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 ي فوالد را هم زدسازي ریشهي خصوصیتیشه

 کارگران گروه ملی، فوالد آبدیده شدند
نام برده  گوناگون کاربردهاي با استراتژیک کاالهاي عنوان به فوالدي محصوالت هاست ازسال
ها بوده افزایی همواره مورد توجه دولتگسترده و حجم باالي ارزشاستفاده شود که به دلیل می

بخشی از صنایع پیشران در اقتصاد ایران در نظر گرفته  ،فوالد از نگاه دولت، به بیان دیگر. است
زات ویژه حمایت دولتی صنایع فوالد و پتروشیمی یا همان صنایع پیشران از امتیا .شده است
 8حدود  آن لیون تن و میزان صادراتیم 100فوالد در کشور بالغ بر میزان تولید  .برخوردارند

لیون دالر یم 600ماه سال جاري یک میلیارد و  7. ارزش صادرات اعالمی در یلیون تن استم
رشد صادرات  ،س هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد؛ رییبه گفته احمد خروشی. بوده است

سپاري اما اجراي شرایط پیمان ،درصد بوده است 150 تا 25در هفت ماه نخست سال جاري 
اقدام هاي غیر رسمی به فروش محصوالت خود در کانال باعث شده برخی صادرکنندگان 1ارزي

، نرخ رشد صادراتدرصدي  125براي عدم توضیح در خصوص اختالف  ،توجیه خروشی ورزند.
هاي کلی اقتصادي به سیاستاعمال . تگی و نظارت گریزي بخش خصوصی استافسار گسیخ
که دولت در بحرانی ترین شرایط  شرایطی منجر شده استدولت به  سازي و چابک نام کوچک

توان مهار منطق سود بخش خصوصی را ندارد. دولت چنان کوچک شده که دیگر  ،ياقتصاد
زار آزادي . از سوي دیگر گویی دولت تمایلی به تغییر ریل در سیاست بای براي نظارت نداردبازوی

سرمایه دار را  ،نظارت و کنترل بر سرمایه از دید دولت سرکوب پراگماتیستی سرمایه ندارد.و 
فوالد و پتروشیمی از  خروج .ه است! لذا همه چیز رها شداري بی رغبت می کندگذیهبراي سرما

کاال به محلی براي هجوم  دولت با این توجیه که بورس .اي بر این مدعاستنشانهبورس کاال 
و ابتدا قیمت  کنترل بازار را پنهان کرد درضعف خود  ،دالالن جهت خرید مواد اولیه تبدیل شده

 .هستند خودتعهد برگشت ارز حاصل از صادرات  هیصادرکنندگان مکلف به ارا یتمام شرایطی که بر طبق آن .۱ 

                                                           



الد و پتروشیمی رفت. را در بورس کاال آزاد سازي کرد و سپس به سراغ فو مس و آلومینیوم
اي براي صاحبان این صنایع تا به همان اندازه که به عنوان صنایع پیشران از اعتبارات امتیاز ویژه

 برخورداري از ،اند، از تورم جاري هم بی بهره نمانند. استفاده از انرژي ارزانها بهره بردهیارانهو 
وجیه ی را در این صنایع تمندي از کار شبه رایگان کارگران هیچ تورماعتبارات دولتی و بهره

صنایع  بلکه افزایش قیمت کاالهاي تولیدي این صنایع باعث افزایش تورم در سایر ،دکننمی
خواهی  هناتوانی دولت در برابر زیاد قیمت مواد اولیه اجتناب ناپذیر بود. افزایشامري که با  ،شد

 صاحبان سرمایه، از ایمان به رهایی بخش بودن بازار آزاد نشأت می گیرد . 

امکانات و بستر  ،اعتبارات بانکی کالندسترسی به  ی مانند فوالد وباالي صنایع گردش مالی
هاي کالن در . سرمایه گذاريان این صنایع به همراه داشته استبراي صاحب گسترده مالی

 و خودروسازي مانند صنایع برخیحاصل این امکانات وسیع مالی است.  هاي غیر مرتبطبخش
 آماده که دارند خود دستان در بزرگی بسیار شدهانباشت سرمایه ،هابانک زیرمجموعه هايشرکت
 سود کسب هدف با ،ي مذکورهاسرمایه از توجهی قابل حجم هاستسال. اندگذاريسرمایه
 نتیجه در. است گسیل شده مستغالت و امالك نظیر هاییبخش به هاشرکت این توسط بیشتر،

 باال نجومی صورت به ایران در مسکن قیمت مستغالت، و امالك بخش به هاسرمایه این کوچ
 به ادامه در ،دستاورد یاد شده. اندزده جیب بهسود کالنی  هاشرکت این گذشته سالیان در و رفته

 مسکن، بخش به ها شرکت این سرمایه هجوم با که چرااست؛  شده بدل نیز ها آن آشیل پاشنه
 دارایی مالک اکنون هم عمال ها آن مسکن، قیمت شدید رشد و ملکی هاي دارایی افزایش

 این به که ارزشی واقع، در .ندارد خریدار و مشتري ،نجومی قیمتبه دلیل  که هستند هایی
و  مشتري تا حدي افزایش یافته که کمتر ،علت رشد سرسام آور ملک بهشده  برده بخش

 مالک آنان .ندارد را فعلی مقطع در تحقق قابلیت و ارزش مذکور دارد را آن خرید توان خریداري
 دارایی از وسیعی حجم ،خاطر بدین و ندارند نقدینگیتبدیل به  قابلیت که هستند هایی ساختمان

 این بخواهند اگر آنان. است مانده معطل فروش، غیرقابل هايساختمان قالب در ها سرمایه و ها
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، بدیهی است اقدام مذکور تحمل بیاورند پایین شدت به را هاقیمت باید ،بفروشند هايدارایی
 هايبانک و هابانک از استقراض به هاشرکت لذا ،داشت خواهدضرر و زیان را به همراه 

 بانک و ها بانک از استقراض. آورندمی روي مرکزي بانک از مداوم استقراض به خصوصی
 روزه هر است امري ماجرا باقی و اموال گذاري وثیقه ها، سرمایه این جایگزینی براي مرکزي،

 و دهند می ارائه نامبرده صنایع که مالی هايصورت. است آورده وجوده ب را مالی بحران که
 هاي وام مالی، هاي فعالیت از بخش این به مربوط عمدتا کنندمی اعالم که ايانباشته ضررهاي

به  این شرکتهاهاي مالی تولیدي در صورتعملیات . است هاآن دیرکرد و هاوام بهره و شده اخذ
هاست که در گذاري در سایر حوزهها مربوط به سرمایهبلکه زیان وجه نشانی از زیان ندارندهیچ 

 اختالس امیر منصور آریا و اعتبارات جذب شده از سوي .شرایط رکود فعلی قابلیت تحقق ندارد
 او را باید در همین زمره قرار داد.

با  که است کشور در فوالدي محصوالت تولید مجتمع نخستین ایران، فوالد صنعتی ملی گروه
 از گیري بهرهافزایی کار کارگران و متخصصین و  سال ارزش 50تکیه بر سرمایه انباشت شده از 

 تولیدکنندگان بزرگترین زمره دربیش از چهار دهه،  ،تولید خطوط و آالت ماشین تجهیزات،
داشت. این مجموعه صنعتی با قدمت و توان تولیدي در خور  قرار کشور سطح فوالدي مقاطع
ر که پیگی . عالوه بر کارگران و کارکنان فوالدا بحران بزرگی دست به گریبان استاکنون ب توجه

 سازان متعددي که قطعه و ، مدت زمان مدیدي است فروشندگانمطالبات خود از شرکت هستند
سر می ه ب یتکلیفداشتند نیز به عنوان طلبکاران عمده درحالت بال همکاري ملی گروه شرکت با

به مرور زمان به بدهی هنگفتی مذکور  شان پرداخت نشده و طلب مطالبات 93 سال از برند، زیرا
 ،ي متماديروزها که ایران فوالد صنعتی ملی این گزارش، گروهبر پایه  .تبدیل شده است

 استانداري مقابل درمعوقه خود  دستمزد، بیمه و مزایاي ،حقوق ها ماه دلیل به آن کارگران
صحنه اعتراضات خود را به  ،، پس از ناکامی در حصول نتیجهاندزده تجمع به دست خوزستان

 90 سال آغاز از . گروه ملی فوالدو خیابان هاي شهر اهواز کشانده اند جمعه نماز محل برگزاري
 سازي گروهچرخه معیوب خصوصیتداوم . است گذاشته سر پشت را بزرگی هاي بحران تاکنون
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 تنها و تیرآهن تولیدکننده دومین، میلگرد نوردکارِ ترینبزرگ ایران که زمانی فوالد صنعتی ملی
 نورد کوثر، نورد فوالدسازي، بود و متشکل از کارخانه کشور در درزبی هايلوله تولیدکننده

ضرر و بود، انجامش به شاغل  کارگر هزار 4 حدود با سازيماشین و سازيلوله کارخانه تیرآهن،
 خصوصی سازي در کارنامه فوالدي ها با اعمالتنها دستاورد آغاز و  مثابه زیان بی امان به

 تومانی بدل گردید.  میلیارد 500 انباشته زیان و تومانی میلیارد هزار2 بدهیتحمیل 

 تومانی هزار میلیارد 2 تقریبا سنگین بدهی طلبکاران گروه ملی،قضایی  هايپرونده ایجاد اثر بر
 دهم چهار و یک از ملی گروه به جا مانده است. ظرفیت گروه ملی صنعتی فوالد ایران براي

 سرمایه ، همچنینبه ششصد هزار تن رسید 96سال و در  کرده پیدا تقلیل تدریج به تن میلیون
چندین سال است فوالد گروه ملی  شود.می انباشته زیانی سال به سال، عظمت این با شرکتی

تحت تاثیر را معیشت کارگران  هر چیز،بحرانی که پیش از  ،را تجربه می کندبحرانی شرایطی 
صنعت فوالد تنها به گروه ملی فوالد منحصر کارگران فعالیت  شرایط نامطلوب، قرار داده است

 »شفق آرمان« و »قزوین فوالد«هايکارخانه دامن امسال فوالد، صنایع نمی شود و ورشکستگی
 300 کمدست نتیجه در و کرده اند متوقف را خود هاي فعالیت کارخانه دو این. نیز گرفته است را

 شد تعطیل موقت صورت به نیز آباد خرم صدر فوالد کارخانه دو، این از پیش. شدند بیکار کارگر
خانواده بزرگ کارگران این چنین است که و گشتند  بیکار کارگر 200 از بیش آن دنبال به و

 به رغم ،نئولیبرالی و ایمان بازار آزادي دولتایران به دلیل اعمال سیاست هاي  فوالد صنایع
 د.نمی چشسرنوشت گنگ و مبهم امروز را طعم تلخ سیاستهاي حمایتی دولت 

 .براي تشریح این وضعیت، مخرب نیست آمديیه اي به اندازه نظریه فساد و ناکارهیچ نظر
آنچه . اهرم ناکارآمدي و فساد تحلیل کردهاي حاصل از آن را نباید با شرایط موجود و بحران

، ناکارآمدي محصول حاکمیت جمهوري اسالمی به عنوان دولتی استثنایی نیست، ناکارآمد است
 اي پیش از هرل افسار گسیختهتورم به شک .داري استو تضادهاي درونی سرمایهسرمایه  روابط

است که ارزان  یکار کارگر تنها کاالی نیرويچیز معیشت کارگران را مورد هجوم قرار داده است. 
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الیی که مصرف دارند و تنها کا ش راداران توان مصرفکه تنها سرمایه کاالیی، باقی مانده است
ها و آزاد سازي یارانهمعیشت کارگران با حذف  ،. همزمان با بحرانبه همراه دارد افزاییارزشآن 

آموزش، درمان و ، مسیر خصوصی سازي تشدید شتاب درها مورد حمله قرار می گیرد. با  قیمت
 ،دقیقا در چنین وضعیتی، رودسازي پیش میبه سمت کاالییبه شکل کلی خدمات اجتماعی 

این فساد  شود.لت تحویل میو ناکارآمدي دو خرابی اقتصاد و بحران شکل گرفته به فساد
اقتصادي است که کارگر را به عنوان هزینه تولید  ي (دکترین)آموزهریزي و بلکه برنامه ،نیست

 افزاییسازي نیروي کار، سعی در حفظ ارزشارزانها و سازي قیمتنظر گرفته و با آزاد در
با  سازيپاسخ د ونشوتضادها انکار میاست که دارانه  نظم سرمایههمین در دفاع از  .سرمایه دارد

 ایجاد شکافکنون در سرکوب طبقه کارگر و صورت می گیرد. این اقدام تاروایت هاي جعلی 
 کارآمد بوده است. ، درون این طبقه

 

 نگاهی به تاریخچه گروه ملی فوالد 
 سالیانه ظرفیت با نوردي محصوالت بزرگ تولیدکنندگان معدود از ایران فوالد صنعتی ملی گروه
 حدود چهار و فوالدي شمش تن هزار 430 و فوالدي هايفرآورده تن هزار 435 و میلیون یک
 .دارد قرارمرکز استان خوزستان  اهوازشهر  شرق در که است متخصص کار نیروي نفر هزار

 و دارآج میلگرد ساده، میلگرد انواع تولید منظور به کشور فوالد نورد کارخانه نخستین 42 سال
 با آالتماشین مونتاژ و تجهیزات نصب با تولیدي خطوط. گردید سیستا اهواز شهر در نبشی،

 آن به فرآیندها و هاکارگاه سایر تدریج به و اندازي راه 46سال  در تن، هزار 65 سالیانه ظرفیت
 بار به ایران زحمتکشان و کارگران عظیم شوق و شور با 57 سال بهمن انقالب. شد افزوده

نیز مانند اکثریت صنایع کشور در ید قدرت کمیته  صنعتی مجتمع این آن، به دنبال و نشست
عدم حرکت کارگران به سمت قدرت شورایی و کسب قدرت . هاي کارخانه وکارگران قرار گرفت

نیروي ضد روي ر کمیته هاي کارخانه به پیشحاکمیتی توسط شوراهاي شهر و روستا در کنا
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قانونی به تصویب شوراي انقالب  58سال ماه  دي 4. در منجر شد ات رابطه سرمایهانقالب و نج
 51را بر پیشانی داشت. این قانون از » ایران صنایع يتوسعه و حفاظت قانون«رسید که نام 

ها را به مالکیت ملک آنکرد و ابزار تولید تحت ت مالکیتدار نزدیک به رژیم پهلوي خلع سرمایه
شان بود یی ها بیش از دارا کارخانجاتی که بدهی آنبراساس این قانون، آورد. همچنین دولت در

سرمایه در  گام حقوقی دولت براي نجات رابطهترین شد. این قانون، بزرگنیز به دولت واگذار 
 يشد، پیشتر توسط طبقهها، از حیث حقوقی، خلع ید میدارانی که از آنها بود. سرمایهکارخانه

ها به خارج از کشور گریخته بودند.  کارگر، به صورت واقعی، خلع ید شده بودند و بسیاري از آن
داران دیگر نیز سرنوشت مشابهی داشتند و حتی ابزار دار، بسیاري از سرمایهسرمایه 51به جز این 

نام ي کارگر درآمده بود. هاي بخش دولتی نیز به تصرف واقعی طبقهتولید متعلق به شرکت
 ! این قانون زمینهسرمایه در ایران بود واقعی این قانون، قانون حفاظت و توسعه

کارگر،  ید از طبقه در کنار خلعمذکور قانون  ساخت.را فراهم میکارگر  ید از طبقه حقوقی خلع
بخش  در ابتکار و غیردولتی هاي فعالیت از حمایت و تشویق و ساالريدولتاز  دوريبر 

ان داران اطمین تا به سرمایه -هاسازي برخی کارخانهدر عین دولتی– کردکید میتا خصوصی
 58ي کارگر از نیام بیرون آمده است! دولت موقت در سال طبقه دهد که شمشیرها تنها بر علیه

میلیارد ریال به صنایع  85 بودجه عمومی کشورداران نه تنها تهدیدي نبود، بلکه از براي سرمایه
یارد ریال آن به میل 25تبار داد که خود را در شرایط بحرانی سرپا نگه دارند که از این میان، اع

هاي اعتصاب به گرایشات بورژوایی نتوانسته بودند از تبدیل کمیتهبخش خصوصی رسید. 
 اواسط از عمالً سرکوب کارگران. به عمل آورندممانعت هاي کارخانه(شوراهاي کارگري) کمیته
 کارگر خانه وارد »مسلمان کارگران« عنوانبه کارگران از گروهی زمان آن در. شد آغاز 58 سال
 و ربیعی علی، محجوب علیرضا از که افراد این. کردند مستقرمحل  آن در را خود دفتر و شدند
 از طریق کارگرانبراي سرکوب  اسالمی جمهوري حزب ملعوا واقع در شدند،می تشکیل غیره
 کارگرانبازنشستگی  و بازخرید، اخراج از موجی افراد این. بودند کار اسالمی شوراهاي ایجاد
 حد ي کارگر تا آنکار سرکوب طبقه .زدند رقم تصفیه فرآیندهاي و هازنی انگ طریق از را مبارز

٦ 
 



 -تولیدي واحدهاي در پاکسازي دستورالعمل«، شوراي انقالب 59سال تیر  23باال گرفت که در 
از آغاز آن هاي خشن و واقعی که مدتی را تصویب کرد! سرکوب» کشاورزي و خدماتی -صنعتی

هاي اسالمی  بماند! انجمندر امان » گزندبی«شد تا سر سرمایه می گذشت، تبدیل به قانون 
شد. جناح لیبرال به هیچ وجه در وضعیتی قرار ل یکها تشاي اسالمی در کارخانهکار و شوراه

برآید. این حزب جمهوري اسالمی » کار شاق حفاظت از سرمایه«از پس انجام  نداشت که بتواند
ي خود حفظ سرمایه را برا» رسالت«بود که با استفاده از نیروهاي مادي و ایدئولوژیک خود، 

اسالمی کار و شوراهاي اسالمی، پاسخی از  يهانیز برآمد. انجمن آن تعریف کرد و از پس انجام
ها بورژوایی به کارخانه» نظمِ«ها در بازگرداندن به ناتوانی لیبرال یمطرف حزب جمهوري اسال

 خود به نظامی حالت، ها آن در بسیج دفاتر تشکیل با هاکارخانه ،بود. در نهایت، با آغاز جنگ
 گرفتند.

 57. آنچه انقالب نبود و نیست اجتماعیمالکیت عمومی و  دولتی سازي در این شرایط به معناي
. لذا سازي براي نجات سرمایه بوددولتی ضرورت ،دارانه ایران تحمیل کرداقتصاد سرمایهبه 

 عنوان استراتژيِ نباید به از سوي کارگران  در شرایط فعلی دست دولته بازگشت اداره کارخانه ب
 . خلع ید از مالکان خصوصی نبردي است که طی آن سیاستدر نظر گرفته شودطلبانه عدالت

طبقه کارگر تحت نام . امکاناتی که ار آزاد مورد هجوم قرار می گیرندسازي و باز هاي خصوصی
طبقه  انعکاس ترس از قدرت ،ها دریافت می کردندکارخانه اداره دولتی، مزایا در دوران کارانه

ساله به شکل کالنی مورد تعرض  20. امتیازاتی که در یک روند بود 57کارگر پس از انقالب 
حتی در کارخانه ساله  30استخدام  و حداقلی مانند امنیت شغلی تامتیازااثري از ، قرار گرفت

قانون اساسی به  44اصل  .سازي سپرده نشده اند وجود ندارد هایی که هنوز به تیغ خصوصی
اکنون وعده  کار به ضد خودش باز تعریف شده است،حمایتی از نیروي  قوانینعنوان یکی از 

 .شود، به پرداخت معوقات خالصه میرگران گروه ملی فوالدشده براي کاهاي محقق ن
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 گروه به مزایده صورتبه  سازي خصوصی عنوان تحت فوالد صنعتی ملی گروه ،88 سال
 44اصل  سیاست هاي کلی بند ج شد. واگذار امیرخسروي آفریدمه  مدیریت با آریا امیرمنصور

ر به معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع ماد، تمامی شرکت هاي دولتی در زمینه قانون اساسی
 پس .گیري کرده بودید نفت خام و گاز طبیعی را نشانههاي تولغیر از شرکت ملی نفت و شرکت

عامل  مدیر ؛آفرید امیرخسروي که به اعدام مه تومانی میلیارد هزار3  اختالسافشاي جریان  از
بانک ملی از کشور منجر شد، مدیریت  عامل وقت مدیر ؛گروه آریا و فرار محمودرضا خاوري

 95تا سال  90از سال  گردید.یه واگذار یتی فوالد به طور موقت به قوه قضاگروه ملی صنع
قانونی و هر تاریکی که هر اقدام غیر  رخانه توسط دادستانی انتخاب شدند. دورانمدیران کا

 از توسط قوه قضاییه بیش ،دطی اداره گروه ملی فوال ،تنها در یک مورد چپاولی را ممکن کرد.
 هرگز زمان این تا فوالد ایران بود که انبارهاي در فوالدي نهایی محصول تن هزار 450

اعالم استاندار  ربنا ب 95در سال . است نگردیده مشخص محصول، مقدار این سرنوشت
 68، به بانک ملی واگذار شد. این شرکت هايگروه ملی صنعتی فوالد به دلیل بدهی، خوزستان

 بانک به فوالد، ملی گروه شرکت بحران دوره یک گذران از بعد ملی گروه شرکت سهام درصد
 سازمان به آن درصد 27 و سازي خصوصی سازمان به نیز سهام درصد پنج شد، واگذار ملی

 از بود شده توافق ملی بانک به ملی گروه شرکت واگذاري زمان در .واگذار گردید تملیکی اموال
 500 و هزار یک مبلغ قضاییه، قوه اختیار در و شرکت شده مسدود هايحساب در موجود اعتبار

 این بود شده متعهد نیز ملی بانک .گیرد قرار ملی بانک اختیار در و شده سازي آزاد ریال میلیارد
 پرداخت براي هم و درگردش سرمایه عنوان به هم تا بپردازد ملی گروه به کامل طور به را مبلغ

 بانک به شرکت این واگذاري اما در عمل مشاهده شد که با .گیرد قرار استفاده مورد مطالبات
گره از توقف چرخ تولید فوالدي ها باز نشد و کارگران همچنان  شرکت این کارکنان ملی

 غیر از به 96هستند، به طور نمونه در سال  طلبکار ملی گروه از را خود معوق هايحقوق
کارگران  تا اواخر تابستان به کارگران پرداخت نشد، در حالی که هاماه باقی حقوق ماهفروردین

 مدیران نقیض و ضد خط تولید را فعال نگه داشته بودند و تولید از حرکت باز نمانده بود. اظهارات
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هاي آزاد شده نزد شرکت، گاهی بلوکه پول ها توسط دادگستري و گاه نگهداري پول  باالدستی
 ها اعالم می کرد. حقوق پرداخت عدم بانک ملی را علت

 از تومان میلیون 400 قلم در یک فقطدر ادامه چپاول سرمایه گروه ملی  ملی بانک مدت این در
 بانک 96 ماه مهر چهارم روز اینکه تا ،برد یغما به را صنعتی مجتمع این اموال فروش حاصل

 طریق از) خاص سهامی( ایران فوالد صنعتی ملی گروه شرکت در را خود سهام کرد، اعالم ملی
 سیدعبدالرضا به نام فردي 96 آبان 30 روز .کند می واگذار نازل، قیمتی با عمومی مزایده

عبدالرضا موسوي مالک  .شد ایران فوالد صنعتی ملی گروه مالک و سهامدار رسما موسوي
متعلق به گروه  با این قرارداد، مالکیت باشگاه استقالل خوزستان بود. شرکت هواپیمایی زاگرس

عبدالرضا موسوي عالوه بر هواپیمایی زاگرس، . نیز به عبدالرضا موسوي رسید ملی صنعتی فوالد
 راه فردي که مدعی شده بود بود.هاي کیش نیز مالک هتل داریوش در کیش و پارك دلفین

 30 روز اماموسوي  را در دستور کار قرار می دهد، تشرک ساماندهی و تولید خطوط اندازي
نیست، در بازه زمانی چند روزه،  پرسنل حقوق تامین مسوول که کرد اعالم سال همان بهمن
 بهانه به قبلی اطالع بدون و یک باره به مختلف، واحدهاي کارگران از نفر 600 از بیش

 پرداخت جهت پولی هیچشدند و عمال مشخص شد موسوي  برکنار کار از بازنشستگی
 و بانکی هايحساب انسداد و طرف یک از طلبکاران شکایت با .ندارد کارگران دستمزدهاي

 به ،شد بحرانجدید فاز  وارد صنعتی گروه این تدریج به دیگر طرف از آن اعتبار خدشه به
 و رفت دست از آن محصوالت بازار از بخشی خورد، مشکل به مواد اولیه تامین که ايگونه

در شرایطی که از بحران سازي آن اطمینان -دولت با ابرام و اصرار بر صیانت از خصوصی سازي
 اعتراضات ،در ادامه. حاضر به بازگشت گروه ملی فوالد به بخش دولتی نشد حاصل شده بود،

 و اعتراضات سلسله. شد ور شعله اهواز در ایران فوالد صنعتی ملی گروه کارکنان و کارگران
 بهبود راستاي در اقدامی هیچ کارفرما ،شد آغاز مجتمع این کشزحمت کارگران هايراهپیمایی

 را واحد این که مجموع شرایطی و نیاورد عمل به 97 سال در کارخانه در موجود شرایط و تولید
 سر بر همچنان بود، شده کارگران حقوق پرداخت عدم ها ماه به منجر و بود برده فرو بحران در
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دوباره بانک ملی مالک موسوي رفت و ماند و پس از گذشت زمانی کوتاه،  باقی خود جاي
به  اهواز فوالد صنعتی ملی اي که در جریان خصوصی سازي در گروهمیزان سرمایه شرکت شد.

 اصلی ظرفیت ٪5 به بزرگ صنعتی مجتمع این تولید حاضر حال در .یغما رفت، مشخص نیست
 .است کرده پیدا کاهش خود

 و قضاییه قوه در گروه ملی فوالد پرونده پیگیريبارها و بارها بیاناتی مبنی بر در چنین شرایطی 
 مساعد قول منتشر شد اما شرکت این هاي دارایی از ریال میلیارد 500 و هزار یک سازي آزاد

عالوه بر اماکن قبلی،  آنان و نگشود کارگران کار از ايگره همو دیگر مقامات  خوزستان استاندار
اعتراضاتی که پس از گذشت چندین سال،  .کشاندند اهواز جمعه نماز به را خود اعتراضات ناگزیر

در  ، مدیرعامل شرکتمحمودي حمیدبارها و بارها همچنان بی دستاورد باقی مانده است. 
 بر زمان ملی بانک اداري بوروکراسی و قانونی روند که این بیان با کارگران معوقات خصوص

 صنعتی ملی گروه عامل مدیري راي پرداخت تداوم بخشید. به گفتهها ب، به تمدید وعدهاست
این توان را ندارد  ملی بانک است و تومان میلیارد 16 بالغ بر کارگران ماهیانه حقوق ایران فوالد

 را معوقات تدریج به تااست  زمان به نیاز و کند پرداخت را معوقات همه سرعت این با که
ي مدیرعامل بانک ملی خوزستان نیز آب پاکی را بر روي دستان از آن سو مصاحبه. کند پرداخت

 هیچاین مرجع ساخته نیست و  دست از کاريکارگران ریخت. براساس اظهارات سعید طاهري 
 وجود خوزستان ملی بانک شعب امور و هستند ملی بانک نظر زیر که هاییشرکت میان ارتباطی

 هاگیريتصمیم، زیرا در حوزه رفع مشکالت فوالدي ها بردارند گامی توانندنمی ها آن و ندارد
و  شود پیگیري مرکز در ملی بانک و ملی گروه مدیرعامل طریق از باید معوقات و حقوق درباره

 مختار رااین بانک  نهادي نیزفرد یا  و نشده داده قراربانک تحت مدیریت وي  اختیار در اعتباري
به بیان ساده، تنها امري که از سوي این نهاد متولی صورت گرفته، این  .است نکرده کار این به

 تهران در بانک اولیاي با وشده  داده انتقال مرکز در ملی بانک به کارگران مشکالتاست که 
اما این مساله که چه اقداماتی  .دارند انجام دست در اقداماتی نیز شده اند و آن ها مذاکره وارد

اي از ابهام قرار جاري کارگران داشته است در هاله انجام شده؟ و چه خروجی براي رفع بحران
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با هدف اعتراض به  کارگران تجمعات البته نباید از نظر دور داشت که در جریان برگزاريدارد. 
یکی از اقداماتی بود که در پاسخ به  قضایی مقامات عدم رسیدگی وضعیت خود، واکنش تند

کارگران گروه ملی فوالد که براي پیگیري  از تعدادي شد و ابرازخواست قانونی کارگران 
با دستور دادستانی و  ،مطالبات به حق خود دست به برپایی تجمع اعتراض صنفی زده بودند

 کارگران بازداشت خوزستان علت دادگستري .شدند بازداشت و دستگیر انتظامی نیروي توسط
 اعالم کرده بود.  آنان مجوز بدون و غیرقانونی تجمعات اهواز را فوالد ملی گروه

 

 چیست؟ راھکار برون رفت از بحران 
ه هیچ مالک خصوصی و غیر خصوصی وخامت اوضاع در گروه ملی فوالد به جایی رسیده ک

بحرانی  اخیر سال سه در فوالد ملی گروه .ذیرش مالکیت این واحد صنعتی نیستر به پحاض
 را تجربه می کند. این تجربه تلخ خصوصی بخش به شرکت این واگذاري زمان از خود ترین ایام

شده  شرکت کارکنان بیمه و حقوق عدم پرداخت نیز و نیرو تعدیل تولید، خطوط کاهش باعث
 ترین مهم که است گریبان به دست بسیاري مشکالت با فوالد ملی در حال حاضر، گروه. است

به شمار می آیند.  معوقه بیمه و حقوق و تولید خطوط توقف مالکیت، عدم شفافیت آن ها
معوقه و  حقوق پرداخت تولید، عدم خطوط توقف ها ماه کارگران و کارکنان گروه ملی فوالد،

 و هاهزینه انباشت سهامداران را دالیلی می خوانند که سبب وضعیت مطالبات و نیز بالتکلیفی
خروج شرکت از بخش خصوصی  که صورتی در و شده فوالدي بزرگ شرکت این هايبدهی

دولت حتی در چنین  .خورد خواهد رقم شرکت این کامل تعطیلی فاجعه زودي به ،محقق نگردد
ستی بزرگ براي دولت محسوب شک . این امرشرایطی حاضر به پذیرش مدیریت کارگري نیست

به بخش دولتی، تالش براي لذا درخواست بازگشت مدیریت کارخانه  ،می شود
دي رون ،است سیاست هاي نئولیبرالیدر قبال  وادار سازي دولت به عقب نشینی

 سالمت و درمان،گیري است. دولت در قبال تحصیل و آموزش، که در همه شئون جامعه قابل رد
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-ولیت میئازي دولت از خود رفع مساشتغال و مسکن و امثالهم تحت عنوان چابک و کوچک س
 شرکت یهد سود عدم صورت در و خاص مواردي درسازي خصوصیقانون  44 اصل طبق .کند
 شرکت این برگشت کارگران فوالد خواستار اساس همین بر و بازگرداند دولت به را آن توان می
اولیه و از سرگیري بی  مواد و شمش تزریق مالکیت،وضعیت  تا با تعیین شفاف ،هستند دولت به

بحران معیشت رهایی  از زیر فشار ملی گروه تولید و پرداخت معوقات کارگران کارکنان وقفه
ناشی از فقدان امنیت  مشکالت به بروزاندکی دخل و تصرف در واقعیت، یابند، فشاري که بی 

به  و مرگ خودکشی موارد حتی و افسردگی ،انسانی، عدم امکان امرار معاش، بیکاري نیروي
جنبش کارگران گروه  .است منجر شده کارگران بین درهاي درمان دلیل ناتوانی در تامین هزینه

مومی که در نظیر مجمع ع ،با برگزاري مجامع عمومی فوالد با تقویت تشکل موجود خودملی 
پیگیري و  اتاعتصابدهی ت قانونی این تشکل که امر سازمانو تثبی چند روز اخیر برپا شد

در جهت تضمین تداوم  گام هاي استوار و بلنديد می توان ؛را بر عهده دارد ات صنفیاعتراض
مشتمل بر  فوالد ملی گروه کارگران و کارکنان مطالبات. حرکت در مسیر تحقق مطالبات بردارد

اي بی وقفه فعالیت ازاي در شغلی مزایاي و حقوق پرداخت شغلی، تامین امنیت تولید، خط رونق
 و تولید تا پایان بحران فوالد ملی گروه زحمتکش کارگرانمحقق گردد. باید  انجام می دهند،که 
 از بیش که باريمشقت شرایط و موجود بالتکلیفی اتمام براي تولیدي خطوط همه اندازي راه

 کارگران حقوق است، پرداخت برده فرو خود در را هایشانخانواده و کارخانه این کارگر هزار چهار
تولید،  کارگران مستمر سال، عدم اخراج پایان پاداش و عیدي ماه، پرداخت هر مقرر موعد سر

 به کارگران بیمه حق کارگران و واریز از نفر 600 حدود بازنشستگی تعیین تکلیف وضعیت
 خواست تحقق متحدانه براي ،دست از اعتراض نخواهند کشید اجتماعی تأمین سازمان صندوق

پیش که تاکنون بر همان مدار دارند و برنمی تالش از دست وایستند اعتراضی میدر صفوف ها، 
و سایر اقشار  هفت تپهاز جمله کارگران  کارگران دیگر با را خود اعتراضات و اعتصابات اند،رفته

هاي دیگر کشور نیز همانند هاي بخشو در این مسیر فوالدي می زنند پیوند همچون معلمان
 اما تداوم این رزمندگی. قزوین نیز به صفوف متحد اعتراضات کارگري می پیوندندفوالد آریان 
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تا حمله و تعرض به نمایندگان امروز کارگران تبدیل در گرو تحکیم تشکل باثبات کارگري است، 
کرد که پس از فراموش نباید . و حمله به طبقه کارگر محسوب شود به حمله به تشکل کارگري

کارگر  15، 97 سال و تجمعات کارگران هپکو در اراك، در اوایل آبان کاهش حجم اعتراضات
از این رخدادها طلبِ هپکو پیش این کارخانه به حبس و شالق محکوم شدند. کارگرانِ حق

را در  شان، نمایندگانتشکل مستقل و قانونی خودحمیل تتوانستند در جریان اعتراضات، با می
تر، براي و عالوه بر ورود مبارزه به یک فاز جدید و پیشرفته سازندسازمانیِ جاافتاده مستقر 

توجه ویژه گروه ، نگاهی به این تجربه، ضرورت امنیت ایجاد کنند تا حدي حاشیهنمایندگان خود 
 برخورداري از تشکل و حفظ و صیانت از آن را دوچندان می سازد.  لزوم ملی فوالد به
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 »برجام«سرنوشت هاي جدید آمریکا و تحریم
1 

-) بود که سازمان مجاهدین خلق در کنفرانسی خبري 2002(اگوست سال  1381تابستان سال 
برداري سازي نطنز ایران پردهاز تاسیسات غنی -اندازي شده بودکه به پشتوانه دولت آمریکا راه

سال  16کرد. این رویداد فصل جدیدي را در سیاست خارجی جمهوري اسالمی گشود که حدود 
اي، گذاري بر روي بیشتر ابعاد صنعت هستهگذرد. دولت جمهوري اسالمی با سرمایهاز آن می

ي اي دست پیدا کند (تنها حلقهي سوخت هستهشمسی به فناوري چرخه 80ي توانست در دهه
مغفول در این میان، استخراج سوخت با درصد غناي باال، از پسماند سوخت مصرفی نیروگاه 

وشهر است که به دلیل انتقال پسماند به روسیه، انجام آن ممکن نیست). در واقع دستیابی اتمی ب
اي کرد. مانند افزار هستهتولیدِ جنگ يتوانِ بالقوهي سوخت، ایران را واجد به فناوري چرخه

فردي که توان جمع و تفریق را یاد گرفته و برایش دیگر مشکل چندانی نیست که جمع و تفریق 
 20سازي تا سطح د بزرگ و ترکیبات این اعمال را به انجام برساند. در همین راستا، غنیاعدا

سازي تا سطوح قابل استفاده درصد در ایران انجام شد تا نشان داده شود که قابلیت ارتقاي غنی
اي، وجود دارد. دولت ایران سعی کرد تا در روندي به چرخه سوخت دست جهت تولید بمب هسته

ي راه، دست از ند، در مقابل فشارهاي خارجی و حتی داخلی، مقاومت کرده و در میانهپیدا ک
هدف خویش برندارد و در نهایت نیز توانست در این مسیر موفق شود و به هدف تعیین شده خود 

ي سوخت، بجاي مثالً یابی به چرخهبرسد. البته نباید از نظر دور داشت که اتخاذ راهبرد دست
-م به سمت تولید بمب پلوتونیومی (مانند راهبرد کره شمالی)، از ابتداي سرمایهحرکت مستقی

ي اي، الزاماً مد نظر نبوده و از اواخر دههگذاري دولت جمهوري اسالمی بر روي صنعت هسته
ي مهم در ي راه دولت، مبدل شده است. نکتهتوان گفت که چنین راهبردي به نقشهمی 70

ي سوخت، گذاري بر روي چرخهاي، این است که سرمایهون صنعت هستهمورد هدف ایران پیرام
ي سوخت، هم تالشی در راستاي دستیابی به بمب است و هم نیست. تسلط بر فناوري چرخه
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آن مقدار کمی راه  سازيبالفعلامکان تولید بمب وجود دارد و تنها تا  به طور بالقوهیعنی 
الخصوص آمریکا و اي جمهوري اسالمی، علیي هستههباقی است. دول غربیِ درگیر در پروند

اي آن تاکید کرده کاري ایران و ابعاد نظامی و تسلیحاتی صنعت هستهاسرائیل، همواره بر پنهان
-اند. اما دولت ایران توانست نشان دهد که برنامهي مستنداتی در این زمینه کردهو سعی در ارائه

مند نبوده و از جایی به بعد آن را به طور اگر هم داشته، نظاماي تسلیحاتی و نظامی نداشته و 
ي نامهتوافق  1394به این طرف). در تیرماه سال  1381کلی کنار گذاشته است (الاقل از سال 

شوراي امنیت، بین ایران، آمریکا، روسیه، چین و سه  2231ي موسوم به برجامْ ذیل قطعنامه
هایی را بر ) امضاء شد، ایران پذیرفت که محدودیت5+1انگلیس (کشور اروپایی فرانسه، آلمان و 

از جمله: میزان ذخائر سوخت، درصد غنی سازي و -هاي گوناگون اي خود در زمینهصنعت هسته
اعمال کرده و در  -ایجاد تاسیسات غنی سازي جدید، تعداد سانتریفیوژ، تحقیق و توسعه و الخ

 ت کند.عوض امتیازاتی از طرف مقابل دریاف

 

2 
، زمانی میسر شد که ایران توانست به هدف 5+1مذاکره بین ایران و کشورهاي عضو گروه 

درصد انجام داده و در  20سازي را تا سطح اي برسد؛ غنیي سوخت هستهخویش، یعنی چرخه
ها همه ابزارهایی براي دولت ي ساخت نیروگاه آب سنگین نیز پیشرفت زیادي بکند. اینزمینه

زنی داشته ن فراهم نمودند تا در مذاکرات دست پر حاضر شده و در واقع چیزهایی براي چانهایرا
به بعد، چند دور دیگر مذاکره انجام شده بود، اما هیچکدام به انجامی  1381باشد. البته از سال 

مشخص نرسیده بودند. در طرف مقابل، آمریکا و سایر متحدینش بر این باور بودند که اعمال 
هایی به اصطالح خودشان فلج کننده، ایران را وادار به حاضر شدن پشت میز مذاکره کرد. ریمتح

اي، وارد ي فناوري هستهاما نباید از نظر دور داشت که ایران پس از تحقق اهدافش در زمینه
ت، ي مذاکره با کشورهاي اروپایی را قبالً داشاي گسترده شد. دولت ایران تجربهمعامله و مذاکره
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ي ها از پی تعلیق موقت برنامهي پایان خود رسید. اروپاییبه نقطه 1384این مذاکرات در سال 
اي ایران را داشتند، ي هستهاي امتیازات، امید تعلیق دائمِ برنامهسازي ایران و قولِ دادن پارهغنی

اي ي هستهتوان بالقوهها و آمریکا در آن مقطع، هدفشان از بین بردن در واقع اروپایی
سازي) که البته اي و نیز حق غنیي ایران در تولید سالح هستههدفی (توان بالقوه–بود  ایران

خواست که ها، نمی؛ اما جمهوري اسالمی بر خالف آن-به رسمیت شناخته شد» برجام« در
قذافی هایش شود (مانند معمر ي عزیمتی براي تعلیق و تعطیلی دائمی برنامهتعلیق موقت، نقطه

اي کشورش را بار کشتی کرده و به آمریکا فرستاد) و لذا این تعلیق در لیبی که تاسیسات هسته
ي سوخت به پیش برد. پس از تکمیل این اش را تا تکمیل فناوري چرخهرا شکست و برنامه

شد. هدف جمهوري اسالمی » برجام«ي پایانش پروژه بود که به مذاکراتی وارد گشت که نقطه
. در مقابل هدف هااش بود و هم رفع تحریمدستاوردهاي هسته هم تثبیترجام در ب

یابی ایران به جلوگیري از دست -مطابق ادعاي خودشان– آمریکا و سایر متحدینش
آزمایی و نه متکی بر اعتماد اي، البته با سازوکاري قابل راستیسالح هسته

ها، بود. اما فراتر از این هدف ادعا شده، دولتمردان وقت آمریکا و برخی متحدین آن ،متقابل
وادار به تغییر دانستند که قادر خواهد بود تا دولت ایران را می 2اسب ترواییبرجام را 

اي پیش رفت که کند. اما سیر وقایع به گونه سرنگونیو  استحالهکرده و وارد روند  رفتار
ها)، به اسب ترواي ایران در منطقه تبدیل شد، تا به (مطابق ادعاي آمریکاییبرجام بالعکس 

ها از وارونه شدن کمک آن بتواند نفوذ خود را در عراق، سوریه و یمن گسترش ببخشد. آمریکایی
نقش برجام برآشفته شدند، همانطور که از منتفع شدن ایران از سرنگونی صدام ناراضی بودند. در 

یان انتوسط یون-است معادل برجامکه در بحث ما –تروآ، اسبی زیبا و چوبی در داستان جنگ یونان و . ۲ 
گیرند. اهالی تروآ از اسب ساخته شده شود، به نحوي که سربازان آنها در درون اسب جاي میساخته می

برند. یونانیان از اسب خارج شده و نیروهاي حریف را آید و آن را به درون شهر خود میشان میخوش
 دهند.غافلگیر ساخته و آنان را شکست می

                                                           



در دست آنان  ابزاري نیروبخشدولت ایران به  ابزار مهارکنندهعی شدند که واقع آنها مد
مبدل گشته است. ترامپ چندین بار این سخن را تکرار کرده که اوباما دالرهایی با چمدان به 
ایران تحویل داد که صرف کمک به بشار اسد و حزب اهللا لبنان شد و یا به زعم خود ترامپ، 

ي آنها از افروزي در منطقه کرد. این با خواستهترش تروریسم و آتشها را صرف گسایران پول
-به طور رسمی از توافق 1397بهشت اردي 18برجام مطابق نبود و به همین بهانه، ترامپ  در 

ها به طور آبان، تحریم 13ها و در دور اول تحریم 1397مرداد  16ي برجام خارج شد. در نامه
ي این مهم است که هدف واقعی آمریکا از برجام به خوبی نشان دهندهکامل بازگشتند. خروج 

چه اینکه چنین –اي توسط ایران نبوده آمریکا در برجام، اساساً جلوگیري از ساخت بمب هسته
بلکه هدف اصلی در واقع، مطابق تمثیل اسب تروآ،  -هدفی تحت لواي برجام محقق گشته است

ي خاورمیانهْ به وساطت یاسی و اقتصادي ایران در منطقهگیري و نفوذ سجلوگیري از قدرت
گیري نیروهاي پروغرب بوده است. نیروهاي پرو غرب درون حاکمیت جمهوري اسالمی، قدرت

ي در واقع سربازان مخفی شده در اسب تروآي ساخته شده در برجام، براي آغاز روندِ استحاله
یروهاي پروغرب درون حاکمیت نجمهوري اسالمی در نظر گرفته شدند. در واقع 

ایران و اي ي هستهمحدودیت بر برنامهو  جمهوري اسالمی، ابزار ایجابیْ
-تاییِ مهارسازي الگويِ سهآمریکا و شرکایش براي پیاده ها، ابزار سلبیِهمچنین تحریم

جنبش مورد حمایت آمریکا و –استحاله و سرنگونی لحاظ شدند. هدف برجام و جنبش سبز 
در واقع یکی بوده و هست. در جنبش سبز، هدف استحاله جمهوري اسالمی به  -یششرکا

با  -ها و اتحادیه اروپاالخصوص به زعم آمریکاییعلی-دولتی رام و مطیع بود، هدف برجام نیز 
تصور وجود قدرت دوگانه سازوکاري دیگر همین است. هم برجام و هم جنبش سبز بر بنیاد 

شکل گرفتند. جمهوري اسالمی اما نشان دادکه پویایی  المیدرون حاکمیت جمهوري اس
ها الزم را داشته و با دولت روحانی شکاف بوجودآمده در جنبش سبز را ترمیم کرد؛ عالوه بر این

اي زیادي نیز پیدا کرد که همین مسئله زمینه را در همین دوران روحانی، دولت ایران نفوذ منطقه
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کمرنگ شدن تصور و  نفوذ ایران در منطقهفراهم کرد. براي خروج آمریکا از برجام 
عوامل اصلی خروج آمریکا از  وجود قدرت دوگانه درون حاکمیت جمهوري اسالمی،

طلب ي را براي سربرآوردن نیروهاي سرنگونیابرجام شدند و آمریکا با خروج از برجام زمینه
است. در این بین خود شکلِ غیر ها، مجاهدین و ... فراهم کرده طلباپوزوسیون مثل سلطنت

آور و اخالقی و مبتنی بر اعتماد طرفین بودنِ برجام، که راه را از پیش براي خروج آمریکا از الزام
 برجام بازگذاشته بود نیز به کمک آنان آمد تا خروج از برجام را کامالً موجه سازند. 

 

3   
شریک در معامله از قدرت همدیگر و  اي در کل بر بستر فهم هر یک از طرفیننامههر توافق

گیرد. توافقات ماهیتی موقتی و ناپایدار دارند اي و جهانی، شکل میهمچنین توازن قواي منطقه
تواند آن را که هر گونه تغییر جدي در فهم طرفین از قدرت همدیگر و بهم خوردن توازن قوا می

ي برجام هم از این امر مستثنی نامهافقکند. توکامالً ملغی ساخته و یا دستخوش تغییرات جدي 
مورد  مردانِ وقت آمریکا از قدرت ایراننامه پس از تغییر فهم دولتنبوده و نیست، این توافق

ها واقع شد. ترامپ مدعاهایی مطرح ساخت، از جمله این که ایران به شک و تردید توسط آن
هاي بالستیک خود ادامه داده، از دولت روح برجام پایبند نبوده است؛ چون که به آزمایش موشک

در لبنان حمایت  -شودکه متعرض اسرائیل می-نامشروع بشار اسد در سوریه و جریان حزب اهللا 
ي خاورمیانه است، سپس با استناد به این مدعاها از برجام کند و نیزحامی تروریسم در منطقهمی

با ایران ذیل رئوس  مربع تقابلو، خارج شد. از زمان ریاست جمهوري بیل کلینتون بدین س
(درگیري  خاورمیانه صلح، حقوق بشر، ي تروریسممسئلهپیشِ رو شکل گرفته است: 

بویژه سالح ، هاي کشتار جمعیي سالحمسئلهو  میان اسرائیل و فلسطین)
توان از زمان تدوین این برنامه تا کنون . سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را میايهسته

از  -رئیس جمهور فرانسه–همچنان ذیل همین محورها فهم کرد. وقتی که امانوئل مکرون 
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هاي بالستیک و یعنی مذاکره بر سر موشک-شود  2خواهد که وارد برجام به اصطالح ایران می
ن مربع تقابل ترسیم شده در حقیقت در میدان هما -ي سوریه و نفوذ ایران در منطقهمسئله

 کند.گیري میها، موضعتوسط آمریکایی

 

4 
مجدداً اعمال شدند. قبل از  1397هاي آمریکا در مرداد و آبان آمریکا از برجام خارج شد. تحریم

هزار تومان رسیده و  15آبان، نرخ دالر در ایران به حدود  13هاي بانکی و نفتی در اعمال تحریم
شده است. ایران اما از برجام خارج نشده و سعی دارد تا  رکود تورمیي کشور وارد مرحله

به پیش ببرد. راهبرد فعلی ایران، تالش براي  4+1برجام را منهاي آمریکا، یعنی با کشورهاي 
ها ي اینهاي آمریکا از طریق کار با اتحادیه اروپا، روسیه و چین است. البته همهرفع اثر تحریم

هاي آمریکا را کامالً خنثی کنند و تا مقطع کنونی نیز هنوز ابعاد همکاري تحریمتوانند اثر نمی
ي پایبندي آنها به توافقات ذیل برجام مشخص نشده و باید منتظر سیر ها با ایران و نحوهاروپایی

ي خواهد که بستهروند؛ ایران به طور مستمر از اروپا میوقایع ماند و دید که به کدام سو می
هاي آمریکا ارائه کند. البته باید توجه داشت که تی خود را براي حفظ برجام با وجود تحریمحمای

اروپا (یا هر کشور یا بلوك دیگري) قدرتش حدي دارد و در مقابل قدرت هژمون دنیا، یعنی 
تواند مستقالً ابتکار بخرج دهد. وراي محدودیت قدرت، اتحادیه اروپا در اي میآمریکا تا اندازه

اي ایران، همواره در میدان سیاست کلی و ي هستههاي مناقشه بر سر پروندهتمامی سال
راهبردي ترسیم شده توسط آمریکا دست به کنش زده و گاهاً در اتخاذ تاکتیک با آمریکا اختالف 

ي آمریکا از برجام که اتحادیه اروپا با آن نظرهایی داشته است؛ مانند موضع اخیر خروج یکجانبه
هایی مبنی بر همکاري اقتصادي با ایران و راه نشد. در شرایط فعلی، اتحادیه اروپا قولهم

ي فعلی اتحادیه ي مواجههي تاریخی و نحوهپایبندي به مفاد برجام را مطرح کرده، اما تجربه
اروپا با برجام، حاکی از آن است که ایران منفعت مشخصی از برجامِ بدون آمریکاْ بدان نحو که 
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هاي سیاسی پرو ها را بی اثر سازد، نخواهد برد. دولت روحانی و برخی از جناحهاي آنریمتح
غرب در حاکمیت ایران، قائل به این هستند که برجام بین اروپا و آمریکا شکاف انداخته و این 

هاي تحریمی آمریکا فراهم کرده و موجب همکاري سازي سیاستشکاف زمینه را براي کم اثر
اقتصاديِ اتحادیه اروپا و ایران خواهد شد. اما در حقیقت امر، کشورهاي قدرتمند مشترك 

ي برجام، استقبال کرده و آن را شان با آمریکا در قضیهاروپایی، از ساخته شدن تصور شکاف
اند تا طیف اند؛ بدین معنا که در برجام ماندهمبدل به ابزاري براي ماندنِ ایران در برجام کرده

درون حاکمیت جمهوري اسالمی را تقویت کرده و راه را براي تغییر رفتار و استحاله از  پروغرب
درون (مطابق مدل اسب تروآ) هموار سازند. در حقیقت خودِ تصورِ شکاف (بین اروپا و آمریکا)، 
ابزاري در دست اروپا و آمریکا براي فشار بر ایران در راستاي ماندن در برجام و زنده نگه داشتن 

گرا در درون ساختار حاکمیت جمهوري اسالمی است که به کمک اصول-طلبي اصالحدوگانه
-ي استحاله و یا سرنگونی را به نفع نیروهاي پرو غربِ اصالحآن بتوانند در زمان مقتضی، پروژه

-طلب (مانند مورد جنبش سبز) کلید بزنند و یا حتی راه را براي نفوذ نیروهاي تندروترِ سرنگونی
-بنديتواند به سادگی بلوكب هموار سازند. شکاف بین اروپا و آمریکا راهبردي نبوده و نمیطل

توان واقعیت (فکت) مشخص در زمان وقوع، نمی  هاي جهانی را دستخوش تحول کند. از یک
در اینجا شکاف کامل –بینی کرد. چنین روندي تنها پس از وقوع کامل آغاز یک روند را پیش

قابل رؤیت و روایت خواهد شد. این شکاف وقتی معناي محصلی خواهد  -آمریکابین اروپا و 
داشت که اتحادیه اروپا اقدامات مستقلِ عملیِ مشخصی را در راستاي همکاري با ایران بردارد؛ 

 که تا کنون برنداشته و به احتمال قوي به دالیل ذکر شده، برنخواهد داشت.     

ي مشخص را ي یا برنامهج آمریکا از برجام، سه طرح نقشهدولت جمهوري اسالمی پس از خرو
، یعنی برجام منهاي آمریکا، که بدان اشاره 4+1؛ ادامه فعالیت در دل اولپیش روي خود دارد: 

اي و و الخ، یعنی مذاکره بر سر مسائل منطقه 3و  2؛ پذیرش برجام به اصطالح دومکردیم، 
اي و تسلیحاتی که ي هستههایی نوین در زمینههرم؛ خروج از برجام و ساخت اسومموشکی و 
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بتواند به کمک آنها در اصطالح، دستِ پر، وارد فرآیند مذاکراتی شود، همانطور که در برجام رخ 
کند و سیاست خارجی خود را ي اول دارد فعالیت میداد. در حال حاضر دولت ایران مطابق برنامه

اند که در صورت عدم تأمیِن مردان ایران بارها هشدار دادهمتمرکز بر این گزینه کرده است. دولت
شانْ تحتِ برجامِ منهاي آمریکا، از آن خارج خواهند شد، اما تا کنون چنین تصمیمی از نظر منافع

-امید دارد. در واقع، دولت سرمایه 4+1سیاسی و راهبردي گرفته نشده و ایران همچنان به گروه 
اي نیز از تبعات هنوز فهم واقعی -هاي فهم بورژوایی از جهاندیتبه دلیل محدو–داري ایران 

منتج از  رکود تورمیو شرایط  هاتحریم داند که اینهاي بانکی و نفتی ندارد و نمیتحریم
آن تا کجا پیش خواهد رفت و ابعاد سیاسی، اقتصادي و اجتماعی آن به چه شکل است. در هر 

ها با مسائل مواجه ه که کامالً عملگرایانه در این زمینهحال دولت جمهوري اسالمی نشان داد
ي راه و راهبرد انتخاب خواهد کرد. هاي دیگر را بعنوان نقشهشود و در صورت لزوم گزینهمی

اي شرایط ، زنگ خطري براي حکام جمهوري اسالمی بود که تا اندازه96ماه هاي ديشورش
ي ها، ایجاد زمینهزدن برجام و اعمال مجدد تحریمجدید را فهم کنند. آمریکا هدفش از برهم 

اش هرج و است. افقی که نتیجه افقی امپریالیستیبا  هاي اجتماعیشورشمناسب براي 
پیامدش هاي اقتصادي بوده و به طور خالصه، مرج داخلی، برآمدن تعارضات قومیتی و شورش

 است. اي سازي ایرانقسمی سوریه

 

5 
تواند براي دولت ایران پیامدهاي مرگباري می 2همان به اصطالح برجام ي دوم یا طرح نقشه

اي و موشکی، جبران امتیاز به داشته باشد. در واقع هدف آمریکا از مذاکره بر سر مسائل منطقه
دست نیامده از رهگذر برجام است، چون برجام نتوانسته نقش اسب تروآ را ایفا کند و نزد آنان 

ي دیدي ایجاد شده است. گفتیم که ادعاي واجد ابعاد نظامی بودن برنامهنیاز به ساخت اسب ج
تغییر رفتار،  تاییِالگوي سهسازي اي براي پیادهها، صرفًا بهانهاي ایران نزد آمریکاییهسته
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است و این هدف باید که با وساطت ابزارهاي مختلف متحقق گردد.  استحاله و سرنگونی
هاي قومیتی، ي نظامی، دست گذاشتن بر شکافتهدید به حملهابزارهایی همچون: تحریم، 

اي، موشکی و طلب، مذاکره بر سر پرونده هستههاي سرنگونیحمایت مالی و نظامی از گروه
ها ابزاري براي آشتی با اي ایران و الخ. باید توجه داشت که مذاکره نزد آمریکایینفوذ منطقه

-ي بزرگ و جهت تحقق الگوي سهي خاورمیانهکالنِ نقشه ایران نیست بلکه ابزاري در راهبردِ
هایی متضاد و غیر قابل تایی مذکور، است. جریانات سیاسی پرو غرب، مذاکره و جنگ را دوگانه

جنگ نظامی و تحریم اقتصادي (یا -دوگانه مذاکرهگیرند. در حالی که جمع درنظر می
اند. هویج -و در اصطالح همان دوگانه مرسوم چماق اندتهدید نظامی)، دو روي یک سکه

-طلب به محاق و افسردگی فرو رفته و گمان میي این جریانات سرنگونیدر زمان مذاکره، همه
ي ایران و آمریکا به پایان رسیده و آنها دیگر موضوعیتی در فضاي سیاسی کنند که مناقشه

هاي اقتصادي توسط آمریکا، له نظامی و تحریمجامعه ندارند. اما با برآمدن فضاي تهدید به حم
طلب جانی دوباره یافته و سرخوش از اقدامات آمریکا، سرنگونی جریانات پروغرب و سرنگونی

طلب، مطابق پندارند. در حقیقت جریانات سرنگونیالوقوع میدولت جمهوري اسالمی را قریب
ها در کنند و این نشان از بازي آنمی تاکتیک آمریکا در برابر ایران، کنش سیاسی خود را وضع
 سیاست مستقل ضدامپریالیستیمیدان سیاسی ترسیم شده توسط آمریکا دارد و خبري از 

تحریم ابزاري براي -ي مذاکرهدوگانهتوان گفت که ها نیست. میو ضد سلطه در بین آن
ري آمریکا نیز ابزا-ي ایرانحفظ هژمونی آمریکا در جهان و منطقه و دوگانه

است.  -به نفع هم ایران و هم آمریکا-دارانه براي حفظ وضع موجود سرمایه
ي ایران و آمریکا در خود غایت فرآورندگی از وضعیت موجود را ندارد. مقاومت ایران و مناقشه

اي امپریالیستی فهم گردد؛ آمریکا در پی حفظ استیالي اعمال فشار آمریکا باید بر بستر رابطه
 ي حاکم بر جهان.  دارانهیران در پی ارتقاء جایگاه خود در منطق سرمایهخویش است و ا
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اند که پذیرش مذاکره بر به طور خالصه حکام جمهوري اسالمی به خوبی به این مسئله واقف
-اي، چیزي جز خلع سالح کامل نیست و با سیاست واقعسر پرونده موشکی و مناقشات منطقه

ي ت دارد. دولت ایران به هیچ وجه، ابزارهاي بالفعل برسازندهگرایانه در جهان سیاست منافا
گذارد، چون که با از دست دادن این ابزارها، به طور کامل قدرت خود را به معامله و مذاکره نمی

 خلع سالح شده و احتماالً سرنوشتی مشابه صدام و دولت بعث عراق به خود خواهد دید. 

 

6 
مذاکره مجدد با آمریکا؛ ایران به زعم ما در صورتی وارد مذاکره  ي سوم یا هماننقشهو اما طرح
شود که از برجام خارج شود. چون طرح اول که در حال حاضر به عنوان راهبرد گزینش مجدد می

 4+1دهی دارد. اگر دولت ایران منفعتی از ادامه برجام با گروه شده، نیاز به زمان براي نتیجه
ن خارج خواهد شد. عالوه بر اتحادیه اروپا، نقش چین و روسیه نیز در نبرد، به احتمال قوي از آ

مذاکرات و مناقشات بر  -سال 15طی حدود -این میدان تعیین کننده است. چین و روسیه در 
ي اخیر، اي ایران، نقشی تقریباً منفعل داشتند. پرونده سوریه در چند سالهي هستهسر پرونده

-البته نه به طور کامل و در تمام زمینه–سطوحی راهبردي ارتقاء داده  روابط ایران و روسیه را به
ها و است. باید دید که روسیه (هر قدرتی محدودیت -ي مشخص سوریهها، بلکه در زمینه

امکاناتی دارد) تا چه اندازه به ایران در مسیر پیش رو مساعدت خواهد کرد. چین نیز تا کنون به 
هاي آمریکا، ها و تهدیدي تهاتري نفت وکاال را حتی با وجود تحریمایران قول داده که رابطه

 ادامه خواهد داد. 

ماند دولت ایران با طرح دوم نیز به دالیلی که گفتیم قریب به یقین همراه نخواهد شد؛ پس می 
و هم به  هم به زمان نیاز هستسازي طرح سوم، ي سوم. اما براي پیادهنقشهتنها طرح

هایی . مشابه همان اهرماي و نظامیي صنعت هستههاي نوین در زمینهساخت اهرم
که ایران با معامله و مذاکره بر سر آنها توانست چارچوبی براي مذاکرات منتج به برجام فراهم 
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سازي تا سطوح باال یا ...) نیاز دارد و بدون آن سازد. در واقع مذاکره مواد و محتوایی (مانند غنی
هاي معناست. اما اینکه ایران از برجام خارج شده و دوباره فعالیتو بده بستان بی اساساً مذاکره

اش را از سر گیرد نیز پیامدهاي سنگینی برایش خواهد داشت، چرا که در آن صورت، ايهسته
تر و اجماع بر سر فشار به ایران، خواهد یافت. ي مناسبی براي اعمال فشار فزایندهآمریکا بهانه

را در حال  4+1یران به خوبی به این مسئله واقف بوده و به همین دلیل فعالً تعامل با دولت ا
ي محصلی براي ایران خواهد حاضر گزینش کرده است. اما نه تعامل با اتحادیه اروپا نتیجه

داشت و نه خروج از برجام در کوتاه مدت شرایط خروج از بحران اقتصادي و شرایط رکورد 
ي تعادل را براي ایران فراهم خواهد ساخت؛ تنها راه کوتاه مدت یدن به نقطهتورمی حاضر و رس

هاست؛ لغو کاهش شدت بحران اقتصادي فعلی، برداشته شدن تحریم -ساله 3یا  2یعنی –
ي نامهها نیز تنها در صورت توافق با آمریکا حاصل خواهد شد. از زمان انعقاد موافقتتحریم

ها، داشت که در صورت خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمبرجام، این سناریو وجود 
ایران در مخمصه (یعنی نه راه پیش رفتن خواهد داشت و نه راه پس رفتن) قرار خواهد گرفت. 

گون در اتخاذ سیاست در قبال برجام، خود از عوامل روانی حس تزریق شده از وضعیت مخمصه
 .تعمیق بحران نیز بوده و خواهد بود

ي گون نباید منجر به این ظن شود که دولت جمهوري اسالمی به ورطهاما این وضعیت مخمصه
یابی بحران اقتصادي نزدیک است. سقوط کشیده خواهد شد. و سرنگونی آن به دلیل شدت

آزادي توسط دولت ایران و -سازي و بازارهاي تعدیل خصوصیممکن است که اتخاد سیاست
المللی با چین و روسیه شرایط خروج از بحران را فراهم کند. اما نشانی از تغییر هاي بینهمکاري

شود و سازوکار انتخاباتی نیز هاي اقتصادي به طور مشخص و راهبردي دیده نمیریل سیاست
براي این تغییر ریل در کوتاه مدت در اختیار حاکمیت نیست. در نتیجه شرایط فعلی موقعیت 

هاي محلی ي کارگر فراهم کرده تا بتواند صف مستقل طبقاتی و یا اتحادیههمناسبی را براي طبق
-نشینی از سیاستو حتی سراسري براي پیگیري مطالباتش ایجاد کند و دولت را وادار به عقب

 ي تا کنونی کند. هاي اتخاذ شده
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