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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ مارچ ٢٣
  

 م استعمار در قرن بيست و يکۀتحريم اقتصادی؛ زبان گلول
 

 ضد ساير ممالک هنقطه نظر خود را در مورد سياست تحريمھای اقتصادی امپرياليستی ب) توفان(حزب کار ايران

سير . دھدئيد قرار میأالملل از ھمان روز نخست بيان داشته و تا به امروز نيز اين سياست را مورد ت بينۀجامع

 .کندد میئيأرا ت) توفان(رويدادھا در جھان صحت نظريات حزب کار ايران

شود با نقض نمی. تحريم اقتصادی يک کشور آنھم با نقض منشور ملل متحد؛ مفھوم ديگری جز نقض حقوق ملل ندارد

" منادی سوسياليسم"و " انقالبی"؛ "مثبت" تحريم را ۀحقوق ملل به مخالفت برخاست، ولی سياست ارتجاعی و قلدرمنشان

؛ صرفنظر از ...ر از خرد و کالن؛ مسلمان و مسيحی؛ ھندو و بودائی وملتھای جھان صرفنظ. برای ايران ارزيابی کرد

. توان اقتصادی؛ نفوذ سياسی و قدرت نظامی؛ ھمگی دارای حقوق مساوی بوده و بايد از احترام متقابل برخوردار باشند

فاشيستی و ددمنشانه؛ شود به ملتھای جھان حمله نموده، و آنھا را تحقير کرده و با روش با زبان تھديد و دشنام نمی

 ۀحقوق دموکراتيک ھم. احترام به حقوق ملتھا اعتقاد به اصل دموکراسی است. ای برای خود آفريدوضعيت ويژه

جمھوری جيبوتی و يا جمھوری دومينيکن ھمان قدر حق و . ملتھای جھان از وزن و ارزش مساوی برخوردار است

   .لمان؛ فرانسه و يا بريتانياا؛ امريکان برخوردار شوند که کشور حقوق دارند و بايد از مزايای دموکراسی در جھا

 نخست ۀبه زير پرسش بردن اين اصل در درج. کننداند و میکمونيستھا ھميشه از تساوی حقوق بين ملل حمايت کرده

ِخود ناقضان ضعيف اين اصل را قربانی خواھد کرد ِ.   

طور کلی است، ه وق بشر؛ نقض حقوق ملل و نقض دموکراسی ب نقض حقااگر تجاوز به عراق و ليبي: مثالی بزنيم

 صورت گرفته و برای برخی از امريکاس آنھا أشود چون اين تجاوز به دست امپرياليسم غرب و در رآنوقت نمی

اگر .  برای اين کشورھا حقوق ويژه قايل شويمًالآعناصر متوھم؛ دارای منافع آنی است، برای ما قابل پذيرش گردد و م

 ۀو تجربه شدشده ی را تاج سر خود گردانيم و اصول پذيرفته ئبينانه لحظهيم و يا منافع کوتهاين عرصه سکوت کندر 

ِ ما خوابيد، ديگر کسی نيست به ما يادآوری کند که خود ما ۀِجھانی را به سخره بگيريم، روزی که اين شتر در خان
- به سرنوشت غم. ايمين دستآورد در گذشته بودهھمدست تجاوزکاران در نقض حقوق دموکراتيک و شکستن حرمت ا

 اقتصادی عراق و نابودی يک ميليون کودک عرب ۀآنھا با محاصر. ُانگيز کردھای ناسيونال شونيست عراق نظر افکنيد

 کنند، به اين اميد واھی که از و متحدانش به عراق حمايت کردند و میامريکاعراقی موافق بودند و از تجاوز امپرياليسم 
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که اين تجاوز نقض حقوق  اين. اندآنھا امروز به پايگاه صھيونيسم در منطقه بدل شده. اين نمد به آنھا نيز کالھی برسد

کردند، فقط گليم ناسيونال شونيسم ارتجاعی بشر و ملل بود، برای آنھا کوچکترين اھميتی نداشت، زيرا سفيھانه فکر می

کند و حقوق د آنھا شاھد آن ھستند که دولت متجاوز ترکيه به سوريه تجاوز میو حاال خو. کشندُکرد را از آب بيرون می

ترکيسم قرار عثمانيسم و پانُگذارد تا خدمت ناسيونال شونيستھای کرد که در تضاد با پانبشر و ملل را به زير پا می

.  را ھوادار حقوق ملل جا بزنندند تجاوز ترکيه به سوريه را محکوم کنند و خود اآنھا امروز ناچار. اند، برسدگرفته

ھر کشور و فرد دموکراتی بايد ھرگونه . آوردبار میه فقدان اصوليت و نان را به نرخ روز خوردن در سياست؛ فاجعه ب

   .که متجاوز کيست محکوم کند تجاوز ضد بشری را صرفنظر از اين

بزرگان مارکسيسم به اين . لتھا را زيرپا گذاردشود، حقوق دموکراتيک منير نمی" مترقی" دارا بودن نيات ۀحتی به بھان

از بطن خود جامعه و " نيت خوب"کنند، زيرا اين جھت تازاندن انقالب سوسياليستی را به کشورھای ديگرمحکوم می

وجه  تجاوز به کشورھا و نقض حقوق ملتھا را به ھيچ. آميز و مکانيکی استنياز رشد آن بيرون نيامده و اقدامی تحريک

کسانی که مدافع تجاوز به کشور . ود با مترقی بودن رھبران کشور و يا ارتجاعی بودن سران حکومت توجيه کردشنمی

کند، خود مفروضی ھستند، با اين ادعا که گويا در آن کشور حکومت مستبدی بر سر کار بوده و حقوق بشر را نقض می

ار ارتجاع امپرياليسم و استعمار قرار دارند و بايد با نقض حقوق دموکراتيک و نقض اصولی حقوق ملل ھمواره در کن

 سرکوب ۀبه بھان. خيلی خوشباور باشيم که بپذيريم آنھا فقط گمراھند و ھمدست امپرياليسم و استعمار نبوده و نيستند

اين نوع تبليغ و درک . شود حرمت دموکراسی و حقوق ملل را نابود کردسران ارتجاعی يک کشور مفروض نمی

شود که با انحصار تفسير عفريتی زاده می. کندالملل باز میليس بينواز دموکراسی راه را برای قلدری و تولد پمعيوب 

 اکنون اين نقش را ايفاء امريکاامپرياليسم .  جنايات خويش خواھد گرفتۀدموکراسی و حقوق بشر؛ ملتھا را به زير عراب

      .کندمی

يت وی امپرياليستھای اروپائی؛ يادآور دوران قرون وسطی و عھد باستان است که  و به تبعامريکااين روش امپرياليسم 

ھا پرداخته و امکان رساندن آب و آذوقه را به  شھرۀبه محاصر" دشمن"سرداران لشگر برای فتح دژھا و باروھای 

 شھر را ۀِناچاری در و دروازدوائی از پای درآيند و از روی غذائی و بیبستند تا آنھا در محاصره؛ در اثر بیمردم می

 ۀتمام دوران جنگھای صليبی در محاصر. گشتآنوقت قتل عام گرسنگان؛ تازه آغاز می. به روی قوای مھاجم بگشايند

  .اورشليم حاکی از اين قانون زور بوده است

اگر اين روش . جويدی فشار و تھديد برای پيشبرد مقاصد خودش استفاده مۀويکم از ھمان وسيلامپرياليسم در قرن بيست

امپرياليستی؛ مکتب آموزشی برای ھمه گردد و چنانچه کارزاری برای مبارزه با اين شانتاژ جھانی صورت نگيرد، نه 

  .کندريزد بلکه خطر جنگ نيز افزايش يافته و جھان را تھديد میھم میرالملل ب بينۀ جامعۀتنھا شالود

 اقتصادی نموده و تعيين کند چه ملتی در ۀ حق دارد ايران را محاصرامريکاه شنويد کشما از اين ياران امپرياليسم می

" فقيهولی" باالترين مرجع صالحه و امريکازعم آنھا ه ب. جھان حق حيات داشته و چه ملتی از اين حق برخوردار نيست

، ) اولامريکا: (گويد میمپاگر تر.  مردم جھان سجده کنندۀ وی ھمۀدر جھان است که بايد در مقابل تصميمات و اراد

 اموال ايران را مصادره کرده امريکاسای جمھور ؤاگر ر. ئيد نمائيمأمپ را تيد با وی ھماھنگ شويم و گفتار ترما ھم با

روند که با آسمان و ريسمان کنند و يا تا حدی پيش میئی بذل و بخشش میامريکاو به ضد انقالب و شرکتھا و اتباع 

ئی به لبنان را غير مستقيم کار ايران دانسته و اموال ايران را در امريکابه سربازان تجاوزکار بافی خسارت وارده 

که  اين. ئيد استأ موجه و قابل تًکنند، از نظر نوکران ايرانی و ھمدستان امپرياليسم کامال توقيف کرده و تاراج میامريکا

ا دشمنی با رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی مطرح اين عمل غيرقانونی است برای آنھا مطرح نيست برای آنھا تنھ
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اين . رسدن و يا بقای ايران می به مصرف تحقق حقوق بشر در ايراامريکاتوگوئی ضبط اموال مردم ايران در . است

خواھيد اين پولھا به شما می: ن اين استاتکيه کالم اين خائن. ئی استامريکانوع " واليت فقيه"ئيد اصل أئيد؛ تأت

ھا که شرافت ھوری اسالمی داده شود تا بيشتر بر سر کار بماند و مردم را سرکوب کند؟ روش اين خودفروختهجم

- حزب ما به استدالل مقابله به مثل که البته نادرست ھم نيست متوسل نمیًطبيعتا. اند؛ ارعاب استخويش را نيز فروخته

استدالل ما اين است . ی کنيد تا منافع کشور ايران را نابود نمائيدگويد که شما خائنان با امپرياليسم ھمدستی مشود و نمی

گذاری بر اساس ماھيت انقالبی و يا  مراودات جھانی نه خريد و فروش و نه مبادالت بانکی و سرمايهۀکه در عرص

آيندی وش مالی جھانی محق نيست از پرداخت حقوق شما به علت ناخسسۀؤھيچ بانک و يا م. شودارتجاعی انجام نمی

را  خورد و خودسری و راھزنی جای آندر آن صورت نظام بانکی و مبادالت جھانی برھم می. افکارتان خودداری کند

در اينجا منافع ھمگانی . گردددر آن صورت ھرج و مرج؛ خودسری؛ توحش و قانون جنگل در جھان حاکم می. گيردمی

جھانی که " طرفمرجع بی"تازه کجاست آن . دھدالشعاع قرار میتِو جھانی عاليتری وجود دارد که ساير مسايل را تح

ھای خود اين ايرانی. ئيد ھمگان باشدأمورد ت بتواند بيطرفانه در مورد ماھيت تفکر شما تصميم بگيرد و اين تصميم

اراگوئه؛ ونزوئال ؛ نيکا اقتصادی کوبا؛ عراق؛ ليبيۀتوانند با محاصر اقتصادی ايران موافقند نمیۀفروخته که با محاصر

 ارتجاعی بودن سران حکومت ايران باال کشيد و حق ۀشود اموال ايران را با قلدری و بھاناگر می. موافق نباشند... و

 باال امريکالمان؛ سوئيس و يا اکشور ايران را ضايع کرد، چرا نبايد اموال معمر قذافی را در بانکھای فرانسه؛ ايتاليا؛ 

 باال کشيد و اموال دولت ونزوئال را مصادره کرد؟ امريکاوق کشور ونزوئال را در بانکھای شود حقکشيد؟ چرا نمی

 در اين بحث خريداری ندارد، زيرا اين ًاستداللی که گويا حکومت کوبا؛ نيکاراگوئه و يا ونزوئال انقالبی ھستند، طبيعتا

 دشمنی با ۀبھان. ت کشورھا تصميم بگيرد در مورد ماھيًساأ تفويض شده است که رامريکا به امپرياليسم ًحق عمال

 ۀکنگر.  شيرين گرداند، حال به يک معضل جھانی بدل شده استامريکاجمھوری اسالمی تا اموال ايران را به کام 

 که امر امريکا ۀ کنگرۀ کشورھای جھان بايد به اين مصوبۀطلبد؛ ھمگذراند و با زور تھديد و فشار می قانونی میامريکا

 به صورت ضد دموکراتيک؛ خود را به نوعی حکومت جھانی بدل کرده امريکا.  کشور است، گردن نھندداخلی اين

.  جھان را در دست دارد و ناظر اجرای آنھا در سراسر جھان نيز گشته استۀاست که قوای مقننه؛ قضائيه و مجري

توجھی دولت چين به اين شته باشد و بیدھد که حق ندارد با ايران معامالت تجاری دا به دولت چين اخطار میامريکا

خانم مانژو منگ مدير مالی شرکت جھانی فنآوری ( اخطار را با دستگيری يکی از مقامات ارشد مالی چين در کانادا

کام از  ھوآوای به نام اسکایۀجرم خانم منگ اين است که گويا يکی از شرکتھای تابع. دھدپاسخ می) Huaweiھوآوای

کند که ھمه به ساز مپ شرکتھای اروپائی را تھديد میتر. ھای ايران را دور زده استيم تحر٢٠١۴ تا ٢٠٠٩سال 

 محاکمه امريکا برقصند و از مبادالت تجاری با ايران خودداری کنند در غير اين صورت آنھا را مطابق قانون امريکا

ی که در ايران مشغول به کار ھستند، ئروپاھای ا کاخ سفيد بارھا به شرکت .کندکرده و مجبور به پرداخت خسارت می

  .خواھند شد "به شدت تنبيه و مجازات "امريکاھای  ھشدار داده که در صورت دور زدن تحريم

. گيرد ممالک را در بر میۀشود و ھم به مورد ايران خالصه نمیامريکا تمکين شرکتھا و دول اروپائی به ًطبيعتا

 تجاری با ايران را ھموار ۀکنند که راه مبادلو مھار وی از سازوکاری صحبت میھا برای سرگرم کردن ايران اروپائی

 و اسرائيل شده امريکاھای که اين امر دروغ محض است و اجرای آن موکول به برآوردن خواسته کند، گذشته از اينمی

اختالف اروپا با .  ريخته استھامپ قرار گرفته و آب پاکی را روی دستان اروپائیاست، خود اين اقدام مورد ھجوم تر

اختالف سياسی . يان دھيدبه اين اختالف پا" سازوکار حقوقی" يک امر حقوقی نيست که با اختراع يک ً ماھيتاامريکا

مپ ھم با اشاره به اين امر ھشدار داده است که اروپا ھر روشی را که اتخاذ کند نبايد به ايران امکان دھد که است و تر
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ِبيند که قصد دارد در خانه آنھا  خود شتری را میامريکابه اين جھت اروپای ھمدست .  را دور برند اقتصادیۀمحاصر
که به شرکتھای مشغول در  ایدر نامه  Richard Grenellن؛ آقای ريچارد گرنلي در برلامريکاسفير . نيز اطراق کند

 شمال ارسال کرده است، آنھا را تھديد کرده که با حيرۀب انتقال گاز ۀ انتقال گاز از روسيه به اروپا از طريق لولۀپروژ

اين گاز سی ( مخالف انجام اين پروژه بوده و تمايل دارد که گاز خود راامريکا حساب کنند زيرا دولت امريکامجازات 

. روسته حال اروپا با وضعيتی جديدی روب. فروش برسانددر اروپا به) توفان-تر از گاز روسيه استراندرصد گ

 است تراتيژيکساين يک سياست نوين . ستامريکاماھيت منازعه با ايران بر سر رھبری جھان و ديکته کردن اوامر 

  . کند استعمار نوينی را در جھان تبليغ میًکه عمال

ھا بپرسيد از اين خودفروخته.  ھستندامريکا با ھر نقابی که ظاھر شوند ھمدستان امپرياليسم مدافعان تحريم کشورھا

ھا ناتوانند اين خودفروخته.  چه موقع و به چه نوع حکومتی در ايران مجاز است اموال مصادره شده را پس دھدامريکا

رند، زيرا روشن است که اين حکومت بايد  دريافت اموالش در ايران است بر زبان آوۀتا نوع حکومتی را که شايست

 اموال مردم ايران را برای ھميشه امريکاسخنان تھديد آميز اين عده تنھا برای آن است که .  باشدامريکا ۀدست نشاند

ھای کنند و به بھانهايرانيانی که از گرسنگی دادن به مردم ايران و غارت ثروتھای اين کشور پشتيبانی می. تناول کند

کار به جائی رسيده است که . زودی خود قربانيان اين نوع تبليغ خواھند بوداند، ب؛ مزدور ارتجاع جھانی شده"قالبیان"

نوکران .  نيز اين زروگوئيھا را محکوم کرده است]اسد[ مرداد٢٨حتی اردشير زاھدی يکی از عوامل کودتای 

خود و به روش سنتی خودشان؛ وی را " چھره"ی حفظ توانند برااند که نمیبستی گير کرده در بنامريکا" انقالبی"

فقدان اصوليت وضعيت آنھا را بسيار وخيم کرده و از اين ببعد نيز وخيمتر . ھمدست جمھوری اسالمی قلمداد کنند

مردم ايران ھرگز نام اين جاسوسان کثيف و عمال امپرياليسم و صھيونيسم و عربستان سعودی را فراموش . خواھد کرد

اين نوع برخورد به منافع کشور ايران که ربطی به حاکميت ارتجاعی؛ فاسد و تبھکار آن ندارد، فقط موجبات . دکنننمی

  .کشاندآورد و مردم را به گمراه میتوجيه بقای اين حکومت را فراھم می

  ٩٢٠١ پريلاـ ١٣٩٨ ]حمل[ فروردين ماه٢٢٩برگرفته از توفان شـماره 
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