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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۶ جنوری ١٨
  

 :مستخرجی از
 )۶(ی در وين ئ ھسته ۀپيرامون توافقنام) توفان( تحليلی حزب کار ايرانۀبياني

  

  ی اسالمی  در بن بستِرژيم سرمايه داری جمھور

 رۀ اقتصادی به مرور و با اشاۀرفع محاصر. وضعيت کنونی ايران تا مدتی به ھمين صورت کنونی باقی می ماند

 جرج بوشئيديه را به امضای أئيد کند و اين تأ بايد راستی آزمائی ايران را تاوباما.  صورت می گيردامريکاامپرياليسم 

حتی اگر تحريمات را بر دارند ھنوز به . تدريج تحريمھا تقليل پيدا می کنده آنوقت ب. تشاھد روباه دمش اس. نيز برساند

سيسات صنعتی و يا وسايل يدکی و يا ناوگان ھوائی که أت. معنی تحول عملی در زندگی اقتصادی و مالی ايران نيست

.  به ارسال آنھا اقدام کنندًر ندارند تا فورابايد برای ايران خريده شوند، در انبارھای ممالک امپرياليستی در زير غبار قرا

سالھا اين امر می تواند . آنھا را نخست بايد توليد کرد و در بر اساس انعقاد پيمانھای اقتصادی آتی به ايران ارسال نمود

. نيست ھنوز به مفھوم بازگردانيدن آزاد اين ثروتھا امريکاآزاد سازی ثروت ھای مسدود ايران در . نجامدبه طول بي

خويش را از آن کم " مطالبات قانونی" گرگ ماآبانه داده است ممنوعيت را بر می دارد، ولی ۀ ھمانگونه که وعدامريکا

. ئی خريده و به ايران صادر کندامريکا پول نقد به ايران نخواھد داد به ايران اعتبار می دھد تا اجناس امريکا. می کند

باری را به ايران تحميل خواھد کرد و ايران را تحت فشار می گذارد تا به سرمايه  موافقتنامه ھای اسارتً حتماامريکا

. ئی حقوق ويژه بدھند در غير اين صورت از ھمان بندھای نامرئی برای فشار بر ايران سود خواھند بردامريکاگذاران 

 ميان مردم ايران منفرد شده و رژيم جمھوری اسالمی با سياستی که در بعد از انقالب در پيش گرفته است روز به روز

رژيم جمھوری اسالمی می خواھد با دشنه و ساطور حکومت کند و مردم را . مورد نفرت و تمسخر بيشتر قرار دارد

و با . ش منجر می شود می گيردي وين را در زمانی که به افشاۀاين است که جلوی بحث در مورد توافقنام. مھار نمايد

  .می بنددفرمان امام دھان ھمه را 

ئيد امپرياليسم است زيرا بھتر می تواند اين رژيم را تحت فشار أدنبال دارد مورد ته  اين سياست که دوری از مردم را ب

تنھا راھی که رژيم جمھوری اسالمی دارد اين است که به حقوق مردم احترام . قرار داده و به خدمت خود بگيرد

ازمانھای سياسی و سنديکائی را آزاد کند، سانسور را از رسانه ھای گروھی بگذارد، مطالبات آنھا را برآورده کند، س

.  برساندشانبردارد، به اعتماد سازی ميان مردم بپردازد، راھزنان حکومتی و فاسدان را دستگير کرده به سزای اعمال 

آنوقت با تکيه بر اين . رددست آوه قاتالن در حکومت را در دادگاھھای صالحه محاکمه کند تا کوھی از حمايت مردمی ب
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 ۀبا تکيه بر اين کوه می شود حق مسلم ايران در استفاد.  امپرياليستی را گرفتۀ ھر زورگوئی و دسيسکوه می شود جلو

مين کرد و با سياست حسن ھمجواری درمنطقه، با دسيسه ھای صھيونيسم و ارتجاع أی را تئصلح آميز از انرژی ھسته 

. دی صھيونيسم برای حفظ امنيت منطقه در گرو احترام به حقوق مردم منطقه و بسيج آنھاستنابو. منطقه مبارزه نمود

رژيم جمھوری اسالمی در دامی افتاده است که نمی تواند از آن بيرون آيد و سرانجام بايد دو دستی به آغوش امپرياليسم 

  .   در امان بماند" گزند رويدادھا"برود تا از 

  

  نامه وين نتايج اقتصادی توافق

از ھم اکنون سرمايه داران و شرکتھای بزرگ خارجی برای ورود به بازارھای ايران صف کشيده اند، ھر روز دسته 

ھمين سرعت کار نشان می دھد که تمام . يران سرازير می شوندای از آنھا برای بستن قراردادھای اقتصادی به ا

طرحھای مربوطه به تجارت با ايران و سرمايه گذاری در عرصه ھای گوناگون در کميسيونھای مربوطه از قبل تھيه 

خود اين واقعيات عامل فشار مھمی بوده تا . شده بوده است و تاريخھای سفر نيز از قبل تخمين زده می شده است

  . به تصويب برسدامريکا وين به اين گونه و با فشار سياسی و اقتصادی اروپا و روسيه و چين در مقابل ۀوافقنامت

آنھا می آيند تا با تحميل قراردادھای اسارت آور .  ورود سرمايه ھای خارجی به ايران با توافقنامه ھای جديد ھمراه است

کردند، بازارھای ايران را در چنگال سرمايه ھای نئوليبرالی قرار ... نيا وال، اسپاگنئوليبرالی نظير آنچه در يونان، پرت

 يونان آغاز شده است که بھای فروشھم اکنون فروش بنادر وجزاير . داده و قوانين آن را به بازار ايران تحميل کنند

 حذف يارانه ھا، حذف .ی و فرانسوی می ريزندالمانارزانقيمتش را به عنوان باز پرداخت قروض به جيب بانکھای 

 کشور و توجه به حداقل رفاه عمومی ھمه و ھمه در ۀخدمات عمومی دولتی و ممانعت از شرکت دولت در توليد و ادار

  .را مقدور کرده است احمدی نژاد آن- اتحاد مشترک رفسنجانی. دستور کار است

رکوب کارگران را برای حفظ سود حداکثر دولت ايران بايد س.  حق اعتصاب و افزايش دستمزد ناديده گرفته می شود

 اقتصادی ايران را بر ھم خواھد ۀ سرمايه گذاری ھای خارجی تمام شالودۀموريان. سرمايه داران خارجی تضمين کند

، نفت، معادن مس و مواد شودموج خصوصی سازی ھا شروع می شود و اموال عمومی به حراج گذارده می . ريخت

می، سواحل درياھا ھمه وھمه به اموال خصوصی بدل می شوند و به حلقوم وازی، نيروگاه اتّاوليه، گاز، آب ، جاده س

قوانين سازمان تجارت جھانی، صندوق بين . ايرانی ھای ھمدست امپرياليسم و شرکتھای امپرياليستی ريخته می گردند

 رونق اقتصادی و خريدھای مھم ۀ که آماد پول نقددالرالمللی پول و بانک جھانی را به کشور ثروتمند ايران با ميليارھا 

. است تحميل می کنند... يميائی، وسايل ترابری و ھواپيماھای مسافربری و باربری وکسيسات صنعتی، أتسليحاتی، ت

بازاری برای غارت به پھنای ايران گشوده شده است و دولتھای قبلی از رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و روحانی 

  .  شرايط را برای بھره کشی بھتر فراھم کرده اندۀصادی و رياضت عمومی را اجراء کرده و ھمسياست تعديل اقت

 يک تحول سريع قرار می گيرد و امپرياليستھا از طريق بندھای اقتصادی و سياستھای نواستعماری به ۀايران در آستان

ايجاد محيط الزم برای . شانده می شوند به نابودی کتوليدات ضعيف و نابسامان داخلی. خواستھای خود خواھند رسيد

. مين حداکثر سود در سطح جھانی فراھم می آوردأ رقابت امپرياليستی را در تقسيم کار و تۀنيروی کار ارزان، زمين

ت حاکمه در ھم می ريزد، بخشی از سرمايه داران داخلی به دامان امپرياليسم سقوط خواھند کرد و أترکيب کنونی ھي

در اين . ی توليد داخلی و عدم توانائی رقابت با سرمايه ھای کالن خارجی به ورشکستگی کشانده می شوندبخشی با نابود

شرايط دولت بر مسند قدرت بايد به سرکوب کارگران و زحمتکشان بپردازد تا آنھا را مھار کند تا شرايط بھتر استثمار 

تحوالت آتی ايران در . ان دچار تحول جديد می گرددآرايش طبقاتی در اير. برای سرمايه گذاری خارجی فراھم گردد
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مسيری است که ھم جنبش ضد امپرياليستی را تقويت می کند و ھم جنبش کارگری را و در دوران کنونی تنھا حزب 

 کارگر و دفاع از استقالل، تماميت ارضی ايران ۀ کارگر رسالت رھبری و رھائی طبقۀ طبقۀ نمايندۀ کارگر به منزلۀطبق

 .تقرار سوسياليسم را داردو اس

  ٢٠١۶ سال جنوریـ ١٣٩۴  ]جدی[دی ماه١٩٠ ۀبر گرفته از توفان شـمار

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 


