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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ فبروری ٢١

   ايران ۀخصوصی سازی صنايع نفت ملی شد

  خيانت به منافع ملی است
  

روحانيت بار ديگر خيانت تاريخی خويش را نسبت به منافع . استو حاکم يکاشانی بر توافقنامه زبونانه ژنهللا روح آيت

روحانيت ھميشه ارتجاعی بوده است و . ملی ايران از زمان قراردادھای گلستان و ترکمنچای به معرض نمايش گذارد

در تماميت روحانيت به عنوان نماد دين . ربطی به اين فرد مترقی روحانی و يا آن فرد انقالبی در درون روحانيت ندارد

  . خويش ارتجاعی و ضد انقالبی است

در قانون اساسی جمھوری اسالمی که بعد از انقالب شکوھمند بھمن به علت حضور ميليونی مردم در صحنه و فضای 

ضد امپرياليستی و شور و شوق انقالبی به تصويب رسيده است و با روح استقالل طلبانه و قطع دست امپرياليستھا به 

 سه بخش دولتی، ۀنظام اقتصادی جمھوری اسالمی ايران بر پاي -۴۴اصل : " در آمده است، می خوانيم تحرير ۀرشت

بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، . ريزی منظم و صحيح استوار است تعاونی و خصوصی با برنامه

ای بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، ھ بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدھا و شبکه

آھن و مانند اينھا است که به صورت مالکيت عمومی و در  ، کشتيرانی، راه و راهئین، ھواپيماولفيپست و تلگراف و ت

شود که  بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می. اختيار دولت است

 که با اصول ديگر اين فصل مطابق ئیمالکيت در اين سه بخش تا جا. ولتی و تعاونی استمکمل فعاليت ھای اقتصادی د

 زيان جامعه نشود ۀ قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايۀباشد و از محدود

  .".کند قانون معين میتفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ھر سه بخش را . مورد حمايت قانونی جمھوری اسالمی است

را در جھت منافع سرمايه داران خصوصی تفسير  آن" مقام معظم رھبری"مضمون اين سخنان روشن است و ھر چند 

خودسرانه کرد، ولی از اين اصل چنين بر نمی آيد که مردم ايران بايد بر معادن و ذخاير و ثروتھای ملی ايران چشم 

از اين تفسير چنين بر نمی آيد که اصل ملی کردن صنعت نفت ايران . يستھا بگذارندپوشيده و آنھا را در اختيار امپريال

  .باطل شده و نفت ايران متعلق به امپرياليستھا و ابر شرکتھای خصوصی امپرياليستی است

لی بايد به المل ھای بين  نامه ھا، قراردادھا و موافقت نامه ھا، مقاوله عھدنامه: "در دو اصل ديگر قانون اساسی می آيد

: می آيد" المللی ھای بين نامه  قراردھا و توافق-١٢۵اصل "و يا در تحت عنوان ." تصويب مجلس شورای اسالمی برسد

ھا و قراردادھای دولت ايران با ساير دولت ھا و ھمچنين امضای  نامه ھا، موافقت نامه ھا، مقاوله امضای عھدنامه"

س جمھور يا نماينده قانونی او ئيلمللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی با را ھای بين ھای مربوط به اتحاديه پيمان
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ئی امريکااين اصول بی نياز از تفسير است و نشان می دھد که نمی شود منابع ملی ايران را به کنسرنھای .". است

ت أران تعلق دارد و نه به ھياين منابع به ملت اي. داد... فروخت و پولش را به رفيق دوستھا و زنجانی ھا و خاوری ھا و

  .حاکمه

 خود و به ضرر منافع ملی ايران بسته شده یو که تسليم بال شرط جمھوری اسالمی فقط برای بقاي خفت آور ژنۀتوافقنام

حقيقت . ی ايران نبودئ ھسته ألۀ تنھا بر سر مسامريکااست، ھمانگونه که حزب ما پيش بينی می کرد، اختالفات ايران با 

ايران ھمواره بمبی موھومی بود و عامل فشاری برای تسليم ايران به امپرياليستھا مورد سوء " بمب اتمی" که اين است

نيت . ايران نيز در خدمت امپرياليسم به کار گرفته شده بود" انقالبی"استفاده قرار می گرفت و بخشی از اپوزيسيون 

توافق . د زمان شاه باز کند و ثروتھای ملی ايران را چپاول کندامپرياليسم در آن بود که جای پای محکمی در ايران مانن

 توافق بر سر يک بسته از خواستھای شوم امپرياليستی بود که در درون امريکای برای امپرياليسم ئدر مذاکرات ھسته 

ه ز می آيد و گزينتدريج که اين مذاکرات به نتيجه رسيده است، محتوی اين بسته به روی ميه ب. اين جعبه پنھان شده بود

 ايران نيز لب در کام کشيده و مدعی ۀھای نظامی اوباما به زيرميز می رود و اپوزيسيون فريب خورده و يا خودفروخت

  .  به اپوزيسيون ايران مربوط نبوده استاست اين مسايل اصالً 

کرد و می کند و رسانه ھای ی اين توافقات سکوت اختيار می ا محتوۀکه رژيم جمھوری اسالمی ھنوز در بار در حالی

ھمين . ايران سخنی بر زبان نمی آوردند و نمی آورند، مطبوعات غربی پاره ای از اين توافقات پشت پرده را رو کردند

 ترس آنھا از خشم مردم ايران و خيانتی است که ۀ، نشانامريکاسکوت مقامات ايرانی در مورد بندھای مورد توافق با 

  .  رژيم آخوندی به آن دست زده اندیتنھا برای حفظ و بقا

 در آورده و در اختيار کمپانی ھای امپرياليستی  ايران را به صورت خصوصیۀنفت ملی شدرژيم جمھوری اسالمی 

بعد ابر شرکتھای خصوصی بر استخراج و توليد نفت ايران و صنايع پتروشيمی ايران نظارت ه از اين ب. قرار می دھد

 غارت ۀاستھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی است که نقشاين يکی از خو. می کنند

در ھمان آغاز کار رسانه ھای .  ايران و استقرار فقر و فالکت در ميھن ما را در صدر برنامه ھای خود قرار داده اند

  :گروھی در ايران اعالم داشتند

 انرژی شامل ۀ شرکت فعال در زمين٧الم کرده که خواھان بازگشت ايران اع: "بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز"

 ھمچون اکسون موبيل وکونوکو امريکائی و استات اويل از اروپا و شرکت ھای بزرگ . وی. ام.شل، توتال، انی، او

 .فيليپلس است

اين در .  کردندمبر در کنفرانس خودرو در ايران شرکتنوشرکت ھای خودروسازی رنو و پژوی فرانسه نيز در ماه 

 ايران ممکن است پيشنھاداتی را به شرکت ھای بوئينگ و ايرباس ارائه ئی حمل و نقل ھواۀحالی است که ناوگان فرسود

 .کند

روسيه و چين در حال رقابت برای انعقاد . يک کارشناس ايرانی مقيم وين گفت، انگار در تھران طال کشف شده است

که شرکت ھای غربی با تکنولوژيی که ايران به شدت به آن  ا ايران ھستند، قبل از اينقراردادھای نفت در برابر کاال ب

 .نياز دارد، به آنجا برسند

 از تعداد زيادی از مشتريان قديمی و برخی مشتريان جديد ئیما اکنون در حال دريافت درخواست ھا«: وی افزود

 ».ھستيم

 برای انعقاد بھترين امريکائی و در نھايت شرکت ھای ئیی اروپامقامات ايرانی می خواھند رقابتی را بين شرکت ھا

 دست ئی برسند که ايران و غرب به توافق نھاءاما اکثر اين قراردادھا زمانی می توانند به امضا. قراردادھا ترتيب دھند

 .يابند
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 خودرو گرفته تا  از توليدکنندگانامريکائیشرکت ھای «: يک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت

آنھا در حال آماده کردن زمينه «: وی افزود» . ھواپيما بسيار مشتاق ورود به بازار ايران ھستندۀشرکت ھای سازند

 ».برای زمانی ھستند که تحريم ھا به طور کامل برداشته شود

ھای پتروشيمی، مواد در ميان مستعدترين بخش ھا برای حضور در بازار ايران در کوتاه مدت، خودروسازان، شرکت 

 توليد نفت و گاز و تکنولوژی و ھواپيما در چشم ۀدر حالی که فعاليت ھا در زمين.  و کاالھای مصرفی قرار دارندئیغذا

 ".انداز دورتری قرار دارند

که اتفاق افتاده است و ابعاد آن روز به روز بيشتر نمايان می شود از اين  فاجعه ای. ولی اين تازه مشتی از خروار بود

 قراردادھای ۀرژيم جمھوری اسالمی بھترين قراردادھای تحميلی و استعماری را از ميان مجموع. عميقتر است

تھا بر سر ابر شرک. سخن بر سر غارت است و نه آبادانی ايران و آسايش مردم ميھن ما. استعماری انتخاب می کند

 تآنھا می خواھند با رشو. تحميل قراردادھای استعماری و چسباندن زالوھای مکنده به بدن نحيف ايران رقابت می کنند

مين منافع مردم ايران نيست، سخن بر سر صنعتی کردن ايران أسخن بر سر ت. و فشار بھترين سھم غارت را ببرند

  .خاتمه داد" اصولگرايان"و " اصالح طلبان"به اين عوامفريبی بايد . نيست، بر سر مستعمره کردن ايران است

 در تحت عنوان کنايه آميز ٢٠١۴ سال جنوری ماه ٢۵/٢۶رخ ؤ م٢٠ ۀی در شمارالمانسايتونگ  زود دويچه ۀنشري

نھا را پرده از ھمدستی نمايندگان رژيم جمھوری اسالمی با امپرياليستھا بر می دارد و دست آ" مالقات با دشمن طبقاتی"

  .رو می کند

 نشست تبليغاتی برای اقتصاد کشورش استفاده ۀرئيس جمھور ايران حسن روحانی نيز از بازديدش در داووس به منزل"

آری در سياھه ای قرار گيرد که چين و ھندوستان . ايران قصد دارد به ده قدرت بزرگ اقتصادی تعلق داشته باشد.  کرد

ش  ا ظاھر می شود و در سخنرانیسرمايه داری افسارگسيختهال وی به عنوان منتقد در عين ح. بر روی آن قرار دارند

کدام قايق واحد؟ سرنوشت ملت ايران به . (" ما در قايق واحدی نشسته ايمۀبحران مالی نشان داد که ھم": می گويد

  ).تکيه ھمه جا از توفان - سرنوشت امپرياليسم گره نخورده است

ی المانيک رئيس کنسرن . ثر استؤ نيز مالمانشور را بگشايد، بر روی سرمايه داران خواست روحانی که درھای ک

در عين حال برايش جالب بود که روحانی چگونه مرتب لبخند . ثير گذاشته استأمی گويد که سخنان روحانی بر وی ت

 در ھامبورگ، شرکتی عليرضا رودسری رئيس شرکت آريا انترناسيونال.  خوبی استۀنظر من نشانه ب. بر لب داشت

ش احمدی نژاد تفاوت  ا با ھمکار قبلیاين واقعاً : " جھانی، نيز بر اين نظر بود کهۀبرای تجارت با سنگ آھن در عرص

  ".ش را باعبارت خانمھا و آقايان، در مقابل حاضران غربی کسی تا کنون نشنيده بودتنھا بياِن شادباش". "ساسی داشتا

وی روحانی را می . سر برده استه ش را در ايران ب اان است و تا سيزده سالگی زندگی ساله متولد اير۴٠رودسری 

روحانی . ش ديدار داشته است اکه وی در ھامبورگ بود، قبل از رياست جمھوری شناسد و با وی چندين بار در زمانی

 افتد به دو سه سالی نياز اما اين در عرض شش تا ھشت ماه اتفاق نمی. "ر در ايران بوده استييھميشه خواھان تغ

تا سه سال قبل آقای رودسری خودش در ايران به تجارت مشغول بود و دلش می خواھد که اين کار را دوباره ". دارد

 و به بسياری شرکتھای -اين به ايران . "وی اميدوار است که اروپائيھا تحريمھای اقتصادی را کاھش دھند. انجام بدھد

  .  در آن عرصه نفوذ داشتند، کمک می کندسيسات صنعتی و ماشين آالت که سابقاً أتی از جمله در بخش المان

در آغاِز بعد از ظھر، وی و وزير . ش در در زيرزمينھای مرکز کنگره غيب شد ارئيس جمھور ايران بعد از سخنرانی

از چشم مردم در اطاق دور ه سای شرکتھای نفت، فوالد و بانکھا بؤسای شرکتھا از جمله رؤراز  نفر ٣٠نفتش با 

 استخراج نفت را واقعاً سای شرکتھای انرژی می خواھند بدانند که آيا ايران می خواھد أر. مذاکرات گرد آمدند
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وزير نفت . يکی از آنھا اشاره می کند که قانون اساسی ايران اين عمل را در واقع ممنوع کرده است.  کندخصوصی

  . نون اساسی را چگونه تفسير کنيموابسته به اين است که قاپاسخ می دھد 

اگر تنھا نصف آن چيزھائی را که روحانی می گويد صحت داشته باشد، : "گفت) داکس(المانرئيس شاخص بورس 

خيلی ھا را با معامله با ايران اميدوار ساخته دورنمای گشايش ايران ". رو ھستيمه آنوقت ما با يک مانع زدائی روب

 خوش بين ھستم که بعد از اين من شديداً : "  يکی از بزرگترين بانکھای جھان گفتۀستکه يک مدير برج است، طوری

تکيه ھمه جا از "."(عظيمی برخوردار استۀ ايران برای شرکت ما از ظرفيت بالقو. نشانی، چيزی عوض شود

 ).  توفان

حزب کار . ی ايران می داند استعماری به ضرر خلقھاۀرا يک تسليم نام" ويتوافقنامه ژن) "توفان(حزب کار ايران

حزب ما بر آن است که اين خيانتھا ھنوز از نتايج . رسميت نمی شناسده ھرگز اين پيمان استعماری را ب) توفان(ايران

  .تدريج برمال خواھد شده اسارت آورديگری نيز به انجام رسيده است که بسحر است و به احتمال بسيار قوی توافقھای 

کسيست لنينيستھا، نيروھای انقالبی و ملی و دمکراتيک و مترقی  و آزاديخواه ايران انزجار  مارۀمردم ايران و ھم

راھی را که  رژيم  . خويش را از انعقاد چنين قرارداد ضد ملی و نو استعماری ابراز داشته و آن را محکوم می کنند

 امپرياليسم ۀن را ويران تر و به زائدسرمايه داری و ضد مردمی جمھوری اسالمی بر گزيده است، راھی است که ايرا

  . جھانی و به کشوری تحت سلطه بدل خواھد کرد

 آحاد مردم ايران برای کسب آزاديھای سياسی و ۀقاطعانه ازپيکارکارگران و زحمتکشان وھم) توفان(حزب کارايران

 و طبقات ضد امپرياليسم، عليه  اقشارۀ ھمۀاجتماعی و حقوق دمکراتيک دفاع می کند و بر پيوند اين مبارزه با مبارز

اتحادعملھای متنوع نيروھای سياسی در دفاع از دمکراسی و . نفوذ امپرياليسم و قراردادھای استعماری پای می فشارد

بدون جھت گيری روشن عليه امپرياليسم و ... حقوق دمکراتيک و آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و

ی و ضد منافع خلقھای ايران، کژراھه رفتن و به نفع نيروھای ارتجاعی و امپرياليستی و محکوميت قراردادھای ضد مل

 است که می توان ھمکاريھای سياسی مشترکی را سامان ئیتنھا با چنين دورنما. خاک در چشم مردم پاشيدن است و بس

  .    گرفت ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی قرارۀداد، به نيرو تبديل شد و در صف مقدم مبارز
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