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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٣

  
   امپرياليسم،]ستراتيژيک[ سياست راھبردیتعيين

  . به لبخند و لحن وابسته نيست
  

.  و اسرائيل سخن می رودامريکا لحن حکومت ايران در برخورد به تغييرنی از در ايران بعد از روی کار آمدن روحا

نتانياھو رئيس جمھور حکومت مذھبی و نژادی اسرائيل با ابراز ناخشنودی از روی کار آمدن حسن فريدون روحانی که 

ھيونيستھا دھد، ابراز دست صه کالمش به خشونت و پرخاشگری محمود احمدی نژاد آغشته نيست، تا دستآويز تبليغاتی ب

اين .  سياست رژيم جمھوری اسالمی را نه بر اساس بيانات، بلکه بايد بر اساس اعمال آنھا داوری نمودتغييرداشت که 

سخنان منطقی از جانب نتانياھو بسيار منطقی تر از بسياری ادعاھای برخی از سازمانھا و گروه ھای اپوزيسيون ايران 

  .نه اعمال حکومتھا را مبنای داوری قرار داده انداست که ذھنيات خود را و 

ند ااقشار و محافلی به اين تصور دچار. در ايران بعد از روی کار آمدن روحانی اميدھا و توھمات فراوانی پا گرفته است

. است حسن فريدون روحانی و يا نوع پوشش احمدی نژاد بوده ۀ بر سر نوع خندامريکاکه گويا اساس اختالفات ايران و 

آنھا فکر می .  و اسرائيل اميد بھبودی شرايط زندگی خويش را دارندامريکا لحن روحانی در برخورد به تغييرآنھا از 

اين است که . کنند تحريم ھا برداشته خواھد شد، نفت ايران به فروش می رسد و وضعيت اقتصادی آنھا بھبود می يابد

اين اقشار بھائی را که بايد برای اين .  بھتری را به خود نويد می دھندۀآنھا در خنده و لحن ديپلماتيک روحانی، آيند

  .آنھا فقط می خواھند گليم خود را از آب بيرون بکشند.  خود منظور نمی کنندۀپرداخت، در محاسب"  بھترۀآيند"

 ايران ۀواھند جامع را در جھت تثبيت موقعيت خود می دانند و می خامريکا ۀمحافلی ھستند که تھديدھای جنگ افروزان

زيرا اين وضعيت اضطراری ھم توجيه . را در حالت تشنج و حکومت نظامی که از بدو انقالب وجود داشته نگھدارند

رسيدگی و حساب و  گر ھر نوع سرکوب و نقض حاکميت قانون و رواج خودسری مقامات در قدرت است و ھم جلو

ورت فعال مايشاء به جان و مال و ناموس مردم مسلط می شوند و کتاب را می گيرد و يک قشر قدرتمند مافيائی به ص

آن قشری از روحانيت که با مفتخوری بار . برای حفظ منافع مافيای در قدرت از ھيچ اقدام ضد بشری رويگردان نيستند

 آنھا می . وضعيت را به صالح خود نمی داندتغييرآمده و فاقد تخصص و علم است، خواھان تثبيت وضع کنونی بوده و 

 مردم ايران تقسيم کنند تا بتوانند ۀخواھند که غنايم را تنھا در ميان قشر خودی ھا و باالئيھا و به ضرر اکثريت شکنند

  .آنھا از ھر خنده ای نگرانند. قدرت خويش را حفظ کرده از وضع موجود پاسداری کنند

 اين سی و اندی سال از نظر اقتصادی و سياسی پاره ای از اصالح طلبان و جناحھای بورژوازی کالن که خود را در

ند به بھای چشم پوشی از منافع ملی ا می دانند و حاضرامريکا زندگی خويش را در کنار آمدن با ۀمين آتيأبسته اند، ت
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ده آنھا در روحانی و خن.  عمر آنھاستۀ بيمامريکاايجاد روابط حسنه با .  را به کف آورندامريکاايران، دل امپرياليسم 

  . دارند تا به ايران روی خوش نشان دھدامريکاھا و لحن وی در باغ سبزی برای 

قشری از خرده بورژوازی که در شرايط فقدان رھبری قدرتمند کمونيستی دنباله رو بورژوازی است و چشم اميد به آنھا 

ن قشر، نابسامانی، بی دورنمائی، وضعيت بد زندگی اي. بسته است به عنوان پياده نظام تبليغات اين طبقات عمل می کند

  . زمينه ھای الزم را برای سوء استفاده از وی آماده می کندۀس و فقرش ھمأي

از منشاء برخی از اين محافل است که انتقادات به دولت جمھوری اسالمی به اين شکل آغاز می شود که کمکھای ايران 

 تبليغات ساده انديشانه که در ۀاين شيو. ل مردم ايران برسدبه سوريه، لبنان و جنبش فلسطين را قطع کند و به درد د

ويژه در ميان اقشار بورژوازی متوسط و خرده بورژوا پژواک دارد، به عنوان عامل بسيج ه وضعيت نابسامان ايران ب

 برای ھر بھا با امپرياليستھاه و فشار به حاکميت کنونی قرار گرفته و در خدمت ھمان سياستی است که می خواھد ب

محافل ای از مفسران، خبرنگاران و قلمبدستان دانشگاھی و غير دانشگاھی و پاره . مين منافع خودش کنار بيايدأت

ھميشه مناسبات . می نويسند که ما با اسرائيل دشمنی نداريم... پرستانه روشنفکری با تمايالت شاھپرستانه و رضا شاه

فلسطينيھا .  اعراب را به عھده گيريم و با اسرائيلی ھا بجنگيمۀا بايد وظيفايرانی ھا با يھودی ھا خوب بوده است، چرا م

 اين عربھا که ما به آنھا کمک می کنيم از تعلق ۀھم. عرب ھستند و خوب است که مشکل خويش را با اعراب حل کنند

آنھا تا جائی پيش می . د عربی حمايت کرده و خليج فارس را خليج عربی می داننۀ ايران به امارت متحدۀجزاير سه گان

روند که کشتار مردم فلسطين در نواز غزه را به اين علت که حماس در آنجا اکثريت را دارد با رضايت می نگرند و 

آنھا حتی از ضديت با اعراب نيز پيشتر رفته زنده ياد چاوز رھبر . لبنان دارندهللا ھمين برخورد را نيز نسبت به حزب

ی التين در تمام طول تاريخ کشف اين قاره بود و تنھا با امريکا دموکرات ترين رھبران مردم ونزوئال را که يکی از

می نامند و در تبليغات خود " سرکوبگر"، "مستبد"ی مردم بر حکومت تکيه زده بود به دروغ و بی شرمانه أر

وھين آميز و حقيرانه را در دروغھای محافل امپرياليستی را در مورد وی تبليغ کرده و ھمان روشھای نژادپرستانه و ت

در تبليغات آنھا می بينيم که به . دامن می زنند... ليوی، اکوادور، نيکاراگوئه، کوبا وومورد مردم قھرمان ونزوئال، ب

که از کم و کيف آن با خبر باشند، ايراد گرفته و مدعی می  خانه سازی حکومت جمھوری اسالمی در ونزوئال بدون آن

 رواست به خانهچراغی که به . ودشان به خانه نياز دارند و ما می رويم برای چاوز خانه می سازيمشوند مردم ايران خ

رو ه رو بوده و يا در آينده با آنھا روبه  تبليغاتی است که ما در اين مدت با آنھا روبۀاينھا از نمون.  حرام استمسجد

  .  خواھيم شد

چين و روسيه مورد حمالت شديد آنھا قرار دارند و آنھا را دشمنان . ابد تا اينجا خاتمه نمی يامريکاتبليغات باب طبع 

 امپرياليستھا برای منافع خود تالش می کنند و کسی ۀکه ھم البته اين.  جلوه می دھندامريکامردم ايران و خطرناکتر از 

ن بديھيات نيست، در اين ولی منظور اين تبليغات بيا. دلش برای ايران و منافع مردم نسوخته است از بديھيات است

خواست قطع رابطه با چين و روسيه و ھمکاری با .  جھت سياست خارجی ايران مطرح استتغييرتبليغات پيشنھاد 

باره کاالھای  به يک.  و عربستان سعودی خواستی است که محافل امپرياليستی در ايران تبليغ می کنندامريکااسرائيل و 

 ھا به عنوان کاالھای بنجل مورد انتقاد قرار می گيرد، توگوئی اگر ھمين کاالھا از چينی برای فضا سازی عليه چينی

منتقدان مشکل را نه در گسترش توليد .  و يا اسرائيل وارد شود، به نفع منافع ملی ايران بوده و اشکالی نداردامريکا

 امريکا در دعوای ميان چين و  صنعتی، بلکهۀ مواد غذائی و چه در عرصۀداخلی و خودکفائی گسترده چه در عرص

 از گناه جمھوری اسالمی که بعد از سی و اندی سال قادر نشده امريکاند برای ھمدستی با اآنھا حتی حاضر. می بينند

آنھا بر نقشی که تجاِر بزرگِ نشسته و شريک در حاکميت، در اين . است اين کاالھا را در ايران توليد کند، بگذرند
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دام ه  آنھا در اين برخوردھا افتادن بۀزيرا انگيز. ند و سودھای نجومی که می برند، چشم می پوشندروابط بازرگانی دار

  .  ست و نه مبارزه برای حفظ منافع ايرانامريکاپذيرش نوکری 

ادی می شود اين سياھه را ادامه داد و نوع تبليغاتی که در ايران از جانب طبقات و اقشار گوناگون با توجه به منافع اقتص

ولی ھدف از نگارش اين مقاله تالش در پايان دادن به يک . آنھا که صورت می گيرد، ماھيت اين تبليغات را روشن کرد

 و ستراتيژيک سياست تعيينتوھم و يا حداقل به فکر واداشتن اپوزيسيون ايران به يک امر حياتی است که می تواند در 

  . ثر باشدؤمرزبندی ھای سياسی آنھا م

خط مشی سياسی و نظريات روشنی در مورد رژيم جمھوری اسالمی و سياست ) توفان(، حزب کار ايرانحزب ما

اتھاماتی که عده ای خودفروخته مطرح می کنند تا ما را از .  در منطقه داردامريکاويژه امپرياليسم ه امپرياليستھا و ب

 آنھا یند نه ما را مرعوب می کنند و نه ما را از افشاتحليل واقعبينانه باز داشته به منجالب حمايت از امپرياليسم بکش

ما بارھا از حقوق ايران که ربطی به رژيم حاکم ايران نداشته و يک اصل جھانی مربوط به حقوق ملل . بازخواھد داشت

 که چه حکومتی در اين کشورھا بر سر ما با تجاوز به کليه کشورھای مستقل صرفنظر از اين. است حمايت کرده ايم

اگر اين اصول را مورد احترام قرار ندھيم و به عنوان کشور ضعيف و کوچکی مانند ايران برای . کار است مخالفيم

. احترام و حرمت نھادن به آنھا مبارزه نکنيم، قانون جنگل بر دنيا حاکم می شود که اولين قربانی آن خود ما ھستيم

ند و اسرزمينھای آنھا با اين حقيقت که آنھا خونخوار و استيالگر امپرياليستھا برای نقض حقوق ملل و تسخير طبيعتاً 

آنھا خويش را مدافع حقوق بشر و حقوق ملی و مخالف شکنجه و اعدام . برای غارت و چپاول آمده اند سخن نمی گويند

لی و سرنوشت  حقوق بين الملۀکسانی که فريب امپرياليسم را می خورند گور ھم. جلوه می دھند تا مردم را فريب دھند

بر ھمين اساس است که ما از حق ايران برای غنی سازی اورانيوم دفاع می کنيم، ما از . مردم کشور خود را می کنند

 خود و از جمله فيزيک اتمی حمايت ۀحق دانشجويان ايرانی در سراسر جھان برای آموزش در رشته ھای مورد عالق

رسميت نمی شناسند ه ايرانی ھای خودفروخته اين حقوق را ب. ن می دانيمما اين حقوق را حق مسلم مردم ايرا. می کنيم

 مانند اربابشان، امپرياليستھا مدعی بودند که ايران در پی ساختن بمب اتمی است و بايد از آن دست برداشته و از و سابقاً 

برد ندارد و مردم ايران دست ولی حاال که اين منطق مسخره ديگر .  شودامريکا حقوق خود صرفنظر کرده و نوکر ۀھم

 اين خودفروختگان زده اند، مدعی می شوند غنی سازی اورانيوم مردم را فقير کرده است و از دِر حمايت از ۀرد به سين

برای آنھا حقوق ملتھا و بھائی که آنھا برای استقالل خود بايد . مردم فقير به ميدان می آيند تا به منافع ايران خيانت کنند

آنھا . کار می برنده ھمين استدالل خائنانه را سلطنت طلبان در مورد دوران ملی شدن صنعت نفت ب. مطرح نيستبدھند 

 و انگليس باقی می مانديم سھم بيشتری از قبل به ما امريکامدعی ھستند که اگر مصدق نفت را ملی نمی کرد وما نوکر 

تو . رسميت می شناسند و نه ھيچ چيز ديگره پرياليستی را بآنھا در اينجا حق غارت ام. می رسيد و جای اعتراض نبود

گوئی امپرياليستھا دلشان برای مردم ايران سوخته است و اگر آنھا بخواھند با امپرياليستھا کنار بيايند، امپرياليستھا 

 ، در ميان کارحال اگر امپرياليستھا.  غنائم را مجانا غارت نمايندۀند حق السھم آنھا را بيشتر کنند و بقياحاضر

 امپرياليستھا تمکين ۀ کرد خلق ايران چه خاکی بايد بر سرش کند؟ آيا حق مقاومت دارد يا بايد به ديکتتغييرتصميماتشان 

  .نديشدفقط يک خائن می تواند چنين بيکند؟ 

اما بعد از  نيست که ھر روز صبح اوبامريکاحوادثی که در منطقه می گذرد سياست ناشی از خلق و خوی امپرياليسم 

 امريکاامپرياليسم .  دھدتغيير لحنش تغيير روحانی و يا ۀ داده و يا در تلويزيون با نگاه کردن به خندتغييررا  صبحانه آن

 حداقل امريکا نمی کند، امپرياليسم تعيين امريکا رياست جمھوری در تغيير خاورميانه بر اساس ۀسياستش را در منطق

ی تغيير دانسته و در اين سياست کمترين امريکاکارتر ايران را بخشی از حريم امنيت از زمان رياست جمھوری جيمی 

آنھا در زمان شاه . را بھانه می کنند له ای با غنی سازی اورانيوم در ايران ندارند ولی آنأمس آنھا اساساً . نداده است
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 کافی حقوقدان خوب و ۀ به اندازامريکاسم امپريالي. ھشت قرارداد ساخت نيروگاھھای اتمی با ايران امضاء کرده بودند

 امريکامخالفت امپرياليسم . رسميت شناخته استه تی برای ايران ب. پی. مبرز دارد که بداند اين حق را پيمان جھانی ان

 ميالدی تمام ٩٠ به اعتراف خودش از بدو سالھای امريکاامپرياليسم .  حقوقی نيستألۀبا ايران به علت نادانی در مس

کنترل می کند و يکی از مراکز ...  اينترنت، تارنماھا، پيامکھا وۀت و شنودھای دنيا، ھمه پستھای الکترونيِک، شبکگف

ً . لمان، ايران بوده استاثقل اين کنترلھا در کنار برزيل و   چنين قدرت جھانی در کنار جاسوسانی که در محل دارد، حتما

 ادعای دارا بودن و يا ساختن بمب اتمی از امريکا سازمان امنيتی ١۶حتی . می داند که ايران بمب اتمی نمی سازد

ی و نظامی ايران پافشاری می ئسيسات ھسته أل توطرف ايران را رد کرده اند، پس چرا امپرياليستھا ھنوز ھم بر کنتر

می فرستند؟ چرا می کنند؟ چرا ھر ھفته خبر انفجار بمب اتمی ايران را که به مرحله نھائی رسيده است بر سر آنتنھا 

 ۀخواھند حق حاکميت ملی ايران را ھمانگونه که در عراق انجام دادند، لگدمال کنند؟ چرا ايران را با تصميم کنگر

 به تحريم اقتصادی محکوم کرده اند و از ھيچ اقدام راھزنانه و غير قانونی در مورد ايران خودداری نمی کنند؟ امريکا

وجه حاضر  ھيچه آنھا ب.  قرار داردامريکا ستراتيژيکمنيت مصالح اقتصادی، سياسی ومين اأ تۀزيرا ايران در حيط

فرض کنيم . دست آورنده  آنچيزھائی را که از دست داده اند دوباره بۀنيستند ايران را از دست بدھند و می خواھند ھم

 از خواستھا امريکاود، آيا امپرياليسم  شامريکامين انرژی نوکر أ تألۀايران از غنی سازی اورانيوم دست کشيده و در مس

فرض کنيم به جای احمدی نژاد روحانی بر سر کار بيايد که بيشتر بخندد و !. و مطامع خويش دست بر می دارد؟ ھرگز

  !. از سياست قلدری خويش دست می کشد؟ ھرگزامريکا بيشتری باشد، آيا امپرياليسم ۀحاضر به مصالح

آنھا از ايران يک کشور نيمه مستعمره .  کرده استتعيين در مورد ايران سالھاست که  سياستش راامريکاامپرياليسم 

آنھا کشوری می خواھند که ژاندارم منطقه شده و ھمدست امپرياليستھا در غارت منابع . مانند زمان شاه می خواھند

می خواھند مخالف چين و روسيه و آنھا ايرانی . انرژی منطقه و تضمين استخراج و انتقال آنھا به بازارھای غرب باشد

را   بتواند بر گلوگاه نفت جھان دست داشته باشد و پيچ آنامريکا تا ، و شايد اروپاجاپاندر زمان مناسب مخالف ھند و 

 آينده در کنار خود داشته باشد ۀ خويش در اقيانوس آرام در دھستراتيژيکشل و سفت کند و ايران را در گزينش سياست 

آنھا مشکلشان خالف ادعاھای ايرانی ھای فريب خورده و يا خود فروخته غنی سازی اورانيوم . ر چينو نه در کنا

 امريکاخير نيفتاد؟ مگر ايران به خواست أ به تامريکامگر در زمان خاتمی دو سال اين غنی سازی با خواست . نيست

 مبنی بر عودت امريکاگر ايران به خواست م.  پروتکل الحاقی که يک پيمان استعماری است تن در نداد؟یبرای امضا

 ٢٠ ۀمگر ايران حاضر نشد در صورت فروش اورانيوم غنی شد. تفاله ھای اتمی نيروگاه بوشھر به روسيه تن در نداد؟

را به روسيه،  در صدی برای مصارف تحقيقاتی و پزشکی دانشگاه تھران از توليد آن خودداری کرده و بھای خريد آن

مگر رفسنجانی با سياست تعديل اقتصادی و باز . بپردازد و از توليدش صرفنظر کند؟...  وارجنتاين، امريکاچين، 

گذاردن دست بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در ايران و اجرای خواستھای سازمان تجارت جھانی به خصوصی 

ای خصوصی پاسدارن مافيائی سازی مالکيتھای عمومی مردم ايران دست نزد و نفت ايران را با پوشش شرکتھ

برای عادی کردن روابط با ايران استفاده نکرد " فرصتھای مناسب" از اين امريکاپس چرا ... خصوصی نکرده است و

   روحانی را کم داشت؟ مگر سيد خندان، خاتمی نمی خنديد؟ ۀو نمی کند؟ آيا خند

، متحد اسرائيل، دشمن امريکاآنھا ايرانی نوکر .  به تسلط بر منطقه نظر دوخته استامريکانظر ما امپرياليسم ه ب

 تغييرآنھا تنھا به يک . می خواھند...  شمالی، کوبا، ونزوئال، بوليوی، چين، روسيه  ووريایفلسطين، لبنان، سوريه، ک

  تن خواھند داد و آنھم با دست عوامل مورد اعتماد خود و نه با ھر جناح غير قابل محاسبه در حاکميتستراتيژيک

، افغانستان، عراق، تجاوز به سوريه و لبنان، تقويت تروريسم در عراق، کنار آمدن با طالبان عليه ااشغال ليبي. ايران

ايران، دامن زدن به خواستھای جدائی طلبانه در ايران و تقويت تروريستھای ايران در خارج ازايران دامن زدن به 
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 ۀگی دادن به مردم ايران، پروار کردن اپوزيسيون خود فروختجنگ شيعه و سنی، تحريم اقتصادی و مالی و گرسن

 امريکاھمه حاکی از سياستی است که ... ايران در خارج از کشور و دنبالچه ھای آنھا در درون ايران برای روزمبادا

 شرايط حاکميت ايران بايد بدون قيد و شرط به. پس به خنده و لحن روحانی دلخوش نکنيم. برای ايران در نظر دارد

رژيم ايران دو راه در پيش دارد يا با خفت تسليم امپرياليسم .  مغاير منافع ملی ايران است تن در دھد که طبيعتاً امريکا

ئی ھا ھمين قشر مافيائی را امريکا نظامی و سرکوبگر آنھا قرار گيرد و تازه تضمين ندارد که ۀ شود و مورد حملامريکا

دم ايران برای مقاومت در مقابل استعمار خونخوار  تکيه کند، که آنوقت بايد به يک بر سر کار نگھدارند و يا به مر

با دست رفسنجانی، مصباح . حکومت دموکراتيک تن در داده و مفسدان را محاکمه کرده به سزای اعمالشان برساند

. داد و به ھرج و مرج کشاندداد فقط می شود ايران را بر باد " نجات"نمی شود رژيم را ... يزدی، جنتی، الريجانی و

رژيم جمھوری اسالمی به بن بست رسيده است و به چشم خود می بيند که . اين رژيم ھم موافق نيست" نجات" با امريکا

اين ايران است که .  می کند و به داخل خاک عراق کشيده خواھد شدتغييروضعيت سوريه و لبنان به نفع ارتجاع منطقه 

رسميت ه  نيز ميان طالبان و القاعده ثبات خود را حفظ کند و اين تنھا با تکيه بر مردم و ببايد در شرق و غرب خود

امری که خود اين رژيم قادر به حل آن . شناختن آزاديھای دموکراتيک و مجازات جنايتکارن و مفسدان مقدور است

  .دست مرم ايران حل گردده نيست و بايد ب
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