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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ نومبر ٠١

 لبخند روحانی،
 ئی استامريکا لبخند به ھجوم سرمايه ھای ابر شرکتھای 

  

نی وی با حسين بارک اوباما  می گذرد، عمق اين ولفي تۀی و مکالمھر چه مدت بيشتری از لبخند حسن فريدون روحان

سای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی و در ؤلبخند که از ته دل بر می آيد و در ميان ر

  .سطوِح عالِی ابر شرکتھا، به قھقھه بدل شده است، بيشتر نمايان می گردد

 به قدری با سرعت پيش می رود، که حتی نتانياھو از شتاب اين نزديکی عقب ماند و در يکاامرنزديکی روابط ايران و 

که وضعيت سياسی و  خطابه اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مانند يک دلقک منزوی ظاھر شد و با تصور اين

 کاغذی ھمراه با ۀبر روی تکه پارکه نقاشی بمب اتمی موھومی ايران را  فضای تبليغاتی مانند گذشته است، به جای اين

فراموش نکنيم که اگر روحانی نتانياھو را گرگ . خط قرمز معروف نشان دھد، روحانی را گرگ در لباس ميش خواند

 یئامپرياليسم رسانه فراھم شده بود و " جنگ جھانی سوم"در لباس ميش می خواند، بھانه ای برای تجاوز به ايران و 

چند روزی گذشت و ندا را به .  عمومی است، چپ و راست در موردش داد سخن می دادکه مترصد ساختن افکار

 و از قبل و حتی از زمان امريکا دکتر حسن فريدون روحانی، در باغ سبز به ۀنتانياھو رساندند که گزينش مھندسی شد

ت آن است که وی در ئيد از جانب بيت رھبری طراحی شده است و اينک مصلحأاحمدی نژاد و با ابتکار وی  و ت

 و مذاکراتی که امروز نتايج آن را به سرعت باد و برق در امريکانزديکی به . سخنانش شرط احتياط را به جای آورد

اين مذاکرات به احتمال بسيار زياد، در پشت پرده از ماه ھا .  گذشته بوده باشدۀمنطقه شاھديم نمی تواند تنھا کار چند ھفت

با تيم احمدی نژاد امکان . گوھاست و روی کار آمدن حسن فريدون روحانی باب گشايش اين گفتپيش در جريان بوده و 

  .پيشبردن اين مماشات ھرگز ممکن نبود

 در بعد از انتخاب فرمايشی ايران، مقاله ای تحت ١٣٩٢ ]سرطان[رخ تيرماهؤ م١۶٠ ۀ توفان شمارۀحزب ما  در نشري

 با اخذ امريکاوحانی به رياست جمھوری ايران، استتار نزديکی به  حسن فريدون رۀگزينش مھندسی شد"عنوان 

رفسنجانی که خودش توسط شورای نگھبان بی صالحيت تشخيص : " با اين مضمون نگاشت"جواز از مردم ايران است

مدعی آيت هللا ھاشمی رفسنجانی . باره ھوادار انتخاباتی که غير دموکراتيک جلوه می کرد، شد يکه داده شده بود، ب

 پيروزی سياست ۀاين مسرت عاليجناب سرخپوش نشان". ترين انتخابات جھان را برگزار کرد ايران دموکرات: "شد

 و تمکين سياستھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، انصراف از حقوق مسلم مردم ايران، امريکانزديکی به 

   ".زيرپاگذاردن منافع و مصالح ملی کشور ماست
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 را از مدتھا قبل اتخاذ کرده است، امريکاوقع روشن بود که رژيم جمھوری اسالمی ايران سياست نزديکی به از ھمان م

 يک گرگ باران ديده می داند که اين نزديکی نه ناشی از قدرت، بلکه ناشی از ضعف ۀ به مثابامريکاولی امپرياليسم 

ی از مردم کشورش بيش از امپرياليستھا می ھراسد وی می داند که رژيم جمھوری اسالم. رژيم جمھوری اسالمی است

و لذا حاضر است به خفت تسليم تن در دھد و منافع ملی ايران را برای حفظ نظام مافيائی سرمايه داری جمھوری 

  .ست که به ايران ديکته می کند چه کار کند و يا نکندامريکااين امپرياليسم . اسالمی به حراج بگذارد

 کيھان لندنی که ۀنشري.  وجود داشت که گويای ھمکاری و ھمدستی امپرياليستھا با ايران بودنشانه ھای فراوانی

 بود و مخارجش را اشرف پھلوی و سازمانھای جاسوسی برای امريکاسخنگوی فارسی زبان وزرات جنگ 

که به علت مشکالت باره با باال کشيدن حق اشتراک خوانندگانش مدعی شد،  يکه دروغپراکنی و تحريکات می دادند، ب

مالی و فشار رژيم جمھوری اسالمی که مانع می شوند تجار ايرانی آگھی ھای تجارتی خويش را در کيھان لندنی چاپ 

در حقه بازی اين عده که . ، کار روزنامه را به ورشکستگی کشانده است- حاال مگر چند تا آگھی در مجموع بودند؟ -کنند

ين بس که چرا اعالم ورشکستگی رسمی نمی کنند تا به حساب و کتاب آنھا از طرف پول مردم را باال کشيده اند، ھم

مقامات مالياتی دولت انگلستان رسيدگی شود و بدھکاريھای آنھا از طريق ضبط اموالشان به مشترکان پرداخت گردد؟ 

مين و استقالل مالی أليلی بر ت و نادر درون کيھان لندنی چقدر بود که دااز اين گذشته مگر تعداد کل آگھی ھای بی محتو

و عدم وابستگی اين نشريه به سازمانھای جاسوسی باشد؟ سر و ته آگھی ھا را که می زديد خرج کيھان لندنی را در نمی 

از اين گذشته آن تُجاری که سالھا در کيھان آگھی ھای تجارتی می دادند، با بازار ايران سر و کار چندانی نداشتند . آورد

حقيقت اين است که کيھان لندنی نوکر بيگانه و بنگاه .  فشار جمھوری اسالمی قرار گيرند و کمر خم کنندتا در زير

 به ايران نيازی به اين سازمان جاسوسی نبود و بايد گور خودش امريکاحال با نزديکی . دروغ پراکنی و جاسوسی بود

  .را کم می کرد

ولی اين کنار آمدن با امپرياليستھا .  بعدی می خوابانندۀت پياز برای استفاد امپرياليستھا، کيھان لندنی را دوباره در پوس

ند و ااسرای بازداشتگاه اشرف که در دست مريم و مسعود برای مقاصد تبليغاتی و جاسوسی اسير. در اينجا خاتمه نيافت

تھا مورد تجاوز عوامل جمھوری نه راه فرار و نه راه بقاء زندگی دارند، به عنوان گوشت دم توپ با رضايت امپرياليس

.  به ايران استامريکا ھمدستی و در باغ سبز نشان دادن ۀ اين عمل نشانطبيعتاً . اسالمی قرار گرفتند و به قتل رسيدند

 رھبری مجاھدين خلق ۀئيد می کند که جان اين اسراء برای دارودستأدر عين حال اين واقعيت سخنان حزب ما را ت

خالص شوند تا بتوانند در شيپورھای تبليغاتی خويش بدمند و " شرشان"ترجيح می دھند از پشيزی ارزش ندارد و 

کار می ه سازمان مجاھدين خلق که سازمانی خودفروخته و برای مقاصد جاسوسی امپرياليستھا ب. مظلوم نمائی کنند

 آنھا را با رضايت ۀب خورداين نخستين بار نيست که اعضای ساده و فري. رود، قربانی سياست خودفروشی خويش شد

 ادارند و حت می تا زمانی که با فشار مريم و مسعود اين عده را به زور در عراق نگه. مريم و مسعود به قتل می رسانند

ری در وضعيت اين اسراء داده ييند نقض حاکميت ملی دولت عراق را برای قتل اين عده به جان بخرند، تغاحاضر

ند بخشی از آنھا اامپرياليستھا حاضر.  ديگری در شرف وقوع استۀ فاجعامريکا ايران و نخواھد شد و در پرتو سازش

را به ايران تحويل دھند، بخشی را با دست ايران با فرياد وامصيبتا به قتل رسانند و برخی نوکر صفت را نجات دھند تا 

  . ما رويدادھای اتفاقی نيستند و نبودندنظر حزبه اين رويدادھا ب. در الی پوست پياز برای عمليات بعدی بخوابانند

 بسياری رسانه ھای خود فروخته ايرانی و سازمانھای اپوزيسيون خود فروخته ايرانی ۀ خان اين شتر سازش درِ مسلماً 

حزب کمونيست کارگری و مريدان تئوريھای ارتجاعی و صھيونيستی منصور حکمت و ناسيونال . نيز خواھد خوابيد

دشمنان ميھنپرستی کمونيستی نيز بايد نقابھای . از اين تصميمات بی نصيب نخواھند ماند... ذری وشونيستھای کرد و آ

 موھومی ۀجبھ"خودفروختگی و دشمنی با خلق ايران و ھمدستی با سرمايه جھانی را دوبرابر کنند، چون نمی توانند در 
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مائوئيستھای که می خواستند در . ان شرکت کنندبا شرکت در تحريم اقتصادی و تجاوز آشکار امپرياليستی به اير" سوم

 وارد ايران اشغالی شوند و سپس سوسياليسم را مستقر کنند، جريانھای ارتجاعی که در بساط امپرياليستھا، امريکاکنار 

اليستی  انقالبی و ضد امپريۀتريبونال بين المللی لندنی را برپا کرده بودند تا با مجالس سوگواری و تعزيه، مفھوم مبارز

آن سازمانھای غيردولتی . را به کثافت آلوده کنند، ھمه و ھمه از ناز شست امپرياليستھا بی بھره نخواھند ماند

" قھرمانان" ايرانی، رسائی صدايشان ته نشين خواھد کرد و بذل و بخشش حاتم طائی وار امپرياليستھا برای ۀخودفروخت

چه جشنی برای ھجوم سرمايه ھای .  پوشش دار، به آنھا به انتھا می رسدنشان جايزه ھای جھانی و ياری مالیو بی نام 

 .  امپرياليستی و چه عزائی برای قطع سرمايه ھای جاسوسی برای ايرانی ھا خودفروخته است

نام ه  به انجام يک مصاحبه با قصابی ب. سی. بی. راديوی بی١٣٩٢ ]ميزان[ مھر١٣ - ٢٠١٣بر و اکت٠۵در روز شنبه 

شما با چشمان از حدقه در آمده می ديديد که لحن اين گرگ که می خواست ايران را با بمب اتمی نابود . نتانياھو دست زد

کند و مرتب مانورھای نظامی در دريای مديترانه به انجام می رسانيد تا به ايران تجاوز کند و حتی برای مقابله با ايران 

ر ييباره تغ يکه لمان دريافت کرده بود، باو زيردريائی ھای اتمی از امپرياليسم بمبھای سنگر شکن درخواست می کرد 

وی ديگر به ايران حمله نمی کرد بلکه به علی خامنه ای و جناحی از رھبری جمھوری اسالمی . کرده و ماليم شده بود

وزير، خيلی  آقای نخست: "دحال به سخنان اين گرگ در لباس ميش گوش دھي.  حمله می نمود،که مقابل رفسنجانی است

.  فارسی پخش کرديم.سی .بی .ما نطق شما را به صورت زنده در بی. متشکرم که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد

ھای زيادی را بين  سخنان شما بحث. ی و حسن روحانی شنيدندئ  ھستهۀھا بيننده اظھارات شما را در مورد برنام ميليون

  .داختهمخاطبان ما به راه ان

خواھيد به حسن روحانی اين فرصت را بدھيد که  ھای ما مطرح است اين است که چرا شما نمی الی که برای بينندهؤس

  .ای که حل آن برای کشور شما ھم خوب است  اتمی را حل و فصل کند؟ مناقشهۀمناقش

  .ی سرزمين پارس ھم ھمينطوربرا. من برای مردم ايران احترام زيادی قائلم.  من عليه ايران حرفی نزدماوالً 

ی است، دوستی بين ما ئ م گفتم از قديم االيام، از زمان کورش بزرگ که برای يھوديان شخصيتی افسانه امن در سخنرانی

کورش اين امکان را به تبعيديان يھودی داد که از بابِل به سرزمين اسرائيل برگردند و عبادتگاه ما در بيت . وجود داشته

  .باره بسازندالمقدس را دو

 ٢۵٠٠اين ماجرا مربوط به . مان اشاره کردم  و اجدادیءمن به توجه ايرانيان به دلبستگی ما يھوديان، به سرزمين آبا

  .".کنيم  سال است آنجا زندگی می۴٠٠٠ سال قبل از آن نيز آنجا حضور داشتيم يعنی مجموعا ١٣٠٠ما . سال پيش است

مگر ھمين اسرائيلی ھا .  از اين ھمه رياکاری و فريبکاری در عجب می مانيدشما وقتی به اين سخنان گوش می دھيد

 و امريکاياری ه ايران را ترور کردند؟ مگر ھمين اسرائيليھا نبودند که ب" پارسی زبان"ی ئنبودند که دانشمندان ھسته 

سوخت اتمی دست زده  ضد چرخه ھای هی ايران با ارسال ويروس بئسيسات ھسته أشرکت زيمنس به خرابکاری در ت

به سند زير که در زمان احمدی نژاد از جانب اسرائيلی ھا منتشر شده بود . بودند و چند ھزار از آنھا را نابود ساختند؟

  :توجه کنيد

  ل کشته خواھند شدئياسراۀ رانی در حمليون ايلي م٢٨تا  ١۶"

 Anthony H. Cordesman ل ئياحتمالی اتمی اسراۀ ، در ارتباط با حمللگران سابق پنتاگونيآنتونی کردزمن، از تحل

 ٢٨ تا ١۶ می تواند منجر به مرگ یان حمله ين که چنيد؛ و ايامت سخن می گوي روز قئیه برپايزی شبيران، از چيبه ا

  .لی شودئي ھزار اسرا٨٠٠ تا ٢٠٠ز يرانی، و نيون شھروند عادی ايليم

ن موضوع را بر يا"  CSISوناليک و انترناسيژيالعات ستراتمط "امريکائیق مرکز ياو به عنوان سرپرست گروه تحق

  .ر کنديد که می تواند کشور ھای مختلف را در آن درگيانه می گويک جنگ اتمی در خاورميتئورۀ مبنای مطالع
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و است، يو آکتيگر جنگ، که محصول عواقب گرد و غبار اتمی و تشعشعات راديد می کند که تلفات دياما، ھم او تأک

  .)ل برگردان از محمد علی اصفھانیئيبزرگ اسراۀ گزارش دو روزنام." (ستينی نيش بيمدت است و قابل پدراز 

  .نتانياھو با فريادھای دزد را بگير به ميدان آمده است

با عادی شدن .  مخالف نيستامريکا ۀالبته حزب ما ھرگز با عادی شدن مناسبات با کشورھای ديگر از جمله اياالت متحد

نظير عربستان سعودی و قطر، .  آن کشورھائی مخالفند که از قِبَل اين اختالفات سودھای کالن می بردندۀابط ھماين رو

   ... عربی، نظير اردن و روسيه و چين، نظير اسرائيل و ترکيه وۀنظير بحرين و امارات متحد

نه، بلکه بر اساس موازين دموکراسی  مرزھای روشنی دارد و نه بر اساس قوانين نژادپرستاامريکاکشور امپرياليستی 

. که اين امر در مورد کشور صھيونيستی و نژادپرست اسرائيل صادق نيست بورژوائی سازمان يافته است، حال آن

اسرائيل کشور نيست، سرزمينھای غصبی ملت ديگری است . ھنوز معلوم نيست مرزھای اسرائيل به کجا ختم می شود

اسرائيل استخوان الی زخم و سرپل امپرياليسم در منطقه و خطری مداوم برای . ساخته اندکه آنھا را به ھلوکاست دچار 

 بايد با ھمسايگان و کشورھای جھان مناسبات دوستانه بر ايران طبيعتاً . صلح و دوستی و امنيت خلقھای منطقه است

 اين مناسبات نبايد مناسبات يک طرفه اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی و سود متقابل داشته باشد، ولی

ھيچ قرارداد استعماری، . وجود آيده و مناسبات نوکر و ارباب، مناسباتی بر اساس تحميل شرايط نيروھای سلطه گر ب

را به رسميت نمی   پنھانی است، از جانب مردم ايران و حزب ما قابل قبول نيست و آنھيچ شرط ضد ملی که عموماً 

  .شناسيم

 بايد شفاف و قابل نظارت بوده و بايد به بحث عمومی مردم ايران از طريق مطبوعات آزاد امريکاوھا با گ و  گفت

گذارده شود تا ھمه قادر باشند بدون ھراس از پيگرد و زندان و شکنجه، به اظھار نظر بپردازند و ماھيت اين قرار 

، تايلند، اندونزی و بسياری ممالک اش، عراق، ليبييده لگرا که ما با نمونه ھای آن در بندادھای نامتساوی و غارتگرانه 

ايران حق ندارد به سازمان تجارت جھانی بپيوندد و سياست خصوصی .  برمال کنند،رو بوده و ھستيمه فريقائی روبا

ر بی سازيھا را ادامه دھد، و يارانه ھا را موذيانه و در خدمت نيات بانک جھانی به شکل کنونی حذف کند و با انتشا

راھی برای سرمايه جھانی شوند و از ايران کشوری نيمه ه  پول قدرت خريد مردم را نابود سازد تا کارگرھای سربۀروي

 در صد مردم ٩٠مستعمره بسازد که تنھا قشر کوچکی در ايران مانند ھمين قشر مافيائی حاکم به آالف و الوفی برسند و 

  .فاقه زندگی کنندو ايران در فقر 

 تسليم ايران به شرايط امريکاکنار آمدن ايران با .  کنار آمدن دو کشور يک قد و ھمتراز نيستامريکامدن با  کنار آ

ه ، تنھا برای خاطر نجات وضعی است که آخوندھا با غارت و سرکوب در ايران برای خودشان و مردم ايران بامريکا

 بايد زير بغل آخوندھا را بگيرد و به بھای فروش امريکا. اين امر برای ملت ايران غيرقابل تحمل است. وجود آورده اند

 اين وضعيت طوری خواھد بود که بر جنايات رژيم ۀ ادام.ثروت ھا و نيروی کار ارزان ايران، آنھا را نجات دھد

 مبارزات دموکراتيک مردم ايران را سرکوب می  سرپوش می گذارند و از اين ببعد مشترکاً جمھوری اسالمی متحداً 

 عربی ۀامارات متحد ، نظير عربستان سعودی،امريکاھوادار " دموکراتيک" کشورھای ۀاز اين ببعد ايران به جرگ. ندکن

 و متحدان تا دندان مسلح امريکاامپرياليسم " ضد تروريستی"و بحرين  اضافه می شود و می شود آنھا را با سالحھای 

  .کرد

  

 )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١٣مبر سال  نو١٣٩٢ ]بعقر[ آبان ماه١۶۴   ۀبر گرفته از توفان شمار

  در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

org.toufan.www 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 )ايميل(نشانی پست الکترونيکی

org.toufan@toufan 

http://rahetoufan67.blogspot.se/ 

http://kanonezi.blogspot.se/ 

http://www.kargareagah.blogspot.se/ 

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان 

 http://toufan.org/ketabkane.htm 

 سايت آرشيو نشريات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

ترئيتوفان در تو  

toufanhezbkar/com.twitter://https 

 توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی 

ts=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

   

  

 


