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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ نومبر ١۴

 امريکا از ايران چه می خواھد؟
  ١+۵ نشست ۀدرحاشي

ديپلماسی مخفی ومحرمانه درقبال مردمی که  .راه انداخته استه  سر وصدای زيادی  ب١+۵طرح پيشنھادی ايران به 

 در ١+۵ ايران با ۀروشن است وقتی خبرتوافقات محرمان .االت متعددی را برانگيخته استؤشود س نامحرم ناميده می

گردد ومردم ايران نيز ازآن بی خبرند مبين خيانتی است که توسط رژيم منفور  رسانه ھای اسرائيلی  منعکس می

  مھرماه٢۴بی دليل نيست که سخنگوی کاخ سفيد  .رت گرفته ومغاير منافع ملی مردم ايران استجمھوری اسالمی صو

 آن رادارای آن سطحی ازجديت واستحکام می بيند که امريکاکه طرح ايران بسيار مفيد ودولت "  اعالم داشت]ميزان[

 "پيش ازاين سابق نداشته است

 امريکان اين طرح ترس از مردم بوده وشتاب رژيم برای سازش با کيد رژيم جمھوری اسالمی بر مخفی نگاه داشتأت

طرح پيشنھادی ايران برای  .نشان از بحران عميقی است که سراپای زمامداران بی کفايت اسالمی را فراگرفته است

يست در ھرحال آنچه پرسيدنی است اين است که امپريال .مردم ايران مخفی است اما نه برای اسرائيل وشيطان بزرگ

  از رژيم جمھوری اسالمی چه می خواھد، آيا با عقب نشينی رژيم وامضای پروتکل الحاقی  قضيه پايان میامريکا

  دست از سر رژيم برخواھد داشت؟امريکاشوند و گيرد، تحريمھا لغومی

ز ايران يک کشور آنھا ا. ن کرده استيي سالھاست سياستش را در مورد ايران  تعامريکاحقيقت اين است که امپرياليسم 

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

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

 بتواند بر گلوگاه نفت جھان دست داشته باشد و امريکا تا ،ف ھند و ژاپن و شايد اروپاو روسيه و در زمان مناسب مخال

 آينده در کنار خود ۀ خويش در اقيانوس آرام در دھستراتيژيکرا شل و سفت کند و ايران را در گزينش سياست  پيچ آن

خورده و يا خود فروخته غنی سازی آنھا مشکلشان خالف ادعاھای ايرانی ھای فريب . داشته باشد و نه در کنار چين

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

 مبنی بر امريکامگر ايران به خواست .  تن در نداد؟، پروتکل الحاقی که يک پيمان استعماری استی برای امضاامريکا

مگر ايران حاضر نشد در صورت فروش اورانيوم غنی . اتمی نيروگاه بوشھر به روسيه تن در نداد؟عودت تفاله ھای 

را به   از توليد آن خودداری کرده و بھای خريد آن، در صدی برای مصارف تحقيقاتی و پزشکی دانشگاه تھران٢٠ ۀشد

مگر رفسنجانی با سياست تعديل اقتصادی و . بپردازد و از توليدش صرفنظر کند؟... ، آرژانتين وامريکاروسيه، چين، 

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

خصوصی سازی مالکيتھای عمومی مردم ايران دست نزد و نفت ايران را با پوشش شرکتھای خصوصی پاسدارن 
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برای عادی کردن روابط با ايران " فرصتھای مناسب" از اين امريکاس چرا پ... مافيائی خصوصی نکرده است و

   روحانی را کم داشت؟ مگر سيد خندان، خاتمی نمی خنديد؟ۀاستفاده نکرد و نمی کند؟ آيا خند

من ، متحد اسرائيل، دشامريکاآنھا ايرانی نوکر .  به تسلط بر منطقه نظر دوخته استامريکا از منظرحزب ما امپرياليسم 

ر ييآنھا تنھا به يک تغ. 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 حاکميت ستراتيژيک

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

ايران، دامن زدن به خواستھای جدائی طلبانه در ايران و تقويت تروريستھای ايران در خارج ازايران دامن زدن به 

 ۀ خود فروختجنگ شيعه و سنی، تحريم اقتصادی و مالی و گرسنگی دادن به مردم ايران، پروار کردن اپوزيسيون

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

 کامل قرارگرفته است دو راه در پيش دارد يا با خفت ۀرژيم جمھوری اسالمی که درمحاصر. برای ايران در نظر دارد

ئی ھا امريکا نظامی و سرکوبگر آنھا قرار گيرد و تازه تضمين ندارد که ۀمل شود و مورد حامريکاتسليم امپرياليسم 

ھمين قشر مافيائی را بر سر کار نگھدارند و يا به مردم ايران برای مقاومت در مقابل استعمار خونخوار  تکيه کند، که 

با دست . مالشان برساندآنوقت بايد به يک حکومت دموکراتيک تن در داده و مفسدان را محاکمه کرده به سزای اع

داد فقط می شود ايران را بر باد داد و به " نجات"نمی شود رژيم را ... رفسنجانی، مصباح يزدی، جنتی، الريجانی و

رژيم جمھوری اسالمی به بن بست رسيده است و به . اين رژيم ھم موافق نيست" نجات" با امريکا. ھرج و مرج کشاند

ر می کند و به داخل خاک عراق کشيده خواھد ييريه و لبنان به نفع ارتجاع منطقه تغچشم خود می بيند که وضعيت سو

اين ايران است که بايد در شرق و غرب خود نيز ميان طالبان و القاعده ثبات خود را حفظ کند و اين تنھا با تکيه بر . شد

امری که خود اين رژيم . ن مقدور استرسميت شناختن آزاديھای دموکراتيک و مجازات جنايتکاران و مفسداه مردم و ب

 يا ادامه امريکاياپذيرش تمام خواسته ھای امپرياليست . دست مرم ايران حل گردده قادر به حل آن نيست و بايد ب

 .اين تازه آغاز سحر است .رژيمی که به مردمش پشت کرده راھی جز نوکری امپرياليست را پيش روی ندارد! توسری

  ١٣٩٢ ]عقرب[ران آبان ماهاي حزب کار الکترونيکۀ نشري٨٨ ۀ شمار الکترونيکنقل از توفان       

http://rahetoufan67.blogspot.se 

http://kanonezi.blogspot.se/ 

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

www.toufan.org 

 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 


