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 )امريکا(نو و اعالم علنی روابط جمھوری اسالمی با غرب يتوافق ژ
  

مردان  ی اختالفات سران رژيم جمھوری اسالمی با دولتھا مبارزه با دشمن فرضی، ماھيت و چرائ باالخره و بعد از دھه

چه را که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی تاکنون بر   رو شد و بار ديگر اين واقعيات را بر مال ساخت، آنامريکا

نمودن  بلکه صرفاً و صرفاً، کاناليزه امريکاويژه با دولت ه ھای غربی و ب راندند، نه اختالِف منافع با دولت زبان می

و نشان داد که اُس و يبه عبارتی توافق ژن. چنين الپوشانی ماھيت رژيم وابسته بود افکار عمومی به مسير نادرست و ھم

گی جامعه نيست و از آغاز ھم سران رژيم، کمترين  ھا و بالند اساس دعواھا بر سر تأمين و تضمين منفعت توده

پرورده و حامی  اين رژيم، دست. دارند ن نداشته و امريکاه با دولت ويژه ھای غربی و ب ی با دولتمنفعتيھای  تناقض

مداران بزرگ  ھای قدرت ھا و با سياست ش را با خواستهھاي واره، سياست واره و ھم و ھمست  المللی داران بين سرمايه

  .جھانی در درون جامعه و در منطقه منطبق نموده است

ھای متفاوت مورد ارزيابی و بررسی  توان در عرصه پنج به عالوه يک را می توافقات رژيم با گروه  "ۀثمر"در حقيقت 

 است و نيامدهھا پيروز و موفق بيرون بدر  يک از حوزه چنين نشان داد که جمھوری اسالمی در ھيچ قرار داد و ھم

و يمباحث و مفاد توافق ژنچه از  چنين، آن ھم. ھا گام عقب نشسته است ، ده" بُرد–بُرد "ش مبنی بر سياست رغم ادعاي علی

 سودده و  خواھی بيش از اين و باز تعريف و تقسيم جوامع ، باججلسهکه ھدف گردانندگان  توان استنباط نمود، آن است می

ای از تاريخ، نياز  ورهاسناد حکايت از آن دارد که در دھا،   آن باشد و به تبع  طبيعی بوده و می  از منابعرسرشا

" امريکامرگ بر "چون  ی ھم ا چنين منفعت سران حکومت ايران، در طرح شعارھای فريبنده مللی و ھمال ھای بين سرمايه

آفرينی بيش از اين جمھوری اسالمی در منطقه و در  مداران بزرگ جھانی در نقش بوده و امروزه، منفعت قدرت

ۀ قلدر منشی، تمامی قوانين نوشته شدباشد؛ دولتی که به دليل   میامريکاعلنی و تنگاتنگ با دولت ۀ برقراری رابط

ھا انسان محروم  ش، جنگ و ويرانی را به ميليونانپيمان ھای ھم خالف مخالفتور زده و را دالمللی  داران بين سرمايه

  .منطقه تحميل نموده است

دری خاورميانه غرق در غارت اموال عمومی، غرق در آتش و خون، غرق در ناامنی شغلی و دربۀ به بيانی منطق

ھای جامعه از جانب مدعيان به اصطالح حقوق  کودکان، زنان، جوانان و غرق در به تخريب کشاندن شدن زير ساخت

  ھا و منافع رفت سياست ای در تضمين و در پيش مدت، نقش بس ارزنده ست و به حق جمھوری اسالمی ھم در اين بشری

گام و بنابه  و در منطقه ايفاء نموده است؛ سران حکومت گام به در ايران امريکاويژه امپرياليسم ه ھا و ب امپرياليست

ھای اعتراضی را يکی  ھای امپرياليستی نمودند و جنبش ا سياستبالمللی سياست خود را منطبق  ھای بين نيازھای سرمايه
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ۀ راه انداختھای به  پس از ديگری سرکوب و منکوب نمودند؛ با انرژی تمام و با گسيل نيروھای انسانی بر آتش جنگ

 افزودند تا مبادا اعتراضات امريکاو " کفر"و مبارزه با " اسالم" دفاع از ۀھم به بھان مداران بزرگ در منطقه و آن قدرت

گانی مردم محروم  گامی سران حکومت در به تخريب کشاندن زند سوئی و ھم ھم. مردمی مسير صحيح خود را باز يابد

وزير سابق امور » فيشر«اند و ھمين چند روز قبل، تھران تايمز به نقل از  راوانھای امپرياليستی ف منطقه با دولت

کيد داشت أو در ادامه ت"  صلح سوريه حضور داشته باشدرۀايران بايد بر سر ميز مذاک: "لمان نوشته است کها ۀخارج

  ". بر سر افغانستان ايفاء نموده است٢٠٠١در سال چنان که ايران نقش سازندۀ خود را در کنفرانس بن  ھم"

 طبيعی  مردان بزرگ از منابع تر دولت خواھی ھر چه بيش و، توافق باجيچه از قرائن پيداست توافق ژن به ھر حال آن

يستی ھای امپريال بُرد بھتر سياست منظور پيش  به- ھم   و آن–ايران، و به بازی گرفتن بيش از اين رژيم جمھوری اسالمی 

 و سوريه به ايران، ااندازی جنگی از تبار جنگ ليبي و جدا از خاموشی مقطعی حمله و راهيباشد؛ توافق ژن در منطقه می

ۀ گذارد که ھياھوی به راه انداخت موضوع صحه می ھا در درون جامعه، بر اين ھا و نگرانی و جدا از رفع موقتی تنش

المللی بر سر باز تعريف و  داران بين ، چيزی جز جنگ سرمايه"یئ ھستهانرژی "يابی ايران به  تاکنونی بر سر دست

ی ھا و تناقضات منفعتي تنش.  نيست نبوده و- و روسيه امريکاھای  ويژه مابين دولته  و ب-تقسيم مجدد کشورھای منطقه 

. نمايش گذاشته است  به و سوريهاچون عراق، افغانستان، مصر، ليبي ی ھمئ ھای منطقه که تاکنون تجلی خود را در جنگ

ای  تازهۀ و رژيم را وارد عرصيکه توافق ژن اّول اين: توان با صراحت تمام اعالم نمود با اين اوصاف سه موضوع را می

رغم ھياھوی سران  که علی  نموده است؛ دّوم اينامريکاويژه با دولت ه  با دول غربی و ب– پنھانی به علنی –از روابط 

دارد و بنابه  ای از بُرد رژيم جمھوری اسالمی نه ، توافق ژنو نشان از کمترين ثمره" بُرد-بُرد  "رژيم مبنی بر سياست

که  ھا و سّوم اين اينۀ تر از ھم ھای جمھوری اسالمی بود؛ و مھم گرد خواسته و به معنای عقبيجان کری، توافق ژنۀ گفت

ويژه دولت ه ھا و ب سو و ديگر دولت  از يکامريکا و نه رژيم جمھوری اسالمی، بلکه دولتيعناصر کليدی توافق ژن

  . روسيه از سوی ديگر بوده است

ھای پُر جنجالی، به  تجمع توان گفت که ماحصل چنين  و میيچنين با ورود به مفاد توافق ژن بر اساس چنين حقايقی و ھم

جلسات چند . المللی سرازير خواھد شد داران بين سرمايهۀ خواھد رفت و تمامی نتايج آن به کيسی محروم نھا جيب توده

مداران بزرگ، به دليل   جلسه ھم نشان از آن دارد که قدرتۀالمللی در قبل و در حايش مداران بين روزه و رايزنی قدرت

سوز به کارگران و  ھای خانمان التزايدشان، نياز به لشکرکشی به اين منطقه و آن منطقه و تحميل جنگ بحران دائم

، اعراق، افغانستان، مصر، ليبي.  متفاوت دارند  بعضاً نياز به تفاھم و مدارائی بر سر تقسيم ثروت جوامعکشان و زحمت

ھای  اند و کمترين ترديدی در آن نيست که عناصر و دولت  قابل توضيحئیتونس، سوريه و ھمه و ھمه در چنين راستا

و، نه يبا اين اوصاف توافق ژن. ست المللی مداران بين ھای قدرت گيری و اجرای سياست شان پی ۀ  منطقه، وظيفۀوابست

ی اجتماعی و نداری مردم، بلکه به معنای بالمعنای رفع ھزاران  جمھوری اسالمی، نه به"  بُرد- بُرد "معنای سياست  به

روند حال . باشد  میامريکا از جانب رژيم جمھوری اسالمی با دولت – يعنی پنھانی به علنی –ورود به روابط تازه 

  ھای امپرياليستی بر سر تقسيم غنائم و منابع جناحۀ گردد به توافق و تفاھم آيند رود، بر می و تا به کجاھا پيش میيتوافق ژن

ھای محروم منطقه و  ھای اعتراضی توده گردد به اوضاع جنبش ھا بر می اينۀ تر از ھم طبيعی منطقه و ايران و مھم

مردم ايران نيست و مسلماً ۀ و در خدمت به حقوق پايمال شديان سرمايه، توافق ژنخوار ايران، و خالف ادعاھای جيره

يان و چنين شاھد اعدام قربان کشان و ھم خانمانی و نداری بيش از اين کارگران و زحمت چنان شاھد بی ايران ھمۀ جامع

  .ن نظام امپرياليستی خواھد بودامخالف

و " مستقل"عنوان رژيمی  ھم به  از بی اختياری رژيم جمھوری اسالمی و آن و جدا-بار ديگر  و يکيدر خاتمه توافق ژن

رژيم به سر رسيده ۀ ، نشان داده است که تاريخ مصرف روابط پنھانی و طرح شعارھای فريبند-ئیامريکا" ضد"رژيم
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با " دشمنی"و " خصومت"گيری  داشتن بيش از اين روابط، و پیحاکمان ايران و غرب در، مخفی نگھاست و نيازھای 

   نبوده و نيستامريکا
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