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  علنی با امريکا" رابطه"آيا 
 مشکالت جمھوری اسالمی را برطرف می سازد؟

  

 ھم در سطح جامعه تبليغ شده است،  حاکمه ايران که وسيعاً ۀدر سال ھای اخير يکی از ايده ھای رايج در صفوف طبق

 و يا تنش آميز بودن رابطه با قدرت امريکا ديپلماتيک با ۀاين ايده می باشد که اکثر مشکالت کشور را به فقدان رابط

می و  در طول حيات جمھوری اسالبا توجه به اين واقعيت که تقريباً .  نسبت می دھدامريکاھای بزرگ و به خصوص 

 و رژيم جمھوری امريکا در تھران روابط ديپلماتيک رسمی بين امريکا تسخير سفارت ۀطور مشخص از مضحکه ب

 وجود نداشته است و ھر يک از طرفين تبليغاتی را عليه يکديگر در سطح جھان سازمان داده اند، در اسالمی علناً 

قانون "سطوح مختلف تحريم کرده و يا در چارچوب  جمھوری اسالمی را به اشکال و در امريکاشرايطی که دولت 

ئی که تکنولوژی در اختيار صنعت امريکا قادر شد که حتی کمپانی ھای غير امريکااز مقطعی رئيس جمھور " داماتو

در سال ھای . ن اين ايده گوش ھای شنوائی پيدا شده استام تحريم کند، برای تبليغات مدافعنفت ايران می گذارند را ھ

ی جمھوری اسالمی، اين رژيم از سوی شورای امنيت سازمان ملل چھار دوره تحريم ئ پروژه ھسته ۀ ھم که به بھاناخير

، اضافه شده است، اين ايده باز ھم امريکا اروپا ھم به تحريم ھای پيشين  ۀ و اتحاديامريکاگشته و تحريم ھای مجزای 

 اين ۀشکی نيست که ھم. فداران بيشتری پيدا نموده استوسعت و رواج ھر چه بيشتری در سطح جامعه يافته و طر

ھا فشار قابل توجھی به اقتصاد کشور وارد کرده و بر اثر تبعات اين تحريم ھا شرايط کار و زندگی مردم ستمديده  تحريم

 حاکم ۀبق فوق در طۀن ايدادر بستر چنين شرايط ماديی ست که مدافع. ه است ھر چه بيشتری قرار گرفتۀ در مضيقشديداً 

 توده ھا نسبت به شرايط کار و زيست خود اين گونه جلوه می دھند که در صورت بھبود ۀبا اذعان به خشم و تنفر فزايند

 اقتصادی نظير گرانی و کمبود، تورم و بيکاری روزافزون و بار وحشتناک آن ۀ گويا از مشکالت عديدامريکارابطه با 

   .واھد نبودھا در فشار به زندگی توده ھا خبری نخ

  برخی از اصالح طلبان حکومتی و تحليل گران ھم موضع با آن ھا رابا توجه به تبليغات مروجين اين ايده که عمدتاً 

، امريکار و بھبود روابط جمھوری اسالمی با قدرت ھای بزرگ و از جمله دولت ييشامل می شود، در صورت تغ

شکالت خود فائق آيد و مشکالت کمر شکن حاکم بر زندگی مردم را تحريم ھا لغو و رژيم قادر می شود که بر اکثر م

بر اساس اين ايده يکی از علل بحران ھای موجود و بيکاری روز افزون در جامعه عدم سرمايه گذاری کمپانی . حل کند

 اعمال ھای غربی جلوه داده می شود  و عنوان می گردد که اين عدم سرمايه گذاری، خود يکی از تبعات تحريم ھای
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بنابراين به ادعای اين تحليل اگر روابط بھبود يابد و تحريم ھا لغو شوند سرمايه گذاران خارجی وارد . شده می باشد

  .راه خواھد افتاد و با رونق توليد، بيکاری برطرف می شوده ب" توليد"کشور شده و با سرمايه گذاری آن ھا چرخ 

شدن روحانی به عنوان رئيس جمھور کشور، او نيز با توجه به ابعاد کم در جريان انتصابات حکومتی اخير و برگزيده 

 فقر و گرسنگی و بيکاری و گرانی و ساير مشکالت کمر شکن اقتصادی حاکم بر زندگی مردم، در تبليغات خويش ۀسابق

ای اعمال شده از با فريبکاری تمام، بسياری از مشکالت و نابسامانی ھای موجود در اقتصاد کشور را ناشی از تحريم ھ

در ھمين راستا .  سوی قدرت ھای بزرگ غربی معرفی کرده و مدعی شد که کليد حل اين معضل را در اختيار دارد

 برای اولين بار در سال ھای اخير در نيويورک با ھم ديدار نموده و سپس ھم امريکا جمھوری اسالمی و ۀوزرای خارج

 فوق را دلگرم نمود و آن ۀاين رويدادھا بسياری از طرفداران ايد. بت نمودنی صحولفي تامريکاروحانی با رئيس جمھور 

جان آمده را ه مردم ب" حسين"و " حسن "ۀ در بوق و کرنای مکالمتا با دميدن مثالً  ھا تمام تالش شان را به خرج دادند

  . حتی االمکان در انتظار امکان بھبود اوضاع از باال نگه دارند

 و قدرتھای بزرگ جھت لغو تحريم ھا چگونه پيش برود و به کجا بکشد و چه نتيجه امريکاات با جدا از اين که مذاکر

 در اين سال امريکا به چرائی پر تنش بودن روابط جمھوری اسالمی و ای بدھد و  بدون اين که بخواھيم در اينجا و فعالً 

می بردند و می برند؛ نخست الزم است به صحت و  سود ئیھا بپردازيم و نشان دھيم که از اين تنش چه طبقات و نيروھا

باعث حل مشکالت ) و در واقع علنی شدن آن (امريکا  آيا برقرار شدن رابطه با سقم اين ايده پرداخته شود که اصوالً 

 ن چنين ايده و تحليلی ارائه میا بحث را ھمان طور که مدافعء در نتيجه ابتدا؟عديده و کمر شکن مردم خواھد شد يا نه

ن اين ايده، معجزه ای که چنين تحليل گرانی در انتظارش که آيا مطابق منطق استدالل مدافعدھند پيش می بريم تا ببينيم 

 ذھن ناتوان آن ھا بوده و تالشی جھت الپوشانی عامل اصلی ۀھستند امکان وقوع دارد و يا چنين ايده ای تنھا زاد

ال فرض کنيم که مذاکرات ديپلماتيکی که امروز در جريان است بدون ح.  ما می باشدۀنابسامانی ھای کنونی در جامع

 ۀر و بھبود يابد که در  نتيجيي و متحدينش با جمھوری اسالمی تغامريکاھيچ مشکلی و يا مانعی به نتيجه رسيده و روابط 

.  داومش پايان می پذيرد تحريم ھا اگر چه به تدريج اما کاسته شده و يا حتی در تۀطور طبيعی و منطقی از دامنه آن ب

اما واقعيت اين . بدون شک و در خوش بينانه ترين حالت اين بزرگترين نتيجه ای است که از اين تحول انتظار می رود

است که لغو تحريم ھا تنھا قادر است فشار ھای ناشی از محدوديت توليد و صدور و فروش نفت و مبادالت بانکی را 

محدوديت ھای موجود بر سر واردات و صادرات کاال ھا را از ميان برداشته و اقتصاد برطرف کند که ھمين امر ھم  

حال نکته اينجاست که اگر چه . کشور را تا حدی به شرايط قبل از تحريم ھای شورای امنيت سازمان ملل بر می گرداند

 کند اما ھرگز نمی تواند طور طبيعی يک سری از نابسامانی ھای موجود در کشور را برطرف میه لغو تحريم ھا ب

در واقع بايد پرسيد که مگر . شرايط بسيار نابسامان و مصيبت بار زندگی توده ھای محروم ايران را بھبود بخشد

 در ھمين حدی است که تحريم ھای تاکنونی آن ھا را ايران صرفاً  "بيمار"نابسامانی ھای موجود در اقتصاد وابسته و 

 و امريکال طرفداران اين تحليل که مدعی حل ھمه مشکالت کشور پس از بھبود رابطه با شکل داده است؟ بايد در مقاب

 حاصل اين تحريم ھا ست که با لغو تحريم ھا ھستند مطرح کرد که مگر بحران اقتصادی حاکم بر اقتصاد ايران صرفاً 

و به راستی بايد ! ز آن پر بکشدرفع آن ھا جمھوری اسالمی تبديل به سرزمين گل و بلبل گردد و رنج و محنت و فقر ا

  در چه شرايطی زندگی می کردند؟   ديد که کارگران و زحمتکشان و توده ھای محروم ايران قبل از تحريم ھا

 سردمداران جمھوری اسالمی رفسنجانی را ۀھيچ کس فراموش نکرده است که پس از پايان جنگ و در دورانی که ھم

 امروز تحقيرش نمی کردند نه تحريم ھا در اين ابعاد وجود داشت و نه سرمايه ھا می خواندند و مثل" سردار سازندگی"

در حالی که در ھمان زمان حضور سنگين تورم . و کمپانی ھای قدرتھای غربی فعاليت در ايران را فراموش کرده بودند

 ما انعکاس اين واقعيت را در و بيکاری و فقر و فالکت تمام عرصه ھای زندگی مردم را در برگرفته بود، تا آن جا که



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در دوران خاتمی ھم وضع به گونه ای بود . ی در مشھد و قزوين و اراک و اسالم شھر شاھد بوديمئشورش ھای توده 

و باز کردن باب مراوده " گوی تمدن ھا و گفت"ناميد و مدعی شد که با " اقتصادی بيمار"که خود وی اقتصاد کشور را 

اما مردم ما عوارض مرگبار اين نسخه را در عقد . ای شفابخش برای اين بيماری پيچيده استبا امپرياليست ھا نسخه 

 تھی زحمتکشان و ۀ دولت خاتمی به سفرۀقراردادھای نفتی اسارت بار تر با کمپانی ھای امپرياليستی و يورش وحشيان

 گسترده تری از آحاد جامعه تجربه پايمال کردن حق و حقوق کارگران و رشد روز افزون فقر و بيکاری اقشار ھر چه

از دوران احمدی نژاد ھم ھيچ نمی گوئيم چرا که امروز اگر ھر روزنامه ای را باز کنيد شاھد مدارک و فاکت . کردند

 مردم  ۀھای بيشمار در رابطه با شاھکار ھای وی خواھيد بود که زمانی فريبکارانه مدعی آوردن پول نفت بر سر سفر

 ۶٠٠ رياست جمھوری وی ۀ سال٨ولين جمھوری اسالمی اعتراف می کنند که در دوران ؤود مسو امروز خ!! بود

  ! يعنی نزديک به کل فروش نفت در اين فاصله، از کشور خارج شده استدالرميليارد 

ند  به مشکالتی که تحريم ھا سبب شده ا اين واقعيات بيانگر آنند که نابسامانی ھای کنونی اقتصاد ايران صرفاً ۀھم

خالصه نمی شود بلکه اين مشکالت ساختاری بوده و مربوط به عوامل بسيار بنيادی تر يعنی قانونمندی ھای حاکم بر 

ی که تا مغز استخوان به امپرياليست ھا وابسته است و تحريم  داريسرمايه. نظام سرمايه داری حاکم بر ايران می باشد

 ۀبنابراين کسانی که عادی سازی رابط.  بر شدت و حدت بحران ھا و نابسامانی ھای اين سيستم افزوده اندھا صرفاً 

 آن لغو تحريم ھا را حالل مشکالت اقتصاد ۀ و يا به زبان ديگر علنی کردن اين رابطه را و در نتيجامريکاايران و 

 نادرست را ۀاين ايد.  ذھن خود را اشاعه می دھندۀ کامالً غير واقعی و ساخته و پرداختۀايران جا می زنند، ايد

بورژوازی ايران و بخشی از سردمداران جمھوری اسالمی مدام تکرار می کنند و ھدفشان آن است که بتوانند بحران 

 ما را از جلو چشم ھا کنار زده و ۀساختاری ذاتی نظام سرمايه داری حاکم بر کشور و واقعيت تحت سلطه بودن جامع

 که در جای خود - حاکم بلکه تحريم ھای قدرت ھای بزرگ ۀ بدبختی ھا را نه مناسبات سرمايه داری وابستۀھممسبب 

  .   جلوه دھند- اقدامی ضد مردمی و عليه مردم ما می باشد 

 اً ن شان به چنين ايده ھا و تحليل ھائی توسل جسته و آن را وسيعا ايران و مبلغۀپرسيدنی است که چرا بورژوازی وابست

اشاعه می دھند؟ پاسخ اين است که امروز بحران عمومی سراپای نظام سرمايه داری را فرا گرفته و ھمواره در شرايط 

در . ول بحران قلمداد شودؤورژوازی به عنوان مقصر اصلی و مسبحران بدترين کار برای اين طبقه اين است که خود ب

مرگبار آن که موجب شدت يابی فشار به توده ھا شده و آن ھا را به  انگل صفت در شرايط بحران و آثار ۀنتيجه اين طبق

 نظام سرمايه داری را با خطر شورش گرسنگان به خطر می اندازد، می کوشد نه ۀ جابرانۀحد انفجار می رساند و سلط

  . بزندول خانه خرابی توده ھا جا ؤگری را به عنوان مسبب بحران و مسخود و نظام جابرانه اش بلکه عوامل دي

 فوق بايد متذکر شد که امروز بحران نظام جھانی سرمايه داری به حدی است که ۀ فريبکارانۀن ايدادر برخورد با مدافع

حتی در کشورھای متروپل می توان به راحتی آثار بحران يعنی بيکاری و فقر و فالکت را بر زندگی کارگران و 

م گر بوده و از ھيچ تحريمی ھم رنج نمی برد کارگران را دسته دسته در انگلستان که خود تحري. زحمتکشان مشاھده کرد

ھمين چندی پيش نزديک به ھزار تن از کارگران کشتی سازی در اسکاتلند را از کار اخراج . از کار بيکار می کنند

در خود . اند رسيده که مردم از زور فقر به برداشتن غذا از فروشگاه ھا روی آورده ئیوخامت اوضاع به جا. نمودند

 ۀ شبکو در ھمين راستا چندی پيش.  ميليون انسان در فقر به سر می برند۴٠ نيز طبق آمار منتشر شده بيش از امريکا

 مجبور به خوردن غذای: " گزارش داد که برخی کھنساالن شھر کنت در ايالت مريلندامريکا WBOC١۶تلويزيونی 

 و امريکا ديپلماتيک با ۀشيفتگان ايده ای که مشکالت کشور را به فقدان رابط  بنابراين بايد به .شده اند" حيوانات خانگی

بر (بود " طبيب" اگر امريکا نسبت می دھد گفت که امريکايا تنش آميز بودن رابطه با قدرت ھای بزرگ و به خصوص 

جای ترديد .  کردبحران خودش را بر طرف می") َکل اگر طبيب بودی سر خود دوا نمودی"اساس مثل ايرانی ھا که 
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 ما شديداً افزوده ، رفع آن ۀ کنونی از آن جا که بر وخامت زندگی توده ھای تحت سلطۀنيست که تحريم ھای اعمال شد

اما در مقابل کسانی که اين طور جلوه می دھند که گويا برقراری .  نيروھای سياسی مبارز استۀھا خواست مردم و ھم

حريم ھا باعث از بين رفتن مشکالت مرگبار زندگی رنجبران ما خواھد شد، بايد به اين  و رفع احتمالی تامريکارابطه با 

 تالش امپرياليست ھا اين است که بار بحران ھای خود را ھر ۀ عکس چنان ادعا ھائی ھمه بواقعيت توجه کرد که اتفاقاً 

حريم ھای مورد بحث ھم درست در  تچه بيشتر بر دوش کشور ھای تحت سلطه از جمله ايران سر شکن کنند و اتفاقاً 

از طرف ديگر با توجه به اين که حضور و فعاليت علنی کمپانی ھای امپرياليستی در ايران . ھمين راستا اعمال گشته اند

 دسترنج کارگران و چپاول منابع کشور به منظور کسب ھر چه بيشتر سود مضاعف ۀجز به معنی استثمار وحشيان

ئی و اروپائی در کنار کمپانی ھا متعلق به امريکا نيست، در نتيجه حضور مستقيم کمپانی ھای )مافوق سود امپرياليستی(

  .چين و روسيه و يا به جای آن ھا ، تنھا می تواند جيب مشتی ديگر از مفتخور ھای کشور را پر کند

 جمھوری اسالمی با آب ۀبنابراين آن ھائی که چنين جلوه می دھند که مشکالت و نابسامانی ھای موجود در زير سلط

شدن يخ روابط اين رژيم با قدرت ھای غربی و لغو تحريم ھا آب می شود و از صحنه ناپديد می گردد قادر به ديدن 

عامل اصلی تمامی مشکالت . واقعيت ھای جاری در ايران و درک قانونمندی ھای نظام اقتصادی کشور نمی باشند

م وجود و رشد نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم در ايران و مرگبار حاکم بر زندگی توده ھای تحت ست

ديکتاتوری ذاتی آن می باشد و تحت مناسبات ارتجاعی و ضد خلقی چنين نظامی ست که سرمايه ھای امپرياليستی به ده 

مزدور  بورژوازی وابسته و رژيم ۀھا روش و از جمله از طريق کارگزاران و خادمان شان در ايران يعنی طبق

حاکمشان منابع ملی را غارت و خون کارگران و زحمتکشان را با تشديد استثمار آنان به شيشه کشيده و از اين طريق 

اين بھره کشی .   نظير ايران را برای خود مھيا می سازندئیامکان تحصيل مافوق سود امپرياليستی در کشورھا

 نظام امپرياليستی سرعت و گستردگی ھر چه بيشتری به خود ويژه در شرايط تشديد بحران ھای اقتصادیه وحشيانه ب

می گيرد و امپرياليست ھا با سرشکن کردن بار بحران ھای خويش بر دوش کارگران و زحمتکشان کشورھای تحت 

سلطه،  ميليون ھا گرسنه و بی خانمان و بيکار برجا می گذارند به اين اميد که ھم بر باليای ناشی از بحران ھای 

   . شان را از دست ندھندۀادی نظام خويش غلبه کنند و ھم سود ھای باد آورداقتص

در چھارچوب قانونبندی فوق، اگر ما به واقعيت رجوع کنيم ، آن گاه خواھيم ديد که جمھوری اسالمی از روز تولدش 

بنابراين با توجه . ست پيشبرد سياست ھای امپرياليست ھا را بردوش داشته و دست در دست آن ھا گام برداشته اۀوظيف

 ايران را به  سياسی حاکم بر کشور ما يعنی نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم که- به ساختار نظام اقتصادی 

ر اين موش و گربه بازی ھا و بازگشت به وضع قبل يي تغجزئی ارگانيک از نظام امپرياليستی جھانی تبديل کرده است

 باالجبار سيستم امريکا ايران با ۀاما علنی شدن رابط. ستثمار و چپاول مردم ما نمی دھدری در شدت ايياز تحريم ھا تغ

ر ھم باعث زنگ زدن برخی از يير می دھد و ھمين تغيي حاکم و اربابانش را تغۀتبليغاتی و فريبکاری ھای دارو دست

سی پوشيده نيست که سر دادن شعار  بر ک.سالح ھای رژيم  و از کار افتادن برخی از شعار ھای تو خالی آن می شود

 و - که ھمواره بر زبان رھبران جمھوری اسالمی جاری بود " مرگ بر امپرياليسم"و  " امريکامرگ بر "ھائی چون 

 خيلی ھا و از جمله نيروھای مدعی - طور وسيعی در راھپيمائی دولتی سر داده شد ه  امسال ھم ب]عقرب[ آبان١٣حتی 

و البته ھنوز (ول زد و بسياری حتی در صفوف چپ ھا برای اين رژيم ھويت مستقل قائل شدند پيشرو و آگاه بودن را گ

اساساً يکی از تم ھای تبليغاتی رسانه ھای .  يکی از نتايج ھمين تبليغات و فريبکاری ھاستکه دقيقاً ) ھم می شوند

ل دادن به رژيم و ضد امپرياليست  ھويت مستق،امپرياليستی و جمھوری اسالمی از ھمان آغاز شکل گيری اين رژيم

نيروھای سياسی ظاھر بين که . جلوه دادن آن بوده و ھست و اين امر قدرت مانور بزرگی به ھر دو طرف داده است

برای اين رژيم ھويت مستقل قائل می شوند، در نظر نمی گيرند که جمھوری اسالمی چگونه به قدرت رسيد و يا منافع 
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  که ھر کس کمی دچار فراموشی تاريخی نشده باشد می داند که در حالی. اد آوری نکنندشان حکم می کند آن را ي

در کنفرانس گوادالوپ می باشد و ) لماناانگلستان، فرانسه و ( و ھم پيمانانش امريکاجمھوری اسالمی حاصل توافق 

 اھريمنی خود را ۀوب نموده و سلط به اين دليل روی کار آورده شد تا انقالب ضد امپرياليستی مردم ما را سرکاساساً 

 ۀ کثيف و وابستۀ، چھرامريکا ايران و ۀبا علنی شدن رابط با در نظر گرفتن اين واقعيت، می توان گفت که. حفظ کنند

ر کم اھميتی يياين حکومت ھر چه برجسته تر در مقابل مردم به نمايش گذاشته می شود که خود اين امر صد البته تغ

  .   نيست

ن جمعبندی اين بحث بايد تأکيد کرد که يک نيروی انقالبی و واقعاً پيشرو ، در حالی که بايد عليه تحريم ھای به عنوا

 ما می رود موضع بگيرد و صدمات تحريم ھا را در ۀ اول به چشم مردم تحت سلطۀاعمال شده که دودش در درج

ران و زحمتکشان را به دالئل اساسی وضعيت زندگی کارگران و زحمتکشان افشاء کند، درعين حال بايد توجه کارگ

 حاکم و بحران ھای ذاتی آن که به دليل وابستگی اقتصاد ايران ابعاد ھر چه ۀ نظام سرمايه داری وابستۀکنونی يعنی سلط

مھلک تری به خود می گيرد جلب کرده و از آن سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و نابودی سيستم سرمايه داری 

 . در ايران را به عنوان تنھا راه نجات کارگران و توده ھای ستمديده ، نتيجه بگيرد موجود ۀوابست

 

 

 


