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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١١ دسمبر ١١

  

  ! به جنگ و جنگ افروزاننه

 !استثمارگران و نيو نه به مرتجع
 

 ی از ھر سو در معرض فشارھامي روبرو گشته و رژیديده شدالعا  بابحران فوقی اسالمی جمھوریالملل ني بمناسبات

 ژهي به و،یاسالم ی جمھوریالملل نيگرچه مناسبات ب.  قرار گرفته استی خارجی و اقتصادیاسي سۀسابق  و کمديشد

 یدي جدۀ پروندامريکا که دولت یا اما از لحظه  بحران و تنش نبوده است،ی بیا  لحظهچي در ھامريکامناسبات آن با 

 شد و در یدي بحران وارد فاز جدني گشود، ای اسالمی جمھورهي را علیسعود  عربستانريبه نام پرونده ترور سف

سابقه نداشته   گذشتهۀ که در طول تمام سه دھافتهي گسترش ی تنش و اختالف به حدۀتراز دو ماه، دامن  کمیا فاصله

اشغال و غارت وسائل و مدارک  ،]قوس[ روز ھشتم آذر درتھرانسي شده به سفارت انگلیزي برنامه رۀحملبا. است

 سرداده بودند و امريکا و مرگ برسيومرگ بر انگل" تيفدا انيجي بس- تيعلمدار وال" که شعار یآن توسط عده ا

  یاسالم ی جمھوری المللني بمناسبات ست، ا یسي انگلی ھاپلماتي شود اقامتگاه دیکه گفته م  حمله به باغ قلھکزين

  . شده استدي فوق العاده حاد و شدني مابی فی و تار و تنش ھارهي تیانگلستان ، به کل له مناسات آن با دولتواز جم

 کشور که در آن بر دخالت و دست ني اري طرح ترور سفراموني پیسعود  عربستانیشنھادي پۀ که قطعنامیوقت

در  ،ء آراتيبا اکثر) ]عقرب[ آبان٢٧(بر  نوم١٨  خي طرح اشاره شده است  درتارني در ایاسالم یداشتن جمھور

 ی باقی اسالمیجمھور مي رژی حتا برایدي تردی جاگونه چي ھگري دد،ي رسبي سازمان ملل به تصویمجمع عموم

 ی جمھورهي علیدتري و جددتري آن، درتدارک اقدامات شدیئ  و منطقهی و متحدان اروپائامريکانماند که دولت 

 ی کشور به قطعنامه رأ١٠۶ شرکت داشتند، یري گی رأني که در اعضو ی کشورھاانيدر م.  بر آمده اندیاسالم

 و ونزوئال کارگوئه،ي کوبا، اکوادور، ن،یوي بول،ی شمالوريای کن، ارمنستاران،يا( دادند یمنف ی کشور رأ٩مثبت، 

 یالملل نيماھنگ ب سازمان ملل، برضرورت اقدام ھۀدر قطعنام.  شرکت نکردندیري گی کشور در رأ۴٠و ) ايزامب

 عمل یالملل ني بني تعھدات خود و در تحت قوانیاست به تمام  خواسته شدهراني و از ادي تأکی اسالمی جمھورهيعل
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 طرح را دارند، ني ای سازمان دھندگان وتالش کنندگان اجراان،ي طراحان،  حامۀمحاکم  که قصدی و با کشورھائکند

 .دي نمایھمکار

 بود، ی اسالمی جمھوری در مناسبات خارجیدي جدقِ ي عمتقابل دارشدنيپد یاي گو،یتنھائ قطعنامه به ني ھمگرچه

 آمانو یوکي گزارش ۀيبرپا.  صادر شدی اسالمی جمھورهي عل]عقرب[ آبان٢٧ نبود که در یا قطعنامه گانهي نياما ا

 ساختن سالح ی برای اسالمیورجمھ یھا تيال بود و در آن به فعافتهي که قبالً انتشار ی اتمی کل آژانس انرژريمد

 یالملل ني حکام آژانس بی اشاره شده بود، شورای ئ  جنگ افزارھستهۀاني مرتبط با ساخت مخفقاتي و تحقی ئھسته

 مثبت در برابر ی رأ٣٢ قطعنامه که با نيدر ا.  صادر نمودراني اهي رادر ھمان روز علیا  قطعنامهزي نی اتمیانرژ

 ،ی اسالمی و برخالف تصورجمھوردي رسبيبه تصو) یاندونز( ممتنع ی رأکيو ) ور و اکوادباکو (ی منفیدورأ

 با آژانس و ی اسالمی کامل جمھوریھمکار  مثبت داده بودند، ضمن اشاره به عدمی به آن رأزي نني و چهيروس

 قطعنامه نيدر ا.  مذاکره برگرددزي می خواسته شده است به پارانيازا ،ی اسالمی جمھوری اتمۀ برنامیابعاد نظام

 تيصلح و امن" را نقض نموده ویالملل ني بني قوانی اسالمی اشاره شده است که جمھورزي نموضوع ني به احاً يصر

 !را به خطر افکنده است" یجھان

 بود، ی وني و متحدامريکا با ی اسالمی جمھوراني تنش مشي از پشيب دي قطعنامه که انعکاس تشدني صدور ابا

ھموارتر   آنمي تسلی برای اسالمی جمھورهي علیتر ی جدداتي حادتر، مؤثرتر و تھدیھا وروش اتخاذ راه ريمس

ھا و   قطعنامهني بود که انگذشته یم اسالی جمھورهي روز علکي دو قطعنامه در بيھنوز دو روز از تصو. ديگرد

 سازمان ملل در ۀ ساالنۀنامقطع. دي گردلي تکمرانيبشر در ا  در مورد نقض حقوقی سومۀفشارھا، با صدور قطعنام

 یدي بار با رکورد جدني اد،ي رسبيبه تصو)  آبان٣٠( نومبر ٢١ خي که در تارراني نقش حقوق بشر دراۀنيزم

 ري غی به خاطر اعمال شکنجه وخشونت و رفتارھای اسالمی قطعنامه، جمھورنيدر ا. دي روبرو گردنيازآراء موافق

 موافق دادند که ی کشور به آن رأ٨۶عضوحاضر، ١٩٣وم شده است و از  بار محکني و چھارمستي بی برایانسان

 ی رأ٨ ته مخالف دادند که نسبت به سال گذشی کشور به آن رأ٣٢. شده استشتري بی رأ۶نسبت به سال گذشته 

قطع  ھا، شالق زدن،  سازمان ملل از اعدامۀدر قطعنام.  ممتنع دادندی به آن رأزيکشور ن ۵٩ است وافتهيکاھش 

 راني حقوق بشر در انقض تي سال گذشته وضعکي گفته شده است که در ظرف حاً يعضو و امثال آن انتقاد و صر

 . شده استتر ميبه مراتب وخ

 که در یالملل ني بی در ظرف سه روز در نھادھای اسالمی جمھورهي علزيدآمي سه قطعنامه با لحن تند وتھدبيتصو

 شده ديکأ تراني درای و مدنی حقوق انسانۀ و نقض گستردی مشکوک اتمیھا تي فعال،یستي تروریھا تيھا برفعال آن

 خود نيشي پیھا ھا و بحث  به روشصرفاً  خواھند ینم گري آن دني و متحدامريکا نشان داد که دولت یاست، به روشن

ھا و در رأس  ولت دنيا.  کلنجار بروندی اسالمی بود، با جمھوردهيرس  ثمر بودن آن به اثباتیھا قبل ب که از مدت

 یشده جمھور  کهی خود فراتر رفته و به ھر نحوی تاکنونیھا و فشارھا اند تا از حدود و روش شده  بر آنامريکاآن 

 آنکه بر متن تحوالت و اوضاع ناآرام و خصوصاً  ند،ي نمافي تکلنيي با آن تعاي بکشانند و ی نھائمي را به تسلیاسالم

 . فراھم تر گشته استزي فشارھا و تعرضات نني ادي تشدۀني زمکتاتورھا،يد ی در پیمتحول منطقه و سقوط پ

 از اعمال یدي موج جدی آن که از قبل خود را براني و متحدامريکادولت   سه گانه،یھا  قطعنامهني صدور ابا

 دي و تأکھا قطعنامه ني با ھم توافق کرده بودند، با استقبال از اقسماً  آماده نموده و شتري بی اقتصادو یاسي سیفشارھا

 ٢١روز دوشنبه .  آوردنداني سخن به مراني اهيعل" دهفلج کنن"و" یجد "یھا ميمجدد بر مفاد آن از ضرورت تحر

 نموده و مي تحررا راني ای بانک مرکزايتاني اعالم کرد، برايتاني برۀ امور خارجري ھگ وزاميلي، و)آبان٣٠(نومبر 
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 از ايتاني بری دارائريجرج آزبورن، وز. خواھد شد  قطعراني ای بانکستمير با س کشوني ای مالیمبادالت تمام نھادھا

 اتخاذ شده ی اسالمی جمھوری اتمۀ از برنامی نگرانشي داد که به خاطر افزاخبر راني اهي تازه علیھا مياعمال تحر

عالوه بر آن .  اعالم کرد راراني ای و بانک مرکزی مبادالت مالۀ ھمه جانبمي بعد، دولت کانادا تحریساعات .است

 یا هيانيکانادا در بۀ وزارت خارج. شود ی مزي نی و انرژیمي پتروشعي صنای شامل صدور کاال براکانادا یھا ميتحر

 صلح و یدھاي تھدنيتر  و خطرناکنيتر  بزرگاز راني حاکم بر ای مناسبت انتشار داد نوشت؛ نظام فعلنيکه به ا

 ! کشور استني ای اتمۀ و پروندرانيه با اھ در مواجتر ی جدیھا مي اتخاذتصمۀد است و کانادا آمای جھانتيامن

 کشور قبالً مطرح گشته بود، ني ای مجلس سناتي اکثری از سورانيا ی بانک مرکزمي که تحرزي نامريکا در

  خواه مطرحی مجلس از ھر دو حزب دمکرات و جمھورني عضو ا١٠٠ نفر از مجموع ٩٢ مثبتی با رأگريبارد

 ۀوزارت امور خارج . کردعالم ایمي نفت و گاز و پتروشعي صناهي را علیدي جدیھا مي تحرامريکادولت . است شده

 ري اقدامات غري که درگیھائ را به عنوان شرکت" نورافزاگستر"و"فولمن گروپ"، "پاساپارت "یھا  شرکت،امريکا

 قرارداده مي تحرستيدر لھمه را  داشته اند، تي فعالن،ي و رآکتور آب سنگوژيفي سانتردي تولۀنيو در زم  بودهیقانون

 و ی خدمات فنۀ کاال، ارائنيفروش، اجاره، تأم  ھرگونه،امريکا ۀ وزارت خارجۀافتي تشار متن انۀيبرپا. است

 کي از شي به ارزش بیھرگونه مبادالت تجار.  شودامريکا ی از سومياعمال تحر  باعثتواند ی مران،ي به ایبانيپشت

 دالر ونيليم کي از شيماه، مجموعاً ب١٢ اشخاص، که در طول ی از سوی از معامالت مالی گروھاي  دالرونيليم

پرتو "، "نينکانو "یھا  شرکتزي نامريکا یوزارت خزانه دار.  خواھد شدمي ارزش داشته باشد، شامل تحرامريکا

 باراک اوباما.  نموده استمي را تحر"راني اوژيفي سانتریشرکت فن آور"و"  کيماتيس"، "اپرتويپا"، "صنعت

 یاندرکاران اصل  از دستیکي آن را به عنوان ی و بانک مرکزی اسالمی جمھورھا، ميھمزمان با اعالم تحر

 ري مسني که در ای راانتخاب کرده است و تا وقتیالملل ني بی انزواري مسراني گفت ایو.  در جھان نام بردیشوئ پول

 و کردن ی منزوی برایا  تازهیھا  اقدامات الزم، راهقي ھمسو بامتحدان خود از طرزين امريکا دارد، یگام بر م

 یاروپائ ی از کشورھای و کانادا، برخامريکاعالوه بر ! افتي خواھد ی اسالمی جمھوری قانونريغ توقف اقدامات

 جمھور فرانسه، در سي رئیسارکوز. وستنديپ  کرده و به آنتي حماھا مي تحرني از اقسماً زيلند نا و ھايتاليمانند ا

 ی اسالمی نفت از جمھوردي نموده است خرشنھادي پاپن، کانادا و ژاروپا، هي عضو اتحادی خطاب به کشورھایا نامه

فرانسه، ۀ  وزارت خارجیبرنارد والرو سخنگو.  را مسدود سازندراني ای بانک مرکزیھا یو دارائ  کنندميرا تحر

 سابقه و فلج ی بدي جدیھا ميتحر نيا.  کردمي را تحرراني نفت از اديخر) ]قوس[ آذر٣( نومبر ٢۴روز پنج شنبه 

 کنند، ی متي واز آن حمادي اروپا برآن تأکهي عضو اتحادی کشورھاگري فرانسه  و دس،ي، کانادا، انگلامريکاکننده که 

 در بروکسل برگزار  اروپا کههي عضواتحادی کشورھاۀ خارجیقرار است در نشست روز اول دسمبر وزار

 . قرار خواھد گرفتهي اتحادني ای تمام اعضادئي مورد تأادياحتمال ز  واقع گردد و بهتر قي دقی مورد بررسشود، یم

 حل مسائل یھا  خوش نشان نداده و آن را خارج از چارچوبی روھا ميتحر نياگر چه نسبت به ا) زي ننيو چ (هيروس

 ی برارانيا ی آمادگشي به افزای کمکھا مي تحرني و معتقد است اداند ی میئ  ھستهیھا گسترش سالح مربوط به منع

 ني اما عمالً در برابر ارساند، یم اني زاکرات مذیريگ  مذاکره نخواھد کرد و حتا به از سرزينشستن در پشت م

 .شند باتوانند ی و نمستندي نی مانعی اسالمی برجمھوری و اقتصادیاسي سی فشارھادي و تشدھا ميتحر

 در معرض خطر قرار گرفته است، اگر چه در ی از ھر زمانشي آن باتي وحتي که موقعی اسالمی جمھورمي رژاما

 است، شده جي آن به شدت ھراسناک و گني و متحدامريکا اقدامات حادتر دولت اي و ھا مي تحرنيعمق وجود خود ازا

 ماتي اثر در تصمیو ب" یجنگ روان"و " غاتيتبل" صرفاً  آن را دھد، ی نمھا مي تحرني به ای در ظاھر امر، بھائیول
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 و او ی کسگري نژاد که البته دی احمدکه یدر حال. ستي نیني عقب نشگونه چي وعجالتاً حاضر به ھداند یخود م

 و زي ناچی اسالمیمبادالت جمھور  با کلسهي با اروپا را در مقامي حجم مبادالت رژرد،يگ ی نمی را جدشيھا حرف

اما !  و تعامل استیگو و ھمکار و  حاضر به گفترانيا  حال اعالم کرده است کهني در عشمارد، ی متي اھمیب

 ی شعارھاا،يفرني و کالورکيويآذر خود ادعا نمود  که مردم مصر و تونس ون ۵کشنبهي که در سخنان روز یا خامنه

 ني به ایا  اشارهطلقاً اند، م قرار داده خود ی را الگوی و حزب هللا و حماس و جھاداسالمکنند ی را تکرار میو

 . از کنار آن گذشتی داری و با سکوت معنھانکرد مي و تحردادھايرو

 به ی اسالمیجمھور.  نداردیني قصد عقب نشی فعلۀ در لحظالاقل ی اسالمی روشن است که جمھورني بر ابنا

 !ندي عقب بنشخواھد، یف مقابل آن م است آنگونه که طردي بعاريھم بدھد، اما بس که تن به مذاکره فرض آن

 شود، مي تحرراني نفت ادي اگر خرژهي شوند، به وی شده اجرائادي یھا مي موضوع کامالً روشن است که اگرتحرنيا

 فلج کنند، یارتزاق م  و سرکوب آن از جمله ارتش و سپاه از محل درآمد نفتی که تمام دستگاه دولتیاسالم یجمھور

 راني و بخش اعظم نفت اشود ی صادر میاروپائ ی به کشورھاراني درصد نفت ا١٨ط حدود اگر چه فق. خواھد شد

 ی جنوبکوريایو ) درصد١٣(، ھند )درصد١۴ (جاپان، )درصد٢٢(ني مانند چئیاي آسیبه کشورھا) درصد۵٩(

 یور بر جمھیني سنگۀ درآمد نفت، ضربی درصد١٨ کاھش ني وجود اوالً ھمني بااشود، یفروخته م) درصد١٠(

 با زيو نقل ن  بزرگ حملیھا  شرکتد،ي جدیھا مي با تحراً يثان.  آن وارد خواھد ساختۀ واقتصاد ورشکستیاسالم

 ی با مشکالت جدزي فروش آن نجهي و درنتراني مواجه گشته و حمل و نقل نفت ای ادهي عدیھا تيموانع و محدود

 زي نني حتا چی بعدۀ، ھند و درمرحلجاپان ،ی جنوبيایور کرينظ ی که کشورھائنيثالثاً احتمال ا. روبرو خواھد شد

.  استادي زوند،ي آن بپی بانک مرکزمي نفت و تحردي خرمي اروپا به تحرۀي واتحادامريکا دولت یتحت فشارھا

 نفت از دي به خرشي و کم وبوندندي نفت نپدي خرمي به تحرعي سرۀ پروسکي ی طزي کشورھا ننيرابعاًچنانچه حتا ا

 اروپا، ۀي و اتحادامريکا ی داد و ستد مالميوتحر ی بانک مرکزمي ادامه دھند، اما به خاطر تحریالم اسیجمھور

 .فروخته است مواجه خواھد شد  کشورھاني که به ای پول نفتافتي  درنهي درزمی با مشکالت جدی اسالمیجمھور

 یھا اني عوارض و زدي تردی بران،ي ا نفتدي خرمي ابعاد، خصوصاً تحرني دراھا مي تحرني شدن ای آنجا که عملاز

 ی و به طورکامل اجرائتي به فورتواند ی کننده به دنبال خواھد داشت، لذا نممي تحری کشورھایزبراي را نیمتعدد

 را ھا اني عوارض و زني ایبتوانند جلو  ھستند کهیھائ  راهیجو و  کننده، در جستمي تحری کشورھانرو،يازا. شود

 .سازند ی را فراھم مھا مي تحرني اروپا اما مقدمات اهي و اتحادامريکادولت  . آن بکاھندتيّ في و کتيّ  از کماي و رنديبگ

 به ھا، انيز ني باشد، اما اداشته ی کنندگان در پمي تحری برازي نیھائ اني ممکن است در کوتاه مدت زدي جدیھا ميتحر

 ني از ای ناشیھا خسارت. ستي ناسيد شد قابل قروبرو خواھ  با آنی اسالمی که جمھوری ھائاني با زوجه چيھ

 ستمي تمام ستواند ی که می است به نحوري جبران ناپذی و به طور کلادي العاده زفوق ی اسالمی جمھوری براھا ميتحر

  . را فلج سازدحاکم

ن است که  از آیتمام شواھد موجود حاک .شود ی نمدهي دري مسني اريي بر تغین مبزي نیانداز  نشان و چشمچي ھ

 با شتاب ر،ي دو ماه اخیدادھايرو.  شده استی خطرناکو دي جدۀ وارد مرحلی اسالمی جمھوریمناسبات خارج

دولت .  ساخته استکي کننده نزدنيي بزرگ و تعروياروئی کي به آستانه را ی اسالمی جمھوری تصوررقابليغ

و   خود پسزي می بر رومعضل ني ای حل نھائی و اعمال قھر را برای راه نظامکه ی درحالآن، ني و متحدامريکا

 کياند تا در اثر   در دستورکار خود قرار دادهمي رژهي را علیا  و فلج کنندهی جدیھا مي اما عجالتاً تحرکنند، ی مشيپ

 به انزوا و انفراد سوق دھند و شي از پشي را بیم اسالی جمھور،یاسي وسی اقتصادۀ سابقی و بدي شدیرشته فشارھا
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 راه حل آنکه نيھا در ع آن.  جھان فراھم سازندی را در افکار عمومی اقدامات نظامۀني زمجيتدر  حال، بهنيدر ع

 یھا  دستدي جدی ھا و فشارھامي تحر،بای اسالمی جمھوردھند ی محياند، اما ترج  خود گذاشتهزي می را روینظام

  . باال ببردمي عالمت تسلهخود را ب

 ارياحتمالش بس  باال ببرد،مي را به عالمت تسلشي دستھایستيالي برابر ارتجاع امپر دری اماارتجاع اسالمنکهي ا

 به یاگر چه خامنه ا . آن نداردی جزنابودیگري دی معنای اسالمی جمھورمي و تسلینيچرا که عقب نش.  استفيضع

" کاردار" در حدسيگل قانون کاھش رابطه با انبياست، اما تصو  دادهادامه دي جدی ھامي درمورد تحرشيسکوت خو

را محکوم   توانند آنی ھم نمني و چهي روسی که حتا دولتھاايتاني و سپس اشغال سفارت بریاسالم یدر مجلس شورا

 قب ازعی نشانچي نه فقط ھکه ست ا ی اسالمی موضع جمھورگري و به عبارت دیجز موضع خامنه اؤ مانينکنند، ب

  .زھستي تقابل نی براميدرژي شدلير تما آشکااني شود، بلکه بی نمدهي درآن دینينش

.  اقدام را محکوم نمودني اتي امنی درتھران ، بالفاصله شوراايتاني شده به سفارت بریزي برنامه رۀ به دنبال حمل

 کشور را ترک نيا ساعت خاک ۴٨ واز کارکنان آن خواست ظرف لي را تعطیاسالم ی سفارت جمھورايتانيبر

 در مناسبات تنش ،ی اسالمی جمھوررياقدام اخ.  خود را از تھران فراخواندندی سفرازيفرانسه ن لمان و ا.کنند

 یستيالي مانند ارتجاع امپریارتجاع اسالم  نشان داد کهزي اقدام ننيا.  ساختی حادترۀ را وارد مرحلمي رژیخارج

 و داتي اروپا  به تھدهيتحادا و امريکا و اقدامات داتي ودر برابر  تھدستي نی و ماجراجوئی به جنگ افروزلي میب

 و ی مالی فلج کننده، جزقطع منبع اصلیھا مي تحری جز اجرایگري دی تقابل اما معنانيا. پردازد یمتقابل م اقدامات

 یھا ش جز گذار تنیگري دی تقابل، معنانيا. ستي حاکم نستمي و فلج شدن سفي و جز تضعی اسالمی جمھورهيتغذ

 .االتر و بروز جنگ نخواھد داشت حادتر و بیا  به مرحلهیکنون

 خود آن یاسي و سی منافع اقتصادني و استثمارگر، به خاطر تأمیستياليامپر یھا  که قدرتست  ای جنگ اما جنگنيا

 منافع و مقاصدتوسعه ني تأمی براراني حاکم بر اني و مرتجعدار هي سرماۀ که طبقست یجنگ !افروزند یرا بر م

 ري و کارگران سارانيا  به کارگرانی ربطچي که ھست ا ی جنگ، جنگنيا. وزندافر ی خود آن را برمۀطلبان

 ی برایگري دۀ ثمرچي ھ،یراني و وی کشتار وتباھ،ی که جز بدبختست  ایجنگ.  آن نداردري درگیکشورھا

 ديبا که از ھم اکنون ی ارتجاعی به کلست ا ی کالم جنگکيو در  زحمتکشان و کارگران استثمار شده نخواھد داشت

 !مبارزه برخاست  آن بههيش  نه گفت و علبرافروزندگان به آن و
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