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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٣ دسمبر ١٩

   روابط ايران و امريکاۀدر پس پرد
  

تی دست از سر ايران بر می ست و لذا خيال خامی است اگر تصور شود که به اين راحامريکا چربی برای ۀايران لقم

 ۀدبانه در عرصؤن روحانی در ايران و اتخاذ لحن مخيال خام است اگر کسی فکر کند از تاريخ روی کار آمد. دارد

ر يي تغامريکا امپرياليستھا و به ويژه امپرياليسم ۀروابط ديپلماتيک خارجی ماھيت ضد بشری و غارتگرانه و رياکاران

  .  از فردا حق را به حق دار برساندکرده است و آھنگ آن دارد

دارد، کادرھای ورزيده ...  وقت و فرصت کافی دارد، پول دارد، کارشناس نظامی، حقوقی، جاسوسی، علمی وامريکا

در عرصه ھای گوناگون دارد، رسانه ھای گروھی جھان را در اختيار انحصاری خود دارد، قادر است افکار عمومی 

 دروغ و خريدن مخبران خودفروخته و جاسوس که تعدادشان کم نيستند، شکل دھد و بسازد، در سراسر جھان را با پخش

بنگاھھای انحصاری تبليغاتِی جھانی دارد، اسلحه زمينی، دريائی، ھوائی دارد، با نقض حقوق ملتھا با بی شرمی به 

نمايد، سازمان ملل متحد را به  را به ھمه کشورھای جھان تحميل می امريکا ۀکشورھا تجاوز می کند، مصوبات کنگر

 و تارنماھای شخصی و فيس بوک و  و پستھای الکترونيک دنيای مجازیۀآلت دست خود بدل کرده است، تمام شبک

و با اين ھمه توانائی ھای موجود، روشن است که آنھا با خونسردی به .... را کنترل می کند و... نھا و پيامکھا وولفيت

می گذارند و با خونسردی نظارت می کنند، تا ببينند که صيد چگونه با پای خود در حال نوشيدن کناری می نشينند و دام 

  . سخن می راندتسليم انقالبی و يا عقب نشينی پيروزمندجام زھر و قبای توابی به دام می افتد و از 

، يک راھنمای محلی و يک روايت است که وقتی يک کارشناس نفت انگليسی به مسجد سليمان می رفت تا چاه نفت بزند

 منابع نفتی، از وی حق الزحمه ای گرفته بود، ۀراھنمای محلی برای بردن وی بر سر منطق. مترجم ايرانی ھمراه داشت

کارشناس انگليس از مترجم جويای معنی حرفھای . ولی در ميان راه به انگليسھا با صدای بلند و مستمر دشنام می داد

آيا ما را به منطقه مورد نظر می رساند و وظيفه : کارشناس با نگرانی پرسيد.  دشنام می دھدمترجم گفت به شما. وی شد

ئيد کرد، و کارشناس لبخندی زد و گفت دشنامھای وی مھم نيست، رساندن ما به أاش را انجام می دھد؟ مترجم آن را ت

  . خواھد گرفتمقصد مھم است وی پاسخش را بعداً 

 اعالم کرد و اين به آن معناست که حاضر امريکا را از زمان جيمی کارتر جزو حريم امنيتی ، ايرانامريکاامپرياليسم 

 می داند که رژيم جمھوری اسالمی تنھا امريکا. می استفاده کندومين منافعش در منطقه، حتی از بمب اتأاست برای ت

. اين برای ارباب جھان پذيرفتنی نيست را نپذيرفته است و امريکا سياسی امپرياليسم ۀرژيمی در منطقه است که سلط

 عربی، عراق، افغانستان و حتی پاکستان رژيمی مانند ۀوی کشوری می خواھد مانند عربستان سعودی و يا امارات متحد

دوران محمد رضا شاِه دست نشانده، که بتواند در اين کشورھا ھر طور که می خواھد جوالن دھد و از کسی واھمه 
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ئی با مصونيت قضائی را به ايران آوَرد و در مرزھای شمال ايران امريکا ھزار مستشار ۵٠ند بتوا. نداشته باشد

 ۀانقالب ايران به اين توحش نقط. دستگاھھای شنود مستقر سازد و خلق ظفار را به عنوان ژاندارم منطقه سرکوب کند

، در يک شنود بی مانند جھانی، با ٢٠٠٠  حداقل به اعتراف خودش، از آغاز سالھایامريکاامپرياليسم . پايانی گذارد

نھا و ارتباطات ماھواره ای و اينترنتی رژيم ولفي جھانی، تمام مکاتبات و تۀرسميت شناخته شده  ارزشھای بۀنقض ھم

، به اعتراف امريکامی است، امپرياليسم وجمھوری اسالمی را تجسس کرده و به خوبی می داند که ايران فاقد بمب ات

، حتی سفر خامنه ای به کردستان و سخنان وی و ھمراھانش را مرتب پيگيری می کرده است، ولی با مطبوعات غرب

وجوِد اين اطالعات و ابعاد وسيع آن، يک لحظه ھم حاضر نيست از دروغھا و تحريکات خويش دست بردارد و 

را به رژيم جمھوری " نقالبینرمش ا"وی با فشار و تھديد، . تحريمھای ضد بشری عليه مردم ايران را مرتفع سازد

، ايران را به يک جنگ فرسايشی می کشاند و ھرچه ايران ضعيفتر به ميدان آيد امريکا. اسالمی تحميل می کند

  .  برجسته تر استامريکاموفقيتھای 

يستادند و  اامريکا امپرياليسم، در مقابل امپرياليسم ۀ اين توانائی ھای برشمردۀرغم ھم بسياری از کشورھای جھان علی

رو ه ی التين روبامريکاھم اکنون ما با پاره ای از اين ممالک در . از کشور خويش و منافع ملی خويش دفاع کردند

تفاوت رژيم جمھوری استبدادی اسالمی با ساير رژيمھا، . ھستيم که تمام دسيسه ھای امپرياليسم را نقش برآب نموده اند

در اين است که اين رژيم به خاطر سياستھای نادرست اقتصادی ... ، نيکاراگوئه ونظير ونزوئال، بوليوی، اکوادور، کوبا

مردم ايران از .  مردمی محروم استۀرغم ثروت عظيمش، از حمايت ھمه جانب  خويش، علیۀو سياسی و سرکوبگران

 تسليم طلبی رژيم ۀزمينفقدان اين تکيه گاه مھم اجتماعی، . اين رژيم سراپا مافيائی، فاسد، دزد و ستمگر نفرت دارند

اين رژيم فاسد حتی برای يک عقب نشينی منظم نيز . جمھوری اسالمی در مقابل امپرياليسم را بھتر فراھم می آورد

 اقتصادی و تھديدھای نظامی و ديپلماتيک اسير است که ۀ روشنی ندارد و چنان در چنگال تحريم و محاصرۀبرنام

در ايران جناحی از روحانيت و محافل با نفوذ و پرقدرت پنھان، از . ت داده استامکان ھرگونه مانور سياسی را از دس

ند، زيرا سودھای نجومی با احتکار مواد غذائی و دارو به جيبھای آنھا ا ضد مردم ايران مسرورهتحريمھای اقتصادی ب

ی مافيای در قدرت را بدون از اسکله ھای پنھانی و غير قانونی کاالھای خصوص" برادران قاچاقچی. "سرازير می شود

گمرک و حساب و کتاب به بازارھا وارد کرده و موجبات ورشکستگی کارخانجات را فراھم می آورند و سودھای 

ايران در خارج که فکر می کند تحريم موجب " انقالبی"اين عده در کنار اپوزيسيون خودفروخته و . ھنگفت می برند

آنھا در خدمت " ضد صھيونيستی"و " ضد امپرياليستی"شعارھای .  تحريم اندۀمئی است، موافق اداامريکاانقالب نوع 

  .  تحريمھا و افزودن به ثروتھای باد آورده استۀادام

جناحی موافق برداشتن تحريمھا به ھر بھائی است، زيرا اين اقدام ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی را به ايران تسھيل می 

 بر مبانی زيرين به نفع جھانی شدن سرمايه و سياست نئوليبراليسم تاچريسم تکميل می کند و سياست تعديل اقتصادی را

يعنی يارانه ھا به کلی حذف شوند، بھای مواد . ر کندييبايد شرايط به نفع سود دھی حداکثر سرمايه ھای خارجی تغ. کند

سارت در آيد و فقر و فالکت برای تشديد بايد نيروی کار، به ا. سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزايش يابد

 استثمار و تن دادن به ھر درجه از فشار افزايش يابد، بايد قوانين کار به نفع سرمايه داران و برده کردن کارگران، ۀدرج

 فقر و بدبختی ملت فراھم ۀر کرده تا شرايط برده داری سودآور بر شالودييدست مجلس شورای جمھوری اسالمی تغه ب

 بايد سياست خصوصی سازيھای بی حد و حصر، خصوصی سازی منابع اوليه و نفت و گاز، فاضالب و برق و گردد،

آب، شرکتھای ھوائی و دريائی، با خصوصی سازی بنای صنايع زير بنائی، با تلفيق سرمايه ھای سرمايه داران ايرانی 

دور افکنده ه بايد مالحظات زيست محيطی ب. ودبا ابرشرکتھای امپرياليستی برای غارت بی در و پيکر ايران، کامل ش

بايد تحصيل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان . شود و دولت کارگزار بر نظم درون کارخانه ھا حراست کند
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به . ؟؟ بازگردد !!" جھانیۀجامع"تا ايران به دامن ... آقازاده ھا حق استفاده از ثروتھای طبيعی ايران را داشته باشند و

  .غير ديپلماتيک تا ايران توی بغل امپرياليسم جای گيرد و به حلق آنھا فرو رودزبان 

ه ل جنوبی، بنگوريایامپرياليستھا از ھم اکنون با متن قراردادھای استعماری که تجارب آن را از غارت اندونزی، ک

رده اند، در پای دروازه ھای دست آوه ب... ش، ھندوستان، ميانمار، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، عراق ويد

ايران به صف ايستاده اند تا آنھا را به ايران نيز تحميل کنند و سياست ليبراليسم نئوکانی را در متن جھانی کردن سرمايه 

اين امر با رژيمی که بدون برنامه و دورانديشی سياسی، ھراسان و بی نظم و کوربينانه در . در ايران متحقق گردانند

  .  است، به راحتی بيشتری مقدور است" انقالبی"ينی حال عقب نش

دست می آورند، می دانند که وضع ه امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه با شناختی که از ايران دارند و اطالعاتی که ب

رژيم جمھوری اسالمی در ميان . حکومت آخوندھا تا به چه حد متزلزل است و خطر فروپاشی آنھا تنھا تخيل نيست

اين ھمان ابزار قدرتی است که رژيم . مردم نه محبوب است و نه مطلوب و به اين جھت فاقد پايگاه مردمی است

جمھوری اسالمی برای تداوم استقالل ايران فاقد آن است و به اين جھت منافع حاکميت خويش را بر منافع ايران مرجح 

  .می بيند

ی نيست، آنھا در اين فاصله حداقل در حرف پذيرفته ئ ھسته ألۀ آنھا، مسألۀشنی بيان کرده اند که مسئی ھا به روامريکا

اند، که غنی سازی اورانيوم حق مسلم مردم ايران است و قدرتھای جھانی حق ندارند و نمی توانند از باالی سر پيمانھای 

می و ھم در اين عرصه جائی برای بمبھای ات واقعاً زيرا.  خويش را به مملک تحميل کنندۀ قلدرمنشانۀجھانی اراد

 ۀئيد ھمأآنھا حق مسلم مردم ايران را که مورد ت. را پيدا کنند و به نمايش بگذارند موھومی ايران وجود ندارد، تا آن

ممالک غير متعھد جھان و تمامی خلقھای جھان است در حرف به رسميت می شناسند، ولی در عمل شرط و شروطی 

 عملی باقی ۀ کاغذ شود و بدون نتيجۀشکم  بر صفحو ايران تحميل می کنند که آن حق تنھا يک شير بی يال و دم  ررا ب

 اين سخنان اخير نتانياھو که اساساً . رسميت می شناسنده آنھا حق ما را تا زمانی که نخواھيم از آن استفاده کنيم ب. بماند

 فرانسه که تا ديروز می خواست به رھبری ۀيونيستی وزير امورخارجر لحن صھييحق را به رسميت نمی شناسد و يا تغ

ندازد، از ھمين جا سرچشمه می گيرد و بخشی از سياست جنگ فرسايشی می بيوسرکوزی بر سر مردم ايران بمب ات

ز به ، در تجاوز به ويتنام در تجاوز به الئوس و کامبوج، در تجاووريا در تجاوز به کامريکاامپرياليسم . آنھاست

يلی و کنگو چو سوريه، در تجاوز به اندونزی و  اافغانستان و عراق، در تجاوز به حقوق بشر و ملل، در تجاوز به ليبي

آنھا فقط به عھد شکنی و حفظ منافع . ھرگز نبايد به امپرياليسم اعتماد کرد. ھميشه دروغ گفته و سند جعل کرده است... و

.  امپرياليسم وعده گرگ به گوسفندان استۀوعد. ندا خويش تعھد دارند و مقيدۀزمندانابر شرکتھای امپرياليستی و منافع آ

در پشت ديوار بلند دروغ و حاشا، تمام ... نام ادوارد سنودن وه ، اسناد قھرمانی بسآنھا بر اساس اسناد ويکی ليک

خ بشريت را برای نقض حريم ارزشھای انسانی را لگدمال کرده و بزرگترين دستگاه نظارت، جاسوسی و شنوِد تاري

آنھا ولی با بی شرمی از نقض حقوق انسانھا و دستگاھھای . وجود آورده انده خصوصی انسانھا و ملتھا و کشورھا ب

آن مدعيان سياسی که !. ند؟ ھرگزاآيا اين جنايتکاران رياکار قابل اعتماد. خفقان و شنود، در ساير ممالک انتقاد می کنند

کاری امپرياليسم و اسناد غير قابل انکار بر آنھا سرپوش می گذارند، ساده لوح نيستند، خودفروخته بعد از يک قرن ريا

  . اند

می ايران در کنار امر غنی وند و می گويند که اگر امروز آنھا از بمب اتاامپرياليستھا امروز در پی شبه استدالالت جديد

؟؟ و اعتماد به ايران ھستند، !!راست آزمائیمی کنند و ھوادار سازی اورانيوم سخن می رانند و خطر ايران را گوشزد 

مين کند و نگرانی ھای أ را تامنيت اسرائيلايران بايد .  است امنيت اسرائيلألۀمسمنظورشان بيشتر و در ماھيت امر 

نحوی ه ان در آنھا بمی، بلکه به طرق ديگر نيز که ايرواين امنيت می تواند نه تنھا با بمب ات. نتانياھو را بر طرف کند
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 را به نحوی امنيت اسرائيلمی نداشته باشد، که ندارد، ولی به ھر صورت واگر ايران بمب ات. سھم دارد، به خطر افتد

 بسيار قابل تفسير بوده و شامل امنيت اسرائيلاما خود مفھوم .  را داشته باشدامريکاتھديد کند، نبايد انتظار ھمکاری با 

 فلسطين و يا سوريه و يا نيروھای مقاومت در لبنان ألۀوری اسالمی ايران در برخورد به مسکل سياست خارجی جمھ

ی ايران را در متن آن قرار می ئ ھسته ألۀ که مس"تضمين امنيت اسرائيل" در کادر تقاضای امريکا. نيز می گردد... و

باره شما از حق مسلم ايران در غنی  يکه ب. ر سياست خارجی ايران در منطقه می باشدييدھد، در واقع خواھان تغ

فراموش نکنيم که تا زمانی که جرج بوش پسر سر کار بود اين (امپرياليسم است" ئيدأت"سازی اورانيوم که حاال مورد 

ألۀ پس روشن است که حل مس.  می رسيدتضمين امنيت اسرائيلبه ) توفان - حق به صراحت و بی شرمی رد می شد

مل و پيچيده است که از سياست خارجی ايران تا سياست اقتصادی ايران و امتيازاتی که بايد به  کاۀمی ايران يک بستوات

. تعلق گيرد را در برمی گيرد...  آزاد تجارتی وۀبانک جھانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی و منطق

وردار بود، به خرافات تکيه کرد، تنھا چاه آن روز که ايران از قدرت بيشتری برخ.  سر دراز دارداين قصه طبيعتاً 

جمکران حفر کرد و امامزاده ساخت و تالشی نکرد تا مانع دسيسه چينی امپرياليستھا گشته و ايران را برای مبارزه با 

ی حاکم در فکر چاپيدن و مافيا.  آماده کند آن در عراق يک ميليون کشته داشت،ۀاين تحريمھای ضد انسانی که تجرب

س تا ذيل اين حکومت را در بر گفته است و با اين مواضع ضعيفی که اکنون دارد، أقانقاريای فساد از ر.  بوددزديدن

کشوری که نتوانسته باشد . روشن نيست که تا چه مدت امکان مقاومت و عقب نشينی خيانتکارانه را دارا می باشد

مين کرده أ اوليه و سود سرشار ناشی از فروش نفت تاستقالل اقتصادی خويش را با اين ھمه کادر تحصيل کرده، منابع

باشد، ھم زمينه را برای زد و بند جناحھای در قدرت با امپرياليسم فراھم می کند، ھم به ورشکستگی و وخامت اوضاع 

  .بيشتر دامن می زند و ھم با فضاحت و ننگ و خفت بيشتر تسليم امپرياليسم و صھيونيسم می گردد

رسميت بشناسد، ه حقوق مردم را ب. است استقالل سياسی خويش را حفظ کند که به مردم تکيه کند تنھا کشوری قادر 

 فعاليت احزاب انقالبی و نيروھای ۀشورای نگھبان فاقد صالحيت و مرکز دسيسه و توطئه را منحل کند، اجاز

وکراسی را در ايران مستقر سازد در يک کالم دم. ميھنپرست و ايراندوست را بدھد، اتحاديه ھای کارگری را آزاد کند

. که شرط آن آزادی فعاليت کمونيستی است، تا مردم بدانند که از چه چيز بايد در مقابل ھجوم امپرياليستھا دفاع کنند

جناحھای مافيائی به جان . رژيم جمھوری اسالمی با سياست سرکوبگرانه و ضد مردمی خويش به بن بست رسيده ا ست

آقازاده ھا با دزديھای کالن به مردم فخر می فروشند و . ر کدام به بھترين نحوی جيب خود را پر کنندھم افتاده اند تا ھ

. به نظر نمی رسد که رژيم جمھوری اسالمی از اين خفت کمر راست کند. مظاھر دزدی و فساد را به نمايش می گذارند

اع مفتخورھا و فاسدھا و آدمکشھای در قدرت که در فشار از جانب امپرياليستھا و صھيونيسم، فشار از جانب مردم و نز

ی و کشتار زندانيان سياسی دست داشتند وضعيت پيچيده ای را ايجاد کرده است که مسيرش در جھت ئقتلھای زنجيره 

رژيمی که به مردمش تکيه ندھد و دستآوردھای انقالب را حفظ نکند . مين منافع امپرياليستھا در ايران خواھد بودأت

  . ر است مجددا نوکری امپرياليسم را بپذيرد و به ژاندارم منطقه بدل شودناچا
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