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 پيام فدائی با ۀگوی نشري و  که گفت”امريکا ديپلماسی جديد و روابط ايران و"به دنبال انتشار مطلبی تحت عنوان 

ھائی که مراجعه کنندگان امکان   در شبکه ھای اجتماعی مثل فيسبوک و سايتسؤالسطور بود با چند  اين ۀنويسند

رو شدم که بھتر ديدم آنھا را با خوانندگان نشريه در ه از طريق ايميل ھای سازمان روب اظھار نظر در آنھا را دارند و يا

 سؤالکيد کنم که نه أقبل از ھر چيز ضروری است ت. ميان گذاشته و در ھمان حال پاسخ ھای خودم را ھم مطرح کنم

اما از . کنندگان را می شناسم و نه طبيعتاً از کليت مواضع سياسی آنھا و وابستگی احتمالی تشکيالتی شان اطالعی دارم

 ذھن کسانی را به خود مشغول نموده ، از اين فرصت برای ت مطرح ھستند و احتماالً سؤاالآنجا که به ھر حال اين 

روشن کردن موضوع مورد بحث استفاده کرده و پاسخ ھای خودم به آنھا را ھم بيان می کنم، البته بدون آن که به چون و 

  .که اين پاسخ ھا به روشنی ھر چه بيشتر بحث ھا کمک بکنند به اميد اين.  ھا بپردازمسؤالچرای خود 

 .س. ف

 !پاسخ به چند پرسش
 

 كنند در سياست ھا ھم سوئى داشته باشند و اين را نمی توان  وابستگی قلمداد منافع ملى كشور ھا ايجاب می: سؤال

   وابسته می دانيد؟ شما جمھوری اسالمی را کامالً پس چرا. کرد

 -دانيم واقعيتی انکار ناپذير و مبتنی بر يک بررسی تاريخی  که ما جمھوری اسالمی را رژيمی وابسته می  اين:پاسخ

 روی کار آمدن اين ۀچه شيو. ری حاکم بر ايران و ماھيت و عملکردھای اين رژيم استمشخص از نظام سرمايه دا

رژيم و چه عملکرد آن در جھت حفظ نظام سرمايه داری حاکم بر ايران که نظامی وابسته به امپرياليسم می باشد کامالً 

گيرد ولی وابسته به امپرياليسم به خود می " ضد امپرياليستی"دھد که اين رژيم ھر چند ھمواره ژست ھای  نشان می

بوده و در عمل در جھت حفظ و گسترش منافع امپرياليستھا و انحصارات مالی امپرياليستی در ايران و منطقه عمل می 

" ھم سوئی"پس اتخاذ اين موضع به اين دليل نيست که سياستھای اين رژيم در مواردی با سياست ھای امپرياليستھا . کند

 سياسی می توان به عنوان نمونه ۀخالف آنچه در اين سؤال مطرح شده موارد مختلفی را در زمين اما. نشان داده اند

مثالً اگر . ھائی ذکر کرد که اتفاقاً نه تنھا ھمسوئی بين جمھوری اسالمی و امپرياليست ھا نبوده بلکه عکس آن بوده است

ا آنجا که به ظاھر امور مربوط است سياستھای جمھوری  عکس اين نظر ت را در نظر بگيريم اتفاقاً امريکاامپرياليسم 

اگر نخواھيم از تاريخ . نشان نمی دھند"  ھم سوئی" و قدرتھای غربی امريکااسالمی در اکثر مواقع با سياستھای 

 اثبات اين امر مثال بياوريم ھمين مورد ۀسفانه طوالنی حيات اين رژيم و سياست ھای کالنش ده ھا مورد در زمينأمت
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 و ھمپيمانانش از اپوزيسيون ارتجاعی اين کشور حمايت می امريکادر سوريه .   کافی گوياستۀسوريه خود به انداز

" ھم سوئی" و جمھوری اسالمی نه تنھا امريکادر اين زمينه .  عکس از ديکتاتوری بشار اسدهکنند و جمھوری اسالمی ب

ه روشن است که اين نمونه تنھا نمونه نيست و ده ھا مورد ديگر را ھم البت. ندارند بلکه در ظاھر در مقابل ھم ايستاده اند

 ھمين عدم ھمسوئی ھا باعث شده خيلی ھا به اشتباه افتاده و برای اين رژيم ھويت اتفاقاً . می توان به آن اضافه نمود

در . ھم پيمانش می باشد و امپرياليستھای امريکامستقل قائل شده و چنين جلوه دھند که جمھوری اسالمی در تقابل با 

ده ين وضعی را باعث گرديسم چنيالياست نواستعماری امپريم و سين رژيری ايط شکل گيژگی ھای شرايکه خود و حالی

ت فاکت ھای بيشماری وجود دارند که نشان می دھند که جمھوری اسالمی دقيقاً در خدمت پيشبرد منافع و يو در واقع

  . و می کند در منطقه عمل کردهامريکامقاصد 

ھم " ھيچ گونه  در تھران را اشغال نموده بود و ظاھراً امريکادر شرايطی که جمھوری اسالمی سفارت ١٣۵٨در سال 

بين سياستھای دو طرف وجود نداشت ما به داليلی که در باال اشاره شد، اين رژيم را وابسته می دانستيم و بر " سوئی

. ت را توضيح داديم که سير رويدادھا صحت نظر ما را به اثبات رسانيداين اساس با داليلی روشن علت اشغال سفار

 صادرات تجھيزات ءاتفاقاً تاريخ اولين تحريم ھا ھم به ھمان زمان بر می گردد که کارتر رئيس جمھور اين کشور ابتدا

  . لوکه و مسدود کرد را بامريکانظامی را به ايران ممنوع نمود و سپس تمام دارائی ھای دولت ايران در بانک ھای 

برخی سياستھايش با " ھم سوئی" از روی صرفاً به باور ما ھيچ رژيمی و از جمله جمھوری اسالمی را نمی توان 

که مصالح اربابانشان را پيش  چون در سياست گاه پيش می آيد که رژيم ھای وابسته در حالی. امپرياليستھا وابسته ناميد

که آنھا را بھترين گزينه موجود برای حفظ مناسبات  شند و اربابانشان ھم در حالیمی برند عليه آنھا ھم  عربده بک

مفروض بر اساس چه بايد ببينيم که موجوديت فالن رژيم .  امپرياليستی می دانند، حتی بايکوت و تحريمشان ھم بکنند

در جھت حفظ چه مناسباتی می ی شکل گرفته و اين رژيم از چه مناسباتی دفاع می کند و کل عملکردش بنيان اقتصادي

مارکسيسم به ما .  پس رژيمھای سياسی را ھم بايد ھمچون انسانھا از روی عملکردشان شناخت و نه ادعاھايشان. باشد

اقتصاد جوامع تحت سلطه به اقتصاد امپرياليستی .  دھد پايه و اساس ھر جامعه را اقتصاد آن تشکيل میمی آموزد که 

 مگر اين. توان ملـی ارزيابی نمود ن دليل ھم  ھيچ حکومتی که سکاندارچنين نظامی باشد را نمیوابسته ھستند ، به ھمي

 جمھوری بنابراين. که حکومت بر سر کار آمده، حرکت و عملکردش در جھت دگرگونی مناسبات اقتصادی حاکم باشد

ايران به قدرت رسيده و ثانياً در تمام  ۀاسالمی رژيمی وابسته است چون اوالً جھت حراست از نظام سرمايه داری وابست

 نياز ھای امپرياليستھا در ۀمين کنندأنظام سرمايه داری وابسته نيز خود ت. اين سالھا در ھمين راستا گام برداشته است

 .ايران می باشد

  

م از در ادبيات سياسی منوط به ھماھنگی در اتخاذ مواضع سياسی می باشد آن ھ" وابستگی سياسی"مفھوم : سؤال

و عنوان شده که اگر مراد وابستگی .  نداشته اندامريکا پيرو و مرجع، يعنی موردی که جمھوری اسالمی و ۀنوع رابط

سياسی باشد که ھميشه بين اين دو کشور تضاد آرأ بوده است و اتخاذ مواضع سياسی اين دو کشور در اغلب موارد 

  چرا؟. که شما اين رژيم را وابسته می دانيد دھد در حالی ن می را نشاامريکاخالف ادعای وابستگی سياسی ايران به 

 وابستگی سياسی را  اقتصاد است و اين وابستگی اقتصادی است که الزاماً ۀ واقعيت اين است که سياست فشرد:پاسخ

ان ھم که ما از وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم سخن می گوئيم منظورم به ھمين دليل ھم وقتی. سبب می شود

طور حتم پيروی و دنباله ه اين امر غير قابل انکاری است که وابستگی ب. از نظر اقتصادی و ھم از نظر سياسی است

خطوط کلی آن  در خطی حرکت می کند که مصالح اربابانش طلب نموده و روی را با خود دارد و رژيم وابسته الزاماً 

 اما اگر در سياست نمی خواھيم دنباله رو شعار ھای دروغين و در اين امر شکی نيست،.  استن شدهييتوسط آنھا تع
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 سران جمھوری اسالمی شويم بايد بدانيم که دنباله روی که ذاتی وابستگی است در اشکال مختلفی ۀتبليغات فريبکاران

را شرايط و بنابراين ادا و اطوار ھای رژيم ھای وابسته .  در يک شکل ظاھر نمی شودخود را نشان می دھد و الزاماً 

الزامات منافع و مصالح اربابانشان و نوع تقسيم کاری که آنان برای نقش آفرينی اين رژيمھا در کل سيستم امپرياليستی 

اگر به شرايط شکل گيری جمھوری اسالمی مراجعه کنيم به راحتی خواھيم فھميد که . ن می کندييبه وجود آورده اند تع

يعنی .  خط وی را پيش ببرددر عمل شعار دھد ولی امريکاصبح تا شب عليه چه مصالحی باعث شده که اين رژيم 

  . باشدءپرخاشگری در ظاھر و ھمکاری در خفاھمواره روابط آنھا بر اساس 

 و ۵٧ و ۵۶می دانيم که جمھوری اسالمی در بستر انقالب سالھای . اما جمھوری اسالمی در چه شرايطی شکل گرفت

 از جمله امريکامذاکرات بازرگان و بھشتی و موسوی اردبيلی با ديپلماتھای . درت رسيدجھت سرکوب اين انقالب به ق

 در زمان شاه و ھمچنين مذاکرات خمينی و اطرافيانش از جمله امثال قطب زاده و بنی امريکاسوليوان آخرين سفير 

کارتر، امری نيست که بر کسی  خمينی به ۀئی و نامامريکاموران أصدر و يزدی در لوفل لوشاتو با رمزی کالرک و م

کسانی که در اين سری مذاکرات حضور داشته اند در خاطراتشان اعتراف کرده اند که برای رسيدن به . پوشيده باشد

 امريکادر شرايط ملتھب انقالب و حضور توده ھای ميليونی در صحنه، برای .  تن داده اندامريکاقدرت به خواستھای 

در حفظ آن می " ارتش شاھنشاھی"که بوروکراسی و ) سيستم سرمايه داری وابسته(م حفظ مناسبات اقتصادی حاک

به ھمين دليل ھم سرکوب   .بود  اصلیألۀکوشيدند و تداوم صدور نفت و ھمچنين سرکوب کمونيستھا و آزاديخواھان، مس

اس نظر برژينسکی مشاور در عين حال بر اس. انقالب به نام انقالب و با تکيه بر مذھب در دستور کار قرار گرفت

کمر بند " شوروی ۀئی ھا اين بود که برای محاصرامريکا  ۀشورای امنيت ملی در دوران کارتر، در آن زمان برنام

 اين کار ھا در ۀی در اطرف آن کشور شکل دھند و پيشروی ھای آن قدرت در افعانستان را ھم سد کنند که ھم"سبز

 سرکوب ۀخمينی و دار و دسته اش ھم می توانستند اين وظيفه و ھم وظيف. جام شدنی بود اسالم و با تکيه بر اسالم انۀلفاف

ئی که خود را به دروغ ضد امپرياليست ھم جا می امريکاھمچنين اين اسالم . توده ھای انقالبی در ايران را انجام دھند

 ھای ضد امپرياليستی و  مردمی در زد بھترين وسيله برای  ايزوله کردن کمونيستھا و نيرو ھای انقالبی در جنبش

ی موجود بر روی ميز مذاکرات بين "آلترناتيوھا"در اين چھار چوب، در کنفرانس گوادالوپ و در ميان . خاورميانه بود

کسانی .  جمھوری اسالمی گذاشته شدۀلمان، ايفای اين نقش به عھدا، انگلستان، فرانسه و امريکاچھار قدرت امپرياليستی 

پاخاسته را فريب دھند و ه سرکوب چنين انقالب بزرگی را بر دوش داشتند چاره ای جز اين نداشتند که مردم ب ۀکه وظيف

به ھمين دليل ھم خمينی و دارو دسته اش به ھمين منظور با تکيه بر . شده اند" پيروز"چنين جلوه دھند که مردم 

. اض مردم سوار شدند تا انقالب آنھا را نابود سازنداحساسات مذھبی مردم و خشم ضد امپرياليستی آنھا بر موج اعتر

 ما ھم شاھد بوديم که اين رژيم چطور با سوء استفاده از احساسات ضد امپرياليستی و باورھای نادرست مذھبی توده ۀھم

م به ھا، البته در غيبت وجود يک رھبری انقالبی قدرتمند کمونيستی در جامعه،  دستگاه سرکوب خود را شکل داد و گا

 سردمداران جمھوری اسالمی فکر می کردند با تکيه بر ءدر ابتدا. گام و منطقه به منطقه به مبارزات مردم يورش برد

رغم انقالبی که صورت گرفته  مذھب کار ھايشان را پيش می برند اما ھشياری مردم ما که می ديدند مطالباتشان علی

 خلق کرد از طرف ۀمسلح جمھوری اسالمی از جنبش مسلحانبی پاسخ مانده است از يک طرف و شکست نيروھای 

دست بزنند تا امکان سرکوب بيشتر " انقالبی بزرگتر از انقالب اول"ديگر،  به سردمداران رژيم نشان داد که بايد به 

ح  توسط به اصطالامريکادرست در چنين شرايطی بود که اشغال سفارت . مبارزات و مطالبات مردم را به دست آورند

را انقالبی بزرگتر از انقالب  رويدادی که خمينی آن.  تدارک ديده شد۵٨ سال ]عقرب[ آبان١٣دانشجويان خط امام در 

پا خاسته در آن پس از فرار شاه ه  می ديد با انقالبی مواجه است که مردم بامريکاخوب در شرايطی که دولت . اول ناميد

 رژيم جديد عکس رژيم شاه نه تنھا معروف به وابستگی به  منطقی بود که" ستامريکابعد از شاه نوبت "شعار می دھند 
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ھنمی را ج ۀ نباشد بلکه عليه آن شعار ھم بدھد تا بتواند در عمل با فريب مردم ھمان نظام وابسته و ھمان سلطامريکا

ستعماری به  نو اۀ سياست ھای مکارانۀبه خصوص که تجرب. حفظ و از گزند مبارزات توده ھا مصون نگه دارد

ئی ھا نشان داده بود که بھترين راه مبارزه با يک جنبش ضد امپرياليستی در يک کشور تحت سلطه آنست که امريکا

. نيروی سرکوبگر، خود شعار ھای ضد امپرياليستی سر داده و ماھيت خود را به اين وسيله از چشم مردم پنھان سازد

 ھم امريکای بزرگی به سران جمھوری اسالمی می داد و در ھمان حال به اتخاذ چنين تاکتيکی در ايران امکان فريبکار

امکان می داد تا با نقش آفرينی فعال اين رژيم سياستھای خود را تحت نام اسالم نه تنھا در ايران بلکه در کل منطقه پيش 

جنگ "پاشی شوروی و پايان اين سياست با فرو .  جناياتی که می شد پاک جلوه دھدۀبرده و دستان کثيف خود را در ھم

و نياز امپرياليستھا به علم کردن بنياد گرائی اسالمی به مثابه دشمن اصلی شان در سطح جھان ابعاد وسيع تری " سرد 

تضاد " و جمھوری اسالمی نبايد به امريکاپس در بررسی واقعيت روابط . به خود گرفت که تاکنون ھم ادامه يافته است

ن می ميأکيه نمود؛ بلکه بايد ديد که منافع و مصالح ارباب را اتخاذ چه تاکتيک ھا و روش ھائی تآن ھم در ظاھر ت" آرأ

ھماھنگی در اتخاذ .  " خود چه می خواھد و خواھان پيشبرد چه سياست ھائی می باشدکند و او از رژيم دنباله رو

 .ھماھنگی ھای ظاھری را نخوردرا در اين رابطه و در اين چھارچوب بايد ديد، تا فريب نا" مواضع سياسی

  

 شما ھميشه شکل گيری جمھوری اسالمی را به کنفرانس گوادالوپ نسبت می دھيد که امر نادرستی ھم نيست :سؤال

ر کرده است ديگر نه از يي سال می گذرد و جھان و اين رژيم در اين فاصله تغ٣۵اما از کنفرانس گوادالوپ حدودا 

از جنگ سرد فی مابين آن ھا و جھان شکل ديگری به خود گرفته است ، بنابراين جھان دو قطبی خبری ھست و نه 

رات را در نظر نمی گيريد و ھمچنان بر ھمان حرف ھای گذشته در مورد ماھيت جمھوری اسالمی ييچرا شما اين تغ

 اصرار داريد؟

رات نبوده ايم و يا در ييکنون منکر اين تغگاه تا  ما ھيچ بررسی اسناد و ادبيات سازمان ما نشان می دھد که اتفاقاً :پاسخ

اما بگذاريد قبل از پرداختن بيشتر به . را ناديده نگرفته ايم تحليل ھايمان از وابستگی جمھوری اسالمی و سياستھايش آن

س زشت سيرت را به کبوتر صلح تبديل می کند؟ بنابراين تأکيد بر اين گکيد کنم که مگر گذشت زمان، کرأاين موضوع ت

 بسيار مھم ، کدام قدرتھا و برای اجرای چه وظايفی به قدرت رسيدۀه جمھوری اسالمی در چه شرايطی و به وسيلک

 بايد ديد که اين رژيم وظايف محوله را چگونه پيش برد و با تحول شرايط چه وظايفی جديدی در مقابلش ثانياً . است

از کنفرانس گوادالوپ چه پيش آمده است و چه عواملی " ال س٣۵حدود " بايد مشخص کرد که با گذشت ثالثاً . گذاشته شد

واقعيت اين است که ھر پديده ای . ر کنديير کرده اند که ادعا می شود که باعث شده اند ماھيت جمھوری اسالمی تغييتغ

به . گفتتاريخی دارد که ديروز و امروزش را به ھم پيوند می دھد و بدون درک اين تاريخ نمی شود از فردای آن سخن 

که قصد را  تحليل از وضع کنونی را دارند بايد قبل از ھر چيز ماھيت پديده ای ۀھمين دليل ھم کسانی که ادعای ارائ

تحليلش را دارند روشن کنند و تاريخ شکل گيری و روند ھای طی شده در آن پديده را در تحليل خود نشان دھند و اگر 

رسانه ھا " بازار جھانی"ز تحليل ھای ژورناليستی که تا دلتان بخواھد در  ا،چنين نکنند روشن است که قادر نيستند

 برای جمھوری اسالمی ھويت مستقل قائل ،آنھائی که از ھمان گام اول تحليل خود. موجود ھستند گامی فرار تر بگذارند

 ۀ رابطء ھمان ابتدامی شوند و قادر به درک وابستگی اين رژيم به امپرياليسم نيستند کارشان روشن است چون از

 فراز و نشيب ۀرغم ھم جمھوری اسالمی علی. خودشان را با واقعيت قطع کرده و تحليل ھايشان ذھنی از آب در می آيد

ری در ييھائی که در طول عمر طوالنی و نکبت بار خود داشته، باز ھم جمھوری اسالمی است و گذشت زمان تغ

ر صد وابسته به امپرياليسم، مجری منافع و سياستھای امپرياليستی و عليه اين ھمان رژيم صد د. ماھيت آن نداده است

.  خود می باشدی ماست که تنھا با اعمال زور و گسترش خفقان قادر به بقاۀمنافع و مصالح کارگران و توده ھای ستمديد
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رداری از حمايت  سال گذشته در تمام تنگناھای طول حيات ننگين خود با برخو٣۴اين ھمان رژيمی است که در 

  .قدرتھای امپرياليستی موفق به حفظ موجوديت خود شده است

 تحوالت ۀ کننده ای، چريکھای فدائی خلق ايران ھمواره از واقعيت حرکت کرده و ھمسؤالعکس منظور چنين ه  باتفاقاً 

ما در نشريات . دھند سياست جھانی را در تحليل ھای خود به حساب آورده و پاسخ می ۀواقعی اتفاق افتاده در صحن

راتی که در سياست ھايش رخ داده را ييسازمان خود به کرات گره گاه ھائی که جمھوری اسالمی با آنھا مواجه شده و تغ

در سطور باال نيز در پاسخ به پرسش ھای قبلی نشان داده شد که . طور مستند با برجستگی نشان داده ايمه تحليل و ب

که منافع و مصالح امپرياليسم حکم  وقتی.  می وابسته در چه خطی تاکنون پيش رفته استجمھوری اسالمی به مثابه رژي

می کرد انقالب ايران سرکوب شود اين رژيم از ھيچ ددمنشی و جنايتی در سرکوب مبارزات مردم کوتاھی نکرد که 

ا جنگ با عراق را در دستور زمانی که منافع امپرياليستھ.  می باشد۶٠ ۀ دھۀيکی از جلوه ھايش کشتار ھای ددمنشان

راضی نبودند و آنقدر بر " رفع فتنه از عالم"کار قرار داد سردمداران جمھوری اسالمی برای پايان جنگ به کمتر از 

جنگی که به اعتبار قربانی . طبل جنگ کوبيدند که اين جنگ بی حاصل ھشت سال در جھت منافع اربابانشان تداوم يافت

 ھر دو کشور جيب انحصارات امپرياليستی را پر کرد و ۀانی و عراقی و خالی شدن خزانشدن ميليونھا جوان اير

، " نرمش قھرمانانه"بعد ھم که خمينی طی يک .  در منطقه را گسترش بخشيده و توجيه نمود امريکاحضور نظامی 

. ، جنگ پايان يافت"وزیپير" جنگ تا ۀرغم تمام ادعاھای قبلی در توجيه ضرورت ادامه را سر کشيد و ب" جام زھر"

اين رژيم حتی يک روز ھم به مردم اجازه نداد که خستگی و کوفتگی ھشت سال جنگ را از تنشان بيرون کنند و در 

دست انحصارات و ه پس از جنگ ب" بازسازی"مين شرايط أ در جھت تديديم که چگونه فوراً . آرامش نفسی بکشند

دانھا را به راه انداخت و ھزاران زندانی سياسی را قتل عام کرد و بعد ھم درون زن" پاکسازی"قدرتھای امپرياليستی، 

در چھارچوب خط بانک جھانی و صندوق بين المللی پول ، دوران به اصطالح سازندگی را راه انداخت و با يورش ھر 

ش را در شورش ھای توده ھای سياستی که انعکاس. ان مردم کشيدچه شديدتر به ھستی و کار توده ھا ، شيره از ج

بعد ھم زمانی که حدت و شدت استثمار و چپاول، جامعه را .  رنجديده در مشھد، قزوين، اسالم شھر و غيره شاھد بوديم

برد و قتل ھا و ترور ھای خارج از کشور از جمله جنايت رستوران " جنگ چريکی"به سوی به قول حجاريان 

را "  کالن اصالحاتۀپروژ" در روابط ديپلماتيک منزوی نمود، داد و وی را شديداً ميکونوس، رژيم را در منگنه قرار 

بنابراين .  در حمله به افغانستان و عراق شدندامريکاراه انداختند و با خاتمی تا مدتی مردم فريبی کردند و يار و مددکار 

يستھا نبوده باشيم و پيگری اش در ھيچ روزی در زندگی اين رژيم نيست که ما شاھد خوش رقصی اش برای  امپريال

 اين واقعيات تا رويداد جديدی به وجود ۀرغم ھم اما علی. پيشبرد خطوط ديکته شده از سوی آنھا را به عينه نديده باشيم

 کسانی که چشمی برای ديدن واقعيات ندارند، می آيد و رسانه ھای ارتجاعی تبليغات فريبکارانه راه می اندازند، فوراً 

 واقعيات مربوط به خوش خدمتی ھای جمھوری اسالمی برای امپرياليست ھا را کنار گذاشته و از ۀينانه ھمکوته ب

اين رژيم دم زده و بر اين اساس به خيال خودشان به تحليل رويداد جديد می پردازند و چند مطلب عليه " استقالل"

 .می کنندسياستھای ضد مردمی رژيم را ھم چاشنی تحليل ھای غير واقعی شان 

 

باشد در اين ) امپرياليسم(اگر منظورتان از وابستگی، وابستگی ساختاری به بنيادھای اقتصادی سرمايه جھانی : سؤال

 ديگری نيست چرا که با پذيرش وجود و حضور در عصر ارگانايز سرمايه ۀمورد مميزه ای بين ايران و ھيچ جامع

ب ساختاری قرار گرفته اند و استقالل سياسی مويد استقالل از اين تمامی جوامع در اين چارچو) امپرياليسم(ھانی ج

  ساختار نيست و نمی تواند باشد؟
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را امپرياليسم   نشان می دھد که پرسشگر بر واقعيت وجودی عصر سرمايه داری جھانی که آنسؤال اين ۀمطالع :پاسخ

منطقی و عينی ناشی از اين تحليل، می کوشد جای قبول استنتاجات ه اما وی ب. ھم می نامد، به نوعی اذعان می کند

 سرمايه ۀواقعيت وابستگی اقتصاد کشور ھای تحت سلطه به امپرياليسم را انکار کند و چنين جلوه دھد که به دليل سلط

 اقتصاد ھا با ھم در ارتباط  و به ھم وابسته اند و گريزی از اين امر وجود ۀ، ھم"بازار جھانی" نقش جھانی و احتماالً 

 کشور ھا به ھمديگر ، در اين پرسش تفاوت ماھوی ۀھمنشان دادن " وابسته"به اين ترتيب با تالش برای . ندارد

که بحث بر سر صرف وجود  در حالی. کشورھای متروپل و تحت سلطه در نظام امپرياليستی جھانی انکار می گردد

 جھانی نيست؛ اين امری رايج و واقعيتی انکار ناپذير  ھای اقتصادی کشور ھا در نظام امپرياليستیپيوستگیارتباط ھا و 

 ھم به چين وابسته است و يا فرانسۀ امپرياليست امريکا بر اساس چنين ديدگاھی است که گاه ادعا می شود که اتفاقاً . است

در حالی که ! آری، به اين مفھوم در واقع ھمه به ھمه مربوط اند!  وابسته است قلمداد می کنندامريکارا کشوری که به 

  . وابستگی يک بخش از کشور ھای جھان سرمايه داری به بخش ديگر آن می باشد بحث بر سر

جھان امروز ما نظام  نگرشی که در پشت اين پرسش نھفته است متوجه اين واقعيت نيست که در ۀسفانه شيوأمت

 استقالِل اکثريت عظيمی از مردم جھان ی حاکم است که در آن امپرياليست ھای کشور ھای متروپل با سلبامپرياليستي

خود را غارت می کنند و از ۀ منابع و ثروت ھای طبيعی جوامع تحت سلط. بر حيات و ھستی آنان اعمال سلطه می کنند

واضح است که موقعيت اقتصادی و سياسی اين دو .  نيروی کار اين جوامع سودھای کالنی می برندۀقبل استثمار وحشيان

 تحت سلطه به امپرياليسم سخن می گوئيم ۀکه از وابستگی اقتصاد جامع وقتی.  قابل مقايسه نمی باشدقطب با يکديگر

امعه را نه قانون مندی ھای درونی و نياز ھا و توانائی ھای درونی جحرکت اقتصاد اين مرادمان اين است که جھت 

 .ن می کندييخود آن جامعه بلکه منافع و مصالح امپرياليست ھاست که تع

 گويا جھانی شدن يا گلوباليزاسيون که در شرايط امپرياليسم ابعاد ھر چه گسترده سؤالاز سوی ديگر مطابق منطق اين 

که ھيچ فرقی بين  بر اين اساس چنين جلوه داده می شود که مثل اين.  ر داده استييتری ھم يافته ماھيت امپرياليسم را تغ

. و فرانسه يعنی بين کشورھای متروپل و کشورھای تحت سلطه وجود ندارد و انگلستان امريکا و مصر با شيده بنگل

بنابراين نمی توان با ادعای .  تفاوتی ماھوی اين دو دسته کشورھا را از ھم جدا می کند که غير قابل انکار می باشداتفاقاً 

) روز در شکل نو مستعمرهام" (ستمگری مستعمراتی"جھانی سازی و يا گلوباليزاسيون بر واقعيت وابستگی و سيستم 

 کشور ھا در سيستم جھانی واحدی ۀ جھان پرده کشيد و چنين جلوه داد که چون ھمۀمشتی کشور ھای قدرتمند بر بقي

 .قرار گرفته اند پس بحث وابستگی معنای خود را از دست داده است

  

يت با آن برخورد نمی کنند که سود را تحريم می کنند و مثل عربستان و کو اگر رژيم وابسته است پس چرا آن: سؤال

 آوری اش ھم بيشتر است؟

عکس يکی از جلوه ھای ه  استقالل و عدم وابستگی اش نيست بلکه بۀ تحريم کردن جمھوری اسالمی نتيج:پاسخ

اما قبل از . مھمتر از آن سود آوری اين تحريم ھا برای امپرياليست ھا غير قابل انکار است.  وابستگی رژيم می باشد

کيد کنم که در نظام جھانی امپرياليستی که ايران ھم يکی از اجزای ارگانيک آن أپرداختن به اين موضوع الزم است ت

بنابراين . می باشد ھر کشوری بنا به شرايط اقتصادی و موقعيت جغرافيائی اش نقش و وظايف مختلفی را بر عھده دارد

 بحرين و عربستان مثالً .  داد که يکی وابسته است و ديگری مستقلنمی توان با تکيه بر عدم مشابھت ھای دو کشور حکم

 متفاوت و سودآوری شان ھم فرق می ھر دو کشور ھای وابسته ای ھستند اما عملکرد شان برای نظام امپرياليستی کامالً 

سيع تر و که ديگری جمعيت و بازار و يکی اقتصاد و جمعيت محدود و در نتيجه بازار کوچکی دارد در حالی. کند

ممکن . رغم وابستگی ھر دو متفاوت است ذخائر انرژی فراوانی در اختيار دارد و به ھمين دليل ھم سود آوری آنھا علی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

است برای قدرتھای امپرياليستی منابع انرژی يکی حياتی باشد و موقعيت جغرافيائی ديگری که به آنھا امکان می دھد 

ر سود الحتی ممکن است از يکی ساالنه ميلياردھا د. د از آن سود جويندھمچون پايگاھی برای نيرو ھای نظامی خو

بنابراين تفاوتھای کشور ھای وابسته را بايد در چھارچوب تقسيم . ببرند اما به ديگری ساالنه به نوعی کمک ھم بکنند

  .  ديد، آن می باشدۀن کنندييکار و وظايفی که منافع امپرياليستھا تع

 کننده بيانگر مخالفت جمھوری سؤالدر مورد اين تحريم ھا صحبت کنيم که از قرار از نظر اين حال بگذاريد کمی ھم 

 اشغال ۀمضحک که از بعد از امريکابه تحريم ھای مستقل . اسالمی با امپرياليستھا و عدم وابستگی اين رژيم می باشد

ل چند ماه به ممنوعيت صادرات کاالھا و  اشاره کردم که در طوسفارت اعمال شد در پاسخ به يکی از پرسشھا قبالً 

ی رژيم که تحريم ھای کمر شکن کنونی در رابطه با آن رخ ئ ھسته ۀحال بگذاريد به پروژ. معامالت مالی ارتقاء يافت

 کنيم که آيا اگر جمھوری اسالمی رژيمی مستقل بود و سياست ھايش را مصالح و منافع سؤالداده بپردازيم و از خود 

ن می کرد چنين پروژه ای را دنبال می کرد؟  در شرايطی که ايران بر روی دريائی از نفت قرار گرفته  ييتعملی ايران 

ی ئ ھسته ۀو دومين منابع گازی جھان را دارا می باشد اين چه رژيم مستقلی است که منابع مالی کشور را صرف پروژ

تازه بايد ديد که . ی که به وفور در اختيار داردسوخت! نموده که انرژی حاصل از آن گرانتر از سوخت فسيلی است

 ضد ملی به جيب چه کسانی سرازير شده است؟  آنھم در شرايطی که ۀھزينه ھای ميلياردی برای تعقيب چنين پروژ

 باعث شده که حتی امکان پرداختن به ، دولت تاکنون در بر داشتهۀھزينه ای که اين پروژه برای اقتصاد کشور و بودج

ر از منابع نفتی البرای نمونه قطر تا کنون ميليونھا د. صنعت نفت و گاز خود را ھم تا حدی از دست بدھدگسترش 

 بھره برداری از اين منابع تا به حال ھيچ اقدامی نکرده ۀش با ايران برداشت کرده ولی جمھوری اسالمی در زمينمشترک

ی تحت ستم ماست را به جيب برخی از سگان زنجيری و در عمل، اموالی که در واقع متعلق به کارگران و خلق ھا

امپرياليسم در منطقه يعنی حاکمين قطر ريخته که از آن طريق صرف پيشبرد و تغذيه و تسليح دار و دسته ھای 

از سوی ديگر در شرايطی که سردمداران رژيم مدعی ھستند .  تروريستی و سيا ساخته در سراسر خاورميانه می گردد

صادر کرده چرا بايد " فتوا" تھيه بمب اتمی نمی باشند و خامنه ای ھم عليه ساختن بمب اتم به اصطالح که  به دنبال

 آن ھم ۀامکانات کشور را در اين حد صرف پروژه ای کنند که چندين برابر ارزش خود برايشان خرج برداشته و به بھان

کان فروش نفت يعنی اصلی ترين کاالی صادراتی شان  ھم بار ھا تحريم شده و االن ھم به جائی رسيده اند که حتی از ام

اگر رژيمی ذره ای ھويت مستقل و ملی داشت دنبال پروژه ای . افتاده اند" نرمش قھرمانانه"بازمانده و باالجبار به فکر 

ب  سودھائی که از کار اندازی اين پروژه نصيۀعالوه بر ھم. نمی رفت که جز ضرر نتيجه ای برايش نداشته است

 آن به خيلی از کشور ھای منطقه ۀکمپانی ھای امپرياليستی شده، اين پروژه به امپرياليستھا امکان داده که به بھان

ر اسلحه به منطقه المی، ميلياردھا دوی بفروشند و با دستاويز قرار دادن خطر جمھوری اسالمی اتئسيسات ھسته أت

د امکان تنفس پيدا کنند و در عين حال با اين تحريم ھا در بازار سراريز کنند تا در شرايط بحران عمومی اقتصادی خو

 ضد ملی ۀ سودی نيست که اين پروژۀتازه اين مواردی که ذکر شد ھم. ر به جيب بزنندالنفت مانور دھند و ميليارد ھا د

ورت پرداختن به اين کيد کرد که ضرأبنابراين به روشنی می توان فھميد و ت. برای امپرياليستھا به ارمغان آورده است

به ھمين دليل ھم تحريم ھا که با دستاويز .  ن کرده استييپروژه را نه نياز ھا و منافع ملی بلکه مصالح امپرياليستھا تع

 ست که بيانگر وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم می باشد و ئیی اعمال شده، خود يکی از سياستھائ ھسته ۀپروژ

در ضمن نبايد فراموش نمود که در نظام جھانی امپرياليستی و در شرايطی که . ستقل اين رژيمنه انعکاسی از ھويت م

ن می کند و در اين تقسيم کار يي حرف آخر را می زند تقسيم کار و وظايف را منافع و مصالح آنھا تعامريکاامپرياليسم 

. و وظايف عربستان و کويت متفاوت می باشد با  نقش نقش و وظايفی که به جمھوری اسالمی داده شده است ، طبيعتاً 

سياستھا و عملکرد  می توان ديد که شکل. مين می کنندأ آنھا به شکل ھای مختلف منافع امپرياليستھا را تیاما ھر دو
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جمھوری اسالمی و منافع و سود آوری اجرای اين سياستھا برای امپرياليستھا به ھيچ وجه قابل مقايسه با خيلی از 

 .وابسته ديگر نبوده و نيستکشورھای 

  

و به ھمين دليل ھم به چموشی و . جمھوری اسالمی ھمچون رژيم سوريه توليد دوران جنگ سرد ھستند: سؤال

در واقع اسد و رژيم ايران ، " طرح بزرگ خاورميانه"و در چھارچوب . سرکشی و قدرتمداری در منطقه می پردازند

  می باشند و يا آداپته می شوند و يا می روند؟ر برای آداپته شدنييآخرين حلقه ھای تغ

" جھان دو قطبی"که رژيم در زمانی شکل گرفته که جھان بين دو ابر قدرت تقسيم شده بود و در ھمه جا از   اين:پاسخ

تعريف می کردند چه ربطی به ماھيت رژيم و " جنگ سرد"بحث می شد و روابط اين دو قدرت را ھم تحت عنوان 

ی که به قدرت رسانده شده، وابسته ھست يا قطع زمانيصرف نظر از م باالخره اين رژيم. و يا نبودنش داردوابسته بودن 

ما دالئل وابستگی اين رژيم به . نيست؟ اگر فکر می کنيد که وابسته نيست بايد داليل مشخص خود را بيان کنيد

ولی اگر فکر می کنيد وابسته است اما چون دوران .  ايمامپرياليستھا را با استناد به فاکت ھای بسيار تاکنون نشان داده 

برخاسته که باز ھم اشتباه می کنيد چون با فروپاشی شوروی سابق و پايان دوران " سرکشی"جنگ سرد تمام شده به 

جنگ سرد، قطب مقابل که اين رژيم به آن وابسته بود نه تنھا تضعيف نشد بلکه حتی قدرت بيشتری ھم پيدا نمود و 

بنابراين بر چه اساسی و با استناد به چه عواملی می توان مدعی شد با پايان . ايف بيشتری ھم به اين رژيم وابسته دادوظ

که مدعی باشيم که جمھوری اسالمی به  پيدا کرده است؟ مگر اين" چموشی"اين رژيم ھم فضای " دوران جنگ سرد"

 شدن ارباب از صحنه به قول معروف بی صاحب شده و شروع  شرق وابسته بوده و به دنبال خارجۀاردوگاه فرو ريخت

  .که اين ادعا ھم با واقعيت انطباق ندارد! کرده است" سرکشی"به 

 فوق ديده می شود اين است که متوجه نيست که جمھوری اسالمی چه حاصل دوران سؤال نگرشی که در ۀمشکل شي

باشد، " طرح خاورميانه بزرگ" و امروز يکی از اجزای جنگ سرد باشد و چه ديروز از شکم مادرش زاده شده باشد

ما . در ھر حال دارای عملکرد ھائی است که بايد با بررسی مشخص آنھا رأی به وابستگی يا عدم وابستگی آن داد

 سال گذشته قاطعانه جمھوری اسالمی را ٣۴درست با يک بررسی کامالً مشخص از عملکردھای اين رژيم در طی 

رژيم وابسته ھم علی االصول در خط و برنامه ای حرکت می کند که ارباب از . به امپرياليسم می ناميمرژيم وابسته 

اما اگر کسی فکر می کند که رژيم آداپته . می باشد" آداپته" کننده با خط ارباب سؤالن کرده است و به قول ييپيش تع

نگاه قبل از ھر چيز بايد با فاکت ھای عينی روشن کند بودنش را برای امپرياليسم از دست داده و به سرکشی برخاسته آ

که اوالً در چه زمانی و به چه دالئلی اين رژيم آداپته بوده؟ ثانياً از چه زمانی و چگونه آداپته بودنش را از دست داده و 

ت روشن است که اگر چنين تفکری در اين جھ. شروع به سرکشی نموده و نمود ھای مشخص اين سرکشی ھا چيست

 در مقابل رژيم گذاشته اند و جمھوری ءتالش کند می تواند متوجه شود که خطی را که قدرتھای امپرياليستی از ابتدا

آن می گذارد و به اين وسيله " سرکشی"و " چموشی"را پيش برده است را به حساب   وجود آنۀاسالمی ھم با ھم

دھد که در خود ايران در ھمه اين سالھای طوالنی  ان مینگاھی به خود واقعيات نش.  وابستگی اش را انکار می کند

در مورد منطقه ھم که اين رژيم با اسالم . ن کرده اند حرکت کرده استييجمھوری اسالمی در خطی که اربابانش تع

 اينھا نشان می دھند که جمھوری اسالمی از روز ۀھم.  امپرياليسم بوده استۀ گسترش سلطۀسياسی اش در ھمه جا وسيل

کسانی که اين واقعيت را . بوده و ھنوز ھم ھست" آداپته"ش با خطوط ديکته شده از سوی امپرياليستھا  ااول شکل گيری

 .انکار می کنند ھيچ فاکت مشخص و قابل اتکاء ارائه نمی دھند
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ز است سخن  گزينه ھا روی ميۀکه ھم  حتی االن ھم که در حال مذاکره با جمھوری اسالمی است از اينامريکا: سؤال

 ھر روز مخالفت خود را  با اين مذاکرات اعالم می کند آشکارا ھمين تز را که علناً  می گويد و اسرائيل ھم ضمن اين

ی جمھوری اسالمی را مورد حمله قرار می دھد ئسيسات ھسته أتبليغ می کند و می گويد که اگر الزم باشد به تنھائی ت

  نيد؟را چقدر جدی می بي"  نظامیۀگزين"شما 

گاه سرنوشت خودش را با  کيد کرده ايم که امپرياليسم ھيچأکيد کنم که ما ھمواره تأ قبل از ھر چيز بگذاريد ت:پاسخ

 جابرانه و ۀآنچه برای امپرياليستھا اساسی و دائمی ست حفظ سلط. سرنوشت رژيم ھای وابسته به خود گره نمی زند 

طور که تجربه تاکنون نشان داده ھر گاه قدرتھای امپرياليستی احساس کنند که بنابراين ھمان.  شان می باشدۀمنافع آزمندان

 ديگر با منافعشان انطباق ندارد، لحظه ای در به ھر دليلیحفظ رژيمی که تا ديروز در جھت منافعشان فعاليت می کرد 

، که بر اساس طلب سھم امريکاد ژی جديي ھم ديديم که بنا به ستراتا عراق و ليبيۀدر تجرب. برداشتن آن درنگ نمی کنند

رغم   و متحدين غربی اش علیامريکاشير در کشورھای تحت سلطه به ضرر امپرياليست ھای ديگر طرح ريزی شده، 

  . نظامی به آن کشورھا متوسل شدندۀھمه خوش خدمتی ھای صدام و قذافی به حمل

ستھا بيش از آنچه که خيلی ھا ساده انديشانه فکر می  سياسی ايران و منطقه نشان می دھد که امپرياليۀاما، بررسی  صحن

ی که اسالم سياسي.  از آن چشم بپوشند روی اسالم سرمايه گذاری کرده اند که بخواھند به راحتی،کنند و تبليغ می کنند

 م علیبه ھمين دليل ھ. آن می باشد" ام القرای"البته جمھوری اسالمی يکی از اولين تجسم ھای آن و به قول خودشان 

ر رژيم ييگاه تاکنون تغ  تبليغاتی که در اين زمينه به گوش می رسد در واقعيت سياست رسمی امپرياليستھا ھيچۀرغم ھم

قدرتھای " جديت"له انجام می شود بيشتر جھت نشان دادن أ بخشی از تبليغاتی که حول اين مسبنابراين. نبوده است

حتی در  از سوی ديگر نبايد فراموش نمود که. جمھوری اسالمی می باشدی ئ ھسته ۀ پروژبزرگ در مخالفتشان با مثالً 

که به نسبت امروز از اين گزينه خيلی بيشتر صحبت می شد ) امريکارئيس جمھور سابق (زمان رياست جمھوری بوش 

ر يي تغو رويش تبليع می شد و خيلی از تحليلگران قدرتھای امپرياليستی و رسانه ھای آنھا ھم ھر روز از ضرورت

 .سخن می گفتند ھم ديديم که چنين گزينه ای ھيچ وقت به وقوع نپيوست" رژيم چنج"رژيم يا ھمان 

 از اين گزينه  گرايشات و اتاق ھای فکری وجود دارند که علناً امريکاالبته اين ھم واقعيتی غير قابل انکار است که در 

 را فرا گرفته، امريکاغلبه بر بحران اقتصادی عميقی که دفاع کرده و خواھان عملی شدن آن می باشند چرا که برای 

اما اگر بحث بر سر .  تبليغ می کنندامريکا کشور ھای منطقه را مصلحت امروز ۀگسترش حضور نظامی و حتی تجزي

 سازی جھت ء اين گزينه صرفا به عنوان چماقی بر باالی سر رژيم و وسيله ای برای فضاسياست رسمی باشد فعالً 

 . سياستھای امپرياليستی می باشدپيشبرد

 ۀ اسرائيل بدون اجازکيد کنم که اوالً أدر مورد تبليغات و ھياھو ھای دولت اسرائيل مبنی بر حمله به ايران ھم بگذاريد ت

را تبليغ نمی کند بلکه  آن  اسرائيل اگر بخواھد به کشوری حمله کندثانياً .  گز وارد چنين معادالتی نمی شود ھرامريکا

 اين ھياھو ھا نشان می دھد که دولت اسرائيل ۀبنابراين ھم. نند نمونه ھای عراق و سوريه و لبنان به آن عمل می کندھما

 .نقشی را بازی می کند که مصالح درونی و نياز ھای قدرتھای بزرگ ايجاب می کند

  

 

 

 


