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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٢ فبروری ٢٨

  

  "!بحران"برای مقابله با " بحران"کوبيدن بر طبل 
  

 ھای اخير و نگرانی به حق توده تشديد بحران در روابط بين جمھوری اسالمی و قدرت ھای امپرياليستی در ماه

ھای تحت ستم ما از عواقب ناشی از تداوم تحريم ھای اقتصادی و حتی افزايش احتمال فراروئی تنش ھای کنونی به 

يک جنگ ارتجاعی، ضرورت بررسی ماھيت منازعات بين رژيم جمھوری اسالمی و امپرياليست ھا و چشم انداز 

نخستين نکته ای که در ارتباط با بحران جاری و . ری مطرح کرده استآن را در افکار عمومی با شدت بيشت

 پيشبرد يک خط و ۀتبليغات جنگی نھفته در آن بايد در نظر داشت عبارت از اين است که بحران فعلی منعکس کنند

می شود  به پيش برده امريکای که اساساً توسط امپرياليسم ستراتژيکيست، سياست اک امپرياليستی يسياست ستراتژ

و گسترش ميليتاريسم با آماج حمله قرار دادن جوامع تحت سلطه و رژيم ھای وابسته، از بارزترين مشخصه ھای 

درست در راستای پيشبرد اين سياست کالن است که ما می بينيم جمھوری اسالمی . اين سياست امپرياليستی می باشد

ا رژيم وابسته ای در منطقه نيست که مصالح پيشبرد رغم تمامی خدمات گرانبھايش به امپرياليست ھا، تنھه ب

 نظامی ۀم ھای اقتصادی و احتمال حملي ، آن ھا را آماج تحرء و شرکاامريکاسياسيت ھای ستراتژيک امپرياليسم 

زش ي اسد نيز که اکنون با توجه به خۀچند قدم جلوتر از اين رژيم ما شاھديم که چگونه رژيم وابست. قرار داده است

 قدم بر می دارد، ھدف پيشبرد سياست ھای جنگی ء ھای تحت ستم اين کشور روی يک خط نازک بقاتوده

را نيز ... ی که رژيمھای مزدور يمن و بحرين و نيدر اين چارچوب تحوالت بحرا. امپرياليست ھا قرار گرفته است

، تنور ئیھای تبليغاتی بورژوا تبديل شده اند که در ھر يک از آن ھا بلندگو ئیدر برگرفته به موضوع بحث ھا

ه تبليغات جنگی حول امکان و چگونگی دخالت نظامی مستقيم و غير مستقيم امپرياليست ھا در اين کشورھا را ب

ست که چنين رويکردی ا نيازھا و داليلیاين واقعيات پيش از ھر چيز نمايانگر اھميت . طور روزمره گرم می کنند

 را گرفته که تا کنون مظاھر بارز ئیتحدينش الزام آور ساخته و گريبان رژيم ھا و مامريکارا توسط امپرياليسم 

يز بايد بر اھميت بحران برای شناخت اين نيازھا، پيش از ھر چ. خدمتگزاری به قدرت ھای امپرياليستی بوده اند

 . کيد کردأی که نظام سرمايه داری جھانی را فرا گرفته تاقتصادي
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 ستراتژيک خاورميانه در ۀويژه در منطقه و تحوالت عظيمی که در سطح بين المللی و بنگاھی به تضادھای جاری 

حال وقوع است، نشان می دھد که به موازات تداوم و تعميق بحران اقتصادی گريبانگير جھان سرمايه داری، 

ھداف سياسی شتاب  به توسل به قدرت نظامی برای پيشبرد اامريکاس آن ھا أگرايش قدرت ھای امپرياليستی و در ر

 . ھر چه بيشتری يافته است

طور اخص، در آن گرفتارند، حاکی از ه  بامريکاطور کلی و امپرياليسم ه شرايطی که قدرت ھای امپرياليستی ب

ست که گلوی نظام سرمايه داری در سطح اتداوم موج يکی از عميق ترين و گسترده ترين بحران ھای اقتصاديی 

 حد اقل دو جنگ بزرگ و ۀ تاريخی بحران ھای نظام سرمايه داری و تجربۀوی ديگر تجرباز س. جھان را می فشرد

ست که سرمايه داران با توسل به آن می ا ئیويران گر جھانی به ھمگان نشان می دھد که جنگ يکی از راه ھا

 است که ما شاھديم در اين اوضاع و احوال.  خود را تخفيف دھندۀکوشند تا بحران گريبان گير نظام استثمارگران

 و البی ھای پرقدرت جنگ طلب که منافعشان با تجارت جنگ و اقتصاد جنگی گره امريکائیستراتژيست ھای 

 اخير، ۀ در بازارھای جھانی در چند دھامريکا پيشروی ھای تدريجی رقبای امپرياليست ۀخورده است، با مشاھد

 قدرت نظامی بی ھمتای اين کشور و راه انداختن جنگ، برای  ازامريکا دولتمردان ۀ خواھان استفاد و علناً رسماً 

 اين خطوط در دستگاه ۀ غلبۀ بالواسطۀنتيج. کسب مواضع جديد و حفظ موقعيت برتر در بازارھای جھانی شده اند

حل نظامی به جلوی صحنه باعث شده که در اقتصاد، صنايع مربوط به ھای سياسی و به پيش رانده شدن راه 

با ( و چند قدرت ديگر امريکاامی رونق ھر چه بيشتری يافته و بازار تسليحات در سطح جھانی که توليدات نظ

. بر آن سطه دارند، به عرصه ای فعال و پر سود برای امپرياليست ھای بحران زده تبديل گردد)  بسيار زيادۀفاصل

وليدی در اقتصاد ُکند شده و در شرايطی که بدليل بحران و رکود عميق ، چرخ بسياری از بخش ھای بزرگ ت

ورشکستگی و نابودی گريبان گير آن ھا شده، اين شرکت ھای بزرگ نظامی و توليد کنندگان سالح ھستند که به 

صدا در آمدن طبل ھای خوفناک جنگ، کسب و کار آن ھا يعنی تجارت مرگ را رونق ھر چه بيشتری بخشيده و 

  . بط با آن را به بزرگترين نفع برندگان اين وضع تبديل نموده استسازندگان و فروشندگان سالح و بخش ھای مرت

 امريکاتوسط " جنگ بی پايان" اخير و پس از اعالم سياست ۀبا توجه به اين واقعيت ما می بينيم که در طول يک دھ

ر را  جنگ بزرگ و اشغال افغانستان و عراق، سياست فوق الذک٢ ضمن سازماندھی امريکادر دوران بوش، ارتش 

گر از قدرت ھای امپرياليستی، پيش برده و حضور دائمی خويش در اين مناطق را نيز تثبيت يبه ضرر برخی د

 که با شعار کاستن از تنش ھای نظامی و جنگ به ئی با دمکرات ھاامريکابا تعويض جمھوری خواھان . کرده است

 سياست ھای ۀعکس، دولت اوباما با ادامه ب. ديت نشؤر اين روند رييقدرت رسيدند، ھيچ نشانی از توقف و يا تغ

 در مناطق حساس جھان، امريکانه و افزايش حضور نيروھای نظامی ين زمياست جمھوری بوش در ايدوران ر

اعالم رسمی .  در جھان خواندامريکا" رھبری"در آن را نشان تداوم " پيروزی" را نيز سازمان داد و اجنگ ليبي

چرا که در .  نبودامريکا از عراق در دولت او نيز نشانی از کاھش سياست ميليتاريسم امريکائینيروھای " خروج"

 در امريکا گسترش حضور نظامی ۀعمل، ادعای خروج از عراق کمی بعد، در تبليغات شديد مربوط به برنام

رو ھای نظامی در يد نيش شدياستراليا و اقيانوسيه و سياست ايجاد پايگاه ھای نظامی تازه در اين منطقه و افزا

 از راه امريکا نيرو ھا نه نمايانگر عقب نشينی امپرياليسم ئیجاه در عمل معلوم شد که اين جاب. افغانستان گم شد

ست که اين ا" بی پايانی" در جبھه ھای جنگ امريکالويت ھای نظامی ور اييحل جنگ طلبانه، بلکه مبين تغھای 

خويش تقريبا در تمام دنيا عليه کارگران و خلق ھای تحت ستم و رقبای قدرت امپرياليستی برای توسعه طلبی ھای 
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ست که صدای طبل ھای جنگی امپرياليست ھا ادر نتيجه در تداوم پيشبرد چنين سياستی . خويش سازمان داده است

  . در ماه ھای اخير ھر چه بيشتر بر فراز منطقه به صدا درآمده است

ما می بينيم توده ھای تحت ستم ايران که کمرشان در زير بار گرانی و تورم با توجه به اين فضای عمومی ست که 

خته نفس آن ھا را در زندگی روزمره بريده است، با نگرانی به حقی ، يو بيکاری خرد شده و سرکوب لجام گس

سالمی ثيرات مخرب نقش آفرينی ھای ضد خلقی جمھوری اأرويدادھای جاری يعنی بحران سازی امپرياليست ھا و ت

 سال پس از حاکميت ضد مردمی جمھوری اسالمی که دوام آن جز با ٣٣اکنون . در اين بحران را تعقيب می کنند

 ما شاھد آشکار شدن نشانه ھای روشنی ۀحمايت و پشتيبانی قدرت ھای امپرياليستی امکان پذير نبوده، مردم ستمديد

 ۀر برآوردن منافع امپرياليست ھا و با کارگزاری پيگيرانخاطه  جديد ضد خلقی می باشند که بۀاز تکوين يک برنام

اکنون . رژيم جمھوری اسالمی در اين جھت، عليه کارگران و توده ھای تحت ستم ايران و منطقه در حال انجام است

، اقدامات جديد عليه "تحريم ھای اقتصادی" و متحدانش از ضرورت تشديد امريکاروزی نيست که مقامات 

احتمالی اسرائيل به " تاريخ حمله"دم نزنند و شايعات مربوط به "  نظامیۀگزين"می و اشاره به جمھوری اسال

مقامات . جمھوری اسالمی گوشه ای از اخبار و گزارشات مطبوعات غرب را اشغال نکرده باشد" سيسات اتمیأت"

تنگه ھرمز و به " بستن"ل ، احتما"تحريم غرب" ھای ھميشگی شان، راجع به ئیجمھوری اسالمی نيز با گنده گو

و فضا را برای باور . عربده کشی می کنند" سراسر جھان" در امريکاکشيدن منطقه و تھديد عليه منافع " آتش"

شدت به دميدن ه دستگاه ھای فريبکار تبليغاتی نيز ب.  در افکار عمومی آماده تر می سازندامريکاادعاھای دروغين 

 تقابل ۀسالمی مشغول شده و چنين جلوه می ھند که گويا بحران کنونی نتيجباد قدرت در پيکر نحيف جمھوری ا

ست که در صدد ا با قدرت ھای غربی - ی ئيای تبديل شدن به قدرت منطقه ؤ با ر-رژيم مستقل جمھوری اسالمی 

  !به سالح اتمی ھستند" ياغی"جلوگيری از تسليح اين رژيم 

کيد أ در عين حال بارھا تامريکاست که مقامات اومی در شرايطی  اين تبليغات و ھراس افکنی در افکار عمۀھم

، راه درازی در پيش است و از سوی ديگر وزير "سالح اتمی"جمھوری اسالمی به " دستيابی"کرده اند که تا 

 و غرب با امريکااز سوی " تعامل بھتر" رژيم نيز در عين سردادن عربده کشی ھای جنگی برای اخذ يک ۀخارج

 بالواسطه ای که از اين تبليغات مشاھده می شود ھمانا تشديد ۀاما نتيج!  می کندئیاسالمی، از آن ھا گداجمھوری 

ست که ای "جنگ ھای جديد" در منطقه و آماده سازی افکار عمومی برای دميدن در تنور امريکاتحرکات جنگی 

 از زمان دولت بوش زير نام سياست امريکا امپرياليستی در ۀھمانطور که اشاره شد گردانندگان نظام بحران زد

  . آغاز کرده و در زمان اوباما آن را پيگيرانه تعقيب کرده اند" جنگ بی پايان"

 سال حاکميت رژيم وابسته به ٣٣اگر به گذشته بر گرديم می بينيم که مردم ايران و نيروھای آگاه در طول 

و تبليغات جنگی در روابط بين جمھوری اسالمی " بحران"يد امپرياليسم جمھوری اسالمی، ھر از چند گاه شاھد تشد

با اين حال، آن چه که در تجربه و توسط روند عينی وقايع . با قدرت ھای امپرياليستی حول مسايل مختلف بوده اند

در فرجام اين موارد ثابت شده عبارت از اين واقعيت است که در ورای ھر يک از دعواھای تاکنونی رژيم و قدرت 

ھای امپرياليستی نھايتا، پيشبرد و تسھيل يکی ديگر از سياست ھای نو استعماری و منافع اقتصادی و سياسی 

به طور مثال، در . ده تعقيب شده استيامپرياليست ھا چه در سطح بين المللی و چه در سطح منطقه عليه مردم ستمد

سر می دادند ، " ضد امپرياليستی"د ھای پوچ فريا شرايطی که در جنگ ايران و عراق، خمينی و دار و دسته اش

شيطان " جمھوری اسالمی با ۀافتضاح ايران گيت در اوج اين جنگ، پرده از گوشه ای از روابط عميق و مخفيان

"  اسالمیئیبنياد گرا"را در مقابل چشم ھمگان قرار داد ؛ مثال ھای ديگر نظير تقويت مادی و معنوی " بزرگ
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سال ھا دستاويزی برای گسترش سلطه و اھداف ضد انقالبی امپرياليست ھا در مناطق توسط رژيم که در طول 

ستراتژيک از جمله خاورميانه بوده است؛ و يا تھديدات جنگی گاه و بيگاه طرفين که در ھر دوره عمال منجر به 

 دولت ھای مزدور  تسليحاتی در بينۀ و متحدينش در منطقه و تشديد يک مسابقامريکاتوجيه گسترش حضور نظامی 

 ديگر، ھمه و ھمه نمايانگر نقش مھم و ستراتژيکی بوده اند که ۀو ارتجاعی منطقه شده است؛ و ده ھا فاکت و نمون

با جھانخواران، ولی " مخالفت"رژيم جمھوری اسالمی با اعمالش از اولين روز به قدرت رسيدن خويش در پوشش 

  .  تا به امروز بر عھده داشته استامريکاس آن ھا أدر ردر خدمت به منافع قدرت ھای امپرياليستی و 

م بزرگترين، يکی از ئيدر سال ھای اخير نيز تداوم و تشديد ھمين عملکردھای رژيم جمھوری اسالمی اگر نگو

حمايت اين رژيم از دار و دسته ھای .  امپرياليستی بوده استۀبزرگترين توجيھات پيشبرد سياست ھای جنگ طلبان

 و متحدانش برای توجيه ميليتاريسم و جنگ امريکايکی از مھمترين ابزارھای ...  و حزب هللا لبنان و "اسالمی"

جمھوری اسالمی " پرونده اتمی" ھمين ۀامروز ھم به بھان. ويژه در سطح منطقه استه ساالری امپرياليستی شان ب

ور خليج فارس و خاور ميانه فروخته می ست که ساالنه ده ھا ميليارد دالر سالح و تجھيزات به دولت ھای مزدا

است که اسرائيل ھر چه بيشتر تا بن دندان عليه خلق ھای تحت ستم " اغیي"ن رژيم ياست ھای اي سۀبه بھان. شود

اين رژيم است که ساير تبھکاران منطقه " پروژه اتمی" عربده کشی ھای جنگی و ۀدر نتيج. منطقه تسليح می شود

 و ساير امپرياليست امريکای با يکديگر مسابقه گذارده اند و ميلياردھا دالر را به حلقوم دولت برای داشتن قابليت اتم

 در امريکاست که حضور مستقيم نظامی ارتش ااست ھای جمھوری اسالمی ي سۀبه بھان. ھای ذی نفع ريخته اند

 طبل جنگ و آماده ساختن افکار در يک کالم اگر آفريدن بحران و کوبيدن بر. منطقه ھر چه بيشتر توجيه می گردد

 جمھوری ۀعمومی برای جنگ ھای جديد، نياز اساسی اقتصاد امپرياليست ھاست، در بحران جاری، رژيم وابست

 و توجيھی برای پيشبرد سياست ھای جنگی آن در سطح امريکا ابزاری مھم در دست امپرياليسم ۀاسالمی، به مثاب

، با شعارھای "پرونده اتمی"نقش آفرينی جمھوری اسالمی با يک  در حقيقت .منطقه به نقش آفرينی مشغول می باشد

تمام ھمسايگان و دولت ھای منطقه، " داخلی"در امور " دخالت"، رژيمی با ويژگی امريکائیجنگ طلبانه و ضد 

رای پيشبرد  بامريکابخش قابل توجھی از نياز حياتی امپرياليسم ... رژيمی مترصد بحران سازی به ھر بھانه ای و 

 اگر خوب نگاه کنيم می بينيم که ھيچ يک از نوکران .سياست ھای توسعه طلبانه و جنگی اش را تأمين می کند

ی ين سطحی و برای چنين مدت طوالني را در چنئی در منطقه قادر نبوده که چنين خدمات گرانبھاامريکارسمی 

 به رغم امريکاديگر بينديشيم و درک کنيم چرا امپرياليسم برای اربابانش انجام دھد؟ آيا اکنون سخت است که يکبار 

 چه در جريان بحران ھای گريبانگير اين رژيم، و چه در تاکنونتمامی قدر قدرتی ھايش در سطح بين المللی، 

 که توده ھای دالور ما برای سرنگون کردن اين رژيم برخاسته اند، ھر بار با چنگ و دندان از ئیموقعيت ھا

  اين نوکر خود، به طور مستقيم و غير مستقيم حفاظت کرده است؟موجوديت 

وجه   و شرکا باجمھوری اسالمی مطرح است، به ھيچامريکابنابراين، منازعه ای که امروز ميان امپرياليسم 

است با قدرت " یئقدرت منطقه "که خواھان " ملی"منازعه ای نيست که بعضی آن را منازعه ای بين يک دولت 

" ادب کردن"نش خواھان ي و متحدامريکاکنند که ظاھرا   توصيف میامريکاس آنھا أنازع جھانی و در رھای بالم

اين گمراه کننده ترين طرح . و جلوگيری از دسترسی آن به سالح اتمی می باشند" سرکش"و " ياغی"اين رژيم 

رناليست دسته چندم جيره له است که از سوی دستگاه ھای دروغ پراکنی غرب توليد و توسط ھر ژوأصورت مس

 عکس، جمھوری اسالمی يک هب. خوار بورژوازی تکرار و در سطحی وسيع در افکار عمومی پخش شده است

اما در ارتباط با بحران . رژيم وابسته به امپرياليست ھا و ابزاری برای پيشبرد سياست ھای کالن آن ھا بوده است
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يک امپرياليستی مبنی بر ايجاد جنگ در کشورھای تحت سلطه و کنونی سيستم سرمايه داری جھانی و خط ستراتژ

در نتيجه منتفی نبودن احتمال جنگ با جمھوری اسالمی، بايد روی اين امر تأکيد کرد که اگر در ھر لحظه ای و بنا 

تد، به الزامات جديد، پيشبرد سياست ھای ستراتژيک امپرياليست ھا با موجوديت خود جمھوری اسالمی در تضاد بيف

 صدام و حکومت قذافی، طالبان و ۀامپرياليست ھا ھمانگونه که در مورد رژيم وفادار خود يعنی شاه، رژيم وابست

مزدورانی نظير نوريگا در پاناما نشان دادند يک لحظه در قربانی کردن نوکران خود به منظور حفظ منافع دراز 

وجود آمدن و در طول حيات خود ھمواره در ه ن برژيم جمھوری اسالمی از زما. مدت شان دريغ نخواھند کرد

دست ه خدمت به سرمايه ھای جھانی و قدرت ھای امپرياليستی نقش آفرينی کرده و فدا شدن احتمالی اين رژيم ب

  . اربابانش ھيچ ھويت ملی و مستقلی به او نخواھد داد

 در امريکا وسيع ترين حضور نظامی ۀت را اشغال نمود و زميني کوامريکافراموش نکنيم که صدام با چراغ سبز 

 را پذيرفت ولی نابود شد؛ چرا که امريکارغم آن که تمامی شروط ه خليج فاس را پديد آورد؛ و بعدھا حکومت او ب

 در آن مقطع حضور مستقيم نظامی در عراق، بدون وجود حکومت صدام و به ضرر امريکامنافع امپرياليسم 

 در اين کشور امريکائیاو رفت، اما نيروھای . وسيه و فرانسه را ايجاب می کردامپرياليست ھای ديگر از جمله ر

  !ن از آنجا نرفته انديغات دروغيرغم ھمه تبل یسيسات ستراتژيک برای خود بنا کردند و ھنوز ھم علأباقی ماندند، ت

 ضمن شناخت ماھيت ويژه نيروھای آگاه و مبارز جامعه کمک می کند کهه شناخت اين واقعيات به مردم ما و ب

اين تحليل به آن ھا کمک می کند که ضمن .  جاری را نخورندۀبحران جاری به ھيچ وجه فريب تبليغات گمراه کنند

دن احتمالی بحران جاری به يک جنگ را در ئيبه خاطر داشتن ماھيت وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی فرا رو

 مورد توجه قرار داده و در چنين صورتی، موضعی انقالبی امريکا چھارچوب سياست ھای ستراتژيکی امپرياليسم

تمامی گرايشاتی که در بحران جاری، با استناد به ماھيت ضد خلقی و تبھکاری ھای رژيم جمھوری . اتخاذ کنند

 اين" بردن"، در صدد توجيه لشکر کشی نظامی امپرياليست ھای جنايتکار برای - و يا ھر دستاويز ديگری- اسالمی 

مبلّغ دفاع از بقای ننگين رژيم جنايتکار جمھوری " خارجی"نيروی " تجاوز"رژيم ھستند؛ و گرايشاتی که به بھانه 

جز تشديد ه دھند ، در حقيقت کاری ب قرار می" درجه دوم"آن را در " سرنگونی"ن بھانه ياسالمی بوده و به ا

موضع انقالبی ايجاب می کند که در چنين جنگی نه در حالی که داشتن . مصايب و بدبختی ھای مردم ما نمی کنند

بايد مزدور امپرياليست ھا و جاده صاف کن آنان شد و جھنم ديگری نظير عراق برای مردم ما آفريد؛ و نه بايد به 

به حمايت از موجوديت رژيم مزدوری پرداخت که مظھر وطن فروشی و خيانت به منافع ملی " دفاع از ميھن"اسم 

 قاطع با ھر دو طرف ارتجاع آماده نمود و در ۀلقھای تحت ستم ماست؛ بلکه بايد خود را برای مبارزکارگران و خ

  .اين جھت حرکت کرد

بکوشيم شرايط .  ھای امپرياليسم و مرتجعين ديگر، قدرت واقعی در نزد توده ھاستئیرغم تمامی قدرت نماه ب

سم جھت يالي امپرۀھوری اسالمی و قطع قطعی سلطتجلی و سازماندھی اين نيروی اليزال را برای نابودی جم

  . رسيدن به آزادی و دمکراسی تسھيل کنيم
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