
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠۵

  را ديدن و جنگل را نديدن" بوته"

  به ھمدستی با امپرياليسم منجر می شود
  

  .ستاين يک اصل ديالکتيکی ا. پديده را بايد درمسير تاريخی تحوالتش مورد ارزيابی قرار داد

جنگل را نديدن و درخت را ديدن مثال بارز در مورد کسانی است که افق ديدشان کوتاه و محدود است و خود را با 

رغم تالشھای کور آنھا  مسائلی سرگرم می کنند که در مسير تحوالت زندگی آنھا نقش تعيين کننده نداشته و علی

اين عده ھميشه به علت . مشغولی و برای رفع بيکاری استفعاليت آنھا دل. تغييری ھم در اين مسير ايجاد نمی کند

که سرنوشت ھميشه بر افکار و برنامه ھای آنھا خط بطالن می  ھمين کوربينی، ساده نگری و ذھنی گرائی از اين

.  ضد خود آنھا و اھدافشان تمام می شود، دست به شکايت دارند و ناله سر می دھندهکشد و نتايج اعمالشان ھميشه ب

می را در نظر بگيريد که در ھنگام سقوط اتوبوسی به قعر دره به خيال خودش به صندليھای عقب اتوبوس پناه می آد

اين آدمھای نابينا نه می توانند اتوبوس را نجات دھند و نه خودشان را به جای . برد تا از سقوط اتوبوس جلو گيرد

 آن در حال سقوط است و عقبگردھای آنھا در سير ۀموعزيرا آنھا در سيستمی حرکت می کنند که مج. امن برسانند

شايد فقط برای خودشان داروی مسکنی باشد، ولی برای اطرافيانشان . ثيری نداردأ تتحوالتی که در پيش است ابداً 

ثر باشد که سقوط اتوبوس را پيشگوئی کند و از قبل برای ممانعت تعيين مسير مؤکسی می تواند در . سم مھلک است

  .ن امر، اقدامات مقتضی را رعايت نمايداز اي

اين مثال ساده را از آن جھت زديم که اين اصل منطقی را در ارزيابی ھای مشخص از شرايط مشخص کشورمان 

بايد ديد قانون عام تحوالت کنونی در منطقه چيست و . مورد استفاده قرار دھيم و از آن در امر سياست بياموزيم

اين يک اصل ديالکتيک . ايران در متن اين قانون عام قابل توضيح و بررسی علمی استآنگاه است که مسايل خاص 

خاص به اين .  طبقاتی وجود دارد، اين يک اصل عام استۀوقتی ما می گوئيم در جوامع مبارز. مارکسيستی است

ميان کارگر و .  طبقاتی ميان کدام طبقات استۀ مشخص، اين مبارزۀمفھوم است که تعيين کنيم که در اين جامع

اين، يک امر علمی پژوھشی ... سرمايه دار، ميان ارباب و رعيت و يا برده و برده دار و يا اشکال بينابينی ديگری

اگر کسی نداند و نفھمد که در متن اين قانون عام بايد به . است و کار ما را در امر بررسی مسايل تسھيل می کند

 طبقاتی مشخص در کشور ۀور خود گشتن و نفھميدن سير حوادث و مبارزده بررسی بپردازد، آنوقت کارش فقط ب
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که به ُکنه  آنوقت کارش به اين محدود می شود که تنھا در مقابل کنش ھا، واکنش نشان دھد، بدون آن. مفروض است

وادث را شما اگر در متن اين قانون عام حرکت نکنيد، ھرگز قادر نخواھيد بود علت وقوع ح. مسايل پی برده باشد

 ايران و يا آن ۀو اين وضع اپوزيسيون خودفروخت. که راه حل صحيح ارائه دھيد توضيح دھيد، چه برسد به اين

  .گوئی غرق استه بخشی از اپوزيسيون ايران است که در سردرگمی و بيھود

 سياسی ۀليل منظرقانون عمومی و اتوبوسی که در منطقه به حرکت در آمده است کدام است؟ اين امر از تجزيه و تح

  .دست می آيده جھان ب

ثر است، تضاد ميان امپرياليسم و الت جھانی نقش داشته و در آنھا مؤيکی از تضادھای اساسی جھان که در تحو

 مناطق نفوذ خويش به ھر وسيله ای دست می زند و سعی می کند ابزار ۀامپرياليسم برای توسع. خلقھای جھان است

امپرياليسم به بازار فروش برای کاالھای خويش نياز دارد، امپرياليسم به دستمزد . م آوردرا فراھ عملی و ذھنی آن

ارزان برای توليد کاالی خويش نياز دارد، امپرياليسم برای توليد کاالھای خويش به مواد اوليه نياز دارد که در 

خود به ه ستھای خويش که خود بامپرياليسم برای تحقق اين خوا. ممالک ديگر در زير خروارھا خاک نھفته است

انجام نمی رسد به حکومتھای دست نشانده در ممالک جھان که تنھا به ساز امپرياليستھا برقصند نياز دارد، آنھا نياز 

 طعمه را خود شخصا تناول نمايند و زمينه ۀخويش رقبای خود را از ميدان بدر کنند و ھمۀ دارند که برای حفظ طعم

  . ين وضعيت به نفع آنھا در جھان حفظ شودای ايجاد کنند که ا

با کاھش منابع . ی استئ انرژی فسيلی و ھسته ألۀيکی از قطعيترين مسايلی که امروز در جھان مطرح است، مس

فسيلی در جھان و با نياز کشورھای رو به توسعه نظير چين، ھندوستان، برزيل به انرژی، وضعيتی در جھان ايجاد 

مريکا اامپرياليسم . منابع انرژی برای امپرياليستھا را به يک امر بود و نبود تبديل کرده استشده است که تسلط به 

 المپا تحت نام ۀاز زمان توليد نفت و تجارت آن توسط آقای راکفلر برای سوخت در چراغ ھای نفتی گرد سوز با لول

ری کرد و با توليد اتومبيل و روشن شدن را بنيانگذا" استاندارد اويل کمپانی"شرکت نفتی " استاندارد"چراغھای 

اھميت نفت در جنگ جھانی اول با سفر پرزيدنت روزولت به عربستان سعودی به بزرگترين منابع نفت جھان دست 

ويژه در ه مريکا و انگلستان در جھان و بااز ھمان تاريخ جنگ پنھانی بر سر تسلط بر منابع انرژی ميان . يافت

 نفوذ انگليس بدل شدند و عربستان سعودی در خدمت ۀبه منطق... ران، عراق، کويت و اي. خاورميانه در گرفت

 اوج خود ۀروز بيشتر تشديد می شود و امروز به نقطه  حياتی روز بۀمبارزه بر سر کسب اين ماد. مريکا ماندا

وذ مسلمانھا خارج کرده فريقا تا مناطق نفت خيز را از زير نفادامن زدن به جنگ مسلمان و مسيحی در . رسيده است

 ممالک آنھا و تضعيف حکومتھای مرکزی و ايجاد نفاق به منابع اوليه آنھا دست پيدا کنند، در سودان، ۀو با تجزي

 ذھنی توجيه ۀدر ھمين رابطه زمين. خوبی مشھود استه ی بئفريقاانيجريه ، سومالی، کنيا و مالی و ساير ممالک 

 حجاب زنان و يا عدم تساوی حقوق زنان و مردان در ألۀراھم می آورند و مستجاوزات را به کشورھای اسالمی ف

قرآن می .  روز و سياست تبليغاتی خود بدل می کنندألۀ سال وجود داشته است به مس١۴٠٠ممالک اسالمی را که 

مھای سوزانند و از محمد کاريکاتور می کشند و اسالم ستيزی را رواج می دھند، از مسلمانان به عنوان آد

باره جنبش لختيھا راه می اندازند  يکه ب. نام می برند... تروريست، خطرناک، مردساالر، زن ستيز، ضد کودک و

که ماھيت امر در اين است که  تا ثابت کنند خودشان مترقی اند و مسلمانھا که لخت نمی شوند ارتجاعی اند، در حالی

 اين کارھا و تبليغات ۀھم.  خيز مسلمان را لخت کنند ممالک نفتھم زنان و ھم مرداناين عده می خواھند 

شما اگر . سازمانيافته برای آن است تا در افکار عمومی زمينه تجاوز به کشورھای نفت خيز مسلمان فراھم شود

 آنھا ۀمريکا به عھدا" سيا" ايران نگاه کنيد بخشی از وظايفی که سازمان ۀلحظه ای به نقش اپوزيسيون خود فروخت
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اسالم ستيزی آنھا ايجاد زمينه سازی برای تجاوز به کشورھای مسلمان است تا به . ه است به عھده گرفته اندگذارد

 داشتن و نگھداری منابع انرژی نيستند و حضورشان ۀمردم ممالک خود چنين تفھيم کنند که اين وحشی ھا شايست

ز وجود انرژی است تھديد می کنند، زيرا می زندگی ما را به خطر می اندازند و آسايش و رفاه ما را که ناشی ا

کم کم امپرياليستھا مالک منابع نفتی ما می .  و منبع آسايش ماست، تصاحب کنندما!! حق طبيعیخواھند آنچه را که 

با ھمين . شوند و ملتھای ما، کسانی محسوب می گردند که گويا می خواھند با توحش جلوی پيشرفت تمدن را بگيرند

مريکا به اشتباه در زير خاک عربستان سعودی انفت : "مريکائی به کنايه گفتاه يکی از سياستمداران منظور بود ک

مريکا مترصد آن است که در صورت کمبود ااين سخنان صميمانه، نشان می دھد که امپرياليست ". قرار گرفته است

 در مناطق شيعه نشين قرار دارد و راً منابع نفتی عربستان سعودی اکث. نفتش، خاک عربستان سعودی را اشغال کند

اين نفوذ نه تنھا از نظر مذھبی است، بلکه با تھديدھای ايران عليه . شيعيان در زير نفوذ جمھور اسالمی ايران ھستند

مريکا در منطقه، با حمايت ايران از مردم فلسطين و لبنان از نظر سياسی نيز بسيار بُرد داشته و برای ااسرائيل و 

طور کلی، توسط ه اين است که تبليغات ضد اسالمی و نه ضد اديان ب. اسالمی ايران محبوبيت خلق می کندجمھوری 

عمال امپرياليستھا در جھان را بايد در متن سياست عمومی امپرياليستھا برای تصاحب نفت جھان و زمينه سازی 

دی جنسی و يا آزادی د و تنھا کارزار آزااگر کسی اين جنگل را نبين.  ذھنی اين تجاوز ارزيابی کردۀتوجيه گران

ندازد يا ابله است و يا عامی خودفروخته ای که وی را مترقی و مدرن جا بيندازد و خود را امروزی و راه بي" زنا"

  .برای اين گونه موارد پرورش داده و فربه کرده اند

سازی تقلبی دست زده و قبيله گرائی و  به اپوزيسيون اآنجا که پای مسلمان و مسيحی در ميان نيست، مانند ليبي

را تشويق می کنند تا با بمباران مردم غير نظامی و ايجاد ... دموکراسی و حقوق بشر و حمايت از مردم غيرنظامی

 ضد سنی ھا تکيه هدر عراق به کردھا و شيعيان ب. عدم امنيت و تجزيه کشورھا به منابع نفتی آنھا دست پيدا کنند

در آذربايجان شيعه، تھديد . ق را از چنگ روسھا و چينی ھا بدر آورده ميان خودشان تقسيم کنندکردند تا نفت عرا

 دخالت خود و ترکيه در آنجا نمودند تا جای پای مھمی در آنجا ۀروسيه و ارمنستان و ايران و ترک زبانی را وسيل

مريکا و انگليس ار دست امپرياليستھای جز ايران ده ھم اکنون نفت خليج فارس ب. کسب کنند و نفتش را غارت کنند

را  ايران تنھا کشوری در منطقه است که امپرياليستھا موفق نشده اند زمام امور سياسی آن. و تا حدودی فرانسه است

 عکس در اثر نفوذ ايران در عراق شيعه مذھب و در عربستان سعودی در بخش شيعه نشين و هب. به کف آورند

.  امپرياليستھا در منطقه در خطر استستراتيژيکوضعيتی ايجاد شده است که منافع ... يمن و لبنان وبحرين و 

تسلط بر چاھھای نفت ايران از طريق يک رژيم دست نشانده، . مبارزه با مذھب شيعه بوی نفت و خون می دھد

مريکا داده که می تواند از ارياليست دست امپه جنايتکار و مستبد در ايران، گلوگاه اروپا و چين و ھندوستان را ب

 بھای نفت به جنگ روسيه ای برود که ھم اکنون قدرت نظامی و اقتصاديش را مديون به ۀطريق تعيين خودسران

  .حراج گذاردن منابع نفتی اش است

جزيه  قوم گرائی را مطرح می کنند و در پی تألۀی خبری نيست، مسئدر مناطقی که از جنگ شيعه و سنی و قبيله 

امپرياليستھا ھرگز دلشان برای اجرای حقوق بشر و يا احترام به حقوق ملل در ايران نسوخته . اين کشور بر می آيند

فارسھا "يادشان آمده که در ايران ملتھای گوناگون وجود دارند که حقوقشان از طرف ه ولی در حال حاضر ب. است

قطعنامه ھای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نه تنھا از نقض  ۀباره در ھم يکه ب. قرار گرفته است" مورد تھديد

ھمين امپرياليستھا . حقوق بشر در ايران سخن می رود، از نقض حقوق اقليتھا و مذاھب نيز سخن به ميان می آيد

ظاھرا در آن زمان نه حقوق . بودند که خانم اشرف پھلوی را به رياست کميسيون حقوق بشر در زمان شاه برگزيدند
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باره امپرياليستھا خواھان حق تعيين سرنوشت  يکه ب. بشر در ايران به زير پا گذارده می شد و نه حقوق اقوام و ملل

ھمدستی ُکردھای ناسيونال شونيست با امپرياليستھا و صھيونيستھا و . دست خودشان در ممالک ديگر شده انده ب

 ی ھا سال است ادامه دارد و ھمدستی ناسيونال شونيستھارژيم طالبانی و بارزانی در عراق، که تازگی ندارد و ده

 ۀآذری با دولت ترکيه و جمھوری آذربايجان و دادن امکانات مالی و تجھيزاتی به آنھا، ھمه و ھمه در خدمت تجزي

ايران با تکيه بر امپرياليسم و صھيونيسم برای تسلط به چاھھای نفت ايران است و نه برای تحقق حقوق دموکراتيک 

 رفع ستم ملی تنھا می تواند در مبارزه با امپرياليسم و در راه تحقق ؛ملل و رفع ستم ملی از آنھا، در دنيای امروز

لقمه ھای " بی طبقه تحقق يابد، درغير اينصورت قبول رقيت امپرياليستھا توسط ممالکی است که به صورت ۀجامع

مرات به ظاھر مستقل کشورھای سابق يوگسالوی است که بھترين نمونه ھم اکنون مستع. در آمده اند" ريز و چرب

راستی اين اپوزيسيون مصلحت گرای ايران کجا بود، در موقعی که . مين کنندأ خود را تۀحتی قادر نيستند بودج

 ُکرد به پای بوسی جرج بوش و طالبانی و بارزانی رفته بودند و با آنھا ھمکاری می کردند و ۀاحزاب خود فروخت

جاوز امپرياليستھا به ايران بودند؟ اين اپوزيسيون يادش رفته که برای حفظ وحدت در مقابل جمھوری خواھان ت

  . اسالمی با آنھا جبھه مشترک تشکيل داده بود

ھر چه بيشتر کشور چين توسعه می يابد و ھمراه با ھند و برزيل به مواد خام بيشتر نياز پيدا می کند، تضادھا بر سر 

مين منافع خود آنھا أحمايت چين از ايران و يا روسيه از ايران را بايد در کادر ت. تشديد می گرددکسب مناطق نفوذ 

مريکا در ايران و خليج فارس باز گردد و رژيمی در ايران سر ااگر وضعيت منطقه طوری بگردد که دست . ديد

مين انرژی و يا أين و روسيه نيز برای تمريکا باشد، آنوقت منافع ملی چا ۀکار بيايد که مانند محمد رضا شاه گماشت

اروپا . مريکا نفت بخردانام يورو از ه آنوقت اروپا نمی تواند با پول بی اعتبار خود ب. درآمد ملی به خطر می افتد

حمايت چين و روسيه از . مريکاستا بپردازد، که اين وابستگی کامل اروپا به الرد" معتبر"بايد نفت خود را با ارز 

خاطر آن است که از دست ه  چين و روسيه شده است، بلکه بۀه به خاطر آن است که گويا ايران مستعمرايران ن

 مھمی مانند ايران در معادالت منطقه، خطر بزرگی برای منافع اين ممالک است و توازن قوا را در ۀرفتن مھر

 در متن سياست عام امپرياليستھا در البته ھمدستان امپرياليستھا و صھيونيسم. شدت تغيير می دھده سطح جھانی ب

منطقه، ھميشه ھمين شايعه را تبليغ می کنند و ھمه را برای مبارزه عليه چين و روسيه تحريک و ترغيب می نمايند، 

که استقالل ايران از جانب آنھا نيست که مورد تھديد واقع می شود، از جانب بخش مھمی از امپرياليستھای  در حالی

ی مورد ئ است که برای تسلط بر چاھھای نفت و ممانعت از دستيابی ايران به فنآوری ھسته غرب و صھيونيسم

  . تھديد است

ی و صنايع پيشرفته دست پيدا کند، اين خطر را ئکه امپرياليستھا مخالف آن ھستند که ايران به انرژی ھسته  اين

ی داخلی، دست بازتری در تعيين بھای نفت و برای آنھا دارد که ايران با دست يافتن به فنآوری مدرن و خودکفائ

مين انرژی از طريق أت.  نفت به بازار و نياز کمتری به کسب ارز خارجی داشته باشدۀمقدار استخراج و عرض

 داخلی منجر می شود و نفت ايران را ۀی، تالش در جھت خودکفائی، طبيعتا به کاھش فروش نفت در عرصئھسته 

دستيابی به اين فنآوری دست ايران . خاطر استفاده در امور پتروشيمی حفظ خواھد کرده برای نسلھای بعدی ايران ب

اين عمل با . مين می کندأ نسلھای آتی ايران را تۀرا در کاھش و يا افزايش و تعيين بھای نفت باز می گذارد و آيند

که بتواند خودش اورانيوم  طوریه ايران مستقل از انرژی نفت، ب. سياست عمومی امپرياليسم در ايران منطبق نيست

فروش برساند و صاحب ارز خارجی گردد، مغاير سياست ه ی را در منطقه بئخودش را غنی سازد و انرژی ھسته 

امپرياليستی برای به زير سلطه کشيدن کشورھای منطقه است و منجر به کاھش توليد نفت و افزايش بھای آن به 
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نفت، ممالک امپرياليستی را دچار اختالل در توليد می کند، زيرا کاالھای افزايش بھای . صورت سرسام آور است

آنھا امکان رقابت با کاالھای چينی را که در بدترين شرايط استثماری به صورت ارزان قيمت تھيه می شوند، 

  .مريکا تسلط بر منطقه و ايران يک امر حياتی استابرای امپرياليست . ندارند

 و تادانھمين کار را آنھا بعد از اشغال عراق با ھمه اس. ندان اتمی ايران را ترور می کنندبی جھت نيست که دانشم

آن بخش از اپوزيسيون ايران که اين ترورھا را محکوم نکرد، در بساط امپرياليستھا . دانشمندان عراقی کردند

  .رقاصی می کند

تجاوز به سوريه، . توضيح داد و بررسی علمی کردتنھا در اين کادر می شود مسايلی که در منطقه اتفاق می افتند 

، سرکوب نھضت فلسطين و اخرابکاری قطر و عربستان سعودی در منطقه، تجاوز به بحرين و يمن، حمله به ليبي

... لبنان، اپوزيسيون سازی در بروکسل و استکھلم و لندن، راه انداختن کارزارھای حقوق بشری و يا فمينيستی و

رآن سوزان، ممانعت از بنای مساجد، کارزار ضد ختنه، کشتار خارجيان مسلمان در اروپا، آدمکشی انجمن لختيھا، ق

در افغانستان و عراق مسلمان به صورت ميليونی، تجاوز به کشورھا با ھواپيماھای بی سرنشين و کشتن چندين 

 تروريسم ۀخود نشان... منيتی وھزار نفر در اين ممالک بدون حکم دادگاه و تنھا بر اساس ادعاھای سازمانھای ا

 امپرياليستھاست که بايد با تمام قوا در ۀعريان، قلدری و بيانگر ماھيت ضد بشری و ضد دموکراتيک و رياکاران

  .مقابل آنھا ايستاد و فريب آنھا را نخورد

نند با درآوردن کسانی که سقوط اتوبوس را نمی بينند و به صندلی آخر پناه می برند، کسانی ھستند که فکر می ک

شورت ھايشان در مالءعام و ساختن تقويم لختی ھا با اندامھای کج و معوج خود و يا شرکت در سازمان مسلمانان 

ن و تورنتو عليه مسلمانان و فحاشی و فحاشی به اعتقادات يسابق و شرکت در نمايشات اعتراض صھيونيستھا در برل

ئی، مانند سازمان مجاھدين خلق، دارند به سرنگونی رژيم جمھوری مريکاامذھبی مردم و يا ھمکاری با گينگريچ 

. گيريم که رژيم ھم سرنگون شد، سرنوشت نفت ايران و غنی سازی اورانيوم چه می شود؟. اسالمی خدمت می کنند

 اين عده که دستشان رو شده است، اين است که به اين ھمه ۀبھان. پارچه چه می شود؟ سرنوشت ايران متحد و يک

بيچاره ھائی که با دست امپرياليستھا بر سر کار آيند و در استخر آنھا شنا کنند و در . مسايل بعدا رسيدگی می کنيم

آنھا با پناه بردن به .  بتوانند با اختيار تصميم اتخاذ کنندمتن سياست آنھا تعيين سياست نمايند، استقاللی ندارند که بعداً 

مبارزه با نقض حقوق بشر در ايران . وش کرده و مردم را فريب می دھندصندلی عقب اتوبوس، دل خودشان را خ

 ضد هبايد از ھم اکنون ب. ثر دارد که دست امپرياليستھا را از ھم اکنون رو کندسياسی و مؤزمانی مضمون بشری و 

 منطقه به نفع ھر گونه تضعيف امپرياليسم و شکست آنھا در. سلطه طلبی امپرياليسم در منطقه و ايران مبارزه کرد

ھر کس اين حرکت و مسير . مصالح ايران و ممالک منطقه است، اين آن قانون عامی است که ھر کس بايد بفھمد

رژيم جمھوری اسالمی فاسد، مستبد، ارتجاعی، عقب . تحوالت را نبيند، جنگل را نديده و به درخت چسبيده است

ياليستھا در ايران رژيم دست نشانده ای بر سر کار آورند مانده و ناقض حقوق بشر است، ولی مگر قرار است امپر

که ھم حقوق مليتھا را در نظر بگيرد، ھم حقوق بشر را و ھم دموکرات و انقالبی باشد؟ چنين شير بی يال دم اشکمی 

  . افريديخدا ھم ن

*****  

 يران، ارگان مرکزی حزب کارا٢٠١٢، اکتبر سال ١٣٩١ مھرماه ١۵١بر گرفته ازتوفان شماره 
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