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   توفان-حزب کار ايران  

       ٢٠١٢ دسمبر ١٧

  )توفان(متن سخنرانی رفيق نماينده حزب کارايران

 . دراجالس وسيع سازمانھا و احزاب انقالبی در استانبول

  

 سازمان و حزب سياسی ضد امپرياليستی و کمونيست و ٢١  مرکب از جلسه ای ٢٠١٢بر و ماه اکت٢١  و٢٠در   

پيام زير توسط رفيق . گو پرداختند و مترقی در استانبول تشکيل شد و در مورد اوضاع خاورميانه به بحث و گفت

 جلسهگزارش مشروح اين . رارگرفتبه سمع حضار رسيد و مورد استقبال آنھا ق  حزب  به چند زبان ترجمه،ۀنمايند

  . منتشر خواھد شد آينده توفان الکترونيکۀدر شمار

***  

  علل تحريمھای اقتصادی و تھديدات نظامی به ايران

   و متحدينش چيست؟امريکاتوسط امپرياليست 
  رفقای گرامی

د ميان امپرياليسم و ثر است، تضاؤالت جھانی نقش داشته و در آنھا ميکی 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 . را فراھم آورد عملی و ذھنی آن

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

خود به ه امپرياليسم برای تحقق اين خواستھای خويش که خود ب. ممالک ديگر در زير خروارھا خاک نھفته است

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

 تناول نمايند و  طعمه را خود شخصاً ۀدر کنند و ھمه  خويش رقبای خود را از ميدان بۀدارند که برای حفظ طعم

  . زمينه ای ايجاد کنند که اين وضعيت به نفع آنھا در جھان حفظ شود

با کاھش منابع . ی استئته  انرژی فسيلی و ھسألۀيکی 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 

 امريکاامپرياليسم .  منابع انرژی را برای امپرياليستھا به يک امر بود و نبود تبديل کرده استرشده است که تسلط ب

 المپا تحت نام ۀرت آن توسط آقای راکفلر برای سوخت در چراغ ھای نفتی گرد سوز با لولاز زمان توليد نفت و تجا
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را بنيانگذاری کرد و با توليد اتومبيل و روشن شدن " استاندارد اويل کمپانی"شرکت نفتی " استاندارد"چراغھای 

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

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

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

 اوج خود ۀروز بيشتر تشديد می شود و امروز به نقطه  حياتی روز بۀادمبارزه بر سر کسب اين م.  ماندامريکا

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

، در سودان، ند ممالک آنھا و تضعيف حکومتھای مرکزی و ايجاد نفاق به منابع اوليه آنھا دست پيدا کنۀو 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 ألۀتجاوزات را به کشورھای اسالمی فراھم می آورند و مس

قرآن می .  روز و سياست تبليغاتی خود بدل می کنندألۀبه مس سال وجود داشته است ١۴٠٠ممالک اسالمی را که 

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

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  ت کنند خودشان مترقی اند و مسلمانھا که لخت نمی شوند ارتجاعی اند، در حالیتا ثاب

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

شما اگر . ای نفت خيز مسلمان فراھم شود تجاوز به کشورھۀسازمانيافته برای آن است تا در افکار عمومی زمين

 آنھا ۀ به عھدامريکا" سيا"ايران نگاه کنيد بخشی از وظايفی که سازمان ۀ لحظه ای به نقش اپوزيسيون خود فروخت

اسالم ستيزی آنھا ايجاد زمينه سازی برای تجاوز به کشورھای مسلمان است تا به .  به عھده گرفته اند،گذارده است

 داشتن و نگھداری منابع انرژی نيستند و حضورشان ۀود چنين تفھيم کنند که اين وحشی ھا شايستمردم ممالک خ

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

مپرياليستھا مالک منابع نفتی ما می کم کم ا.  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

 به اشتباه در زير خاک عربستان سعودی امريکانفت : "ئی به کنايه گفتامريکامنظور بود که يکی از سياستمداران 

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

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

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

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

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

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

 به اپوزيسيون اآنجا که پای مسلمان و مسيحی  در ميان نيست، مانند ليبي.  ذھنی اين تجاوز ارزيابی کردۀتوجيه گران

را تشويق می کنند ... ردم غيرنظامیسازی تقلبی دست زده و قبيله گرائی و دموکراسی و حقوق بشر و حمايت از م

در عراق به .  کشورھا به منابع نفتی آنھا دست پيدا کنندۀتا با بمباران مردم غير نظامی و ايجاد عدم امنيت و تجزي

در آورده ميان خودشان ه  ضد سنی ھا تکيه کردند تا نفت عراق را از چنگ روسھا و چينی ھا بهکردھا و شيعيان ب

 دخالت خود و ترکيه در ۀآذربايجان شيعه، تھديد روسيه و ارمنستان و ايران و ترک زبانی را وسيلدر . تقسيم کنند

جز ايران در ه ھم اکنون نفت خليج فارس ب. آنجا نمودند تا جای پای مھمی در آنجا کسب کنند و نفتش را غارت کنند
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تنھا کشوری در منطقه است که امپرياليستھا ايران .  و انگليس و تا حدودی فرانسه استامريکادست امپرياليستھای 

 عکس در اثر نفوذ ايران در عراق شيعه مذھب و در هب. را به کف آورند موفق نشده اند زمام امور سياسی آن

 ستراتيژيکوضعيتی ايجاد شده است که منافع ... عربستان سعودی در بخش شيعه نشين و بحرين و يمن و لبنان و

تسلط بر چاھھای نفت ايران . مبارزه با مذھب شيعه بوی نفت و خون می دھد.  در خطر استامپرياليستھا در منطقه

دست ه از طريق يک رژيم دست نشانده، جنايتکار و مستبد در ايران، گلوگاه اروپا و چين و ھندوستان را ب

ی برود که ھم اکنون  بھای نفت به جنگ روسيه اۀن خودسرانيي داده که می تواند از طريق تعامريکاامپرياليست 

  .ش را مديون به حراج گذاردن منابع نفتی اش است اقدرت نظامی و اقتصادی

 ۀ قوم گرائی را مطرح می کنند و در پی تجزيألۀدر مناطقی که از جنگ شيعه و سنی و قبيله ای خبری نيست، مس

حترام به حقوق ملل در ايران نسوخته امپرياليستھا ھرگز دلشان برای اجرای حقوق بشر و يا ا. 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

باره  يکه ب.  می رود، از نقض حقوق اقليتھا و مذاھب نيز سخن به ميان می آيدحقوق بشر در ايران سخن

ھمدستی ُکردھای ناسيونال . دست خودشان در ممالک ديگر شده انده ن سرنوشت بييامپرياليستھا خواھان حق تع

ده ھا سال است شونيست با امپرياليستھا و صھيونيستھا و رژيم طالبانی و بارزانی در عراق، که تازگی ندارد و 

ادامه دارد و ھمدستی ناسيونال شونيستھا آذری با دولت ترکيه و جمھوری آذربايجان و دادن امکانات مالی و 

 ايران با تکيه بر امپرياليسم و صھيونيسم برای تسلط به چاھھای نفت ۀتجھيزاتی به آنھا، ھمه و ھمه در خدمت تجزي

دموکراتيک ملل و رفع ستم ملی از آنھا، در دنيای امروز رفع ستم ملی تنھا می ايران است و نه برای تحقق حقوق 

 بی طبقه تحقق يابد، درغير اينصورت قبول رقيت امپرياليستھا ۀتواند در مبارزه با امپرياليسم و در راه تحقق جامع

کنون مستعمرات به بھترين نمونه ھم ا. در آمده اند" لقمه ھای ريز و چرب"توسط ممالکی است که به صورت 

راستی اين اپوزيسيون . مين کنندأ خود را تۀظاھر مستقل کشورھای سابق يوگسالوی است که حتی قادر نيستند بودج

 ُکرد به پای بوسی جرج بوش و طالبانی و ۀمصلحت گرای ايران کجا بود، در موقعی که احزاب خود فروخت

 خواھان تجاوز امپرياليستھا به ايران بودند؟ اين اپوزيسيون يادش بارزانی رفته بودند و با آنھا ھمکاری می کردند و

  .  مشترک تشکيل داده بودۀرفته که برای حفظ وحدت در مقابل جمھوری اسالمی با آنھا جبھ

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. اطق نفوذ تشديد می گرددکسب من

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

مين انرژی و يا أافع ملی چين و روسيه نيز برای ت باشد، آنوقت منامريکا ۀکار بيايد که مانند محمد رضا شاه گماشت

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

ز حمايت چين و روسيه ا. ستامريکار بپردازد، که اين وابستگی کامل اروپا به الد" معتبر"بايد نفت خود را با ارز 

خاطر آن است که از دست ه  چين و روسيه شده است، بلکه بۀايران نه به خاطر آن است که گويا ايران مستعمر

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

و صھيونيسم در متن سياست عام امپرياليستھا در  البته ھمدستان امپرياليستھا .ر می دھدييشدت تغه 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
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ی مورد ئآوری ھسته  و صھيونيسم است که برای تسلط بر چاھھای نفت و ممانعت از دستيابی ايران به فنغرب 

  .     تھديد است

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

ن بھای نفت و ييی مدرن و خودکفائی داخلی، دست بازتری در تعآور برای آنھا دارد که ايران با دست يافتن به فن

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 ۀ به کاھش فروش نفت در عرصی، تالش در جھت خودکفائی، طبيعتاً ئھسته 

آوری دست  دستيابی به اين فن. خاطر استفاده در امور پتروشيمی حفظ خواھد کرده لھای بعدی ايران ببرای نس

اين عمل . مين می کندأ نسلھای آتی ايران را تۀن بھای نفت باز می گذارد و آيندييايران را در کاھش و يا افزايش و تع

که بتواند خودش  طوریه قل از انرژی نفت، بايران مست. با سياست عمومی امپرياليسم در ايران منطبق نيست

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

سياست امپرياليستی برای به زير سلطه کشيدن کشورھای منطقه است و منجر به کاھش توليد نفت و افزايش بھای 

افزايش بھای نفت، ممالک امپرياليستی را دچار اختالل در توليد می کند، زيرا .  استآن به صورت سرسام آور

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

  . تسلط بر منطقه و ايران يک امر حياتی استامريکابرای امپرياليست . شوند، ندارند

  قای گرامیرف

" ارتش آزاد سوريه"اپوزيسيون شورای ملی و  .ضد انقالب است  امروز درسوريه  جريان داردانقالب نيست،آنچه

 و ممالک ارتجاعی عربی و رژيم ترکيه امريکاکه ھمه جانبه مورد حمايت مادی و معنوی امپرياليست جنايتکار

استعمارگران می خواھند حکومت سوريه . ز تطابق داردرژيم صھيونيستی اسرائيل نيھاى قرار می گيرد با خواسته

 ايران ۀسازند، زيرا اين تالشی در جھت مصلحت اسرائيل است که با خالی شدن پشت جبھ... را از درون متالشی

ھت اين مصلحت حرکت می ج در امريکا به ويژه غربیھاىدولت. تجاوز نظامی به کشور ما سھلتر متحقق گردد

 خبر جون ٢١نيويورک تايمز  .برقراری آزادی و دمکراسی که مردم سوريه مستحق آن ھستندکنند و نه در جھت 

 در جنوب ترکيه به سازماندھی فراريان و خود فروختگان سوری می امريکاداد که افسران سازمان جاسوسی 

تجاوز نظامی ترکيه حزب ما  .کند مين میأرا ت" ارتش آزاد سوريه " ۀپردازند و عربستان سعودی نيز حقوق ماھيان

  . محکوم ميکندبه سوريه  که  مقدمه ای است برای تجاوز مسقيم ناتو به اين کشور، قوياً را 

ه  را که گوش بامپرياليستھا درپی آن ھستند که رژيم گماشته ای نظير رژيم ليبيا بارھا تحليل کرده است ، حزب ما

 ۀ ھژمونی بالمنازع در منطقامريکا امپرياليست تيژيکستراسياست .  باشد بر مسند قدرت بنشانندامريکافرمان 

شورای ملی سوريه و ارتش ." خاورميانه و خليج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی است

  .برای تحقق چنين ھدف ارتجاعی وسيله ايست دردست امپرياليستھا" آزاد آن

  رفقای عزيز

 ۀکنترل بر ايران کنترل بر يک منطق. ن کليد منطقه و گره گاه تضادھای جھان استايراھمانطور که بيان داشته ايم 

 در جغرافيای سياسی جھان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای ده ھا سال آينده برای ستراتيژيکمھم ر

 باز و بسته امريکات  امپرياليسۀ ھرمز شير نفت جھان است که آنوقت با ارادۀتنگ. مين می کندأ تامريکاامپرياليست 

 و ساير امپرياليستھا در منطقه، خطری برای امنيت جھان است و امنيت مردم منطقه را امريکاحضور . می شود
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 بمب اتمی موھومی ايران تنھا يک دروغ توجيھی برای تسلط بر منطقه است و سازش ألۀمس. تھديد می کند

  .  آنھا ھرگز نخواھد کاستۀغالگرانه و تجاوزکارانجمھوری اسالمی با امپرياليستھا از ماھيت اھداف اش

تار ضد بشری  ضد مردم ايران، يک کشه اقتصادی عليه ايران را بۀتحريمھای جنايتکاران) توفان(حزب کار ايران

سشان أوليت مستقيم فجايعی که در ايران بروز خواھد کرد به گردن امپرياليستھا و در رؤارزيابی می کند و مس

 جنگ افروزانه، ضد بشری و غير قانونی دانسته آنھا را حزب ما اين اقدامات را قوياً .  می گذاردامريکاامپرياليست 

 .محکوم می کند

 مردم  و گروھھا و سازمانھا ھای دمکرات، مترقی و ضد امپرياليست ۀحزب ما با  صدور بيانيه ھای متعدد ھم

اليستھا فراخوانده است تا درمقابل  زورگوئيھا و   ضد تحريمھای اقتصادی و جنگ افروزی امپريهايران را ب

  .تھديدات نظامی بايستند

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی را يک رژيم ارتجاعی و  سرکوبگر می داند که مورد ) توفان( حزب کارايران

است و نه قوای  مردم ايران ۀنفرت اکثريت مردم ايران قرار دارد، ولی سرنگونی اين رژيم فاسد و جنايتکار وظيف

 خويش را در نظر داشته و با ھدف مستعمره کردن ايران به کشور ما ۀمتجاوز بيگانه که تنھا و تنھا منافع غارتگران

رياکاری بر پيشانی آنھا . امپرياليستھا ھرگز حامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نبوده اند. حمله خواھد کرد

د امپرياليستی از مبارزه برای حقوق دمکراتيک و آزاديھای سياسی جدا  ضۀحزب ما معتقد است مبارز. نوشته است

نيست ورژيم جمھوری اسالمی که ايران را به زندان کارگران و زحمتکشان و عموم مردم شريف ايران تبديل کرده 

است، از مردم ايران بيش از دشمنان خارجی می ترسد  و حاضر است برای بقای منحوسش ھر امتيازی را به 

  امپرياليستھا  و محکوم ۀحزب ما با ھوشياری تمام ضمن افشای توطئ. امپرياليستھا بدھد تا برمسند قدرت باقی بماند

 رژيم جمھوری اسالمی را محکوم و ۀ نظامی به ايران  اقدامات سرکوبگراننوع تھديدکردن  تحريم اقتصادی و ھر 

حت ستم ايران قاطعانه حمايت می نمايد واز ھيچ از حقوق دمکراتيک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ت

  . شان و مبارزه عليه اجانب دريغ نمی ورزدۀکوششی درسازماندھی مردم برای تحقق حقوق حق

 

  ١٣٩١ ]قوس[ حزب کارايران آذر ماه نشريه الکترونيک٧٧ ۀ شماراز توفان الکترونيکبرگرفته 

www.toufan.org  

toufan@toufan.org 

  

 

 


