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مقدمه
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و پيروزی بلوک غرب ،دمکراتھا وعدۀ صلح جھانی و رفاه عمومی
را دادند .قرار بود نظم جديد ،نظمی بدور از جنگ و بحران اقتصادی باشد .در نظم جديد
بورژوازی آمريکا سعی کرد ھژمونی خود را بعنوان قدرت برتر جھانی حفظ کند که در آن آمريکا
ھيچ رقيبی نداشت .اين جاه طلبی آمريکا منجر به جنگ و نا آرامی در سراسر جھان شد ،که بعنوان
مثال می توان به جنگھای بالکان ،افغانستان ،عراق و ده ھا جنگ کوچک ديگر اشاره کرد.
 ٢٩اسفند  ١٣٨١آمريکا در راستای حفظ ھژمونی خود و برای شاخ و شانه کشيدن به رقبای
گانگستر خود بخصوص فرانسه و آلمان و با عنوان اينکه عراق دارای سالح ھای کشتار جمعی
است حمام خون براه انداخت .ولی تاکنون آمريکائی ھا موفق نشده اند سالح ھای کشتار جمعی در
عراق پيدا کنند .آمريکا تنھا گانگستری است که تا بحال دو بار از بمب اتمی استفاده کرده است.
دستور بمباران اتمی ھيروشيما  -ناکزاکی توسط جنايتکاری چون »ھری ترمن« داده شده بود که در
اثر آن حدود  ٢٢٠،٠٠٠نفر از مردم غير نظامی در گرمای چندين ميليون درجۀ حاصل از فعل و
انفعاالت حاصله از بمب اتمی جان باختند و بعنوان سندی از جنايات گانگستر بزرگ در تاريخ
بشريت به ثبت رسيد.
در  ٢۴آذر ماه  ١٣٩٠آمريکا به حضور نظامی خود در عراق پايان داد» .لئون پنتا« در سخنرانی
خود بمناسبت خروج نيروھای آمريکائی از عراق گفت":جنگ عراق دارای ارزش بسياری در
خونھا و دالرھا برای ما بود ،حدود  ٧۵٠ميليارد دالر ھزينه و  ۴۴٨٧کشته[١]".
اما تعداد قربانيان عراقی بسيار دردناک تر و اسفناک تر از اين ارقام است ،موسسه تحقيقاتی
) (Opinion Research Businessتعداد قربانيان عراقی را  ١،٠٣٠،٠٠٠اعالم کرده است و زير
ساخت عراق نيز آسيب بسيار جدی ديده است .اين در حالی است که دولت عراق با دولت ايده آل
آمريکا بسيار فاصله دارد و ايران نفوذ زيادی در دولت عراق دارد.
در کنار اينھا مخالفت ترکيه با سياستھای اسرائيل که مخالف سياست آمريکاست و يا تھديد دولت
اسرائيل به بمباران تاسيسات ھسته ای ايران که با سياست آمريکا در تناقض است .پافشاری آمريکا
به بی ثبات کردن سوريه که خالف منافع اسرائيل در حال حاضر است .ھمگی اينھا بيانگر افول
قدرت آمريکا به عنوان تنھا ابر قدرت جھانی در خاور ميانه است.
درک شرايط حاضر و پاسخ دادن به ملزومات آن تنھا از طريق درک مفھوم امپرياليسم در عصر
گنديدگی سرمايه امکان پذير است ،يعنی از طريق درک توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و
بازار جھانی است که می توان افـق و دورنمـای انتـرنـاسيـوناليستی ارائه داد .اگر در دوران رشد
سرمايه داری امپرياليست ھا بدنبال مستعمرات جديد بودند ،در عصر انحطاط سرمايه داری ،در
عصر امپرياليسم ،امپرياليسم مربوط به توزيع مجدد بازار جھانی است و اين امر شامل تمامی
کشورھای جھان است .در چنين شرايطی ،تمامی کشورھا ،چه گانگسترھای بزرگ مانند آمريکا و
بريتانيا و چه گانگسترھای کوچک مثل ايران و ترکيه سعی در تضعيف ديگری و تسخير بازار
ھمديگر را دارند.

ايران در راستای جاه طلبی ھای امپرياليستی خود ،خواھان نقشی برای خود در قدرت منطقه است.
گانگسترھای بزرگ )امپرياليستھای بزرگ( می خواھند نقش او را تضعيف کنند .ظاھرا يک
ھمگرائی در بين دمکراتھا نيز برای محدود کردن ايران در ايفای نقش قدرت منطقه ای بوجود آمده
است .البته گانگسترھای اروپائی اميدوارند که پروسۀ تضعيف قدرت اقتصادی ،سياسی و نظامی
ايران منجر به افزايش نفوذ قدرتھای اروپائی گردد .روسيه و چين نيز دليلی نمی بينند که نفوذ رو به
افول آمريکا در خاورميانه را تقويت کنند .ايران نيز بر منافع امپرياليستی خود و ايفای نفش قدرت
منطقه ای پای می فشارد و مايل نيست تحت فشار تنبيھات گانگسترھای بزرگ از موضع خود کوتاه
بيايد.

ايران مدعی قدرت منطقه ای
ايران در راستای جاه طلبی ھای امپرياليستی خود ،برای ايفای نقش رھبری در قدرت منطقه ای
است و اين مسئله محدود به رژيم کنونی نيست .شـاه نيـز چنيـن جـاه طلبی ھای امپرياليستی داشت
که خود را شاه شاھان می ناميد .و در رويای تحقق امپراطوری کورش در زمان مدرن بود که
برنامه ھای خود را در اين راستا تحت عنوان »به سوی تمدن بزرگ« ارائه داده بود .قرار بود طی
چند برنامۀ عمرانی ايران از يک کشور عقب مانده به يک کشور صنعتی تبديل شود .طبق ھمان
چشم انداز پيش بينی شده بود ايران در سال  ١٣٨٠شمسی پيشرفتھای صنعتی و رفاه اجتماعی برابر
با کشورھای فرانسه و انگليس داشته باشد .ايران در سال  ١٣۵٧پنجمين ارتش غير اتمی جھان را
داشت که نقش ژاندارم منطقه را در راستای منافع امپرياليستی خود ايفا می کرد .در اوايل دھۀ ۵٠
شمسی ارتش شاھنشاھی در راستای ايفای نقش قدرت منطقه ای خود به سرکوب وحشيانۀ جنبش
ظفار در کشور عمان پرداخت[٢].
نبايد فراموش کرد که ايران در
طول تاريخ مدرن ٣٠٠٠ ،سال
گذشته ،قدرت منطقه ای بوده و
 ٩٠٠سال از اين  ٣٠٠٠سال
يکی از »ابر قدرتھای جھانی«
بوده است .جمھوری اسالمی
با توجه به فاکتورھائی چون
ميزان جمعيت ،قدرت نظامی،
قدرت صنعتی ،داشتن نفوذ در
جنبش ھای ارتجاعی و
اسالمی منطقه ھمچون حزب ﷲ لبنان ،گروھھای شيعی عراق ،حماس در فلسطين و غيره  ،نفوذ در
عراق ،حتی تا حدودی در افغانستان و ھمچنين اتحاد استراتژيک با سوريه مدعی گانگستری منطقه
است .ايفای نقش قدرت منطقه ای توسط ايران در تضاد با منافع امپرياليستی غرب قرار دارد.
قـدرت اتمـی و نظامی يکـی از فاکتـورھای الزم برای ھر کشـوری در جھت ايفای نقش قدرت
منطقه ای است .در اين راستا در سال گذشته جمھوری اسالمی مانورھای متعددی را انجام داده است
که مانور »رزمايش واليت  «٩٠با ھدف تمرين کردن برای بستن تنگۀ ھرمز انجام گرفت .مانور

نظامی و زمينی »والفجر« توسط سپاه پاسداران ،مانور موشکی »پيامبر اعظم« و ده ھا مانور ديگر
در سالھای گذشته ھمگی برای نشان دادن قدرت نظامی ايران بوده است .عالوه بر اينھا در اليحۀ
بودجۀ سال  ١٣٩١جمھوری اسالمی ،به پيشنھاد دولت ،بودجۀ دفاعی افزايشی  ١٢٧درصدی داشته
است .اين در شرايطی است که دولت با  ١٠ھزار ميليارد تومان کسری مواجه است.
توضيح اين نکته ضروری است که ھدف دمکراتھا در حال حاضر نه تغيير رژيم در ايران بلکه
تضعيف قدرت اقتصادی ،صنعتی و نظامی ايران تا چنان حدی است که عمال نتواند ادعای قدرت
منطقه ای داشته باشد .ماداميکه بورژوازی آلترناتيو مناسبی برای رژيم کنونی پيدا نکند ،نه تغيير آن
بلکه تضعيف آن در دستور روز قرار می گيرد .ھمانطوری که در جنگ اول خليج فارس در سال
 ١٣۶٩صدام حسين را سرنگون نکردند بلکه او را بسيار تضعيف کردند ولی ھمچنان سر پا نگه
داشتند.
ترکيه در راستای اھداف امپرياليستی خود يکی ديگر از مدعيان قدرت منطقه ای است .ترکيه به
لحاظ جمعيتی ،اقتصادی و نظامی دست کمی از ايران ندارد و يک برتری نسبت به ايران دارد و آن
ھم اين است که از حمايت مستقيم غرب برخوردار است .ترکيه با ايدئولوژی »پان ترکيسم« سعی
دارد نقش رھبری را برای پان ترکيسم در منطقه ايفا کند و به ھمين خاطر در جنبش ھای ارتجاعی
ناسيوناليستی نفوذ پيدا کند .مثل ناسيوناليسم جمھوری آذربايجان ،جنبش ناسيوناليستی آذربايجان
ايران ،ترکھای عراق ،ترکھای ترکمنسان و غيره.
از سوی ديگر ترکيه در راستای منافع امپرياليستی خود و در راستای نفوذ در جنبش ھای اسالمی و
عربی ،مواضع ضد اسرائيلی می گيرد .ترکيه نه تنھا متحد رسمی اسرائيل در منطقه بود بلکه تنھا
کشور منطقه بود که مانور و ھمکاری نظامی وسيعی با اسرائيل داشته است .در چنين زمينه ای
است که »رجب اردوغان« ھمچون قھرمان در ميدان تحرير قاره با شور و شوق مورد استقبال قرار
می گيرد و صدای ترکيه در صفحۀ فارسی خود می نويسد " :ميدان تحرير قاھره اينبار صحنه شور
و ھيجان نسبت به ترکيه بود[٣] " .
عربستان سعودی کشور ديگر مدعی گانگستری منطقه ای است .عربستان سعودی توان جمعيتی،
صنعتی ،اقتصادی و يا حتی نظامی قابل مقايسه با ايران را ندارد .در جنبش ھای ارتجاعی اسالمی
و ناسيوناليستی نفوذ چندانی ندارد .تکيه عربستان سعودی بر پول نفت و صنعت مذھب )درآمد
حاصل از زوار مکه که کمتر از درآمد نفت نيست( دارد .عربستان سعودی بيشتر بر شيخ نشين ھای
منطقه خليج فارس نفوذ دارد .تقويت اپوزسيون سوريه و سرکوب اعتراضات بحرين توسط
عربستان سعودی در راستای ايفای چنين نقشی است.

ﺗاريخچۀ کوﺗاھی از انرژی اﺗمی ايران
شاه شاھان از ھمان دھۀ  ۵٠ميالدی در راستای بلند پروازيھای امپرياليستی خود پديده ای که بعدھا
»به سوی تمدن بزرگ« نام گرفت قصد داشت ايران را به يک قدرت اتمی تبديل کند .البته مشوق او
در اين زمينه اياالت متحدۀ آمريکا بود .بنياد پژوھشی »استنفورد« آمريکا در روند تحقيقات خود

برای پيشرفت صنعتی ايران توليد  ٢٠ھزار مگاوات برق تا
سال  ١٣٧۴را ارائه داده بود و ايده آل ترين راه برای
رسيدن به اين ھدف را تاسيس نيروگاه ھای ھسته ای مطرح
کرده بود .برای تحقق اين ھدف ،ايران در سال  ١٣۴٧به
عضويت آژانس بين المللی انرژی اتمی درآمد .در اين راستا
شاه در سال  ١٣۵٣سازمان انرژی اتمی ايران را به رياست
دکتر اکبر اعتماد تاسيس کرد که حدود يک چھارم دانشمندان
آن زن بودند.
برای نيل به اھداف خود ايران قرار داد احداث دو راکتور
 ١٣٠٠مگاواتی برای نصب در بوشھر را با شرکت آلمانی
»زيمنس« به امضاء رساند .در مھر ماه  ١٣۵۶فرانسه
برای احداث دو نيروگاه ھسته ای به ظرفيت  ٩٠٠مگاوات
در »دارخوين« و نزديکی اھواز با مقامات ايران به توافق
رسيد ،که مسئوليت اجرای آن را شرکت »فراماتوم« به
عھده داشت .در آذر  ١٣۵۶آلمان غربی مجوز ساخت  ۴راکتور ھسته ای را به شرکت »کرافت
ورک يونيون« ) (KraftwerkUnionداد .ايران در راستای اھداف امپرياليستی خود در سال
 ١٣۵۴دو ميليارد دالر در مجتمع غنی سازی اورانيم »يوروديف« ) (Eurodifدر منطقۀ تريکاستن
فرانسه سرمايه گذاری کرد که به موجب آن ايران می توانست از فن آوری غنی سازی يوروديف
بھرمند شود.
بعد از تغيير رژيم در ايران در سال  ١٣۵٧ھيچکدام از کشورھای غربی طرحھای خود را به پيش
نبردند .حتی شرکت فرانسوی »يوروديف« عليه ايران اقامه دعوا کرد که پروژۀ ده ساله خود را
متعھد نشده است و تقاضای خسارت کرد ٩٠٠ .ميليون فرانک از سرمايه گذاری ايران بعنوان
خسارت محسوب شد و بقيه سرمايه گذاری به شکل کاالی فرانسوی به ايران داده شد.
سالھا بعد در سال  ١٣٧٣ايران قرار تکميل و راه اندازی نيروگاه اتمی بوشھر را با روسيه منعقد
کرد .در فروردين  ١٣٨۵دانشمندان ايرانی موفق به توليد چرخۀ کامل سوخت ھسته ای در مقياس
آزمايشگاھی شدند و به اين ترتيب ايران به کشورھای عضو باشگاه اتمی پيوست .از سال ١٣٨٢
کشورھای غربی خواستار توقف غنی سازی اورانيم شدند .غربی ھا به فعاليتھای ھسته ای ايران
مشکوک ھستند و ادعا می کنند که پشت فعاليتھای صلح آميز ھسته ای ايران ،تالش برای ساختن
بمب اتمی قرار دارد ،که می خواھند جلو مسلح شدن ايران به بمب اتمی را بگيرند.

ﺗحريم ھای اقتصادی
متمدن ھای غربی اعالم کرده اند که نمی توانند ايران مجھز به سالح اتمی را تحمل کنند ،کسانی که
خود سالح اتمی دارند و دو بار آن را عليه مردم بی گناه بکار برده اند .لذا تحريم ھای اقتصادی
عليه ايران اعمال می کنند تا ايران قادر به توليد سالح اتمی نشود [۴].تورم نجومی با توجه به

کاھش ارزش ﷼ و چاپ اسکناس بدون پشتوانه از سوی دولت ايران از عوارض تحريم ھای
اقتصادی دمکراتھا است.
در رابطه با تحريم ھا در فضای سياسی ايرانی و غير ايرانی عموما دو نگرش وجود دارد .نگرشی
که موافق تحريم ھا ست ،معتقد است تحريم ھا جمھوری اسالمی را تضعيف می کند و نارضايتی ھا
را افزايش ميدھد که در روند خود به سرنگونی جمھوری اسالمی منجر می شود .مخالفان تحريم،
عوارض تحريم ھا ،عواقب سياسی تحريم ھای دولتھای غربی و احتمال حملۀ نظامی آنھا و عواقب
چنين اقداماتی را مطرح می کنند .قطعا برای انترناسيوناليستھا دو آلترناتيو يعنی موافق تحريم يا
مخالف تحريم که ھر دو در چھارچوب نظام سرمايه داری ھستند ،مفھومی ندارد بلکه زير سوال
بردن سرمايه داری و ارائۀ آلترناتيو خارج از نظام سرمايه داری يعنی مبارزه در راستای تحقق
انقالب اجتماعی که دولت سرمايه را در سراسر جھان ھدف قرار ميدھد ،مفھوم پيدا می کند و برای
آن تالش می کنند.
بار سنگين تحريم ھا و فشارھای اقتصادی و روانی حاصل از آنھا ،کمر طبقۀ کارگر و قشر تحتانی
جامعه را خرد می کند .بورژوازی ايران نيز تمام عوارض ناشی از بربريت سرمايه داری را به
گردن تحريم ھا می اندازد و احساسات ناسوناليستی توده ھا را در دفاع از ميھن تحت ھر شرايطی
تحريک می کند.
با توجه به شرايط پيچيدۀ اقتصادی امروز ايران عمال نميتوان به آمارھای رسمی مرکز آمار ايران،
بانک مرکزی يا حتی آمارھای مراجع بين المللی مراجعه کرد .شاخص ھائی مانند نرخ رشد
نقدينگی ،نرخ ارز ،شاخص رشد اقتصادی ،افق بسيار سياھی را برای اقتصاد ايران ترسيم می کند.
تــورم  ٣٠درصدی را حتـی روزنـامـه ھای دولتـی نيـز بـــرای سـال  ١٣٩٠اعتـراف می کنند و
می نويسند" :با توجه به موارد گفته شده يعنی رشد قيمت ارز و قيمت کاالھای وارداتی از يکسو و
کاھش نرخ رشد اقتصادی می توان انتظار داشت در سال جاری ]يعنی  [١٣٩٠نرخ رسمی تورم در
پايان سال در مرز  ٣٠درصد باشد[۵]".
منتھی تورم واقعی و فشار بر طبقه کارگر و قشر محروم جامعه بسيار باالتر از اينھاست .ما يک
مقايسه ای از چند کاالی اساسی در اول و آخر سال انجام داده ايم:
نام مواد

قيمت اول سال قيمت آخر سال درصد ﺗورم
 ٥٥درصد
 ٥٠درصد
 ٦٠٠درصد
 ٥٠درصد
 ١٠٠درصد
 ٧٥درصد

 ١٥٥٠تومان
يک بسته شکر  ١٠٠٠تومان
 ١٢٠٠تومان
 ٨٠٠تومان
يک پاکت شير
 ٧٠٠تومان
 ١٠٠تومان
بنزين
 ٦٠٠تومان
 ٤٠٠تومان
نان
 ٢٠تومان
 ١٠تومان
کاغذ آ چھار
 ٣٥٠تومان
 ٢٠٠تومان
نمک خوراکی
برنج  ٢٠کيلوئی  ٢٢ھزار تومان  ٥٦ھزار تومان  ٢۵٠درصد

 ١۶٨درصد

ورشکستگی صنايع و بدنبال آن بيکار شدن بخش زيادی از کارگران از عواقب تحريم ھای
اقتصادی است .در چنين شرايطی است که خبر گزاری ايلنا  ١٢بھمن  ١٣٩٠نوشت" :رييس کانون
انجمن ھای صنفی کارفرمايان از احتمال بی کاری بيش از دو ميليون کارگر خدماتی در پی اجرای
مصوبه ھيات وزيران مبنی بر لغو قرارداد با شرکت ھای پيمان کاری برای تامين نيروی انسانی
خبر داد".
با عملی شدن تحريم ھای جديد اتحاديه اروپا» ،سويفت« سازمان جھانی انتقاالت بين بانکی ،نه تنھا
بانک مرکزی ايران بلکه ديگر بانک ھا و نھاد ھای مالی را از دسترسی به خدمات خود محروم
کرد.
در چنين شرايطی است که ايران برای پرداخت بھای غالت وارداتی خود مجبور می شود از شمش
طال و بار تانکرھای نفت استفاده کند [۶].کابوس قحطی کاال و بيکاری گسترده يعنی فالکت
اقتصادی طبقه کارگر يعنی نابودی فيزيکی طبقه کارگر از آثار شوم تحريم ھای دمکراتھا است.

ﺗحريم نـفـتـی ايران
ايران نقش و جايگاه ويژه ای در تامين انرژی جھان دارد .ايران چھارمين منبع ذخاير نفتی و دومين
ذخاير گاز طبيعی جھان را داراست و ھمچنين به تنگۀ ھرمز دسترسی دارد .اتحاديه اروپا در
واکنش به برنامه اتمی ايران  ٣بھمن  ١٣٩٠در چھار چوب تحريم ھا ،واردات نفتی از ايران را از
اوايل تير ماه  ١٣٩١مورد تحريم قرار داد.
اتحاديه اروپا به کشورھای عضو وارد کنندۀ
نفت مھلتی  ۶ماھه داد تا جايگزين مناسبی
پيدا کنند .شبکۀ تلويزيونی »پرس تی وی«
وابسته به جمھوری اسالمی ٢۶ ،بھمن
 ١٣٩٠خبر از قطع صدور نفت به
کشورھای عضو اتحاديه اروپا داد ولی
وزارت امور خارجه ايران اين خبر را
تکذيب کرد و اعالم کرد که "فعال نفت ايران
به کشورھای اروپائی قطع نشده است".
ھم اکنون بلژيک ،ھلند و جمھوری چک
خريد نفت از ايران را متوقف کرده اند و
ديگر کشورھای وارد کنندۀ نفت مثل ايتاليا،
اسپانيا و يونان ھم در حال کاھش واردات
نفت خود از ايران ھستند
در ضمن بستن حسابھای بانک مرکزی
ايران مشکالت اساسی برای وارد کنندگان

نفت ايران بخصوص ھندوستان و چيـن بوجود آورده است .بخــاطـر تحـــريــم ھا کشورھای خريدار
نفت عمـال نمی توانند از طريق سيستم بانک جھانی بھای نفت خريد شده را پرداخت کنند.
از سوی ديگر عربستان سعودی نيز گفته است در صورت تحريم نفت ايران ،حاضر است کسری
نفت بازار را توليد کند .بخش قابل توجھی از انرژی جھان از تنگۀ ھرمز منتقل می شود و از
اھميتی استراتژيک برخوردار است .حدود  ٩٠درصد توليدات نفتی کشورھای حاشيه خليج فارس از
تنگۀ ھرمز صادر می شود و بخش عظيمی از واردات آنھا از اين تنگه وارد می شود .محمد
اسماعيل کوثری ،نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی ،بتاريخ
سوم بھمن  ١٣٩٠اعالم کرد" :اگر غربیھا از خريد نفت ايران صرف نظر کنند ،ما نفت را به
مشتريان غير اروپايی خواھيم فروخت و اما اگر اخاللی در فروش نفت ايران انجام شود ،قطعا تنگه
ھرمز بسته خواھد شد".
اختـالل در انتقال انـرژی يا حتی بستـن کوتـاه مدت »تنگۀ ھرمز« به بحـران انرژی در جھان
منجر خواھد شد .به ھمين خاطر و در پی تھديدات ايران مبنی بر بستن تنگۀ ھرمز »بارک اوباما«
طـی پيـامی به اقـدامات احتمالی ايران ھشـدار داد و بستن تنگۀ ھرمز را »خط قـرمـز« اياالت
متحدۀ آمريکا خواند و به ايران در رابطه با عواقب احتمالی بستن تنگۀ ھرمز شديدا ھشدار داد.
ايران تا بحال يکبار در تنگۀ ھرمز اختالل کرده است .در جريان »جنگ نفتکش ھا« در مھر ماه
سال  ١٣۶۶نيروھای نظامی ايرانی با مين گذاری در تنگۀ ھرمز در عبور و مرور کشتی ھای
حامل نفت اختالل ايجاد کردند .نيروھای نظامی گانگستر بزرگ ،آمريکا ،طی عملياتی معروف به
»آخوندک« و در ظرف چند ساعت مجددا تنگۀ ھرمز را برای عبور و مرور کشتی ھا بازگشائی
کردند.
»عمليات آخوندک« اگر چه يک افتضاح نظامی برای ايران محسوب می شود که در جريان آن
تلفات سنگينی به ايران وارد شد اما بيانگر آن است که ايران حداقل توانائی انجام اختالل در تنگۀ
ھرمز را دارد .برای نشان دادن چنين جاه طلبی است که ھنگام عبور ناو ھواپيمابر آمريکائی
»آبراھم لينکلن« يک کشتی جنگی ايرانی در جلو و يک کشتی جنگی در پشت آن ،اين ناو را ھنگام
عبور از تنگۀ ھـرمز ھمراھی می کردند .کشتی ھای جنگی بريتـانيـائی و فرانسـوی نيز ھم اکنـون
در خليج فارس حضور دارند .روزنامه ديلی تلگراف ،روز  ١٧دی  ١٣٩٠نوشت ناو بريتانيايی
»اچ ام اس دارينگ« آب ھای ايـن کشـور را بـه مقصد خليج فارس ترک کرده است .اين ناو
پيشرفته ترين و جـديـدتـرين ناو جنگـی بريتـانيـا و يکی از مجھـزترين شنـاورھای نظامی جھـان
محسوب می شود.

فروش ﺗجھيزات به ايران ﺗوسط اسرائيل
اسرائيل و ايران ظاھرا دشمن خونی ھم ھستند ولی در طول جنگ ايران و عراق و در راستای
منافع امپرياليستی شان روابط پنھانی با ھم داشته اند .اسرائيل در اوايل دھۀ  ۶٠شمسی سھم عمده ای
در فروش تسليحات به ايران داشته است» .ساموئل لويز« ] [Samuel w.Lewisسفير وقت اياالت
متحدۀ آمريکا در اسرائيل تائيد می کند که اسرائيل به بسياری از خواسته ھای ايران پاسخ داد و
تسليحات به ايران فروخت [٧].الکساندر ھيگ ] [Alexander Haigوزير امور خارجۀ آمريکا در

دولت »رونالد ريگان« اجازۀ فروش قطعات
جنگنده ھا را به دولت اسرائيل ابالغ کرده بود[٨].
قطعات و خود موشک ،قطعات و مھمات تانک،
قطعات فانتوم اف  ۴و غيره بخشی از تسليحات
فروخته شده توسط اسرائيل به ايران ھستند که
ارزش آنھا حدود  ٢،۵ميليارد دالر بوده است
)تصوير روبرو نمونه ای از موشکھای ضد تانک
فروخته شده توسط اسرائيل به ايران را نشان
ميدھد( .اسرائيلی ھا بعدا ادعا کردند که تسليحات
را به چند برابر قيمت واقعی آن فروختند و ايرانی
ھا از قيمت چندين برابر آن آگاه بودند ولی عليرغم آن مشتاق خريداری بودند .معامله تسليحاتی
اياالت متحده – اسرائيل با ايران به »ايران گيت« معروف است که از طرف آمريکا »مک فارلين«
و از طرف ايران سرھنگ محمد جاللی وزير دفاع وقت ايران ،ھاشمی رفسنجانی رئيس مجلس
وقت ايران نقش اساسی را در آن ايفا کردند .در ازای فروش تسليحات ،ايران کمک به آزاد سازی
گروگانھای آمريکائی در لبنان کرد.

روابط ايران و اسرائيل
جمھوری اسالمی و دولت اسرائيل ھر دو شکل ويژه ای از دولت سرمايه ،دولت ايدئولوژيک ھستند
و تشابھات زيادی با ھم دارند .ھر دو جاه طلبی ھای امپرياليستی در راستای ايفای قدرت منطقه ای
را دارند .ھر دوی اين گانگسترھا به يک اندازه جنايتکار ھستند .سران ھر دو دولت قصابان مردم
بيگناه ھستند .اگر از اين جانيان بگذريم انسانھائی که در منطقۀ جعرافيائی بنام ايران و يا اسرائيل
امروزی زندگی می کنند ،به لحاظ تاريخی رابطۀ خوبی با ھم داشته اند .در زير دو نمونه آن قيد می
شود .ذکر اين موارد نه تائيد امپراطوری ايران يا عملکرد کنسول ايران ،بلکه بررسی حوادث
تاريخی است.
کورش که پادشاه امپراطوری ايران بود و به بخش عظيمی از جھان حکومت ميکرد به سال ۵٣٨
قبل از ميالد بعد از فتح بابل ،ھزاران يھودی را که بيش از  ۵٠سال در اسارت زندگی ميکردند آزاد
می کند و يھوديان به اورشليم باز ميگردند .کورش ھمچنين دستور داد طال و نقره که از معابد
يھوديان به غارت گرفته شده بود مجددا بازگردانده شود و ھمچنين آذوقه و مواد الزم برای سفر
بازگشت شان به اورشليم را نيز فراھم کرد .به ھمين
خاطر در کتب مذھبی يھوديان از کورش به احترام
ياد می شود.
عبدالحسين سرداری )عکس روبرو( کنسول ايران
در پاريس در سال  ١٩۴٠با ارائۀ گذرنامۀ سفيد به
يھوديان ايرانی و غير ايرانی در فرانسه جان

ھزاران نفر را از دست نازيست ھا نجات داد .او سعی کرد مقامات نازی را در ابھام قرار دھد و
برای آنان استدالل ميکرد که يھوديان ايرانی از نژاد يھودی نيستند بلکه از نژاد آريائی ھستند که
صرفا به آموزه ھای »موسی« عالقمند شده اند .عبدالحسين سرداری بعدا لقب »شيند لر ايرانی«
گرفت.
»اخبار ملی اسرائيل« به تاريخ  ٣فروردين  ١٣٩١نوشت که ۵۶ ،درصد اسرائيلی ھا مخالف
بمباران تاسيسات ھسته ای ايران ھستند .قطعا اگر چنين نظر سنجی نيز در ايران انجام می گرفت،
نتايج مشابھی نشان ميداد .اخيرا يک زوج اسرائيلی صفحه ای در فيسبوک با مضمون »ما شما را
دوست داريم ،ما شما را بمباران نخواھيم کرد« راه اندازی کرده اند که با استقبال شديد از طرف
مردم اسرائيل ،ايران و ديگران مواجه شده است .استقبال از چنين خالقيتھائی بيانگر آن است که
دنيائی بدون مذھب ،مليت ،نژاد و غيره چقدر شايسته انسانی است .برای انسان اين انتخاب وجود
ندارد که با کدام مذھب ،مليت ،نژاد و غيره چشم به جھان بگشايد .بورژوازی ايران به ھمان اندازۀ
بورژوازی اسرائيل استثمارگر است و دشمن ماست و کارگران اسرائيلی براداران و خواھران
طبقاتی ما ھستند .برای انترناسيوناليستھا تنھا طبقه در مقابل طبقه مفھوم دارد.

حملۀ اسرائيل به ﺗاسيسات ھسته ای ايران
اسرائيل تنھا کشور منطقه است که مجھز به سالحھای اتمی است .وجود سالحھای اتمی به اسرائيل
کمک می کند تا نقش قدرت منطقه ای را بھتر ايفا کند .شايعات زيادی وجود دارد مبنی بر اينکه
اسرائيل بعد از آمريکا و روسيه مجھز به خطرناکترين سالحھای اتمی است .گمانه زنی در بارۀ
سالح ھای ھسته ای اسرائيل – تا قبل از افشاگريھای »مردخای وانونو« تکنسين سابق ھسته ای
نيروگاه اتمی »ديمونا« در ھفته نامۀ »ساندی تايمز« بتاريخ  ١٣مھر  ١٣۶٢بسيار مبھم بود .او
اطالعات و تصاويری محرمانه از نيروگاه و کالھک ھای اتمی اسرائيل در اختيار نشريۀ »ساندی
تايمز« قرار داد .بعد از آن ،شمار بمب ھای اتمی اسرائيل بين  ٢٠٠تا  ۵٠٠تخمين زده می شود.
سالح ھای ھسته ای اسرائيل جزو پيشرفته ترين تسليحات ھسته ای در جھان ھست .اسرائيل بعد از
آمريکا و روسيه کشوری است که مجھز به موشکھای کروز دور برد است که زير دريائی ھای
اسرائيل مجھز به آن ھستند.
اسرائيل تحمل قدرت اتمی در منطقه را ندارد و به ھمين خاطر ،اسرائيل در سال  ١٣۶٠شمسی به
راکتور اتمی عــراق و در سال  ١٣٨۶به راکتور اتمی سوريه حمله کرد .اسرائيل در حمله به
راکتـور ھسته ای عراق که از فرانسه خريداری شده بود از اطالعاتی بھره برد که ايران در اختيار
اسرائيل قرار داده بود .نمايندگان اسرائيل و ايران يک ماه قبل از عمليات در پاريس مالقات می کنند
و توافق می شود اسرائيل می تواند از حريم ھوائی ايران استفاده کند و در صورت بروز مشکل فنی
جنگنده ھای اسرائيلی می توانند مخفيانه در فرودگاه تبريز فرود اضطراری کنند[٩].
بخشی از محافل اسرائيلی مخالف بمباران تاسيسات اتمی ايران ھستند و به جای آن برنامه ريزی
برای تغيير رژيم ايران را توصيه می کنند يکی از اينھا »منير داگان« رئيس سابق موساد است او
در گفتگو با شبکه خبری »سی بی اس« اعالم کرد" :بDDا حملDDDه پيشDDگيرانه بDDه مراکDDز ھسDDته ای ايDDDران

مخDDDالف اسDDDت و آن را زودھنگDDDام مDDDی دانDDDد و بايDDDد بDDDرای ايDDDن کDDDار ،بDDDاز ھDDDم صDDDبر کDDDرد .بDDDه اعتقDDDاد

ريDDيس سDDابق موسDDDاد در حDDال حاضDDر برنامDDDه ريDDزی بDDDرای "تغييDDر در رژيDDم" در ايDDDران عاقالنDDه تDDDر از
حمله به اين کشور است[١٠]".
با اين ھمه نظر غالب در محافل اسرائيلی و دولت اسرائيل حمله به تاسيسات ھسته ای ايران است،
قبل از اينکه ايران ،طبق ادعای آنھا موفق به توليد اولين سالح ھسته ای شود .مقامات آمريکائی
مطمئن نيستند که اسرائيل توانائی نظامی چنين حمله ای را داشته باشد .محافل آمريکائی معتقد ھستند
نتايج حمالت ناموفق اسرائيل به تحکيم موقعيت ايران خواھد انجاميد و احتماال آمريکا را نيز به
داخل اين کشمکش خواھد کشاند .اسرائيل برای مقابله با حمالت تالفی جويانه احتمالی ايران ،سيستم
دفاع موشکی معروف به »گنبد آھنی« در اطراف تل آويو داير کرده است که قرار است نقش حفاظ
را ايفا کند .اکثر دولتھای غربی ،منجمله اياالت متحدۀ آمريکا معتقد ھستند که حمله نظامی عليه
تاسيسات اتمی ايران تنھا به مدت کوتاھی برنامۀ اتمی ايران را به تاخير خواھد انداخت و ايران
مصم تر از پيش برنامه خود را دنبال خواھد کرد .منتھی حمله به تاسيسات ھسته ای ايران منجر به
اقدامات انتقام جويانه خشن از سوی ايران خواھد شد.
با توجه به پخش بودن تاسيسات ھسته ای ايران که بخشی از آنھا در زير زمين و يا حتی زير کوھھا
ھستند و توسط پدافند ھوائی روسی حفاظت می شوند ،لذا برای نابودی آنھا بايد از بمب ھای سنگر
شکن که در عمق زمين نفوذ می کنند ،استفاده
کرد .با توجه به اينکه فاصلۀ زيادی بين ايران
و اسرائيل وجود دارد ،ھواپيماھای اسرائيلی
بايد فاصله ای حدود  ١۶٠٠کيلومتر را بپيمايند
و توسط ھواپيماھای کمکی در ميان راه سوخت
گيری کنند .کارشناسان نظامی برآورد می کنند
چنين عملياتی نيازمند حداقل  ١٠٠ھواپيما
برای ويران سازی تاسيسات اتمی ايران است و
چنين عملياتی بايد تکرار شود ،تا ضربۀ
اساسی به تاسيسات ھسته ای ايران وارد شود.
آمريکا در حال حاضر سعی می کند تا اسرائيل را متقاعد سازد که به تاسيسات اتمی ايران حمله
نکند تا تحريم ھا تاثيرات خود را نشان دھند .صدای آمريکا بتاريخ  ١٩اسفند  ١٣٩٠در صفحۀ
فارسی خود نوشت" :نخست وزير اسراييل روز پنجشنبه وجود آنچه را »اختالفھای اساسی« بين
رويکرد آمريکا و اسراييل نسبت به ايران ناميد تاييد کرد ،و گفت اسراييل بيشتر از واشنگتن تھديد
اتمی ايران را احساس می کند .باراک اوباما رييس جمھوری آمريکا نتانياھو را ترغيب کرده است
فرصت بيشتری به ديپلماسی و تحريمھا بدھد ،اما ھمچنين موضع خود را در در مطرح بودن تمام
گزينه ھا برای بازداشتن ايران از دستيابی به تسليحات اتمی تکرار کرد".
بر اساس گزارش روزنامۀ »واشنگتن پست« وزير دفاع آمريکا »لئون پانه ته« بر اين باور است که
اسرائيل احتماال ماھھای آوريل – ژوئن  ٢٠١٢به تاسيسات اتمی ايران حمله خواھد کرد.

جنگ پنھانی گانگسترھا
دور جديد جنگ پنھانی و مخفی بين آمريکا – اسرائيل از يک سو و ايران از سوی ديگر با ترور
دانشمندان ھسته ای ايران و ھمچنين حملۀ سايبری به تاسيسات ھسته ای ايران شروع شد .در تير ماه
 ١٣٨٩کرم »استاکس نت«
) (Stuxnet wormدر تاسيسات
ھسته ای ايران ماه ھا اختالالتی
بوجود آورد .نمودار روبرو ميزان
آلودگی جعرافيائی را نشان ميدھد
که در آن ايران بيش از ۵٨
درصد آلودگی را نشان ميدھد.
تمامی داليل حاکی از آن است که
اين » ِکرم کامپيوتری« توسط
آمريکا – اسرائيل طراحی شده
بود .ھدف اين » ِکرم کامپيوتری« ،بيشتر کامپيوترھای صنعتی و مخصوصا زيمنس بود که در
صنايع ھسته ای ايران فعال ھستند .اين » ِکرم کامپيوتری« با دور زدن ديوار آتشين )(Firewall
اطالعات جمع آوری شده را به سرور بخصوصی انتقال ميدھد.
در ادامۀ روند جنگ پنھانی گانگسترھا ،اسرائيل در راستای اھداف خود و برای ايجاد اختالل در
برنامه ھای ھسته ای ايران ،شروع به ترور دانشمندان ھسته ای ايران کرد .دولت »اوباما« ھر
گونه دست داشتن آمريکا در اين ترورھا را تکذيب کرد و اسرائيل را عامل اجرائی اين ترورھا
اعالم کرد .اشارۀ مستقيم آمريکا به ترور دانشمندان ھسته ای ايران توسط اسرائيل بيانگر تنش
موجود بين اين گانگسترھا است.
در  ١٣آذر ماه  ١٣٩٠مقامات ايرانی ادعا کردند که توانسته اند به سيستم ھواپيماھای بدون
سرنشين و پيشرفته جاسوسی آمريکا از نوع »آر کيو  (RQ - 170) «١٧٠که در حال جاسوسی در
حريم ھوائی ايران بود ،نفوذ کنند و يکی از آنھا را وادار به فرود اجباری کنند .بعد از نشان دادن
تصاوير ھواپيما از تلويزيون ايران ،اياالت متحدۀ آمريکا سقوط يکی از ھواپيماھای جاسوسی خود
را تائيد کرد و از ايران خواست تا آن را تحويل آمريکا بدھد .سقوط اين ھواپيما يا در اختيار گرفتن
آن توسط ايران ،بيانگر ميزان تجسس نيروھای اطالعاتی آمريکا در ايران و در راستای اھداف خود
ھست.
به گزارش »ساندی تايمز« به تاريخ  ۶فروردين  ١٣٩١که ظاھرا دارای منابع خوبی در محافل
امنيتی اسرائيل است ،ماموران امنيتی اسرائيلی در جيپ ھای نظامی ايران و در داخل ايران به
گشت مشغول ھستند و وظيفۀ اصلی آنھا اندازه گيری راديو اکتيويته و جمع آوری اطالعات از
تاسيسات اتمی »فوردو«» ،اراک«» ،پارچين« و غيره است.
شايعات زيادی وجود دارد مبنی بر اينکه انفجارھائی که در مراکز نظامی ايران در سالھای اخير
بوقوع پيوسته بی ارتباط با اين جنگ پنھانی نيست ،بخصوص انفجار در پادگان مالرد.

اولين ترور دانشمند ھسته ای ايران بتاريخ  ٢٢دی ماه  ١٣٨٨انجام گرفت و دکتر مسعود
عليمحمدی کشته شد .آخرين ترور دانشمندان ھسته ای ايران تا به امروز به تاريخ  ٢١دی ماه
 ١٣٩٠بود که در طی آن »مصطفی احمدی روشن« کشته شد.
از آنجائيکه ھدف ترورھا دانشمندان ھسته ای ايران بوده است تا در کادر علمی تاسيسات ھسته ای
ايران اختالل ايجاد کند و مبداء ھمگی ترورھا نيز منزل مسکونی کادر ھسته ای بوده است و باز از
آنجائيکه ھدف عمليات شخص مورد نظر بوده و نه تلفات بيشتر و ھمگی ترورھا نيز از مدلی
استفاده کرده اند که در آن موتور سکيلت نقش محوری ايفا می کند و تشابھات زيادی بين ترورھا
وجود دارد .در نتيجه ھمگی اينھا به شايعاتی دامن زده است مبنی بر اينکه »موساد« در دستگاھھای
اطالعاتی ايران نفوذ کرده ،طراحی و سـازمانـدھـی تـرورھا توسط بخش نفوذی »موسـاد« انجام
می گيرد.
"موسXXXXاد چگونXXXXه بXXXXه ﺗھXXXXران نفXXXXوذ کXXXXرده اسXXXXت؟" عنوان مطلبی است که اخيرا حتی در بعضی از
نشريات چاپ ايران منجمله »آينده« رسانه مستقل ايرانيان به تاريخ مرداد » ،١٣٩٠تريبون« ارگان
تريبون مستضعفين بتاريخ  ٢١دی ماه  ١٣٩٠درج شده است.
در چنين زمينه ای و در ادامۀ جنگ روانی است که مطبوعات چاپ ايران با آب و تاب فراوان و از
قول »حيدر مصلحی« وزير اطالعات نوشتند که "تا عمق سرويس اطالعاتی موساد نفوذ کرده ايم".
ھمشھری آنالين به تاريخ  ٢١دی ماه ١٣٨٩نوشت که »حيدر مصلحی« وزير اطالعات اخيرا
خاطر نشان کرد ":يکی از ابزارھای قابل توجه که توانست ما را در اين مساله کمک کند ،ھماھنگی
مردم در شناسايی اين افراد بود که موجب شد به عمق سرويس اطالعاتی موساد نفوذ کنيم و شبکه
ھايی که آنھا ايجاد کردند و افرادی را که آنھا در خاک خود آموزش داده بودند  ،شناسايی کرده و در
ھم بکوبيم" .منتھی سوالی که مطرح می شود اين است ،اگر نيروھای اطالعاتی ايران تا عمق
سرويس اطالعاتی موساد نفوذ کرده اند چرا به جای بيان آن ،نتوانستند جلوی آخرين ترور دانشمند
ھسته ای را بگيرند؟
البته ايران نيز سعی کرده است انتقام ترور دانشمندان ھسته ای خود را از آمريکا و اسرائيل بگيرد.
در چنين زمينه ای است که آمريکا و عربستان سعودی ايران را به طرح سو قصد به جان سفير
عربستان سعودی در مھر  ١٣٩٠در خاک آمريکا متھم کردند.
در روند و ادامۀ آن ،در  ٢۴بھمن  ١٣٩٠ديپلماتھای اسرائيلی در ھندوستان و گرجستان مورد
حمالت بمب گذاری قرار گرفتند در اين بمب گذاريھا چند اسرائيلی زخمی شدند .سپس روز ٢۵
بھمن  ١٣٩٠ديپلماتھای اسرائيلی در تايلند ھدف بمب گذاری قرار گرفتند که موفقيت آميز نبوده و
در اين رابطه چند نفر با ھويت ايرانی نيز دستگير شدند .اين عمليات ھا اگر چه از زاويۀ امنيتی و
عملياتی يک افتضاح برای نيروھای امنيتی ايران بود ،بويژه در مقايسه با عملياتھای قبلی نيروھای
امنيتی ايران در اروپا و آمريکای التين ،اما عليرغم آن بيانگر گانگستری نيروھای امنيتی و
اطالعاتی ايران است که می توانند در اقصی نقاط جھان اختالل و اختشاش ايجاد کنند و به
گانگستری مشغول شوند.

رابطۀ اسرائيل با ديگر کشورھای خاورميانه
بعد از فروپاشی بلوک شرق اسرائيل سعی کرد در راستای منافع خود با کشورھای منطقۀ قفقاز
رابطۀ سياسی ،اقتصادی و نظامی ايجاد کند .ولی ايجاد رابطه مستحکم با جمھوری آذربايجان از
اھميت فوق العاده ای برای اسرائيل برخوردار بوده است .برای نيل به چنين ھدفی است که بعد از
استقالل آذربايجان ،اسرائيل روابط گسترده ای در زمينه ھای آموزشی ،تجاری و مخصوصا امنيتی
داشته است .بعد از تنش بوجود آمده بين ترکيه و اسرائيل ،اھميت رابطۀ مستحکم با آذربايجان دو
چندان شده است.
در چنين زمينه ای است که اسرائيل سعی کرد مناسبات امنيتی و نظامی خود را با آذربايجان
گسترش دھد ،که منجمله فروش تسليحات يک و نيم ميليارد دالری به آذربايجان بوده است .روزنامۀ
تايمز  ٢٢بھمن  ١٣٩٠افشاء کرد که موساد ،ادارۀ جاسوسی اسرائيل در جمھوری آذربايجان
حضور گسترده ای دارد و ھدف آن جمع آوری اطالعات از ايران است .البته مقامات جمھوری
اسالمی ادعا کردند که موساد دانشمندان ھسته ای ايران را از جمھوری آذربايجان ھدايت کرده
است .اسرائيل در تمامی کشورھای منطقه از ترکمنستان تا پاکستان ،از ترکيه تا آذربايجان حضور
امنيتی و اطالعاتی دارد.

بی ثبات کردن سوريه
دمکراتھا برای مردم بی دفاع سوريه که گوشت دم توپ در دعوای گانگسترھا شده اند اشک
تمساح ميريزند .ظاھرا اين بار وجدانشان از شدت جنايات »بشار اسد« بدرد آمده است .دمکراتھا
علت حمام خون براه افتاده در سوريه را رژيم جانی »بشار اسد« و ھم پيمانان آن مثل روسيه ،چين
و ايران می دانند .سوريه تنھا متحد روسيه در جھان عرب است .سوريۀ بسيار ضعيف برای غرب
و اسرائيل اھميت دارد ولی بی ثباتی در مرز اسرائيل برايشان خوشايند نيست.
سوريه متحد استراتژيک ايران در منطقه است .بی ثبات کردن آن و تقويت اپوزسيون آن ،در
راستای کاھش نفوذ ايران در منطقه است .بدون وجود سوريه ،حزب ﷲ لبنان عمال کارآئی خود را
از دست خواھد داد.
با بی ثباتی سوريه در ماھھای اخير ،عليرغم
اينکه نيروھای »بشار اسد« به لحاظ نظامی
موفقيت ھائی داشته اند و شھر »حمص« را
مجددا به کنترل خود درآورده اند)عکس
روبرو ديدار بشار اسد از مردم حمص پس از
کنترل مجدد آن را نشان ميدھد( ،با اين حال
شرايط اقتصادی بسيار وحشتناک و اقتصاد
ويران ،کاھش شديد ارزش ليره سوريه در
مقابل دالر آمريکا و سقوط توليد ناخالص ملی ،زمينۀ بحران جدی دولت را بوجود آورده است.
فعاليت بيشتر مراکز توليدی به دليل بی ثباتی ھا و ھمچنين تحريم ھای دمکراتھا متوقف شده و يا به

حداقل رسيده است .صنعت توريسم تقريبا فلج شده است .چنين شرايطی عمال منجر شده تا طبقــۀ
کارگر سوريه نتواند در تحوالت سوريه نقشی ايفا کند و گوشت دم توپ گـانگسترھای مختلف در
راستای اھداف ارتجاعی شان شده است.
گانگسترھای کوچک و بزرگ از عربستان سعودی گرفته تا ترکيه ،فرانسه و آمريکا بدنبال منافع
خود در بی ثبات کردن سوريه ھستند و ماموران اطالعاتی آنھا در داخل خاک سوريه مشغول
عمليات ھستند و در اھداف امپرياليستی شان از گانگسترھائی چون »شورای ملی سوريه« استفاده
ابزاری می کنند.
به گزارش شبکۀ والتر  ١٨فرانسوی که متھم ھستند ماموران اطالعاتی فرانسه ھستند و مشغول
فعاليتھای محرمانه در سوريه بودند ،در ماھھای اخير در سوريه دستگير شده اند که فرانسه به شکل
محرمانه و غير رسمی از کانال ھای متفاوتی منجمله با ميانجيگری »کوفی عنان« سعی در
آزادسازی آنان دارد[١١].
به گزارش ھفته نامۀ »ايدنليک« چاپ ترکيه به تاريخ بھمن  ،١٣٩٠مقامات سوريه تاکنون ٤٩
عضو دستگاه اطالعاتی ترکيه را که مشغول ماموريت ھای اطالعاتی و محرمانه در خاک سوريه
بودند در ماھھای اخير بازداشت کرده اند .ھيئتی از دستگاه اطالعاتی ترکيه طی سفری مخفيانه به
سوريه ،تالش کرد که طی مذاکره با مقامات سوريه موجبات آزادی آنان را فراھم سازد ولی سوريه
شرط آزادی انان را تعطيلی دفاتر و ممنوعيت فعاليت »شورای ملی سوريه« اعالم کرده است.
پنجم اسفند  ١٣٩٠کنفرانس »دوستان سوريه« با حضور نمايندگان حدود  ٧٠کشور جھان بخصوص
کشورھای غربی و عربی در تونس برگزار شد .البته در اين کنفرانس نمايندگان کشورھای روسيه و
چين حضور نداشتند ،اين دو کشور اخيرا قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه سوريه را
وتو کرده بودند .در اين کنفرانس نمايندگان قطر و تونس پيشنھاد مداخله نظامی کشورھای عربی را
مطرح کردند ،البته رئيس جمھور تونس به راه حل ديپلماتيک ھمچنان تاکيد کرد .نشست بر سر دو
آلترناتيو دخالت نظامی يا دادن سالح به مخالفان اختالف نظر داشت .يکی ديگر از اھداف نشست
برسميت شناختن »شورای ملی سوريه« بود.
در چنين زمينه ای است که روزنامۀ »الشرق االوسط« چاپ عربستان سعودی به تاريخ  ٨اسفند
 ١٣٩٠می نويسد:
"راه حل بحران سوريه چيست؟ براى حمايت از مردم سوريه جز دو راه نمى توان تصور كرد.
اولى؛ دخالت نظامى بين المللى براى متوقف كردن كشتارھا است يعنى استفاده از نمونه ھاى بوسنى
و ليبى .و دومى رساندن اسلحه به مردم سوريه براى دفاع از خويش است .راه حلھا و طرحھاى
ديگر كه گره گشايى را بس طوالنى و خونبار مى كند ،نه تنھا به جايى نمى رسد ،بلكه به نظام
دمشق مشروعيت خونريزى بيشتر مى دھد"[١٢].
ايران نيز در راستای ايفای نقش گانگستری منطقه و در جنگ روانی با غرب ،دو کشتی نظامی
خود را بسوی بندر »بدر طرطوس« سوريه روانه کرد .دريادار »حبيب ﷲ سياری«  ٢٨بھمن
 ١٣٩٠در جمع شماری از فرماندھان و کارکنان نيروی دريائی ارتش خبر داد که »ناو گروه

ھجدھم« برای دومين بار از کانال سوئز عبور کرد و وارد دريای مديترانه شد .با توجه به نيروی
عظيم دريائی غرب بخصوص در خاورميانه ،پھلو گرفتن دو کشتی ايرانی در »بدر طرطوس«
سوريه تحت عنوان »ناو گروه ھجدھم« بيشتر جنبۀ سياسی دارد تا نظامی.

ﺗسليح خاورميانه ﺗوسط گانگسترھای دمکرات
توليد تسليحات در نظام سرمايه داری ،معموال اقتصاد نظامی ناميده می شود .در اين نوع توليد،
بخشی از وسائل توليد)سرمايه ثابت و سرمايه متغير( به توليد نوعی کاال مبادرت می کند که ارزش
مصرفی آن کاال ھيچ کمکی به بازسازی سرمايه ثابت و سرمايه متغير نمی کند بلکه تنھا کاربرد آن
نابودی سرمايه متغير و سرمايه ثابت است .کاالھای تسليحاتی نظير ھواپيمای جنگی ،موشک ،تانک
و غيره مثل ھر کاالی ديگری ارزش آنھا در بازار تحقق می يابد .اما از آنجائيکه اين کاال ھا وارد
پروسۀ باز توليد نمی شوند ،نھايتا منجر به کاھش سرمايه ثابت می شوند.
جنگ جھانی اول نشان داد که سرمايه داری بعنوان يک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط خود شده
است و عصر انقالبات اجتماعی و جنگ ھای امپرياليستی شروع شده است .خطر جنگ امپرياليستی
بيانگر دورۀ جديدی از حيات نظام سرمايه داری ،عصر امپرياليسم بوده و است ،که در آن اجتناب
از جنگ امکان پذير نيست .برای شکل گيری و وقوع جنگ جھانی ،حداقل دو شرط زيرين بايد مھيا
باشد:
• وجود دو بلوک سياسی ،اقتصادی و نظامی امپرياليستی
• طبقه کارگر مغلوب شده در سطح جھانی
در دو دھۀ گذشته نه تنھا دو بلوک منسجم سياسی ،اقتصادی و نظامی امپرياليستی وجود نداشته
است ،بلکه شاھد تنش ھای امپرياليستی بين گانگسترھای بزرگ نيز بوده ايم .از سوی ديگر اگر چه
طبقـه کــارگــر آمادگی الزم و کافـی برای ارائۀ آلترناتيو خود ،انقالب کمونيستی به نظام بربر
سرمايه داری را ندارد ،اما مغلوب نيز نشده است .لذا جنگھای امپـريـاليستی بيشتر بسوی جنگ ھای
منطقه ای گرايش پيدا می کنند .مانند جنگ بالکان ،افغانستان ،عراق و ده ھا جنگ منطقه ای
کوچک ديگر.
سياست تـوليـد تسليحاتی اگر چه بعنوان ابزار ضـروری بـرای مقابله با بحران ھا ارائـه می شد و
ھمچنان می شود ولی سياست تسليحاتی را نميتوان تا ابد ادامه داد .باالخره بايد ارزش مصرف
کاالھای توليد شده )سالحھای توليد شده( مورد استفاده قرار گيرد ،به عبارت بھتر جنگ بايد درگيرد
و آن کاالھا نقش مخرب خود را ايفا کنند .توليد تسليحاتی اگر چه اشتغال زائی می کند و ارزش
اضافه نيز توليد می کند ،منتھی در روند خود منجر به کاھش سرمايه ثابت می شود و بحران زا
است.
انستيتوی بينالمللی مطالعات صلح استکھلم در گزارش ساالنه خود ،فروش تسليحات و خدمات
نظامی بزرگترين شرکتھای اسلحه سازی جھان را در سال  ٢٠١٠ميالدی منتشر کرده است .در

اين گزارش صد شرکت بزرگ جھان بيش از  ۴١١ميليارد دالر تسليحات بفروش رسانده اند۶٠ .
درصد بازار جھان متعلق به شرکتھای آمريکائی و  ٢٩درصد متعلق به کشورھای اروپائی است و
 ١١درصد بقيه متعلق به ساير جھان است .البته در اين گزارش بدليل عدم دسترسی به آمار صنايع
تسليحاتی چين ،آمار آن کشور در اين گزارش گنجانده نشده است[١٣].
سازمان مدافع صلح ) ٣٠ (B.I.C.Cدی ماه  ١٣٩٠ليست ھزينه ھای تسليحاتی  ١۴٩کشور جھان
را منتشر کرد .در شاخص نظامی سازمان مدافع صلح ،تناسب ھزينه ھای تسليحاتی با درآمد سرانۀ
ملی و ھزينه ھای دولت سنجيده شده است .لذا اياالت متحدۀ آمريکا عليرغم اينکه اولين کشور جھان
در ھزينه ھای تسليحاتی است در ردۀ  ٣٠قرار گرفته است .کشورھای خاور ميانه در  ۴٠ردۀ
نخست جای گرفته اند .ايران ردۀ  ٣٢را اشغال کرده است[١۴].
از آنجائيکه دولت مشتری اصلی صنعت
تسليحاتی است ،لذا سوای از منافع
اقتصادی ،منافع سياسی پشت پرده چنين
مسلح کردن ھائی از اھميت فوق العاده ای
برخوردار است .در چنين زمينه ای است
که سرمايه داری متروپل ھميشه سعی
کرده است بخشی از بحران خود را به
سرمايه داری پيرامونی انتقال دھد .در
راستای منافع امپرياليستی خود ،دمکراتھا
از کانادا تا سوئد ،از آمريکا تا انگليس به
تسليح خاورميانه مشغول ھستند .در زير
تنھا به چند نمونه آن اشاره می شود.
وزير دفاع ترکيه »عصمت يلماز« در گفتگو با راديو آمريکا اعالم کرد که ترکيه به منظور باال
بردن توان نيروی ھوائی خود قصد دارد  ١٠٠فروند ھواپيمای جنگنده از نوع »اف  «٣۵به قيمت
 ١۶ميليارد دالر از آمريکا خريداری کند[١۵].
 ۴دی  ١٣٩٠وزارت دفاع آمريکا طی يک قرار داد فروش موشک و تجھيزات رادار به امارات
متحدۀ عربی را بالغ بر  ۴٨،٣ميليارد دالر عقد کرد .اخيرا دولت آمريکا جنگنده ھای  F15SAبه
مبلغ  ٣٠ميليارد دالر را به عربستان سعودی به فروش رسانده است .ھمچنين مذاکراتی حول
مدرنيزه کردن نيروی دريائی عربستان سعودی و موشکھای دفاعی آن کشور به ارزش ده ھا مليارد
دالر در جريان است .اسرائيل برای مقابله با اين مسئله ،قصد دارد پيشرفته ترين جنگنده ھا را از
آمريکا تحويل بگيرد که ارزش اين خريد ميلياردھا دالر برآورد شده است.
 ٨دی ماه  ١٣٩٠صدای آلمان )دويچه وله( در گزارشی تحت عنوان »آمريکا در پی تسليح شديد
خاورميانه در مقابل ايران است« اعالم کرد که عراق قرار است جنگنده ھای »اف ،«١۶-تانک،
کاله ھای ايمنی و خودروھای ويژۀ جاده ھای صعب العبور به ارزش  ١١مليارد دالر از اياالت
متحدۀ آمريکا دريافت کند[١۶] .

اپوزسيون سازی برای آيندۀ ايران
ھمانطوری که قبال اشاره شد دمکراتھا تغيير رژيم جمھوری اسالمی را در شرايط حاضر در
دستور روز قرار ندارند .علت اين امر ھم اين است که بورژوازی غرب آلترناتيو مناسبی برای
جايگزينی آن در شرايط حاضر ندارد .با اين حال بورژوازی غرب تالش می کند اپوزسيون مقبول
خود را درست کند ھمان کاری که قبال در مورد افغانستان ،عراق و ليبی انجام داد .البته بخشی از
پروژۀ اپوزسيون سازی برای تحت فشار قرار دادن جمھوری اسالمی است .اخيرا افشا شده است که
»اوباما« در سال  ٢٠٠٨طرحی را امضاء کرده است که بر اساس آن  ۴٠٠ميليون دالر به مخالفان
حکومت ايران اختصاص می يافت .اين پولھا در راستای اپوزسيون سازی خرج شده است.
چندی پيش محافل آمريکائی افشا کردند که ماموران موساد در قرار و مدار با »جندﷲ« خود را
مامور سيا معرفی ميکردند .اين مسئله خشم آمريکا را بر انگيخت .ظاھرا رقابت گانگسترھا به اين
حوزه نيز کشيده شده است .اخيرا
مرکز »اوالف پالمه« در
راستای اپوزسيون سازی خود
برای آيندۀ ايران سومين
کنفرانس خود را )دو کنفرانس
قبلی مخفی بودند( تحت عنوان
»اتحاد برای دموکراسی در
ايران« برگزار نمود .مشتی
جنايتکار ،تواب ساز ،سلطنت
طلب و ناسيوناليست برای آيندۀ
ايران دمکراسی تدوين می کردند.
فرھاد شعبانی از رھبران حزب کمونيست ايران در مصاحبه ای که با دبير دفتر بين المللی »اوالف
پالمه« داشته ،نظر خود را اين چنين اعالم می کند:
"ما می دانيم که چرا آنھا از مرکز بين المللی اوالف پالمه خواستند چنين کنفرانسی را برايشان
برگزار کند .ميدانيد چرا ؟ نھادھای بين المللی وابسته به آمريکا شانس برگزاری چنين نشستھائی را
بدون افشاء شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن فوری توسط جنبش ھای اجتماعی را ندارند .اما مرکز
بين المللی اوالف پالمه و پالمه ھنوز خوشنام است[١۵]".
»اوالف پالمه« شايد برای سوسيال دمکراتھا و چپ سرمايه ھنوز خوشنام باشد ولی برای
انترناسيوناليستھا کسی است که ضد کارگری ترين قوانين را به تصويب رساند [١۶].منظور آقای
فرھاد شعبانی از جنبش ھای اجتماعی چيست؟ جنبش ھای اجتماعی مورد نظر آقای شيبانی بخشی
از فعل و انفعاالت درون نظام وارونۀ سرمايه داری ،برای ايفای نقش سوپاپ اطمينان ،در نبردھای
طبقاتی پرولتارياست.

جناح چپ سرمايه
برای درک نقش و موقعيت جناح چپ سرمايه ،بخصوص بخشی که خود را فعال جنبش کارگری
می داند بايد زمان را به عقب برگرداند و به ارائه آلترناتيو مناسب از سوی بورژوازی بعد از خاتمۀ
دوران رياست جمھوری »سردار سازندگی« اشاره کرد .برخالف عوامفريبی ھای چپ دستگاه
سياسی سرمايه ،انتخاب خاتمی ،نه يک »نه برای رژيم« ،بلکه ارائه بديل مناسب از سوی
بورژوازی برای شرايط ويژۀ ايران بود .خاتمی با شعار »اصالحات« در داخل ايران و »گفتگوی
تمدنھا« با جھان خارج ،نقش ويژه ای در تحوالت ايفا کرد .خاتمی ميخواست نقشی که دمکراتھا در
جھان غرب ايفا می کنند در کشور ديکتاتور زده ايفا کند .عروج جنبش کارگری اصالح طلب )دوم
خردادی( و در راستای اھداف سازمان جھانی کار ،پاسخ دوم خرداد به جنبش کارگری و در
راستای به انحراف کشاندن اعتراضات کارگری و جلوگيری از راديکاليزه شدن آن و سوق دادن آن
به مجرای قانونی و ھمچنين تبديل آن به سکوئی برای قدرت گرفتن جناح اصالح طلب بورژوازی
بود.
واقعيت اين است ،از زمانی که سرمايه داری وارد دوران انحطاط و گنديده گی خود شده است،
امکان اصالحات پايدار را از بين برده است و امکان اصالحات اجتماعی پايدار ديگر وجود ندارد.
گذشته از اين  ،ديگر اصالح سرمايه داری امکان پذيرنيست تا زندگی بھتری برای مردم فراھم کند.
و به طبع آن شکل مبارزه برای طبقه کارگر نيز عوض شده است ،مبارزه برای اصالحات اجتماعی
ديگر شکلی از مبارزه برای طبقه کارگر نيست .اين حقيقت که در عصر ما  ،عصر انحطاط و
گنديدگی سرمايه ،نھادھای دمکراتيک سرمايه ھمچون اتحاديه ھا چيزی جز گيج سازی و سردرگمی
برای طبقۀ کارگر نيستند و وظيفه اصلی آنھا قانونيت بخشيدن به بردگی مزدی است.
جنبش اصالح طلبی بدليل محدوديتھای تاريخی و شرايط زمانی شکست خورد و بخشی از آن به
اپوزسيون اصالح طلبی دگرديسی کرد .در چنين زمينه ای است که ده ھا محفل ،جمع علنی و نيمه
علنی و ده ھا رھبر يال و کوپال دار جنبش کارگــری در سايه جنش اصالح طلبی )دوم خردادی(
شکل گرفتند .يکی از اين تشکل ھا نيـز »کميتـۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« است .طبق
اعالم خود »کميته« ،اين کميته يک تشکل کارگری نيست ،بلکه ميخواھد فرھنگ و روحيه
کارگران را تقويت کند! کميته در معرفی خود چنين می نويسد:
"»کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« ،تشکل کارگری نيست .اين کميته ،جمع متشکلی از
فعاالن کارگری است که برای تحقق اھداف زير مبارزه می کند:
 -١بسترسازی و ايجاد فـرھنگ و روحيۀ تشکل پذيـری در ميـان کـارگـران از راه ھای گونـاگـون
از جمله تبليغ ،ترويج ،کمک به گسترش تشکل ھای صنفی ،فرھنگی ،ھنری و ورزشی کارگران،
حمايت از تحـرک ھا و اعتراض ھای کـارگـری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل کـارگـری و نظاير
آن ھا"][١٧
در راستای باال بردن فرھنگ و روحيۀ کارگران بود که در  ٢١بھمن  ١٣٨٩کميتۀ ھماھنگی در
اطالعيه ای تحت عنوان »کارگران ايران خودرو در آستانه سازمان يابی« به کارگران توصيه کرد
که بايد از ھر فرصتی برای ايجاد تشکل استفاده کنند حتی اگر اين تشکل تحت نام و به سنت

»شوراھای اسالمی کار« شکل گيرد .توصيۀ کميتۀ ھماھنگی به کارگران برای تشکيل تشکل خود
حتی تحت عنوان »شوراھای اسالمی کار« به عبارت ديگر تشکيل يک نھاد پليسی چنان افتضاح
بود که واکنش جناح ھائی از خود چپ سرمايه را نيز بر انگيخت.
واقعيت اين است ،چنين نھادھای مخالف
ديکتاتوری حتی اگر مستقيما در خدمت
دولت سرمايه نباشند در روند تکاملی خود
در نھادھای دمکراتيک سرمايه حل
خواھند شد .يکی از فعاالن کارگری و
شخصيت ھای »کميتۀ ھماھنگی برای
ايجاد تشکل کارگری« مترجم و نويسنده
ای است بنام آقای محسن حکيمی )عکس
روبرو( .حکيمی در راستای تحقق اصالح
طلبی )دوم خردادی( ھمواره بر فراھم
کردن زمينه ھای گذار جنبش کارگری از
شکل غير علنی به شکل علنی تاکيد کرده
است ،اين تاکيدات در کشوری صورت
می گيرد که بنيان گذار وزارت اطالعات
»سعيد حجاريان« در روز روشن ،توسط
ھمان وزارت اطالعات ترور می شود.
محسن حکيمی البته پا را از اين نيز فراتر می گذارد و در مقاله ای تحت عنوان »بررسی تجربۀ
ليبی« مندرج در سايت ايران تريبون به تاريخ  ۶بھمن  ١٣٩٠در شکل مدافع ناتو ،ماھيت بغايت
ارتجاعی و ضد کمونيستی خود را عيان می کند و اين چنين می گويد:
"به نظر من ،کمک گرفتن از يک نيروی خارجی از جمله ناتو اشتباه نيست به اين شرط بسيار مھم
و تعيين کننده که اين کمک اصل رھايی مردم توسط خو ِد مردم را زير سئوال نبرد ... .مردم ليبی
نيز با توجه به مجموعه شرايط زندگی خود عليه رژيم قذافی مسلحانه طغيان کردند .اين طغيان بايد
توسط پيشروترين انسان ھای آن جامعه حتی المقدور به مسيری انداخته می شد که ضعف ھا و
ناتوانی ھای آن را از طريق سازمان يابی مستقل و شورايی مردم جبران می کرد .اگر چنين می شد،
امکان تاکتيک درست در برخورد با نيروھای ناتو برای استفاده از آن ھا برضد رژيم قذافی نيز
فراھم می شد ...من با اين نظر مخالفم که جنبش مردم ليبی بايد با ناتو ھمان برخوردی را می کرد
که با رژيم قذافی کرد .نيرويی که مردم را سرکوب می کرد و خون آن ھا را می ريخت رژيم قذافی
بود و نه ناتو".
اين »رھبر کارگری« جنبش اصالح طلبی رقابت گانگسترھای اروپائی و آمريکائی در راستای
منافع امپرياليستی شان ،کرکسھائی که برای دريدن الشه با ھم رقابت ميکردند را کمک نيروھای
خـارجـی از جمله نـاتـو می داند .ايـن »نـاقھـرمان« و مدافع حقيـر سـرمـايــه در لبـاس »ضد

سرمايه داری« ،شورش تحت رھبری جانيانی چون وزير دادگستری سابق قذافی ،وزير کشور
قذافی ،وزير امور خارجۀ قذافی و غيره را طغيان مسلحانۀ مردم ليبی می نامد .باندھای مسلحی که
ھمچون ابزاری در دست ناتو و در راستای منافع آن نھاد امپرياليستی ،جنگی کثيف براه انداختند،
جنگی که شيرازۀ جامعه را از ھم پاشيد ،به روابط ماقبل سرمايه داری)قبيله ای( دامن زد و شرايط
الزم را برای جنبش مستقل طبقه کارگر از بين برد و عمال طبقه کارگر ليبی نتوانست کوچکترين
دخالتی در حوادث داشته باشد .به طبع آن جنگ ليبی ،جنگی بر عليه طبقه کارگر نيز بود .اين
ايدئولوگ جنبش اصالح طلبی در سرمايه داری ديکتاتور زده ،صد البته تحت عنوان »فعال
شورائی« نقش خود را در سترون کردن مبارزات کارگران و ارائۀ مفھومی به غايت ارتجاعی و
سرمايه پسند از سرمايه داری در حال انحطاط )امپرياليسم( بخوبی ايفا می کند ،البته ھمگی ھم بنام
فعال شورائی و ضد سرمايه داری!
دفاع آشکار اين جماعت از اصالح طلبی در کشور ديکتاتور زده و مبدل شدنشان به تريبون جناح
اصالح طلب سرمايه و افتضاحات پی در پی شان موجب شد تا صدای رفقای ديروزشان در
»سيمای سوسياليسم« ھم در بيايد و فعاليت مشترکشان را اشتباه ارزيابی کنند .فعالين سيمای
سوسياليسم اين چنين می نويسند:
"ما ھم به طور قطع در آن سال ھا مرتکب اشتباھاتی بوديم .محور واقعی اين اشتباه آن بود که غرق
در ضرورت نقد رفرميسم راست و چپ نسبت به ابراز ھمسوئی بسيار متناقض و عميقا ً غيرواقعی
افرادی مانند حکيمی با رويکرد ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر خوشباوری
نشان داديم .اين کار مسلما ً اشتباه بزرگی بوده است .اشتباھی که ھمچنان اسير عوارض آن ھستيم .ما
پيش تر نيز اين اشتباه را توضيح داده ايم .اين ھا ھمه اتفاق افتاده است اما اين اشتباه ھيچ دليلی به
دست افراد نمی دھد تا ھمچنان دعوی حکيمی در انتساب بسيار نادرست خود به رويکرد لغو کار
مزدی را دستاويز تھاجم به اين رويکرد قرار دھند .پای بندی به ابتدائی ترين ارزش ھای انسانی
حکم می کند که از ادامه اين رفتار دوری گردد[١٨]".
استالينيست ھای ديروزی که در سايۀ بحران استالينيـزم به »شوراگرائی« دگرديسی کردند ،سعی
می کنند يک دھه دفاع شان از جنبش اصالح طلبی و به طبع آن جناحی از بورژوازی را فقط يک
»اشتباه« بنامند .اينھا مبانی پايه ای استالينيزم را به عنوان ايدئولوژی بورژوائی ھرگز نقد نکردند،
بلکه به آن لباس شوراگرائی پوشاندند و معجونی درست کردند تحت نام »سيمای سوسياليسم« .االن
نيز ھمين کار را با "»کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« و جنبش اصالح طلبی می کنند.
به جای بررسی زمينه ھای شکل گيری جنبش اصالح طلبی در جنبش کارگری و مبدل شدن
»سيمای سوسياليسم« به تريبون خارج کشوری اين جماعت و سالھا دفاع »سيمای سوسياليسم« از
ضد مارکسيستی ترين عناصر و محافل تحت عنوان کمک به تشکل يابی ضد سرمايه داری و کمک
به گذار از فعاليت غير علنی به شکل فعاليت علنی و ده ھا نمونۀ ديگر پروندۀ محفل »سيمای
سوسياليسم« است .حاال اين پروندۀ سياه را فقط به يک کلمه اشتباه خالصه می کنند!

وظايف انترناسيوناليستھا
تقابل گانگسترھای بزرگ و کوچک و جنگ افروزيھای آنھا ريشه در نظام وارونۀ سرمايه داری
دارد .در عصر انحطاط سرمايه داری ،عصر امپرياليسم ،عصر بحران و جنگ ،رقابت گانگسترھا
برای تضعيف ھمديگر است .تنھا موضعی انقالبی است که از افقی انترناسيوناليستی ،نظام سرمايه
داری را مسبب تمامی بدبختی ھا در سراسر گيتی ارزيابی کند .چرا که سرمايه داری دمکرات و
سرمايه داری ديکتاتوری دو روی يک سکه ھستند ،ھمان بربريت سرمايه داری.
طبقه کارگر ايران از يک سو بدليل تسلط بالع منازع چپ سرمايه به فضای سياسی ايران و فقدان
آلترناتيو انترناسيوناليستی و از سوی ديگر ديکتاتوری عريان بورژوازی و شرايط اسفناک ناشی از
تحريم ھای دمکراتھای متمدن ،برای بقای فيزيکی خود ،تالش می کند .با اين حال طبقه کارگر
ايران بعنوان گردانی از طبقه کارگر جھانی ،متمرکز ترين و با تجربه ترين طبقه کارگر خاورميانه
را دارد که در حافظۀ تاريخی خود نبردھای زيادی را بخصوص در سالھای  ١٣۵٧ – ١٣۵٨به
ثبت رسانده است.
ھم زنجيران! گرايشات متفاوت سرمايه ميخواھند ما را گوشت دم توپ در تنش ھای امپرياليستی
کنند .برای ما ھمۀ گرايشات بورژوازی به يک اندازه ارتجاعی ھستند .منافع ما تنھا در مبارزه
طبقاتی است ،شبح مبارزه طبقاتی است که بورژوازی بيش از ھر چيزی وحشت دارد .چرا که در
روند تکاملی خود منجر به انھدام انقالبی دولت سرمايه داری خواھد شد.
تنھا پيشروی طبقۀ کارگر بسوی انقالب کمونيستی برای بزير کشيدن نکبت سرمايه داری ،جھانی
بدور از تنش ھای امپرياليستی و جنگھای ناشی از آن و ھمچنين جھانی فارغ از سالحھای اتمی به
ارمغان خواھد کرد .جھانی بدور از طبقه و بردگی مزدی ،جھانی شايستۀ انسانی.
برای پاسخگوئی به وظايف و نيازھائی که شرايط و وضعيت کنونی طالب آن است  ،مسئوليت بزرگی بعھدۀ
انتـرنـاسيوناليست ھا است ،به ويژه جرياناتی که نقش پيشقراول پـرولتـاريـا را ايفـا می کنند .وظايف روز
انترناسيوناليستھا دخالت فعال در مبارزۀ طبقاتی ،تجزيه و تحليل شرايط و ارائه جھت گيری شفاف سياسی به
پرولتاريا ،تالش در راستای پيشروی مواضع انترناسيوناليستی و سازمان يابی خودشان در راستای آماده سازی
برای حزب کمونيست انترناسيوناليست است که بدون آن امر انجام انقالب کمونيستی امکان پذير نيست .برای
پايان دادن به بربريت و وحشيگری سرمايه داری آلترناتيو انترناسيوناليستھا بيش از ھر زمان ديگری معتبر
است :

"انقالب کمونيستی يا نابودی بشريت"!
فيروز اکبری
 ١٠فروردين ١٣٩٠

ﺗوضيحات:
]The Iraq War Weakened the U.S. in the Middle East[١
] [٢ظفار در منطقه ای بين مرز مشترک عمان با يمن قرار دارد .جنبش ناسيوناليستی تحت عنوان »جنبش
آزاديبخش ظفار« در سال  ١٣۴۴شکل گرفت که بتدريج افکار چپ تحت تاثير جمھوری دمکراتيک يمن در
آن مسلط شد .اين جنبش در اوايل دھۀ  ۵٠شمسی توسط ارتش شاھنشاھی سرکوب شد و نيروھای ايرانی تا
سال  ١٣۵٧در آن منطقه حضور د اشتند.
] [٣صدای ترکيه – بخش فارسی بتاريخ  ١١سپتامبر ٢٠١١
] [۴تحريم ھا ی غرب عليه ايران را ميتوان به چھار دوره تقسيم کرد:
•

دورۀ اول پس از تسخير سفارت – دورۀ اول پس از تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان خط
امامی که منجر به گروگان گيری ديپلماتھا انجاميد و صدور تسليحات و جنگ افزار نظامی را به
ايران ممنوع کرد .تمام دارائيھای ايران نزد بانکھای امريکائی مسدود شد .ھر گونه صادرات به
ايران به جز غذا و دارو ممنوع شد.

•

دورۀ دوم تحت عنوان حامی تروريسم بين المللی – در بھمن ماه  ١٣۶٢وزارت امور خارجۀ
آمريکا ايران را به فھرست کشورھای حامی تروريسم بين المللی اضافه کرد و ھر گونه سرمايه
گذاری برای توسعۀ صنايع نفتی ايران ممنوع شد و در ضمن شرکت ھای غير آمريکائی که بيش از
 ٢٠ميليون دالر در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری کنند ،مجازلت ھائی تعيين شد.

•

دورۀ سوم تصويب قانون »داماتو«  -در مرداد  ١٣٧۵سناتور ايتاليائی االصل جمھوری خواه طرح
تحريم اقتصادی ايران را مطرح کرد که به تصويب کنگره رسيد و به موجب اين طرح شرکت يا
دولتی که بيش از  ۴٠ميليون دالر در صنايه نفت و گاز ايران سرمايه گذاری کند ،توسط آمريکا
مجازلت اقتصادی خواھد شد.
دورۀ چھارم پس از غنی سازی اورانيوم – در دسامبر  ٢٠٠۶شورای امنيت سازمان ملل متحد
مجموعه تحريم ھائی را که شامل تاسيسات ھسته ای ايران و ھمچنين توقيف دارائی ھا و شرکتھای
ايرانی مرتبط با برنامه ھسته ای ايران را به تصويب رساند .در ادامه بانکھای ايران و شرکتھای
مرتبط با سپاه پاسدران به تحريم ھا اضافه شدند .سر انجام دور جديدی از تحريم ھا توسط سازمان
ملل ،اتحاديه اروپا ،آمريکا ،کانادا و غيره از سال  ٢٠١٠شروع شده است که شامل تعدادی از افراد
حقيقی و تمامی بانکھا ،بخش انرژی ،کشتيرانی ،شرکتھای صادرات و واردات و غيره است.
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جاسوسی »سپو« چيست؟ » « IBھمچون شوراھای اسالمی محل کار فعاليت می کرد ،يعنی بدنۀ آن
در محل کار قرار داشت و از طريق اين بدنه گزارش ميکردند چه کسانی »کمونيست« ھستند .اين
اشخاص سپس در ليست سياھی قرار می گرفتند که تقاضای کار برای آنھا در شرکتھا و يا
کارخانجات مھم امکان پذير نمی شد .وجود چنين سازمان جاسوسی از طريق محل کار در موازی
با سازمان جاسوسی کشور سوئد در سوم مای  ١٩٧٣افشا شد.
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خطوط اصلی مواضع:
 .١جنگ جھانی اول نشان داد که سرمايه داری بعنوان يک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده
است .تنھا يک آلترناتيو برای اين سيستيم وجود دارد  :انقالب کمونيستی يا نابودی بشريت.
 .٢در عصر ما  ،طبقه کارگر تنھا طبقه انقالبی است و تنھا اين طبقه اجتماعی است که ميتواند
انقالب کمونيستی را انجام دھد و به بربيت سرمايه داری پايان دھد.
 .٣بعد از آنکه سرمايه داری وارد دواران انحطاط خود شد  ،اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان
تبديل به ارگانھای نظام سرمايه داری شدند .وظيفه اصلی اتحاديه ھا کنترل طبقه کارگر ومنحرف
کردن مبارزه طبقاتی کارگران است.
 .۴در عصر انحطاط و گنديدگی سرمايه  ،شرکت در نمايشات انتخاباتی و سيرک پارلمان تنھا در
جھت تقويت توھمات دمکراسی است .سرمايه داری دمکراسی و سرمايه داری ديکتاتوری دو روی
ھمان سکه ھستند  ،بربريت سرمايه داری.
 .۵تمامی جنبشھای ملی ضد انقالبی  ،بر عليه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی ھستند .جنگ آزاديبخش
ملی يک نيروی پياده در اختالفات امپرياليستی است.
 .۶علت شکست انقالب اکتبر  ،شکست موج انقالب جھانی  ،مخصوصأ شکست انقالب آلمان که
منتھی به انزوای انقالب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن شد.
 .٧تمامی احزاب چپ ارتجاعی ھستند  ،استالينيستھا  ،مائوئيستھا  ،تروتسکيستھا و آنارشيستھای
رسمی وغيره دستگاه سياسی سرمايه را نمايندگی می کنند.
 .٨کليه دولتھای به اصطالح "سوسياليست" يا "کمونيست" که در شوروی  ،اروپای شرقی  ،چين ،
کوبا و غيره بر سر کار آمدند تجلی شکل ويژه از بربريت سرمايه داری بوده و ھستند  ،سرمايه
داری دولتی.
 .٩سازمان انقالبی پيشقراول پرولتاريا را تشکيل ميدھد و يک فاکتور فعال در تکامل و تعميم آگاھی
طبقاتی است .سازمانھای انقالبی تنھا ميتوانند شکل اقليت انقالبی به خود بگيرند که وظيفه شان نه
سازماندھی طبقه کارگر يا کسب قدرت بجای طبقه کارگر  ،بلکه رھبری سياسی – يک قطب نمای
سياسی است  ،بطوريکه شفافيت سياسی سازمان انقالبی و نفوذ آن در طبقه کارگر از عناصر اصلی
برای انقالب کمونيستی ھستند.
ﺗعلق سياسی:
مواضع  ،نظرات و فعاليت گرايشات سياسی پرولتری  ،محصولی از تجربيات گذشته طبقه کارگر و
درسھائی که سازمانھای سياسی طبقه کارگر درطول تاريخ اين طبقه کسب کرده اند .لذا صدای
انترناسيوناليستی ريشه ھای خود را در اتحاديه کمونيستھا  ،انترناسيونال اول  ،جناح چپ انترناسيونال دوم ،
انترناسيونال سوم  ،مخصوصا ٌ جناح چپ انترناسيونال سوم و فراکسيونھائی که در مقابل انحطاط
انترناسيونال سوم وظيفه سترگ دفاع از مواضع پرولتری و کمونيستی را بر عھده گرفتند  ،فراکسيونھای
ھلندی – آلمانی و بويژه فراکسيون چپ کمونيست ايتاليا ميداند و از سنن چپ کمونيست دفاع می کند.

