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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٩ سپتمبر ١٧

 در خليج فارس چه می گذرد؟
 "بحران افروزی مديريت شده"کشتی رانی يا " مين امنيتأت"

  

مربوط به اين بحران ھر چه بيشتر در در ھفته ھای ھای اخير ، با تداوم و تشديد بحران در خليج فارس ، رويدادھای 

اکنون روزی نيست که در پرتو سياستھای ضد مردمی و . مرکز ثقل توجه افکار عمومی مردم جھان قرار گرفته اند

  -  ديگر ھستند که مکمل يک - و رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در اين منطقه امريکا دولت ۀتنش آفرينان

  .ه ای راجع به رشد خطر يک جنگ ويرانگر ديگر در خاورميانه از سوی خبرگزاری ھا انتشار نيابداخبار نگران کنند

 ۀ تا خروج از برجام گرفته تا تھديد به بستن تنگامريکا اين اقدامات، از تشديد سياست ضد مردمی تحريمھای ۀمجموع

 و اعزام امريکائی، از سرنگونی پھباد  طقهھرمز و انفجار مشکوک کشتی ھای نفتکش و تجاری و لوله ھای نفتی در من

 توسط  توقيف نفتکشھای ايرانی و انگليس به منطقه گرفته تاامريکائی و انگليس بحری نيروی نظامی و ناوگان ١۵٠٠

، ھمه و ھمه شرايط  تھديد کننده و خوف آوری نظير احتمال شعله ور شدن يک جنگ مھيب را  بازيگران اين بحران
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، با ھراس و نگرانی آن را دنبال می  ويژه توده ھای تحت ستم ايرانه ه ھا ميليون تن از مردم منطقه و بشکل داده که د

  . کنند

 به امريکا دولت ۀآنچه که به تصوير فوق ابعاد نگران کننده تری می دھد اين است که در نتيجۀ سياستھای توسعه طلبان

 ھای ضد منافع ملی مردم ايران از سوی جمھوری ئیراجو و نقش آفرينی ھا و ماجترمپسردمداری دار و دستۀ 

ھای اين منطقه فراتر رفته و موج ھای تندی را  ، از آب ، دامنۀ بحران خليج فارس اسالمی که در ھمان راستا ھستند

نيز در سطح سياست بين المللی و در ميان قدرتھای بزرگ امپرياليستی ايجاد کرده که به داليل اقتصادی و سياسی 

، ما شاھد بروز آشکار  بر بستر اين اوضاع.  قابل توجھی در اين منطقه می باشندۀک غارتگرانستراتيژيدارای منافع 

ی "امريکااول " با شعار امريکاھا امپرياليسم  تنشھای چند گانۀ فی مابين قدرتھای جھانی ھستيم که در يک طرف آن

ديگر نظير چين و اروپا و روسيه قرار دارند که با اعتراض  و در سوی ديگر آن قدرتھای امپرياليستی ترمپدولت 

 و به موازات ء، تھديد تحريم رقبا در خليج فارس" ارباب بزرگ "ۀنظاره گر تاخت و تازھای نظامی آشکارا زورگويان

شکيل  و يا تامريکاصورت حسابھای ماشين نظامی عظيم " پرداخت" برای امريکاآن درخواستھای پی در پی امپرياليسم 

 ء از رقباترمپدر خليج فارس و در واقع باج گيری بيشتر " مين امنيت کشتيرانیأت"به منظور " ائتالف بين المللی"يک 

، در واقعيت امر بی ترديد برای توجيه سياستھای  اين بحران به رغم ادعاھای گوناگون طرفين آن. و شرکاء ھستند

مين امنيت أت "ۀت و به اين دولت امکان داده تا با دستاويز پروژ فضای جديدی ايجاد کرده اسامريکا ۀجنگ طلبان

کيد أخويش ت ليس بين المللیو، بر نقش پ در خليج و دعوت برای ايجاد يک ائتالف بزرگ زير رھبری خود" کشتيرانی

   .نمايد

تر به يکی از ، ھر چه بيش خليج فارس امروز با حضور نظامی مستقيم تعداد بيشتری از دول امپرياليستی ذی نفع

اين واقعيات نشان می دھند که . عرصه ھای کشمکش و نمايش قدرت بين قدرتھای سلطه گر جھانی تبديل شده است

 تغيير در بحران اخير به ھيچ وجه منحصر به يک موضوع محدود و آن ھم جمھوری اسالمی و يا امريکا لۀأمس

و تنشھا بين قدرتھای بزرگ جھانی ست که در حالی که در  بر سر نمود بزرگی از تضادھا لهأمس  .آن نيست" رفتار"

، در تمام عرصه ھای اقتصادی و  امريکايک بحران عميق اقتصادی دست و پا می زنند، به دليل تحريکات و تعرضات 

 ديگر افتاده اند و جمھوری به جان يک... ، سياستھای محيط زيستی و  ، توافقات نظامی ، معاھدات بين المللی تجاری

ثيرات آنھا أ بروز اين تنشھا بوده و در معرض تۀعرص اسالمی با توجه به نقشی که برای امپرياليستھا بازی می کند،

 و ساير قدرتھای امپرياليستی نظير امريکا،  در چنين شرايطی با توجه به اين واقعيت که در سالھای اخير. قرار دارد

، از  ت ضد خلقی مشتی از رژيمھای وابسته و مزدور در منطقهلمان به تدريج با بھره گيری از خدمااروسيه و 

 از پيشرفته ترين دالر، و فروش صد ھا ميليارد  جمھوری اسالمی و عربستان گرفته تا قطر و امارات و کويت و بحرين

وان پيش بينی  اشتعال تبديل کرده اند ، می تۀ، خليج فارس را به يک انبار باروت ھر لحظه آماد سالح ھا و ابزار جنگی

نمود که تداوم سياستھای جاری و تعميق بحران کنونی ، و انباشت تضادھای ناشی از آن ، چه عواقب ويرانگری بر 

  .حيات تمامی توده ھای ستمديده اين منطقه خواھد گذارد

عی و روحی  فعلی ، به گونه ای اجتناب ناپذير عواقب اقتصادی و سياسی و اجتماۀشکی نيست که اوضاع نگران کنند

توده ھا شاھد و نگرانند که در اثر .  بسيار وحشتناکی بر حيات و ھستی توده ھای تحت ستم کشور ما  گذارده است

سياستھای غارتگرانه و فاجعه بار سرمايه داران حاکم و رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی که کشور ما را در خط مقدم 

سوی يک درگيری خانمانسوز ، چه فشار بزرگی بر ه حتمال گسترش آن باين بحران قرار داده ، تداوم اين بحران و ا
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بدون وجود اين بحران ھم کمرشان در زير بار گرانی و تورم  آن ھم در شرايطی که. حيات و ھستی آنھا وارد می سازد

  .و فقر و فالکت و سرکوب ديکتاتوری حاکم خم شده است

ھا به طور طبيعی افکار عمومی و به ويژه ذھن کارگران و توده الی که اين روزؤدر پرتو چنين اوضاع حساسی ، س

ھای ستمديده را به خود جلب کرده عبارت از اين است که در ورای اين رويدادھا ، در حقيقت در خليج فارس چه می 

گذرد؟ ماھيت بحران کنونی چيست و بر بستر اين بحران آيا ما بزودی شاھد بروز يک جنگ ويرانگر بزرگ ديگر 

کيد دارد که خواھان حمله به ايران و جنگ نمی باشد؟ و اگر أ تامريکاخواھيم بود؟  يا بايد در نظر داشت که دولت 

 و دستيابی به کدام ئیِجنگی در ميان نيست ، بازيگران اين بحران آشکارا مديريت شده ، در صدد پيشبرد چه سياستھا

  مين می کنند؟ أ را تئی قدرتھااھداف بوده  و اين سياستھا منافع چه نيروھا و يا

 مبارزات مردم ما در پرتو چھل سال حاکميت سياه  اساسیۀبر دو تجرباالت، قبل از ھر چيز بايد ؤبرای پاسخ به اين س

  . کيد گذاردأ تامريکاويژه امپرياليسم ه  آن با امپرياليستھا و بئیجمھوری اسالمی و رابطۀ واقعی و نه ادعا

 در اين حقيقت ايجاد نمی کند که در سياست ، نه ادعا ھای طرفين ئی بحران کنونی ، استثنا نخست اين است کهۀتجرب

منازعه ، بلکه آن خطوط و اقداماتی بايد محور توجه و بررسی قرار گيرند که در عمل به پيش می روند و منافع 

قيقت نمی توان کمترين گام بدون درک اين ح.  مشخصی را برای طراحان و مجريان آن سياستھا برآورده می کنند

  )١. (ثری در توضيح بحران کنونی برداشتؤم

 ۀ با جمھوری اسالمی و به جلو راندن گزينامريکا خليج فارس و در روابط بين ۀھمه می دانند که تشديد تنش در منطق

توافق موسوم به  از ترمپ، به دنبال خروج يک جانبه و فاقد ھر گونه مشروعيت دولت " جنگ" نظامی و ۀاحتمال حمل

ی خود ، ميليارد ھا ئ ھسته ۀتوافقی که تا زمان انعقاد آن ، سران جمھوری اسالمی در جريان برنام. برجام اتفاق افتاد

می و اتۀ ھای مردم ايران را به جيب انحصارات و کمپانی ھای امپرياليستی ريختند و در ھمان حال پروژئی از دارادالر

را به اردوی شيوخ مزدور منطقه سرازير نمود و ...  و امريکائی سالح ھای مرگبار دالرآنھا ، سيل فروش ميلياردھا 

 و شرکاء بار ديگر امريکادر عوض ، آوار اقتصادی و سياسی ناشی از اين ھزينه ھای گزاف و تحريمھای کمر شکن 

در جريان خروج .  ن گشتاز کانال رژيم وابسته و فاسد جمھوری اسالمی بر سر کارگران و زحمتکشان ايران سرشک

 اروپا گرفته تا ۀنامه از اتحادي برجام، که تا امروز با اعتراض ساير قدرتھای ذی نفع در اين توافقۀ از توافقنامامريکا

 ريل سياست دولتش ، مدعی شد که با تغييرتوافق خواند و با " بدترين" آن را ترمپچين و روسيه مواجه شده ، 

 ، در صدد امريکاش از برجام و ھمچنين اعمال تحريمھای ثانويه عليه ناقضان سياست جديد بازگرداندن تحريمھای پي

برای رساندن صادرات نفت جمھوری اسالمی به صفر و بازگردادن اين رژيم به ميز " فشار حداکثری"اعمال سياست 

 در توجيه امريکای دولت اين ھا برخی از ادعاھا. ستامريکامورد نظر " خوب"مذاکره برای رسيدن به يک توافق 

  .سياست و اقدامات ضد خلقی کنونی اش می باشند

 مصائبی که بر مردم ايران تحميل کرده ، تاکنون فشار ۀ عالوه بر ھمامريکابی ترديد اعمال تحريمھای جديد دولت 

به نفرت شديد توده  جمھوری اسالمی برای مديريت نظام وارد آورده است و با توجه ۀبسيار سنگينی را بر رژيم وابست

 سال جنگ ٨ ۀھای به جان آمده از مسببين اين اوضاع ، اين رژيم را به وضعيت دشواری بازگردانده که شبيه دور

کيد شد بار ضد خلقی و ھزينه ھای اصلی أاما ھمانطور که ت. ارتجاعی با عراق و يا دورۀ تحريمھای پيشا برجام است

ن گرسنه و توده ھای ستمديده ای می پردازند که با توجه به رکود اقتصادی اين تحريمھای امپرياليستی را کارگرا

وحشتناک و بيکاری و گرانی سرسام آور، اکنون بايد فشار مرگبار اين تحريمھا و عواقب آن را نيز به گرده بکشند؛ آنھم 

و خونخوار حاکم و وجود آورده که سرمايه داران وابسته ه  را بئیدرست در شرايطی که تحريمھای کنونی ، فضا
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کارفرمايان دولتی ، جيبھای خود را از بابت تداوم اين وضع و از طريق استثمار مضاعف کارگران و زحمتکشان ھر 

  . چه بيشتر پر می کنند

 با رفتار واقعی آن در عمل نشان می دھد که ھدف اصلی امريکااز طرف ديگر ، مقايسه گفتار و ادعاھای دولت 

ِاز تداوم و افزايش تنشھای جاری با رژيم وابسته جمھوری اسالمی ، صرف خود اين حکومت نيست  امريکاامپرياليسم 
برای نمونه با اينکه بخشی از رسانه ھای . بلکه بحران سازی مديريت شده برای رسيدن به اھداف خود می باشد

ھر لحظه در انتظار حمله  مومی ايجاد می کنند که ناظران و افکار عئیامپرياليستی بر طبل جنگ می کوبند و فضا

 به امريکااز سوی امپرياليسم " بنياد گرای اسالمی"و " تروريست"و " ياغی"نظامی برای سرنگون کردن اين رژيم 

" مسايل خاورميانه" در ديدار خود با مقامات روسی و مذاکره حول امريکاسر می برند ، شاھد بوديم که وزير خارجه 

خواستار جنگ با ايران نيستيم اما به آنھا گفتيم اگر اقدامی عليه "جاری ، تاکيد کرد که  ارديبھشت ماه سال ٢۴در 

چھار کشتی " انفجار"اما درست در ھمان زمان ، به رغم ادعای  ". و منافع ما انجام دھند، واکنش نشان می دھيمامريکا

سالمی ، به رغم توقيف کشتی انگليسی  توسط جمھوری اامريکائیبه دست سپاه پاسداران ، به رغم سرنگونی پھباد 

قدرتمندی  يعنی اعمالی که در موارد دروغ و راست مشابه گذشته ، ھر کدام شان به تنھائی دستاويز(توسط اين رژيم ، 

 ھر بار پس از اوج گيری بحران و امريکادولت ) بود" رژيم چنج" به منظور توجيه سياست جنگ و امريکابرای دولت 

ن می کشد و به رژيم و ئيموجی از تھديد عليه مقامات جمھوری اسالمی ، فتيله جنگ را به بھانه ای پابه راه افتادن 

بلکه حفظ اين حکومت " رژيم چنج"ھمچنين اپوزيسيون پرو امپرياليست خاطر نشان می سازد که ھدف اقداماتش نه 

 حتی عنوان می کند که با ھمين ترمپ در تداوم اين خط،.  رفتار جمھوری اسالمی ستتغييرتبھکار و به اصطالح 

  . است) و در نتيجه حفظ رژيم(ھم قادر به کنار آمدن و مذاکره " رھبران فعلی جمھوری اسالمی"

 به مساله تشديد تحريمھا و بويژه در حوزۀ انرژی ست که بقا و کارکرد امريکامثال روشن ديگری از تبليغات متناقض 

رساندن صادرات نفت جمھوری اسالمی " صفر" از سياست به امريکا. ابسته استھر دولتی در ايران اساسا به آن و

 ، با ايجاد معافيت ھای محدود علنی و بويژه از طريق رژيم وابسته خود ترمپسخن می گويد، اما در عمل ، خود دولت 

ده که ھم اکنون نيز  را ايجاد کرئیکانالھا) ک استستراتيژيکه برای جمھوری اسالمی يک شريک مھم و (در عراق ، 

به جمھوری )  ھزار بشکه در روز۴٠٠بنا به برخی گزارشات تا (به طور رسمی با صدور صد ھا ھزار بشکه در روز 

با درک ايجاد ھمين کانالھای تنفسی . اسالمی امکان تنفس و جلوگيری از فروپاشی آن در اثر بحران جاری را داده است

و برای دادن چشم انداز به " ھر چقدر بخواھيم نفت می فروشيم"ی تاکيد می کند ست که رھبر جنايتکار جمھوری اسالم

البته وی درست . ای" مذاکره"در ميان خواھد بود و نه " جنگی"کارگزاران بزدل و فاسد حکومتش تاکيد می کند که نه 

کار به دستان حکومت او به  و امريکائیزمانی اين سخنان را بر زبان می راند که بنا به گزارشات منتشره، مقامات 

اين امر ، .  ھستند" مذاکره"ئيان در ارتباط بوده و مشغول امريکاطور روزمره از کانالھای مستقيم و غير مستقيم با 

مبين چشم انداز داده شده به خامنه ای، اين مھره تبھکار در مورد تداوم وضع موجود و کوتاه نبودن عمر بحران کنونی 

  . نترل کنندگان آن می باشداز سوی مديران و ک

 ميليون بشکه نفت توسط ١١در اين حال به نقل از رويترز اخباری به بيرون درز پيدا می کند که نمايانگر صدور 

 امريکائیمطابق ھمين گزارش مقامات .  به خريداران چينی بوده است٢٠١٩جمھوری اسالمی تنھا در ماه جوالی 

  .  رصد نفت صادراتی ايران به چين و سی درصد ھم به سوريه صادر می شود د٧٠می زنند که ھم اکنون " تخمين"

از سوی ديگر يکی از نتايج فوری سياست تحريم، پر کردن خالء ناشی از عدم فروش نفت ايران به حجم سابق توسط 

مثال در مورد کره به طور .  يکی از آنھاستامريکاصادر کنندگان جديد می باشد و تعجبی ندارد اگر گفته شود که دولت 
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 امريکا ھزار بشکه نفت وارداتی روزانۀ خود را از ٢٠٠جنوبی اعالم شده که اين مشتری ثابت نفت ايران ھم اکنون ، 

 ھم امريکادر اثر سياست تحريم نفت ايران از طرف . تامين می کند) امريکائیيعنی باز ھم شرکتھای نفتی (و کويت 

ه ئيتا ماه ژو) يکی از شرکتھای رديابی نفتکشھا" (کپلر"ات از جمله گزارش شرکت اکنون بنا به برخی ديگر از گزارش

جمھوری اسالمی در نقاط مختلف در خليج فارس و ) و در نتيجه ارزان( ميليون بشکه نفت بدون مشتری ١١١امسال 

، اين حجم از نفت ، از روشن است که درست به دليل وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليستھا .  چين انبار شده است

چوب حراج خورده و از " دور زدن تحريمھا"طريق فوق ارزان فروشی ثروتھای ملی مردم ما توسط رژيم و يا با 

انبارھای بزرگترين دولتھا و شرکتھای نفتی امپرياليستی سر در می آورند و در مقابل ، کمی ھم از بابت اين حراج ھای 

برای حفظ و تضمين قدرت سرکوب توده ھای گرسنه و به جان آمده توسط حکومت و به طور اولی " ناصرالدين شاھی"

يا برای مصرف در بقيه عرصه ھای خدمات رژيم به سرمايه داران جھانی در نقاطی نظير لبنان و سوريه و عراق به 

  . اين نظام بحرانی تزريق می گردد

آنان " آرزوی"و " کمک" و امريکا" پشتيبانی"جمله گويا  و از ترمپدر اينجا ديگر وارد بررسی بقيه ادعاھای دولت 

چرا که ھر عقل سليم می داند که . به جان آمده ايران نمی شويم" مردم"برای " آزادی و دمکراسی"برای برقراری 

با عميق ترين امواج ... و " ناقض حقوق بشر"و " تروريست"درست در حالی که رژيم جمھوری اسالمی، اين رژيم 

، تمامی دستگاه ھای تبليغاتی امپرياليستھا شبانه روز در کارند تا با تزريق راه   مبارزات توده ای روبروستنفرت و

حل ھای سازشکارانه و رفرميستی و تبليغ اصالح طلبی آشکار و پوشيده ، جنبش انقالبی توده ھا عليه اين رژيم و نظام 

  .  ين وسيله به بقای رژيم خدمتگزار خود در ايران و منطقه کمک کنندوابسته به امپرياليسم حاکم را به ھرز ببرند و به ا

 سياستھا و ئی در توضيح چراترمپاينھا بخشی از واقعياتی ھستند که نمايانگر عوامفريبانه بودن ادعاھای دولت 

مپرياليسم  سال حاکميت سياه رژيم وابسته به ا۴٠تجربه . عملکردھای اين قدرت جھانی در بحران کنونی می باشند

جمھوری اسالمی و سياستھای داخلی و خارجی اين حکومت به طور کلی و اوضاع بحرانی جاری در خليج فارس به 

 ، امريکا ، برای امپرياليسم ترمپطور اخص نشان می دھند که در بحران فعلی برخالف ادعاھا و تبليغات جاری دولت 

اسالمی نه ھدف ، بلکه وسيله است؛ وسيله ای برای استفاده و پيشبرد يک نزاع بزرگتر با قدرتھای واقعی ، جمھوری 

در ھمان حال شواھد حاکی از آنند که در بحران اخير ، اين .  در سطح بين المللی امريکايعنی رقبای امپرياليسم 

ايه داری حاکم بر ايران از شر انقالب گرسنگان و امپرياليسم ، خواھان بقای جمھوری اسالمی برای حفظ نظام سرم

  .  تسھيل شرايط برای تداوم نقش آفرينی ھای ضد انقالبی اين رژيم در راستای سياستھای امپرياليستی می باشد

تجربه بزرگ ديگری که جھت فھم و شناخت ماھيت بحران کنونی توجه به آن ضروری می باشد ، مساله وابستگی تا 

ست که بدون در نظر گرفتن آن ھيچ امريکارژيم جمھوری اسالمی به امپرياليستھا و بويژه امپرياليسم مغز استخوان 

اکنون به دليل نتايج چھل سال سلطه اين رژيم وابسته . تحليلی قادر به توضيح درست واقعيت آنچه می گذرد نخواھد بود

پرياليستھا انتشار يافته ، اين امر غير قابل انکاری ست به امپرياليسم و ھمچنين اسنادی که ھر از چند گاه توسط خود ام

شرايط به قدرت " گوادلوپ" در کنفرانس امريکاکه جمھوری اسالمی از زمانی که قدرتھای امپرياليستی به رھبری 

 رسيدن آن را فراھم و در ھر بحرانی از موجوديتش حمايت کردند ، تا ھمين امروز در مسيری گام برداشته که سرمايه

اين رژيم چه در سرکوب انقالب ضد امپرياليستی کارگران و . داران جھانی و اربابان امپرياليستش از او خواسته اند

توده ھای محروم و چه ھنگام ميدانداری در جنگ امپرياليستی ايران و عراق به نفع جنگ طلبان و کارتلھای نظامی ، 

و چه در " اصالحات"ی پول در دوره به اصطالح بازسازی و يا چه در پيشبرد خطوط بانک جھانی و صندوق بين الملل

داعش و يا در فلسطين   در افغانستان و عراق و سوريه و چه در نقش آفرينی در ارتباط باامريکادوره لشکرکشی ھای 
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 آن را يکاامرو لبنان و باالخره در پروژه اتمی ، تماما آن خطوطی را پيش برده که سياستھای امپرياليستی به رھبری 

در مقابل اين خدمات ، ما شاھديم که .  ايجاب نموده و در تقسيم کار درون نظام امپرياليستی بر عھده اش گذارده اند

چگونه در تمام مدت اين چھل سال ، جمھوری اسالمی از حمايتھای مستقيم و غير مستقيم امپرياليستھا برخوردار شده و 

ه و اکره ھای با و يا بدون جيره و مواجب از موجوديت رژيم در مقابل انقالب ھمين قدرتھا با کمک زائده ھا و عمل

بررسی نتيجۀ واقعی تمامی شعارھای به اصطالح ضد امپرياليستی ولی .  گرسنگان در ايران حفاظت کرده اند

رھا در ھر  و شرکاء در طول چھل سال گذشته نيز ثابت کرده که اين شعاامريکافريبکارانه جمھوری اسالمی عليه 

دوره ای در خدمت استتار ماھيت وابسته جمھوری اسالمی و روابط ارگانيک اين رژيم با امپرياليستھای جھانی قرار 

 و امريکاداشته اند و آنھا ھمچنين برای نفوذ ضد انقالبی در جنبشھای توده ای واقعا ضد امپرياليستی منطقه عليه 

  . ل مورد استفاده قرار گرفته اندئياسرا

در اين راستا تجربه چھل سال حکومت جمھوری اسالمی نشان داده که ھر کجا سران رژيم شديدتر و بلندتر به سردادن 

 و ضد امپرياليستی دست يازيده اند ، درست در ھمان لحظه در پشت پرده مشغول امريکائیعربده ھای دروغين ضد 

ه امپرياليستھا عليه کارگران و زحمتکشان ايران و يا پيشبرد يکی از کثيف ترين سياستھای ضد انقالبی و غارتگران

 خلق ايران از اولين روزھای روی کار آمدن اين ئیجمھوری اسالمی ھمان طور که چريکھای فدا.  منطقه بوده اند

رژيم به روشنی و در ميان توھم و سازشکاری نيروھای سياسی بزرگ آن زمان با توده ھای به پا خاسته در ميان 

 ، نه حاصل پيروزی انقالب مردمی ، که ابزار به شکست کشاندن آن توسط امپرياليستھا و حاصل مکارانه ترين گذاردند

سياست ھای نواستعماری امپرياليسم در منطقه بود که توسط ھمين قدرتھا مورد حمايت قرار گرفته و تا به امروز از 

 آن طور که تحليل ھای سازشکارانه و غير –مستقل جمھوری اسالمی نه يک رژيم ملی و . بقای آن حفاظت شده است

 بلکه يک ديکتاتوری وابسته به امپرياليسم و خدمتگزار آنھاست و درست به ھمين دليل ، به رغم -واقعی جلوه می دھند 

 از آن که کارگران و توده ھای مبارز ما بارھا برای قطع ريشه اين ھيوال به پاخاسته و خون داده اند ، با برخورداری

تنھا . حمايت امپرياليستھا به سرکوب وحشيانه آن ھا پرداخته و موفق شده به حکومت سياه خود تا اين لحظه ادامه دھد

ک اربابان جھانی ستراتيژيزمانی که ناتوانی اين رژيم در حفظ سيستم و سرکوب انقالب توده ھا محرز گردد و يا منافع 

 پشت جمھوری اسالمی و سران تبھکار آن برداشته خواھد شد و در اين جمھوری اسالمی ايجاب کند ، اين حمايت از

در .  صورت اين حکومت در برابر ضرب شست توده ھا حتی يک روز قادر به تداوم حيات انگلی خويش نخواھد بود

رخی از  راجع به جمھوری اسالمی آن قدر بارز شده که حتی بامريکا سال گذشته اين واقعيت در سياست امپرياليسم ۴٠

 از برجام و  امريکابه طور مثال در شرايطی که خروج . وابستگان به امپرياليسم در منطقه نيز به آن اعتراف می کنند

آب از دھان برخی رقبای منطقه ای جمھوری اسالمی و بسياری از نيروھای " رژيم چنج"تبليغ برای سناريوی جنگ و 

ولت اردوغان با پوزخند طعنه آميزی به ھمکاران خود ياد آوری کرد  که پرو امپرياليست سرازير ساخته بود ، مشاور د

  "!نمی کشد"ی خود يعنی جمھوری اسالمی را "مرغ تخم طال"  ھيچ وقت امريکا

با فھم تجارب فوق و دخيل کردن آن در تحليل رويدادھای جاری در خليج فارس است که می توان تصوير  روشن تری 

از تحوالت جاری در منطقه را ارائه داد و خطوط وظايف نيروھای مردمی که نقطه از روند کنونی و چشم اند

  .عزيمتشان حرکت از منافع مردم تحت ستم می باشد را معلوم کرد

بررسی پيش زمينه و رويدادھای جاری و ماھيت بازيگران بحران خليج فارس نشان می دھد که به رغم تمام ادعاھای 

حفظ "و " فشار حداکثری بر جمھوری اسالمی" برای امريکاويدادھای جاری نظير ھدف رسمی موجود در ارتباط با ر

و غيره ، وضعيت کنونی در منطقه خليج فارس حاصل يک بحران افروزی آشکار ولی مديريت شده " امنيت کشتيرانی
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قه يعنی جمھوری ست که با ياری گرفتن از عملکردھای نيروی پياده نظام خود در منطامريکااز سوی امپرياليسم 

بحران کنونی خليج فارس عرصه جديدی از تنشھای قدرتھای .  اسالمی برای اين قدرت جھانی امکان پذير شده است

 در ھمه امريکابزرگ امپرياليستی در سطح بين المللی ست که  ھم اکنون با سياستھای توسعه طلبانه و جنگ ساالرانه 

 عليه چين و اتحاديه اروپا و کانادا به راه انداخته ، در لغو يک جانبه پترمعرصه ھا ، در جنگ تجاری ای که دولت 

 مشحون شده امريکابه بھانه عدم تامين منافع ...  با روسيه و سازمان ملل و امريکاتوافقات و معاھدات نظامی بين المللی 

ز شده احتمال اين که مردم منطقه در نتيجه با توجه به قدرت اھريمنی ای که در ورای اين بحران افروزی متمرک.  است

اين بحران افروزی مديريت شده با نقش . شاھد پايان سريع و کوتاه مدت اين بحران باشند ضعيف به نظر می رسد

آفرينی جمھوری اسالمی به عنوان يک ابزار ، اھداف و منافع مشخصی را بر آورده می کند که در چارچوب تشديد 

بر بستر اين .   با ساير رقبايش يعنی چين و اتحاديه اروپا و روسيه قابل درک می باشدکاامريتضادھای بين امپرياليسم 

 برای تشديد فشار بر رقبای خود و باج گيری از آنھا ، خليج فارس را به نحو امريکابحران افروزی ست که امپرياليسم 

ه تامين امنيت و تجارت آزاد توجيه کرده و بی سابقه ای نا امن و حضور نظامی مستقيم خويش در خليج فارس را به بھان

پمپئو در اواخر جوالی خطاب به ساير قدرت ھا در ھمين رابطه مايک .  برای اين اقدام از بقيه شرکاء طلب باج می کند

 در تنگه ھرمز دارد ، اما در بحری نقش عمده ای در رصد و کنترل فعاليت ھای امريکاگر چه ارتش "عنوان کرد که 

   ". را ھمچنان باز نگه داردبحری ، جھان نيز وظيفه دارد راه ھای عين حال

 موفق می گردد با يک توجيه قوی يعنی با ترمپبر بستر نقش آفرينی جمھوری اسالمی در اين بحران است که دولت 

ين ابراز استناد به آتش افروزی ھای جمھوری اسالمی و خطر حمله نظامی آن به عربستان و امارات و قطر ، با کمتر

 خود را برای يک حضور بحری امتياز استقرار نيرو در داخل خاک عربستان را کسب کند و ناوگان ئیمخالفت و ھياھو

بحران کنونی خليج فارس نقطه برجسته ای از يک روند . دراز مدت پس از جنگ عراق دوباره به اين منطقه بفرستد

 چگونه به طور تدريجی ده ھا امريکااست که نشان می دھد دولت  قدرتھای امپرياليستی با يکديگر ئیتشديد رويارو

در کشورھای ترکيه ، عراق ، اردن ، امارات ، قطر "  پايگاه و مقر نظامی١۴"ھزار نيروی نظامی خود را در بيش از 

 ی صرفھر عقل سليمی با اندکی تعمق می تواند دريابد که اين آرايش نيرو برا. ، بحرين و کويت مستقر کرده است

کی را دنبال می کند که از جمله گسترش جبھه ھای ستراتيژيبزرگ و اھداف برخورد با جمھوری اسالمی نبوده بلکه 

  .  بخشی از آن می باشداحتمالی عليه قدرتھای بزرگ جھانی

ر گونه عدم ک محل انبار و گذرگاه دو سوم منابع انرژی دنياست و ھستراتيژياز سوی ديگر ھمه می دانند که اين منطقه 

ثبات و ناامنی که موجب به خطر افتادن امنيت منابع انرژی و يا مسير حرکت آن به سوی مصرف کنندگان عمده اين 

انرژی گردد ، فشار بزرگی را به گروھی از قدرتھای جھانی ، بويژه چين و ژاپن و اتحاديه اروپا وارد می کند که 

 امريکااين امر با توجه به اين حقيقت که . ز اين منطقه وابسته می باشداقتصاد آنھا تا حد زيادی به واردات انرژی ا

و يکی از صادر کنندگان نفت بدل شده ، )  ميليون بشکه در روز١٣.۴(ًاخيرا خود به يکی از بزرگترين توليد کننده نفت 

 امريکاھانی يعنی رقبای  را ھر چه بيشتر در کنترل قيمت نفت و ايجاد فشار بر اقتصادھای عمدۀ ديگر جامريکادست 

برای تضمين  در خواست ايجاد يک ناوگان بين المللی.  که تا حد زيادی به نفت خليج فارس وابسته اند باز کرده است

 برای يک راھزنی امريکا نشانگر گام جديد دولت امريکاو يا پرداخت ھزينه ايجاد و مديريت آن به " آزادی کشتيرانی"

که البته تاکنون به جز ھمکاری محدود دولت انگليس با ) ٢(ست امريکامی عليه رقبای  با کمک جمھوری اسالبحری

 .  اقبال زيادی مواجه نشده است
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با باال گرفتن بحران در خليج فارس ، بسياری از شرکتھای حمل و نقل بين المللی اعالم کرده اند که تا زمان حل بحران 

اين .  پدار جمھوری اسالمی و خطر جنگ به اين منطقه نخواھند رفتموجود از ترس آتش افروزی ھای قايق ھای تو

 که برای بارگيری و حمل ئیتوجيه نيز دست شرکتھای انحصاری بيمه را باز گذارده تا با باال بردن ھزينه بيمه کشتی ھا

ريداری شده از انرژی به خليج فارس می روند سودھای باور نکردنی به جيب زده ، در حالی که افزايش ھزينه نفت خ

  . بار بزرگ مالی را در پی خواھد داشت- امريکا به طور عمده  رقبای - اين منطقه برای مصرف کنندگان آن 

 و باالخره نتايج بحران کنونی در خليج فارس در تقويت جايگاه رژيم پوسيده و سرکوبگر جمھوری اسالمی و دار و 

اين رژيم در جنگ خود با توده .   جنبش توده ھا نيز قابل انکار نيستدسته ھای در حال نزاع آن با يکديگر ، در مقابل

تھديد "ھای انقالبی و ارتش گرسنگان ، با تشديد سرکوب وحشيانه حرکات اعتراضی ، چماق سرکوب را به دليل 

ن رژيم ھر چه بيشتر و سنگين تر عليه کارگران و توده ھای به جان آمده که برای حقوق خود و سرنگونی اي" خارجی

  . تبھکار می کوشند ، به کار برده و می برد

بررسی منافع واقعی حاصل از بحران خليج فارس نشان می دھند که اين بحران افروزی مديريت شده از سوی 

 ، تسھيل فروش سالح امريکا با کمک اقدامات جمھوری اسالمی نھايتا برای تامين منافع امپرياليسم امريکاامپرياليسم 

ار و تقويت موضع تھاجمی اين قدرت امپرياليستی در سطح بين المللی در مواجھه با ساير قدرتھای جھانی به ھای مرگب

کار می آيد و در نتيجه نشان می دھند که برخالف ھمه ادعاھا ، رويدادھای نگران کننده کنونی از جدال منافع بين 

  . نشأت نگرفته است" مستقل"و " ملی"يک رژيم  و جمھوری اسالمی به عنوان گويا امريکاامپرياليسم تبھکار 

در مورد چشم انداز ھای احتمالی اين بحران مديريت شده نيز بايد تاکيد کرد که با توجه به وضعيتی که نيروھای اصلی 

 و تقويت موضع جنگ طلبان امريکا از جمله تداوم و تشديد بحران اقتصادی در -بحران افروز در آن قرار گرفته اند 

 ھمواره احتمال - م و به ويژه اھميت يافتن مساله ايران در رقابتھای انتخاباتی بين دو حزب اصلی اين کشور حاک

 اين بحران به جنگ ويرانگر و يا فرمان برخورد نظامی محدود عليه جمھوری اسالمی توسط طبقه حاکم در ئیفرارو

ران باز می گردد ھر چه عمر رژيم سرکوبگر و وابسته اما تا آنجا که به مردم اي.  در مراحل بعدی وجود داردامريکا

جمھوری اسالمی دراز تر باشد ، تصور پايان امثال اين بحران افروزی ھای امپرياليستی و ضد منافع کارگران و 

اين بحران به ھر شکلی که از باال فيصله يابد کمترين منافعی برای . خلقھای تحت ستم منطقه نيز سخت تر خواھد بود

  .ه ھای تحت ستم و محروم ما و منطقه نخواھد داشتتود

 و سران جمھوری اسالمی امريکادر نتيجه نيروھای مبارز و آگاه بايد با درک واقعيات فوق با تبليغات عوامفريبانه 

اليسم مبارزه کرده و با توضيح اين حقايق مردم به جان آمده را در تداوم جنبش انقالبی خويش عليه رژيم وابسته به امپري

سرنگونی رژيم جمھوری . و استقالل تشويق کنند" نان، مسکن و آزادی"جمھوری اسالمی به منظور تحقق شعار 

اسالمی در بستر يک انقالب اجتماعی که زنجيرھای سلطه امپرياليستی را به قدرت توده ھا از ھم بگسلد ، تنھا تضمين 

  . خوشبختی و نجات مردم محروم خواھد بود

  :زير نويسھا

اين نيروھا در طول سالھا تا . بسيار عبرت انگيز می باشد" رژيم چنج"در اين زمينه سرنوشت نيروھای طرفدار ) ١(

 و شاخ و امريکا برخی نيروھای جنگ طلب در ھيات حاکمه صرف ادعاھایاين مقطع ، بارھا و بارھا با افتادن در دام 

 رژيم در ايران آب از دھانشان سرازير شده تغيير نظامی با ھدف برگ دادن به ھمان ادعاھا مبنی بر حمله قريب الوقوع

و به نفع تبليغات جنگی جنگ طلبان با کوبيدن بر طبل جنگ و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی توسط امپرياليستھا ، 

 مردم ما "ئیرھا"را راه " شيطان"مردم معرفی کرده و چشم اميد بستن به ارابه جنگی " ناجی"اين نيروھای مخوف را 
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به ھمين ترتيب است موضع نيروھای . معرفی کرده اند اگر چه ھر بار به اصطالح بور و رسوا شده اند" شيطان"از شر 

مدافع نظام سرمايه داری حاکم و طرفدار جمھوری اسالمی در اين بحران که با قبول ادعاھای رژيم وابسته جمھوری 

به پشتيبانی " شياطين بزرگ و کوچک" بودن آن و دشمنی طبقاتی اش با "ملی"اين رژيم و " استقالل"اسالمی مبنی بر 

از سياستھای ضدمردمی و مغاير با منافع ملی اين حکومت پرداخته اند و به اين وسيله ضمن بازی در بساط عوامفريبی 

 .جمھوری اسالمی و اربابان جھانی او ، ھر بار در فريب مردم ما نقش ايفا کرده اند

 درصد نفت ٩١:  ماه جون در پيامی توئيتری نوشت٢۴ در تاريخ ترمپاخبار منتشره از سوی خبرگزاری ھا بنا به ) ٢(

 درصد نفت ژاپن و مواد سوختی بسيای از کشورھای ديگر از تنگه ھرمز می گذرد ، بنابراين چرا ما بايد از ۶٢چين ، 

ھمه اين کشورھا . ينکه ھزينه آن را دريافت کنيماين خطوط کشتيرانی برای ديگر کشورھا حفاظت و دفاع کنيم بدون ا

 وی .بايد خودشان از کشتی ھايشان در ھنگام گذر از منطقه خطرناک خليج فارس و تنگه ھرمز حمايت و حفاظت کنند

افزوده است که ما حتی نيازی به حضور در خليج فارس نداريم ، زيرا اياالت متحده اکنون به بزرگ ترين توليد کننده 

  .ی جھان تبديل شده استانرژ
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