
 

 

 و احتمال درگیری نظامی سواالتی در مورد تنش بین ایران و آمریکا 

 

 فرهاد کیان

 

نیروی  1500 اعزامو  خلیج فارسبه در چند هفته گذشته ابراهام لینکن و پاتریوت با اعزام دو ناو غول پیکر آمریکا 

آمریکا به کشورهای  آمدهای مقامات افزایش شدید تحرکات و رفت و اخطارهای مقامات آمریکایی علیه ایران و و نظامی

الت تحو وآرایش قوای نظامی  .است خاورمیانه را بیش از پیش متشنج کرده منطقه اوضاعاروپا، چین و روسیه  ،منطقه

در صورت و  ؟آیا جنگ دیگری منطقه را تهدید می کند از جمله  این که را ایجاد کرده است،  سواالتی   همچنین منطقه

درگیری  کهاز این جدا آنچه مسلم است  ؟عواقب و نتایج آن برای مردم ستمدیده این منطقه چه خواهد بودبروز جنگ 

خطر حمله نظامی علیه ایران هیچگاه  دینش علیه ایران صورت بگیرد یا خیرنظامی و حمالتی از جانب آمریکا و متح

 وهای نظامی به خلیج فارس را دست یافتن بهو نیر تا این حد جدی نبوده است. مقامات آمریکایی علت اعزام این ناوها

 ر منطقهد به منافع آمریکا اش توسط یکی از نیروهای وابسته رژیم ایران قصد دارد اینکه " مبنی بری"اطالعات معتبر

کسانی که در معرض رایزنی های و  "اطالعات معتبر" را فاش نکرده اند. البته جزئیات این ند، اعالم کردحمله کند

ه است. نشد ودن این اطالعات ارائهمقامات آمریکایی در این مورد قرار گرفته اند گفته اند که شواهدی مبنی بر معتبر ب

 ارای سالح های کشتار همگانی بود!دبه همان اندازه معتبر باشند که صدام حسین که این اطالعات به نظر می رسد 

 ؟مریکا علیه ایران استهدیدات آت ن "اطالعات معتبر" دلیل واقعیهمی آیا

خصوص علیه کشورهای جهان سوم را ه علت اصلی و واقعی لشگر کشی ها و جنگ های خود بامپریالیستها معموال 

به بهانه هایی شان  های جنگ و موجه جلوه دادن. آنها همیشه تالش داشته اند که برای فریب مردم صریح بیان نمی کنند

ای را تراشیده اند، " سالحهای کشتار همگانی  بهانه اندو حتی مواردی که دستاویز و یا بهانه ای نداشته  دست آویز شوند

نمی تواند دلیل معتبری برای آرایش قوا اطالعات معتبر"  . بنابراین در این مورد نیز "صدام" یک نمونه بارز آن ست

 اینکه اخصوصای امپریالیسم آمریکا کافی است. بر نامیدکهایت می توان آنرا یک بهانه در نهدر مقابل ایران باشد. 

بر  صورت سیستماتیکیه و ب تهدیدات امپریالیسم آمریکا علیه رژیم ایران از زمان ریاست جمهوری ترامپ باال گرفته

 .اندبدنبال بهانه  وحالاین نشان از آن دارد که طرح و نقشه ممکن است ریخته شده باشد  است.شده فزوده شدت آن ا

 توافقنامه هسته ای را پاره کرد. سپس تحریم، در انطباق با رویکرد جدید آمریکا در مقابل ایران در اولین اقدام ترامپ
تا بتواند  کار برده استه را برای اعمال آن ب شدیدتر کرد و اقدامات شدیدیرا آن رحله  ها را آغاز کرد و در هر م

قرار  بیشتری را زیر فشار یرانو اقتصاد وابسته و بیمار ارا منع کنداز ایران شرکتها و حتی دولتها  خرید نفت توسط

. اینها همه در شرایطی صورت گرفت که رژیم جمهوری اسالمی به توافقات خود با آمریکا و سایر کشورها پایبند دهد

ه بیشتر به سرمایه  جهانی بیمار خود را در وابستگی هر چاقتصاد  دبود و امیدوار بود که در سایه آن توافق بتوان

 بازسازی کند و البته طبقه حاکمه قدرتمندی را در ایران بسازد.

سپاه پاسداران را جزو نیروهای  آمریکا در ماه آوریل فشار آمریکا از اقتصاد فراتر رفت.اما تنگ تر شدن حلقه 

و روز . دنیروهای تروریستی قرار می دهددر لیست اولین بار است آمریکا یک نهاد دولتی را این تروریستی قرار داد. 

ه رژیم ترامپ ایران را به القاعده ربط داد، این مسئله ب آمریکا، بعد مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره

د که اعزام ناینها نشان می دهعملیات نظامی علیه ایران را آغاز کند. که بدون تصویب کنگره  این اجازه را می دهد

تسلیحات و آرایش قوای کنونی آمریکا در خلیج فارس علیه ایران نه یک عکس العمل در مقابل یک "اطالعات  نیرو و

 از برنامه های استراتژیک آمریکا است. بخشیسیستماتیک و از قبل تعیین شده، معتبر" بلکه حرکتی است 

 

از برنامه استراتژیک  چرا بخشی ؟و تشدید تهدیدات علیه ایران چیست تنش ها تجهیزات و انتقال واقعی پس علت

 آمریکاست؟



آن نظم نوین جهانی  نتوانسته است کنونا پیروز جنگ سرد می دانست تا ر سقوط بلوک شرق که خود آمریکا از زمان

 قدرت بالمنازع آن در . تضادهای جهان تک قطبی یکی پس از دیگری پدیدار شدند.برقرار کند هبود را که خواستارش

تر از  قدرتپر یال و یا تهدید قرار گرفتند، اما آمریکا در تالش بوده است که با ایجاد نظم نوینسطح جهان یا مورد سو

ر، اشغال افغانستان جنگ اول علیه عراق در زمان بوش پد حداقل برای دهه ها تضمین کند. گذشته شود و این قدرت را 

 آنها در سپس جنگ در لیبی و سوریه که امپریالیسم آمریکا و متحدینش نقش بسیاری بوش وو اشغال عراق در زمان 

کمکی به برقرای نظم نوین امپریالیسم آمریکا نکرده است بلکه نتایج عکس داشته است. در عین این  اند نه تنها  داشته

ن قدرت های سرمایه داری و شبکه که جنگ ها یکی پس از دیگری به بحران های منطقه بیش از پیش دمیده و دائم

در گیری آمریکا در عراق و افغانستان  بیش از پیش این فرصت را های وابسته به آنان را مورد تهدید قرار داده است. 

 از طرفز دست رفته خود را بازسازی کند. به روسیه داد که به سرعت و تا حداکثر بخشهای مهمی از امپرطوری ا

 تحوالت .رصه اقتصادی برای آمریکا ظهور کرددر ع ه یک قدرت اقتصادی بزرگ و رقیب مهمیبه مثابنیز چین  دیگر

ا رموقعیت رژیم جمهوری اسالمی ایران در منطقه  در روابط میان قدرتهای بزرگ و همچنین تغییرات قدرت در منطقه

از دو دشمن جمهوری اسالمی ایران  طالبان صدام وبود جنگهای آمریکا باعث شده نه تنها  .متحول کرد ناگهاننیز 

د بلکه با نفوذی که از نظر مذهبی داشت و با توجه به کمک هایی که به نیروهای مرتجع جهادی و شون قدرت خارج

نفوذ قابل مالحظه ای در ساختارهای قدرت در این کشورها   ،کرده بودو عراق بخصوص بخش شیعی آن در افغانستان 

یت ایران این تغییر موقع بدل شود.توانست به یک قدرت منطقه ای در لبنان و سوریه  قبلی نفوذو با توجه به  بدست آورد

 .نیست نبوده و نه تنها برای آمریکا بلکه برای متحدین اش هم چون عربستان سعودی و اسرائیل خوشایند

ود در موقعیت خق و افغانستان آمریکا در عرا درگیر بودنبا استفاده از  یه علیرغم اینکه توانست روساز طرف دیگر 

آسیای میانه و قفقاز را بازسازی کند و از نظر اقتصادی با اتکاء به نفت و گاز و ارتباط با کشورهای اروپایی  موقعیت 

زدیکی . در این میان ننفوذ گذشته خود در خاورمیانه را از دست داده بود همچنان اما، ا حدی بهبود دهدعمومی خود را ت

 به خاطر تاسیساتخصوص بعد از اینکه ایران ه در دودهه گذشته و بو چین  روسیه  بهبیش از پیش جمهوری اسالمی 

به روسیه می داد تا از طریق همکاری با ایران جای پای خود را  این فرصت راهسته ای مورد تحریم قرار گرفته بود، 

ا لیل تالش می کرد تبه همین د تا حدودی باز سازی کند.حداقل ود را در خاورمیانه باز کند و بتواند موقعیت گذشته خ

جمهوری اسالمی در رابطه  هسته ای این مذاکرات در مذاکرات هسته ای در مورد ایران نقش مهمی را بازی کند. در

ز ه یکی ااما در مقابل نقش ایران به مثاب به روشنی عقب نشینی کردبا تاسیسات هسته ای و غنی سازی اورانیوم 

شد. این نقش بدون حمایت روسیه و احتماال چین ی غیر مستقیم به رسمیت شناخته بازیگران عمده در منطقه به صورت

ل رائیداشت.این مسئله خشم اسعمدتا مد نظر  روسیه مصالح و منافع جهانی خود را هر چند که. حاصل شود ممکن نبود

 سوریهدامن زد.  در یمن وبه جنگ ز جمله ا صمات منطقه ایو عربستان را در بر داشت و به باالگرفتن تخا

ان ی در مورد موقعیت ایربا مذاکرات هسته ای در حقیقت امپریالیسم آمریکا با اتحادیه اروپا و روسیه به سازشی موقت

ا گسترش ر ایران و مناسبات مستقیم سیاسیخود در امپریالیسم آمریکا در نظر داشت از این طریق روابط اقتصادی .رسید

ارت کند. به عب و چین تقسیم هو همچنین با روسی یاروپای یهر چند که مجبور بود چنین نفوذی را موقتا با رقبا .دهد

 و یا حداقل به چنین تالش کرد از این طریق نفوذ گذشته خود در ایران را بازسازی کندآمریکا در دوران اوبامادیگر 

 مریکاآ با به قدرت رسیدن دارودسته ترامپ، رویکردما این سازش دیری نپایید.اکند. تقسیمی در شرایط کنونی قناعت 

 اول از همه توافق هسته ای را پاره کرد م خورد.رقجنگ تهدید به زور، قلدری و حتی تهدید،  در قبال ایران با اعمال

 نفوذ بیشتر وخصوص بر سر نفوذ ایران ه ترامپ و دارودسته اش باما نکته مهم اینست که و تحریمها را آغاز کرد.

به حامی را به مثاایران آمریکا نگران است. به عبارت دیگر اگر چه  در منطقه خاورمیانه روسیه از طریق ایران

در مقابل نظم  به نوعیاست که  قرار داده است، اما موضوع اصلی تصفیه حساب با قدرت های جهانی تروریسم آماج 

 نفت و گازعظیم مخازن  اهمیت مهمی برخوردار است. دارایایران در منطقه خاورمیانه از رند.نوین آمریکا قرار دا

قش ن حساسی است وژئو پلتیک کشوری بزرگ و با جمعیتی در حدود هشتاد میلیون است و بخصوص موقعیت  است

الش تدر حقیقت ترامپ . ا کندمی تواند ایف امپریالیستی میان قدرت های بازی های بزرگدر مهم و تعیین کننده ای را 

نه تنها کنترل این و یا از طریق "رژیم چنج" دارد که به هر طریقی که شده است جمهوری اسالمی را به زانو درآورد 

به همین دلیل است که گفته می شود تهدیدات  راه روسیه به خاورمیانه را مسدود کند. بدست آورد بلکهکشور مهم را 

 رنامه استراتژیک آمریکاست.علیه ایران بخشی از ب

 



 یست که جنگ علیه ایران قطعا معنی آن اینکه تهدیدات علیه ایران بخشی از برنامه استراتژیک آمریکاست آیا به

 است؟

ضرورتهایی است که امپریالیسم آمریکا برای کنترل جهان و حفظ خود به مثابه قدرتمندترین کشور  مطرح استآنچه 

که  داردو کنترل بر جهان نیاز ای منافع جهانی خود و حفظ امپراطوریبر آمریکا دارد. امپریالیسمه آن احتیاج جهان  ب

کنترل کند و سلطه مطلق بر آن داشته باشد. چرا که همچنان مهمترین منبع انرژی است. اگر چه خود  را خاورمیانه

ه باشد، اما کنترل انرژی جهان اهرم و وسیله آمریکا ممکن است به انرژی که از خاورمیانه صادر می شود احتیاج نداشت

 ژاپن و چین می باشد. خصوص امپریالیستهای اروپایی،ه ب مهمی برای کنترل جهان و رقبای امپریالیستی

و بر امپریالیسم آمریکا فشار می  این ضرورت همچنان پابرجاستاخیر علیرغم اشغالگری ها و جنگها در دو سه دهه 

 یبرطرف نمهای واقعیت و تضادهای متنوع لزوما جنگ چنین ضرورتی را یگه به خاطر پیچید. طبیعی است که آورد

ت و همانگونه که نمونه های قبلی آن نشان داد حتی ممکن است در جهت عکس کار کند. به همین دلیل کل هیئ سازد

سیاری حتی لیبی و سوریه ب خصوص با تجربه عراق و افغانستان وه موافق برپایی چنین جنگی نیست. بحاکمه آمریکا 

د که موقعیت امپریالیسم آمریکا بیش از از جناح ها و محافل امپریالیستی ترس از آن دارند که چنین جنگی باعث شو

 به قهقرا برد. و آنرا پیش شکننده شود

 که از آن دارد ملی ، وزیر دفاع نشان اما تغییرات در کابینه ترامپ از جمله تغییر وزیر امور خارجه ، مشاورامنیت

دسته واین جهت گیری داربه جان خرید. باید چنین تغییراتی را ریسک  ترجیح می دهد کهتفکر غالب در کابینه ترامپ 

نی پایان کار نیست و بدین مع واست این دارودستهاما بازهم خاست.  او دارودسته فاشیستی ترامپ منطبق بر سیاستهای

. یکی از معضالت این است که اگر جنگی آغاز شود، تا چه در خواهد گرفتبطور قطع چنین جنگی  نیست که  هم

 ،ردفشار می آوآمریکا آنچه مسلم است ضرورتهایی  بر قدرت حاکمه اندازه قابل کنترل و یا خارج از کنترل خواهد بود.

 یو پیچیده گی هاممکن است به نظر رسد که آمریکا تضادها عمل می کنند.نیزدر جهت مخالف آن اما محدودیتهایی 

داشت که فشار اوضاع و  ر منطقه خاورمیانه را در نظر دارد، اما باید به این مساله هم توجهخصوصا د ،اوضاع

 ند.نایجاد که های دست زدن به ریسک های باال را نیز ند زمینضرورت های مقابل پای آمریکا می توان

جنگ دیگری در خاورمیانه صورت خواهد گرفت یا  آیاکه پرداختن به این موضوع و  بررسی این اوضاعاز آن چه که

زماندهی انیروهای آگاه بتوانند با آماده گی بیشتر و قبل از وقوع احتمالی جنگ به س را پراهمیت می کند این است که نه

نگ را اهداف و مقاصد اصلی این ج )ایران و آمریکا(، بپردازند. حاکم در عینیروی ارتجا مردم و مخالفت با هر دو

 برمال سازند.

 ضرورتها و محدودیتها کدامند؟

هان نی آمریکا و رهبری آن بر جمنافع جهاتحوالتی است که باید انجام گردند تا  وتغییرضرورتها همانگونه که گفته شد 

تضادهای متنوعی در اما محدودیتها کدامند؟د.نتضمین شود و زمینه های گسترش سرمایه های امپریالیستی را مهیا کن

این رابطه عمل می کنند. یکم اینکه به خاطر تضادها و رقابت های امپریالیستی بدون شک امپریالیستهای رقیب بیکار 

گیرد روسیه و چین می دانند که این جنگ در . اگر چنین جنگی در سکوت کنندنخواهند نشست حتی اگر در ظاهر 

اتحادیه اروپا هم اگر چه ممکن است که مواضع یک دستی نداشته . آنهاستدر جهت کنارزدن و به عقب راندن حقیقت 

. آنها اگر چه در ظاهر ممکن است به روابط دیپلماتیک ادامه دهند اما به شیوه باشند اما عمدتا با این جنگ توافق ندارند

ند. البته این اخالل ها لزوما و از همکاری با آن طفره رو ایجاد کنندآمریکا  سر راه موانعی برتلف ممکن است ای مخه

ادگرای غیر از جمهوری به نیروهای بنید نمی توان ین معنی نیست که با رژیم ایران سمت گیری خواهند کرد.به ا

بنابراین .نندپیاده ککه در سوریه و یا لیبی انجام دادند را تکرار کنند و یا مستقیم نیرو بیه آنچه شو یاکمک کنند اسالمی

در این زمینه برای خود دست و پا کند. از طرف دیگر را متحدینی  ،غیر از چند کشوره قادر است بآمریکا بسختی 

ا چنین جنگی برای آمریکدرهستند که  یحتی بسختی قادر خواهد بود که طبقه حاکمه آمریکا را متحد کند. اینها مسایل

هم که باز نبش ضد جنگ قدرتمند پدیدار شود،یط ممکن است که یک جبا توجه به این شرا اما مهمتر اینکه  مهم است.

هر چند  ،با توجه به این تضادها آغاز هر گونه درگیری نظامیخواهد بود. از طرف دیگر  مانع دیگر و بسیار مهمی 

 نتایج لسله وار کل منطقه را در بر گیرد وهم محدود باشد در منطقه حساسی مثل خاورمیانه می تواند یکباره ویا س

امپریالیسم آمریکا در یک سال اخیر تالش کرده است که اوضاع د. ه باشداشتبرای مردم منطقه  در بر  اهولناکی ر

منطقه را به مثابه بخشی از تدارک برای جنگ احتمالی علیه ایران آرام کند، مثال در افغانستان تالش زیادی کرده و می 

کند و دامنه جنگ در آنجا را محدود کند و هم پاکستان را  کند که با امتیاز دهی به طالبان هم آنها را در قدرت سهیم



ست شک ممکن است کهدرگیربا توجه به نیروهای  امپریالیسم آمریکا اگر چهراضی نگاه دارد. علیرغم همه این مسایل 

نصیب رفتگمفتضحانه در ویتنام را دوباره تجربه نکند اما نتایج بهتری از آنچه در  افغانستان و عراق و لیبی و سوریه 

جان بولتون، مایک پمپئو، پنس و ترامپ و سایر است هستند که ممکن  یاینها مسایل . در هر صورتش نخواهد شدا

 حاضر به گرفتن ریسکهمچنان آن  در نظر بگیرند اما علیرغم  یاو  در نظر نگیرندعناصر فاشیستی دولت آمریکا 

 .جنگ دیگری درخاورمیانه باشند

 

 چه نقشی دارد؟ در این میان  جمهوری اسالمی 

. تضاد میان یت اساسی با امپریالیسم ندارداست و هیچ گونه ضدو ضد مردمی جمهوری اسالمی یک رژیم مرتجع 

تضاد میان مرتجعین است. جمهوری اسالمی در میان توده های  آمریکا در چارچوبجمهوری اسالمی و امپریالیسم 

بسیاری از نیروهای  و منطقه نبوده است. مردم  ایرانمردم پایه ندارد و هیچگاه سیاستهایش در جهت منافع توده های 

برخی مردم  ی کند اما به مرتجع تالش دارند تا این تصور را دهند که گویا جمهوری اسالمی به مردم ایران کمک نم

مردم فلسطین و نه به ، نه و افغانستان عراق کشورهای منطقه کمک می کند. در حالیکه جمهوری اسالمی نه به مردم

. جمهوری اسالمی که از ، بلکه مسئله اش حفظ قدرت خودش استلبنان و سوریه هیچگونه کمکی نمی کندمردم به 

 ک عرصهخصوص پایمال کردن حقوق زنان، ملیتها و استثمار و ستم در یه و بهمان ابتدا بر اساس سرکوب توده ها 

در نقش مهمی در سرکوب توده های مردم این مناطق نیز داشته است. جمهوری اسالمی  عمومی بر سر کار آمده است،

 گذشته این و اعتراضات و مبارزات توده های مردم در یک دهه دارد موقعیت بسیار ضعیف و متزلزلیشرایط کنونی 

سال سیاست های چهل  نتیجه رژیم  جمهوری اسالمی موقعیت متزلزل مسئله را روشنتر از همیشه نشان می دهد. 

وه بر سرکوب راه دیگری برای حفظ رژیم خود در نظر داشته مرتجعانه و ضد مردمی است. اما جمهوری اسالمی عال

نین شیعه گری پایه مناسبی برای چ دین و استفاده ازبا با اتکاء و  البته گسترش دهدرا در منطقه نفوذ خود  که دامنه است

ابه یک قدرت منطقه ای تثبیت کند تا بتواند خود را به مثتالش کرده  جمهوری اسالمیداشته است.  وجود گسترشی هم

نه ها و قدرت طلبیا هنیستند. این توسعه طلبی نبوده و بیفزاید. اما این تالش ها بدون خطر از این طریق بر عمر خودو 

اخ سر ش بلکه باعث ،آن بر دوش مردم استاصلی  بار  که داردو داشته هزینه های انسانی و مالی بسیاری در بر تنها 

رژیم جمهوری کشاکش های نظامی در این . خواهد بود جهانیشدن با دیگر قدرتهای منطقه ای و همچنین قدرتهای 

وک های قدرت در عرصه جهانی به یکی از باندها و بل خود را است که بوده طور اجتناب ناپذیری مجبوره باسالمی 

 در سوریه عمال بخش پیاده نظام برای روسیه را بازی کرد. ونه که، همانگبچسباند

و جانب حتی پیوستن  .نیستکردهاست که راه فراری از آن وارد بازی ای  عبارت دیگر جمهوری اسالمی خود راه ب

 ،چرا که باید پیوسته در کشمکش های نظامی در منطقه .برای او پایان کار نیست لوک های قدرتمندداری از یکی از ب

یک  از .بنابراین جمهوری اسالمی در مخمصه ای گیر کرده است کند.نیست، شرکت که به نظر می رسد پایانی بر آن

رف و از ط قرار گرفته منطقه ای که باید در آن نقش بازی کند جنگ قدرتهای امپریالیستی وتخصماتمیان طرف در 

انه ثمار گرتضد مردمی، اس یمردم که باید بار سیاستهابه تنگ آمده توده های اعتراضات و جنبش های دیگر در مقابل 

 . شورشبلندتر و بلندتر می کنندصدای اعتراض خود را هر روز .توده های مردم دنرا بر دوش بکش و ستم گرانه آن

دانشجویان، زنان و معلمان و.... در یکی دو سال  ، مبارزات کارگران، کشاورزان،۱۳۹۶مردم عاصی در دی ماه 

همه حکایت از نارضایتی عمیق از این رژیم مرتجع و بنیادگرا دارد. هر چند که تحریمهای شدید اقتصادی آمریکا اخیر

 هذارد اما این ساختار اقتصادی بیمار و وابسته به نفت  و معتاد ب،تاثیرات عظیمی بر اقتصاد جمهوری اسالمی خواهد گ

این واقعیت را باید در نظر داشت که هم در حال دست و پا زدن بود. قبل از تحریم ها  تزریق سرمایه های امپریالیستی 

و فشار و اختناق به سرکوب  برای اعمال کنترل خود المیبار اصلی تحریم ها بر دوش مردم خواهد بود و جمهوری اس

 .روی خواهد آوردبیش از پیش 

 

 بنابراین راه چاره در چیست؟ نقش نیروهای مردمی و انقالبی چه باید باشد؟

 نظامی در عمل گلوی جمهوری اسالمی را در دست گرفته است. بدون شک جمهوری ها و تهدید حمله آمریکا با تحریم

 و دفاع از وطن احساسات ناسیونالیستیرده است. روی حساب بازک وی محدودیت های ترامپ و دارودسته اشر اسالمی

حساب می کند که بتواند بازهم توده های مردم را به گوشت دم توپ مبدل کند تا خود بتواند به عمر ننگین اش  مردم

اما  .تباز کرده اس جمهوری اسالمی حساب ادامه دهد. همانگونه که ترامپ و دارودسته اش روی نارضایتی مردم از



در هم از طرفین قرار نگیرند بلکه در جهت هیچ یک که  آن خواهد بودمنافع تود ه های مردم در  آنچه روشن است

با  میمقابله با رژیم جمهوری اسالدر  و هم  دنقرار بگیر آمریکا جنگ امپریالیستی و، قلدری ها مخالفت با تهدیدات

سرنگونی مرتجعین حاکم در ایران  درگیر و تالش برایمرتجع . موضع روشن علیه هر دو طرف هدف سرنگونی آن

. روشن است که اگر آگاهانه به این موضوع نگریسته در جهت منافع توده های مردم است اشغالگران و مداخله گران و

اع بسیاری تحت عنوان دفتبلیغات و فشار نیروهای فرصت طلب  تاثیر خودی و همچنین تحتصورت خود به ه نشود ب

ز میهن می توانند به سربازان جمهوری اسالمی مبدل شوند و تجربه جنگ عراق تکرار شود و فرصت دیگری به ا

.  اما دضعیف و متزلزل خود را بازسازی کند و موقعیت د تا بیش از پیش به سرکوب بپردازجمهوری اسالمی داده شو

وی، فرشگرد و سلطنت طلبان در کل و فرصت نند مجاهدین، رضا پهلهماوابسته ای از طرف دیگر نیروهای مرتجع 

 دارودسته فاشیستی ترامپ، پنس، بولتون و کشان امپریالیسم و که به هوراطلبانی از قبیل مسیح علی نژاد وجود دارند

هر د  و ری دارنت سختتقاضای تحریمهای سفت و  هر چه بیشتر آمریکا خشنود هستند،ه اند و از تحریم پمپئو مبدل شد

م مهبرای آنها کشتار صدها هزار نفر خواهان مداخله نظامی آمریکا در ایران هستند. یک به نوعی علنی و یا تلویحی 

ه مهم د بلکو مردم طبقات پایین از گرسنگی و بی دارویی هالک شون میلیونها کودکنیست، برای آنها مهم نیست که 

رت قده . بویا در قدرت آینده سهیم شوند قدرت برسنده ا بنیروی نظامی آمریک است که این فرصت طلبان با کمک

و  حاکمان استاز ظلم و ستم جمهوری اسالمی نیست بلکه تنها تغییر ایران رسیدن این نیروها به معنی رها شدن مردم 

ب انقال کاسارتی دیگر. مردم ایران یک بار تجربه کرده اند که تغییر حاکمان چیزی را تغییر نخواهد داد بلکه تنها ی

در جهت از بین بردن مناسبات استثمارگرانه و ستم که تحت رهبری یک نیروی انقالبیمردمی که توسط توده های مردم 

مبارزه برای سرنگونی در نتیجه وظیفه ما . فع توده های وسیع مردمی باشدگرانه حرکت کند قادر است در خدمت منا

مداخله و جنگ امپریالیستی است. در چنین شرایطی است که هر نوع ه ه علیجمهوری اسالمی و همزمان مقابله و مبارز

اسالمی و امپریالیسمقادر خواهند جمهوری نیروهای انقالبی و مردمی با سازماندهی برای مبارزه علیه دو ارتجاع رژیم 

نیروی مبارزه و سازماندهی در این راه شکل دهی  کنند. این مبارزات برای هدف نهایی ایفابود که نقش مهمی در 

 . ، تسریع می کندرا که در خدمت منافع توده ها خواهد بود رهبری کننده انقالبی

 اگر درگیری نظامی بشود آنگاه وظایف ما در قبال پناهجویان چیست؟

 انو مدافع مهاجرین و پناهجوی تیچند بعد دارد، اول اینکه ما به مثابه یک تشکل دمکراتیک و ضدامپریالیساین مسئله 

امپریالیسم  نظامی و غیر نظامی از طرفعلیه هر نوع دخالت ای انقالبی ومردمی به سازماندهیباید مانند بقیه نیروه

ردم در میان مهمچنین باید وسیعا  ،ر سازماندهی پناهجویانعالوه ب بپردازیم.آمریکا و دارودسته فاشیست حاکم بر آن 

و آنها را به مبارزه علیه این جنگ دعوت کنیم و به موازات آن علیه  رژیم مرتجع  مللی افشاگری کنیمدر سطح بین ال

اسالمی  مبارزه کنیم و برای مردم روشن کنیم که سرنگونی این رژیم تنها توسط خود مردم می تواند صورت گیرد و 

 .وز کمکی به رهایی مردم نخواهد کردهر گونه مداخله کشورهای متجا

ورهای همسایه و نظامی سیل عظیمی از پناهجویان به سمت کش یبعد دوم مسئله این است که در صورت درگیر

ا می کنند. در آمریک رت ورود پناهجویان را هر روزه سخت . کشورهای امپریالیستیسرازیر خواهند شدکشورهای غربی 

 "ددریا غرق شون بگذار پناهجویان در"اروپا سیاست  ، درجدا کنندمکزیک  از را با دیوار بلند آمریکا تا در تالش اند

و از طرف دیگر پناهجویان را اخراج و به کشور مبدا می فرستند. اما با سیاست های مداخله گرانه و  را اتخاذ کرده اند

و  تخریب می کنند. مبارزه علیه سیاست های فاشیستی و خانه های مردم را بمباران شهرها و  جنگ افروزانه اشان 

جهانی بدون مرز مبارزه می ی د یک وظیفه مهم تشکل ماست که براحمایت از این پناهجویان که از جنگ می گریزن

 کنیم. 

ز ا رژیم جمهوری اسالمی اخیرا هم دارد و آنهم در قبال پناهجویان افغانستانی در ایران است.اما این مسئله بعد سومی 

چرا که در شرایط کنونی و بافشار  ،داعالم کرد که پناهجویان افغانی باید کشور را ترک کنن طریق یکی از مقاماتش

مورد حمایت رژیم اوال اینکه پناهجویان افغانی هیچگاه ها شوند!  آناز اقتصادی نمی توانند متحمل هزینه نگاهداری 

گین انجام شاق ترین و سنبه حقوقی ناچیز بر در براکه  نبوده اند بلکه کارگران و زحمت کشانی هستند جمهوری اسالمی

پناه جویان افغان در ایران به خاطر وجود رژیم ضد مردمی ایران هرگز به عنوان . به کار مشغول بوده اند ترین مشاغل

. ندا به همین دلیل فرزندان اشان اجازه تحصیل نداشته محروم بوده اند واولیه از هر گونه حقوق  شهروند شناخته نشده و

ستمزد د ،که صاحبان کار این جامعه ارزش تولید کرده اند درحالیبلکه پیوسته برای  نه تنها سربار جامعه نبودهآنان 

 ار نتظامی و مرزی اندوخته مختصراشانهای ارونی و یا در بسیاری موارد پرداخت نکرده و نمی کنند را  ناچیز آن ها

افغانی را  رژیم جمهوری اسالمی پناهجویان شرایطی ممکن است ست که در چنین . موضوع این انده سرقت می برب



و  خود استفاده کند برای ارتش و سپاه انیا اینکه از آنو  به اخراج دسته جمعی آنها بپردازند دنیز تحت فشار قرار ده

ا د. منک جنگ اعزام را بهافغانستانی ،جوانان یا با وعده و وعید تهدید وبه زور و انجام داد سوریه همانند کاری که در

ا ررژیم جمهوری اسالمی  و شونیستیاز پناهجویان افغانی در ایران دفاع کنیم و سیاست های ستمگرانه نه تنها باید 

ایط شرشدن و مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی دعوت کنیم.متشکل ها را به آنباید  بلکه بشدت افشا و محکوم کنیم، 

 را از همین حاال آغاز کنیم. کنونی حکم می کند که این وظایف

 ایران( –مبارزه برای جهانی بدون مرز ) افغانستان 

 ٢۰۱۹ماه مه  ۳۰


