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 مقدمه

( تحت 5+1پس از توافق جمهوری اسالالالالالال مش را ی الالالالالالور ای  

عنوان ررجام، جمهوری اسالالال مش تر ت و روتس اسالالالت یر ت الالالویر 

و  مچنین تر  ارجشسالالالالالالرمای، پخالالالالالالن ، رااهر ج خ سالالالالالالرمای، ای  

، از  وتو ارائ، ر   . ج خ راسالالالالالالدای ررتاشالالالالالالدن ری الالالالالالدر تحری   ا

ر، اقد الالالالات و ارائ، ت الالالالویر سالالالالرمای، پخالالالالن  سالالالالرمای،  ای  ارجش 

تر این راسدا سعش  جمهوری اس مش رخیار حیاتش است.ورشکخد، 

مش ین  حدش ر، صنعت گرتشگری رونق ر   ،    تر راسدای یخب 

سالالالدای ارائ، ت الالالویر امن و ج اخ از جامع، ارز  ارجش و    تر را

مخالالالالالالعوت سالالالالالالاطانش فر، معاون رئیس جمهور و  ایران. تر این زمین،

 وگو رالالارئیس سالالالالالالالازمالالان میراو فر نگش و گرتشالالالالالالگری تر گ الالت

CNN:این چنین اظهار می ارت 

میایون  20سالالالالالالالالالالال، مالالا مش  وا ی   10"تر رالالازس زمالالانش 

 30 گرتشالالالالالالگر تر ایران تاشالالالالالالد، راشالالالالالالی  ی، تر م ی ح وت

میایارت تالر ن الالیب ما  وا   یرت....این   م ماسالالت و ما 

ررنام، ای ررای تسالالالالالالدیارش ر، این   م تاری . المد، مطم نا 

 [1]".لغو تحری   ا ر، ما یمر  وا   یرت

یکش تیگر از مخالالائاش ی، بررش  ا رعنوان حرر، ررای ف الالار ر، 

 قوق ر الالالر. مخالال ا، حو  مچنان مش ینن  ایران از  ن اسالالد اتس میکرتن 

تر ایران روتس اسالالالالت. نقو حقوق ر الالالالر تر ایران  موارس از سالالالالوی 

بررش  ا مطرح ش س است. رورژوازی اس مش تر ت و است حدش 

را اروپائیان م ایرس ین . تر این نیز تر مورت مخالالالالالال ا، حقوق ر الالالالالالر 
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تا  س استیس قوس قضایی، پی نهات تاتئر صاتق  ماش الریجانش رارط،

فرا   شالالوت و این  نط، را حقوق ر الالر را اروپائیازمین، م ایرس تر رار

 چنین مش گوی :

سالالدات حقوق ر الالر و وزارو امور  ارج،، زمین، م ایراو "

 [2"].حقوق ر ری را اروپا را فرا   ینن 

چرا جمهوری اسالال مش ر،  ،سالالواا این اسالالت تر چنین شالالرایطش

امن و  چرا میاوا   ت الالالویر اع امهای پ الالالت سالالالر    تسالالالت میزن  

 را ما وو ین   جامع، ایرانج خ از 

ل، تجمعش تحت عنوان  گرت مائش رزرگ »مجا  ین  ر سالالالالالالالا

مری  رجوی، تریش ررع وس ی، امخالالالالالالالاا ترتیب می  ن  « مقاومت

یایپ و ف ین سالالازمان اه عاو عررخالالدان سالالعوتیال ی الال ، رئیس پی الال

یراولش معاون پی الالالالالالین وزراو  ارج،  مریکا، از سالالالالالالانرانان این 

تر این مراسالال  و سالالیس تی ار  تریش ال ی الال رانش سالالان .ان روتس تجمع

را مری  رجوی، ن الالالان  محموت عماس رئیس تولت  وتگران فاخالالالطین

و تی ار ا تر تمایز را تجمع   ا مراسالالالالالال این می    ی، شالالالالالالریت تر 

 سالهای قم  مجا  ین است.

 م الالالالط ش  جریر، تریر یاش حزخ تمکراو یرتسالالالالدان ایران 

ران و عراق و را حضور یمرزی امراس  عی  نوروز امخاا را نقط، 

پی مرگان  وت ج ن گرفت. تر رون   ن نیز سیاست ج ی   وت یعنش 

ممارزس مخالالالالاحان، تهاجمش را جایگزین ممارزس مخالالالالاحان، تفاعش قرار 

 تات.
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ق   یارگر  مچنان تر حوا ح ا ق،  ها ممارزاو هم تر ینار این

ن  س   واسدها، ماال ت را ا راجها، اعدراض ر، حقوق  ای پرتا ت

  تر ت و و تقیارگر و بیرس انجام مش گیرت. ر، عمارو تیگر همق، 

مواضالالالالالع و تر چنین شالالالالالرایطش، ررای ح ظ فیزیکش  وت مش راشالالالالال .

 وظایف اندرناسیونالیخدها تر قماا این معض و چیخت  

 جاه طلبی های امپریالیستی

ع الالر شالالکوفائش  توران رو ر، رشالال  سالالرمای، تاری، تراگر تر 

امیریالیخالالت  ا ر نماا مخالالدعمراو ج ی  روتن  تا تامن،  ،یسالالرمای، تار

ن وذ و ق رو  وت را گخالالالالالدرو ت ن ، تر ع الالالالالر انحطاه سالالالالالرمای، 

تامن، ن وذ و ق رو  وت را  تاری، تر ع الالر امیریالیخالال ، امیریالیخالال 

از هریق توزیع مج ت رازار جهانش اسالالالالالت ی، گخالالالالالدرو می    و این 

ر چنین شالالرایطش، تمامش امر شالالام  تمامش ی الالور ای جهان اسالالت. ت

ی الالالالالالور ا، چ، گانگخالالالالالالدر ای رزرگ مانن   مریکا و رریدانیا و چ، 

گانگخدر ای یوچر مث  ایران و تریی، سعش تر تضعیف تیگری و 

رر  م عوام ریمش  ای جناح  ای  تخالالایر رازار  م یگر را تارن .

تر ع ر امیریالیخ  تمامش تولدها راست و را وص چپ سرمای،، 

رزرگش و یوچکی الالالالالالالان ، صالالالالالالرم ن ر از ق رو  صالالالالالالرم ن ر از

اقد الالالالالالاتی و ن امش شالالالالالالان از گانگخالالالالالالدر ای رزرگ مث   مریکا و 

رریدانیا گرفد، تا گانگخالالالالدر ای یوچر مث  ایران و پایخالالالالدان  مگش 

چرا ی، امکان انماشت سرمای، تر یر تولت ماش  .امیریالیخدش  خدن 

یر سالالیخالالد  و تر انزوای مطاق وجوت ن ارت، چرا ی، سالالرمای، تاری 
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و  یچ ی الالوری نمش توان  ر الالک  جزیرس و ایزول، شالال س  جهانش اسالالت

 تر تنیای سرمای، تاری ر، موجوتیت  وت اتام، ر   .

سالالیاسالالت امیریالیخالالدش توسالال  چن  تا تولت را الالوص ایجات "

ن الالال س اسالالالت،  ن مح الالالولش از یر مرحا، تر تکام  سالالالرمای، 

ی ماو  ق ا ن  ر، ا ر تاری جهانش اسالالالالالالالت ، ی،  رگز نمش توا

هیچ کشووووری به تنهاقی قادر به بیرو  تولت مح وت شالالالوت و 

 [3]".آمد  از آ  نیست

تر  و ترییالال، ایرانمالالا رالالار الالا اع م یرتس ای  یالال، عررخالالالالالالدالالان، 

راسالالدای جاس هامش  ای امیریالیخالالدش  وت،  وا ان نق الالش ررای  وت 

تقاضالالالای چنین نق الالالش ر، م هوم پروسالالال  . ی  خالالالدن تر ق رو منطق، ا

 نیز اتی، سالالالالیاسالالالالش و ن امش رقیب تر منطق،تضالالالالعیف ق رو اقد الالالال

 ررای تریی، عررخالالدان سالالعوتی و ظا را یر  مگرائش تر ریناسالالت. 

مح وت یرتن ایران تر ای ای نقش ق رو منطق، ای روجوت  م س است. 

توافقاو حوا مخالالالالالال ا،  خالالالالالالد، ای ایران و وقایع پس از ررجام یعنش 

 ،جامع، جهانش احدماا ررگ الت ایران ر، ،ررتاشالدن ت ریجش تحری   ا

 زات شالالالالالال ن میایارت ا تالر از پولهای راوی، ایران و از سالالالالالالر گیری 

سالالالالالالالارق رقمالالای ایران را رالالا نگرانش  الالائش روررو  ،فروو ن الالت مثالال 

 سا د، است. 

امی وار اسالالالت را  زات شالالال ن پولهای رع  ررجام از سالالالوئش ایران 

راوی، و فروو ن ت ر، اقد ات ورشکخد،  وت سر و سامانش ر    و 

سوی تیگر رازگ ت ت ریجش ایران ر، جامع، جهانش، رعنوان مثاا از 

دان  ر، ین رانس سالالالالالالوری، عایرب  ماال ت عررخالالالالالال تعوو از ایران 

سعوتی، مجموع، شرایطش را فرا   ین  ی، تر راسدای ق رو منطق، 
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تر گخالالدرو تامن، ن وذ  وت یاری را توانائش ایران ای ایران راشالال  و 

، جاس هامش  ای امیریالیخالالالالالالدش ررای ترک رهدر موضالالالالالالو رسالالالالالالان . 

تریی،، عررخدان سعوتی و ایران، زمین،  ا، موقعیت و توانائش  ای 

  ریر  نان را رررسش  وا ی  یرت.

 و ادعای قدرت منطقه ای ترکیه

تریی، تر راسالالالالالالدای ا  ام امیریالیخالالالالالالدش  وت یکش از م عیان 

ق رو منطق، ای اسالالالالالالالت ی، رویای تورط امیراهوری عثمانش را تر 

قش سعش تارت ن« پان ترییخ »تریی، را ای ئولوژی  مش پروران . سر

ر مری را ررای پان ترییخالالال  تر منطق، ای ا ین  و ر،  مین  اهر تر 

جنمش  ای ارتجاعش ناسیونالیخدش ن وذ پی ا ین . اما تر سالهای ا یر 

  شمی، ا وان المخامین(را وصش از اس م   تریی، سعش یرتس شک

تا یق ین ، تا راحت تر ردوان  رورنای ای ئولوژیر  را را پان ترییخالالالال 

   تر تا الال  مرز الالای  وت و    تر  الالارر از مرز الالا رر را  وت 

 جنمش  ای ارتجاعش سوار ین .

خد، ورشکاقد ات تریی، تر سالهای ا یر تر مقایخ، را اقد ات 

 وی، را الالش از  ن رااهر تحریمهای ایران روت رهدر شالال س یمش ایران 

تریی، ر، لحاظ جمعیدش، روتس است. ی ی ور ای عررش سرمای، گ ار

اقد اتی و ن امش تست یمش از ایران ن ارت و یر ررتری نخمت ر، 

ایران تارت و  ن    این اسالالت ی، از حمایت مخالالدقی  برخ رر ورتار 

این مخال ا، چنان حائز ا میت اسالت ی، تریی، تر ت و اسالت تا اسالت. 

 وارت اتحاتی، اروپا شوت.
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، و منافع امیریالیخدش ترییفع  ی، پی در اشارس ش   مانطوری 

تر یر راسالالالالدا قرار تر تضالالالالات را منافع ایران و عررخالالالالدان سالالالالعوتی 

 ر توی این ی ور ا نگران افزایش ق رو و ن وذ ایران  .استگرفد، 

تر منطق،  خدن . اگر قم  را ایماء و اشارس ر، این مخ ا، پرتا ت مش 

ا، این مخالال  نگ ل  ش پی ا یرتس اسالالت.شالال ، امروزس این تقار  شالالک  ج

، ارتوبان اظهار تاشالالالالت رئیس جمهور تریی،چنان حات شالالال س روت ی، 

 ی،:

 [4"].ایران ت و مش ین  یندرا منطق، را تر تست گیرت"

تر یمن تریی، نگران افزایش ن وذ ایران اسالالالالالالالت و مش  وا   

دش خالالجاوی ن وذ ایران را رگیرت. تر ندیج، تر راسالالدای منافع امیریالی

از م ا ا،  تر رارط، را تحوالو یمن، وت رخالالالالالالیار همیعش اسالالالالالالالت، 

. ارتوبان تر رارط، را م ا ا، ن امش عررخالالالدان سالالالعوتی حمایت ین 

اظهار می ارت ی، ایران رای  از یمن عررخالالالالالالدان تر یمن و نقش ایران 

 و این چنین مش گوی : عقب ن ینش ین 

ا، عررخالالالالدان ما از م ا  ...رن الالالالین  عقب یمنایران رای  از "

 [5"].ینی حمایت مش

را یوتتای ا یر تریی، و وضالالع نارخالالامان تریی، ی، تسالالدگیری و 

از  موزو پرورو گرفد، تا ن ام قضالالالالالالائش،  ،ا رار تس  ا  زار ن ر

را تر رر تارت، ضالالرراو ج ی رر اقد الالات و از پایس گرفد، تا ارتش، 

ر،  ندموقعیت تریی، رعنوان ی الالالالالور امن و را کماو ی،  وا ان پیوسالالالالال

این مخالال ا، راعش شالال س اسالالت تر اتحاتی، اروپا روت، وارت یرتس اسالالت. 

 یوتاس م و و ر، شک  تایدیکش یمش از مواضع  وت عقب ن ینش ین 
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ارتوبان فع  تر  .و از جنگ ل  ش را ایران و روسالالالالالالی، پر یز ین 

 فکر تثمیت  وت و قاع و قمع ماال ان  وت است.

وزرای  ارج، ایران  س  رارس ر ارتوبان ر، روسی، و تی ار چن

لت موضع ج ی  توتریی، ریانگر این عقب ن ینش یوتاس م و است.  و

تر قماا سالالالالوری، و ر الالالالار اسالالالال  را سالالالالیاسالالالالت ج ی  تریی، قار  تریی، 

ارزیارش اسالالالت. زمانش تریی، حدش حاضالالالر نموت اسالالال  ر الالالار اسالالال  را 

  نری یرت اما ا یرا ناخت وزیر تریی، اع م یرتس ی، ر ار اس  میدوا

   تر پروس، اندقاا ق رو حضور تاشد، راش :

عاش ییا یری ، ناخالالالالالالت وزیر تریی، گ ت ی، ی الالالالالالورو رن"

ق   تارت ی، حضور ر ار اس ، رئیس جمهوری سوری، را 

تر پروسالالالال، اندقاا ق رو ری یرت اما ت یی  یرت ی، او تر  ین س 

 [6"].سوری، جایش ن ارت

 

 و ادعای قدرت منطقه ای سعودیگانگسترهای 

عررخدان سعوتی یکش از م عیان گانگخدری منطق، ای است و 

اتعای ق رو منطق، ای تارت. عررخدان سعوتی تر مقایخ، را ایران و 

تریی، توان جمعیدش، صنعدش، اقد اتی و یا حدش ن امش قار  مقایخ، 

ن،  نگ ت ن امش تارت. ن ارت، عایرب  اینک،  زی ن، ن امش  ای   زی

ور این ی الالر، نخالالمت تولی  نا الم ماش عررخالالدان سالالعوتی تر قیاس 

تکی، عررخالالالالالدان سالالالالالعوتی رر پوا ن ت و مقام اوا را تر جهان تارت. 

صالالالنعت م  ب  تر م  حاصالالال  از زوار مک، ی، یمدر از تر م  ن ت 

نیخت( تارت. عررخدان سعوتی ری در رر شیخ ن ین  ای منطق،  ایج 
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 و تر انفریقا، پایخالالد ، ی الالور ائش را م  ب رسالالمش اسالال م تر فارس

و  ل الالالالالالگر ی الالالالالالش ر، یمن ن وذ تارت.جنمش  ای ارتجاعش اسالالالالالال مش 

گارنگ سالالالالالالریوخ اعدراضالالالالالالالاو رحرین ن ازی گرو های رن ، راس ا

تر راسالالالدای ای ای  تروریخالالالدش تر سالالالوری،، عراق و تیگر ی الالالور ا

 چنین نق ش است.

پس از سقوه ص ام ی، زمانش رقیب و تشمن اصاش ایران روت، 

 سقوه تولت مالکشاگر را یران تم ی  ش . عراق عم  ر، حوزس ن وذ ا

«  جیش المه ی»اما جان گرفدن تورارط  ،یمش از ن وذ ایران یاسد، ش 

سیاس ق س تر عراق و تس  ا  سایمان قاسمیانش فرمان س  و جوالن تاتن 

ب این مخ ا، موجایران است. تورارس مورت تیگر ریانگر افزایش ن وذ 

ن، وسالیع عراق، سالوری، و لمنان عم  حوزس ن وذ ایران تام س اسالتشال 

ی، از هرف اران  «حوکش  ا»تر یمن  تحت پوشش  وت قرار ت  .را 

جمهوری اسالالال مش  خالالالدن ، را الالالش از یمن را تر تسالالالت  وت تارن  و 

  یکش از تالی ، ضالالرورو شالالک طر را ر، مرز عررخالالدان رسالالان ن . 

وذ ن  افزایشو گخالالالدرو  ن، مقارا، را  مین « تولت اسالالال مش»گیری 

 ران روتس و است.ای

عررخالالالالالالدان و تریی، رار ا و رار ا عانش اع م یرتس ان ، ایران 

ت و مش ین  یندرا منطق، را تر تسالالت رگیرت و رای  جاو ن وذ ایران 

را گرفت و  نرا مح وت یرت. رع  از ررجام مخالالال ا، رازگ الالالت ایران ر، 

 100، را الالالالوص اینک، ایران رد ریج ر، صالالالالحن، جهانش مطرح شالالالال 

تر  .تالر از تارائش  ای مخالال وت شالال س  وت تسالالت  وا   یافتمیایارت 

ینار  ن تعوو ایران ر، اج س سالالوری، ی، عررخالالدان ر الال و ماالف 

خدان را ریش از پیش یرتس است. رازگ ت روت  ن ، نگرانش  ای عرر

ررای عررخدان سعوتی رخیار تشوار است و  ایران ر، صحن، جهانش
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  رازگ الالالالالالالت ایران ر، صالالالالالالحن، تمام توان  وت را رکار میمرت تا عم

عررخالالدان سالالعوتی مای  نیخالالت جهانش را را م الالک تش روررو سالالازت. 

عررخالالدان از ن وذ  وت تر  ف الالار تحری  از سالالر ایران ررتاشالالد، شالالوت.

اتحاتی، عرخ، سالالالالالالازمان  مکاری اسالالالالالال مش و  مچنین ی الالالالالالور ای 

بررش اسالالد اتس یرت و قطعنام، ای ر، الن، تزتان  سالالازمان ما ( ارائ، 

رای موافق  115یالال، هش  ن مجمع عمومش سالالالالالالالالازمالالان ماالال  رالالا  تات

اق اماو تحریر  میز و بیر سالالالالالازن س جمهوری اسالالالالال مش تر رحران 

نام عررخالدان سالعوتی سالازمان ما  تر مقار  ت. یرمحکوم را سالوری، 

را از لیخالالالالالت ی الالالالالور ائش ی،   الالالالالونت و جنایت عای، یوتیان رکار 

  میمرن ، ح م یرت.

، ی ش از ی ور ائش را مند ر مش ین سازمان ما   ر ساا لیخد

  الالالالونت و جنایت رر یوتیان اعماا مش ینن . امخالالالالاا نام عررخالالالالدان 

سالالعوتی نیز ر،  اهر حما، ر، یمن و ی الالدار یوتیان یمنش تر لیخالالت 

قرار تاشالالالالت. همق  ن لیخالالالالت ح اق  پان الالالال  یوتک یمنش تر حم و 

 س نماین« عم هللا المعامش» عررخالالالالدان سالالالالعوتی ر، یمن جان را د، ان .

عررخالالالالدان سالالالالعوتی تر سالالالالازمان ما  مدح  ر، گزارو سالالالالازمان ما  

تیوان، وار و ابراق »واینش سالالالادش ن الالالان تات و  مار ارائ، شالالال س را 

ارزیارش یرت و  نرا رت یرت و ته ی  یرت اگر نام عررخالالالدان از «  میز

لیخالالت ح م ن الالوت، یمکهای مالش  وت را پس  وا   گرفت. پس از 

اف الالالالالالا یرت ی، تر « ران یش مون»سالالالالالالازمان ما   تریر ی  ن روت ی، 

مقار  ف ار ا و ته ی او عررخدان سعوتی، تن ر،  واسد، عررخدان 

   [7]سعوتی تاتس است.

ررای ، چنان ایرانضالالالالالالرر، ر، منافع ایران و مح وت یرتن ن وذ 

حائز ا میت است ی، عررخدان سعوتی حدش سعش عررخدان سعوتی 
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تر این زمین،  قارا، را ایران را تارت.تر  مکاری را اسالالالالالرائی  ررای م

رئیس مریز تحقیقاو اسالالالالالالدراتایر ریاض از اسالالالالالالرائی  تی ن  ا یرا

 یرتس است.

عررخالالالدان سالالالعوتی نگران نزتیکش ایران ر، برخ اسالالالت و تر 

این رارط، از    پیمان  می الالالگش  وت یعنش  مریکا ناراضالالالش اسالالالت. 

ر ن رعنوان یعررخالالالدان می ان  توافق  خالالالد، ای ر، م هوم پ یرو ایرا

راما ر، اوالمد، را یعنش تقخی  منطق، این مخ ا، ق رو منطق، ای است. 

یات وری مش ین  و نیز را الالالالوص عررخالالالالدان سالالالالعوتی    پیمانانش 

 چنین مش گوی :

"رای  ر، توسالالالالالالدانمان و  مچنین ر، هرم ایرانش رگویی  ی، 

 نها رای  راس موکری ررای تقخالالی  منطق، و ایجات نوعش صالالا  

 [8]".ارن سرت ری

عررخالالالالدان شالالالالا   سالالالالقوه ن وذ  مریکا تر منطق، و را الالالالوص 

 اورمیان، اسالالالالت و از سالالالالیاسالالالالت  مریکا تر قماا جنمش ی الالالالور ای 

 تیگر مث  سالالارق ،نیخالالت. گانگخالالدر ای محاشنموتس و عررش راضالالش 

از گانگخالالدر رزرگ "حرم شالالنوی" ن ارن  راک، سالالعش مش ینن  منافع 

رمرن . تر راسالالالالالالدای چنین  ر، پیش"مخالالالالالالدق " امیریالیخالالالالالالدش  وت را 

 «ژنراا سیخش»یوتتای عررخدان  2013تر تارخدان روت ی، سیاسدش 

 ترتیب ت  .را 

 مریکا ر، حرم ن الالنوی نوچ،  ای  وت تر منطق، واقف اسالالت 

و مش  وا   رضالالالالالالالایت    پیمانان  وت را تر منطق،، را الالالالالالوص 

تر  جان یری، وزیر  ارج،  مریکا .عررخالالالدان سالالالعوتی را جاب ین 

را مقاماو عررخالالالدان سالالالعوتی و جاب  1395شالالالهریور  4ار روز تی 
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ارساا مهماو و تخایحاو ن امش  ،رضایت سعوتی  ا اظهار تاشت

از سالالالوی ایران ر، یمن تنها ته ی ی ررای عررخالالالدان سالالالعوتی نیخالالالت 

 او این چنین گ ت: .ین راک،  مریکا     ن را یر ته ی  محخوخ مش

مش از ایران ر، "ارسالالالاا موشالالالر و تخالالالایحاو پی الالالرفد، ن ا

ای اسالالالالالالالالت یالال، تامنالال،  ن فراتر از یمن یمن تهالال یالال  رالالالقوس

روت... این تنها ته ی ی ررای عررخدان و منطق، نیخت... مش

 [9]".شوت و نمای  اتام، یار  این ته ی  مدوج،  مریکا    مش

و هرف ار ایران اع ام شالالیخ نمر روحانش شالالیع، ا   عررخالالدان  

خدان ن، تنها یوتاس نمش ران روتج ی ر، ایو    ار یر پیام  ، ی، عرر

 . عررخدان ر، ی  راک، سیاست مهار ایران را  مچنان پیش  وا   ررت

عواقب این اع ام  گاس روت، حدش  مریکا ر، عررخدان توصی، یرتس روت 

تقویت اپوزسیون ایران تر راسدای راس ان ازی و  ی، این یار را نکن .

ی، ما ر، این موضالالالالالالو  تر  سالالالالالالتچنین منافع یثیف امیریالیخالالالالالالدش ا

 .ص حاو رع ی  وا ی  پرتا ت

 

 جنگ نفت

تر راسالالالدای ر، زانو تر ورتن رقمای  وت، عررخالالالدان سالالالعوتی 

را رراس « جنگ ن ت» ،را الالالوص ایران و روسالالالی، جنگ اقد الالالاتی

عایرب  تنش رین ایران و عررخالالالالالالدان سالالالالالالعوتی ی، ان ا د، اسالالالالالالالت. 

 ن ر، ذ ش ی،ن ، سالالالوالرزرگدرین ذ ایر ن دش  اورمیان، را تارا  خالالالد

ی، چرا قیمت ن ت  مچنان پائین این اسالالالالت  ر یخالالالالش  طور مش ین  
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ت تر ن  س استتلی  این امر تولی  رخیار راال است ی، منجر ش  است 

دان و نوچ،  ایش  ما  شالالالالالالوت، عررخالالالالالال نافع رازار اشالالالالالال ر،  اهر م

 یعنش ورشکخد، یرتن اقد ات ایران  وت شامیریالیخداسدراتایر و 

  حاضر ر، یا ش تولی  ن ت نیخدن . و روسی،

ضالالالالالرر، زتن ر، منافع اقد الالالالالاتی ایران و روسالالالالالی، را الالالالالش از 

سیاست عررخدان سعوتی تر راسدای منافع امیریالیخدش  وت است. 

 ،عررخالالدان نمش  وا  ، ایران را افزایش صالالاتراو  وت اقد الالات  وت

را تقویت ین  راک، میاوا   اقد الالالات رحران زتس این ی الالالور ا ری الالالدر 

رحرانش شالالوت. تورم و سالالقوه اسالالدان ارت زن گش ن، تنها تر ایران راک، 

 مانن  ایران صالالاتراو ن ت و محخالالوس اسالالت. ر الال و تر روسالالی، نیز 

گاز همیعش یکش از تر م  ای اصاش روسی، است. یا ش تر م  ن ت 

 ای برخ عای، روسی، شرای  اس نایش را ررای  و تر ینار  ن تحری 

انش ایجات یرتس است. تر شرای  ج ی  روجوت همق، یارگر و اق ار تحد

 م س، تر روسالالالالالالی، از  ر   ت ن ر، یر ن ر زیر    فقر زن گش مش 

[  مانن  ایران  ر روز الی، ای از اق الالالالالالار میانش ر، ق الالالالالالر 10]ین . 

تحدانش جامع، سالالقوه مش ین  و شالالمار یخالالانش ی، ررای تریافت ب ای 

مجانش ر، یایخالالالالالالالا ا 

 جوم میمرنالالال  روز 

ایش میالالارالال . رروز افز

عالالالالالکالالالالالس رورالالالالالرو 

مراجعال، یننال گالان رال، 

بالال ای مجالالانش را از 

 مخکو ن ان می   .
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ت ح و عایرب  اینک، یخالالالری روتج، تاریاشسالالالعوتی عررخالالالدان 

تاشت و امخاا نیز را یخری روتج،  2015تر ساا  میایارت تالرص  

المد،  اتام، می   . «جنگ ن ت» مواج، اسالالالالالت  مچنان ر، سالالالالالیاسالالالالالت

 .ن  وت تولت سالالالعوتی را نیز گرفد، اسالالالتسالالالیاسالالالت جنگ ن ت گریما

رهای تولت سالالالالالالعوتی ، حاصالالالالالالا، از فروو ن ت تر م  یا شرااهر 

ی،  را افزایش تاتسو تیگر  زین،  ای عمومش فر ورتس  ای سالو دش 

عررخالالالالالدان این مخالالالالال ا، رار  وت را رر اق الالالالالار محروم و همق، یارگر 

 سنگینش  وا   یرت. سعوتی

گ ن ت عررخدان سعوتی و گانگخدر ای اس مش ر، سیاست جن

 سالالرتارجان الالین فرمان س ی  سالالیاس پاسالال اران عواقب  ن  گاس  خالالدن  و 

عررخدان سعوتی « جنگ ن ت»تر رارط، را سیاست حخین س مش، 

 این چنین مش گوی :

 35ای عررخالالالالدان ررای مقارا، را ما قیمت ن ت را تا ر الالالالک،"

ما تر یمن    تر  یا ش تات ا مان و    تر زمیتالر  ن  سالالالالالال

مدوقف شالال س و موتور جهاتی ان الالارهللا ر، شالالک  ت الالاع ی 

 [11]."تر حاا افزایش است

 سپتامبر و عربستا  11

برخ و تر راس  ن  مریکالالا، تر جریالالان جنالالگ سالالالالالالرت، ررای 

مقارا، را راوک شرق مماترو ر، ت کی  یا تقویت تسدجاو و جریاناو 

  مقارتر  زتن .تر راسالالالالدای منافع یثیف امیریالیخالالالالدش  وت اسالالالال مش 

راوک شالالالرق و تر راس  ن  شالالالوروی نیز جریاناو ماش را تر مقار  

نیرو الالای جهالالاتی یالال، تر  . کرتنالالمی  ورتس و تقویالالت  برخ روجوت
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افغانخالالالان فعاا روتن ، تسالالالت پرورتط  مریکا، عررخالالالدان و پایخالالالدان 

ی تر این زمین، ای ا یرتس اسالالت. و ج  روتن . سالالازمان سالالیا نقش فعاا

، ن   نوین جهانش، و را شک  گیری ن   ج ی  رع  از پایان جنگ سرت

از تسالالالت سالالالیا  ارر شالالال .  این جریانهای ارتجاعشیندرا را الالالش از 

 مریکا  و حمایتپایخدان و را پ دیمانش -هالمان ی، مح وا عررخدان

 مریکا -ی، ر، یمر عررخالالالالدان و القاع س س روتر، صالالالالحن،  ورتس شالالالال 

-تشالالالمنان  مریکااز یندرا سالالالیا  ارر شالالال ن  و ر،  شالالالک  گرفد، روت،

عررخالالالالدان تم ی  شالالالال ن  و تسالالالالت ر، عمایاتش عای، منافع  مریکا زتن . 

گمان، زنش  ائش، حدش تر  وت  مریکا تر جریان است ممنش رر اینک، 

تر سالالالالالالیداممر  11سالالالالالالرویس  ای اه عاتش  مریکا از وجوت حم و 

 سالالالالالالیداممر را 11حم و  اک  وت  گاس روت و  مریکا مش  واسالالالالالالت 

ست ن   نوین جهانش رعنوان حرر،  سیا سدای  سدای ای تر را و تر را

 رکار ررت.تثمیت  امونش و موقعیت ویاس  وت 

ر ر واسالالالالالت   2002سالالالالالیداممر و تر سالالالالالاا  11رع  از حواتو 

تر رارطالال، رالالا این  مجاس نمالالاینالال گالالان ایالالاالو مدحالال سیمیدالال، اه عالالاتش 

گزارشش تهی، ش . گمان، زنش  ائش مطرح ش  تاا رر اینک،  ،حم و

ت عررخالالدان سالالعوتی و یا رر ش مخالال والن عررخالالدان سالالعوتی تر تول

سالالالیداممر تسالالالت تاشالالالد، ان  و یا ت الت تاشالالالد، ان  و یا  نرا  11حاتک، 

حمایت مالش و لجخالالالالالالدیکش یرتس ان . را شالالالالالالکایت  انواتس قررانیان ر، 

ش ح وت تس میایارت تالر  خدن . تاتگا ش تر نیویورک،  وا ان برامد

 و مجاس نماین گان ایاالو مدح س ا رین پس از سالالالالالها ی الالالالمکش و ج

تولت  مریکا، سالالالالالالر انجام یمید، اه عاتش ینگرس گزارو مرروه ر، 

سالالالالالیداممر را  11ارتماه احدمالش تولت عررخالالالالالدان سالالالالالعوتی را حاتک، 

صالالال ح، ی، مرروه ر، ت الت احدمالش رر ش  28مند الالالر یرت. مندهش 
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  سانخور سیداممر راش 11از مخ والن عررخدان سعوتی تر حم و 

 ش س است.  

تر  ر گون، نق الالش و یا تاشالالدن  سالالعوتی منکر تسالالتعررخالالدان 

عاتا سالالالیداممر روتس اسالالالت. عررخالالالدان سالالالعوتی از هریق  11حم و 

 وت ر،  مریکا    ار تاتس است ی، اگر ینگرس الجمیر، وزیر  ارج، 

تولت  ، مریکا الیح، ای را ت الالالالالالویب ین  ی، رر اسالالالالالالالاس  ن الیح،

سالیداممر تر تاتگا های  مریکا  11اهر حم و عررخالدان سالعوتی را

مخ وا شنا د، شوت و تقاضای برامت شوت، تولت عررخدان سعوتی 

از  مریکا  اسالالالالالالت،ح وت صالالالالالال  میایارت تالری، تارائش  ای  وت را 

  ارر یرتس و یا  وا   فرو ت. 

و  اگر چ،   الالال ار ای عررخالالالدان سالالالعوتی از سالالالوئش بیر ج ی

 ن، یعنش  را ی، تر صالالالالالورو تحققارزیارش مش شالالالالالوت، چ بیر عماش

لطماتش  فروو یا  رور تارائش  ای عررخالالالدان سالالالعوتی از  مریکا،

عررخالالدان سالالعوتی  وا   زت اما از سالالوی تیگر  وتج ی ر، اقد الالات 

ریانگر تن الالالش اسالالالت ی، تر روار  تو ی الالالور وجوت تارت. المد، رارک 

اوراما ر، عواقب سالالالالالیاسالالالالالش، اقد الالالالالاتی و تییاماتیر چنین الیح، ای 

ر تر از این  روار  تو ی الالالورمواظب اسالالالت ی،  الالال ار تاتس اسالالالت و  

تر  ر، احدماا زیات تر صالالالالالالورو ت الالالالالالویب  ن الیح،ن الالالالالالوت. اوراما 

  وا   یرت. «وتو»،  ن را ینگرس

ژورنالیخدها و ای ئولوگهای بررش  موارس یر سیاست توگانگ، 

تر مقار  عررخدان سعوتی تاشد، ان . از سوئش  ر از گا ش ر، نقو 

وق ر الالالر تر جامع، عررخالالالدان سالالالعوتی  گرتن زتن تر م ء عام( حق

اشارس یرتس ان  و از سوی تیگر ر، تماق گوئش  ن پرتا د، ان ، عموما 

 نماا ر ا یرا اما از ارائ، ت ویر یر تولت تیکداتور پر یز مش ینن .
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ته ی  عررخالدان سالعوتی ررای  ارر یرتن و یا فرو دن تارائش  ای 

ا شالالنا د، شالال ن عررخالالدان، لحن رسالالان،  ای  وت، تر صالالورو مخالال و

تر رارط، را عررخالالدان سالالعوتی تن  تر  و را الالوص  مریکائش بررش

شال س اسالت. تر چنین زمین، 

روزنالالامالال، ئش اسالالالالالالالالت یالال، 

چالالالالا  « تیالالالالاالالالالش نالالالالیالالالالوز»

تر واینش رالالال، نیویورک 

را چا  ته ی  عررخالالالالالالدان، 

عکخش از مار سامان تر 

مقاماو  ،صالالالال ح، اوا  وت

ا ر تولت عررخدان سعوتی

«   الالالای سالالالالالالاطندشت الالالالالالال،»

 . وان 

 جبهه سعودی رزمایش

عررخالالالالالدان سالالالالالعوتی تر راسالالالالالدای ن الالالالالان تاتن زور رازو و تر 

تسالت ر، مانور ن امش سال،   د، ای راسالدای اتعای ق رو منطق، ای، 

زت. ویاگش این مانور تر این روت ی، عررخالالالالالالدان 1394تر اسالالالالالال ن  

ی الالالور را پ الالالت سالالالر  وت  20سالالالعوتی توانخالالالت، نیروی ن امش از 

تیف ین  و ردوان  تمایغاو گخالالالالالدرتس رسالالالالالان، ای حوا  ن انجام ت  . ر

ر، مانور « رزمایش ضالالالال  تروریخالالالالدش»عررخالالالالدان سالالالالعوتی عنوان 

ن امش  وت تاتس روت، چرا ی، اتعا مش ین ، ایران یکش از هرف اران 
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اصالالالالالالاش تروریخالالالالالال  تر منطق، اسالالالالالالالت. پایخالالالالالالدان و تریی، از جما، 

مانور ن امش  ی، تر  دانی الالالالالالور ائش روتن    تحت ر مری عررخالالالالالال

 مگان رر این راورن  ی، یکش از ا  ام  .شالالالالالریت تاشالالالالالدن  سالالالالالعوتی

عررخالالدان سالالعوتی را این  اصالالاش این مانور ن امش پیام ر، ایران روت.

مانور ن امش   رین 

اتاواو نالالالال الالالالامالالالالش و 

ن الالالامش  تکنولوژی 

 وت و    پیمالالانالالانش 

را ر، رخ ایران ی ی . 

از  ن مهمدر ر، ایران 

خالالالالالت ی الالالالالور منطق، مطیع اوامر عررخالالالالالدان  خالالالالالدن  و پیام تات ی، ری

عررخالالدان رر  نها ن وذ تارت و تر حواتو احدمالش چون یمن تر جمه، 

 عررخدان سعوتی  وا ن  ایخدات.

 

 جنگ مستقیم ایرا  و عربستا 

را تنش  ائش ی، رین ایران و عررخالالالالدان روجوت  م س اسالالالالت، این 

جنگ مخالالدقی  ایران سالالواا مطرح مش شالالوت،  یا این تنش  ا مندهش ر، 

و عررخدان ناوا   ش   واقعیت این است ی، سالهاست جنگ ن امش 

بیر مخالالالدقی  رین ایران و عررخالالالدان سالالالعوتی تر سالالالوری،، یمن و تر 

سالالالالالطحش تر عراق و افغانخالالالالالدان جریان تارت. سالالالالالوای از جنگ بیر 

ران را عای، ای« جنگ ن ت»مخدقی ، سالهاست ی، عررخدان سیاست 

ر، این مخالالالالالال ا، میدوان جنگ سالالالالالالایمری را رین  اعماا یرتس اسالالالالالالت و
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گانگخدر ا اضاف، یرت. رای  ر، این مخ ا، اشارس یرت، را توج، ر، رش  

، جنگ نیز اشالالالالالکاا  وت را عوض یرتس اسالالالالالت. اگر قم  تکنولوژی

فق  را حما، ن امش میدوانخالالالالالالت زیرسالالالالالالا ت، نیروئش یا ی الالالالالالوری 

، امروز این یار را از یار رین ازترقیب یا تشالالالالمن ارتماهاو و بیرس 

را توج، ر، رشالالال  تکنولوژی از هریق یر ویروس یامییوتری امکان 

 پ یر است. 

را توج، ر، شالالالالالالرای  سالالالالالالیاسالالالالالالش و موقعیت ژئوپولدیر ایران و 

عررخالالالالالدان امکان اینک، گانگخالالالالالدر ای ایرانش و سالالالالالعوتی تنش  ای 

امیریالیخالالالالالالدش  وت را ر، جنگ مخالالالالالالدقی  و رو تر رو ارتقا ت ن ، تر 

تر شرای  امروز رااهر وز امکان  ن رخیار پائین است. شرای  امر

مجموع، عوام  و تر راسالالالدای منافع یثیف امیریالیخالالالدش  وت ترجی  

می  ن  تر سالالالالالط  جنگ نیاردش، جنگ ن ت، جنگ سالالالالالایمری و جنگ 

ظا را مقاماو عررخالالالالدان سالالالالعوتی نیز منافع تمایغاتش مح وظ تارن . 

گ رو تر رو ر، تسالالت رزنن .  وت را فع  تر این نمش رینن  ی، ر، جن

محم  رن سامان جان ین ولیعه  و وزیر تفا  سعوتی تر این رارط،، 

ن تر پاسالالالخ ر، ای نام، انگایخالالالش ایونومیخالالالتنیز تر م الالالاحم، را   د،

ت   میان ایران و عررخالالالالالالدان جنگش رخ سالالالالالالواا ی، چق ر احدماا مش

 : ت  ، اظهار تاشت

و  رگز اجازس جنگ را ایران  باز یر فاجع، رزرگ است "

 [12."]ت ی وقو   ن را نمش
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 عربستا  و ایرا  تنش آمیزنگاهی گذرا به روابط  

و روی یالالار  مالال ن رورژوازی  1357پس از تحوالو سالالالالالالالاا  

اسالالالالال مش، جاس هامش  ای رورژوازی اسالالالالال مش شالالالالالک  ای ئولوژیر 

راوت گرفت. تر راسدای مقارا، را عررخدان « ص ور انق خ اس مش»

م عررخالدان سالعوتی، اسال م  مریکائش نام گرفت. قرار سالعوتی، اسال 

ش  انق خ ر، تیگر ی ور ا صاتر شوت، منجما، عررخدان، عراق و 

 مینش تر رارط، ر مر رورژوازی اسالالال مش ی الالالور ای حوزط  ایج. 

 چنین مش گوی :را ص ور ض  انق خ اس مش این 

"ما رای  ر،  ر قیمت شالالالالالالال س انق خ  وت را ر، تمام ممالر 

 [13س مش و تمام جهان صاتر ینی ."]ا

، عررخالالالالالالدان 1359را شالالالالالالرو  جنگ ایران وعراق تر سالالالالالالاا 

سعوتی تر  باز اع م رش هرفش یرت. اما عررخدان سعوتی مماترو 

رالال، پرتا الالت میایالالارت الالا تالر وام ی  رهرس رالال، عراق یرت یالال، ایران 

 نراعم  حمایت از عراق ارزیارش یرت و تر ندیج، روار  تو ی الالور 

یرس تر شالال . ایران تر هش توران جنگ تر راسالالدای ف الالار  ورتن ر، ت

عررخالالدان و یویت روت تا حمایت شالالان را از عراق قطع ینن . تر این 

راسالالالدا ایران ت الالالمی  گرفت ن دکش  ای عازم عررخالالالدان و یویت را 

م  از  ن فق  ن دکش  ای عراقش  هاج   وت قرار ت  ، ق نیز مورت ت

رع  از شالالناسالالائش ن دکش  1363تر  رتات  را مورت حما، قرار می ات.

ررای ناروتی  ن از « 4ام  »عررخالالالدان سالالالعوتی تو فرون  شالالالکاری 

نیروی  وایش عررخالالالالالالدان سالالالالالالعوتی را روشالالالالالالهر ر، پرواز ترمی ین . 

پ دیمانش  مریکا  ر تو فرون  را   م قرار می   . یکش از شکاریها 
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وان  سالالرنگون مش شالالوت و شالالکاری تیگر عایرب  صالال ماو شالال ی  مش ت

  وت را ر، جزیرس ییش ررسان  و فروت اضطراری ین .

نیز ایران سالالالالالالعش یرت از هریق مین گ اری یا قایق  ای تن رو 

تر ترتت ن دکش  الالا تر  ایج فالالارس ا د ا ایجالالات ینالال  یالال، رالال، جنالالگ 

ن دکش  ا معروم شالالالالالال . عررخالالالالالالدان ررای مقارا، را جنگ ن دکش  ا 

ین پروژس اندقالالاا ن الالت پروژس احالال او    لولالال، را  بالالاز یرت.  الال م ا

 ،عراق ر، تریای سالالالالالالرخ از هریق عررخالالالالالالدان سالالالالالالعوتی روت. ایران

عررخالالدان سالالعوتی و تیگر ی الالور ای حوزط  ایج را مده  میکرت ی، 

ن  و رش هرفش را تر  ی   یار عراق قرار م ناو  وت را تر ا د کا ام

 جنگ نقو مش ینن .

تر راسالالالالالالالالالالدالالالالای 

صالالالالالال ور ضالالالالالال  انق خ 

اسالالال مش گانگخالالالدر ای 

، 1366ساا  ایرانش تر

حجار ایرانش را رعنوان 

گوشالالالالالالالالالت تم تو  تر 

راسالالالالالالالالالالدالالالالای مالالالالنالالالالافالالالالع 

 1366یاروان حجار ایرانش تر مرتات امیریالیخالالدش  وت قرار تاتن . 

هش  ت ا راو ررائت از م الالالریین، شالالالعار مرگ رر  مریکا و مرگ 

رر اسرائی  سر تاتن  ی، را سریوخ نیرو ای امنیدش عررخدان مواج، 

ر ی الالد، و صالال   ا ن ر ز مش شالال ن  ی، المد، شالال  ی، هش  ن صالال  ا ن 

ری الالالدر  نها ایرانش روتن . این مخالالال ا، مندهش ر، قطع روار  تییاماتیر 

اع م یرت اگر از ص ام رگ رت، اگر رااهر ی دار حجار ش .  مینش 

 ق س را فراموو ین ، از  ا سعوت ناوا   گ شت:
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اگر از صالالال ام رگ ری ، اگر مخالالال ل، ق س را فراموو ینی ، "

 اگر از جنایت  ای امریکا رگ ری  از اا سالالالالالالعوت ناوا ی  

 [14"].گ شت

ت و گانگخالالالالدر ای ایرانش ررای گخالالالالدرو تامن  ن وذ  وت تر 

تحت  یچ شرای  ررای از هریق پ دیمانش و حمایت از حوکش  ا یمن 

سعوتی مواج،  خدان  خدان قار  قموا نموت و را واینش   ن عرر عرر

ت نوچ،  ایش ر، یمن ل گر ی ش یرت. ش . عررخدان سعوتی را حمای

تاتس یا ش تا ح وتی این ل الالالالالگر ی الالالالالش تامن، ن وذ ایران را تر یمن 

 امن، و نیرو ای هرف ار ایران، حوکش  ا را عقب ران س است.  است

اظهار ای تر رارط، را م ا ا، ن امش عررخالالالالالالدان سالالالالالالعوتی تر یمن 

ین چنین اظهار امی ارت ی، رینش سعوتیها ر،  اک مالی س  وا   ش  و 

 ن ر مش ین :

یاری ی، امروز تولت سالالالعوتی تر یمن تارت انجام می   ، "

 ا تر بّزس انجام عیناً  مان یاری اسالالالالالت ی، صالالالالالهیونیخالالالالالت

ی الالالالش تاتن . تو جنم، تارت: یکش اینک، جنایت اسالالالالت، نخالالالال 

 ا را میک الالالالالالن ، المااش اسالالالالالالت، رّچ،اسالالالالالالت، قار  تعقیب  رین

نالالا الالا را نالالاروت میکننالال ،  الالا را  راخ میکننالال ، زیرر الالانالال،

کروتهای ماّش را تر یر ی الالالالالالور از رین میمرن ا  ب، این 

 ا تر این مخالالالالالال ا، سالالالالالالعوتی ...یر جنایت رزرگ اسالالالالالالتا 

وج،   یچ خالالالالالالارو  وا ن  یرت، ضالالالالالالرر  وا ن  یرت و ر،

اینها قطعاً ضرر،  وا ن   ورتا قطعاً  ...پیروز ناوا ن  ش 

 [15"]. ا ر،  اک مالی س  وا   ش رینش سعوتی
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محخالالالالن  تر پش حاتک، منا تریر مجمع ت الالالالایم م الالالالاحت ن ام

، سالالالعوتی را ته ی  یرت و اظهار تاشالالالت مقاماو عررخالالالدانرضالالالائش 

ی ایران تعریف نمش جغرافیالالامنالالافع ماش ایران تنهالالا تر چهالالار چوخ 

شالالالالوت و اگر عررخالالالالدان منافع ایران را ر،  طر رین ازت ر، توران قم  

  شالال ، ر، عمارو رهدر ر، ع الالر از صالالنعدش شالال ن ررگ الالت تاتس  وا 

 :این چنین گ ت محخن رضائشراتی، ن ینش. 

ررخالالالدان رای  مراقب راشالالال  چرا ی، مات ایران یر صالالالمر "ع

ها ر، چهارچوخ جغرافیای  تارت چرا ی، ح ظ منافع ماش تن

ایران تعریف نمش شالالالالالالوت منافع ماش یعنش را منطق، رای  تر 

امنیت را ح ظ  صا  و  رامش راشی  و  م، وظی ، تاری  این

ر،  ها را  ن   ن ر،    رزن ما را  یت  ن  امن ما اگر راوا  ینی  ا

 [16]"توران قم  از صنعدش ش ن رر مش گرتانی .

پس از اع ام شالالالیخ نمر سالالال ارو و ینخالالالولگری  1394تر تیماس 

عررخدان سعوتی تر ایران ر،  تش ی ی س ش  و مدعاقب  ن عررخدان 

فرا  وان  و تییاماتهای ایرانش سالالالالالالعوتی تییاماتهای  وت را از ایران 

 ری الالالالالالدرایران و عررخالالالالالالدان المد، از قطع رارط،  را نیز ا رار یرت.

میایارت  3عررخالالالدان زیان اقد الالالاتی مش رین  تا ایران، چرا ی، ح وت 

 تالر تر م  ساالن، عررخدان سعوتی از س ر حجار ایرانش است.
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 گانگسترهای اسالمی و ادعای قدرت منطقه ای

جاس هامش  ای ما قم    دای    اع م یرتس ای  ایران تر راسالالالالالال

امیریالیخدش  وت، ررای ای ای نقش ر مری تر ق رو منطق، ای است 

و این مخ ا، مح وت ر، رژی  ینونش نیخت. شـاس نیـز چنیـن جـاس هامش 

 ای امیریالیخدش تاشت ی،  وت را شاس شا ان مش نامی  و تر رویای 

م،  ای  وت تحقق امیراهوری یورو تر زما ی، ررنا ن م رن روت 

ارائ، تاتس روت. « ر، سوی تم ن رزرگ»را تر این راسدا تحت عنوان 

م رن،  تاریخ  ی، ایران تر هوا  ی  فراموو یرت  ما سالالالالالالالاا  3000ن

سالالاا یکش  3000سالالاا از این  900گ شالالد،، ق رو منطق، ای روتس و 

، روتس اسالالالت. جمهوری اسالالال مش را توج، ر« ارر ق رتهای جهانش»از 

ق رو صالالالالالالنعدش،  ق رو ن امش،  فایدور ائش چون میزان جمعیت، 

تاشالالدن ن وذ تر جنمش  ای ارتجاعش و اسالال مش منطق،  مچون حزخ 

هللا لمنان، گرو های شالالالیعش عراق، حماس تر فاخالالالطین، حوکش  ا تر 

ن وذ تر عراق، سوری،، یمن و حدش تا ح وتی  و  مچنینیمن و بیرس 

نطق، است. ای ای نقش ق رو منطق، تر افغانخدان م عش گانگخدری م

ای توسالالال  ایران تر تضالالالات را منافع امیریالیخالالالدش تریی، و را الالالوص 

 عررخدان سعوتی قرار تارت.

ررنالالامالال،  خالالالالالالدالال، ای ایران یالال، تر راسالالالالالالدالالای جالالاس هامش  الالای 

اتعای ق رو منطق، ای روت را واینش امیریالیخدش ایران و تر   مت 

گانگخدر ای رزرگ روت.  ق رو  ای رزرگ امیریالیخدش مواج، ش س

سالالالالالعش یرتن  ایران را تنمی، ینن  و تحریمهای اسالالالالالاسالالالالالش عای، ایران 

اعماا یرتن . سالالالالالها تنش رین ق رتهای رزرگ امیریالیخالالالالدش و ایران 

سالالالالالالرانجام ر، توافق رین رورژوازی اسالالالالالال مش و ق رو  ای رزرگ 



27 
 

جهالالانش مندهش شالالالالالالال . رالال، عمالالارو رهدر سالالالالالالرانجالالام قالال رتهالالای رزرگ 

نقش گانگخالالالدر ای اسالالال مش را رعنوان ق رو منطق، ای امیریالیخالالالدش 

پنج سالالالاا پیش از هریق اند الالالار جزوس ای  پ یرفدن . ما ر، این مخالالال ا،

ی  تر صالالالالالورو پ یرو ایران س روتاع م  یرتپرتا د، روتی  و  [17]

 خد، رعنوان ق رو منطق، ای، گانگخدر ای اس مش از ماجراجوئش 

  وت تست  وا ن  ررتاشت. ای 

ایران رعنوان ق رو منطق، ای، تر توازن قوای منطق،  پ یرو

موضالوعاو ج ی ی را مطرح مش سالازت. پ یرو ایران رعنوان ق رو 

منطق، ای  رگز ر، م هوم پایان تنش  ای امیریالیخالالالالالالدش تر منطق، 

نیخت راک، رر عکس تورنما و افق مد اوتش را پیش روی  ر یر از 

ر، رررسالالش این موضالالوعاو م عیان ق رو منطق، ای قرار می   . ما 

ی، پیش روی رورژوازی اسالالال مش اسالالالت، موضالالالو  ر، موضالالالو  مش 

  پرتازی . 

 پس برجام

ررنام، جامع اق ام م درک  ررجام( توافقش است رر سر ررنام،  خد،  

رین ایران و شالالالالش ق رو جهانش منعق   2015ای ایران ی، تر ژوئی، 

 ،اریخ انعقاتسالالالالاا از ت 15شالالالال . ایران مدعه  شالالالال س اسالالالالت ی، ر، م و 

ترصالالالالالالالالال  بنش سالالالالالالالالالازی نکنالالال . تعالالال ات  67/3اورانی  را ریش از 

سالالالالالالاندری یوژ ای  وت را فق  ر، نخالالالالالال  اوا مح وت مش ین  و  ژانس 

ر، تمام ت سالالالالیخالالالالاو اتمش ایران نیز  (IAEA) المااش انرژی اتمشرین

تسالالدرسالالش من    وا   تاشالالت. تر مقار  تحری   ای اعماا شالال س عای، 

امنیت سالالالالازمان ما  مدح ، اتحاتی، اروپا و  ایران از هریق شالالالالورای
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 گام ،ایاالو مدح س

ر، گام ررتاشالالالالالالد، 

و   وا الالال  شالالالالالالالالال 

ایالالالالران رالالالالدالالالال یالالالالج 

ع،  مجال تا رال، جالام

نش  وا الالال   جهالالالا

 پیوست.

 ،ررای تحقق مخائ  مطرح ش س تر راال یکش از شروه اساسش

راسالالالالالالدش  زمائش ایران اسالالالالالالالت، ر، عمارو تیگر ایران رای  از  وت 

ر، تعه اتش واقعا عم  مش ین  و ق الالالال  تور صالالالال اقت ن الالالالان ت   ی، 

ن ارت.   ژانس انرژی اتمشزتن  م یری   ژانس رین را  مانو،  یا   وی

المااش انرژی اتمش تر رارط این ی، ایران ر، تعه او  وت تر رارط، 

می ارت ی، ایران گام  ای مق ماتش را ررجام عم  یرتس اسالالالالالت، اظهار 

عمارو تیگر ایران ق الالال   را ررای اجرای ررجام ررتاشالالالد، اسالالالت. ر،

 : تور زتن  ژانس را ن ارت و این چنین گ ت

ین  ایران "من امروز گزارشالالالالالالش مند الالالالالالر یرتم ی، تایی  مش

 ای مق ماتش الزم ررای اجرای ررنام، عم  ررتاشالالالالالالدن گام

جامع م درک را تکمی  یرتس است. گزارو ر،  یاو حکام 

 [18]". ژانس و شورای امنیت سازمان ما  مدح  تخای  ش 

تر پس ررجام و تر راسالالالدای ررگ الالالت ایران ر، جامع، جهانش و 

وزیر  «محم  جوات ظریف»ا یرا ج خ سالالالالالالرمای، گ اری  ارجش، 

امور  ارج، ایران ر، ی الالالور ای  مریکای التین سالالال ر یرت. را توج، 



29 
 

 –نش  ای امیریالیخالدش رین ایران از سالوئش و عررخالدان سالعوتی تر، 

 خ سرمای،  ای  ارجش از ی ور ای تریی، از سوی تیگر،  قطعا ج

 مریکای التین راحت تر از ی الالالالور ای اروپائش و یا  مریکا اسالالالالت. 

ظریف تر  مایش فرصالالالالت  ای اقد الالالالاتی اع م یرت ی، مح وتیت 

دار  ر ون نگرانش از رف ن   رانکها مش توان رانکش لغو شالالالالالالال س و   ای 

ا ر مریکالا رالا هرم  الای ایرانش گ دگو یننال . او حدش  مالاتگش ایران 

از  زان، تاری  مریکا را مطرح « نام،  رامش راش»ررای تریافت 

 یرت و این چنین گ ت:

تهران  مالاتگش تارت ررای رفع رر ش نگرانش  الای رالانالر "

 الالای  الالارجش تر زمینالال،  مکالالاری رالالا ایران از راش ویاس 

ن ارو رر تحری   ا تر  زان، تاری  مریکا، نام،  رامش 

 [19."]راش ررای  نها رگیرت

 ایرا  برنامه موشکی

، قرار روت ررنام، جامع اق ام م الالالالالالدرک  ررجام( رع  از توافق 

ررتاشالالالالد، شالالالالون ، اما بررش  ا  تحری   ا عای، ایران مرحا، ر، مرحا،

اع م یرتن  ی، تنها تحری   ائش ررتاشالالالالالد،  وا   شالالالالال  ی، مرروه ر، 

    مقامهای ای ایرانش ومقامتحری   ای  خالالالالالد، ای روتس اسالالالالالت.    

کایش مش  م، موشالالالالالالکش ایران جزئش مری ی، ررنا ن    «ررجام»از گوی

 ر، توافق ایران را شش ق رو جهانش قرار گرفد، است. نیخت ی، 

ررنام، موشالالالالالالکش ایران از ا میت  اصالالالالالالش ررای رورژوازی 

های اس مش رر ورتار است. تجرریاو جنگ ایران و عراق و تحریم

، نیروی  وائش صالالنایع ن امش را الالوص تحریمهای اعماا شالال س عای
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ایران، رورژوازی اسالالالال مش ر نماا ر ی  مناسالالالالمش تر راسالالالالدای ق رو 

را تمایغاو وسالالالالالالیع از  رار ا ن امش  وت اسالالالالالالت. جمهوری اسالالالالالال مش

توانائش مدا الالالالال الالالالالان تا اش تر تولی  جنگن س  ای ن امش  مر تاتس 

سا ت جنگن س "صاعق،" ، " ذر ش" است ی، از  ن جما، میدوان ر، 

رارط، اشالالالالارس یرت. اما مدا الالالال الالالالین بررش این " تر 313و "قا ر 

توانائش این جنگ س  ا را تر مقایخالالالالالال، را جنگن س  ای فوق پی الالالالالالرفد، 

بررش زیر سالالالالواا قرار تاتس ان  و سالالالالر و صالالالال ای زیاتی    تر این 

و تیگر ق رتهای رزرگ نیز ر، این مخالالالالال ا،  رارط، ران  ن الالالالال س اسالالالالالت

 .حخاسیدش ن ان ن اتس ان 

ن امش ررنام، موشالالالالالالکش ایران ر ی   تر مقایخالالالالالالال، را  واپیمای

مناسالالالالمش اسالالالالت. سالالالالرعت راالی موشالالالالر، ررت  ن و  زین، ی   ن تر 

مقایخالالال، را  واپیما ای جنگش،  لدرناتیو مناسالالالمش ررای گانگخالالالدر ای 

اسالال مش روتس اسالالت. تر حاا حاضالالر سالالوای از عررخالالدان سالالعوتی و 

اسالالرائی  ی، تر تیر رس موشالالکهای ایران  خالالدن ، پایگا های ن امش 

مریکا تر عررخالدان سالعوتی، ی الور ای حوزط  ایج و اسالرائی  نیز  

 مش توانن    م موشکهای ایران قرار رگیرن .

ایران ق الالال  تارت ررنام، موشالالالکش  وت را توسالالالع، ت   و برخ 

ی، بررش  ا  ن، ائش اسالالالالالالالت  میاوا    ن را مهار ین . تر چنین زمی

وی از س  وا ان تحری   ای ری در رر صنایع موشکش ایران  خدن .

تریر  محخالالالالالالن رضالالالالالالایشتر واینش ر، احدماا تحری   ای ج ی  تیگر 

 واسدار افزایش ررت موشکهای ایران  مجمع ت ایم م احت ن ام

حخالالالالین سالالالال مش جان الالالالین فرمان س سالالالالیاس ر، پنج  زار ییاومدر شالالالال  و 

 اظهار تاشت ی،: پاس اران
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مماو از   الالالای هویالالال مالالالا انمالالالار الالالای موشالالالالالالکش و تونالالال " 

ی،  مگش  نها  ماتس پرواز  خالالالالدن  تا از  ایش تاری  موشالالالالر

عزو و اسالالدق ا و  زاتی مات و سالالایر مخالالامانان عال  تفا  

 [20]."ینن 

اگر افزایش ررت موشالالالالالالکها ر، پنج  زار ییاومدر یر راوم و 

تر نها ن، تتحقق پی ا ین ، قطعا ردوان  ته ی  تو  الش نماشالالالالالال  و زمانش 

اکیر ج ی  وا   تاشالالالالالالت. تراک، تر معاتالو جهانش معاتالو منطق، 

حخالالالالالالین سالالالالالال مش جان الالالالالالین فرمان س سالالالالالالیاس پاسالالالالالال اران تر واینش ر، 

ررنام،  تر   الالالالالالوص ای شالالالالالالورای امنیت سالالالالالالازمان ما  قطعنام،

 و تحریمهای احدمالش اظهار تاشت:موشکش ایران 
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 ای  ای روی یاب  را ی، توسالالالالالال  ق رو رگز نوشالالالالالالد،"

  ".ینی ش وانی ، ما ان اء ق رو مشوت نمشرزرگ تیکد، مش

 توا  سایبری گانگسترهای اسالمی

توانائش و تانش سالالالالالالایمری مزایای  اص  وت را تارت. حم و 

خیار یمش نیاز  خ، را حم و ن امش    ر، امکاناو ر سایمری تر مقای

تارت و    اینک، اجرای عمایاو سایمری را رر عکس عمایاو ن امش 

 تنها را چن  حما،. رراحدش مش توان منکر ش  و رسما ر، عه س نگرفت

رایان، ای حخالالاخ شالال س میدوان زیر سالالا ت و ارتماهاو ی الالور مورت 

یا صالالالالالالال ماو ج ی رر  ن وارت یرت. این را ن ر  ن ا ت و  یار ا از 

 مرضی، شا  ائش م یرعام  شریت ماش صنایع پدروشیمشمخ ا، را 

ایران راورش ت الالالالالالری  میکن  و تر رارط، را حم و ا یر ر، مرایز 

 ران چنین مش گوی :پدروشیمش ای

ن،  د، اسالالالالالالالت و این گو یاف "روو  ای جنگ امروز تغییر 

نیخت ی، را  واپیما واح  ای پدروشیمش ما را رمماران ینن ، 

راک، ته ی  ن امش   رین گزین، است و امروز موارت زیاتی 

 [21]."ررای ته ی  ما وجوت تارت

 یقاسرائی  و از هر-رع  از حما، سازمان  ش ش س توس   مریکا

ر ت ایرانای ر، تاسالالیخالالاو  خالالد، «نت اسالالدایس»یامییوتری ویروس 

گ اری ع یمش تر سرمای،ایران تر هش سالهای گ شد، ، 2010ساا 

 صرم یرتس و توانائش توانائش سایمری  وت و زیرسا دهای سایمری

را ایجات نهات  اسالالت. ایران تاتسو گخالالدرو را ر الال و توسالالع،  ای  وت 
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، از جماال، واحال  سالالالالالالالایمری پال افنالال  یرجنالگ سالالالالالالالایم الائش تر حوزط 

ش رر توانائبیرعام ، پایس فدا و واح  ای سالالایمری سالالیاس پاسالال اران، 

المد،  .است تر این زمین، ر، ش و افزایش تاتسفعالیت  ای  وت  ا و 

، یاینها راش عانش توانائش سالالایمری ایران  خالالدن  و راش بیر عانش 

 [22«]یمری ایرانارتش سالالالالالا»تحت عنوان از  کر ای زر س و توانا 

تر سالالالهای  .  کر ای ایرانشرا ریان نمش ین  سالالازمان  ش شالال س اسالالت

سا ت  ا و موسخاو رانکش و تولدش رعضش از ی ور ا  ا یر زیر 

را جمهوری اسالال مش از جما،  مریکا و  مچنین سالالایت  ای ماال ان 

 ان .و یا از یار ان ا د، مورت حما، قرار تاتس 

ر ، یری اس مش و عررخدان سعوتیرا افزایش تنش رین جمهو

جنگ سالالایمری اما تر زمین،  پ الالت پرتس( جریان تاشالالد، اسالالت. ا یرا 

،  کر ای سعوتی ورخایت مریز  مار ایران، اتارس کمت احواا ایران

و چن ین پایگاس ایندرندش تیگر  ورخالالالالالالایت پایس وزارو امور  ارج،،

را  الالالالر یالالالالرتنالالالال . 

 کر ای ایرانش نیز 

 تر، اندقام  ن ورخالالالای

 مالالالار عالالررخالالالالالالالالدالالالان 

عوتی،  زارو وسالالالالالالال

تان الالالالگاس  رازرگانش،

و بیرس  عمالالال العزیز

تر یکش از حم و  را مورت حم و سالالالالالالالالالایمری  وت قرار تاتنالالال .

را رر  « ایج  می الالالالالالگش فارس»سالالالالالالایمری  کر ای ایرانش عمارو 

 رئیس پایس سالالایمری ایرانصالال ح، اوا سالالایت  کر شالال س قرار تاتن . 
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 ی سایتیرت ی،  ترس  ی پش  کر ا ا یرا اع م یماا  اتیان ر  فدا(

 از عررخدان سعوتی است.  ا و موسخاو ایرانش

ب مرضالالالالالالا ج لش رئیس سالالالالالالازمان پ افن  بیرعام  تر ایران 

ا یرا اظهار تاشالالالالد، اسالالالالت ی، مح الالالالوالو صالالالالنعدش  ری اری شالالالال س 

لوتس روتس و ویروس  الالایش  از قمالال  مجدمع  الالای پدروشالالالالالالیمش ایران 

پدروشیمش یافت ش س و اق اماو مع ر ورو بیر فعاا تر چن ین مجد

 مگش اینها ریانگر  ن اسالالالالت ی، رقما تفاعش الزم انجام گرفد، اسالالالالت. 

اق اماو الزم را از قم  انجام می  ن  و زمین، را ررای حما، احدمالش 

 چنین اتام، می   :  ب مرضا ج لش ین س، مهیا مش ینن . 

 ای ما ن الالان مش ت   رر ش مح الالوالو صالالنعدش رررسالالش"

 ری اری شالالال س  ارجش حدش زمان ن الالالب     لوتس روتن  و 

 لوتگش صالالنعدش ر، صالالورو نهاتین، شالال س تر زیرسالالا ت  ن 

 ."وجوت تاشد، است

 مرگزاری راوممرگ گزارو وزارو تفا   مریکا را مند الالالالالالر 

گزارو یرتس ی، ایران پس   مریکا یرتس است ی، تر  ن وزارو تفا 

الخالالالالالالدیر رر توانائش  مگام را موشالالالالالالکهای ر« ررجام»از ت الالالالالالویب 

سالایمری  وت افزوتس اسالت و از حالت تفاعش پیش پا افداتس ر، حم و 

 گین ر، تشالالالمنان پی الالالرفت یرتس اسالالالت. همق این گزارو ایران    الالال 

ریش از یر میایارت تالر ررای زیر سالالالا ت و فناوری سالالالایمری  وت 

 زین، صالالالالالالرم یرتس و ح وت صالالالالالال   زار یارشالالالالالالناس تر این زمین، 

ا یرا "موسالالالالالخالالالالال، واشالالالالالنگدن ررای  [23] خالالالالالدن .م الالالالالغوا ر، یار 

ان  ای سایمری ایرگ اری  اور نزتیر" گ د، روت ی، توانایشسیاست
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 لوت ر، تشالالمنانش تحوا پی ا یرتس از ارزار پیش پا افداتس حم و   الال 

 ای حوزس امنیت ماش ی الالالالور تم ی  شالالالال س و اینون ر، یکش از سالالالالدون

 .است

 

 ای منافع امپریالیستیسلفی در راستجریانات راه اندازی 

نگرو سالالا ش تر ترون اسالال م نگرشالالش اسالالت ی،  وت را ر، سالال، 

س م خ  اوا از ا شان را  ،ن شان،  وت رجو  می    یا ر، اتریاو  وت

 پیروان صحار،، تارعین و تارعین  تارعین ارزیارش مش ینن .

یر مکدب تر نگرو سالالالالا ش اسالالالالت ی،  «و اریت»میدوان گ ت 

ك،  وت را « محم  ارن عم الو اخ»سالالالالالال  تومی تی تر قرن  یج م 

مش تانخت رنیان نهاتس ش . گمان، زنش  ا و یا « ارن تیمی،»پیرو عقای  

شالالالالالالالایعاتش وجوت تارت ممنش رر اینک، انگایس ررای ضالالالالالالرر، زتن ر، 

امیراهوری عثمانش این مکدب را شالالالالک  تات و تر گخالالالالدرو ن وذ  ن 

دان سالالالالعوتی تر نیز نقش رخالالالالزائش ای ا یرت. و اریت االن تر عررخالالالال

ایثریت اسالالالالالالالت و ن وذ گخالالالالالالدرتس ای تر نهات ای فر نگش، م  مش، 

 قضائش و بیرس عررخدان تارت.

جمهوری اسالالالالالال مش تر اوای  حیاو  وت از م دش زاتس و مکدب 

و هرفالالال اران م دش زاتس نقش اصالالالالالالاش تر  قر ن  ن حمالالالایالالالت یرت

ای ا یرتن . المد، م دش زاتس « پی الالالالمرگان مخالالالالامان یرت»شالالالالکاگیری 

 وت او و  1361وخ ر، رازی گرفد، ن الالالالالالال  و سالالالالالالیس تر سالالالالالالالاا  

م دش زاتس ح وت تس سالالاا تر زن ان روت و هرف ارانش تسالالدگیر شالال ن .

 ر، م و چن  ماس رع  از  زاتی از زن ان مرت.
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رعنوان  سالا ش جهاتی( رورژوازی اسال مش از گرو های سالا ش 

ان دا رم ف الالالالار تر راسالالالالدای منافع امیریالیخالالالالدش  وت رر اقای  یرتسالالالال

عراق، افغانخدان، پایخدان و بیرس اسد اتس میکرت و شای   مچنان مش 

ین . ماتام ی، سالا ش  ا ر، فعالیت  ائش مانن  تمیاغاو، ایجات جو رعب 

و وح الالالت تر جامع،، اسالالالی  پاشالالالش و بیرس م الالالغوا روتن  و ر، شالالالک  

ر، جمهوری اسالالالال مش ن امش ر، جمهوری اسالالالال مش یاری ن اشالالالالدن ، 

 یت ن ان نمی ات.فعالیت شان حخاس

و سالالعوتی ق رتهای منطق، ای  مچون ایران، تریی،، عررخالالدان 

اسالالرائی  رع  از شالالکاگیری منطق، اقای  یرتسالالدان عراق پس از حما، 

اوا  مریکا ر، عراق ی، منجر ر، منطق، پرواز ممنو  رر  اک عراق 

را ر نماا تاشالالالالالت و زمانش ی،  نوز صالالالالال ام رر سالالالالالر ق رو روت، تر 

اپریالیخالالالدش  وت سالالالعش یرتن  تر اقای  یرتسالالالدان ن وذ راسالالالدای منافع 

تاشد، راشن . اقای  یرتسدان نیازمن  توانائش مالش و سا داری روت. این 

رعنوان ا رم ف الالار و تر راسالالدای منافع  تولدها تر یرتسالالدان عراق و

خدش  سا ش زتن . این امیریالی سیاس  شکاگیری تسدجاو   وت یمر ر، 

شک  تاتن . « ان اراالس م»ت را ر، شک  ران  ای سیاس سر انجام  و

رعنوان چماقش رر سر احزاخ « ان اراالس م»جمهوری اس مش از 

یرت اسد اتس میکرت. این ران  سیاس تست ر، جنایاو مدع تی عای، مرتم 

منطق، زت. ر نماا ل الالکر ی الالش  مریکا ر، عراق و رمماران پایگا های 

اقیمان س  ای  ن رخالالالالالوی ، عم  از    پاشالالالالالی  و ر«ان الالالالالاراالسالالالالال م»

یرتسالالدان ایران روان شالال ن . جمهوری اسالال مش ن، تنها را  بوو راز 

پ یرای  نان شالالالال  راک، ر، حمایت  نان رر واسالالالالت و پایگاس ن امش تر 

 ا دیار  نان گ اشت. 
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ان الالالاراالسالالال م تر یرتسالالالدان ایران شالالالرو  ر، فعالیت تمایغاتش 

 م، مهمدر از عانش از هریق یداخ فروشالالالالالش و نوار فروشالالالالالش و از 

هریق شمک، مخاج  یرت و شرو  ر، ج خ نیرو از جوانان یرتسدان 

یرت. نیرو ای ج خ شالال س تر پایگا های ن امش  مورو ن امش می ن  

و سیس ر، اقای  یرتسدان، عراق یا افغانخدان اعزام می  ن . اینان نام 

 را ر، گروس  وت تاتس روتن . المد، وزارو« یدائب قاع  فش یرتسدان»

اه عاو و سالالالیاس پاسالالال اران رر این امر ن ارو تاشالالالت. جنایاو اینها 

تر اقای  یرتسالالالالالالدالالان عراق واینش اتحالالاتیالال، میهنش را رر انگیاالالت. 

سالالالالرانجام اقای  یرتسالالالالدان را جمهوری اسالالالال مش ر، م ایرس پرتا ت و 

، اقای   مچنانکپس از  ن یدائب از فعالیت تر اقای  یرتسدان منع ش . 

 لیت احزاخ یرت ایرانش روتس است.یرتسدان مانع فعا

یت تر اقای   عال اعماا ف الالالالالالالار جمهوری اسالالالالالال مش ررای منع ف

یرتسدان واینش رعضش از اعضا را ر،  مراس تاشت. این امر مندهش 

س گرو»ر،  ن شالال  ی،  خالالد،  ائش از  ن من الالعب شالالون . ر، این ترتیب 

و بیرس شالالالالک  « توحی  و جهات»، «جیش صالالالالحار،»، «ال ینصالالالال ح

س ر  امن، ای ر، یرتسدان تر گرفدن شدن . پس از    و فعالیت عانش تا

، فعالیت گروس  ای سالالالا ش ممنو  شالالال . چن  تا از  خالالالد، 1388سالالالاا 

 ای ج ا ش س ی، از یندرا وزارو اه عاو  ارر ش س و احدماال تر 

 . تست ر، عمایاو زتن قرار گرفد، روتن ، ارتماه را سا ش  ای  ارر 

اما قم  از  نک، اق ام ج ی یرتس راشالالالن ، این تسالالالدجاو جنایدکار 

تر پایگا ا و یا  ان،  ای تیمش  وت توس  وزارو اه عاو ی د، یا 

تسالالالالالالدگیر شالالالالالال ن . عات این امر این اسالالالالالالت ی، وزارو اه عاو ر، 

است و تحریاو  نان را تحت یندرا  وت روت و ریوگرافش اینها واقف 

 اگر   یرتس روت ی،جمهوری اسالال مش عم  ر، اینها ت هی تاشالالد، اسالالت.
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رالالا  ،ننالال زتسالالالالالالالالت رالال، تحریالالاو  الالارر از یندرا وزارو اه عالالاو ر

سالالالریوخ مواج،  وا ن  شالالال . جمهوری اسالالال مش نیز را تهی، شالالالو ای 

و  «مخالالالالالالدنالال  تک یر و ترور»، «نالالایالالامشتر عمق »تاویزیونش ن یر 

از سوئش افکار عمومش را ررای جنایت  وت  ماتس یش ین  و از بیرس 

یری از سالالالالالررازان گمنام امام زمان وزارو یر ت الالالالالوسالالالالالوی تیگر 

   .رنگویا  م، چیز را زیر رص   وت تا اه عاو( ارائ، می    ی،

 اعدام یعنی قتل عمد

قد  ررنام، ریزی ش س و یر قد  عم  است ی، توس  اع ام یر 

حالالایمالالان و تر راسالالالالالالدالالای ح ظ ن الالام رررر  وت اعمالالاا مش یننالال . 

ش  خالالالالالدن  ی، زمین، ماتی این جنایدکاران و جانیان مجری جنایت  ائ

ما،  قاتش و تر ع الالالالالالر  جنایت  ا تر جامع، وجوت تارت. جامع، هم

جامع، وارون  سالالالالرمای، تاری زمین، ماتی چنین جنایت  ائش را مهیا 

سا ش  ای جهاتی روتس  مش ین . اما اع ام  ای ا یر تر ایران مدوج، 

و قد  اع ام سالالا ش  ای جهاتی رعنوان قد  ررنام، ریزی شالال س  اسالالت.

عم ، تر تنش  ای امیریالیخدش و تر پاسخ ر، گانگخدر ای عررخدان 

سعوتی قطعا محکوم است. این جوانان گوشت تم تو  تر تنش  ای 

 ش ن . رین ایران و عررخدان سعوتی امیریالیخدش 

اعضالالای  خالالد،  ائش را  1388جمهوری اسالال مش رع  از سالالاا 

ر، عمایاو  وت  ی، از یندرا وزارو اه عاو  ارر شالالالال س و تسالالالالت

اع ام یرت. معموال نیز قم  را ن الالالالان تاتن  ، شالالالالرو  ر،سالالالالر مش زتن 

افکار عمومش را ررای « تر عمق نایامش»شالالالو ای تاویزیونش ن یر 
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گان مرتات  ع ام شالالالالالالال  ماتس میکرت. ا یاو  وت   تر زن ان  1395جنا

 رجائش شهر جزو این تسد، از سا ش  ای جهاتی روتن .

ت شالالک  تیگری از حزخ الاهش  خالالدن   وی، سالالا ش  ای جهاتی 

و یوچکدرین ت اوتش تر ما یت شالالالالالان وجوت ن ارت، توسالالالالال  رراتران 

سالالالالا ش  ای ن .  حزخ الاهش  وت  جمهوری اسالالالال مش( سالالالالریوخ شالالالال

جهاتی اگر موقعیت ررای الالالالالان فرا   شالالالالالوت، یمدر از گا،  ای حزخ 

الاهش جنالالایالالت ناوا نالال   فریالال .  نوز قالال رو نگرفدالال،،  مچون حزخ 

 ر، عرر س ی الالالالش تر   یارانها ،ا را قم، و شالالالالم الالالالیر تر تسالالالالتالاهش  

 پرتا دن  و ر، ایجات رعب و وح ت پرتا دن .

 مجاهدین بعنوا  پیاده نظام در تنشهای امپریالیستی

گرت مالالائش رزرگ »مجالالا الال ین  ر سالالالالالالالالالالال، تجمعش را تحالالت عنوان 

ژوئی، ررگزار شالالالال .  ر  9ترتیب می  ن  ی، امخالالالالاا نیز تر« مقاومت

را الالالوص از ی الالالور ای بررش و ولدمرتان یا قانونگ ارانش تسالالالال، 

عررش تر این تجمع شالالالالالریت مش ینن  و حمایت  وت را از شالالالالالورای 

ماش مقاومت اع م می ارن . اما تجمع امخالالالالالاا مغایر را سالالالالالالهای قم  

تریش  روت. سالالالالالانرانش

ال ی  ، رئیس پی ین 

سالالالالالالالالازمالالان اه عالالاو 

عررخالالالدان سالالالعوتی، و 

فیایالالپ یراولش معالالاون 

ن وزراو  ارج، پی الالی

تر این گرت مائش و پوشالالالالالالش گخالالالالالالدرتس این گرت مائش و تر   مریکا
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ص ر ا مار قرار تاتن این تجمع توس  رسان،  ای عررش وارخد، ر، 

نهات ای عررخدان سعوتی و سا دن ر مر ماال ان جمهوری اس مش 

محموت عماس رئیس تولت  وتگران از مری  رجوی و سالالالالالالیس تی ار 

رالالا مری   فاخالالالالالالطین

وی، ن الالالالالالالالالان رجالالال

می    ی، سالالالالالرمای، 

گ اری سالالالالالالیاسالالالالالالش 

روی مالالجالالالا الالال یالالن 

 انجام مش گیرت. 

پوشالالالالش گخالالالالدرتس و تر صالالالال ر ا مار قرار تاتن این گرت مائش 

ون تاویزیو  الحیاو و ال رق االوس توس  روزنام،  ای رین المااش 

و تیگر رسالالالان،  ای وارخالالالد، ر، نهات ای عررخالالالدان سالالالعوتی،  العرری،

ن گان و سالالالالا دن ر مر ماال ان از مری  ابراق تر شالالالالمار شالالالالریت ین

رجوی، گمان، زنش  ائش را تامن زتس اسالالالالالالت ی، گویا  ما نگش رین 

وجوت تارت نیز تاشالالالد، اسالالالت. گمان، زنش  ائش  توجو  ا  رسالالالان،این 

ممنش رر اینک، محموت عماس تحت ف الالالار عررخالالالدان سالالالعوتی ر، تی ار 

 مری  رجوی رفد، است.

رالالا  تریالالالیخالالالالالالدش  وعررخالالالالالالدالالان سالالالالالالعوتی تر تنش  الالای امی

تر سالالالالالرمای، گ اری رر روی مجا  ین، از گانگخالالالالالدر ای اسالالالالال مش 

 وت تر  تر سالالالانرانش تریش ال ی الالال مجا  ین اسالالالطورس مش سالالالازت. 

از ممارزاو رجوی شالالالالالالالا نام، سالالالالالالالا ت ی، تر  گرت مائش مجا  ین

 حاف ، تاریخ کمت  وا   ش  او این چنین گ ت:
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تمدان ت شالالالالالالهای تو و شالالالالالالو ر مرحومت ررای ر ایش مر"

 [24]." مچون شا نام، تر حاف ، تاریخ کمت  وا   ش 

مجا  ین رعنوان یر گرایش رورژوائش را رورنای ای ئولوژیر 

ی، تر  1357اس مش شک  گرفت و از اولین روز ای حواتو ساا 

فضای سیاسش ایران از ح اق  ن وذی رر ورتار روت، اتعای شریت 

را  مینش و مخالالال والن  تر ق رو سالالالیاسالالالش را تاشالالالت. تی ار مجا  ین

ش ن تر ق رو  شریر  سدای تقاضای  س مش تر را اولی، جمهوری ا

سالالالالیاسالالالالش روت. اما رورژوازی اسالالالال مش حاضالالالالر ر، ت الت تاتن و یا 

شالالالریر یرتن مجا  ین تر ق رو سالالالیاسالالالش ن الالال ، ی الالالمکش  ا ت اوم 

یافت و سالالالالالالرانجام یاسالالالالالالال، صالالالالالالمر مجا  ین فرو ریات و رر عای، 

رر  واسالالالالالالدن . جنگ مجا  ین را  رورژوازی اسالالالالالال مش ر، ع الالالالالالیان

جمهوری اسالالالالالال مش یالالر جنالالگ ارتجالالاعش و جنگش رین تو جنالالاح 

 جنگ رورژوازی، یکش تر ق رو و تیگری تر اپوزسیون روتس است.

را رورژوازی تر ق رو جمهوری  اپوزسالالالالالالیون رورژوائش مجا  ین 

ی، رورنای ای ئولوژیر  ر تو اسالالالال م  اسالالالال مش، جنگ ق رتش اسالالالالت

 ش است.ت یع توازتس امام

مجا  ین ررای تسالالدیمارش و یا شالالریر شالال ن تر ق رو سالالیاسالالش 

ن الالالالان تاتس ان  ی، توانائش و ظرفیت ای ای نقش پیاتس ن ام را تر تنش 

ش از رعنوان را  «ارتش  زاتیماش» ای امیریالیخدش تارن . ت کی  

ی، را حمایت و پ الالالالالالدیمانش ی الالالالالالور ای حوزط پیاتس ن ام ارتش عراق 

یاتس نقش پتر ای ای  «ارتش  زاتیماش»توانائش و  ایج انجام گرفت 

ارتجاعش و ضالالال  را الالالش از یارنام،  ن ام تر تنش  ای امیریالیخالالالدش

مجا  ین اسالالالالت. عررخالالالالدان سالالالالعوتی را توج، ر، این یارنام، انق رش 
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یعنش توانائش و ظرفیت ای ای نقش پیاتس ن ام روی مجا  ین سالالالرمای، 

اگر زمانش تر سالهای  ان .مجا  ین امدحان پس تاتس  ،گ اری مش ین 

ن  1360-1357 ع، رر ورتار روت جام ر، مجا  ین از ن وذی تر   ،

نای  کار شالالالالالالال ن نقش رور ع، از سالالالالالالوئش و  شالالالالالال جام ماا تحوالو  تن

ای ئولوژیر اسالالالالالال م تر جامع، و از سالالالالالالوی تیگر تم ی  مجا  ین ر، 

، مجا  ین تم ی  ر، یر فرق، شالالالالالال ن  و تنها را پیاتس ن ام ارتش عراق

اسالالالت ی، مش توانن  و ای ای نقش سالالالیاس تر حواتو اجدماعش مزتوری 

 .ر، زن گش ارتجاعش و ض  انق رش  وت اتام، ر  ن 

 

 تحرکات حزب دمکرات

 م الالالط ش  جریحزخ تمکراو یرتسالالالدان ایران ر، تریر یاش  

ران و عراق و را یمرزی اصالالال ر مراسالالال  عی  نوروز امخالالالاا را نقط، 

ن   ن نیز سالالیاسالالت ج ی  حضالالور پی الالمرگان  وت ج الالن گرفت. تر رو

 وت یعنش ممارزس مخالالالالالالاحان، تهاجمش را جایگزین ممارزس مخالالالالالالاحان، 

  تفاعش قرار تات.

حزخ تمکراو یرتسالالالالالالدالالان ایران تر   رین روز الالای جنالالگ 

جهانش توم را ن ر مخالالاع  مد قین و را حمایت شالالوروی شالالک  گرفت. 

 ناسالالیونالیخالال  یرتی رورنای ای ئولوژیر این حزخ را ت الالکی  می   .

این حزخ ر، عنوان پیاتس ن ام تر تنش  ای امیریالیخالالالدش را الالالوص 

 تر زمان جنگ سرت رعنوان ا رمش تر تست راوک شرق روتس است.

این حزخ اگر چ، شالالالالالانس  ن را ن اشالالالالالد،  مچون مجا  ین توانائش و 

عات وسالالالالالالیعش تر تنش  ای  یاتس ن ام تر ار یت  وت را رعنوان پ ظرف
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وجوت، رار ا ن الالان تاتس اسالالت ی، میدوان  امیریالیخالالدش ای ا ین ، را این 

 مچون تیگر جریاناو سالالالیاس رورژوائش نقش جریان سالالالیاس را راورش 

تر چنین زمین، ائش است ی، تر منطق، تحت ن وذ حزخ  [25ای ا ین .]

تمکراو یرتسالالالالالالدان عراق  رارزانش( ر نماا حمایت و نقش  فرینش 

 عررخالالدان، اسالالت. ررای پ یرفد، شالال ن از سالالوی گانگخالالدر ای منطق،

 حزخ تریی، و اسالالالالالالرائی  رای  ظرفیت و توانائش  وت را ن الالالالالالان ت  .

تمکراو  وا ان یمر و حمایت اسالالالالالالرائی  از اپوزسالالالالالالیون ایران و 

ا یرا  مکراو یرتسالالالالالالدان  اسالالالالالالالت و این مخالالالالالال ا، راتمنجما، حزخ 

م الالالالالالط ش  جری 

ترالالالیالالالر یالالال  حالالالزخ 

تمویراو یرتسدان 

  ایران ترم الالالالالالاحم

 وت رالالالا روزنالالالامالالال، 

اورشالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالیالالالالالالال  »

ریان تاشالالالالد، «پخالالالالت

یالالال، تر ن الالالالالالالالالریالالال، 

 چا  ش س است.  683شمارس « یورتسدان»

تولی  یاالئش تر اق الالش نقاه ایران از  ن جما، جامع، یرتسالالدان 

ری ، توانی س است. تر جامع، یرتسدان  مچون تیگر را های ایران 

روار  تولی  سالالالالالالرمای، تاری حای  اسالالالالالالت و ر، تمع  ن جامع، نیز ر، 

ش س  خی   سدان قم  از همقاو اجدماعش تق خان یارگر تر یرت ست. ان ا

 نک، سد  ماش را احخاس ین ، سد  همقاتش را را گوشت و پوست  وت 

ن،  "رتتنیای یارگر "ی   لمس مش ین . را تنیای رورژوازی یرت ریگا

اسالالالالالالالت. یارگر "ی رت" ن، از هریق ناجیان رورژوائش ی، فق  لماس 
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ش، رازو تر رازو را "ی رتی" ر، تن تارت راک، از هریق ممارزس همقات

تیگر  مالال، همقالال، ای  الالای  وت مش توانالال ، تر زنالال گش ررتس وار  وت 

 تحولش روجوت  ورت.

حزخ تمکراو تر هوا تاریخ سالالالالالیاس  وت  موارس سالالالالالعش یرتس 

نویر من الالالالش  وت را ر، گانگخالالالالدر ای امیریالیخالالالالدش ن الالالالان ت  . تر 

م   ی، هرح ن   نوین جهانش شالالالالالالالا جریان جنگ  ایج امی وار روت 

تر  .، تا ردوان  نقش پیاتس ن ام تر ن   نوین ای ا ین ان نیز شالالالالالالوتایر

اندااخ تورط توم جرر روو رع  از حمام  ون رراس ان ا د، شالالالال س تر 

،  مچنان ر، ای ای نقش  وت امی وار روت و 2004 اورمیان، تر ساا 

را پیام تمریر مج تا شالالالایخالالالدگش  وت را ررای ای ای نقش اع م یرت. 

را هش ریانی، « م الالش ج ی  حزخ» تمکراو یرتسالالدان حزخراال رس 

. تر م الالالالالالش ج ی  ممارزس صالالالالالالالاتر یرت 2016ژوئی،  25 ای رداریخ

مخالالاحان، تهاجمش جای  وت را ر، ممارزس مخالالاحان، تفاعش  وا   تات. 

رحش رر سالالالالالالر امکان یا ناممکنش تحقق م الالالالالالش ج ی  حزخ تمکراو 

ی  ای منطق، اتنش  ای گانگخالدرتر نیخالت، راک، م الش ج ی  را رای  

حزخ تمکراو  و نقش حزخ تمکراو ررای ای ای پیاتس ن ام جخالالالالت.

دان ایران ر ون اجازط حزخ تمکراو یرتسالالالالالالدان عراق ی،  یرتسالالالالالال

ارتوگا ش تحت پوشالش  ن قرار تارت، اجازط تحریاو ن امش ن ارت. 

المد، حزخ تمکراو اظهار تاشد، است ی، عمایاو پی مرگ،  ا اتام، 

 [26 وا   یافت.]

ی، زمانش رااهر جنگ ایران و عراق گ رو های یرت ایرانش 

تر یرتسدان عراق ارتوگاس تاشدن  و از ص ام پوا، امکاناو و تیگر 

تجهیزاو مش گرفدن  و رااهر جنگ مش توانخالالالالالدن  تحریاتش تاشالالالالالد، 

راشالالالالن ، رع  از  اتم، جنگ تیگر قاتر ر، ای ای این نقش نیخالالالالدن . رع  
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 وذ ایران تر عراق، ارتوگاس این از فروپاشالالالالالالش صالالالالالالال ام و افزایش ن

گرو ها تر اقای  یرتسالالالالدان عراق شالالالالک  ارتوگاس پنا ن گان را تارت. 

 طر معاما، و قررانش شالال ن راالی سالالر این ارتوگاس پنا ن گان اسالالت، 

منطقالالال، ای و تنش  الالالای را الالالالالالوص تر رقالالالارالالالت  الالالای ارتجالالالاعش 

 .امیریالیخدش

ی  حزخ تمکراو  ر، تحریاو ج  ن س نیرتر واینش  وی زمینش فرما

اقای  یرتسالالالدان را ته ی  یرت و اظهار سالالالیاس پاسالالال اران، محم  پاییور 

 تاشت:

 ا تر را توج، ر، اسالالالالالدقرار مرایز اصالالالالالاش این تروریخالالالالالت"

شالالالماا عراق، تر صالالالورو ع م عم  ر، تعه او  وت، ممنش 

رر جاوگیری از تحرک و اق اماو ضالالال امنیدش، عقم،  نها تر 

 م قرار  وا الال  ای رالالاشالالالالالالالال ، مورت  الال ر نقطالال، و منطقالال،

 [27"].تگرف

جمهوری اسالالال مش تر راسالالالدای منافع امیریالیخالالالدش  وت یمکهای رش 

تریغش ر، احزاخ اقای  یرتسالالالالالالدان عراق یرتس اسالالالالالالالت و تر مجمو  

روار   ورش را  نها را الالالالوص 

اتحاتی، میهنش تاشالالالالالالد، اسالالالالالالالت. 

 1395مرتات  24سالالالالالالالرانجالالالام 

 ی الالت امنیدش اقای  یرتسالالالالالالدالالان 

سالالالالالالرپرسالالالالالالدش یری   رالالال،عراق 

نگالالالالش وزیر تا اش اقای  شالالالالالالال

تهران سالالال ر  ر،عراق یرتسالالالدان 
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یرت و را عاش شالالماانش تریر شالالورای عالش امنیت ماش تی ار و گ دگو 

تر رارط  تولت اقای  یرتسالالدان عراق تر تهران ناظ  تراغ نماین س .یرت

 این تی ار اظهار تاشت:

هرفین رر مواضع م درک اقای  یرتسدان و ایران ت یی  و "

ن  ن   اک و مرز ای الالان  یر اجازس  یچ ان  ی،رتستوافق ی

یکالال یگر  عایالال، تهالال یالال  و مکالالانش ررای اسالالالالالالد الالاتس تمالال یالال  رالال،

 [28]".شوت

تریر ا رتر تی ار نیز یری  شالالالنگالش وزیر تا اش اقای  یرتسالالالدان 

شالورای عالش امنیت ماش ایران را ت یی  رر حخالاسالیت ویاس اقای  ررای 

رار تیگر تایی  م الالالالالالدرک را ایران  ح ظ امنیت و کماو تر مرز ای

یرتس ی، ر،  یچ گرو ش اجازس شالالالالالالرارو ناوا ن  تات. یعنش ارتوگاس 

ن الالالالالالینان  مچون "ارتوگاس پنا  گان" اجازس  رور و عمایاو ن ارن  

ر وزیرجز وقدش ی، تنش  ای امیریالیخالالالالالالدش اجازس این یار را ر   . 

 : اظهار می ارت تا اش اقای  یرتسدان

ش اجازس شالالالرارو تر مناهق مرزی ایران را ر،  یچ گرو "

را رخالالالالالالیج مجموع، توانمن ی  ای ن امش و ناوا ی  تات و 

گران تر مرز الالای م الالالالالالدرک مقالالاراالال، امنیدش  وت رالالا ا  ا

 [29]."ینی مش
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 وظایف انترناسیونالیستی

را فروپاشالالالالالالش ن ام تو قطمش و شالالالالالالک  گیری ن   نوین جهانش، 

 اوو جنگ  ایج، جنگ رالکان،  مریکا را رراس ان ا دن جنگهای مد

جنگ افغانخدان، جنگ عراق و بیرس سعش یرت و  مچنان سعش مش 

ین   امونش ویاس  وت را تر ن   نوین جهانش تثمیت ین . امری ی، 

 روتس عایرب  حمام  ون  ای رراس افداتس را م الالالالالالک و ج ی روررو

تقار  گانگخالالالدر ای رزرگ و یوچر ری الالال، تر ن ام وارون  اسالالالت. 

ای، تاری تارت. تر ع الالالالالالر انحطاه سالالالالالالرمای، تاری، ع الالالالالالر سالالالالالالرم

تر راسالالالدای امیریالیخالالال ، ع الالالر رحران و جنگ، رقارت گانگخالالالدر ا 

 تضعیف  م یگر است. منافع امیریالیخدش  وت و تر راسدای 

از یر سالالالالالالو ر لی  تخالالالالالالا  ر   مناز  چپ همق، یارگر ایران 

تیگر  و تیگر جریالالانالالاو ارتجالالاعش  مچون مجالالا الال ین و سالالالالالالرمالالایالال،

 فق انناسالالالالیونالیخالالالالدش ر، فضالالالالای سالالالالیاسالالالالش ایران و   ای ای ئولوژی

 لدرناتیو اندرناسالالالالالالیونالیخالالالالالالدش و از سالالالالالالوی تیگر تیکداتوری عریان 

رورژوازی و شالالالرای  اسالالال ناک ناشالالالش از ، ررای رقای فیزیکش  وت، 

اگر امروز همق، یارگر ایران صالالالالالالرفا رااهر حقوق  ت و مش ین .

رااهر افزایش ح اق  حقوق  ای پرتا ت ن الال س، رااهر ح ظ شالالغ ، 

رالالا این حالالاا همقالال،  و تر یالالر ی م راالالاهر یالالر لقمالال، نالالان مش رزمالال 

یارگر ایران رعنوان گرتانش از همق، یارگر جهانش، مدمریز ترین و 

را تجرر، ترین همق، یارگر  اورمیان، را تارت ی، تر حاف   تاریاش 

ر،  1356 – 1358 وت نمرت ای زیاتی را را الالالوص تر سالالالالهای 

 ت رسان س است.   کم
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 هم زنجیرا ! 

و  ش ر، یر ان ازس ارتجاعش  خالالالالدن ئررای ما  م  گرای الالالالاو رورژوا

مجا   . تخالالالالالالا   ر ی ام از  نها ر، م هوم ت اوم ررتگش مزتی اسالالالالالالت

 مان ن امش را ررای ما ر، ارمغان  وا    ورت ی، گانگخالالالالالالدر ای 

مکراو ساا است ررایمان تحمی  یرتس ان . حزخ ت 40اس مش ح وت 

یالالالارگر "ی رت" اسالالالالالالالالت یالالال،  مالالالانقالالال ر رالالال، فکر منالالالافع یرتسالالالالالالدالالالان 

یا « جاماح»ناسیونالیخدهای ارتجاعش و ض  یارگری تجمع یافد، تر 

 مانق ر ر، فکر « االحواز» .ر، فکر منافع یارگر " ذری" «گاموح»

ر،  «جن هللا»ی، جنایدکاران مد الالالک  تر  منافع یارگر "عررش" اسالالالت

این ران  ا و تسدجاو سیاس و ض  یارگر  فکر یارگر "راوچ".  مگش

 تنها تر تنش  ای امیریالیخدش میدوانن  م هوم پی ا ینن .

ش از  ائ واقعیت این اسالالالالالالت ی، رجز ظا  و سالالالالالالد  همقاتش راش

گرو های مرتمش سالالد  مضالالاع ش را تر مقایخالال، را تیگران تجرر، مش 

 ،سالالالرمای، سالالالعش مش ین  از این مخالالال ات. یا ررای الالالان روا مش شالالالوینن  

رهرس ررتاری ین  و گرو های یوچر مرتمش را ر، عنوان گوشالالالالالالت 

تم تو  تر رقاردها و ماجراجویش  ای  وت مورت اسالالالد اتس قرار ت  . 

تر مقار  چنین سالالیاسالالت  ای رورژوائش و ر، چ، زرانش صالالحمت ینی  

یر ویاگش  ما  فارسالالالالالالش،  ذری، ی رتی، عررش، راوچش و بیرس(،   

ق، یارگر تعاق تاری  و مات ررای ما م الالدرک تاری  و  ن اینک، ر، هم

 ریگان، است. 

همق، اجدماعش ماسالالالالالالالت و نیروی ماتی ررای تحوالو جامع،، 

می ان نمرت نیز مح  یار و جامع، است ن، از راالی سر ما و تر تنش 

 ای امیریالیخالالالالالدش. تحریاو گرای الالالالالاو رنگارنگ سالالالالالیاس رورژوائش 

ر   مت پایخالالالش رعنوان ا رم ف الالالار تر سالالالیاسالالالت  ای امیریالیخالالالدش ت
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یرتن جامع،، حاشالالالی، ران ان و یا تحت ال الالالعا  تاتن ممارزط همقاتش 

تنها تر ممارزس همقاتش  منافع ما تنها تر ممارزس همقاتش است، ماست.

 و ر،  ر زرانش ی، صحمت مش ینی ، است ی، مش توانی  رازو تر رازو

  واسالالالالت  ایمان را تکام  ر  ی  و سالالالالرمای، را ر، چالش رک الالالالی . از

شالالم  ممارزس همقاتش اسالالت ی، رورژوازی ریش از  ر چیزی وح الالت 

تارت. چرا یالال، تر رونالال  تکالالاماش  وت منجر رالال، انهالال ام انق رش تولالالت 

 سرمای، تاری  وا   ش .

ت الت فعاا تر ممارزط همقاتش، تجزی، و تحای  شالالرای  و ارائ، 

 ت و تر راسدای پی روی و جهت گیری ش ام سیاسش ر، پرولداریا

گش نالالاپالال یر وظالالایف دراش  خالالالالالالاندرنالالاسالالالالالالیونالالالیخالالالالالالدش مواضالالالالالالع 

یازمن  و ن اندرناسیونالیخدهاست. پی روی مواضع اندرناسیونالیخدش،

است. اگر چ، امروز شرای   اندرناسیونالیخدهاازمان یارش س تر گرو

ررای ت کی  حزخ یمونیخت اندرناسیونالیخت جهانش مهیا نیخت اما 

حزخ ت الالالالالکی  سالالالالالازی ررای  تر راسالالالالالدای  ماتس از  مین امروز رای 

ت حزخ یمونیخالالالی، ر ون  یوشالالالی  چرایمونیخالالالت اندرناسالالالیونالیخالالالت 

تنها  .امر انجام انق خ یمونیخدش امکان پ یر نیختاندرناسیونالیخت 

پی الالالروی همق  یارگر رخالالالوی انق خ یمونیخالالالدش ررای رزیر ی الالالی ن 

ش جهان ،نکمت سالالرمای، تاری، جهانش ر ور از تنش  ای امیریالیخالالدش

ر، ارمغان  ر از همق، و ررتگش مزتی، جهانش شالالالالایخالالالالد  انخالالالالانشر و

 . وا    ورت

 م جهانگیری

 1395شهریور  9

 



50 
 

 یادداشت ها:

 ررنام، تس سال، ررای ج خ گرتشگر [1]

  باز گ دگو ای حقوق ر ری را اروپا [2]

 روزا لویزاممورگ –رحران سوسیاا تمکراسش [ 3]

[4]http://www.tabnak.ir/fa/news/485949 از-ارتوبالالان-/اندقالالات-

 تهران-،ر-س ر- سدان،-تر-ایران

 ایران رای  از یمن عقب رن ین [5]

[6]https://www.radiozamaneh.com/294906  

[7]-security-yemen-http://www.reuters.com/article/us 

 idUSKCN0YV1UQ-un-saudi 

[8 ]http://www.asriran.com/fa/news/456584و-ایران-/اورالالامالالا-

 ریاین -ینار-  -را-رای -عررخدان

  رش رش سش [9]

[10]af-http://www.dw.com/fa / فقرا-روسالالالالی،-عای،-تحریمها-پیام-

  a-18986782/ی ن -مش-صف-ب ا-ررای

[11]http://www.farsnews.com/13940901000807   

 راتیو فرتا [21]

 1358رهمن  22روزنام، اه عاو، تهران،  [13] 

[14] http://www.rozenews.com/view/6537ا- مینش:از-/امام -

 گ ری -نمش-سعوت

http://118safar.com/fa/news/484%20/برنامه-۱۰-ساله-ایران-برای-کسب-۳۰-میلیارد-دلار-درآمد-از-جذب-گردشگر
http://www.entekhab.ir/fa/news/284501/پیشنهاد-بی-سابقه-رئیس-قوه-قضائیه-آغاز-گفتگوهای-حقوق-بشری-با-اروپا
http://www.tabnak.ir/fa/news/485949/انتقاد-اردوغان-از-ایران-در-آستانه-سفر-به-تهران
http://www.tabnak.ir/fa/news/485949/انتقاد-اردوغان-از-ایران-در-آستانه-سفر-به-تهران
http://www.tabnak.ir/fa/news/485949/انتقاد-اردوغان-از-ایران-در-آستانه-سفر-به-تهران
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/01/06/695010/اردوغان-ایران-باید-از-یمن-عقب-بنشیند
https://www.radiozamaneh.com/294906
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-un-idUSKCN0YV1UQ
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi-un-idUSKCN0YV1UQ
http://www.asriran.com/fa/news/456584/اوباما-ایران-و-عربستان-باید-با-هم-کنار-بیایند
http://www.asriran.com/fa/news/456584/اوباما-ایران-و-عربستان-باید-با-هم-کنار-بیایند
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160825_u07_kerry_iran_yemen_arms
http://www.dw.com/fa-af/پیامد-تحریمها-علیه-روسیه-فقرا-برای-غذا-صف-می-کشند/a-18986782
http://www.dw.com/fa-af/پیامد-تحریمها-علیه-روسیه-فقرا-برای-غذا-صف-می-کشند/a-18986782
http://www.dw.com/fa-af/پیامد-تحریمها-علیه-روسیه-فقرا-برای-غذا-صف-می-کشند/a-18986782
http://www.dw.com/fa-af/پیامد-تحریمها-علیه-روسیه-فقرا-برای-غذا-صف-می-کشند/a-18986782
http://www.farsnews.com/13940901000807
http://www.radiofarda.com/a/f4_arabia_reject_war_iran_defense_minister/27474163.html


51 
 

[15] http://adyannews.com/fa/news/73266 ً -رالالالالیالالالالنالالالالش-/قالالالطالالالعالالالا

 ش  - وا  -مالی س- اک-ر،- اسعوتی

[61 ]http://www.mehrnews.com/news/2761453الالالالالالالالالال ار  /-

  راشی - ماتس-منطق،- زاتی- زمون-ررای-رای -عررخدان-ر،-رضایش

تنش  ای امیریالیخالالالالدش »ررای اه   ری الالالالدر تر این مورت ر، جزوط  [17]

 «موضع و وظایف اندرناسیونالیخدش –و گانگخدر ای تمکراو  رین ایران

ر، زرانهای فارسالالالالالش و انگایخالالالالالش توسالالالالال  صالالالالال ای  1390ی، تر فرورتین 

  اندرناسیونالیخدش مند ر ش ، رجو  ینی .

[81]1.htmliaea/314853-http://ir.voanews.com/a/iran  

[91]http://www.jamaran.ir/fa/n141865/اصالالاش_ ای_سالالرویس/

_ ارجش_ ای_رانر_ر،_شالالیاش_تر_ایران_ ارج،_امور_وزیر/رازن الالر

  تات_تضمین

[20]http://iranmehrnews.com/?p=8815 

[12]http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160827_l1

ack_petrochemical_plant2_iran_cyber_att 

[22]https://fa.wikipedia.org/wiki ارتش_سایمری_ایران/ 

[32]-08-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016 

-deal-nuclear-since-abilities-cyber-improving-09/iran

says-pentagon 

 رش رش سش[42]

. حما،  ش تارت، گرتن ی[ حزخ تمکراو ی  هوالنش تر گرتن، گیری25] 
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ریانگر  ن اسالالالالالالت ی، حزخ تمکراو ظرفیت ای ای جنایت و نقش  روتس ان 

  جریان سیاس را تارت.
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 خطوط اصلی مواضع:

، تاری رعنوان یر ن ام اجدماعش . جنگ جهانش اوا ن ان تات ی، سرمای1

 لدرناتیو ررای این سالالالیخالالالد  وجوت  تووارت تورس انحطاه شالالال س اسالالالت. تنها 

                           انق خ یمونیخدش یا ناروتی ر ریت.یا تارت: 

.  تر ع الالالالالالر ما ، همق، یارگر تنها همق، انق رش اسالالالالالالت و تنها این همق، 2

ت یریمونیخالالالالالالدش را انجام ت   و ر، ررر اجدماعش اسالالالالالالت ی، میدوان  انق خ

                                                        سرمای، تاری پایان ت  .

                                                          

. رع  از  نک، سالالالرمای، تاری وارت توران انحطاه  وت شالالال ، اتحاتی،  ای 3

تم ی  ر، ارگانهای ن ام سالالالرمای، تاری شالالال ن .  یارگری تر سالالالراسالالالر جهان

یارگر و ق،  ی،  ا یندرا هم حات مارزس  وظی ، اصالالالالالالاش ات منحرم یرتن م

                                                                                               همقاتش یارگران است.

ر نمای او اندااراتش و . تر ع ر انحطاه و گن ی گش سرمای،، شریت ت4

سالالالیرک پارلمان تنها تر جهت تقویت تو ماو تمکراسالالالش اسالالالت. سالالالرمای، 

سرمای، تاری تیکداتوری تو روی  مان سک،  خدن  ،  سش و  تاری تمکرا

                                                                                      رررریت سرمای، تاری.

                                                                                              

. تمامش جنم الالالالالالهای ماش ضالالالالالالال  انق رش، رر عای، همق، یارگر و ممارزس 5

همقالالاتش  خالالالالالالدنالال . جنالالگ  زاتیماش ماش یالالر نیروی پیالالاتس تر ا د فالالاو 

                                                                  امیریالیخدش است.

                                                                         

. عات شالالکخالالت انق خ ایدمر، شالالکخالالت مور انق خ جهانش، ما الالوصالال  6

شالالالکخالالالت انق خ  لمان ی، مندهش ر، انزوای انق خ ایدمر و سالالالیس منجر ر، 

                                                             انحطاه  ن ش .
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. تمامش احزاخ چپ ارتجاعش  خالالالالالالدن ، اسالالالالالالدالینیخالالالالالالدها، مائوئیخالالالالالالدها، 7

بیرس تسالدگاس سالیاسالش سالرمای، را  تروتخالکیخالدها و  نارشالیخالدهای رسالمش و

                                                         نماین گش مش ینن .

                                                         

. یای، تولدهای ر، اصالالالالالط ح "سالالالالالوسالالالالالیالیخالالالالالت" یا "یمونیخالالالالالت" ی، تر 8

شک   سر یار  م ن  تجاش  شرقش، چین، یورا و بیرس رر  شوروی، اروپای 

                                                                                                                            اری تولدش.ویاس از رررریت سرمای، تاری روتس و  خدن ، سرمای، ت

. سالالالالازمان انق رش پی الالالالقراوا پرولداریا را ت الالالالکی  می    و یر فایدور 9

تنها فعاا تر تکام  و تعمی   گا ش همقاتش اسالالالالالالالت. سالالالالالالالازمانهای انق رش 

میدوانن  شالالک  اقایت انق رش ر،  وت رگیرن  ی، وظی ، شالالان ن، سالالازمان  ش 

 –همق، یارگر یا یخالالالالب ق رو رجای همق، یارگر، راک، ر مری سالالالالیاسالالالالش 

یر قطب نمای سیاسش است، رطوریک، ش افیت سیاسش سازمان انق رش و 

                                                                                              ررای انق خ یمونیخدش  خدن .  ن وذ  ن تر همق، یارگر از عناصر اصاش

 تعلق سیاسی:

 

مواضالالالالع، ن راو و فعالیت گرای الالالالاو سالالالالیاسالالالالش پرولدری، مح الالالالولش از 

تجرریاو گ شالالالد، همق، یارگر و ترسالالالهائش ی، سالالالازمانهای سالالالیاسالالالش همق، 

ش ان . ل ا ص ای اندرناسیونالیخد یارگر ترهوا تاریخ این همق، یخب یرتس

ری الالال،  ای  وت را تر اتحاتی، یمونیخالالالدها، اندرناسالالالیوناا اوا، جناح چپ 

سیوناا  سوم، ما وصاٌ جناح چپ اندرنا سیوناا  سیوناا توم، اندرنا اندرنا

سوم و فرایخیونهائش ی، تر مقار  انحطاه اندرناسیوناا سوم وظی ، سدرگ 

خالالدش را رر عه س گرفدن ، فرایخالالیونهای تفا  از مواضالالع پرولدری و یمونی

نن می ان  و از سالبویژه فراکسویو  پ  کمونیسوت ایتالیا  لمانش و  – ان ی 

 چپ یمونیخت تفا  مش ین .


