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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ جنوری ٢۶
  

  ِقلب 
  " صلح آميز از انرژی ھسته ئیۀحق مسلم ايران در استفاد"

   را درآوردند
  

   
 ١ + ۵ کشورھای با قھرمانانه ِضعف و تسليم موضع از ايران نمايندگان ذاکراتم ٩۴ ]جدی[ماه دی ٢۶ شنبه روز در

 ھمان از که ايران اقتصادی ۀمحاصر و تحريمھا رفع برای. شد اجرائی" لوزانچای قرارداد "و رسيد نتيجه به وين در

 عده. کنند می کوبی پای و گرفته جشن لوح ساده ای عده بود، نادرست و بشری ضد انقالبی، ضد قانونی، غير امر بدو

 چقدر ببينيد. شد خواھد جاری عسل و شير ايران ھای جوی در بعد به اين از گويا که اند توھم اين بر نيز خوشخيال ای

 تلقی ايران پيروزی را بيگانه خفت به شدن تسليم ای عده که داشته روا ستم ايران مردم به فاسد و سرکوبگر رژيم اين

 مردم مسلم حق اورانيوم سازی غنی. کنند می جو و جست را ايران ناجی ،"طلب اصالح "حانیرو حسن در و کنند می

 و امپرياليسم که اين است، شده درج نيز یئ ھسته سالحھای گسترش منع پيمان و جھانی پيمانھای تمام در و  بوده ايران

" جھان اربابان "ۀاشار به تنھا حق، اين کردن یاجرائ و اعتبار که اند، کرده تحميل ايران به قلدری با جھانی، صھيونيسم

 از ايران انصراف گويای خود کنيم، می تعيين سايرين و شما برای را آن حدود و حد که ھستيم ما اين و است، عملی

 حقی ھيچ پس زين ايران. است ايران مردم حقوقی بی مورد در امپرياليستھا نظريات تأئيد و حق اين از برخورداری

 امريکا امپرياليسم تأئيد به که اين مگر -باشد شده حک سفيد روی سياه جھان پيمانھای در حقوق اين اگر حتی- ندارد

 فقط ما که شود تأئيد ی،دالر ميليارد چند مالی خسارت و اقتصادی ۀمحاصر فعاليت، سال ھا ده بعداز تازه که اين. برسد
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 ديگری مفھوم کنيم، استفاده حق اين از وی، مزاج تالطمات ھنگآ با و امريکا امپرياليسم نظريات اساس بر داريم حق

 است بوده امپرياليسم زورگوئی مقابل در ايران ۀسجد ،"برجام "ِفرجام. نيست بار خفت تسليم و قانونی بی و حقی بی جز

  ."ايران مردم تاريخی پيروزی: "دھند می جلوه ايران دروغگوی دولتمردان که آنطور نه و

 ٔبرنامه ديگر امروز از …يافتيم دست عطفی ۀنقط به امروز: "گويد می توافقنامه اين از تجليل در روحانی آقای

 برای ايران یئ ھسته ٔبرنامه بلکه نيست، یئ منطقه و جھانی صلح تھديد عنوان به واھی ھای بھانه با ايران یئ ھسته

 حقوقی، لحاظ از امروز تا که آن جای  به …دبو خواھد منطقه امنيت و ثبات کشور، ٔتوسعه مسير در نوين فناوری

ّحکام شورای ۀقطعنام ١٢ و ملل سازمان امنيت شورای ٔقطعنامه شش فشارھای تحت اسالمی جمھوری  میوات آژانس ُ

ٔمصوبه عنوان به را" برجام "قطعنامه اين که است ای قطعنامه برابر در امروز باشد،  در ملل سازمان امنيت شورای ّ

 و امپرياليسم ادعاھای به اسالمی جمھوری رژيم ھای گذاری صحه با ولی ھا گفته اين.". است داده قرار انجھاني برابر

  .دارد مغايرت آنھا ساز به رقصيدن

 به تحميلی شرايط تمام ايران اسالمی داری سرمايه جمھوری دولت وين، در یئ ھسته انرژی سازمان گزارش اساس بر

 منطقه در تشنج و جھانی صلح برای تھديدی ديگر تا داده انجام شنوی حرف و ادب کمال با شده تعيين مدت در را خود

. است وصف قابل غير لوزانچای استعماری پيمان تحقق در اسالمی جمھوری داری سرمايه ِرژيم خيانت ۀدامن. نباشد

 پيروزی اين کس ھر و رندآو می ميان به سخن تحريمھا ۀھم رفع و ديپلماسی بزرگ پيروزی از تبليغاتی بلندگوھای

  است؟ مردم فريب برای و دروغ سراپا يا و است درست ادعاھا اين آيا ولی. کند می ثبت خود نام به را" تاريخی"

 که آنجا از: "داشت اظھار اروپا ۀاتحادي خارجی روابط ولؤمس ( Federica Mogherini)"موگرينی فدريکا "خانم

 ۀبرنام با رابطه در مالی و اقتصادی ۀچندجانب و ملی تحريمات امروز از ست،ا کرده اجراء را تعھداتش ۀھم ايران

   .)توفان از تکيه".(شود می برداشته ايران میوات

 نخست. است مرحله سه شامل تحريمات اين که دانند می ،اند کرده دنبال را امپرياليستھا تحريمھای سياست که کسانی

 ايران مسلم و طبيعی حق ألۀمس به تنھا که چين و روسيه ياری با متحد ملل نسازما امنيت شورای قانونی غير تحريمات

 در امريکا ۀکنگر قانونی غير و زورگويانه تحريمات دوم گردد، می بر یئ ھسته انرژی از آميز صلح استفاده برای

 غير تحريمات سوم ندارد، ملل سازمان به ربطی و کند می تحميل قلدری و شانتاژ با جھان ۀھم به را آن که ايران مورد

 در را متحد ملل سازمان نقش خواھد می و" است پياز ته نه و بوده پياز سر نه "که اروپا ۀاتحادي استعماری و قانونی

 که کرد روشن خود سخنان در" موگرينی "خانم. بپردازد امريکا امپرياليسم با رقابت و ھمدستی به و کند بازی جھان

 باقی خود قوت به تحريمات ساير. است بوده ايران یئ ھسته برنامه به مربوط که شود می تهبرداش تحريمھائی آن فقط

 لغو از جمھور رئيس روحانی آقای جمله از ايرانی والنؤمس که اين. است نيآمده وجود به تغييری آن در و است

  .گويد می وغدر حاکم، رژيم خيانت پوشی پرده و مردم فريب برای روشنی به راند می سخن تحريمھا

 سنگين آب و ودفر میوات سيساتأت و کند حفظ را ايران ملی منافع است توانسته که کند می ادعا اسالمی جمھوری رژيم

   .دھد نجات را اراک

 ايران عليه ھا تحريم کليه / شديم ساز تاريخ: "آيد می ظريف آقای خارجه امور وزير قول از ايران خبری منابع از نقل به

 سازی عادی یامعن به توافق/ ماند می باقی سنگين آب اراک راکتور/ است سال ١٠ توافق مدت/ يافت ھدخوا پايان

 ھای پيشرفت آخرين به توجه با و ماند می باقی سنگين آب اراک، راکتور "دھد می ادامه و" بود نخواھد امريکا با روابط

 حضور ما با ھمراه آنھا از خارج و ۵+١ اعضای زا مختلف کشورھای روند اين در و کرد خواھيم بازطراحی فناوری

 کند اشاره کند می فراموش ظرافت با ظريف آقای". کرد خواھند کمک کشورمان فناوری پيشرفت در و داشت خواھند
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 وی. ندارد زمينه اين در پژوھشگری برای ارزشی ديگر سيساتشأت ساير و ماند می باقی سنگين آب بدون اراک نيروگاه

 در اوباما .اند درآوره را ايران یئ ھسته سيساتأت قلب اراک در آنھا اوباما قول به که کند اشاره کند می فراموش

 که کند تکميل را جديدی راکتور بود نزديک ايران یئ ھسته توافق از قبل: "کرد اعالم توافق اين از بعد خويش سخنرانی

 تا است شده پر سيمان با و شده آورده بيرون راکتور اين بقل امروز. کند توليد بمب يک برای پولوتونيوم توانست می

 خويش سخنرانی در وی کنيم توجه اوباما سخنان به است خوب عرصه اين در). توفان از کيدأت(نباشد استفاده قابل ديگر

 بيست حدود ايران توافقنامه، از پيش و بود برده پيش را خود یئ ھسته برنامه ايران بود دھه يک از بيش: "کرد برمال

 سوم دو ايران امروز. کند سازی غنی میوات بمب توليد برای را اورانيوم تواند می که بود کرده نصب سانتريفوژ ھزار

  .است برچيده را دستگاھھا اين از

 ده تا ساخت برای که داد می افزايش را خود ۀشد سازی غنی اورانيوم ۀذخير مرتب طور به توافقنامه اين از قبل  ...

 منتقل ايران از خارج به شده غنی اورانيوم ذخيره اين از درصد ھشت و نود از بيش امروز. بود کافی میوات بمب دعد

  .ندارد ھم را بمب يک حتی برای کافی ۀماد ديگر ايران که معناست بدان اين ،است شده

 داخل در المللی بين بازرسان امروز شت،ندا ايران یئ ھسته ۀبرنام ۀدربار کافی ديد و شفافيت جھان توافقنامه از قبل ...

 برنامه از بازرسی برای کنون تا که است بازرسيھايی رژيم ترين جامع و شديدترين ھدف ايران و دارند حضور ايران

  .است شده مذاکره آنھا درباره یئ ھسته

. دارند نظر زير سال زرو پنج و شصت و سی و ساعته چھار و بيست را ايران یئ ھسته کليدی سيساتأت بازرسان ...

 اگر ديگر عبارت به. داشت خواھند دسترسی ايران یئ ھسته تدارکاتی ۀزنجير کل به بازرسان آينده ھای دھه برای

ً قبال ايران که حالی در. گرفت خواھيم را آنھا مچ ما بسازد، میوات بمب مخفيانه بخواھد و کند فريبکاری بخواھد ايران

 بسته بسازد، اتمی سالح توانست می ايران که را راھھايی ھمه اکنون ما داد، می پيشرفت را خود یئ ھسته ۀبرنام مرتب

 ھسته گريز بخواھد ايران که زمان ھر ،دارد ايران یئ ھسته ۀبرنام به ای سابقه بی دسترسی جھان که اکنون. ...  ايم

   .شد خواھيم متوجه ما دھد، انجام یئ

 پول به و کند پيدا رھايی یئ ھسته تحريمھای برخی از تواند می است، شده آزمايی راستی ايران اقدامات که اکنون...

   ".باشد داشته دسترسی ،بوده مسدود که خودش

 ايران در امپرياليسم جاسوسان و ايادی به دادن ميدان در را اسالمی جمھوری" قھرمانانه نرمشھای "صراحت به اوباما

 ايران دولت موافقت با ايران در جاسوسی ۀسابق بی و گسترده ۀبرنا از نشود دايجا توھمی که اين برای و کند می رو

 پول مقدار به اوباما. شود منصرف آن تمام نه و" یئ ھسته تحريمھای برخی "از است حاضر مقابل در و راند می سخن

 اين با نيز اسالمی وریجمھ رژيم و است پول اين کشيدن باال ھدفش زيرا ،دکن نمی ای اشاره کوچکترين ايران مسدود

 می و ريزد می اسالمی جمھوری رژيم دستھای روی به پاکی آب خود سخنرانی در اوباما. است موافقً کامال پنھانکاری

 و حل را امريکا دولت ضده ب ايران ادعای به مربوط مالی اختالف قديمی ۀپروند يک اکنون ايران و امريکا: "افزايد

 حال اين با شد خواھد بازگردانده کشور اين به آن متناسب سود جمله از ايران پولھای حل راه اين براساس. کردند فصل

  ."کند دريافت داشت تالش اين از پيش ايران که است مبلغی از کمتر بسيار رقم اين

 اساس بر: "گويد می است کرده نشينی عقب ايران مقابل در وی که بيايد پيش توھمی مبادا که اين برای اوباما آقای

 پيدا دست میوات بمب به ايران يافتيم، دست ايران با شرکايمان و متحدانمان و ما گذشته سال که یئ ھسته ۀتوافقنام

 ھرگز یئ ھسته ۀتوافقنام اين ام، گفته بارھا که ھمانطور. بود خواھد تر امن جھان و امريکا منطقه،. کرد نخواھد

   ."کند حل ايران با را ما اختالفات ۀھم که است نبوده اين ھدفش
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  .است مانده باقی امريکا و ايران ميان زيادی اختالفات ھمچنان که دانيم می: " ... داد ادامه وی

 تھديد جمله از ديگر ھای زمينه در کشور اين ۀکنند ثبات بی رفتارھای در ايران، با مقابله و مخالفت در ھمچنان ما ...

 کشورھايی در خشن گروھھای از ايران حمايت و) فارس (خليج ۀحاشي در ما شرکای و اسراييل ضده ب ايران ھای

   .ھستيم سرسخت بسيار يمن و سوريه نظير

 ۀبرنام خاطر به و تروريسم از حمايت خاطر به بشر، حقوق نقض علت به ايران ضده ب ھايی تحريم ھمچنان ما ...

 یراکت اخير آزمايش مثال طور به. داد خواھيم ادامه ھا تحريم اين شديد اجرای به و داريم کشور اين بالستيک ھایراکت

 ھای شرکت و افراد ضد هب ھايی تحريم اعمال درحال امريکا نتيجه در و بود کشور اين المللی بين وظايف نقض ايران

 تامني از دفاع در و بود خواھد ھوشيار ھمچنان باره اين در و است ايران بالستيک ھایراکت ۀبرنام پيشبرد در فعال

  .)توفان از جا ھمه در کيدأت".(کرد نخواھيم تزلزلی ھيچ خود شرکای و متحدان و خود

 نفت تواند می ايران که است درست اين. درھواست پا ھنوز تحريمھا ناقص لغو ھمين يابد نمی خاتمه اينجا به کار البته

 ادغام ًمجددا سويفت مالی نظام در ھنوز نايرا تجاری مبادالت که آنجا از ولی برساند، فروش به نازل بھای به را خود

 مالی مبادالت طريق از را نفت فروش بھای بتواند ايران نيست معلوم ست،امريکا ۀسلط زير نظام اين و است نشده

 آن از مانع ايران بر فشار ۀساد اھرم ھمين. ماند می ايران برای یپاياپا تجارت امکان فقط پس. کند دريافت جھانی

 آن با و نمايد دريافت شود، می کشيده باال امريکا طرف از آن مھم بخش که را خود مسدود پولھای ايران که شد خواھد

 امپرياليسم تھديد مورد ھنوز ايران و نشده برداشته تحريمھا ۀھم که آنجا از. بپردازد خود نياز مورد صنايع خريد به

 مبادالت يا و ورود از قانونی غير و واھی ادعاھای و دمجد اختراعی تحريمھای با است قادر امپرياليسم ست،امريکا

 افراد و شرکتھا بسياری نام که امريکا اقدامات ھمين. کند جلوگيری جھان با ايران تجارت يا و کاالھا بسياری تجاری

 مانع ،است کرده ممنوع را آنھا با تجارت و داده قرار تروريستھا اسامی فھرست روی در را ايران در حقوقی و حقيقی

 وجود آنھا برای خطر اين زيرا شوند، عادی اقتصادی مناسبات و تجارت وارد ايران با اروپائی شرکتھای که است آن از

 از محيطی امريکا امپرياليسم. شوند ئیامريکا تحريمات شامل خود و گرفته قرار قضائی تعقيب تحت امريکا در که دارد

 اين از. گيرد نمی سر ايران با ای معامله ھيچ راحتی به که است کرده ايجاد نايرا دور به ظن سوء امنيت، فقدان تشنج،

 ھستند، الملل بين صھيونيسم ھای البی نفوذ زير و جمھوريخواه خويش اکثريت در که امريکا ۀکنگر نمايندگان گذشته

 اين ۀھم آيند کار سر بر چهچنان و شناسند نمی رسميت به نيز را امريکا نفع به جزئی توافقات ھمين اند کرده اعالم

 ايجاد و گذاری سرمايه امنيت نۀزمي نابودی تزلزل، ايجاد برای فقط رياکارانه سياست اين. اندازند می دوره ب را توافقات

  .است ايران در ئیامريکا غير گذاران سرمايه در بالتکليفی

 سناتور سه و ويرجينيا ايالت دمکرات ورسنات ،"مانچين جو "ايلينويز، ايالت خواه جمھوری سناتور ،"کرک مارک"

 به خارجی ارزھای تبديل از که شده داده ھشدار جھان سراسر در مالی مؤسسات به اند کرده اعالم ای بيانيه در ديگر

 اياالت مالی بازار با ارتباط قطع خطر با "يا و کنند خودداری سياه ليست در گرفته قرار ايرانی ھای بانک از نيابت

  ."شوند رو وبهر متحده

 منجر ايران در یئ ھسته فنآوری نابودی به و شده اجراء" قھرمانانه نرمش "با ايران جانب از لوزانچای داد قرار تمام

 ٢٠١٧ سال در جديدی جمھور رياست يا و امريکا در بعدی ۀکنگر. ھواست در پا امريکا تعھدات اجرای ولی است، شده

 به و بگذارد پا زير را چيز ھمه ،امريکا قبلی والنؤمس تصميمات حيثيت و عتباریا بی ثيرأت به توجه بدون تواند می

 ايران ضد هب را خويش تحريمھای خودکار طور به تواند می امريکا. نگردد بند پای تبليغات و دروغگوئی با تعھداتش

 شکننده، محيطی که امريکا ۀانرياکار روش اين از دنيا ۀھم که حالی در. آورد در منجمد صورت از و کند فعال ًمجددا
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 کار سرً بعدا دولتی ھر امريکا در: "گويد می مردم تسکين برای روحانی حسن آقا کند می ايجا تنش پر و تزلزل از مملو

 می اضافه و." ندارد دولت آن و دولت اين آمدن به ربطی و است کشور آن دولت تعھد داده امريکا دولت که تعھدی بيايد

 نتيجه اين به دنيا اما کنند، می تالش حرکت اين عليه امريکا داخل تندروھای و ھا صھيونيست که تاس درست: "کند

 امپرياليسم به حد اين به تا شود می آيا). توفان از تکيه"(است باخت-باخت راه و نيست صحيحی راه تحريم راه که رسيده

 تعھداتش به امريکا امپرياليسم اگر نمود؟ اعتماد ردندا آزمائی راست برای راست ۀرود يک که امريکا مکار و دروغگو

 اراک سنگين آب سيساتأت مخاذن درون ھای بتون تکليف بگيرند؟ پس حساب کسی چه از بايد ايران ملت نگذارد وقعی

  شود؟ می چه

 دشخو یبقا و حفظ اول ۀدرج در که است داده در تن جھت آن از خفت اين به اسالمی جمھوری داری سرمايه رژيم

 رژيم گنديدگی از ناشی که خويش اقتصادی بحرانھای به امپرياليسم به شدن تسليم با دارند تالش آنھا. است مطرح برايش

 در نقدينگی.  دارند نياز اقتصادی ۀمحاصر رفع و ايران ۀشد مسدود پولھای به آنھا. کنند غلبه است اسالمی فساد سراپا

 و داده سوق انفجار مرز به را جامعه و است زده دامن ای گسترده فقر به است اسکناس ۀروي بی چاپ از ناشی که بازار

 از اسالمی جمھوری رژيم. گردد می فراھم دشمنان ۀاستفاد سوء و خرابکاری و تفرقه و انفجار ھر برای زمينه. دھد می

 اختيار در را رتباطاتشا و یئ ھسته اطالعات تمام شده، تسليم که اين رغم علی که نيآموخته قذافی معمر سرنوشت

 با امريکا مزدوران توسط و گشته سرنگون ناتو توسط کرد، نابود را خويش یئ ھسته صنايع و داد قرار امريکا

  .رسيد قتل به چاقو با ئیامريکا ھای ماھواره راھنمائی

 بعد ،امريکا واستھایخ قبول و تسليم از بعد حسين صدام رژيم که است بسته چشم تجربه اين بر اسالمی جمھوری رژيم 

 وعده. شد آويخته دار طناب به و گشته سرنگون امريکا قوای توسط عراق، تسليحاتی انبارھای در ھايشراکت دینابو از

 برای اسالمی جمھوری رژيم بازی شعبده شايد. است ايران ملی منافع ضرر به و دھد می مرگ بوی امريکا ھای

 نشان تجربه ولی باشد، مفيد قالبی انتخابات در مردم شرکت و اسالمی ایشور مجلس در طلبان اطالح مجدد انتخاب

 حل و کند می نوسان ايران سر باالی بر داموکلس شمشير مانند مسايل ترين اساسی در تحريمھا واقعيت که است داده

 برای اروپائی گذاران سرمايه تالش آمده پديد که جديدی وضعيت تنھا. شود حل نيست ھم قرار و مانده باقی نشده

ه روب آنھا برای فراوان خطرات با تحريم رفع داستان اين چنانچه و است تحريم رفع از بعد ايران بازارھای به دستيابی

 ئیامريکا با لمانھاا تضاد ويژه به ھا ئیامريکا و آنھا ميان تضاد نگھدارد، اقتصادی سياسی برزخ در را آنھا و باشد رو

 داشته اعالم امريکا تحريمھای از را خودش حمايت پاريس به روحانی سفر ۀآستان در فرانسه دولت. يابد می افزايش ھا

 توافقات اين که دھد نشان و بگويد مردم به را حقايق که اين جای به روحانی آقای. بگيرد بيشتری امتيازات ايران از تا

 ھای قطعيت عدم  ھا، تحريم رفع با: "گفت و دآور زبان به را خود ياھایؤر و آرزوھا است، ای باسمه و شکستنی چقدر

 نفت صادرات محدوديت رفع جھت به کشور ارزی منابع. يابد می کاھش آن از ناشی ھای ھزينه و ايران اقتصاد خارجی

 استفاده امکان و شود می کاسته خارجی تجاری و مالی مبادالت ھای ھزينه از يابد، می افزايش شده مسدود منابع آزادی و

 به دسترسی خارجی، مستقيم گذاری سرمايه جذب خارجی، مالی منابع از مندی بھره المللی، بين بانکی نظام خدمات از

 وادار را بزرگ ھای قدرت توانستيم مذاکرات اين طی ما... شود می فراھم نفتی غير صادرات ۀتوسع و نوين ھای فناوری

 ما از که مخدوشی ۀچھر کنيم، مواجه شکست با را ھراسی ايران ۀپروژ. بشناسند رسميت به را ما یئ ھسته حقوق تا کنيم

 از دفاع در و دوست صلح منطقی، ايران مردم و دولت که دھيم نشان و کنيم بازسازی را بودند کرده ايجاد جھان در

  .".بود خواھند مقتدر خود حقوق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 اش فرمايشی مجلس و پوشاند می را خويش طلبی تسليم اين عواقب ھنوز و گويد می دروغ مردمش به که رژيمی

 آغوش به بيشتر روزانه است ناچار ترسد، می چنين مردمش از که رژيمی بگشايد، نظر اظھار به زبان ندارد تأجر

 ھا دروغگوئی اين بر ناظر که شده افعی مارخورده امپرياليستھای. دھد باد بر را ايران ملی منافع رفته امپرياليستھا

 سھاگکر مانند و ورند غوطه خويش استيصال در آنھا که کنند می درک و دانسته رژيم خود از بھتر را آن داليل ھستند،

 از آنھا که دھد می نشان امريکا ھای موضعگيری اين. اند گرفته کمين ايران اقتصادی سياسی، حريم به تجاوز برای

 .اند نايستاده باز ايران مورد در تصميماتشان و خاورميانه در خود اھداف
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