
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ اپريل ٠۶

 مناقشۀ ھسته ئی فقط يک بھانه است
   قضيه پايان می گيرد، آيا با عقب نشينی رژيم وامضای پروتکل الحاقی

  اشت؟دبرتحريمھا لغومی شوند وامريکا دست ازسر رژيم خواھد 

 امريکا امپرياليسم ۀر امور خارجيس، جان کری، وزئيی در سوگری از مذاکرات ھسته ئيھمزمان با آغاز دور د

ران نه فنی بلکه سياسی يی اۀ ھسته ئابی به توافق برای حل مناقشيش رو برای دستيموانع پ"، گفته است

يک ابزار فشار برای دستيابی به  ھانه وی فقط بۀ ھسته ئمناقش.  جان کری اين بار بی پرده سخن گفت."ھستند

ازچين  . در منطقه بدل شودامريکابه بيان روشنتر جمھوری اسالمی بايد به متحد سياسی  .سازش سياسی است

 .ترکيه وعربستان بدل شود ريکا ومای التين فاصله بگيرد، درسوريه به متحد امريکاوروسيه وکشورھای مستقل 

 امريکا مقاومت فاصله بگيرد و دريک کالم درمنطقه به نوکر بی بروبرگرد امپرياليسم درلبنان وفلسطين از جنبش

رژيمی که به مردمش تکيه نداشته باشد، برای بقايش به اين خفت وخيانت تن خواھد داد و مذاکرات  .تبديل شود

 ۀقای نظام گنديدظريف که درقالب نرمش قھرمانانه تا کنون صورت گرفته است ھمه در جھت چانی زنی برای ب

 .جمھوری اسالمی است ونه حقوقی برای مردم ايران

 امريکارژيم جمھوری اسالمی که ازسر ضعف ودرماندگی وفشارھای تحريمھای اقتصادی به پای ميز مذاکره با 

 ی درئ ھسته ۀتعليق  کامل برنام. عالوه يک باشده  پنج بجلساترفته است نمی تواند مدعی پيروزی وموضع برتردر

" نرمش قھرمانانه" خسارت به مردم ايران وارد ساخته است نمونه ای از اين سياست دالراراک که ميلياردھا 

آنھا از ايران يک کشور نيمه .  را پذيرفته استامريکا ۀحاکميت  است که در اثر فشار تحريمھای اقتصادی ، ديکت

ه ژاندارم منطقه شده و ھمدست امپرياليستھا در آنھا کشوری می خواھند ک. مستعمره مانند زمان شاه می خواھند

آنھا ايرانی می خواھند مخالف . غارت منابع انرژی منطقه و تضمين استخراج و انتقال آنھا به بازارھای غرب باشد

 بتواند بر گلوگاه نفت جھان دست داشته امريکاچين و روسيه و در زمان مناسب مخالف ھند و ژاپن و شايد اروپا تا 

 آينده در ۀ خويش در اقيانوس آرام در دھستراتيژيکرا شل و سفت کند و ايران را در گزينش سياست  و پيچ آنباشد 

آنھا مشکلشان خالف ادعاھای ايرانی ھای فريب خورده و يا خود فروخته . کنار خود داشته باشد و نه در کنار چين

خير نيفتاد؟ مگر أ به تامريکا سازی با خواست مگر در زمان خاتمی دو سال اين غنی. غنی سازی اورانيوم نيست

مگر ايران به خواست .  برای امضاء پروتکل الحاقی که يک پيمان استعماری است تن نداد؟امريکاايران به خواست 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مگر ايران حاضر نشد در صورت فروش .  مبنی بر عودت تفاله ھای اتمی نيروگاه بوشھر به روسيه تن نداد؟امريکا

 در صدی برای مصارف تحقيقاتی و پزشکی دانشگاه تھران از توليد آن خودداری کرده و ٢٠ ۀ شداورانيوم غنی

مگر رفسنجانی با . بپردازد و از توليدش صرفنظر کند؟...  وارجنتاين، امريکارا به روسيه، چين،  بھای خريد آن

 در ايران و اجرای خواستھای سياست تعديل اقتصادی و باز گذاردن دست بانک جھانی و صندوق بين المللی پول

سازمان تجارت جھانی به خصوصی سازی مالکيتھای عمومی مردم ايران دست نزد و نفت ايران را با پوشش 

برای " فرصتھای مناسب" از اين امريکاپس چرا ... شرکتھای خصوصی پاسدارن مافيائی خصوصی نکرده است و

 روحانی را کم داشت؟ مگر سيد خندان، خاتمی نمی ۀند؟ آيا خندعادی کردن روابط با ايران استفاده نکرد و نمی ک

  خنديد؟

 می کوبد تا به امريکارژيم به دروغ در رسانه ھای داخلی بر طبل موضع مستقل وسياست برد برد وحتا برتری بر

 سياسی واز موضع قدرت تحت تجمعيک   يک ،ۀعالوه  پنج بتجمع.  خود غذای تبليغاتی دھدۀحواريون عقب ماند

 .ست ورژيم جمھوری اسالمی را ھمانند رژيم صدام حسين در دام خود گرفتارساخته استامريکارھبری امپرياليسم 

 امريکا مردميست واز ملتش بيش از اجانب می ترسد نمی تواند از موضع قدرت در قبال ۀرژيمی که فاقد پشتوان

عنوان يک امر ه ی بته ئله ھس ورژيم جمھوری اسالمی بر سر مسأامريکاه  شواھد دال برآن است کۀھم.سخن بگويد

حال توافق برسرمسائل .  تسليم شده است به توافق رسيده اند و رژيم دراين عرصه کامالً تفنی  ونه سياسی مدتھاس

 ورژيم  يک است بايد در پروسه ای صورت گيردۀعالوه  درقضيه پنج بامريکاسياسی که ھدف اصلی امپرياليسم 

عنوان يک اھرم فشار ادامه خواھد يافت و ه تحريمھای اقتصادی ب. جمھوری اسالمی راھی جز تسليم ندارد

فشارھای سياسی وتھديدات نظامی درکسوت مسلح کردن رژيم عربستان سعودی ومتحدينش درمنطقه وکيش دادن 

 است که بر رژيم ئیی ازجمله فشارھاسوی ايران ودرگير کردن رژيم دريک جنگ نيابتی و فرسايشه ارتش داعش ب

چقدرساده لوحانه است ھرآئينه تصور شود که رژيم جمھوری اسالمی تحت . اعمال گشته واو را آرام نخواھد گذاشت

 ايران بشدت می ۀستوه آمده وگرسنه خورد و از طغيان احتمالی مردم ب شرايطی که در بحران اقتصادی غوطه می

ی ۀ ھسته ئدام  نمی تواند حتا يکروز حکومت کند وازسراستيصال به پای ميز مذاکرترسد وجزتکيه به سرکوب واع

 ! ١٣٩٤به اين می گويند دروغ سيزده !  ھسته ای قلمداد کنيمۀ رفته است، را پيروزدرمناقشامريکابا 

ود و نه با ھر  تن خواھد داد و آنھم با دست عوامل مورد اعتماد خر ستراتيژیيي تنھا به يک تغامريکاامپرياليسم 

 افغانستان، عراق، تجاوز به سوريه و لبنان، تقويت تروريسم ا،اشغال ليبي. جناح غير قابل محاسبه در حاکميت ايران

در عراق، کنار آمدن با طالبان عليه ايران، دامن زدن به خواستھای جدائی طلبانه در ايران و تقويت تروريستھای 

 جنگ شيعه و سنی، تحريم اقتصادی و مالی و گرسنگی دادن به مردم ايران، ايران در خارج ازايران دامن زدن به

...  ايران در خارج از کشور و دنبالچه ھای آنھا در درون ايران برای روزمباداۀپروار کردن اپوزيسيون خود فروخت

مھوری اسالمی ھمانطور که اشاره رفت رژيم ج.   برای ايران در نظر داردامريکاھمه حاکی از سياستی است که 

 شود و مورد حمله امريکا کامل قرارگرفته است دو راه در پيش دارد يا با خفت تسليم امپرياليسم ۀکه درمحاصر

ئی ھا ھمين قشر مافيائی را بر سر کار نگھدارند امريکانظامی و سرکوبگر آنھا قرار گيرد و تازه تضمين ندارد که 

 تکيه کند، که آنوقت بايد به يک حکومت دموکراتيک   استعمار خونخوارو يا به مردم ايران برای مقاومت در مقابل

با دست رفسنجانی، مصباح يزدی، جنتی، . تن در داده و مفسدان را محاکمه کرده به سزای اعمالشان برساند

 با يکاامر. داد فقط می شود ايران را بر باد داد و به ھرج و مرج کشاند" نجات"نمی شود رژيم را ... الريجانی و

رژيم جمھوری اسالمی به بن بست رسيده است و به چشم خود می بيند که . اين رژيم ھم موافق نيست" نجات"
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اين ايران است . ر می کند و به داخل خاک عراق کشيده خواھد شدييوضعيت سوريه و لبنان به نفع ارتجاع منطقه تغ

ات خود را حفظ کند و اين تنھا با تکيه بر مردم و برسميت که بايد در شرق و غرب خود نيز ميان طالبان و القاعده ثب

امری که خود اين رژيم قادر به حل آن . شناختن آزاديھای دموکراتيک و مجازات جنايتکاران و مفسدان مقدور است

 که رژيمی!  يا ادامه توسریامريکاياپذيرش تمام خواسته ھای امپرياليسم . دست مرم ايران حل گردده نيست و بايد ب

  .اين تازه آغاز سحر است.به مردمش پشت کرده راھی جز نوکری امپرياليسم را پيش روی ندارد

  

  ١٣٩٤ ]حمل[حزب کارايران فروردين نشريه الکترونيک ١٠٥نيک شماره نقل از توفان الکترو
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