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  فدائی خلق ايرانچريکھای 

 ٢٠١۵ مارچ ٠٧
 

  ! ی اخيرئھسته " تفاھم "ۀدر بار
  

 ۀ در مذاکرات خود در رابطه با پروژ۵+١  بهمعروفھای  دولتو جمھوری اسالمی 

  در مشترکیۀيانين تفاھم به صورت بيده و ايرس" تفاھم"ی جمھوری اسالمی به ئھسته 

ن يا.  س به طور رسمی اعالم شدي در لوزان سو)]حمل[ن ماهي فرورد١٣( روز پنجشنبه

مبر ن ادامه داشته و در نوين طرفيھاست ب  مذاکراتی است که سالۀت در واقع اداممذاکرا

البته قرار است توافق اصلی . دند منجر شده بودي می نام" اقدام مشترکۀبرنام"را   ھم به توافق نامه ای که آن٢٠١٣

 ۀو به امضای ھمافته يت يقطع) ١٣٩۴ ]سرطان[ري ت١١ (ونجکه چھارچوب آن اکنون اعالم می شود در آخر ماه 

  .طرف ھای مذاکره برسد

از يک طرف  رسماً اين تفاھم ن است که ي در ا صرفاً ،قبل از رسيدن به توافق قطعی ت تفاھم اعالم شده ياھم

می سازد و از طرف ديگر بيانگر ی جمھوری اسالمی خواھد آمد را روشن ئ ھسته ۀچه بر سر پروژ چھارچوب آن

 تن انيی در مقابل چشم جھانخفت و خواري با امضای تفاھم مذکور به چه المیسردمداران جمھوری اسآن است که 

  .داده اند

ر درآمد لاارد ھا ديليسم جمھوری اسالمی مياليامپر م وابسته بهيرژھاست که  طور که ھمگان می دانند سال ھمان

وژه برای قدرت ھای سرمايه ی نموده است؛ و ھمگان می دانند که اين پرئ ھسته ۀتبھکاران ۀکشور را صرف پروژ

 دودش قبل از ھر کس به چشم مردم دستاويزی شد تا تحريم ھائی را عليه ايران اعمال نمايند که البته، داری 

.  کشور چندين برابر نمودۀی را به ضرر خزانئ ھسته ۀ پروژۀ، در عين حال تحريم ھا ھزين ما رفته استۀديرنجد

 چنان بندھائی ستیياليھای بزرگ امپر قدرت آشکارا نشان می دھد که اوالً شدهاعالم " تفاھم "مفاد اکنون بررسی 

تحريم ھا نه تنھا   و ثانياً  وجه ديگر کارائی سابق خود را نخواھد داشت می رژيم بسته اند که به ھيچو اتۀدور پروژ

ھم که قرار است لغو شوند ھائی  بلکه آن)  تحريم ھا لغو نخواھند شدۀيعنی ھم(به طور ھمه جانبه لغو نخواھند شد 

 ھم البته به شرط آن که  آن– ھا مرحله به مرحله صورت خواھد گرفت ه لغو آنکبل، به يکباره چنين نخواھد شد 

بر اين اساس . ھا پيدا بکند  جديدی برای عدم لغو آنۀبھان!) ش ايجاب کند که نخواھدبه واقع سياست(رب نتواند غ

  .    مذکور برای خود محفوظ داشته استۀانبه ترين بازرسی ھا را در تفاھم ناماست که غرب شديدترين و ھمه ج
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" خیيتفاھم تار" تحت عنوان  مذکورۀنامتفاھماز در حالی که اوباما درست با امضای چنين تفاھم رسوائی است که 

طور کامل به ه ب"ران ي شود باعث می شود اءاجرانامه اين تفاھمکه اگر با احساس قدرت مطرح می کند نام می برد 

نرمش "معنای عملی دقيق تر می توان ، نامه در عين حال با بررسی اين تفاھم. " کشور ھا باز گرددۀجامع

   .را ھم در يافتتکار جمھوری اسالمی  يه جنايولی فق" قھرمانانه

وژ يفيزار سانتر ھ١٩٠ ھزار بلکه ١٩د که جمھوری اسالمی نه ي خامنه ای عربده می کش،اگر در طول مذاکرات

 خواھد سانتريفيوژ ۶١٠۴"  جمھوری اسالمی صرفاً ۀاساس تفاھم اعالم شد بر الزم دارد و از آن کوتاه نخواھد آمد

 سانتريفيوژھای" میيقد نوع از ھم ھا آن ۀھم و ؛"کرد خواھند سازی غنی سال ١٠ مدت به آن عدد ۵٠۶٠ که داشت

 سازی غنی درصد ۶٧٫٣ تا اورانيوم سال ١۵ برای ايران" نامه تفاھم نيا مبنای بر نيچن ھم ".بود خواھند ١آر آی

 خواھد تقليل شده  غنی درصد ۶٧٫٣ مواد کيلو ٣٠٠ به" ھم آن لوئیيک ھزار چند اورانيوم ذخاير  و ."کرد خواھد

  ".يافت

 اراک نيسنگ آب راکتور و ودفر سازی غنی مرکز عملی ليتعط به که دارد ضرورتی ايآ فوق یھا نمونه به توجه با

 "اصلی ۀھست" چنان آن ھم گریيد و شود می ليتبد علمی آزمايشگاه به کیي مذکور ۀنامتفاھم مطابق که نمود اشاره

 .باشد می اسالمی جمھوری یئ ھسته ھای برنامه  از بخشی مثابه به آن ليتعط اش عملی معنی که کند می رييتغ اش

 آن نه ھا ميتحر شد اشاره که طور ھمان ، نھاده گردن شده تحميل موارد ۀھم به اسالمی جمھوری که نيا از بعد البته

 است اين بارتر تحقير تازه .شد خواھد لغو مرحله به مرحله بلکه ، کبارهي ، کند می غيتبل اسالمی جمھوری که طور

 دول بار خفت ھای بازرسی شديدترين مورد تحميلی، قرارداد اين ۀزمين در اسالمی جمھوری تحرکات تمامی که

 اصطالح به اين ئیرسوا  .نگيرد صورت ھا آن شروط از عدولی که ھدف اين با گرفت خواھد قرار امپرياليستی

"  بيش از ھر کشور ديگری در دنيا" و بوده سابقهيب بارزسی ستميس نيا نديگو می خودشان که جاست آن تا توافقات

  .اعمال خواھد شد

نه ھائی که سردمداران مزدور جمھوری يب جمھوری اسالمی شده است با ھزين مذاکرات نصيچه در ان آۀسيمقا

غات يرغم تبل یگر بروشنی نشان می دھد که عليی شان کرده اند بار دئ ھسته ۀاسالمی صرف راه اندازی پروژ

 برنامه ای فوق الذکر" یئه  ھستۀپروژ"دند ثابت کنند که ي کسانی که می کوشۀ جمھوری اسالمی و ھمۀبکارانيفر

در صد،  ای صدبرنامه پروژه ن يارو ھای انقالبی  بارھا اعالم کرده اند يطور که ن ھمان،  است "مردمی" و "ملی"

ع مالی و اقتصاد کشور وارد نموده و فرقابل جبران به منايپروژه ای که ضررھائی غ.  ضد ملی و ضدمردمی است

  . ز شده استيو مشتی بورژوای بی ھمه چستی ياليامپرمپانی ھای بزرگ ب کيتنھا باعث پر شدن جدر عمل 

موضوع مھم ديگر آن است که ھنوز تفاھم مورد بحث به توافقنامه ای که ھمه طرف ھا ملزم به اجرای آن باشند 

ت مردم م ھا مشکالين جلوه دھد که با لغو تحريغاتی جمھوری اسالمی می کوشد چنيل نشده است که دستگاه تبليتبد

روحانی مدعی ، ن چھارچوب يدر ھم. کاری از اقتصاد کشور رخت خواھد بستيبرطرف شده و تورم و گرانی و ب

.  بچرخد، اما زندگی مردم ھم بچرخد ژ  که دولت به مردم داده بود، اين که سانتريفيوئیھا يکی از وعده" :شده

اين ادعاھا ". صاد ھم در کنار آن در چرخش باشدچرخش سانتريفيوژھا زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقت

م ھا بر دوش يبدون انکار نقش مخرب تحر. تماماً رياکارانه بوده و تنھا برای فريب مردم مطرح شده و می شوند

 ايران ۀچه در اساس باعث تورم و گرانی و فقر و فالکت اکثريت آحاد جامع  ما واقعيت اين است که آنۀديمردم ستمد

حاکم بودن سيستم سرمايه داری در جامعه و وابستگی  و طبقات پائين جامعه گشته ھمانا گران و زحمتکشانيعنی کار

ايران به سيستم سرمايه داری جھانی است که در بحران به سر می برد؛ و بحران اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور 
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ھم به قول خودشان مرحله به   آن– ھا نھای بزرگ نداشته و لغو آ م ھای اعمال شده از سوی قدرتيربطی به تحر

 نمی تواند باعث از بين رفتن فقر و - مرحله و با شرط و شروط ھائی که افسارشان را خودشان به دست دارند

  .  ايران گسترده استۀ سياه خود را بر جامعۀفالکتی شود که امروز ساي

زندگی کارگران و ،  جمھوری اسالمی ۀ سلطريم ھا و در زيکه با لغو تحر نين ھر تصوری مبنی بر ايبنابرا

ت يبا واقع، افت يل خواھد ياردی زالو صفتان حاکم تقليليمواجه خواھد شد و بار چپاول ھای م" بھبود"دگان با يستمد

 واقعيات ۀھم.  شان در مقابل چشم ھمگان قرار خواھد گرفتين تقابل با ھمه دھشت ھايا زود اير يانطباق نداشته و د

 کاری نباشديگر کسی شاھد فقر و فالکت و بيک زندگی انسانی و آزاد که ديدن به ي بيانگر آنند که برای رسو تجارب

ن يا.  ش در مقابل مردم ما قرار نداردستيالي اربابان امپرۀ راھی جز تالش برای نابودی جمھوری اسالمی و سلط،

   .ن راه می باشديکنند درست در تقابل با ام می ي جمھوری اسالمی را تحکۀه ھا که سلطيانيتفاھم ھا و ب

  !سمياليمرگ بر امپر

  !سم جمھوری اسالمیياليم وابسته به امپريسرنگون باد رژ

  !سميزنده باد کمون!      روز باد انقالبيپ

  رانيکھای فدائی خلق ايچر

 ٢٠١۵ل يپرا ۴ - ١٣٩۴ ]حمل[ني فرورد١۵

 

 


