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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ اپريل ٠٨
  

   حقوق قانونی ايرانۀ خفت انگيز لوزان درفروش ھمۀبياني
 

ن بر سر  بيانيه مشترک پايانی مذاکرات لوزا١٣٩۴ ]حمل[فروردين ماه ١٣ مطابق با ٢٠١۵ اپريل ماه ٢در تاريخ 

ميان ) برجام"(برنامه جامع اقدام مشترک"لفه ھای مھم ؤمدر اين بيانيه برسر. ی ايران منتشر شدئ ھسته ألۀمس

اين بيانيه ناظر به آن .  با جمھوری اسالمی ايران توافقاتی صورت پذيرفته است١+۵وزرای امور خارجه ممالک 

لفه ھای ؤآن بر اساس اين متدوين نشده است و تنھا چارچوب نکات اساسی است که بايد در توافقنامه قطعی که ھنوز 

در ھمراه با ضمايم فنی اش  ٢٠١۵ جون٣٠ تا تاريخ قطعیتوافقنامه ن گرديده است به صورت يک يياين بيانيه تع

  .برای تصويب نھائی تدوين و آماده گرددآمده و 

ن بيانيه و توافقات پشت پرده طفره می رود و جالب اين جاست که تنھا جمھوری اسالمی است که از انتشار اصل اي

" ملت" به بحث نمايندگان خودت نشانده سرا به صورت علنی منتشر کرده و حتی در مجلس د حاضر نيست آن

نه مردم ايران و نه نمايندگان مجلس . نيستند" نمايندگان ملت" ،"نمايندگان"توگوئی خودش می داند که اين . بگذارد

 اپريل ماه ۴/۵/۶روزنامه زود دويچه سايتونگ در تاريخ . ی يک چنين سند مھمی مطلع نيستندااز مضمون و محتو

که . مورد توافق ديگری نيز در جزئيات وجود دارندۀ عالوه بر بيانيه وزرای خارجه، اسناد گسترد: " نوشت٢٠١۵

 جلسۀ اتحاديه اروپا در يک ی و اعضاامريکا ولی اين اسناد در دسترس نمايندگان کنگره ،ھنوز علنی نشده اند

سناد ااز مضمون اين مردم ايران نامحرم ھستند که نبايد فقط  ظاھراً ". د گرفتنمحرمانه برای اطالع آنھا قرار خواھ

با روحانی  - خامنه ایآقايان به رھبری سياسی و توافق کامل وی  ۀ آقای ظريف و تيم مذاکره کنند.مطلع شوند

ھنوز زد و بند جمھوری اسالمی با امپرياليستھا بر سر . ه دسته گلی به آب داده اندچ اين اسناد محرمانه، یامضا

 ولی ھمين صحنه سازی ،منافع ملی ايران در تمام ابعاد خود از فنی گرفته تا سياسی و اقتصادی روشن نشده است

ی بنجلی را می خواھند به  حاکی از آن است که کاالامريکاھای حاکميت در ايران و نتانياھو در اسرائيل و کنگره 

 از ھم اکنون برای تکميل سياست تروريستی خود اعالم می کند که توافقات با امريکاحتی کنگره . ايران بفروشند

با اعالم موضع آنھا ھمه توافقات با ايران موقتی . ايران را چنانچه جمھوريخواھان به قدرت برسند نفی خواھد کرد

ياست در عين حال ايجاد دلھره در رھبران سياسی ايران است تا به تسليم بيشتری اين س. است و ارزش گذرا دارد

  .وادار شوند
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 رفته است که در موقعيت بسيار ضعيفی قرار داشته و امريکاجمھوری اسالمی ايران زمانی به پای ميز مذاکرات با 

ی رود و از نارضائی و طغيان مردم برای مذاکره م" عقب نشينی انقالبی"طبيعی است وقتی کسی با روحيه تسليم و 

کشورش بيشتر ھراس دارد تا تھديدھای امپرياليسم و صھيونيسم، دستآورد بھتری از آنچه که امپرياليسم و 

 و کسی از کم ھنوز متن کامل سند اصلی مورد توافق منتشر نشده است. صھيونيسم به ايران تحميل کرده اند، ندارد

ال رئيس جمھور ايران به راه افتاده و در ايران جشن می گيرند و به جو سازی و کيف آن با خبر نيست ولی عم

قدری مردم را تحت فشار قرار داده و سطح زندگی را ه رژيم ب. مشغولند تا کسی به نتايج اين سند اسارتبار فکر نکند

بتھا پايان تحريمھا را به پائين آورده است که مردم عادی تنھا به روز بعد می انديشند و برای رھائی از اين مصي

ھر آنچه دولت جمھوری اسالمی به مردم تحويل . نادرستی پايان زجر خود و آغاز زندگی بھتر به حساب می آورند

  .می دھد مملو از مشاطه گری و دروغگوئی است و می خواھد انظار را از تسليم طلبی خود دور کند

  

  . اسالمی توجه کنيمتنھا به چند مورد اين عمليات قھرمانانه جمھوری

می در دست آخوندھا دنيا را به جنگ ومی است و بمب اتوادعا می شد که ايران در حال ساختن و يا دارای بمب ات

 ايران دامن زده می ۀ و اسرائيل و اپوزيسيون جاسوس و خودفروختامريکااين ادعا توسط . جھانی سوم می کشاند

می بوده و يا در وه اين سند مھم که بايد ثابت کند که ايران دارای بمب اتدر اين مذاکرات کوچکترين اشاره ای ب. شد

اگر قرار بر راست آزمائی باشد، چرا نبايد محک راستگوئی و ماھيت . پی ساختن آن بوده است ديده نمی شود

ارای بمب دروغگوئی امپرياليستھا روشن شود؟ مگر اساس اين مذاکرات بر اين مبنا نبود که ادعا می شد ايران د

 ضد ايران بر ھمين مبنا صورت گرفت و امروز هتمام تحريمھای ب. می است و بايد جلوی اين خطر را گرفتوات

ت أجريرد و حتی ذو جمھوری اسالمی نيز اين خفت را می پ" شتر ديدی نديدی"طوری صحبت می شود که گوئی 

  .در طی بيانيه ای جداگانه اين دروغھا را افشاء کندنمی کند 

اين حق مسلم . ی دفاع کندئمھوری اسالمی می خواست از حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از سوخت ھسته ج

که ايران ھم آنرا امضاء کرده است ثبت است و بايد " یئموافقتنامه منع گسترش سالحھای ھسته "مردم ميھن ما در 

انات الزم را در ک تمام ام،ر اساس اين حق قانونی ب،ی تحت نظر سازمان ملل متحدئانس بين المللی انرژی ھسته ژآ

اين حق ايران . ری رساند تا بتواند به استفاده صلح آميز از اين انرژی دست يابدااختيار ايران قرار دھد و به ايران ي

حال . و ھمه ممالک جھان از جمله ھمه کشورھای غير متعھد است و در تمام موافقنامه ھای جھانی درج شده است

 خاص حق داشته باشد از ۀتنھا بر اساس اين قاعدايران  تا د،تراشنب خاصی برای ايران ۀقاعد تا مع کرده اندتج

 توافقتنامه ھای بين المللی بر ۀ نقض پيمانھای جھانی و بی اعتبار کردن ھم،ی استفاده کندئانرژی صلح آميز ھسته 

که بر مردم کشور و به  اسالمی ايران به جای اينرژيم جمھوری . اساس زورگوئی امپرياليسم و صھيونيسم است

افکار عمومی مردم جھان تکيه کرده و با استفاده از تضادھای جھانی حق ميھن ما را به کرسی بنشاند و تسليم زور 

ئيد کرده است که تحقق اين أکه پايانی بر آن قابل تصور نخواھد بود نشود، بر اصل اين زورگوئی صحه گذارده و ت

 ،ی با امپرياليستھائاصل و اساس شرکت در مذاکرات ھسته . جرای آن وابسته به طبع و خلق امپرياليستھاستحق و ا

  ھای بين المللیبعد توافقنامهه از اين ب. پذيرش اصل اين سنت گذاری جديد در اجرای توافقنامه ھای بين المللی است

می شوند و توافقنامه ھای درجه دو بايد اعتبار خود از درجه دو بدل توافقنامه ھای درجه يک و ه توافقنامه ھای ب

ام خفتھای د روشن نيست ک،رژيمی که به اين ننگ تن در دھد.  کسب کنندامريکاامضای رئيس جمھور و کنگره 
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ش بدست  ا سرنوشت نابودی، خودش مھمتر از بقاء ايران باشدیرژيمی که بقا.  گشتديگری را نيز تحمل خواھد

  .وم استمردم ايران محت

  

  دست آورده است و چه چيز از دست داده است؟ه جمھوری اسالمی چه چيز ب

. ی کوچکترين حقوقی نيستائيد کرده است که بدون توافق امپرياليستھا در عرصه جھانی دارأجمھوری اسالمی ت

اقتصادی از مالی و  اقتصادی و محاصره ، محدوديتھای سياسی،قاتييجمھوری اسالمی تائيد کرده است که تمام تض

اين محدوديتھای  بوده و حال بايد "محقانه" و يا اتحاديه اروپا امريکا، کنگره  سازمان مللجانب شورای امنيت

 اين تحريمھای غير اساساً واقعيت اين است که . دندر طی مذاکرات و در نتيجه مذاکره با ايران برداشته شو" محقانه"

 امريکاکنگره . رشوه بدھدمذاکره کرده و يران بر سر رفع آنھا به امپرياليستھا  موضوعيت نداشته است که ا،قانونی

بر اساس کدام حق در جھان می تواند برای سرنوشت ساير ملتھا و دول جھان تصميم بگيرد که رژيم جمھوری 

 از )توفان- ھادرست خوانده ايد متوقف کردن و نه رفع آن(تحريمھا را" متوقف کردن"با خواھش و دريوزگی اسالمی 

 چه برسد به ،اساس تحريمھا.  پيروزی ملت ايران جلوه می دھدرا  در قالب يک گناھکار طلب کرده و آنامريکا

و اقداماتی  نادرست و اعمال فشار و زورگوئی ،اروپا شورای جلسۀ و امريکاکنگره تحريمھای غير قانونی 

ی در کادر توافقات ئ حق دارد از انرژی ھسته يک کشور مستقل سازمان ملل متحد است کهضد به تروريستی 

اين تھديدات تروريستی نقض آشکار منشور سازمان . استفاده کند" یئمنع گسترش سالحھای ھسته "مندرج در پيمان 

 به ھمين حد تحريمھا امريکاتا کنگره و خواھش می کند  امتياز می دھد امريکاجمھوری اسالمی به . ملل متحد است

جمھوری اسالمی است و يا خفت ايران آيا اين پيروزی .  ايران را مشمول تحريمات بيشتری نکندقناعت کرده و

  است؟

ی ئکشوری که از ھمه حقوق قانونی استفاده از انرژی صلح آميز ھسته . وضعيت کنونی را در نظر بگيريد

 ضد آن شروع هبريستی ترو مورد ھجوم بيگانگان قرار می گيرد و تحريم می شود و تحريکات ،برخوردار است

 که از شرايط اوليه بدتر  نمايدیرا منوط به پذيرش شرايط  و آنصرفنظر کندد تا مجبور شود از حق خود گردمی 

امپرياليستھا پرچم تحريمھای غير قانونی را برافراشتند . ياد قرارداد ترکمانچای می اندازده  انسان را باست، اين امر

 و حال پله پله تحريمھای غير قانونی را حذف می انصراف جويدحقوق خود تحقق از و ايران را مجبور کردند که 

ايران حقوق خود را از دست داده و به بازيچه دست سازمانھای .  امتياز به ايران جلوه می دھنداعطاءرا  کنند و آن

و به عنوان ری کا با طلبجاسوسی امپرياليستی بدل شده است و امپرياليستھا تنھا تحريمھای غير قانونی خويش را

  نامش امتياز گرفتن از امپرياليستھاست؟اقدام خفت انگيز آيا اين . بر می دارندمحصول مذاکرات 

ار داد اضافی بوده و ربطی ری را که يک قئ رژيم جمھوری اسالمی قرار داد الحاقی منع گسترش سالحھای ھسته

اين قرار داد را نه روسيه، نه . رد امضاء کرده استندا" ی ئھستهمنع گسترش سالحھای "به اصل موافقنامه 

 ولی ھمه آنھا اين قرار داد ،کرده اندنامضاء کدام  ھيچمی و و نه ساير ممالک دارای بمب اتامريکاچين، نه 

موران أبه موجب اين قرار داد سازمانھای جاسوسی بيگانگان در لباس م. استعماری را به ايران تحميل نموده اند

 می توانند ھر موقع، بدون ،ی که نمونه آن را ما در عراق و ايران شاھد بوده ايمئن المللی انرژی ھسته انس بيژآ

به بدون محدوديت  ، و ھر جائی را که خواستندده به طور سرزده وارد ايران ش،درخواست اجازه از دولت ايران

ی و ئسيسات ھسته أاين بازرسی شامل ھمه ت. می ھستند بازرسی کنندوکه در پی ممانعت از ساختن بمب ات بھانه اين
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چنين خيانتی نقض حاکميت ملی ايران است و . ی ايران اعم از صنعتی و يا نظامی ايران نيز می شودئغير ھسته 

 .رژيم جمھوری اسالمی اين امر را از مردم ايران پنھان می کند.  خيانتکارانه ای بيش نيستمتسلي

 صورت موقت پروتکل الحاقی را به داوطلبانه به صورت شفافيت و اعتماد سازیدر جھت " آنھا پذيرفته اند که

 اجراء کنند، از باِر داوطلبانهتوگوئی اگر يک سند تسليم طلبانه را به صورت ). تکيه ھمه جا از توفان( نمايندءاجرا

ست که امپرياليستھا در ھمين عبارت کوتاه جمھوری اسالمی اعتراف کرده ا .خفِت تحميل آن سند کاسته می شود

رژيم جمھوری .  ديگران را به دست آورداعتماد سازی کرده و شفافند و اين ايران بوده است که بايد اعتمادقابل 

اسالمی به تمام تبليغات زھرآگين و دروغھای شاخدار جرج بوش و تونی بلر و نتانياھو در ھمين دو سه کلمه صحه 

ريب مردم ايران مدعی شده که فقط با جاسوسی خارجيان تنھا با ھوش که برای ف گذارده است و مضحک تر اين

که جاسوسان آژانس در البسه  موافقت کرده است و نه به صورت دائم تا اين" موقت"سرشار خود، به صورت 

سيسات نظامی ايران را چه در زمينه پرتاب موشک و چه در زمينه صنايع نظامی، أھمه ت" ناظران بين المللی"

دست آورده، از محل آنھا تصوير برداری ه برا ی و صنايع کليدی بازرسی کرده، نقشه ھای آنھا ئاتی، ھسته تسليح

اجرای .  و اسرائيل برای نابودی بعدی قرار دھندامريکانموده و مانند تجربه عراق ھمه اين اسرار را در اختيار 

سيسات سری تأی موقت و جاسوسی دائم از جاسوس. پروتکل الحاقی به صورت موقت معنی ديگری جز اين ندارد

شايد در . گذشته از اينھا حد زمانی آن موقت بودن نيز معين نشده است. فقط در منطق جمھوری اسالمی می گنجد

  . حق بازرسی و جاسوسی به ھمه سازمانھای جاسوسی بيگانگان منتقل شده است موقتا سال آينده ١٠٠

ارد اعترافی است به تعطيل تمام ی اشاره دئ نيز به امر فنی تاسيسات ھسته دیلفه ھای بيانيه اخير که تا حدومؤ

  .  ثروت ملی اين کشور و تسليم جبونانه به فشار امپرياليستھادالری ايران و برباد دادن ميلياردھا ئسيسات ھسته أت

ادھای استعماری را ھرگز  سخن خواھد گفت و اعالم می کند که اين قرارددر اين باره مجدداً ) توفان(حزب کارايران

ی در راه فعاليتھای مسالمت ئاده بی قيد و شرط از انرژی ھسته به رسميت نمی شناسد و از حق ميھن ما در استف

آمده است دفاع خواھد کرد و ھيچ قاعده خاصی " یئپيمان منع گسترش سالحھای ھسته  "آميز ھمانگونه که در متن

  .رسميت نمی شناسده ند برا که برای اندام ايران تراشيده باش

رژيم جمھوری اسالمی تالش می کند متن اين خفت نامه را از انظار مردم ايران پنھان نگاھدارد و با صحنه سازی 

ياری رژيم جمھوری اسالمی می آيند و ه امپرياليستھا نيز ب. مردم ايران جا بزندبزرگ و فريب مردم آنرا پيروزی 

که " اين ھمه امتيازاتی" و دولت اسرائيل با امريکاانمود می کنند که کنگره چنين وھای جھانی با صحنه سازی 

 به ايران داده است موافق نيستند تا دست رژيم جمھوری اسالمی را در فريب مردم باز بگذارند و امريکادولت 

دار کرده و حتی پاره او ايران را به عقب نشينی ھای بيشتر ، گرگزمينه ای نيز آماده کنند تا با در دست داشتن سرِ 

  .را نيز خنثی سازندکنونی ای از نکات توافقنامه 

رژيم جمھوری اسالمی با سرکشيدن جام زھر نشان می دھد که از مردم ايران بيشترازامپرياليسم و صھيونيسم 

منتظر تحوالت  و اسرائيل تکيه می زنند و اين تازه آغاز کار است و بايد امريکا خود به یآنھا برای بقا. ھراس دارد

  .     بعدی درعرصه ھای سياسی درمنطقه بود

  )توفان(حزب کار ايران

  ١٣٩۴]حمل[فروردين ١۶ يکشنبه
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