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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  شفق. ع
 ٢٠١۵ اپريل ٢٣

  

 "تفاھم لوزان" از ئیدرسھا
  

شده و معروف "  لوزانۀنامتفاھم" با جمھوری اسالمی که به ۵+١نامۀ بين قدرتھای موسوم به امضای چھارچوب توافق

راه افتاده، بستری ست که با ه  اھميت و نتايج اين رويداد بۀطوفان تبليغات عوامفريبانه ای که از ھر دو سو در بار

  .  رژيم جمھوری اسالمی پی بردۀکنکاش در آن می توان يکبار ديگر به عمق ماھيت ضد مردمی و وابست

 ۀه ھای آتی به يک چھارچوب قراردادی تبديل گردد، نقط لوزان که ظاھرا قرار است در مذاکرات ماۀنامامضای تفاھم

ی ضد ئ ھسته ۀی جمھوری اسالمی ست که نشان می دھد چگونه اين رژيم با آغاز يک پروژئعطفی در پرونده ھسته 

 ميالدی و پيشبرد پيگيرانۀ آن در چھارچوب خطوطی که امپرياليستھا در مقابل آن قرار داده بودند، ٨٠ ۀمردمی در دھ

 از منابع و پولھای متعلق به کارگران و خلقھای تحت ستم ايران را دالررغم ھمه مخالفتھای عمومی، صد ھا ميليارد  هب

 به جيب انحصارات و قدرتھای امپرياليستی ريخت و سرانجام نيز باز ھم تحت شروط ديکته ًمستقيم و غير مستقيم نھايتا

 ۀی برنامه ھای خويش تا اين مقطع تن داد؛ با اين تفاوت که در مرحلشدۀ ھمان قدرتھا به طرز خفت آوری به ختم رسوا

بر برنامه ھای " بين المللیل وضرورت کنتر" و " ئیراستی آزما"فعلی از اين پرونده شرايطی فراھم شده تا زير نام 

ھانی، فرصت  طوالنی، بزرگترين سرمايه داران خونخوار و  استعمارگران جۀی جمھوری اسالمی، در يک دورئھسته 

ی ھمچنان گلوی مردم ايران را در چنگالھای ئ ھسته ۀديگری پيدا کنند تا ھمچون گذشته اينبار زير نام نظارت بر برنام

به اين ترتيب نگاھی به چگونگی آغاز و . خود بفشارند و آنھا را از کانال جمھوری اسالمی ھر چه بيشتر غارت نمايند

 ماھيت رژيمی ست که تا مغز ۀپيش از ھر چيز نشان دھند) تا اين مقطع(می ی جمھوری اسالئ ھسته ۀفرجام پروژ

در عمل " یئپروژۀ ھسته "جمله در  استخوان به امپرياليستھا وابسته بوده و در تمام سياستھای داخلی و خارجی خود من

پرياليستی را تعقيب نکرده ھدفی جز پيشبرد و تحقق منافع بزرگترين سرمايه داران جھانخوار بين المللی و قدرتھای ام

  .   است

و يک " تاريخی" از امضای اين توافق نامه به عنوان يک رويداد امريکابا اعالم نتيجۀ مذاکرات لوزان،  مقامات دولت 

به ) ١" (میوسالح ات" و متحدينش نام برده اند که گويا با جلوگيری از دستيابی ايران به امريکابرای " توافق خوب"

 از امريکااين اظھارات محيالنه در مورد به اصطالح دلسوزی و حمايت . منطقه کمک خواھد کرد" باتامنيت و ث"

برقراری ثبات و امنيت در خاور ميانه در شرايطی ست که درست به موازات ھمين مذاکرات و در کوران ھمين 

دولت  "ۀدر منطقه يعنی دار و دست با استفاده از گروه ديگری از سگان زنجيری خويش امريکاتبليغات، امپرياليسم 

مين منافع خود، بدون وقفه در حال کشتار مردم بی گناه و گسترش وحشيانۀ أو حاکمين عربستان، به منظور ت" اسالمی
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 بيشتر و ايجاد ناامنی و بحران سازی فزاينده در سوريه و عراق و يمن و در ۀشعله ھای خانمانسوز جنگھای تبھکاران

  .  کل منطقه می باشد

و توافق " ی ايرانئپيروزی ھسته "از سوی ديگر تا آنجا که به ادعاھای مقامات فريبکار جمھوری اسالمی در مورد 

در مذاکرات لوزان باز می گردد، عمق پوچی  و عوامفريبانه بودن اين ادعاھا آنقدر " لغو تحريمھا"و " ُبرد- ُبرد"

 رژيمی که در زمانی که چھارنعل در حال ريختن پول مملکت در تنور .کيد داشته باشدأھويداست که شايد کمتر نياز به ت

" ترمز"می اش ومی ناميد و مدعی می شد که قطار ات" کاغذ پاره"نامه ھای سازمان ملل را می بود، قطعو اتۀپروژ

انی اش در  رسيد که با خواری و خفت تمام مجبور شد تا در راستای تحقق سياستھای فعلی اربابان جھئیندارد، به جا

" کاغذ پاره ھا"لوزان به يک شکست بزرگ تن داده و ناچار به پذيرش ھر آنچه شود که قدرتھای جھانی مطابق ھمان 

 سياسی کشور ما در انظار بخش ۀايجاد شده و ابعاد خفت و خواری در اين رابطه در صحن" ترمز. "بر وی ديکته کردند

راه افتاده بسيار ه ر شبکه ھای اجتماعی ھنگام مسخره کردن رژيم ب که دئیمطلق توده ھای مردم و در سيل جوکھا

کم ديد که از  حاۀ حتی در ميان برخی از نيروھای طبقًقسماانعکاس اين واقعيت را می توان . آشکار و انکار ناپذير است

اری ترکمنچای در زمان اشاره به قرارداد استعم" (لوزان چای" نمايندگان رژيم به عنوان قرارداد دستاوردھای مذاکرات

صر و راه افتاده و در آن بيشرمانه از عناه ی که در بوقھای تبليغاتی بھمچنين در کوران عوامفريبي.  ندنام می بر) قاجار

 حاکم را می بينيم ۀياد می شود، بخشی از طبق" مصدق زمان"ی چون ظريف به عنوان مھره ھای ضد ملی و ضد خلقي

 احتمالی شرايط برای منافعشان جلوه ای از ماھيت اين توافق را به نمايش می گذارند و تغيير که با احساس خطر از نتايج

تحويل " افسار پاره"داد تا در مقابل " اسب زين شده" مطرح می کنند که رژيم شان، جمھوی اسالمی در لوزان ًصراحتا

  . بگيرد

 امريکا ۀپذيرش بی چون و چرای شرايط ديکته شد و فريبکاری که جمھوری اسالمی ھنگام ئیاز سوی ديگر شدت رسوا

 صادر شده در مورد توافق مورد بحث ۀ آشکار است که محتوای بيانيئی در مذاکرات لوزان به خرج داده تا جاءو شرکا

در موارد اساسی تا حد زيادی با متن انگليسی و فرانسوی منتشر شده از سوی ) به زبان فارسی(از طرف اين رژيم 

  . دارد فرق ۵+١

مشترکی که خالف نام پرطمطراقش از سوی قدرتھای جھانی به طور يک جانبه " نامهتفاھم"نظری اجمالی به محتوای 

جمھوری اسالمی در اين مذاکرات، چيزی " پيروزی"به جمھوری اسالمی ديکته شده نشان می دھد که خالف فرياد ھای 

 کنونی ١٩٠٠٠ از ايران سانتريفيوژھای تعداد توافق لوزان، مطابق مفاد. جز شکست نصيب ديکتاتوری حاکم نشده است

 ١۵ تا و مانده باقی فعال سانتريفيوژھا اين از عدد ۵٠۶٠ تنھا آينده سال ١٠ در و يافت خواھد کاھش دستگاه ۶١٠۴ به

 که پذيرد می اسالمی جمھوری ھمچنين .گرفت نخواھد صورت درصد ۶٧/٣ باالی سازی غنی گونه ھر نيز آينده سال

 يا و یئ ھسته سيساتأت .دھد کاھش کيلوگرم ٣٠٠ به کنونی کيلوگرم ١٠٠٠٠ مقدار از را خود ۀشد غنی اورانيوم ذخاير

 از برخی قلب داد، خواھند ماھيت تغيير کرده ديکته توافقنامه که مسيری در ھمگی اراک و نطنز فردو، در سنگين آب

 آنھا که مسيری در المللی بين نظارت زير سيساتأت اين و شده کشيده بيرون اراک سنگين آب رآکتور نظير سساتؤم اين

   .شد خواھند بازسازی اصطالح هب کنند می تعيين

 اين با رابطه در شده صرف عمومی ثروتھای دالر ميلياردھا ريختن دور به اش فوری معنای که اقداماتی چنين مقابل در

 ۀپروس يک در نيز سيساتأت اين بازسازی مسير و توليد خط تغيير درون تمام است، گذشته ساليان طی مردمی ضد پروژۀ

 در آنگاه .داشت خواھد قرار المللی بين قدرتھای ھمان نظر زير آينده سال ١۵ حداقل طول در شديد بسيار و دائم بازرسی

 به تعھداتش، "تقلب" ونبد انجام مقابل در ايران کنند، دئيأت قدرتھا اين نماينده ناظران که شرطی به روند اين جريان

 اعظم بخش دانند می ھمه که شرايطی در آنھم .نمود خواھد دريافت تحريمی ھای تخفيف برخی ای مرحله صورت
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 صورت توافقی آنھا به راجع امپرياليستی قدرتھای تا ًطبيعتا و نداشته یئ ھسته ۀپروژ به ربطی المللی بين تحريمھای

   .ندما خواھند باقی خود جای هب ندھند،

 ضد و ظالمانه اوج به بيشتر اند شده تصريح نامهتفاھم اين در که جزئياتی بيشتر و دقيقتر بررسی با توان می شک بدون

 تا ست کافی نيز جا ھمين تا اما برد پی رژيم اين دروغين تبليغات و ۵+١ با اسالمی جمھوری توافقات بودن مردمی

 مقامات "پيروزی" ادعاھای و میوات مذاکرات در اسالمی جمھوری رھبر "قھرمانانه نرمش" واقعی معنای بتوان

  .فھميد را لوزان مذاکرات در حکومت

 توافق ديدن با که شکنجه و دار جمھوری "سياسی استقالل" به متوھم ھنوز و بين کوته سياسی نيروھای برخی خالف

 یئ ھسته ۀپروژ سير به نگاھی زنند، می مد "ملی منافع" به اسالمی جمھوری "خيانت" از و برخاسته فغان به لوزان

 سوی از خيانت يکً صرفا نه شده حاصل لوزان تفاھم ۀنتيج در که آنچه که دھد می نشان امروز به تا اسالمی جمھوری

  و منافع ھمان تداوم و تضمين راستای در امپرياليسم به وابسته رژيم يک حرکت ًمشخصا بلکه پيشه، خيانت رژيم

 داشته جريان جھانی قدرتھای با آن سر بر جنجال و یئ ھسته ۀپروژ آغاز زمان از اسالمی جمھوری که  ست ئیسياستھا

  .است

 مورد در مختلف درجات با اپوزيسيون نيروھای سوی از که ای ابلھانه تحليلھای و نادرست ھای ديدگاه تمام رغم هب

 پروژه اين که دھند می نشان واقعيات شوند، یم ترويج اسالمی جمھوری یئ ھسته ۀپروژ "مردمی" و "ملی" ماھيت

 از دالر ميليارد ھا صد سالھا طول در عوض در و نداشته ما زحمتکشان و کارگران برای منافعی و سود کوچکترين

 ريخته یامپرياليستي قدرتھای و انحصارات و ھا کمپانی جيب به واقع در و اندهسوز خود تنور در را مملکت ھای ئیدارا

 خلقی ضد ۀپروژ اين در پيشرفت و استفاده برای مستقيم غير و مستقيم صورت به را الزم تکنيک و تجھيزات و مواد که

 طبل بر شرايطی در امريکا دولت جمله از و امپرياليستھا که دانند می ھمه .اند گذارده اسالمی جمھوری اختيار در

 گاه چند از ھر که اند زده دم آن حل برای "امیظن حل راه" یگاھ و "تحريم" از و کوبيده ايران "شدن میوات" با ضديت

 پيشرفت جھت در اسالمی جمھوری برای الزم تکنيکھای و تجھيزات مينأت در شان کمپانيھای ئیرسوا کوس يکبار

    .است درآمده صدا به رژيم اين توسط میوات سالح ساختن قابليتھای

 که برگرديم زمانی يعنی ميالدی ٩٠ ۀدھ آخر سالھای به و تر عقب به کمی اگر امروز رويدادھای بھتر فھم برای

 که ديد خواھيم شد، می گستر سايه تبليغاتی مھم بلندگوھای تمام در تدريج به "میوات ايران خطر" به مربوط تبليغات

 طراحی صدد در خود "آينده سدۀ برای ملی امنيت ژیيتراتس" چھارچوب در امريکا امپرياليسم شرايط ھمان در درست

 و ستم تحت خلقھای عليه خود خلقی ضد ۀسلط ۀتوسع منظور به المللی بين سطح در خويش جنگی ھای پروژه بزرگترين

 از يکی به دستاويزھا ساير کنار در اسالمی جمھوری یئ ھسته ۀپروژ بعد کوتاھی مدت .بود ديگرش امپرياليست رقبای

 شده تبديل "شرارت محور" ابداع و شمالی وريایک و عراق کنار در ايران نام دادن قرار برای پسر بوش دولت توجيھات

 ۀمنطق در بحران تشديد و سازی بحران برای امريکا امپرياليسم نيازھای خود، سھم به تاسالھا دستاويز اين که بود

 که حالی در .داد خوراک امپرياليستی ۀگران تجاوز و خونين نگج و کشی لشکر چند به و ساخت برآورده را خاورميانه

 نه اسالمی جمھوری که کردند اعتراف پروژه اين به راجع خود درونی تضادھای تشديد جريان در بارھا غربی مقامات

 ۀبرنام ولح تبليغات شوم ۀساي زير اما دارد، را مدت کوتاه در آن ساخت قابليت نه و ست میوات سالح گونه ھيچ دارای

 تسليح و منطقه کشورھای به سالح صادرات سير اخير ۀدھ دو يکی طول در که بود اسالمی جمھوری یئ ھسته

 ده چند قراردادھای عقد برای و يافت شتابنده رشدی فارس خليج در ويژه هب ايران ۀھمساي کشورھای روزافزون

 نه و شده معروف "قرن قراردادھای" به یبرخ که ئیدادھاقرار .ساخت توجيه منطقه کشورھای با امپرياليستھا ميلياردی

 را کالنی بسيار منافع بلکه کردند تبديل منطقه خلقھای عليه باروت انبار يک به قبل از بيشتر چه ھر را ميانه خاور تنھا
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 گسترش نيازمند و غرق اقتصادی بحران آتش در خود که ساختند ءشرکا و امريکا نظامی انحصارات نصيب

   .بودند ارھايشانباز

 "خطر" طرح با اخير سالھای طول در که بود اسالمی جمھوری "میوات ۀخورخور لولو" و  رژيم یئ ھسته ۀپروژ اين

 خدمت در  یبخش مھم، پارامتر يک عنوان به منطقه، کشورھای ساير و "لئياسرا" برای "میوات ايران" يک از ناشی

  گرفت قرار امپرياليستی ارتشھای مستقيم نظامی حضور تشديد و فارس خليج ۀمنطق به امريکا ھای لشکرکشی توجيه امر

 جمھوری مقامات ھای کشی عربده و تبليغات و اسالمی جمھوری میوات ھای برنامه پيشرفت و تداوم اين باالخره و

 کرد قادر را يکاامر منطقه، کشورھای بين در تسليحاتی مسابقه تشديد و زدن دامن با که بود پروژه اين حول اسالمی

 انحصارات برای جديد و نعمت پر بازار يک شدن باز معنايش که منطقه کشورھای ساير کردن "میوات مينی" ۀپروژ

 خواھيم بنگريم اسالمی جمھوری میوات ۀپروژ به که ای زاويه ھر از بنابراين  .دھد قرار کار دستور در را بود جنگی

 کاھش خدمت در توانست می که مملکت ھای سرمايه از دالر ميلياردھا پروژه اين پيشرفت بابت از سالھا طول در که ديد

 ما ستم تحت مردم عوض در و شد ريخته جھانی داران سرمايه ۀکيس به گيرد، قرار ما مردم وحشتناک فالکت و فقر

 منتشره آمار برخی به بنا  .شد تحميل ايران بر ھا برنامه اين دليل به که شدند ئیتحريمھا کمرشکن بار تحمل به مجبور

 و رنج و روحی و جانی خسارات تمامی بر عالوه تحريمھا نتايج و اسالمی جمھوری میوات ھای ئیماجراجو ۀنتيج در

 غير و مستقيم طور به دالر ميليارد ٣٠٠ حدود حداقل نيست، گيری اندازه قابل معياری ھيچ با که ما مردم بر وارده درد

     .است شده وارد ضرر ايران اقتصاد به مستقيم

 اسالمی جمھوری امپرياليسم به وابسته ماھيت به توجه با و ای پيشينه چنين به توجه با بايد را لوزان ۀنامتوافق و مذاکرات

 آغاز با اسالمی جمھوری میوات ۀپروژ که اسارتی بندھای چگونه که ديد خواھيم صورت اين در .داد قرار بررسی مورد

 ھم بست، ما زحمتکشان و کارگران پای و دست بر امپرياليستھا دلخواه مورد مسير در آن کردن ليزهکانا و پروژه اين

 ھستی و حيات بر منافع ھمان مينأت مسير در تر شديد چه ھر تا رود می لوزان توافق از ناشی نتايج پرتو در نيز اکنون

   .گردد تر محکم ما مردم

 اين به و میوات ۀپروند شدن مختومه معنی به را لوزان ۀنامتفاھم که یسياسي نيروھای تمام انحرافی نظر اين مورد در

 ماھيت به توجه با ًاصوال که کرد کيدأت بايد  زنند، می جا ايران سر از جنگ ِداموکلس شمشير شدن برداشته اعتبار

 مقامات کرنش ۀدرج و افعمن اين ست، نوکری ارباب و وابستگی رابطه يک که اسالمی جمھوری با امپرياليستھا رابطه

 تعيين که امپرياليستھاست ژيکيسترات منافع اين بلکه کند می تعيين را رويدادھا مسير مذاکرات اين در که نيست رژيم

 تبليغات کردن باور با که ئینيروھا تمام به نتيجه در .ست اسالمی جمھوری با مرحله ھر در آنھا برخورد چگونگی ۀکنند

 رژيم و اليبي سرنوشت بايد )٢( اند کرده "استقبال" نامهتفاھم اين از "صلح" و "ثبات" مورد در يستھاامپريال ھای وعده و

 تمام ،تمام "صداقت" با اش سرنگونی از قبل کوتاھی مدت که حالی در قذافی ۀوابست رژيم .کرد يادآوری را قذافی معمر

 نفت در گذاری سرمايه بزرگ قراردادھای بالفاصله حتی و کرد تقديم اربابانش به را خود جمعی کشتار ھای سالح بستۀ

 رقت به امپرياليستھا نظامی حمالت با سپس و متزلزل یئ توده خيزشھای نخست جريان در نمود، ءامضا آنھا با را گاز و

 آرايش منطقه در شرکاء و امريکا  سياستھای و منافع جھت در اليبي سياسی ۀچھر و سرنگون ممکنه وضع آورترين

 يکبار نيز حسين صدام ۀسرسپرد رژيم سرنوشت با امريکا برخورد ھمراه به که است ديگری ۀنمون عراق .يافت جديدی

 سرنوشت با را خود سرنوشت گاه ھيچ آنھا و آنھاست منافع ھمانا امپرياليستھا ژيکيسترات دوست که داد نشان ديگر

   .زنند نمی گره شان زنجيری سگان

 و روحانی دولت تبليغات و ادعاھا تمامی خالف گردد، بازمی ايران ستم تحت ھای توده و کارگران منافع به که آنجا تا

 و جامع قرارداد يک به اگر حتی توافق اين آنھا، زندگی بر لوزان توافق "اھميت" به راجع اسالمی جمھوری مقامات
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 برای که ای روزنه ھر رغم هب تحريمھا لغو .شد نخواھد گرم ما ستم تحت ھای توده برای آبی آن از فرارويد، نيز کامل

 انسانی مطالبات کمترين تخفيف حتی يا و حل به منجر مدت طوالنی در کند، فراھم اسالمی جمھوری بيشتر کشيدن نفس

 با سرکوب و تورم و گرسنگی و بيکاری و فقر .شد نخواھد آزادی و نان مسکن، کار، نظير زحمتکش ھای توده

 چه وابسته رژيم اين که زمانی تا عکس هب بلکه ؛رود نمی بين از ھم آنھا لغو با و نشد زاده ايران عليه غرب تحريمھای

 ديکته سياسی-اقتصادی خطوط و کرده حرکت موجود ۀاستثمارگران نظام حفظ جھت در آنھا بدون چه و تحريمھا وجود با

 و کارگران حيات و زيست اوضاع برد، می يشپ به ايران در را امپرياليستی قدرتھای و جھانی داران سرمايه ۀشد

 دگرگونی يک سوی به حرکت کنونی، ستم و ظلم و فالکت بند از نجات راه تنھا .شد خواھد وخيمتر ما زحمتکشان

 ھای دسته و دار تمام با اسالمی جمھوری سرکوبگر رژيم سرنگونی و موجود وضع عليه اجتماعی انقالب يک بنيادی،

 چرتکه جای هب آزاديخواه واقعا و مردمی نيروھای .است دمکراتيک ۀجامع يک ساختن ایبر تالش و شا درونی

 با بايد ارتجاعی نيروی دو اين از يکی به بستن دل و اسالمی جمھوری و امپرياليستھا سياستھای و محاسبات در انداختن

     .کنند کمک انقالب امر برای طوالنی ۀمبارز يک و خود سازماندھی راه در را آنھا ھا توده به حقايق توضيح

  

  :زير نويسھا 

 اعالم کرده بودند ً اخيراامريکائیی ايران حتی خود مقامات ئرغم پيشرفت برنامه ھای ھسته ه شايان ذکر است که ب) ١(

  . بسيار زيادی داردۀی فاصلئکه ايران تا ساختن بمب ھسته 

حکمتيست - ان، حزب توده  و حزب کمونيست کارگری  اين نيروھا می توان به حزب دمکرات کردستۀاز زمر) ٢ (

دانسته و با ناميدن قدرتھای " ھم راستا" "مصالح و خواست مردم ايران"را با " تفاھم لوزان"اشاره کرد که اولی 

" سرکوب آزادی"و " حقوق مليتھا"و " دمکراسی"از آنھا می خواھد که در زمينه "  بين المللیۀاراد"امپرياليستی به اسم 

ضمن استقبال از رويکرد مذاکره "حزب توده نيز .  سياست و رفتار خود بنمايندتغييرجمھوری اسالمی را وادار به نيز 

دنبال ه ب" تحقق توافق ھمه جانبه"بين رژيم جمھوری اسالمی و قدرتھای امپرياليستی، برای " جدی، پيگير و شفاف

" حکمتيست-حزب کمونيست کارگری"  نيروی ديگر موسوم به و باالخره.  در چنين مذاکراتی ست" تحقق منافع ملی"

نيز که سياستھای پرو امپرياليستی اش برای ھمگان آشناست در مورد تفاھم لوزان نيز دنباله روی خود از سياست ھای 

 اسناد نشست ھای" داغتر از آش عنوان می کند که ۀ در اين مورد را نشان داده و در نقش کاسامريکاامپرياليسم 

کيد کرده و آن را ممکن و أو ضرورت آن برای دو طرف ت ) نويسنده-توافق لوزان(اين حزب، بر اين توافق " رھبری

 و جمھوری اسالمی، با امريکاعادی سازی رابطه حکومتھای "نه تنھا چنين توافقاتی بلکه نفس " و می دانسته" عملی

توافقات نگاه کنيد به " (.شود رو نمیه و ضد اسالم روبعنوان يک جريان سرنگونی طلب و ميليتانت ه مخالفت ما ب

  ) حکمتيست، ميزگرد نشريه کمونيست ماھانه-لوزان، پيامدھا و سياست حزب کمونيست کارگری

  ١٣٩۴ ]حمل[فروردين

    

  

 

 

 


