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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جوالی ١۵
  

 !ی در ايرانئ جشن سر کشيدن جام زھر ھسته
  

هللا خمينی  روح حکومت، يعنی ای سردمدار حکومت اسالمی ايران، ھمانند سردمدار سابق اين سرانجام سيدعلی خامنه

ی را سر کشيد و به ھمين دليل، برگزاری جشن و سروری ھر چند کاذب، برای بخشی از جامعه فراھم ئ جام زھر ھسته

  !ای را در پيش دارد بنابراين، اکنون جامعه ما، جشن سر کشيدن جام زھر توسط خامنه. شده است

، بين نمايندگان ٢٠١۵ جوالی برابر با چھاردھم ١٣٩۴ ]سرطان[هشنبه بيست و سوم تير ما توافقی که امروز سه

ھا را از دست سران و   در وين صورت گرفت تا حدودی توجيھات و بھانه١١+۵حکومت اسالمی ايران و گروه 

ھا نتوانند ھمه کمبودھا و معضالت و مشکالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی  گيرند تا آن مقامات حکومت اسالمی می

به عالوه اين .  مانند تورم و گرانی، فقر و قالکت اقتصادی، بيکاری و غيره را به عوامل خارجی نسبت دھندجامعه

اکنون اين حکومت جانی در مقابل . شان صورت گرفته است توافق نه بر سر منافع مردم ايران، بلکه برای حفظ حاکميت

ا و به چه دليل اين مذاکرات را در طول ده سال گذشته کش  قرار گرفته است که چرسؤالای، به ويژه اين  ت عديدهسؤاال

   اقتصادی و اجتماعی دچار کرديد؟ داديد و جامعه ايران را به اين ھمه مصيبت و فالکت

 مسألهی را به يک اتوميابی به انرژی  ھای اخير، به ويژه در يک دھه گذشته، دست ايران در سال حکومت اسالمی

برداری نظامی از   برابر غرب تبديل کرده و غرب نيز ھمواره ايران را به حرکت به سمت بھرهحيثيتی و البته امنيتی در

بنابراين، در اين بازی خطرناک حکومت اسالمی و رقبايش، بازنده اصلی مردم ايران . ی متھم ساخته استاتومانرژی 

يران، موازنه و معادله سياسی و اجتماعی کنونی يده اد مگر اين که مردم آزاده و ستم. ھستند و بعد از اين نيز خواھند بود

  . به دست خويش گيرندًشان را مستقيما به نفع خودشان کنونی را بر ھم بزنند و سرنوشت خود و جامعه

گينی را در راه ھای سن  آغاز شد، جامعه ايران تا به امروز ھزينه١٣٨٢ ]ميزان[ مھرماه١۴در طول مذاکرات که از 

در حالی که سران و مقامات حکومت اسالمی، بدون .  کرده است  حکومت اسالمی حقوق پرداختهیئ ھای ھسته فعاليت

ی را پيگيری ئ ھای ھسته ازمان ملل متحد فعاليتی و ساتومژانس انرژی   به آئیاعتنا توجه به وضعيت مردم، و با بی

  .کرده  واکنون در مقابل رقبايش زانو زده است

 و با روی کار آمدن محمود ٢٠٠۶ی از سال ئ الملل بر سر برنامه ھسته عه بينمی با جامدر ماجرای مناقشه حکومت اسال

 ١٨٠٣، ١٧۴٧، ١٧٣٧(  قطعنامه تحريمی۴ اعضای شورای امنيت سازمان ملل به ترتيب ٢٠١٠نژاد تا تابستان  احمدی

ی کشورھا از جمله اياالت متحده چنين برخ ھم. اند  کردهئیعليه ايران به تصويب رسانده و مفاد آن را اجرا) ١٩٢٩و 
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ی ئ ھای ھسته فعاليت را به دليل ئیھا جنوبی و اتحاديه اروپا به صورت جداگانه تحريموريای ، کجاپان، کانادا، امريکا

  .اند  گذاشتهءجمھوری اسالمی تصويب و به اجرا

ھا از  بديل کرده و رسانهی را به يک پروژه محرمانه تاتوم، حکومت اسالمی پروژه ئیدر اين کشمکش و رويارو

ای  ی، تحريم گستردهاتومشدن ايران به بمب  غرب نيز در سوی ديگر بازی با تبليغ نزديک. اند پرداختن به آن منع شده

  ! نهًاند؟ قطعا گونه بوده است که دو سوی اين پرونده روايت کرده  اينًاما آيا واقعا. عليه ايران وضع کرده است

اما ھنوز . اند که به يک توافق جديد دست يابند ، ھر دو پذيرفته١+۵کومت اسالمی ايران و گروه حال چند ماه است که ح

دانند که حکومت اسالمی ايران در اين توافق چه  دم جھان به معنای واقعی نمیرھم شھروندان ايران و افکار عمومی م

ی و روزگار خود و اطرافيانش نگاه می کنند تا اما ھنگامی که به زيست و زندگ. به دست آورده و چه از دست داده است

س ستاد مشترک نيروھای ئيفيروزآبادی ر در حالی که به گفته. برند سوزند و به عمق فاجعه پی می عمق وجودشان می

روشن است که او چنين نظری ! مسلح حکومت اسالمی، چه توافق حاصل بشود و يا نشود ما جشن خواھيم گرفت؟

ھا نيز باز ھم   کردند و اکنون نيز با لغو تحريمریبردا  از محاصره اقتصادی به نفع خودشان بھرهھا آن. داشته باشد

تسليم «حسن روحانی اين توافق را . ھا در ھر دو حالت جشن بگيرند پس تعجبی ندارد که آن. برداری خواھند کرد بھره

ی را به ئ کننده ھسته و در ايران، تيم مذاکرهداند، اما جناح سياسی مخالف ا می» شدن غرب و شرق در برابر ايران

ھای سران و مقامات حکومت اسالمی، ھمه دروغ  گيری اين سخنان و موضع. کند متھم می» نشينی عقب«و » وادادگی«

  .فريبی است و عوام

ملل ھای سازمان  ای، قطعنامه اش با حمايت رھبرشان خامنه نژاد، در طول ھشت سال رياست جمھوری محمود احمدی

کشيدند که اين  امات ريز و درشت حکومت، ھمواره عربده میقعليه ايران را کاغذه پاره ناميده و ھمه سران و م

ھا  ھا، نه تنھا ضرری به آن گفتند چرا که اين تحريم البته از يک نظر درست می. ی در جامعه ايران نداردتأثيرھا،  تحريم

خواری در تمام  خواری و رشوه ھا، در اثر فساد اقتصادی و رانت حريموارد نکرده است، بلکه بر عکس بر اثر اين ت

  . اند ھای کالنی به جيب زده ھا، ثروت ھای حکومت اسالمی و عوامل آن ارگان

عنوان کرده بود » خط قرمز جمھوری اسالمی«را » سازی تعليق غنی«ای در سپاه پاسداران،  چنين نماينده خامنه ھم

به صورت تلويحی دولت » ھا به دنبال ورود به خطوط قرمز ھستند برخی گروه« گفتن اين که  طی اظھاراتی باًمجددا

ای و سپاه  ھای خامنه نژاد، از حمايت ھا و عملکردھای احمدی  سياست.حسن روحانی را تھديد به برخورد کرده بود

  .پاسداران برخوردار بود

: ای در بسيج گفت هللا خامنه ن نمايندگی آيتمسؤوالجمع ، در ١٣٩٣ ]حمل[حجت االسالم علی سعيدی در فروردن ماه

. يت متوجه سپاه و به ويژه بسيج استمسؤولترين  بريم که در اين شرايط بيش ای به سر می در شرايط حساس و پيچيده«

 ». کرد نيروھای ارزشی و متدينين جامعه تحمل نخواھندًھا به دنبال ورود به خطوط قرمز ھستند که طبيعتا برخی گروه

ای تالش دارند فضای جامعه را دوقطبی کنند که الحمدهللا ھمواره با درايت و روشنگری  عده«: چنين اضافه کرد او ھم

 ».مقام معظم رھبری، جامعه از چند يا دوقطبی شدن دور شده است

ی معنا ندارد و ئ ھستهتعليق «:  گفته بود٩٢ سال ]عقرب[علی سعيدی پيش از اين نيز در اظھاراتی مشابه در آبان ماه

 ».آميز است سازی برای اھداف صلح برای جمھوری اسالمی ايران در مذاکرات خط قرمز بوده و اصل ما اصل غنی

ای بار ديگر  ، خامنهئی برای توافق نھا١+۵ران و گروه ياالجل ا ان ضربيتر از يک ھفته مانده به پا چند روز پيش و کم

د به اجرای تعھدات ينبا«ھای غرب  ميکرات را برشمرد و اعالم کرد و گفت لغو تحرن مذايدر ا» رانيخط قرمزھای ا«

  ».ران منوط شوديا
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: ران ارشد حکومت اسالمی، گفتي، در جمع مد١٣٩۴ ]سرطان[شنبه دوم تير ای، او روز سه ت خامنهيسا به گزارش وب

د بعد آژانس گواھی دھد تا يعھدات را انجام دھند شما تيران منوط شود، نگويد به اجرای تعھدات ايھا نبا ميلغو تحر«

 ».مي قبول ندارً را مطلقامسألهن يھا لغو شود ما ا ميتحر

 و چه دولت امريکات، چه کنگره يھای اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امن ميتحر«:  کردتأکيدای  خامنه

 ».ھا ھم در فواصل معقول برداشته شود ميره تحينامه لغو و بق  ھنگام امضای موافقتًد فوراي باامريکا

ما با موکول کردن «: ، افزود»ران متناظر باشديات تعھدات ايد با اجرائيز بايھا ن ميات لغو تحرياجرائ«ن که يان اياو با ب

ست يم چون آژانس بارھا و بارھا ثابت کرده مستقل و عادل نياجرای تعھدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالف

 ».مين ھستين ما به آن بدبيرابناب

دا کند مگر ينان پين چه حرف نامعقولی است چگونه اطميدا کند، اينان پيد اطميند آژانس بايگو می«:  کردتأکيدای  خامنه

 ».ن را بازرسی کندين سرزمين که وجب به وجب ايا

ھای بلند  تيھا محدود امريکائی ما خالف اصرار«: ی گفتاتومران در مذاکرات يگر خط قرمزھای اياو با اشاره به د

 ».ميا ھا گفته ت را به آنيھای مورد قبول محدود م و مقدار سالي ساله را قبول ندار١٢، ١٠مدت 

رانی و غربی گزارش داده بود که با وجود اختالفات موجود، يھای ا  خرداد به نقل از مقام٢٨ترز روز يخبرگزاری رو

ای جمھوری اسالمی   برای محدود کردن برنامه ھستهئیرف به توافق جامع و نھاابی دو طي د احتمال دستيآ به نظر می

 .افته استيش يران، افزايه ايھا عل ميل در تحري سال، در ازای تسھ١٠کم  به مدت دست

کنند که  ب مطرح میيب و غريه و عجيده، چند اليچيک فرمول پيھا  ميھا درباره تحر امريکائی«: ای اضافه کرد خامنه

 ».مئيگو مان را می ًحا مطالبيد اما ما صريآ زی در میيست از آن، چه چيوم نمعل

ران و بازرسی از مراکز يھای ا تيوجو از شخص ر متعارف، پرسيھای غ بازرسی«: گر اعالم کردين بار ديچن او ھم

 .ران اعالم کرديا» یئ خطوط قرمز ھسته«يگر را از د» نظامی

ی ئ منع گسترش سالح ھستهمان يران بر اساس پروتکل الحاقی در پيبه مراکز نظامی ا دسترسی مسألهھای گذشته  در ماه

ران و آژانس ين ايب» مانده مسائل باقی«ران برای حل يی ائ ين مصاحبه با دانشمندان ھستهچن تی و ھم پی معروف به ان

 .ران منجر شده استي و مخالفان آنھا در ایئ کننده ھسته يم مذاکرهن تيھا ب ئیارويی به موجی از رواتومالمللی انرژی  نيب

ی، اتومالمللی انرژی  نيدھد، اما آژانس ب ران اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمیي کرده است که اتأکيدای  خامنه

ن د از مراکز نظامی آيد امکان بازديران باي با ائیی نھائ اند که توافق ھسته طرنشان ساخته و فرانسه خاامريکائیمقامات 

 .را ھم فراھم آورد

حفظ دستاوردھای الزام دولت به «ات طرح موسوم به طرح يمجلس شورای اسالمی نيز با وجود مخالفت دولت، جزئ

 .ب کرديرا تصو» یئ ھسته

نامه پادمان مجاز به انجام  در چارچوب توافق«ی اتومالمللی انرژی  نيندگان مجلس، آژانس بيبر اساس مصوبه نما

 .ران استيی ائ ھای ھسته يتاز سا» رفھای متعا نظارت

ی، اسناد و ئ رھستهيتی و حساس غيدسترسی به اماکن نظامی، امن«ن حال، ين طرح در عي ائیب نھايدر صورت تصو

 ».ت شوديت ملی رعايد مصوبات شورای عالی امنيدانشمندان ممنوع است و با

ھمان مسائلی است » ًنايع«د يگو ر جلسات عمومی میچه د گری از سخنان خود اظھار داشت که آنيای در بخش د خامنه

 .ديگو ربط می ن ذیمسؤوالگر يس جمھوری و دئيکه در جلسات خصوصی به ر

نظر  ح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرفيرصحيغی غين خط تبلين ايبنابرا«: او اضافه کرد

 ».شده است، خالف واقع و دروغ است
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ن حال گفت که يدر ع» کند ان و دنبال میي با شجاعت، مواضع را بًانصافا«ران يم مذاکره اين که تيان ايای با ب خامنه

 ».ور ھستندين و غيص و عمل خطا کنند اما متديھا ممکن است در تشخ البته آن«

 .داند می» کننده  کالزم و کم«ست و آن را يران مخالف نيی ااتومکننده  م مذاکرهي کرد که با انتقاد از تتأکيداو در ادامه 

ھای  بيدن عيتر است چرا که د ت است که انتقاد کردن از عمل کردن آسانيک واقعين ياما ا«: ای اضافه کرد خامنه

 ».باشد ھای او، مشکل می ھا و نگرانی طرف مقابل راحت است اما درک دشواری

ای برخی از مسائلی را که  م ھستهيم که تي باشد مانع ادامه انتقادھا شود اما متوجهين حرف من، نبايا«: ای گفت خامنه

 ».کشاند ھا او را به برخی اقدامات می داند اما بعضی ضرورت مورد انتقاد است می

ران خواسته بود که با دعوت از افراد شاخص مخالف تفاھم لوزان يی ااتومکننده   م مذاکرهيای، پيش از اين از ت خامنه

 .ز بشنونديھای آنان را ن حرف

ن سال جاری، از دولت و طرفدارانش خواسته بود که به کسانی که به گفته او يز در روز اول فروردين نيش از اي پاو

 .اھانت نکنند» کنند ابراز دغدغه و دلواپسی می«

تر  شيران که بيی ااتومران، برای منتقدان مذاکرات درباره برنامه يھای حکومت اسالمی ا در رسانه» دلواپسان«عنوان 

 .رود داری ھستند، به کار میيک به جبھه پايھا نزد آن

، در يک برنامه ١٣٩۴ تير ٢١شنبه  س اول مجلس شورای اسالمی، روز يکئيمحمدحسن ابوترابی فرد، نايب ر

سانتريفيوژ »  ھزار١٩تمامی « ايران به ١+۵مذاکرات با گروه » به نتيجه نرسيدن«تلويزيونی، گفت که در صورت 

  .طنز گاز تزريق خواھد کردی ناتومات تأسيس

 او اضافه .شود ی نطنز گاز تزريق میاتومدر سايت »  ھزار سانتريفيوژ٩«به گفته ابوترابی، درحال حاضر تنھا به 

ھا را برای   خواھيم کرد و فعاليتئیکند نھا آر يک فعاليت می  برابر آی٢٠ را که ٨آر  ھای آی زمان ماشين ھم«: کرد

 ».ر سو ادامه خواھيم داد ھزا١٩٠رسيدن به نقطه 

 تيرماه گفته بود که در صورتی ٩شنبه  س جمھوری حکومت اسالمی ايران، روز سهئيپيش از اين نيز حسن روحانی، ر

  .گذاشته شود، ايران به روال قبلی باز خواھد گشت» زير پا «١+۵که توافق احتمالی بين ايران و گروه 

به گزارش خبرگزاری . ستامريکا عليه ئی تير ماه محسن رضا٢٠تر سخنان شامگاه شنبه   از ھمه مضحکاما

خبرآنالين، ساعات پايان مذاکرات وين، شرايط را چنان پيچيده کرده که کسی تصوير دقيقی از سرنوشت مذاکرات 

 و  که اين روزھا، بين پوشيدن کت و شلوار و لباس نظامی در رفت و آمد است به استوديوی گفتئیمحسن رضا. ندارد

سخنان او در بخشی از .  به تحليل اوضاع بپردازد٢گوی ويژه خبری آمد تا با امير شجاعی، مجری سياسی شبکه 

ھا را  امريکائی در دقايقی از برنامه، ئیرضا.  قطع شدامريکائیگر  گو با يک تحليل و برنامه با ارتباط با وين و گفت

خندھای دکتر روحانی و ظريف با غنيمت بدانند تا   توصيه کرد لبھا تھديد به اسير گرفتن سربازانش کرد و البته به آن

  .  ھزار سانتريفيوژی نخورند١٠٠سيلی 

 و متحدانش را تھديد کرد که اگر در پای امريکا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با سخنان شديداللحن ئیمحسن رضا

ن کليدی مسؤواله استکبار جھانی بايد سخنان او گفت ک. ميز مذاکره مسائل را حل و فصل نکنند پشيمان خواھند شد

او که فرمانده اسبق سپاه پاسداران حکومت اسالمی . دنشان را تلف نکن د و وقتنجمھوری اسالمی را بسيار جدی بگير

من به عنوان يک سرباز و پاسدار . تواند بکند  نيز بداند از لحاظ نظامی عليه ايران ھيچ کاری نمیامريکا«: است، گفت

ھا بخواھند به ايران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند ما  امريکائیدھم اگر  الب قول میانق

 دالرھا بايد چند ميليارد  گيريم و آن موقع برای آزاد کردن ھر يک از آن  را اسير میامريکائی ١٠٠٠در ھفته اول حداقل 

  . بدھند
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کيش حکومت اسالمی  ھای تروريستی اسالمی ھم ع سران داعش و ديگر گروه، ھمان موضئیاين موضع محسن رضا

  .کنند  اخاذی میدالرھا  ھا، ميليون ايران است که برای آزادی گروگان

:  که اين روزھا به دليل حساسيت اوضاع و خطر بروز جنگ لباس نظامی به تن کرده است، ادعا کردئیمحسن رضا

ھاست و اگر وارد جنگ شوند در ھمان ھفته اول به زانو   و مذاکره تنھا راه نجات آنبست گير کرده است  در بنامريکا«

  . در خواھند آمد

به  تر از يک ماه قادر اند که اگر جنگی آغاز شود در کم  کردهئیايھای پنتاگون ارز ژيستيالزم به ذکر است سترات

   ! شکست نيروھای ايران ھستند

خير أھا مطالبات جديدی را مطرح کردند تا با اين ت آمد آن ھای جان کری برمی تاز صحب« که سؤالاو در برابر اين 

  اين مطالبات چيست؟. مواجه شده

اين کانال انحرافی است که طرح . اند  بردهراکتیای روی مسايل  ھا، بحث را از ھسته امريکائیروشن است : جواب داد

اين کار .  داشته باشيمراکت کيلومتر به باال نبايد ٣٠٠اشته باشد و از ھای بالستيک د راکتگويند ايران نبايد  کنند و می می

ھا نيت شومی در  دھد آن اين کار شک برانگيز است و نشان می.  نداشته باشيمراکتشود ما  مگر می. خلع سالح است

ھا قصد دارند در  آناش اين است که   نداشته باشد، معنیراکت کيلومتر ۴٠٠ يا ٣٠٠چون اگر ايران بيش از . سر دارند

کنم يکی از  لذا من فکر می. آينده جنگی را به ايران تحميل کنند و ايران قدرت مقابله به مثل را در اين جنگ نداشته باشد

ھای تفاھم  کنند و صحنه ميز و بحث  اين است که عاليم مشکوکی را به ميز مذاکره منتقل میامريکائیاشتباھات بزرگ 

   ...تواند با خطر مواجه کند برند که تمامی مذاکرات را می ی میآميز مذاکرات را سمت

ی جمھوری اسالمی ايران در اتومپرونده «ای به نام  بندی مقاله ، در جمع٢٠٠٦ چ مار١٢در ھمان زمان و در تاريخ  

  چه بايد کرد؟... «: ، نوشته بودم»شورای امنيت سازمان ملل متحد

با تحريم » !دمکراسی؟«ھا برای رسيدن به ، مذھبی و ناسيوناليست، که مدت اپوزيسون ليبرالئیگرايشات بورژوا

ی جمھوری اسالمی به شورای امنيت اتومکشيدند اکنون با ارجاع پرونده اقتصادی و حمله نظامی به ايران را انتظار می

 اجتماعی خود را در اين گرايشات که منافع اقتصادی، سياسی و. شان زياد شده استسازمان ملل متحد شور و شوق

انداز و شان در تضاد و در تقابل با چشمانداز و استراتژیست که چشمکنند، طبيعیھای امپرياليستی دنبال میسياست

- اين جريات از خيزش توده. خواه جامعه ايران و در راس ھمه طبقه کارگر باشدھای اجتماعی و آزادیاستراتژی جنبش

- ھوری اسالمی، وحشت دارند و به ھمين دليل انقالب را مترادف با خشونت معرفی میای در جھت سرنگونی کليت جم

 ايران ٥٧ھای اوايل انقالب ھمين گرايشات عالوه بر کارنامه سياھی که در ھمکاری با جمھوری اسالمی در سال. کنند

» دوم خرداد« گانه ١٨ای ھ فرقهھایکردند به سياستدارند، اخيرا نيز يک دوره ھشت ساله مردم را تشويق می

. ھا اميدوار باشند که عمال به نفع و بقای حاکميت جمھوری اسالمی بودھای قطره چکانی آنجمھوری اسالمی و رفرم

  .اندھای شورای امنيت سازمان بسته اکنون نيز چشم اميد خود را به سياست

- غرب و سازمان ملل متحد و ديگر نھادھای بينھای به اصطالح دمکراتاگر دولت«:  کرده بودمتأکيددر ھمان مقاله 

مندند که جمھوری اسالمی از حاکميت برکنار شود و آزادی و دمکراسی واقعی در ايران برقرار المللی، واقعا عالقه

گردد تا به روند صلح و دمکراسی در خاورميانه کمک شود، به جای تحريم اقتصادی و احتماال حمله نظامی به ايران، 

ھا، مساجد و مراکز به خانهيعنی سفارت. المللی بايکوت سياسی کنندمھوری اسالمی ايران را در سطح بينرژيم ج

جمھوری اسالمی را تعطيل کنند، نمايندگان اين رژيم را از سازمان ملل متحد، سازمان » تجاری و فرھنگی«اصطالح 

ھای خود اخبار و اعتصاب و اعتراض و مبارزات انهالمللی اخراج نمايند، از طريق رسجھانی کار و ديگر جوامع بين

خواه و کارگران و را انعکاس دھند تا مردم آزادی... جويان، مردم انقالبی کردستان وکارگران، زنان، جوانان و دانش
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 ئیھاخواه ايران، تجمعات اعتراضی، فرھنگی و کنفرانسھای جھان، در ھمبستگی با مبارزات مردم آزادیسوسياليست

در چنين شرايطی اکثريت مردم ايران و در پيشاپيش ھمه طبقه کارگر، مبارزه خود را با . برای آينده ايران ترتيب دھند

کنند تا با دھی میای سازمانالمللی، در سطح سراسری و گستردهبرخورداری از حمايت و پشتيبانی افکار عمومی بين

ت خويش رقم بزنند و حکومت آزاد، برابر و انسانی خود را سرنگونی جمھوری اسالمی، سرنوشت خود را به دس

. آن موقع ايران، به سنگر محکمی در روند صلح و دمکراسی و آزادی در خاورميانه تبديل خواھد شد. تشکيل دھند

ای به کسانی که به ايران ترين لطمهھای جمھوری اسالمی، کمھا و کنسولگریخانهست که بسته شدن سفارتطبيعی

المللی و ديپلماتيک رسم بر اين است که چنين وظايفی سازد، چرا که در عرف و قوانين بينکنند وارد نمیفت و آمد میر

  .ای واگذار شوددر ھر کشوری بالفاصله به يک دفتر ويژه

ی و ھای سياسخواه داخل و خارج کشور، اولويت فعاليتمسلم است که نيروھای جنبش کارگری و کمونيستی و آزادی

يابی مستقل طبقه کارگر بر عليه ھجوم سرمايه و رژيم حامی سرمايه دھی تشکلاجتماعی اين دوره خود را به سازمان

گام مطالبات اقتصادی، بهاختصاص دھند تا از يک سو صف طبقاتی خود را محکم کنند و از سوی ديگر با تحميل گام

ز تاريخی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی به نقع اکثريت ساھای تحوالت سرنوشتسياسی و اجتماعی خود زمينه

  ».اين راھی است که در مقابل ما قرار دارد. جامعه ايران، فراھم سازند

ھر » حق «مسأله به تأکيدشده،  ی ايران مطرح اتومھای ھا در رابطه با فعاليت يک بحث ديگری ھم که در اين سال

 مقامات حکومت، چنين بحثی عالوه بر توجيه سران و. ی استاتومبی به انرژی ياکشوری از جمله اير ان برای دست

پرسيدنی است که اين چه حقی است که . رسيد ھای مخالفين آن نيز به گوش میھا و شخصيتاز زبان برخی از سازمان

شکل و خطرناک و به ھا نيز بسيار م بودجه به آن، حتی نگاھداری معمولی اين نيروگاهدالربا اختصاص ميلياردھا 

ی چرنوبيل در شوروی سابق، چه خسارات و لطمات اتومبرای مثال انفجار نيروگاه .  نياز داردئیتخصص و دانش باال

ی که اتومدھنده اولين بمب چنين ضايعات انسانی و تخريب و ويرانگری ھولناک و تکان ھم. انسانی ھولناکی به بار آورد

، بر روی مردم شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی ژاپن انداخته شد، به عنوان يک مريکاابه دستور دولت اياالت متحده 

. ی در تاريخ ثبت شده استاتومھای کشتار جمعی فاجعه عظيم انسانی و قدرت تخريب و ويرانگری گسترده سالح

ی موجود در سطح اتومھای بنابراين سياست اصولی و انسانی اين است که با صدای رسا فرياد بزنيم که نه تنھا نيروگاه

ھای کشتار جمعی بايد نابود گردند، بلکه ھيچ کشوری از جمله حکومت اسالمی جھان بايد برچيده شوند، ھمه سالح

 از انرژی طبيعی نفت و ئیبه عالوه ايران بر روی دريا. اليت در اين راستا را نداشته باشدگونه فعايران نيز حق ھيچ

- بنابراين روشن است که ھدف جمھوری اسالمی، جز دست. ی ندارداتومترين نيازی به انرژی  گاز خوابيده است و کم

  .ھای کشتار جمعی چيز ديگری نبوده و نيست يابی به سالح

كنند   مى ى كه تالشيھا ى و دولتاتومھاى  ابى به سالحي ى براى دستيستى و بورژوايوناليات ناسھيتوجبه اين ترتيب، 

ك يى كه مانند حکومت اسالمی ايران، نان روزانه مردم يھا ا دولتيھا را در انحصار خود داشته باشند و  ن سالحيا

دھند، ھمگى در راستاى منافع اقتصادى،   مى شان اختصاص ای ھاى ھسته تياردى فعاليليھاى كالن م كشور را به بودجه

  .چ نفعى براى كارگران و مردم محروم و تحت ستم و آزاده ندارديدارى جھانى است و ھ هياسى و نظامى سرمايس

ى كه سالح ياست، گو» ملى«عى منافع يعى ھر كشورى و از جمله حق طبياى حق طب ت ھستهيشود كه فعال مى گفته 

 و بھداشت  تر كند؛ دستاوردى براى آموزش نيران را رنگيه خالى كارگران و محرومان جامعه اى قرار است، سفراتوم

ر كودكان و كارھاى جانكاه كودكان كار يست و زندگى مردم سالم شود؛ از مرگ و ميط زيو رفاه جامعه داشته باشد؛ مح

ن ين چني، كه ا...ارى رساند وياز جامعه يحتاج مورد نيدكننده مايھاى تول رى گردد؛ به رشد تكنولوژى كارخانهيجلوگ

 !كنند؟ عى ملى معرفى مىيى را منافع و حق طباتومستى و يتاريليھاى م تينه چاك فعاليس
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  حال بخش ني كند، در عتأمينك كشور را ين حالت قرار است درصدى از برق يى، در بھتراتومھاى  روگاهيتكنولوژى و ن

ى را با خطر نابودى ياياھا و جانداران دريست و دريط زيشود، مح  به كار گرفته مىىاتومھاى  د بمبيعمده آن براى تول

ھاى ظاھرا ناشناخته مبتال  مارىيكنند، به ب ى زندگى مىاتومھاى  روگاهيكى نيسازد و كسانى را كه در نزد مواجه مى

شود و جان صدھا   مى ر ھوا پخشو ديوآكتيل، راديى مانند چرنوباتومروگاه ياى براى ن در صورت بروز حادثه. سازد

ت ين سالح مخوف، بشرياحتماال در صورت بروز جنگ، با استفاده از ا. سازد ھزار انسان را با خطر مرگ مواجه مى

ن حوادث روى ندھد و به يكدام از ا چيم ھي كن حتى فرض. ما خواھد بوديروشيعى چون ناكازاكى و ھيباز ھم شاھد فجا

ار ي بسمسألهى، اتومھاى  كار كنند، فقط نگھدارى زباله» انهيجو صلح«ى در راستاى اھداف ماتوھاى  روگاهياصطالح ن

چ ين ھيبنابرا. رو خواھد كرد به ھاى تازه و خطرات تازه رو مارىيبا ب نده رايھاى آ خطرناكى است و دفن آن، نسل

د از سوى افكار عمومى يجھان، نباگر در يا ھر كشور ديى جمھورى اسالمى و اتومھاى  تيھى در راستاى فعاليتوج

د خواھان نابودى يفراتر از آن با. دا محكوم كرد و جلو آن را گرفتيد شدين راستا را باي در ا ھرگونه تالش. رفته شوديپذ

ن خواست نه تنھا منافع مردم يا. ى شداتومھاى  روگاهيى در سطح جھان و بستن ناتومھاى  ن بردن ھمه سالحيو از ب

  .ه منافع مردم جھان را به دنبال داردران، بلكيا

ن را به خطر يى، زندگى ساكنان كره زماتومابى به انرژى ي  براى دست ى و تالشاتومھاى   سالح د و فروشيتاکنون تول

چنان به  كند، ھم ر مىيھا سراز ھاى سازنده آن ھا و شركت ب دولتيى كه سود سرشارى به جيجا انداخته است، اما از آن

روگاه ي ن د و فروشيدھد كه بر خالف ادعاھاى ھمه كسانى كه در تول ھا نشان مى تيواقع. دھند  آن ادامه می  فروشد ويتول

دارى  هيستم سرمايس. ھاى ھولناك ندارد روگاهين نيازى به ايچ نيست و زندگى ھينفع ھستند، بشر براى ز ى ذیاتومھاى 

ن يبنابرا. ح داده استيست و زندگى سالم و انسانى ترجيد را بر زاسى و نظامى خويخ، منافع اقتصادى، سيدر طول تار

ه يده شدن كليد خواھان بر چيست، بايط زيھا و مواظبت از مح اى براى دفاع از جان انسان ان و انسان آزادهيھر جر

  .ھاى كشتار جمعى و جھانى عارى از سالح شد ه سالحيى در سراسر جھان و نابودى كلاتومھاى  روگاهين

... ھا و ىالمانھا،  ھا، فرانسوى ى، توسط روسىاتومھاى  روگاهياندازى ن ران در سی و شش سال گذشته، براى راهيا

در حالى كه اگر . ده استيبردارى نرس ى بوشھر كرده است كه ھنوز ھم به بھرهاتومروگاه ي فقط خرج ندالراردھا يليم

منى يدى و ايزه ساختن ابزارھاى توليا مدرنيشرفته و ي و پھاى صنعتى مدرن  كارخانه تأسيسن مبالغ صرف مثال يا

  شيونى پيلين ابعاد ميكارى در ايكردند و ب دا مىيھا اشتغال پ ن كارخانهيسو صدھا ھزار كارگر در ا كيشد، از  ع مىيصنا

ن، يبنابرا. ديرس كنندگان مى مت ارزان و مناسبى به دست مصرفياز جامعه با قيگر، لوازم مورد نيآمد و از سوى د نمى

ھاى كشتار جمعى در دو  ابى به سالحي  براى دست  داده شود تالش صيست تا تشخياى ن دهيچيرھاى پيل و تفسياز به تحلين

ز رقابت و ياكنون ن. ان مالى و جانى سودى براى جامعه نداشته استير از ضرر و زيحکومت شاھنشاھى و اسالمى، غ

ن يتر شيھای اجتماعی کرده است كه ب ھا و آسيب ن را دچار انواع و اقسام فالکتراين عرصه، جامعه اي در ا كشمكش

ك دھه محاصره ي از  شيع انسانى را در بين فجايج چنيما نتا. ر ھستنديران و مردم محروم و فقيان آن مزدبگيقربان

ت يكننده امن نيشته باشد، تضمى دااتومھاى  شود ھر كشورى كه سالح ن ادعا مىيعالوه بر ا. مياقتصادى عراق شاھد بود

اى يھاى دن بندى اسى، نظامى و بلوكي اقتصادى، س شيرا آرايى صحت ندارد، زين ادعايآن كشور است، در حالى كه چن

اى بردارد و  ھاى جھانى و منطقه ستى و كشمكشيتاريليھاى م استيامروزى طورى است كه اتفاقا كشورى كه دست از س

ك يشرفت علمى و تكنولوژيى را صرف رفاه اجتماعى و پاتومھاى  د سالحيژه توليستى، به ويتاريلين ميھاى سنگ نهيھز

 .تر است شيز بيت آن نيد، ثبات و امنيمثبت نما

ھاى حکومت اسالمى، براى  ژه تالشي آن به و د و فروشيى، تولاتومھاى  ابى به سالحي  براى دست د ھرگونه تالشيبا 

ھاى كشتار جمعى در جھان شد  ه سالحيحا محكوم كرد؛ خواھان نابودى كلي جمعى را صرھاى كشتار ابى به سالحي دست
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ران و جھان يل انسانى و اجتماعى در ايھاى كشتار جمعى، به مسا اردى سالحيليھاى م  بودجه و خواھان اختصاص

 و بدون  ضيدون تبعى، بدون جنگ و كشتار، باتومھاى  ژه سالحيبدون شك ساختن جھانى بدون سالح، به و. ديگرد

  !ر استيپذ ر و جدى عملى و امكانيگي و مبارزه متشكل طبقاتى پ ، با تالش...استثمار و 

» !احتمال تحريم اقتصادی ايران و وظايف ما«چنين در مطلب ديگری که قبل از تحريم اقتصادی ايران، تحت عنوان  ھم

ھر چند  « پرداخته بودم کهمسألهنوشته بودم به اين » يدگاهد«، در ياداشت ھفته سايت ٢٠٠۶که در تاريخ ھشتم سپتامبر 

در ھر . رسدناپذير به نظر می تحريم اقتصادی اجتناب  که ھنوز زود است از احتمال حمله نظامی سخن به ميان بياوريم

کارگر و صورت اگر بدترين احتماالت، يعنی تحريم اقتصادی و حمله نظامی را در نظر بگيريم، طبيعی است که طبقه 

ھای خود را با شرايط موجود طلب در داخل کشور و نيروھای اپوزيسيون در خارج کشور سياستھای حقھمه جنبش

توان به سه بخش تقسيم کرد که ھر در مجموع اين نيروھا را می. دار شوندمنطبق سازند و نسبت به آن وظايفی را عھده

  .کنيمدر اين جا فقط به سه بخش کلی اشاره می. شوديم میھای مختلف تقسھا نيز به بخشکدام از اين بخش

کنند و مخالف تحريم اقتصادی و حمله نظامی به ايران  که برای سرنگونی جمھوری اسالمی مبارزه میئی نيروھا-

 و ھای خود با کودتاھا  اگر تا ديروز سياستامريکااش،  و متحدان ايرانیامريکازيرا بر خالف تبليغ دولت . ھستند

کند و با راه انداختن جنگ و کشتار کشورھا را به اشغال  میئیبرد، اکنون مستقيما کشورگشاميليتاريسم بومی پيش می

بنابراين، . وقايع ھولناک افغانستان و عراق در مقابل جامعه جھانی و جامعه ايران قرار دارد. آوردنظامی خود در می

ترين ربطی به روند دموکراسی و آزادی و رفاه در وميانه بزرگ کم و طرح خارامريکاپرواضح است که لشکرکشی 

  .سوزاندگيرد و تار و پود جامعه را می جنگ قرار میتأثيراين منطقه بحرانی ندارد، بلکه برعکس ھمه چيز تحت 

 گره امريکاھای انداز خود را به سياست ھستند و افق و چشمامريکا که طرفدار محاصره اقتصادی و حمله ئی نيروھا-

  .زنندمی

  .دھندالعملل چندانی از خود نشان نمیگر ھستند و نسبت به وقايع عکس مردمی که نظاره-

اين . خواه استبندی، يعنی نيروھای کارگری و چپ و آزادیتر به نيروھای بخش اول اين تفسيماما اميد جامعه بيش

در چنين روندی است . تر از گذشه باشنددر شرايط موجود فعالنيروھا به دليل وظايف سنگين طبقاتی و اجتماعی، بايد 

  ...شوندگر ھستند، به بطن صحنه سياسی کشيده میکه بخش سوم، يعنی مردمی که نظاره

طلب، چه در داخل و چه در خارج کشور خواه و برابریبدين ترتيب، کليه نيروھای کارگری و کمونيستی و آزادی

ر بر عليه تحريم اقتصادی و جنگ احتمالی و در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی، نه ھماھنگ و ھم جھت با يکديگ

ھا و آلترناتيوھای سياسی و اجتماعی خود را در سطح وسيعی به گوش  گيرند، بلکه طرحتنھا موضع فعالی به عھده می

  ».رسانندجامعه می

ھای  چرا که تحريم. نامه ژنو نداشته است افقای جز پذيرش تو از نگاه کارشناسان نيز حکومت اسالمی ايران، چاره

ھای  گيری ميزان خسارت ناشی از تحريم اگر چه اندازه. اقتصادی ضربه شديدی به اقتصاد ايران وارد کرده است

دھد که  ھای اطالعاتی نشان می پذير نيست، اما برآوردھای سازمان اقتصادی غرب عليه ايران به صورت دقيق امکان

  .ھا زيان ديده است  از محل تحريمدالر ميليارد ١٠٠االنه ايران حداقل س

درآمد صادرات نفت ايران، . تر از يک ميليون بشکه در روز رسيده است ھای اخير، به کم صادرات نفت ايران در سال

اھش کاھش صادرات نفت، به ک.  کاھش يافت٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ۵٠تر از   در سال به کمدالر ميليارد ١١٠از 

معاون وزير نفت . ھای نفتی مشترک انجاميده است ماندگی ايران در ميدان گذاری در حوزه نفت و گاز و عقب سرمايه

الدين جوادی، صنعت  چنين به گفته رکن ھم.  در سال اعالم کرده استدالر ميليارد ٣٠ماندگی را  زيان ناشی از اين عقب

  .گذاری در سال نياز دارد  سرمايهدالرارد  ميلي٣٠نفت ايران برای حفظ شرايط موجود به 
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به طوری که بر اساس برآورد . رو کرده است المللی اقتصاد ايران را با کسری نقدينگی روبه ھای بين چنين تحريم ھم

 ٣٠ درصد واحدھای اقتصادی ايران در سه سال گذشته با ظرفيت ۶٧ھای مجلس شورای اسالمی ايران،  مرکز پژوھش

زمان با آن نرخ رشد اقتصادی منفی شده  عالوه بر اين نرخ تورم نيز در ايران رشد کرده و ھم. اند کردهدرصدی فعاليت 

  .اند و تجارت خارجی ايران کاھش يافته است المللی ايران را ترک کرده گذاران بين سرمايه. است

اما احمد شيرزاد نماينده . ده استی خود منتشر نکراتومحکومت اسالمی ايران، تا به حال جزئياتی از ھزينه برنامه 

او ھشت سال پيش نيز در . ی ايران انتقاد کرده استاتوماصفھان در مجلس ششم، به شدت از غيرشفاف بودن برنامه 

ھا نبودند و ھيچ نوع شفافيتی  کدام از مجالس اول تا ششم که ما بوديم در جريان اين پروژه ھيچ«: يک سخنرانی گفت

مجلس ششم خيلی تحقيق کرد و در .  چگونه انتظار داريد در يک فرايند عقالنيت وجود داشته باشدوقت وجود نداشت، آن

ی اتومای ايران تنھا يک گزارش تخصصی در سازمان انرژی  ھای ھسته جا رسيديم که در مورد پروژه نھايت به اين

ای توصيه  ر اين گزارش توليد برق ھستهھم گزارش يک کارمند ليسانسيه اين سازمان است که د ايران وجود دارد که آن

  ».کاری شده است  که در اين گزارش آمده، دستئیھا شود، در حالی که در تمام ادله می

ساخت يک نيروگاه از صفر « :  گفته بود٩٠ی بوشھر نيز در سال اتومحسن غفوری فرد عضو کميته تحقيق از نيروگاه 

  ».بوشھر استی اتومتر از تکميل نيروگاه  مقرون به صرفه

برداری رسيد، اين   به بھره٢٠٠٨ن جمھوری اسالمی، نيروگاه بوشھر با ھشت سال تاخير در سال مسؤوالبنا بر اعالم 

  .برداری از آن به يازده سال برسد نيروگاه دو سال پيش به صورت رسمی به شبکه برق ايران پيوست تا تاخيز در بھره

.  برآورد کرده استدالر ميليارد ٩٧ده به ايران در جنگ ھشت ساله را سازمان ملل متحد خسارت مستقيم وارد ش

 اداره کرده، اما برآوردھای دالر ميليارد ۵٢حکومت اسالمی ايران، اعالم کرده که ھشت سال جنگ با عراق را تنھا با 

  .دھد  نشان میدالر ميليارد ٧٠٠کارشناسی ھزينه تحميل شده به ايران برای جنگ را بيش از 

ھا زيان ديده   از محل تحريمدالر ميليارد ١٠٠دھد که ايران حداقل ساالنه  ھای اطالعاتی نشان می آوردھای سازمانبر

  .است

 برای واردات دالر ميليارد ١١ برای ھدايت جنگ و دالر ميليارد ١١٢ تا ٩۴المللی، ايران  نھادھای بين بر اساس گزارش

 ميليارد ۶٢٧از کاھش درآمدھای نفتی و توليدات کشاورزی برای ايران نيز ھزينه غيرمستقيم ناشی . نظامی ھزينه کرد

  .است  برآورد شده دالر

سازی  دو تن اورانيوم غنی«، ايران در ھشت سال گذشته توانسته است ١٣٩٢به اقرار يکی از نمايندگان مجلس در سال 

گوی نياز يک سال نيروگاه  سال تنھا پاسخبرداری برسد، پس از ھفت  کند و چنانچه کل ظرفيت مرکز نطنز به بھره

  ».بوشھر خواھد بود

. ھا و تبليغات حکومت اسالمی متوھم شوند در چنين شرايطی، مردم ايران به خصوص طبقه کارگر، نبايد به سياست

د، بلکه به ترديد ھم به لحاظ اقتصادی و ھم به لحاظ سياسی، نه تنھا بھبود چندانی در جامعه ايجاد نخواھد کر چرا که بی

  . ھای سياسی ھم افزايش خواھد يافت احتمال زياد فشارھای اقتصادی و سرکوب

-خواه، که در اين سی و شش سال در جھت سرنگونی رژيم سرمايهجنبش کارگری کمونيستی و ھمه نيروھای آزادی

اين راه نيز قربانيان زيادی اند و در  يک جامعه آزاد و برابر و انسانی مبارزه کردهئیداری جمھوری اسالمی و برپا

 بودندد، زيرا اين سياست را در چند سال گذشته اند، با ھرگونه تحريم اقتصادی و حمله نظامی به ايران شديدا مخالفداده

 و امريکا ئیاھدا» دمکراسی«اند، آگاھند که در ھمسايگی خود، يعنی در افغانستان و عراق از نزديک شاھد بوده

ديده و محروم اين دو کشور، جز رنج و درد و محرومت اقتصادی و اختناق سياسی و قتل و رنجمتحدانش به مردم 

- طلب از ھيچخواه و حقھای اسالمی ديگر که در آن زنان، کارگران و مردم آزادی جمھوریئیغارت و جنايت و برپا
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حتی قوانين اساسی اين . ده استشان نشگونه حقوق فردی و اجتماعی و آزادی برخوردار نيستند، چيز ديگری نصيب

مضاف براين که در بيش از يک دھه . زده متاثر از قوانين ارتجاعی اسالمی استزده و فالکتکشورھای جنگ

 ئیمحاصره اقتصادی عراق، صدھا ھزار انسان، به ويژه کودکان به دليل کمبود دارو و درمان و بھداشت و مواد غذا

پس از اشغال نظامی . کرد چنان قدرقدرتی میدر حالی که صدام حسين و حکومتش ھمکافی جان خود را از دست دادند، 

اين کشور نيز جنگ و خشونت نيروھای اشغالگر از يک سو و جريانات مرتجع ملی و مذھبی از سوی ديگر، ھر روز 

گر طرح مشابه طرح بنابراين، ا. گيرنددفاع و زنان و کارگران و مردم محروم میشماری از مردم بیقربانيان بی

تر از تر و گستردهعراق، اکنون در ايران نيز پياده شود شايد ابعاد تخريب و ويرانگری و کشتار آن به مراتب بيش

اما تفاوت بزرگی که بين عراق و افغانستان و ايران وجود دارد، اين است که جامعه ايران، از يک . عراق خواھد بود

ھای رژيم جمھوری اسالمی ياليستی برخوردار است که وجود اين جنبش، ھم طرحجنبش قوی و اجتماعی کارگری سوس

 اپوزيسيون ايرانی را نگران کرده و مانع اصلی پيشرفت ئی و متحدانش و ھم گرايشات رنگارنگ بورژواامريکاو ھم 

  .ھا استھای شوم آنطرح

در اين . ھای مردم رفته استه چشم تودهاساسا دود محاصره اقتصادی ايران، نه به چشم حکومت اسالمی، بلکه ب

، ھرگونه اعتراض » امنيت کشورتأمين«و » موقعيت جنگی«ھا، نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی، به بھانه  سال

در حال حاضر دستمزدھای بسيار ناچيز کارگران، حتا به موقع پرداخت . اند تر شکلی سرکوب کردهای را به وحشیتوده

 کاالھای ضروری مردم، روزبروز افزايش يافت و زيست و زندگی قيمت.  تورم کمرشکن شده استگردد، گرانی ونمی

  . مردم بيش از پيش در تنگنا قرار گرفته است

ھايش ارتجاعی و غيرانسانی است، بنابراين، نبايد توھم به مسلما، حکومت اسالمی ايران در کليت خود و با ھمه جناح

 دين از دولت و آموزش و پرورش، ئیچنين بايد با صراحت به جدا ھم. در جامعه پخش کرداين جناح و يا آن جناح را 

 تأمينلغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام، برابری زن و مرد در ھمه شئونات اجتماعی، لغو کار کودکان و 

م برتری ھيچ ملتی بر ملت  سرنوشت مردم تحت ستم و عدتعيينھايشان، به رسميت شناختن حق زندگی آنان و خانواده

ديگر، به طور کلی بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت و عقيده بايد حق و حقوق حقوق اقتصادی، سياسی، اجتماعی، 

ھای فردی و اجتماعی حقوق و آزادی. سان و برابر به رسميت شناخته شود فرھنگی و انسانی شھروندان به طور يک

مان   روز افکار عمومی جامعهمسألهم تا به ئيقل را آن قدر تکرار کنيم و پافشاری نمابايد اين مطالبات حدا. تضمين گردد

  !تبديل شود

به ھمين دليل . اند  به توافق رسيدهامريکا و در راس ھمه ١+۵در ھر صورت اکنون حکومت اسالمی ايران با گروه 

داری  ھای نھان و آشکار حکومت سرمايه ستاناين حرکت جدا از بده و ب. ھا اقتصادی ايران لغو شوند قرار است تحريم

کم فضای تبليغات جنگ روانی و کمی ھم نگرانی مردم  داری جھان، دست ھای قدرتمند سرمايه اسالمی ايران با حکومت

ھا مخالف تحريم اقتصادی ايران و  به عالوه من ھم جزو کسانی بودم که در اين سال. کند خود گام مثبتی است را کم می

. ای به حاکميت بزند به ضرر مردم تمام می شود چرا که چنين سياستی قبل از اين که ضربه. ر ديگری بودمھر کشو

آلترناتيو امثال من بايکوت سياسی حکومت اسالمی . ابد به ضرر اکثريت مردم استئيبيکاری و گرانی و تورم افزايش م

اين خواست و انتظار ما نه از .  و ھنوز ھم ھستبود... ھای کنترل جامعه و و جلوگيری از فروش سالح و دستگاه

جو و ضدجنگ جوامع  خواه و عدالت داری، بلکه از طبقه کارگر و ھم نيروھای سوسياليست، آزادی ھای سرمايه حکومت

گونه ھمکاری با حکومت  ھا را تحت فشار بگذارند تا در زمينه نظامی و امنيتی ھيچ ھا دولت يعنی آن. غربی است

  . شمار عليه بشريت در بايکوت سياسی قرار دھند اشته باشند و اين حکومت را به دليل جنايات بیاسالمی ند

  ٢٠١۵ جوالی چھاردھم - ١٣٩۴ ]سرطان[شنبه بيست و سوم تير ماه سه
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