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 !اخير" یئھسته توافقات  "پيرامون
در پايان  ٢٠١۵ جوالی ١۴، روز سه شنبه " لوزانۀتفاھم نام "چند ماه پس از امضای

اعالم شد   در وين١+۵آخرين دور مذاکرات بين جمھوری اسالمی و کشورھای موسوم به 

  . انددست پيدا کرده" یئتوافق ھسته  "که طرفين در اين مذاکرات به يک

 رنام برد که نمايانگ" تاريخی رويداد "به عنوان يک" توافق " از اينامريکارئيس جمھور 

 سران جمھوری اسالمی نيز کوشيدند تا با ناميدن اين توافق به عنوان يک موفق دولت وی می باشد و" ديپلماسی"

  . بزنند جا" خواست ملت "، آن را ناشی از"ُ برد-ُتوافق برد"

  در تداومنشان می دھد که سران جمھوری اسالمیتا آن جا که تاکنون منتشر شده " توافق نامه "اما نگاھی به مفاد اين

 تمامی ًشان، تقريبا" یاتوم ۀپروژ"خود در مورد  کشيدن از تمام ادعاھای رسوای سابق، با دست " لوزانۀتفاھم نام"

 جامع اقدام ۀبرنام" بررسی. امپرياليستی در رابطه با اين برنامه را پذيرفته اند روط اسارتبار مورد نظر قدرت ھایش

 غنی سازی، تعداد ۀی رژيم در زميناتومگر آن است که تمامی فعاليت ھای بيان حاصل از اين موافقت نامه" مشترک

طويل،  شدت محدود شده و برای آينده ایه ب... و ماھيت و چگونگی عملکرد رآکتورھای آب سنگين و  سانتريفيوژھا

 جامع اقدام ۀبرنام "يک کالم مطابق در. تحت بازرسی ھای دائمی نمايندگان قدرت ھای امپرياليستی قرار خواھد گرفت

اسالمی که در طول سال ھا منافع اقتصادی و سياسی آن به جيب  ی ضد مردمی جمھوریاتوم ۀبرنام" مشترک

اثر  ر به اقتصاد کشور ضربه زد درلاداران استثمارگر ريخته شد و در عوض صد ھا ميليارد د امپرياليست ھا و سرمايه

رژيم ضد مردمی جمھوری اسالمی  به اين ترتيب.  تبديل می گرددر ماھيت يافتهيياجرای توافق اخير به پروژه ای تغ

را نيز "  یئجام زھر ھسته "، "توافق "امپرياليستی در جريان اين ضمن قبول شرايط ديکته شده و اسارتبار قدرت ھای

   . می باشداين رژيم تا چه حد پوچ و عوامفريبانه" ضد امپرياليستی "ادعاھای سر کشيده و يکبار ديگر نشان داد که

د شورای ئيأو در صورت ت"  جامع اقدام مشترکۀبرنام "در مقابل عقب نشينی ھای خفت بار دولت ايران، در چارچوب

 تدريجی کاھش دھند با ۀشده اند که تحريم ھای بين المللی را در يک پروس  قدرت ھای امپرياليستی متعھدًامنيت، ظاھرا

   .بازگشت خواھند بوداين تحريم ھا به سرعت قابل  اين شرط که

توسط بلندگوھای تبليغاتی به راه  از سوی ديگر در تبليغات گسترده ای که در حمايت از اين توافق در سطح بين المللی

 نظامی به ايران را محو ۀتوافق و لغو تحريم ھا ، خطر جنگ و حمل افتاده ، اين گونه جلوه داده می شود که گويا اين

واقعيات  اما ھمان طور که.  اقتصادی در زندگی توده ھای محروم منجر خواھد گشتئیشکوفابه  کرده و از آن مھمتر

آن جا که افسار سياست ھائی از اين   سال حاکميت رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی نشان داده اند، از٣۶
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اين توافقات و لغو تحريم ھا نه خطر رژيم تابع منافع آن ھاست،  قبيل در دست امپرياليست ھاست و حيات و بقای اين

و تخفيف  زندگی مردم ايران از بين خواھد برد و نه در دراز مدت به بھبود اوضاع اقتصادی آن ھا دائمی جنگ را از

در عوض از . زحمتکش خواھد انجاميد  ما يعنی کارگران و توده ھایۀ تحت سلطۀفقر و گرسنگی اکثريت مطلق جامع

 سرمايه داران بين المللی ست ، دست آن ھا را ھر چه ۀغارتگران ير قبل از ھر چيز متضمن منافعآن جا که توافقات اخ

   .و چپاول کارگران و خلق ھای تحت ستم ايران و ثروت ھای ملی آنان باز گذاشته است بيشتر برای تشديد غارت

 جمھوری اسالمی و تقويت آن ۀزد انطور واضح حمايت امپرياليست ھا از رژيم وابسته و بحره اين توافقات ھم چنين ب

خواھان سرنگونی اين رژيم ضد خلقی بوده و ھر روز در  در مقابل توده ھای به جان آمده ای را نشان می دھد که

   .برچيدن تمامی دستگاه ظلم و سرکوب حاکم ھستند جريان مبارزات خود ، خواھان

آزادی در زندگی آنان به   ھرگونه بھبود و رفاه و توده ھای ستمکش وۀن است که تحقق حقوق عادالنيت ايواقع

اين واقعيتی است .  حاکم گره خورده استۀاستثمارگران  جمھوری اسالمی و نابودی نظامۀسرنگونی رژيم دار و شکنج

 واقعيات تلخ ۀ اخير ھم چون ھمۀبر آن تأکيد کرده اند و امروز مفاد توافق نام  خلق ايران ھموارهئیکه چريکھای فدا

ديگر نشان می   سال گذشته حقانيت اين موضوع را يک بار٣۶از حاکميت رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی در  اشین

فالکت  ر مثبت در زندگیيي ما برای ايجاد ھر گونه تغۀپای می فشاريم که توده ھای ستمديد ما ھم چنان بر اين امر  .دھد

 ۀنيز به رغم تمامی تبليغات عوامفريبان سير رويدادھای جاری. دبار کنونی تنھا بايد به نيروی اليزال خود متکی باشن

  .  نموده و ھر چه واضح تر به اثبات خواھند رسانددشمنان مردم ايران صحت اين حقيقت را آشکار

  !مرگ بر امپرياليسم، دشمن اصلی خلق ھای ايران و جھان

 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !د انقالبروز بايپ

  نرايکھای فدائی خلق ايچر

  ٢٠١۵ جوالی ١۵ – ١٣٩۴ ]سرطان[ري ت٢۴

   

  

 

 


