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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ جوالی ٢٢
  

ی ئ ھسته ۀپيرامون توافقنام) توفان( تحليلی حزب کارايرانۀبياني
  دروين

  

  ھسته ئیضرورت استفاده از انرژی 

  

 انرژی و استفاده از آن در جھان بر اين نظرند که نمی توان تنھا به استفاده از يک نوع تأمين کارشناسان امروز ھمه

تجربه چند دھه اخير نشان داده است که بايد مخلوطی از اشکال . خاص از انرژی و بويژه انرژی فسيلی اکتفاء کرد

 از ھسته ئیانرژی فسيلی، جايگزين و انرژی . رار دادگوناگون انرژی را در توليد کاال و مصرف بشر مورد استفاده ق

ما شاھديم که در اکثر ممالک . مھمترين اشکال انرژی ھستند که امروز در کنار ھم مورد استفاده قرار می گيرند

.  ساخته می شود و به خط توليد می افتدھسته ئیاروپائی که توانائی ھای الزم را دارند، نيروگاھھای بزرگ 

 ھستند، تالش دارند تا از ھسته ئیستھا که خودشان در صدد توليد و فروش و توسعه و تکامی نيروگاھھای امپريالي

با اين .  را در دست بگيرندھسته ئیآموزش اين فن توسط ساير ممالک جلوگيری کرده و خودشان انحصار توليد انرژی 

 پيدا کنند و از جانب ديگر انحصار توليد انرژی برای کار مانع می شوند که در بازار خريد مواد اورانيوم، رقيب جديدی

مصرف بشريت را در آينده در دست داشته و در زمان کاھش توليد انرژی فسيلی و يا پايان آن بطور کلی، از امکاناتی 

 و يا آنھا برای ممالکی نظير ايران توسط انديشمندان ايرانی فريب خورده. برخوردار باشند که ديگران فاقد آن ھستند

انرژی .  نداريدھسته ئیخارجی خود الالئی می خوانند که شما نفت و گاز فراوان داريد و نيازی به استفاده از انرژی 

 برای شما خطرناک است، زيرا ھم دارای مواد راديو آکتيو بوده که کنترلش مشکل است و ھم شما ايرانی ھا يا ھسته ئی

شما بايد اين انرژی را از ما با بھای سنگين بخريد و تا ابد نوکر ما .  را نداريدممالک نظير لياقت استفاده از اين انرژی

عوامل امپرياليستھا در ايران و يا .  ھمواره با زبان استعمار سخن گفته اندھسته ئیصاحبان اصلی نيروگاھھای . باشيد

مشکل اين عده بی خبری علمی و .  می کنندفريبخوردگان ايرانی پيرو آنھا نيز اين شبه استدالالت عوامفريبانه را تکرار

 و انگلستان و يا فرانسه و امريکاکسی نمی پرسد که چرا . فنی نيست ماھيت امپرياليسم و استعمار را نيز نمی شناسند

روسيه که دارای منابع گاز و نفت ھستند و يا بر منابع نفت و گاز جھان نظارت کامل داشته و کليد توليد و صنايع 

  . ه استخراج آنھا را در دست دارند به اين توصيه ھا و محبتھای امپرياليستی گوش نمی دھندمربوط ب

بنظر حزب ما انرژی فسيلی يعنی نفت و گاز روزی به پايان می رسند و استفاده از انرژی جايگزين نيز تنھا در عرصه 

در صد از مصرف انرژی را در جھان با سطح  ٢٠ھای معينی از توليد و با محدوديت فراوان قابل استفاده است که تنھا 
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اين است که ملتھای جھان بايد در صورت امکان خودشان بتوانند فنآوری الزم در اين . توليد کنونی جبران می کند

در کشور ما ايران نه تنھا برخالف . عرصه را بيآموزند و از آن برای آينده و کاھش مصرف انرژی فسيلی استفاده کنند

معادن اورانيوم وجود دارد، بلکه به علت بزرگی اين کشور نگھداری تفاله ھای .. ن، فرانسه، انگلستان و، ژاپالمان

  .  نيز ھمراه با مشکالتی نيست که در اروپا و ژاپن با آن روبرو ھستنداتومی

نوبی و زيمباوه بسياری از مملک جھان حاضر بودند که به ايران مواد اورانيومی خود را به فروش برسانند آفريقای ج

از اين گذشته ھيچکس ھنوز نمی داند که اين تفاله .  مانع فروش آنھا به ايران شدامريکااز اين جمله بودند که امپرياليسم 

 در آينده در صورت رشد فنآوری و پيشرفت علوم تا به چه حد می توانند سرمايه ھای ذخيره شده قابل اتومیھای 

حفظ ذخاير نفتی و گازی و استفاده بھينه از آنھا برای صنايع .  باشندھسته ئیرژی پيشرفته استفاده ای حتی برای توليد ان

... نفتی که دود شود و به ھوا برود ھرگز نمی تواند در صنايع مصنوعاتی و داروئی و. پتروشيمی جنبه حياتی دارد

شده به بھای نازل را در انبارھای رو و زير ممالک امپرياليستی تالش دارند نفتھای خريداری . مورد استفاده قرار گيرند

اين عده ولی به ما توصيه می .  استفاده نمايندھسته ئیزمينی خود برای روز مبادا ذخيره کنند و در عوض از انرژی 

 اتومیکنند که فقط نفت و گازمان را به آنھا بفروشيم و از آنھا صنايع توليد انرژی جايگزين بخريم و ميله ھای سوخت 

 در ايران بايد به درجه ميل امپرياليستھا وابسته ھسته ئیتوليد انرژی . يه کنيم و خودمان ھمواره محتاج آنھا بمانيمتھ

مانند شير آبی که در دست آنھا است و می توانند با شل و سفت کردنش ملتی را سيراب و يا از تشنگی به ھالکت . باشد

رين کم است و به بی آبی سنتی دچار است، بيش از بسياری از کشورھا به کشوری مانند ايران که در آن آب شي. برسانند

 برای توليد برق برای کارخانه ھای توليد آب شيرين و يا انتقال آب از درياھای اطراف ايران به ھسته ئینيروگاھای 

نت ملی و نابودی آينده  و تعطيل صنايع آن يک خياھسته ئیانصراف از استفاده از انرژی . داخل فالت ايران نياز دارد

 کمبود مواد غذائی تأئيد.  خشکی رودخانه ھا و درياھای ايران استتأئيدانصراف از اين فنآوری . نسل جوان ايران است

دشمنی با دانش و فرھنگ .  تسليم سرنوشت شدن و دامن زدن به خرافات استتأئيد. و مھاجرت ميليونی مردم است

  .  است

ی که داريم و بويژه در شرايطی که از نفت و گاز فراوان برخورداريم، برای آينده ايران سرمايه ما بايد با توانائی ھائ

وقتی نفت ايران تمام شد ما حتی ديگر . نتيجه اين سرمايه گذاری در سی چھل سال آينده معلوم می شود. گذاری کنيم

ا پيدا کنيم که بر ضد مصالح ايران بطور مداوم قادر نيستيم اين سخنگويان ايرانی امپرياليسم و صھيونيسم در ايران ر

اين عده خودشان حتما ساکت استراليا، . تبليغ می کردند و مانع می شدند که ايران به کاروان رشد بشريت نزديکتر شود

  . ھستندامريکاکانادا و يا 

  

  اپوزيسيون پرگو و بی دورنما

است نظريات )  خورشيدی ١٣٨٢شھريور ماه ( سال  ١٢ از تنھا تشکيالت ايرانی است که بيش) توفان(حزب کار ايران

، آموزش اين فنآوری، مقاومت در مقابل زورگوئی امپرياليستھا ھسته ئیخويش را در مورد اھميت استفاده از انرژی 

  .بيان داشته است و در مقابل اتھامات و تھديدات اپوزيسيون بی خرد و بخشا مشکوک ايران ايستاده است

ولی بخش ديگری از اپوزيسيون بخشا گمراه و . ئی و اسرائيلی، دشمن مردم ايران استامريکايون بخشا اين اپوزيس

ضد ميھنپرستی و ضد ايرانی عمل می کند و از اين موضع با منافع ملی " انترناسيوناليستی"تحت عناوين چپراونه 

اين . سالمی به بھای نابودی ايران استمنطق اين اپوزيسيون دشمنی با جمھوری ا. ايران به مخالفت بر می خيزد

ِاپوزيسيون چپنما، خيال خودش را از ھر گونه تحليل مشخص از شرايط مشخص که يک اصل ديالکتيکی است راحت 
قلمداد " ناسيوناليسم ايرانی"کرده است و ھمه حکومتھای جھان را نوکر امپرياليسم می داند، دفاع از منافع ملی ايران را 
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اين اپوزيسيون .  دفاع از منافع ملی را برای ھمه ممالک دنيا به رسميت می شناسد به جز برای ايرانمی کند و اصل

مقامی به امپرياليسم در جھان می دھد که خود امپرياليستھا نيز جرات بخشيدن آن را به خود ندارند و لذا از اين 

ھا را به صفر می رساند و در دنيای توھمات چپروانه اين اپوزيسيون مبارزه مردم و دولت. اپوزيسيون چپنما سپاسگزارند

  . و شعارگونه خويش غرق است

 در جھان شروع شد و با ھسته ئی ايران و اساسا استفاده از انرژی ھسته ئیتاريخ اين اپوزيسيون از مخالفت با برنامه 

 مدعی شد که اگر آخوندھا به بمب سخن راند و"  ايراناتومیبمبھای خطرناک "ھمزبانی با امپرياليسم و صھيونيسم از 

اين ادعا طبيعتا اوج عوامفريبی و نادانی سياسی و علمی .  دست پيدا کنند آنرا بر ضد مردم ايران به کار می برنداتومی

ِحال اين اپوزيسيون ھمه رنگ حتی حاضر نيست گذشته خود را در اين عرصه مورد بررسی انتقادی قرار . آنھا بود
  . و به مردم ايران توضيح دھد که با چه نيت و بر چه اساسی چنين ادعاھای بزرگی می کرده استدھد و به اعضايش

 ايران بايد به صورت امری مستقل و به عنوان نکته ای اساسی در برنامه ھسته ئیبرخورد به مسئله استفاده از انرژی 

ھا را می خواند بايد بداند که اين سازمانھا بعد از ھر ايرانی که برنامه اين سازمان. سازمانھای سياسی ايران تبلور يابد

.  انرژی و آينده آن در ايران چه سياستی را خودشان به طور مستقل در نظر دارندتأمينکسب قدرت سياسی در زمينه 

کسی که خودش برنامه ندارد، نمی داند چه می خواھد و چه می گويد و سردرگم است، طبيعتا نمی تواند از حد غر زدن 

 ايران به اظھار نظر ھسته ئیطبيعتا حق ندارد در مورد برنامه . و موضعگيری ھای بی معنا و تخيلی تجاوز کند

 تأئيد امريکا سازمان جاسوسی ٩ ندارد و اين را نه تنھا اتومی کرده است که ايران بمب تأئيد امريکاامپرياليسم . بپردازد

حال آن سازمانھای . وين خود آقای جان کری نيز بر زبان آوردکرده اند، بلکه در رابطه با کنفرانس لوزان و 

 ايران را می دانستند و در مطبوعات و تبليغاتشان جار می زدند، آن اتومیبمبھای " اختفای"اپوزيسيون که محل 

 بودند، یاتوم بوشھر و نگران از توليد تفاله ھای ھسته ئیسازمانھای استعمار زده اپوزيسيون که مخالف بنای نيروگاه 

 ايران به بھانه حادثه چرنوبيل بودند و حتی ترور ھسته ئیآن سازمانھای اپوزيسيون که خواھان تعطيل فعاليتھای 

 ايران را در کتمان تروريسم اسرائيل به گردن خود جمھوری اسالمی انداختند،  بايد جرات داشته ھسته ئیدانشمندان 

 آنھا در ھسته ئیی را تکذيب کنند در غير اين صورت ثابت کرده اند سياست باشند به ميدان آمده و سخنان آقای جان کر

اين اپوزيسيون ايرانی که خودش برنامه ندارد و ھر روز با يک .  صھيونيستی بوده است-خدمت اھداف امپرياليستی

  .ساز امپرياليستی آگاھانه و يا ناآگاھانه می رقصد، حق اظھار نظر ھم ندارد

کسی که از ابتداء مخالف دستيابی به .  از تناقضات در موضعگيری اين اپوزيسيون روبرو می شودُخواننده با جنگی

 در ايران بوده ھسته ئی ايرانی ھا بوده است، کسی که از ابتداء مخالف استفاده صلح آميز از انرژی ھسته ئیفنآوری 

بازی سياسی و جنگ زرگری جا می زده است،  آنرا تنھا امريکااست، کسی که از ابتداء درگيری ھای دولت ايران با 

کسی که پرداخت ھزينه استقالل را گران ارزيابی می کند، حال بايد از نتيجه اين مذاکرات مسرور باشد که به تصورات 

روشن . چنين اپوزيسيونی زبان انتقادش بايد بسته باشد و زبان تعريف و تمجيدش باز. اين اپوزيسيون تحقق بخشيده است

. ه چنين اپوزيسيون آشفته فکر و پرگو و بی دورنمائی را کسی جدی نمی گيرد و خود آنھا ھم به اين امر واقفنداست ک

. برخورد انتقادی به توافقنامه وين نمی تواند از موضع اسرائيل و عربستان سعودی و عمال ايرانی ھا صورت پذيرد

، ژاپن، فرانسه، المان، امريکا را برای ھسته ئیتفاده از انرژی انتقادی که از زاويه نفی اين دانش باشد، انتقادی که اس

انگلستان، روسيه و اسرائيل به رسميت بشناسد و فقط آنرا برای ايران به بھانه حکومت جمھوری اسالمی تحريم کند، 

د از موضع حمايت انتقاد به توافقنامه وين تنھا می توان. اين انتقاد پشيزی ارزش ندارد و در خدمت دشمنان بشريت است

 صورت پذيرد و بر حق مسلم ايران در استفاده از آن پافشاری کند و نه اينکه بر ھسته ئیاز سياست استفاده از انرژی 

انتقاد به توافقنامه وين بايد از اين منظر مورد بررسی قرار گيرد که . سر لزوم و يا عدم لزوم آن، آنھم فقط برای ايران
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دست زده و از حقوق " نرمش انقالبی" شده و تا چه حدودی رژيم جمھوری اسالمی به تأمينان تا به چه حد منافع اير

اين نوع برخورد است که جبھه منتقدان به توافقنامه وين را از . ايران در مقابل زورگوئی امپرياليستھا چشم پوشيده است

ی، اپوزيسيون خود فروخته يا سردرگم ايران و ھم جدا کرده ميان اسرائيل، عربستان سعودی، ترکيه، امارات متحده عرب

  .نيروھای انقالبی و ضد امپرياليسم و ضد صھيونيسم و ارتجاع ايران وجه تمايز روشنی برای حال و آينده می کشد

  

برخورد جبھه امپرياليسم، صھيونيسم، اپوزيسيون خود فروخته ايران به فنآوری ھسته ئی و برخورد جبھه نيروھای 

  انقالبی

 را که حق مسلم مردم ايران و جھان است پيگيری ھسته ئیانی که تاريخ فعاليتھای ايران برای دست يابی به دانش کس

امپرياليستھا و در راسشان امپرياليسم . کرده اند واقفند که اين فعاليت با پستی و بلندی ھای فراوانی روبرو بوده است

 اخالل کردند، سرمايه ايران در ھسته ئی و بنای نيروگاه ھسته ئیدانش  و فرانسه در دست يابی ايران به المان، امريکا

شرکت يوروديف در فرانسه را باال کشيدند، در ھمکاری ايران و آرژانتين، ايران و اوکرائين، ايران و زيمنس 

يچ دشمنی با ايران  و ممانعت از انعقاد قرار داد با ژاپن از ھالمان با ھسته ئیخرابکاری نمودند، با نقض قراردادھای 

 درصدی برای مصارف پژوھشی و پزشکی دانشگاه تھران سر باز ٢٠خودداری نکردند، از دادن اورانيوم غنی شده 

دانشمندان .  در دانشگاھھای اروپا جلوگيری نمودندھسته ئیزدند، از تحصيل دانشجويان ايرانی در رشته ھای فيزيک 

ته ايرانی و اسرائيلی خود با ھمکاری جمھوری آذربايجان ترور نمودند، به  ايران را با دست عمال خود فروخھسته ئی

 سر باز زند و يا در کار آن اخالل کند و تا می اتومیروسيه فشار آوردند که از ھمکاری با ايران برای بنای نيروگاه 

ه ھای سوخت اورانيوم ايران به آنھا با تحويل ميل. تواند از ايران اخاذی نمايد و تکميل نيروگاه را به درازا بکشاند

که مخرب و خطرناک بود و می توانست به انفجار ) استاکس نت(ِروسيه مخالفت نمودند، آنھا با کرم بدافزار رايانه ای

 به تاسيسات ايران حمله کردند و بخشی از چرخه امريکا، اسرائيل، المان ايران منجر شود به ياری ھسته ئیتاسيسات 

آنھا ھر بار تنھا زمانی به خواستھای ايران تن در دادند که ديگر امکان عدم . م را منھدم ساختندھای سوخت اورانيو

وقتی دانشمندان ايرانی به دانش غنی سازی دست پيدا کردند و غنی سازی اورانيوم را از . پذيرش برای آنھا مقدور نبود

 و ميله ھای سوخت را خودشان توليد کردند، ديگر  درصد ارتقاء دادند٢٠ در صد رساندند و آنرا تا ۵ درصد به ٣/۵

حتی ترور دانشمندان . برای امپرياليسم و صھيونيسم مقدور نبود که اين دانش کسب شده را از نسل آينده ايران بگيرند

ه اين امپرياليسم تنھا در تحت اين شرايط ب. ايران نيز نمی توانست اين آرزوی امپرياليسم و صھيونيسم را برآورده سازد

دشمنان مردم ايران از ھيچ کوششی برای ممانعت . واقعيات تن در داد تا ھمين حداقل را برای ايران به رسميت بشناسد

 غفلت نکردند، ولی در اين عرصه شکست خوردند و مجبورند روشھای ھسته ئیاز دستيابی دانشمندان ايران به فنآوری 

 و فراموش نکنيم که امپرياليستھا ھرگز به اين پيشرفتھای ايران تن در خوشخيال نباشيم.  دھندتغييرتخريبی خويش را 

طبيعتا عقب نشينی موقت امپرياليستھا در قبول يک حداقل فعاليت . نخواھند داد و در آن در آينده نيز تخريب می کنند

مخارج زيادی را به ی  و سياست مخرب در جلوگيری از دستيابی دانشمندان ميھن ما به دانشھای پيشرفته بشرھسته ئی

ھزينه عظيمی که به گردن مردم ايران افتاده است و در آينده در مورد ھر مسئوليت روشن .  کردميھن ما تحميل

کشوری شايسته . پيشرفت ديگر ايران خواھد افتاد به گردن مستقيم امپرياليسم و صھيونيسم و مبلغان ايرانی آنھا است

تسليم . زم برای آن را پرداخت کند و تسليم زروگويان و چپاولگران جھانی نگردداستقالل است که حاضر باشد بھای ال

فراموش . در مقابل امپرياليسم تنھا محدود به يک عرصه نمی ماند و به ساير عرصه ھای ديگر نيز سرايت می کند

ندادند، کشتيھای جنگی نکنيم که امپرياليستھا ھرگز به ملی شدن صنعت نفت ايران در زمان دکتر محمد مصدق تن در 

خويش را به خليج فارس گسيل داشتند، ايران را محاصره اقتصادی کردند، از خريد نفت ايران جلو گرفتند،عمال خود 
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، دولت )ترور افشار طوس(فروخته ايرانی را در درون فعال ساختند تا در اداره کشور اخالل کنند، به ترور دست زنند

ملت ايران برای پيروزی در اين عرصه . و سرانجام نيز در ايران کودتا کردند) ١٣٣١ قيام سی ام تير(را ساقط کنند

بھای سنگينی را متحمل شد، ولی اين بھای سنگين انگيزه و تحرکی در ايران بوجود آورد که از گرمای آن تا به امروز 

ه است و غرور و ھويتی به ما ايرانی تمام خاور ميانه بپاخاسته و نظام فرتوت استعماری را مورد ضربه شديد قرار داد

از حق مسلم ايران در دستيابی به فنآوری ) توفان(حزب کار ايران. ھا داده است که تا به امروز زنده ايم و می رزميم

حزب ما اين حق .  دفاع می کند و دسيسه ھای دشمنان ايران بر ضد پيشرفت و ترقی ايران را محکوم می نمايدھسته ئی

وط به ايران، به مردم ايران، به نسل آينده ايران و نه به حکومت ميرنده و موقت جمھوری اسالمی در مسلم را مرب

ھسته رژيمھا می آيند و می روند، ايران است که باقی می ماند، دستآوردھای بشری و دانش . مقياس تاريخی می نگرد

حزب کار .  آنرا از مردم ايران بگيرد است که در ايران به نيروی مادی بدل شده و کسی ديگر نمی تواندئی

 را ھمانگونه که علوم امروز می گويند يکی از بزرگترين دستآوردھای بشر ھسته ئیدستيابی به فنآوری ) توفان(ايران

می داند و معتقد است که بدون اين صنعت تحول و پيشرفت بشريت تا به اين سطح مقدور نبود و در آينده نيز نخواھد 

کسانی که درميان اپوزيسيون در دشمنی . ه ممالک صنعتی برای دستيابی به اين فن، گواه اين واقعيت استتالش ھم. بود

 را پيش پا افتاده و بی ارزش جلوه ھسته ئیبا مردم ايران و نه آنطور که جلوه می دھند با جمھوری اسالمی حتی دانش 

بيايند، فقط درجه ناتوانی فکری و خصومت " پسندمردم "می دھند تا برای بی منطقی و جھالت سياسی خود توجيه 

در مبارزه برای . ورزی کور خود را به نمايش می گذارند و در عمل به اسرائيل و عربستان سعودی خدمت می کنند

ھسته دستيابی به علم و فنآوری دو جبھه بيشتر وجود ندارد و در مورد حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی 

اين دو جبھه جبھه نوکران استعمار، امپرياليسم و صھيونيسم در يک طرف و جبھه ھمه . ز اين حکم صادق است نيئی

  .خلقھای و ممالک جھان است که از حقوق قانونی خويش در جھان به دفاع برخاسته اند

  

  مذاکره از موضع ضعف

اين تکرار . ه در موضع ضعف قرار دارد اسالمی در شرايطی تن به مذاکره داده است کسرمايه داریدولت جمھوری 

تاريخ معاصر ايران است که خمينی جام زھر شوکران را سر کشيد و نصف آنرا برای ساير رھبران جمھوری اسالمی 

شيطان بزرگ .  تا ته سر بکشندامريکادر مذاکره با " نرمش انقالبی"در ته پياله زھر به ارث گذارد تا آنھا نيز آنرا با 

اين رژيم ھمه تک خالھای برنده خويش را در عرصه ايران و جھان از دست داده و . فرشته نجات بدل شدبيکباره به 

رژيم جمھوری اسالمی . تنھا برای حفظ و بقاء خودش بر سر مصالح ملی ايران به سازش تاسف آوری دست زده است

 لبنان، فلسطين، عراق، افغانستان، يمن زمانی به پای ميز مذاکره رفت که نفوذش از نظر سياسی و نظامی در سوريه،

به شدت کاھش يافته بود و يا به حداقل رسيده بود، ھمين وضعيت را رژيم جمھوری سرمايه داری اسالمی در ... و

  .ی التين بدست آورده استامريکاعرصه ديپلماتيک و جھانی در کشورھای 

ل بر ضد ايران متحد شده و به تحريکات در مرزھای ھمه ارتجاع منطقه به رھبری ترکيه، عربستان سعودی و اسرائي

شرقی و غربی ايران به ويژه در ميان ناسيونال شونيستھا و تجزيه طلبان ايرانی و اپوزيسيون خود فروخته ايران 

 از مرزبانان، سربازان و نيروھای نظامی ايران را به قتل رسانده صد ھا تنمشغولند و در تعرضات مرزی به ايران 

َانحصار تبليغات ضد ايرانی در دست عوامل اسرائيل است که توسط عمال فارسی زبان خويش از جمله آقای منشه . اند
امير عامل موساد در نشريات و سايتھای اپوزيسيون خود فروخته ايران قلم زده و قدرت تبليغاتی آنھا را ھماھنگ و 

  .ظر سانسور و نظارت ماھواره ای به حداقل رسانده اندنفوذ تبليغاتی ايران را از ن. متمرکز و با برنامه می کند
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محاصره غير قانونی اقتصادی و سياسی و فرھنگی و بويژه مالی ايران، بنيه اقتصادی و مالی رژيم جمھوری اسالمی 

ن را به شدت به زير ضربه گرفته است و آنھا را مجبور ساخته که بار اين بحران خانمان برانداز را بردوش مردم ايرا

خانواده ھای رانت خوار و ھمدست رژيم و دزدان دريائی که . و بويژه طبقات تحت ستم و اقشار تحتانی جامعه بيفکنند

در خشکی ايران به غارت منابع ملی ايران مشغولند و ميلياردھا ارزھای خارجی را برای رھبران جمھوری اسالمی به 

اين وضعيت و تحريمات ضد بشری، که گرانی و . ت مصون ھستندبانکھای خارج منتقل می کنند، از فشار اين تحريما

بيکاری و فقر را به ھمراه دارد موجی از نارضائی اجتماعی در داخل ايران فراھم می کند که پايگاه رژيم را در ميان 

مھوری مردم تضعيف کرده و ناچارشان می نمايد که تنھا به ھمان قشر اقليت حاکم و بھرھمند از مزايای حاکميت ج

اسالمی تکيه کنند و از مبارزه و مقاومت مردم کشورشان بشدت به ھراسند و در نتيجه با سرکوب و خفقان و به بند 

رژيم جمھوری اسالمی در پی نجات حاکميت خودش است و به . کشيدن منتقدان به ادامه سلطه حکومتشان اقدام کنند

  .ش اساسی را بازی نمی کندھمين جھت حفظ استقالل و منافع ملی ايران برايش نق

 که خود يکی از امريکااين عوامل از ديده کسی پنھان نمی مانند به ويژه از ديدگاه امپرياليستھا و در راسشان امپرياليسم 

عوامل فعال ايجاد چنين وضعيتی است و از نظر اطالعاتی توسط سازمانھای جاسوسی الکترونيکی خويش تا تاريکترين 

آنھا واقفند که کدام يک از سران رژيم چه مقدار پول . اسالمی را برای خويش روشن ساخته استزوايای اين رژيم 

 معاون -مھاجرانیهللا آنھا می دانند که خرج تحصيل پسر آقای سيد عطا. دزديده و در بانکھای خارج ذخيره کرده اند

جمھور در زمان آقای ھاشمی پارلمانی نخست وزير در دوران آقای مير حسين موسوی، معاون پارلمانی رئيس 

  ٔرفسنجانی، عضو شورای سياستگذاری صدا و سيما و ھمچنين وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی در دوره اول رياست

پس اھرمھای فشار فراوانی برای به تسليم واداشتن عوامل .  را عربستان سعودی می دھد- اتومیجمھوری آقای محمد خ

  .ستامريکايران در دست امپرياليسم  در اامريکاحاکميت و جاسوسی برای 

  با ايجاد پايگاھھای نظامی در اطراف ايران و تحريکات مرزی در آبھای خليج فارس و ارسال امريکاامپرياليسم 

ھواپيماھای بی سرنشين برای جاسوسی بر روی ايران از ھيچ تحريک و خرابکاری درمرزھای ايران خودداری نمی 

  .کند

تی داعش بياری ناتو تنھا برای مبارزه با نفوذايران و تحقق سياستھای راھبردی نظم نوين در علم کردن گروه تروريس

امپرياليسم برای فشار به . اين گروه تا دندان مسلح توسط ناتو از نظر تسليحاتی و انسانی تقويت می شود. منطقه است

  .ايران به بازی با تروريسم مشغول است

 تن در داده است و امريکا عمومی به مذاکره با ئیتحت چنين وضعيتی و رشد نارضارژيم جمھوری اسالمی ايران در 

  .نتايج چنين مذاکره ای از ھمان بدو امر ھسته شکست خويش را در درون دارد

  

  پذيرش اصل نقض حاکميت ملی

سلم مردم جمھوری سرمايه داری اسالمی از ھمان بدو امر به درستی مطرح می کرد که غنی سازی اورانيوم حق م

 در دنيای امروز دست يابيم و اين مرحله ای از ھسته ئیدر ھمان زمان گفته می شد که ما بايد به فنآوری . ايران است

اين حق مسلم مردم ايران در . تکامل و تحول ملتھاست برای آنکه ملتھا عقب ماندگی خويش را از قافله تمدن جبران کنند

 ايران يکی از امضاء کنندگان آن است در چارچوب حق ھمه ملل امضاء کننده  کهاتومیپيمان منع گسترش سالحھای 

 و دستيابی به فنآوری و ھسته ئیتحقق اين حق و استفاده از آن برای ساختن نيروگاھھای . اين قرارداد درج شده است

برای ق ايران دفاع نموده و  قرار گرفته و از اين حقوھسته ئی بايد مورد حمايت آژانس بين المللی انرژی ھسته ئیدانش 

اين آژانس بايد اجرای مفاد مندرج در اين پيمان را در ھمه جھان برای اعضايش مورد . تحقق آن به ايران ياری رساند
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 نه تنھا در مورد ايران بر خالف نص صريح ھسته ئیآژانس بين المللی انرژی . بررسی و نظارت و بازرسی قرار دھد

 ايران را برای ترور به بيرون درز ھسته ئیز ياری به ايران سر باز زده است و نام دانشمندان اين پيمان عمل کرده و ا

 نيز سر باز می زند و تالش نيز ندارد تا به ١+۵ کشورھای سران ھسته ئیداده است، بلکه از نظارت بر توانائی ھای 

اشغالگر و متجاوز و خطرناک برای صلح  يک کشور ھسته ئیفشار بر اسرائيل دست زده و خواھان بررسی زرادخانه 

 عمل می کند و نافی امريکا ھمچون دست دراز شده امپرياليسم ھسته ئیآژانس بين المللی . جھان و جامعه بشری بگردد

ھر کشوری که عضو پيمان منع گسترش سالحھای .  استھسته ئیحقوق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی 

د بدون اما و اگر و بدون تحمل فشار از خارج و شرط و شروط حتی با ياری آژانس بين المللی  است حق دارھسته ئی

 از اين حق مسلم خود بھره برداری کند و نيازی به اجازه و يا توافقنامه جداگانه ای بجز آنچه امضاء ھسته ئیانرژی 

ايران تنھا کشور جھان است که بايد تنھا با . دولی امپرياليستھا برای ايران قاعده خاصی تراشيده ان. کرده است ندارد

 و رضايت صھيونيسم از حق مسلم خويش آنھم به طور موقت، نامعلوم، نامشخص، بی دورنما، ١+۵اجازه سران 

نفس تن دادن به مذاکره ای بر سر يک اصل بديھی که جزء حقوق . استفاده کند و يا حتی نکند... ناپيگير، بی اراده و

به عنوان نمونه اگر خراسان بخش از خاک ايران . ود نشانه ضعف و تسليم از ھمان بدو امر می باشدايران است، خ

است و ايران بايد از تماميت ارضی خويش دفاع کند، دولت ايران حق ندارد بر سر اين اصل بديھی و اساسی با دولت 

چک و چانه بزند و ... ن تعلق تاريخی و فرھنگی ومثال افغانستان يا ترکمنستان به بحث و تبادل نظر بنشيند و بر سر اي

رژيم جمھوری اسالمی به جای مذاکره با آژانس بين المللی . اساس مسئله را مورد ترديد و قابل بحث ارزيابی کند

 کشور که گويا اربابان ۶ که طرف مذاکره کننده ايران با پذيرش حق بی بروبرگرد ايران است، با سران ھسته ئیانرژی 

 کشور ۶. ن ھستند و بايد برای مردم جھان تصميم بگيرند به مذاکره نشسته و به توافقاتی به ضرر ايران رسيده استجھا

در جھان بر موجوديت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن خط بطالن کشيده و خود را مالک جھان و سگ پاسبان 

من در آوردی و خفت آور برای ھمه ممالک جھان به جھان معرفی می کنند و رژيم جمھوری اسالمی به زير اين اصل 

جھانی را تصور بکنيد که با زور و فشار و تھديد به تجاوز نظامی و . صحه گذارده است" غير متعھد"ويژه ممالک 

اصل به زير پرسش بردن حقوق . گرسنگی دادن وضعيتی پديد آيد که مشتی غارتگر بر ھمه مردم جھان حکومت کنند

يده ترديد نگريستن به آن از جانب رژيم جمھوری اسالمی، به جای مقاومت و بسيج مردم ايران و به ايران و با د

رسميت شناختن حقوق دموکراتيک و خواسته ھای عدالتجويانه آنھا، خود ھسته شکست و تسليم را در بطن خويش نھفته  

بلکه بر شرايط تسليم و درجه خفتی است که اساس اين نشست نه بر سر تکيه بر حق مسلم مردم ايران و جھان، . دارد

  . ھر حکومتی  با توجه به توانش به آن تن در می دھد

  

  توافق دو طرفه يا تحميل يکطرفه

در جھان ما ھزاران توافقنامه ميان کشورھا و گروه ھا . توافقنامه به خودی خود حتما الزم نيست حقيرانه و خفتبار باشد

توافقنامه . ود خواھد آمد که می تواند بسيار راه گشا و برای طرفين بھرھمندی داشته باشدبوجود آمده و بازھم بوج... و

ھمانطور که از نامش پيداست چنانچه تحميل نامه  و اسارتنامه و سند تسليم نباشد، بايد بر اساس توافق داوطلبانه و 

ن است که طرفين ھر دو از آن سود ببرند و رضايتمندانه دو طرف به نتيجه رسيده و مورد احترام طرفين باشد و مھم آ

در عرف جھانی به اين گونه توافقنامه ھای يکطرفه، . توافقنامه يکطرفه وجود ندارد. برای ھر دو طرف مفيد فايده باشد

  .تسليم نامه می گويند

ی ريزد که با اين توضيح از آن جھت الزم است که آقای اوباما از ھمان بدو امر آب پاکی به روی دستان کسانی م

آقای اوباما به صراحت در . شيرين زبانی قصد دارند اين سند يکجانبه را توافق دو طرف و پيروزی ايران جلوه دھند
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بنابراين اين توافق بر اساس اعتماد نيست بلکه بر اساس راستی آزمائی بی ": بازتاب ماھيت اين سند بيان کرد که

امضاء اين سند از .  و برای بازرسی ايران تنظيم شده استبی اعتمادی به ايرانبر اساس " توافقنامه"اين ". سابقه است

، تنھا برای نظارت و امريکا به عنوان دست دراز شده امپرياليسم ھسته ئیجانب ايران و بازرسی آژانس بين المللی 

با عرض معذرت پرداخت عقب افتاده ايران با بھره مقتضی " حقوق مسلم"بازرسی ايران است و نه اينکه قرار است 

سندی که از جانب يک طرف برای بازرسی و پائيدن طرف ديگر تھيه و تنظيم شود، مسلما نمی تواند سند مورد . شود

توافق ھر دو طرف باشد، مگر اينکه بپذيريم که رژيم جمھوری اسالمی پذيرفته است که دارای کوچکترين حقی نبوده و 

 الملل موجبات بی اعتمادی جھانی را فراھم آورده و حاال بايد از اينکه دنيا را به لب با اعمالش و با تخطی از حقوق بين

اوباما در بيان . پرتگاه جنگ کشانده است مورد مواخذه قرار گرفته و تاوان پس دھد و ننگ بازرسی و اسارت را بپذيرد

تو گوئی اگر ايرانی که گويا دنيا . ه است کرد"جھان را امن تر"امضاء اين سند : ماھيت اين سند و امضاء آن مدعی شد

را به لب پرتگاه خطر جنگ کشانده است، اين سند را امضاء نمی کرد دنيای امپرياليستی در امن و امان قرار داشت، 

تو گوئی اين ريگان ھا، جرج بوش ھا و اوباماھا نبودند . امنيت آن از بين نمی رفت و خطر جنگ دنيا را تھديد نمی کرد

  .يا را به جنگ و آشوب کشانده اندکه دن

 اين امکان امريکاروح اين سند در آن است که به امپرياليسم . شما وقتی سند را مطالعه می کنيد، روح آن را درمی يابيد

ھمه چيز . را می دھد که با ھزاران بند و اھرم مرئی و نامرئی ايران را تحت نظر و بازرسی و مھار خود داشته باشد

آنھا سند را با روحی تنظيم کرده اند که دستشان را در .  مربوط می شودامريکا و به رضا رغبت امپرياليسم سند موقتی

 از باال به امريکازير پای ايران خالی است و . ھر مورد و بر اساس ھر تفسيری که خود تشخيص دادند باز بگذارند

اوباما . شيشه عمر ايران در دست امپرياليستھاست. گذاردايران نگاه می کند و اوامر و دستورات خود را به اجراء می 

ای ايران دسترسی داريم و روند راستی  با اين توافق به تمام زنجيره ھسته": به طور روشن و صريح اشاره کرد

  .". در اين توافق جامع و دقيق استئیآزما

  

  اختراع آئين نامه جديد جھانی 

 که آنرا به ھمه امپرياليستھای ديگر و به ھمه مردم جھان تحميل کرده امريکا يکی ديگر از زورگوئی ھای امپرياليسم 

 را بازی می کند، دادن جنبه خودکار و فعال شدن قطعنامه ھای جھانی به صورت خود نقش قوه مقننه جھانیاست و 

 غير قانونی بر ضد در شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ھائی. بخودی و بدون اتخاذ رای و يا رای مجدد است

آژانس بين .  به تصويب رسيده استھسته ئیايران و نقض حقوق مسلم مردم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی 

 ايران را با ھسته ئی و اسرائيل، پرونده فنی امريکاست با اعمال نفوذ امريکا که دست دراز شده ھسته ئیالمللی انرژی 

آنھا به ياری امپرياليسم . لل متحد، به امری سياسی در عرصه جھانی بدل کرده استارجاع به شورای امنيت سازمان م

 سخن می  موھومی ايراناتومیبمبھای رسانه ای صھيونيسم جھانی و ھمدستی اپوزيسيون خودفروخته ايران، از 

ان جلب کرده و بر راندند تا افکار عمومی مردم جھان را برای پرده پوشی اعمال غير قانونی خويش و محکوميت اير

، با ھمدستی امپرياليسم روسيه و چين قطعنامه ھائی "امنيت"در اين شورای . اين اقدامات تروريستی سرپوش بگذارند

تا کنون وضع به اين منوال بود که با رفع داليلی که موجبات تصويب . غير قانونی بر ضد ايران به تصويب رسيدند

بود، بی اعتباری آتی اين قطعنامه اعالم می گشت و تبعات عملی آن که ناظر بر اين چنين قطعنامه ھائی را فراھم آورده 

ھسته به سخن ديگر رفع تحريمھای غير قانونی عليه ايران بايد محصول اين توافقنامه اخير . قطعنامه بود مرتفع می شد

اين قعنامه در واقع . ح نيستولی آقای اوباما مدعی است که بطالن قطعنامه به ھيچوجه مطر.  در وين می بودئی

اينکه چه موقع فرود می آيد به اراده . می شود و بايد مانند شمشير دموکلس بر باالی سر ايران نوسان کند" تعليق"
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آقای اوباما با اين کارش حتی اختيارات ساير اعضاء دارای حق وتو را در اين شورای .  بستگی داردامريکاامپرياليسم 

از اين ببعد قطعنامه ھائی وجود دارند که در آتيه اجرا، تعليق و يا عدم اجرايشان تنھا به . ده استاز بين بر" امنيت"

آقای اوباما . ی و يا رد ساير اعضای شورای امنيت بستگی ندارندتأئيد بستگی داشته و به رای امريکااراده امپرياليسم 

از ايران خلق کرده است و مدعی است چنانچه " ترس"يک بدعت جديد در شورای امنيت سازمان ملل متحد به بھانه 

ايران به نقض مفاد موافقتنامه بپردازد، اين قطعنامه ھا فورا فعال شده و به وظيفه خود بدون طرح مجدد در شورای 

اينکه چه کسی تشخيص می دھد مفاد اين توافقنامه نقض شده است، . امنيت از ترس وتوی روسيه يا چين عمل می کند

زيرا تصور سفيھانه ايست اگر کسی مدعی شود، ايران به نقض مفاد توافقنامه از . ستامريکاا به عھده جاسوسان طبيعت

از اين ببعد قطعنامه ھای شورای امنيت ماھيت ابدی دارند، خود بخود فعال شده و يا . می کند" اعتراف"جانب خودش 

اين اختراع جديد .  می کندتعيين از اين ببعد درجه فعال بودن يک قطعنامه را اراده سياسی امپرياليسم .منفعل می گردند

ايران زيرپای حقوقی . اين خاصيت را دارد که ايران نمی تواند گريبانش را از دست تروريسم امپرياليستی رھا کند

ز می شود جو سياسی را عوض کرده و فريادھای ھر رو. محکمی ندارد و ھميشه در وضعيت پا در ھوا به سر می برد

اگر پرونده تجاوز به ايران بنا بر مصلحت روز و ناتوانی انجام آن به داخل کشوی آقای اوباما . جنگ طلبانه سر داد

در واقع توافقنامه با .  اوضاع سياسی و بازی ھای جديد مجددا به روی ميز بيايدتغييررفته است، فردا ممکن است با 

ھمين .  بستگی داردامريکاان توافقی پا در ھوا و بدون پشتوانه بوده و به ھوا و ھوس مصالح سياسی امپرياليسم اير

تيم مذاکره . اظھار نظر آقای اوباما نشانه بی اعتباری اين توافقنامه و گويای خفتی است که تيم مذاکره کننده پذيرفته است

  .يد سخنان واھی و بی اعتبار و باد ھوای آقای اوباما عقب نشينی کرده استکننده از تحقق کامل حقوق مسلم ايران به ام

  

  جاسوسی امپرياليسم و صھيونيسم در ايران و پذيرش تحقير مردم ايران

 و با مديريت ھمين آقای اتومیواقعيت اين است که ايران حقيرانه پروتکل الحاقی را در دوران رياست جمھوری آقای خ

. نونی پذيرفته بود، ولی اين پروتکل الحاقی ھرگز به تصويب مجلس فرمايشی ايران نرسيده بودروحانی نخست وزير ک

 از امضايش برای بازرسی ممالک و ١+۵ولی حاال ھمان پروتکل الحاقی را که تنھا ايران امضاء کرده و خود سران 

منتخب شورای " ِصالح"نمايندگان . نند شان امتناع می کنند، می خواھند به تصويب مجلس ايران برساھسته ئیتاسيسات 

به ويژه آنکه از ھم اکنون با ياری بخشی از حاکميت و ياران . نگھبان مسلما قدرت مخالفت با اين تسليم نامه را ندارند

ئی و حذف يارانه ھای دولتی در ايران به مشام امريکاھای سرمايه گذاريھای نئوليبرالی دالرئيش در جامعه، بوی امريکا

  . رسد و يک پايگاه نازک اجتماعی مناسب برای اين خيانت ملی نيز فراھم شده استمی 

تصويب اين پروتکل تسليم طلبانه الحاقی به قدری شرم آور بود که ولی فقيه آقای علی خامنه ای در نطق انتقادی خويش 

 سرزده و بازرسی تاسيسات نسبت به توافقنامه لوزانچای به صراحت اعالم کرد که ھرگز به مفاد مربوط به حضور

متعاقب سخنان وی رھبران سپاه پاسداران .  تن در نمی دھدھسته ئینظامی ايران از جانب بازرسان آژانس بين المللی 

اين اظھار نظرات اين اميد . نيز به دولت تاختند که مانع ورود اين ھياتھای جاسوسی به تاسيسات نظامی ايران می گردند

رد که دولت ايران عليرغم امضای پروتکل الحاقی و تصويب آن قصد ندارد اختيارات بی حد و را در دل زنده می ک

 برای نظارت و بررسی بدھد و می خواھد بازرسی آنھا را به ھمان حدی ھسته ئیحصر به بازرسان آژانس بين المللی 

خير که بعد از بحثھای فراوان با در سند ا.  منظور شده است، محدود کندھسته ئیکه در پيمان منع گسترش سالحھای 

در اين سند بر خالف .  کرده استتغييرِمخالفت ايران سرانجام به تصويب رسيده است شکل سياست بازرسی تا حدودی 

تاسيسات غير  و ھسته ئیتاسيسات  ايران سخن به ميان نمی رود، بلکه تاسيسات ايران به تاسيسات نظامیسند قبلی از 

بازرسان آژانس به ھر صورت از اين حق بی حد و حصر برخوردارند . تقسيم شده اند) توفان- امیبخوانيد نظ(ھسته ئی
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ولی در مورد .  ايران بپردازند و نيازی به کسب اجازه از دولت ايران ندارندھسته ئیکه بدون خبر به بازرسی تاسيسات 

داليلی مبنی بر مرغداری نيست، بايد  که منظورشان حتما تاسيسات و مراکز گاوداری يا ھسته ئیتاسيسات غير 

به اين ترتيب جای عبارت .  ارائه دھند تا بتوانند از اين تاسيسات بازديد به عمل آورندمظنون بودن اين تاسيسات

 داده اند تا به قول خودشان اختيارات بازرسان اجنبی را محدود تغيير" ظن"تاسيسات نظامی ايران را با مراکز مورد 

با اين شگرد جديد ھمان اختياراتی را که ظاھرا رھبر به علت . محدود نمايند" مظنون" فقط به اماکن کرده و آن را

اينکه کدام . مخالفت مردمی مورد اعتراض قرار داده بود، به نحو ديگری با ايجاد موانع و امکان تنفس کوتاه پذيرفته اند

کافی است تا بازرسان آژانس چنين ادعائی را . نداردقرار دارد ربطی به توافق طرفين " ظن"محل به داليلی مورد

مطرح کنند تا از ھمه حقوق جاسوسی بی حد و حصر برخوردار باشند، زيرا نا گفته روشن است که رژيم جمھوری 

 است که ھسته ئینيست و اين آژانس بين المللی انرژی " مظنون" خويش ھسته ئیاسالمی به ھيچکدام از تاسيسات غير 

بودن فقط حقی است که " مظنون"روشن است که .  به تاسيسات ايران مشکوک شده و خواھان بازرسی آن شودمی تواند

" مظنون"تصورش ھم نمی رود که دولت ايران به تاسيسات خودش . به بازرسان جاسوس بيگانه تفويض شده است

عاھای بازرسان آژانس مبنی بر مشکوک بودن در اين ميان اين نکته ناروشن می ماند که دولت ايران نيز بايد با اد. باشد

آنوقت اين پرسش مطرح است که در . تاسيسات معينی در ايران  و مدارک ارائه شده از جانب آنان موافقت کند و يا خير

در اينجا بايد . صورت مخالفت بازرسی تاسيسات نظامی ايران از طرف جاسوسان آژانس چه عواقبی بر آن مرتب است

ای اوباما فکر کرد که با ھمان بندھای نامرئی اوامر مربوطه را بر اساس بی اعتمادی به ايران صادر می به سخنان آق

  . در اين زمينه بسيار باز استامريکامی بينيم که  دست . کند

  

  عقب نشينی در عرصه آموزش فنآوری و تکامل صنايع

حدوديتھادی که برای ايران قايل شده اند اشاره رفته  و مھسته ئیدر اصل سند به عقب نشينی ھای ايران در فعاليتھای 

ای  به توافقی دست پيدا کرديم که مانع دست يابی ايران به سالح ھسته: "اوباما در توضيح اين توافقات گفته است. است

ی به نفی  با فشار البی صھيونيستی از موضع ويرانی ايران و نابودی ايرانامريکاو در پاسخ به کسانی که در ." می شود

اگر گمان می کنيد اياالت متحده، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و شماری از : "اين توافقنامه دست زده اند می آورد

ِدر اين اعتراف اوباما به يک ". . جھان با اين نظر موافق ھستند، آن زمان حق با شما استھسته ئیبھترين دانشمندان 
 دانشمندان برجسته قدرتھای وتو در جھان ھمگی بر آن ھستند که چنان رشته نکته اساسی اشاره شده است و آن اينکه

 تنيده شده است که ايران نمی تواند از حد آن خارج شود و به طور مستقل از امريکاھای بازرسی و نظارت در دست 

انه و مبتنی بر نمی توان در برخورد به يک موافقتنامه که بخش بزرگی از آن کارشناس. حقوق خود برخوردار باشد

 صفحه توافقنامه ١٠٠برای اين کار بايد تمام .  و صنعتی است، غير مسئوالنه برخورد کردھسته ئیداشتن دانش عميق 

 ھسته ئی برجسته ھمراه با ضمايم آنرا در جزئياتش از نظر فنی مورد بررسی قرار داد که تنھا از عھده کارشناسان

شايد در بحثھای کارشناسانه در ايران و در جھان بشود به پاره . ارند ممکن استممالک که احاطه کامل بر اين مسئله د

ای از مضرات آن پی برد و به ھمين جھت برای حزب ما روشن نيست که محدود کردن تعداد چرخه ھای سوخت و 

کنونی چه نتايج آنھم به نوع کھنه آن در طی ده ھا سال آينده با توجه به سرعت سرسام رشد فنآوری مدرن در دوران 

 سال آينده ببار خواھد آورد؟ برای حزب ما روشن نيست که تعميرات اين چرخه ھای سوخت ١۵فاجعه باری در ده يا 

تا به چه حد عملی و مقرون به صرفه است؟ برای ما روشن نيست که از کار انداختن چرخه ھای سوخت مدرن به مدت 

ی ممکن می سازد يا خير؟ برای ما روشن نيست ايران از حق نوسازی، طوالنی استفاده مجدد از آنھا را از نظر فن

جايگزينی اين چرخه ھای سوخت برخوردار بوده و طول عمر فنی آنھا چه مقدار می باشد؟ برای ما روشن نيست عدم 
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يژه آنکه استفاده از تاسيسات اراک و تعطيل بخشھائی از آن چه عواقب فنی و اقتصادی برای کشور ما ايران دارد بو

...  در تناقض روشن است وھسته ئیمسئوالن رژيم مطالبی عنوان می کنند که با اظھارات آژانس بين المللی انرژی 

ّمعلوم نيست که ايران مجاز به توليد آب سنگين و آب سبک برای فروش در بازارھای جھانی است و يا برای اين 

 را افزايش می دھد مانند اتومی به اين بھانه که خطر ساختن بمب تجارت ممنوعيت وجود دارد؟ تعطيل توليد پلوتونيوم

 را به اين بھانه که می تواند به ساختن بمب ھسته ئیآن می ماند که پژوھش و ھر گونه توليد و تحصيل در عرصه 

 که ايران  نيست مصارف فراوان ديگری نيز دارداتومیپلوتونيوم تنھا برای ساختن بمب .  منجر شود ممنوع کنيماتومی

نظاير چنين مسايلی بسيار وجود دارند که عواقب فنی و علمی و خسارت . از استفاده از آن به زور محروم شده است

در کشوری که خفقان حاکم است و مخالفت مردم با عواقب اين . اقتصادی، فنی، علمی و ملی آن بھيچوجه روشن نيستند

ی در سرنوشت اين توافقنامه ندارد، طبيعتا يک اظھار نظر تأثيری ايران موافقنامه و خسارات ناشی از آن به منافع مل

 ايران چه ھسته ئیبرای ما روشن نيست که تکليف کادر کارشناس و دانشمندان . روشن و کارشناسانه غير مقدور است

قليل دھد و يا می شود؟ آيا ايران مجبورمی گردد از سرمايه گذاری در اين عرصه دست بکشد و کادر فنی خويش را ت

 ايران صحه ھسته ئیحتی تا حد تسليم اين دانشمندان بدست تروريستھای اسرائيلی پيش رود و بر تعطيل صنايع 

ولی يک امر برای حزب ما روشن است و آن اينکه تمام توافقات مغاير حقوقی است که ايران در پيمان منع . بگذارد؟

گردن نھادن به زورگوئی .  توافق حاکی از تسليم ايران است دارا بوده است و اينھسته ئیگسترش سالحھای 

 ايران، دانش ھسته ئیفراموش نکنيم که بعد از تعطيل و يا نيمه تعطيل تاسيسات . امپرياليستھا بھيچوجه قابل قبول نيست

د، فراموش  به پيش می روند و اين ايران است که عقب می مانھسته ئیو فنون در ھمه زمينه ھا و ھمچنين در عرصه 

 ايران در نظر گرفته شده و به ايران تحميل شده است، روز از نو ھسته ئینکنيم که بعد از مدتی که برای تعطيل فعاليت 

و روزی از نو خواھد بود و بعد از اين روشن است که امپرياليسم و صھيونيسم به ادامه فعاليت قانونی ايران در 

 تن در نخواھد داد و به بھانه ھای گوناکون جلوی پيشرفت ايران را ھسته ئیچارچوب توافقنامه منع گسترش سالحھای 

سفيھانه فکر کردن که به وعده ھای توخالی امپرياليستھا می شود اميد بست يا از روی نادانی سياسی صورت . می گيرد

 به علت امريکارياليسم امپ. می گيرد و يا اينکه اين عده ريگی به کفش دارند و به مصالح ملی ايران نمی انديشند

مشکالتی که در منطقه برايش پديد آمده به کسب زمان تنفس نياز دارد و برای ده پانزده سال آينده برای خود زمان تنفس 

 ايران را بھر نحو که در ھسته ئیآفريده است و از ھم اکنون در خفا در پی دسيسه ھای جديد است تا تمام تاسيسات 

 دست ايران ھسته ئی در مسئله امريکاتوافقنامه با . ھرگز نبايد به امپرياليسم اعتماد کرد. ود کنداختيار خواھد داشت ناب

 به ھيچ قراردادی پايبند نيست و ھمه موازين و ضوابط و امريکا. را می بندد و به مصالح ملی ما صدمه می زند

ای اين غارتگران چشم اميد بستن خوشخيالی و پيمانھای برسميت شناخته شده جھانی را به زير پا می گذارد به وعده ھ

رژيم جمھوری اسالمی در مورد اين دورنما و عواقب علمی و فنی آتی اين توافقنامه سکوت می کند . تسليم خفتبار است

  .و يا خودش واقعا بر نتايج فاجعه بار آن آگاه نيست و يا راه خيانت ملی را آگاھانه در پيش گرفته است

  

  تومی در خاورميانه ادعای رقابت ا

 ادامه دھد به يک رقابت تسليحاتی در منطقه دامن می زند و ھمين ھسته ئیادعا می شود که اگر ايران به پژوھشھای 

بخشی از اپوزيسيون . ادعا را وسيله تبليغاتی می سازند تا مانع شوند که ايران از حقوق قانونی خويش برخوردار شود

  . ن در آوردی را برای اثبات حقانيت خويش در نقض حقوق ايران به عاريه گرفته استايران نيز اين شبه استدالل م

 می ترسيدند و مخالف آن بودند، خودشان در درجه نخست به سمت ھسته ئینخست اينکه اگر امپرياليستھا از رقابت 

" صلحجو"لی اين مدعيان و.  خلق می کردنداتومی در جھان می رفتند و دنيائی بدون بمب ھسته ئینابودی سالحھای 
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 ٣٠٠ است دارای اتومیاين کار را نمی کنند، دوم اينکه جلوی اسرائيل را می گرفتند که برخالف ايرانی که فاقد بمب 

 شدن کشورھا در منطقه را تا کنون فراھم می اتومی می بايست موجبات اتومی است و اتفاقا ھمين توانائی اتومیبمب 

 می رفتند، ولی ما شاھديم که چنين امری اتومیربستان سعودی و مصر به سمت کسب بمب يعنی ھم ترکيه، ھم ع. کرد

 توسط پاکستان و ھندوستان و نه توسط اسرائيل را بھانه ای برای اتومیرخ نداده است و اين ممالک نه دارا بودن بمب 

 در منطقه است، می تواند اتومیسليحاتی  نگران رقابت تامريکاسوم اينکه اگر امپرياليسم .  خويش کرده انداتومیتسليح 

 دست پيدا کنند و نه اينکه مدعی اتومیجلوی ترکيه، عربستان سعودی و مصر را بگيرد و مانع شود که آنھا به بمب 

 با ترکيه و عربستان سعودی اتومیديگر نبايد و يا نمی توان جلوی رقابت "  دست يافتهاتومیبمب "شود چون ايران به 

 پرده بر می دارد که دغدغه خاطر آنھا بمب امريکاھمين تناقضگوئی ھا از ماھيت مکارانه امپرياليسم . فترا گر... و

برخورد به .  نيست، دغدغه آنھا تالش کشورھا برای رھائی از زير سلطه نفوذ آنھا و کسب استقالل خويش استاتومی

 برای ھسته ئیاز اين گذشته کسب دانش و فنآوری .  ايران نيز تنھا از اين زاويه مطرح می شوداتومیافسانه بمب 

دولی که به چنين کاری دست می زنند بايد توانائی ھای فنی و .  امری نيست که يک شبه بدست آيداتومیساختن بمب 

 و اتومی توانست به دانش المانحتی دولت اسرائيل با ياری فرانسه و . مالی الزم برای نيل به اين ھدف را دارا باشند

 دانش و صنايع مربوطه را به اسرائيل اتومیاين ممالک بر خالف مفاد منع گسترش سالحھای . سيسات آن دست يابدتا

 بمب ٣٠٠ھمين مثال ساده که اسرائيل بر اساس تخمين کارشناسان دارای .  ساختنداتومیمنتقل کردند و برايشان بمب 

رده است تا بداند که آيا اين بمبھا اساسا منفجر می شوند يا  است و تا کنون حتی يکی از آنھا را نيز آزمايش نکاتومی

خير، گواه آن است که آنھا از نتيجه انفجاری آنھا اطمينان کامل دارند زيرا ھمان روشی را استفاده می کنند که فرانسوی 

"  در منطقهاتومیابت ممانعت رق"ھمين نمونه ھا نشان می دھد که مدعيان . ھا برای آنھا بکار بسته و آزمايش کرده اند

آنچه را که آنھا بدان .  توسط ايران است و بسھسته ئیتا به چه حد رياکار بوده و تنھا ھدفشان ممانعت از کسب دانش 

 کھنه ھسته ئی منظور دارند، ترساندن ممالک عقب مانده منطقه است تا نيروگاھھای ھسته ئیدامن می زنند و از رقابت 

را به اين ممالک بفروشند، ثروتھای نفتی آنھا را به ممالک خود بازگردانند، به نيروگاھھای و از دور خارج شده خويش 

 آنھا با کارشناسان و جاسوسان خويش در منطقه نظارت کنند و ھر وقت خواستند بگريزند و اين نيروگاھھا را ھسته ئی

 بگذارند و از اين ممالک باج بگيرند و  در منطقه به حال خود باقیاتومیبه عنوان بمبھای انفجاری و تفاله ھای 

 فرانسه اتومیتھديدشان کنند و چه بسا با نفوذی که در منطقه دارند و بی خبری و غفلت و فساد شيوخ منطقه، تفاله ھای 

ی امپرياليستھا برا.  را نيز به اين نيروگاھھا منتقل کرده در ھمانجا در انبارھای اين نيروگاھھا نگھداری کنندامريکاو 

  . آينده خود در منطقه نقشه می کشند و خام خيالی است اگر کسانی پيدا شوند که به اين راھزنان اعتماد کنند

  

  عقب نشينی امريکا از سياست سنتی و اتخاذ روش جديد

ِ اين سياست را تعقيب می کرد که رژم جمھوری اسالمی را سرنگون کرده و سرنوشت مسئله امريکاتا کنون امپرياليسم 
آنھا بارھا بيان کردند که مذاکرات با ايران يک بسته است و تنھا .  ايران را با سرنوشت سياسی منطقه پيوند زندسته ئیھ

آنچه مربوط به امنيت .  شودتأمين محدود نمی شود و بايد امنيت اسرائيل نيز در اين مذاکرات بحث و ھسته ئیبه مسئله 

رويدادھای نشان می دھد که ايران .  ھميشه جاری می گرديدامريکا بر زبان اسرائيل می شد عبارت قابل تفسيری بود که

 و غنی سازی ھسته ئیدر شرايط فعلی به زير بار اين خواسته نرفته است و عقب نشينی ايران تنھا در زمينه صنايع 

می ھرگز تسليم جمھوری اسال"ھای نماز عيد فطر تصريح کرد که  ای، در خطبه به ھمين جھت خامنه. اورانيوم است

 در کنفرانس لوزان طرح امريکاو منظورش از زياده خواھی ھمان پيشنھاداتی بود که ." خواھی دشمن نخواھد شد زياده

چه اين متن تصويب بشود و چه نشود، ما از " :براز داشتاوی مشخصا . کرده بود و مورد قبول ايران قرار نگرفت
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از ملت مظلوم فلسطين، از ملت مظلوم يمن، از ملت و دولت سوريه، : کشيدحمايت دوستانمان در منطقه دست نخواھيم 

از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرين، از مجاھدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطين؛ ھمواره مورد حمايت 

 ”.ما خواھند بود

سعودی و امارات متحده عربی، علم  قصد داشت با دسيسه چينی در منطقه، تقويت و تسليح عربستان امريکاامپرياليسم 

کردن داعش، تجاوز به سوريه و يمن و قتل عام مردم فلسطين در نوار غزه توسط صھيونيسم و عمليات مشابه، ايران 

در کنفرانس لوزان نيز اين خواسته ھا را به ايران . را به زانو در آورد و به مصالحه در عرصه سياست خارجی بکشاند

اين خواست قلدرمنشانه .  و يا رد توافقنامه لوزانچای را منوط به تسليم بالشرط ايران کندتأئيداست تحميل کرد و می خو

 نه مورد حمايت روسيه و چين بود و نه اروپائی ھا که آرزوی برداشتن تحريمھا را داشتند با آن امريکاامپرياليسم 

ِبا ايران ثروتمند بر بحرانھای داخلی خود  که از جمله موافق بودند آنھا می خواستند با برقراری روابط گسترده تجاری 
اروپائی ھا با ادامه اين وضعيت آنھم در . ناشی از دخالت در امور داخلی اوکرائين و يا تضعيف يونان بود، غلبه کنند

گونی رژيم  برای سرنامريکااز اين گذشته سياست .  تسليم شده بود، موافق نبودندھسته ئیشرايطی که ايران در زمينه 

بشار اسد با شکست فاحش روبرو شده بود که بحران آن دامن عربستان سعودی و ترکيه و اردن و تونس و ليبی و مصر 

کسانی که با . وبسياری ممالک عربی منطقه را گرفته بود و ھنوز ھم ادامه دارد و عواقب آن بر کسی معلوم نيست

تروريستھای اعزامی به سوريه حاال به انگلستان، فرانسه و .  افتادندتروريسم مماشات می کردند، خود به دام تروريسم

ادامه اين وضعيت، خطرات فراوانی در منطقه فراھم می آورد و .  باز می گشتند و آماده عمليات تروريستی بودندالمان

ان به عنوان عامل امری که در آغاز خويش به ضرر ايران و کاھش نفوذ آن در منطقه بود در تداوم خود به قدرت اير

اين ايران نبود که سقوط می کرد، اين عربستان سعودی بود که به رعشه مرگ چه در درون و چه . تثبيت منطقه بدل شد

امارات متحده عربی، قطر و عمان . در برون دچار شده است و اين امر ساير ممالک عربی را از وی دور می کرد

 و عربستان سعودی در منطقه امريکادر پيش گرفتند و اين ضربه بزرگی به بتدريج راه ھمکاری و توجه به ايران را 

خامنه ای با توجه به اين امر در نطق خويش در باره قرار داد لوزان به صراحت بيان کرد که ايران اجازه بازرسی . بود

 به مذاکره و امريکابا  در مورد مسايل ديگر ھسته ئیاز تاسيسات نظامی خود را نمی دھد و حاضر نيست بجز برنامه 

م، ما با يھمان طور كه بارھا تكرار كرد: "وی بيان کرد. توافق برسد و منظورش به طور روشن مسئله خاورميانه بود

م؛ گاھى يم؛ در مورد مسائل دوجانبه مذاكره اى نداريكا در مورد مسائل گوناگون جھانى و منطقه اى مذاكره اى نداريآمر

  ".مين مورد ھسته اى، براساس مصلحت، مذاكره كرده اي ادر موارد استثنائى مثل

.  نيز ھمراه بودالمان با فشار روسيه و چين و ساير ممالک اروپائی بويژه امريکااستنکاف ايران از پذيرش خواست 

بازگشت تروريستھا به کشورھای اروپائی، ھجوم سيل پناھندگان ناشی از بحرانھای خاور ميانه به اروپا وضعيت 

روسيه به صراحت بيان کرد که مسايل خاورميانه بايد با شرکت . رانی در منطقه را به اروپا منتقل می کرد ومی کندبح

 بحران امريکاوزير خارجه روسيه اظھار داشت ھمانگونه که در اثر ھمکاری روسيه و . فعال روسيه حل و فصل شود

تمام تالشھای . بايد در مورد سوريه در نظر گرفته شود در ايران به رضايت طرفين حل شد، ھمين روش نيز ھسته ئی

 بدون حضور فعال روسيه و ايران تا مسايل منطقه را به نفع اسرائيل حل کند با شکست روشن و فاحش روبرو امريکا

ان در  نتوانسته از فشار ايران و نفوذ ايرامريکا يک بيک از پای در آمدند و اسرائيل نيز از اينکه امريکامتحدان . شد

خشم عربستان .  اخالل می کندامريکامنطقه بکاھد بشدت خشمگين شد و در کار تصويب توافقنامه وين در کنگره 

 در توجيه امريکاباراک اوباما رئيس جمھور اياالت متحده . سعودی و اسرائيل را تنھا از اين طريق می توان توضيح داد

آيا اين پيمان تمامی : " به ايران فورا اين استدالل را ساخت کهشکست سياست خود در قبوالندن حفظ امنيت اسرائيل

آيا بيش از ھرچيز تضمين می کند که ايران به .  بر عليه ھمسايگانش در جھان را برطرف می کند؟ خيرايرانتھديدات 
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ولی روشن است که مھمترين ھدف بدوی .". مھمترين ھدف ما ھم از ابتدا ھمين بوده است.  نرسد؟ آریھسته ئیالح س

 با توجه به امريکا. اين نتيجه ای بود که در مذاکرات طوالنی وين بدست آمد.  اين نبود که اظھار می داردامريکا

طقه و برای تقويت روحيه آنھا، جان کری وزير امور وضعيت جديد و برای دلداری متحدان خويش و اسرائيل در من

وی به ھمتای سعودی .  اعزام کرد٢٠١۵ ژوئيه ١۶خارجه خود را به ديدار عادل جبير ھمتای سعودی وی در تاريخ 

آمده برای ارتقای وضعيت اقتصادی کشور و وضعيت مردم ايران و نه  ما اميدواريم ايران از توافق به دست: "خود گفت

ای با شبکه  وزير بريتانيا نيز در مصاحبه متعاقب آن ديويد کامرون، نخست .".  در منطقه بھره ببردئیماجراجوبرای 

  .". معنای اتحاد با جمھوری اسالمی نيست"ای با ايران به  تصريح کرد که امضای توافق ھسته" العربيه"خبری 

ما تاريخ دشواری بين خود داريم و تا زمانی که ايران به : "باراک اوباما در نطق خويش با اشاره به ايران بيان کرده بود

 نظير اسرائيل امريکاحمايت از تروريسم و عواملی که خاورميانه را بی ثبات می کنند، ادامه دھد و دوستان و متحدان 

ما در مقابله با اين . بنابراين اشتباه نکنيد. را تھديد کند، نگرانی ھای ما درباره رفتار ايران به قوت خود باقی می ماند

پوشيده نيست که نخست وزير اسرائيل و من درباره . اقدامات ھوشيار باقی می مانيم و در کنار متحدان خود ھستيم

اگر در حقيقت نخست .  به سمت جلو برای راه حل مسالمت آميز درباره موضوع ايران توافق نداريمامريکاحرکت 

.  است، اين بھترين گزينه استھسته ئیبرای اطمينان از دست نيافتن ايران به سالح وزير نتانياھو بدنبال موثرترين راه 

) اسرائيل(مھمتر اين که من امروز با نخست وزير.  کنندتأئيد ما می توانند اين مسئله را ھسته ئیمن معتقدم کارشناسان 

است ھای بی ثبات کننده ايران و تھديد صحبت کردم تا بگويم حمايت ما از امنيت اسرائيل و نگرانی ھای ما درباره سي

  ."عليه اسرائيل روشن است

من به ھمين جھت به تيم امنيتی خود دستور دادم با دولت جديد اسرائيل در ھفته ھا و ماھھای آينده درباره : "وی گفت

  .".نشان دھيمنحوه تقويت ھمکاری امنيتی ما با اسرائيل رايزنی کنيم و تعھد راسخ خود را به دفاع از اسرائيل 

من امروز ھمچنين با پادشاه عربستان سعودی گفتگو کردم تا بار ديگر بر تعھد ما به امنيت : " گفتامريکارئيس جمھور 

تاکيد کنم و از رھبران شش کشورھای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کويت، ) فارس(شرکای ما در خليج

را تشکيل می دھند، دعوت کردم تا اين بھار نشستی درباره ) فارس (عمان، قطر و بحرين که شورای ھمکاری خليج 

نحوه تقويت ھمکاری امنيتی و حل مناقشه ھای متعدد داشته باشيم که موجب مشقت بسيار و بی ثباتی در سراسر 

  .".خاورميانه شده است

د و می دھند و مدعی ھستند  و انگلستان به صراحت ايران را در جبھه کشورھای حامی تروريسم قرار می دادنامريکا

 را در لغو ممنوعيت غير قانونی امريکاتحقق اين ادعا طبيعتا . ی رخ نخواھد دادتغييرکه در اين عرصه در سياست آنھا 

  . با مشکل روبرو خواھد ساختامريکاثروتھای ايران در 

 امريکا. قه ای خود تجديد نظر کند را بر آن داشته است تا درشرايط کنونی در سياست منطامريکاپيدايش وضعيت جديد 

 امريکاکه تا ديروز روسيه را قدرت درجه دوم می ناميد و به تمسخر می گرفت، بيکباره از ھمکاری ھای روسيه با 

.  ايران اظھار امتنان نموده و خواستار ھمکاری مشترک در حل مشکل سوريه با آنان شده استاتومیبرای حل مسئله 

به .  نشانه شکست آنھا در حل و فصل مناقشات خاورميانه بدون دخالت روسيه و ايران استاامريکاين خواست جديد 

 از اين به بعد بايد حل مسايل خاورميانه را نه يک تنه با تکيه بر عربستان سعودی و اسرائيل، امريکانظر می رسد که 

 اين راستا امکان نظارت و مھار  در نظر بگيرد و درامريکابلکه در متن ھمکاری ھای منطقه ای ميان روس و 

 بايد از سياست سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی در آينده امريکا. سياستھای ايران در خاور ميانه را به کف آورد

سياست موذيانه و رياکارانه .  دھدتغييرنزديک چشم بپوشد و تاکتيکھای خويش را منطبق بر وضعيت توازن فعلی قوا 

عليه " مبارزه مشترک"م جمھوری اسالمی در منطقه و بطور مشخص در عراق تحت عنوان تمايل به ھمکاری با رژي
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ست که می خواھد ارتش ايران را به يک جنگ فرسايشی خطرناک در امريکاتروريستھای داعش، توطئه امپرياليسم 

 . به دام اين سياست افتادن در خدمت منافع ملی ميھن ما نيست. عراق بکشاند

آنھا به ايران ھراسی  دامن .  را به خليج فارس گشوده استامريکا فروش تسليحات ممالک اروپائی و وضعيت جديد راه

می زنند تا سالحھای خويش را به شيوخ عرب به فروش برسانند و در عين حال تبليغ می کنند که با آزاد شدن ميلياردھا 

 خويش دست زده و اين برای ممالک عربی و اسرائيل  اين کشور حتما به تقويت بنيه نظامیامريکا ثروت ايران در دالر

  .بورس اسلحه در بازارھای بورس جھان به يک باره بعد از توافقات وين سرسام آور افزايش يافته است. خوشآيند نيست

  

  ِرژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  در بن بست 

فع محاصره اقتصادی به مرور و با اشاره ر. وضعيت کنونی ايران تا مدتی به ھمين صورت کنونی باقی می ماند

يه را به امضای جرج بوش تأئيد کند و اين تأئيداوباما بايد راستی آزمائی ايران را .  صورت می گيردامريکاامپرياليسم 

حتی اگر تحريمات را بر دارند ھنوز به . آنوقت بتدريج تحريمھا تقليل پيدا می کند. شاھد روباه دمش است. نيز برساند

تاسيسات صنعتی و يا وسايل يدکی و يا ناوگان ھوائی که . عنی تحول عملی در زندگی اقتصادی و مالی ايران نيستم

. بايد برای ايران خريده شوند، در انبارھای ممالک امپرياليستی در زير غبار قرار ندارند تا فورا به ارسال آنھا اقدام کنند

اين امر می تواند سالھا . س انعقاد پيمانھای اقتصادی آتی به ايران ارسال نمودآنھا را نخست بايد توليد کرد و در بر اسا

.  ھنوز به مفھوم بازگردانيدن آزاد اين ثروتھا نيستامريکاآزاد سازی ثروت ھای مسدود ايران در . به طول بيانجامد

خويش را از آن کم " لبات قانونیمطا" ھمانگونه که وعده گرگ ماآبانه داده است ممنوعيت را بر می دارد، ولی امريکا

. ئی خريده و به ايران صادر کندامريکا پول نقد به ايران نخواھد داد به ايران اعتبار می دھد تا اجناس امريکا. می کند

 حتما موافقتنامه ھای اسارتباری را به ايران تحميل خواھد کرد و ايران را تحت فشار می گذارد تا به سرمايه امريکا

. ئی حقوق ويژه بدھند در غير اين صورت از ھمان بندھای نامرئی برای فشار بر ايران سود خواھند بردمريکااگذاران 

رژيم جمھوری اسالمی با سياستی که در بعد از انقالب در پيش گرفته است روز به روز ميان مردم ايران منفرد شده و 

می خواھد با دشنه و ساطور حکومت کند و مردم را رژيم جمھوری اسالمی . مورد نفرت و تمسخر بيشتر قرار دارد

و با . اين است که جلوی بحث در مورد توافقنامه وين را در زمانی که به افشاء اش منجر می شود می گيرد. مھار نمايد

بھتر  امپرياليسم است زيرا تأئيداين سياست که دوری از مردم را بدنبال دارد مورد . فرمان امام دھان ھمه را می بندد

تنھا راھی که رژيم جمھوری اسالمی دارد اين است . می تواند اين رژيم را تحت فشار قرار داده و به خدمت خود بگيرد

که به حقوق مردم احترام بگذارد، مطالبات آنھا را برآورده کند، سازمانھای سياسی و سنديکائی را آزاد کند، سانسور را 

د سازی ميان مردم بپردازد، راھزنان حکومتی و فاسدان را دستگير کرده به از رسانه ھای گروھی بردارد، به اعتما

قاتالن در حکومت را در دادگاھھای صالحه محاکمه کند تا کوھی از حمايت مردمی بدست . سزای اعمال خود برساند

يه بر اين کوه می با تک. آنوقت با تکيه بر اين کوه می شود جلوی ھر زورگوئی و دسيسه امپرياليستی را گرفت. آورد

 کرد و با سياست حسن ھمجواری درمنطقه، با تأمين را ھسته ئیشود حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی 

نابودی صھيونيسم برای حفظ امنيت منطقه در گرو احترام به . دسيسه ھای صھيونيسم و ارتجاع منطقه مبارزه نمود

 جمھوری اسالمی در دامی افتاده است که نمی تواند از آن بيرون آيد و رژيم. حقوق مردم منطقه و بسيج آنھاست

  .  در امان بماند" گزند رويدادھا"سرانجام بايد دو دستی به آغوش امپرياليسم برود تا از 

     

  نتايج اقتصادی توافقنامه وين
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ف کشيده اند، ھر روز دسته از ھم اکنون سرمايه داران و شرکتھای بزرگ خارجی برای ورود به بازارھای ايران ص

ھمين سرعت کار نشان می دھد که تمام . ای از آنھا برای بستن قراردادھای اقتصادی به ايران سرازير می شوند

طرحھای مربوطه به تجارت با ايران و سرمايه گذاری در عرصه ھای گوناگون در کميسيونھای مربوطه از قبل تھيه 

خود اين واقعيات عامل فشار مھمی بوده تا . از قبل تخمين زده می شده استشده بوده است و تاريخھای سفر نيز 

ورود .  به تصويب برسدامريکاتوافقنامه وين به اين گونه و با فشار سياسی و اقتصادی اروپا و روسيه و چين در مقابل 

ميل قراردادھای اسارت آور آنھا می آيند تا با تح. سرمايه ھای خارجی به ايران با توافقنامه ھای جديد ھمراه است

کردند، بازارھای ايران را در چنگال سرمايه ھای نئوليبرالی قرار ... نئوليبرالی نظير آنچه در يونان، پرتغال، اسپانيا و

ھم اکنون فروش بنادر وجزاير يونان آغاز شده است که بھای فروشش . داده و قوانين آن را به بازار ايران تحميل کنند

حذف يارانه ھا، حذف . ی و فرانسوی می ريزندالمانرا به عنوان باز پرداخت قروض به جيب بانکھای ارزانقيمتش 

خدمات عمومی دولتی و ممانعت از شرکت دولت در توليد و اداره کشور و توجه به حداقل رفاه عمومی ھمه و ھمه در 

حق اعتصاب و افزايش دستمزد ناديده . تاحمدی نژاد آنرا مقدور کرده اس- اتحاد مشترک رفسنجانی. دستور کار است

. دولت ايران بايد سرکوب کارگران را برای حفظ سود حداکثر سرمايه داران خارجی تضمين کند. گرفته می شود

موج خصوصی سازی ھا . موريانه سرمايه گذاری ھای خارجی تمام شالوده اقتصادی ايران را بر ھم خواھد ريخت

ّه حراج گذارده می گردد، نفت، معادن مس و مواد اوليه، گاز، آب ، جاده سازی، شروع می شود و اموال عمومی ب

، سواحل درياھا ھمه وھمه به اموال خصوصی بدل می شوند و به حلقوم ايرانی ھای ھمدست امپرياليسم اتومینيروگاه 

ی پول و بانک جھانی را به قوانين سازمان تجارت جھانی، صندوق بين الملل. و شرکتھای امپرياليستی ريخته می گردند

 پول نقد که آماده رونق اقتصادی و خريدھای مھم تسليحاتی، تاسيسات صنعتی، دالرکشور ثروتمند ايران با ميليارھا 

بازاری برای غارت به پھنای . است تحميل می کنند... شيميائی، وسايل ترابری و ھواپيماھای مسافربری و باربری و

ولتھای قبلی از رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و روحانی سياست تعديل اقتصادی و رياضت ايران گشوده شده است و د

  . عمومی را اجراء کرده و ھمه شرايط را برای بھره کشی بھتر فراھم کرده اند

 ايران در آستانه يک تحول سريع قرار می گيرد و امپرياليستھا از طريق بندھای اقتصادی و سياستھای نواستعماری به

ايجاد محيط الزم برای .  به نابودی کشانده می شوندتوليدات ضعيف و نابسامان داخلی. خواستھای خود خواھند رسيد

.  حداکثر سود در سطح جھانی فراھم می آوردتأميننيروی کار ارزان، زمينه رقابت امپرياليستی را در تقسيم کار و 

مايه داران داخلی به دامان امپرياليسم سقوط خواھند کرد و ترکيب کنونی ھيات حاکمه در ھم می ريزد، بخشی از سر

در اين . بخشی با نابودی توليد داخلی و عدم توانائی رقابت با سرمايه ھای کالن خارجی به ورشکستگی کشانده می شوند

بھتر استثمار شرايط دولت بر مسند قدرت بايد به سرکوب کارگران و زحمتکشان بپردازد تا آنھا را مھار کند تا شرايط 

تحوالت آتی ايران در . آرايش طبقاتی در ايران دچار تحول جديد می گردد. برای سرمايه گذاری خارجی فراھم گردد

مسيری است که ھم جنبش ضد امپرياليستی را تقويت می کند و ھم جنبش کارگری را و در دوران کنونی تنھا حزب 

ت رھبری و رھائی طبقه کارگر و دفاع از استقالل، تماميت ارضی ايران طبقه کارگر به منزله نماينده طبقه کارگر رسال

  .و استقرار سوسياليسم را دارد
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