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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ جنوری ٢۴

 

  )توفان(بيانيه حزب کار ايران

  پيرامون تحريمھای غير قانونی عليه ايران

  فروزانه است که يک اقدام جنايتکارانه ضد بشری و جنگ ا
  

 ۀ اتحاديه امپرياليستی اروپا در بروکسل، تصميم گرفتند محاصرۀ وزرای خارج٢٣/٠١/٢٠١٢ روز دوشنبه 

از اول ماه . اقتصادی ايران را با تحريم بانک مرکزی ايران و مسدود کردن دارائيھای مردم ميھن ما گسترش دھند

  .به اروپا تکميل می گردد تا کمر اقتصاد  ايران را بشکند اين تحريمھا با جلوگيری از واردات نفت ايران جوالی

. تحريم اقتصادی ايران و گرسنگی دادن به مردم ميھن ما يک اقدام غير قانونی و جنايت عليه بشريت است

 خويش را به ۀ دوم، نيت شوم، غارتگرانه و سلطه جويانۀامپرياليستھا می خواھند با ايجاد يک عراق و نوار غز

مجازات ايران بايد درسی برای ھمه ممالک غير متعھد و تمام کسانی . تحميل کنند" مزاحم"به ھمه ممالک ايران و 

  .باشد که به امپرياليستھا مسلوب االراده، تمکين نمی کنند

اگر در گذشته اين جنايتھای ضد بشری را با قطعنامه ھای غيرقانونی شورای امنيت توجيه می کردند، در مورد 

 ضد يک ه مشتی غارتگر جھانی بۀ و دسيسمجوز شورای امنيت سازمان ملل نيز وجود ندارداخير حتی تحريمھای 

مريکا فاقد ھرگونه مبنای اتحريمھای اروپا و . کشور عضو سازمان ملل متحد و عمال ضد منشور ملل متحد است

لک جھان تحميل می کند و قانون  را به ھمه ممامريکاا ۀتصميم کنگرمريکا اامپرياليست . حقوقی بين المللی است

ماھيت عميق استيالگرانه، زورگويانه ۀ ھمين اقدام غيرقانونی و زورگويانه نشان. خودش را قانون جھان جا می زند

  .مريکاستا مس  امپرياليۀو مستبدان

ده جانبه را بی فاي اقدامات يک "Sergej Lawrow روسيه آقای سرگی الوروف ۀکه وزير امور خارج در حالی

و اضافه کرد که دليلی ندارد بيش از تصميمات مشترک در شورای امنيت سازمان ملل، اقداماتی ديگری " دانست

 Danny دولت تجاوزگر و نژادپرست اسرائيل، آقای دانی آيالون ۀنيز انجام پذيرد، معاون وزير امور خارج

Ajalonحريمھا خطر جنگ را کاھش داده استاين ت: " مطبوعاتی در راديو اسرائيل مدعی شدۀ در يک مصاحب ."
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 Carl Bildt اروپا و آقای کارل بيلت ۀول امور خارجی اتحاديؤ مسCatherine Ashtonخانم کاترين اشتورن 

که به تصميمات جنگ افروزانه و تھديد آميز خويش پايان دادند، مدعی شدند  ، بعد از اينيدن سوۀوزير امور خارج

  .!!پلماسی و مذاکره استکه اساس کار ما توسل به دي

دروغھای امپرياليستھا در مورد حق قانونی و مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم، که انحصار کنسرنھا درتوليد 

بمب اتمی آنھا مرتب در يک جنگ روانی فريبکارانه، از . ی را درھم می شکند، بسيار روشن استئانرژی ھسته 

گيدو .  پيرامون موجوديت آن  تا کنون ارائه نداده اند، سخن می رانند که کوچکترين مدرک و سندیموھومی ايران

  :لمان با بی شرمی مدعی می شودا ۀ وزير امور خارج Guido Westerwelleوستروله

 امنيتی برای منطقه نيست بلکه ألۀتنھا يک مس"اين " ما نمی توانيم بپذيريم که ايران به بمب اتمی دست پيدا کند "

 دنيا را برھم می زند، ولی ۀبمب اتمی موھومی ايران، امنيت ھم! توجه کنيد". ا را برھم می زند دنيۀامنيت ھم

مريکا، انگلستان و فرانسه، خطری ا اتمی مخفی و علنی اسرائيل متجاوز و اشغالگر و يا امپرياليستھای  صدھا بمب

استدالالت نمايندگان امپرياليستھا در پشت . معلوم می شود بمب اتمی ھم خير و شر دارد. برای امنيت جھانی نيستند

  .بلندگوھای تبليغاتی، سبعانه و مملو از تھديد، نفرت و خون است

 اول مردم عادی کشور مورد غضب را ۀ درجتاريخِ تجارِب تحريمھای اقتصادی تا کنون، نشان داده است، که در

از ھم اکنون گرانی در ايران بيداد می کند و کمبود ابزار درمانی پزشکی و دارو در بازار . قربانی خود می کند

شدت از اين کمبودھا رنج می برند و به آنھا می گويند که اين ابزار به عنوان ه بيماران قلبی ب. ايران مشھود است

مريکا به شرکتھای توليد کننده و تحويل دھنده، به ايران صادر نمی انظوره در اثر فشار غير قانونی کاالھای دو م

مرگ ميليونھا ايرانی برای اوباما و ھمدستان ايرانی تبارش که آرزوی آمدن وی را به ايران دارند، بی اھميت . شود

ب مبارزان ضد امپرياليست و دموکرات باز اين اقدامات امپرياليستھا، دست جمھوری اسالمی را در سرکو. است

اين حساب امپرياليستھا که مردم ايران در اثر گرسنگی .  انقالبی مردم ميھن ماستۀمی گذارد و به ضرر رشد مبارز

مريکا را در ايران بر سر کار می آورند، او فقر و فالکت به شورش دست زده و سرسپردگان امپرياليست 

مردم . که ھنوز نفھميده است، مردم ايران به ذلت سرسپردگی بيگانه تن در نخواھند دادحسابگری ناشيانه ای است 

  .ايران جز احساس نفرت نسبت به ايرانيان خودفروخته، جاسوس و تروريست احساس ديگری ندارند

. ايران نيست بمب اتمی موھومی ۀ امپرياليستھا در ايران ھرگز نابودی افسانألۀاز اين گذشته بايد روشن کرد که مس

 مھم راھبردی در جغرافيای ۀکنترل بر ايران کنترل بر يک منطق. ايران کليد منطقه و گره گاه تضادھای جھان است

 ۀتنگ. مريکا تامين می کندا م ده ھا سال آينده برای امپرياليسسياسی جھان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای

مريکا و ساير احضور . مريکا باز و بسته می شودا ماده امپرياليسا ارھرمز شير نفت جھان است که آنوقت ب

 بمب اتمی ألۀمس. امپرياليستھا در منطقه، خطری برای امنيت جھان است و امنيت مردم منطقه را تھديد می کند

موھومی ايران تنھا يک دروغ توجيھی برای تسلط بر منطقه است و سازش جمھوری اسالمی با امپرياليستھا از 

  .  آنھا ھرگز نخواھد کاستۀاھيت اھداف اشغالگرانه و تجاوزکارانم

تار ضد بشری  ضد مردم ايران، يک کشهتحريمھای جنايتکارانه اقتصادی عليه ايران را ب) توفان(حزب کار ايران

سشان أوليت مستقيم فجايعی که در ايران بروز خواھد کرد را به گردن امپرياليستھا و در رؤارزيابی می کند و مس

را حزب ما اين اقدامات را قويا جنگ افروزانه، ضد بشری و غير قانونی دانسته آنھا . مريکا می گذاردا مامپرياليس

  .محکوم می کند
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 ضد اين تحريمھا و جنگ افروزی هحزب ما بر اين نظر است که ھر ايرانی ميھن پرست و بشر دوستی بايد ب

  .طور روشن با خط کشی با دشمنان مردم ايران و منطقه محکوم کنده ا بپا خيزد و اين اقدامات ره امپرياليستھا ب

رژيم جمھوری اسالمی يک رژيم ارتجاعی سرمايه داری و مافيائی است که مورد نفرت اکثريت مردم ايران قرار 

 و تنھا  مردم ايران است و نه قوای متجاوز بيگانه که تنھاۀدارد، ولی سرنگونی اين رژيم فاسد و جنايتکار وظيف

.  خويش را در نظر داشته و با ھدف مستعمره کردن ايران به کشور ما حمله خواھد کردۀمنافع غارتگران

  .رياکاری بر پيشانی آنھا نوشته است. امپرياليستھا ھرگز حامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نبوده اند
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