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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ نومبر ٢٧
  )توفان( حزب کار ايرانۀبياني

  

  تسليم خفت آور جمھوری سرمايه داری اسالمی به صھيونيسم و امپرياليسم جھانی

  یئ ھسته ألۀق مسلم ايران در مس و نقض ح

از . نددو خبر دايی ايران در ژنئ ھسته ۀ خبرگزاری ھای جھان از توافق بر سر برنام١٣٩٢ ]قوس[ آذر ماه٣در روز 

" نرمش انقالبی"زمان روی کار آمدن حسن فريدون روحانی از طريق يک انتخابات مھندسی شده، از زمان سياست 

امنه ای، از شکل برگزاری نشستھای مذاکراتی با نمايندگان قلدرھای جھان و چانه زدن رھبر جمھوری اسالمی، آقای خ

ای خواھد بود " حرامزاده" طوالنی، نوزاد ۀبا آنھا بر سر منافع ملی ايران، روشن بود که محصول اين مماشات و معانق

می در ھمان مسيری راه رفت که رژيم جمھوری اسال.  مرداد شبيه است٢٨که به قرارداد کنسرسيوم بعد از کودتای 

کاشانی در زمان ملی کردن صنعت نفت گام هللا آخوندھای دربار قاجار رفتند، رد ھمان راھی گام گذاردند که آيت 

  .برداشت

تدريج ه رژيم جمھوری اسالمی ھمانگونه که حزب ما در گذشته پيشگوئی کرده بود و اسنادش ب" دستآورد"البته اين 

از سه سال پيش توسط احمدی نژاد در مذاکرات پشت پرده با " نرمش انقالبی"اين .  نيستمنتشر می شود، جديد

ئی ھا بعد از سازشھا و انعقاد اين تسليم نامه، امريکاشرط . ئی ھا در مسقط پايتخت عمان صورت گرفته بودامريکا

بايد راه ھمکاری با " اصالحات"بر لبخند روحانی و تکيه .  طلبان بودحجايگزينی احمدی نژاد با نماينده ای از اصال

  .امپرياليستھا را تسھيل می کرد

تا ھمين لحظه که حزب ما در مورد ماھيت اين سند نظر می دھد ھنوز برگردان يکسانی به زبان فارسی در دسترس 

ال پاره ای واژه آنچه توسط  پاره ای نشريات و سازمانھا و افراد به فارسی برگردانده شده است در استعم. ايرانيان نيست

ھا تفاوتھائی دارند و اين تفاوتھا وزن ھای گوناگونی از نظر حقوقی خواھند داشت و جای تفسيرھای گوناگون را باز 

  .می گذارند

تا ھمين لحظه معلوم نيست که چه توافقات ديگری در پشت پرده صورت گرفته است و مردم ايران از آن توافقات بی 

نياز نيست که . يز با توجه به منافع خويش در مورد اين توافقات محرمانه سکوت اختيار می کنندند و امپرياليستھا ناخبر

اين توافقات می تواند در عرصه پيوستن ايران به سازمان . ی ايران باشدئ ھسته ۀمسأل در مورد اين توافقات صرفاً 

 فلسطين، ۀمسألايران در برخورد به  در سياست خارجی تغييرتجارت جھانی، تعميق سياست ھای تعديل اقتصادی، 

اين توافقات می توانند ايران را به . باشد... ھرمز، ونزوئال، بوليوی وۀ لبنان، سوريه، اسرائيل، عراق، افغانستان، تنگ
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 آنھا یاين توافقات نمی تواند بدون اطالع صھيونيستھا صورت پذيرفته باشد و امضا. زائده امپرياليسم در منطقه بدل کند

  .بازيگری نتانياھو فقط چاشنی خوش طعم کردن اين قرارداد خائنانه برای اطعام مردم جھان است. ا نداشته باشدر

 نمی شود از شفافيت در آن سخن گفت و انتظار داشت که تيم در کشوری که خفقان و سرکوب بر آن حاکم است طبيعتاً 

ارش کامل اين مذاکرات و داليل خويش در پذيرفتن اين  ايران در اين مدت در مجلس شورای اسالمی گزۀمذاکره کنند

 رژيمھای مستبد و خونخوار با تشديد سرکوب و اعدامھا و با حضور ۀھم. سند رقيت را به بحث افکار عمومی بگذارد

نظامی و انتظامی و گشت نيروھای سرکوب به ايجاد فضائی از ترس و وحشت توسل می جويند تا تصويب اين گونه 

از اين گذشته نمی توان از نمايندگانی که ھمه از طريق صافی شورای . ه ھا در مجلس فرمايشی ممکن گردندتوافقنام

که اکثر نمايندگان مجلس  در حالی.  آزاد ھستند انتظار داشت از منافع ملی ايران دفاع کنندۀنگھبان گذشته و فاقد اراد

را پيروزی برای ايران دانسته اند،   خود قرار داده اند و آنئيد صد درصد أنخوانده مورد تشورای اسالمی قرارداد را 

  : س کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفتئينايب ر

توانيم قضاوت کنيم؛ زمانی که جزئيات مطرح شد، مطالب را  ما در مجلس ھنوز از جزئيات توافق مطلع نيستيم و نمی"

  .". عنوان می کنيم

 ٥+١ی ايران و ئ زمانی می توان از توافق ھسته: "وگو با ايسنا اظھار کرد  در گفت االسالم وحيد احمدیةحجو يا 

ھا به   کشورمان در مجلس شورای اسالمی حاضر شوند و آنچه در نشستۀاطالعات دقيقی کسب کرد که تيم مذاکره کنند

 .".صورت توافق مطرح شده را تشريح نمايند

گوئی که اين سند را نديده نخوانده تصويب کرده اند از کجا از مفاد آن خبر پس بايد پرسيد اغلب نمايندگان بله قربان 

  داشته اند و از کدام مرجع دستور خيانت گرفته اند؟ 

 سلطه آخوندھا ۀمردم ايران بايد بدانند که اين پيمان يک سند خفت انگيِز تسليِم بی قيد و شرط است تا امپرياليستھا با ادام

 دستآوردھای مردم ايران را در اين مدت، تمام سرمايه ھای ھزينه شده در اين ۀ اين سند ھم.در ايران موافقت کنند

. و اين ھنوز از نتايج سحر است. عرصه را بر باد داده است و به اوامر استعماری امپرياليسم جھانی گردن نھاده است

  . کشور ما ايران ھيچ حاصلی از اين توافق استعماری ندارد

اعالم می کند که ھرگز چنين سند ننگينی را به رسميت نخواھد شناخت و مردم ايران را فرا می ) توفان(حزب کار ايران

  . خواند که با تصويب اين قرارداد خائنانه مخالفت کنند و فريب دستگاه تبليغاتی حسن فريدون روحانی را نخورند

  :ن رِژم جمھوری اسالمی اعالم کرده اندمسؤوالخود 

سازی به عنوان حق مسلم ايران، دوم عدم  می ايران سه موضوع را در دستور کار داشته يکی غنیجمھوری اسال" 

 و آنچه ئیآزما سيسات انرژی اتمی برای راستیأ تۀپذيرش تعليق و عدم توقف و ديگری آمادگی برای بازرسی ھم

به نقل از خبرگزاری "( .ده است آنھا رعايت شۀامروز به عنوان توافق حاصل شده خارج از اين چارچوب نبوده و ھم

  ).۴/٠٩/١٣٩٢ايسنا 

عکس نه تنھا به اين خواستھا نرسيده، بلکه خفت ھائی ه ی به اين خواسته ھا رسيده است؟ يا بئ ھسته ۀآيا تيم مذاکره کنند

يم نامه آخوندھا می خواھند با روضه خوانی و تبليغات بر ماھيت اين تسل. را پذيرفته است که ننگ تاريخ ايران است

  . استتار بکشندۀپرد

  

  :حال به تک تک اين مسايل بپردازيم

  : مقدمه ای بر تفسير قرارداد-١

  . بخش موقت و گذرا و بخش جامع.  کسی که متن قرارداد را می خواند می بيند که قرارداد از دو بخش تشکيل شده است
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 د است و بخش جامع که چماق بزرگ است بعداً توافقاتی که تا کنون صورت گرفته است مربوط به بخش گذرای قراردا

  : در متن قرارداد در مورد بخش جامع چنين می آيد. می آيد

 به ساز اقدامات شفاف و ھای عملی محدوديتو  تعريف مشترک غنی سازی با ۀاين راه حل جامع متضمن يک برنام"

 منسجم خواھد بود که آ يک مجموعۀمع به مثاباين راه حل جا. باشد ی میئ  ھستهۀ برنامآميز تضمين ماھيت صلحمنظور 

  "ھای آن توافق حاصل شود که در مورد تمامی بخش گيرد مگر آن ھيچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی

تعريف  معاھده است بايد با ۀکه راه حل جامع برای غنی سازی که حق مسلم ھمه کشورھای امضاء کنند نخست اين

گيرد  ھيچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی آن می آورند که ۀصورت گيرد و در ادام مشترک و يا با توافق طرفين

، "قرارداد جامع" ناگفته پيداست که تمام تصميمات آتی اين .ھای آن توافق حاصل شود که در مورد تمامی بخش مگر آن

- لکه وابسته به طرف امپرياليستیديگر مبتنی بر حقوق منعقده در قراردادھای جھانی و قابل استناد به آنھا نيست، ب

ی ايران را بگيرند و ئآنھا با اين حقوق جامع می توانند جلوی فعاليت ھسته . صھيونيستی است که راضی باشد و يا نباشد

 ديگری به آن ۀيا نگيرند، آنھا می توانند با توجه به اين بندھا حقوق ايران را پايمال کنند و يا موارد محدوديت کنند

 گردن نھاده است، طبيعتا بايد موضع ضعف و سرشکستگی تفسير حقوق خود آنھم از ۀکشوری که بر اين نحو. دبيفزاين

حال اگر اين توافق صورت . بپذيرد" راه حل جامع" صھيونيسم و امپرياليستھا را در چارچوب ۀکليه اوامر و ديکت

 حقوق خود را ۀقرار داشت، نايستاده است، بلکه ھمنگرفت ايران ديگر در جای اولش، در جائی که قبل از اين مذاکرات 

  .از دست داده و از نظر سياسی به قھقراء پرتاب شده است

 خواستھای امپرياليسم و ۀ موقت، رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  ايران به ھمۀليکن در ھمان بخش برنام

روشن است .  ايران خيانت کرده استۀی نسلھای آيندمين انرژی براأصھيونيسم تن در داده و به آمال مردم ايران برای ت

 موقت عقب تر باشد و ۀ غنی سازی جامع که در پيش است، نمی تواند از نظر مفاد و محتوی آن از بخش برنامۀبرنام

  .به اين جھت ھنوز اين قصه سر دراز دارد. خواسته ھای کمتری را در بر بگيرد

ه قبل از اين توافقات کنونی، ھمواره رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بدر مبارزات تبليغاتی و تفسيرھای سياسی 

ی به شورای امنيت سازمان ملل ئ ايران از آژانس بين المللی انرژی ھسته ۀدرستی پافشاری می کرد که انتقال پروند

تی اشاره می شد که درسه در آن زمان ب. متحد يک اقدام سياسی بوده و در اثر فشار امپرياليستھا صورت گرفته است

 ضد ايران قطعنامه ھای غير قانونی ھستند و تحريمھای شورای امنيت و يا تحريمھای هقطعنامه ھای شورای امنيت ب

 ضد يک کشور ه اروپا در تناقض کامل با منشور ملل متحد قرار داشته و اقدامی خصمانه بۀ و اتحاديامريکا ۀکنگر

رسميت شناخته ه  حال در متن قرارداد کنونی تمام اين حقوق غيرقانونی را ب.عضو سازمان ملل متحد محسوب می شوند

  : و سخنان قبلی خويش را پس گرفته اند و از جمله می آورند

ھای شورای امنيت،   تمامی تحريمۀجانب باشد و به رفع ھمه اين راه حل جامع شامل يک فرايند متقابل و قدم به قدم می"

  .انجامد ی ايران میئ  ھستهۀھای ملی مربوط به برنام يمھای چندجانبه و تحر تحريم

ھای شورای امنيت با ھدف پايان  ھای ديگری از جمله پرداختن به قطعنامه ھای اوليه و گام آخر، گام  ميان گامۀدر فاصل

  ." رضايت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد وجود خواھد داشت

  :ستھا را به اين نحو بيان می کنندو در جای ديگر اين خوا

  .ی توسط شورای امنيت سازمان ملل متحدئ ھای جديد تحريم ھسته عدم صدور قطعنامه"

  .ی از سوی اتحاديه اروپائ ھای جديد تحريم ھسته عدم صدور قطعنامه

ی خودداری ئ ھای جديد ھسته ، در چارچوب اختيارات قانونی رئيس جمھور و کنگره از تحميل تحريمامريکادولت 

  ."خواھد کرد
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 و شورای امنيت سازمان ملل در نقض پيمانھای امريکا ۀ اروپا، کنگرۀرسميت شناختن حقوق اتحاديه ئيد اين مسايل بأت

ايران از تمام ادعاھای خويش گذشته است و اين يک . جھانی و زورگوئی به ممالک عضو اين سازمان بين المللی است

  .شکست روشن سياسی است

اين اتھامات تکرار تبليغات امپرياليسم و . قرار داد اتھاماتی به ايران زده شده است که بی پايه و مدرک استدر 

 اين اتھامات را پذيرفته و به زير آن امضاء گذارده ۀصھيونيسم می باشد و رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ھم

  :در اين قرارداد می آيد. است

تکيه از "(ی را بر عھده خواھد داشتئ  اقدامات مربوط به موضوع ھستهئیآزما راستیت يمسؤولدر حالی که آژانس، "

و ادعاھای " شک و شبھه"به طور ضمنی پافشاری در تحقق حقوق ايران را دروغگوئی اعالم داشته و بر ) توفان

ری اسالمی ايران نيز ممالک امپرياليستی در توجيه نقض حقوق ايران صحه گذارده اند و جمھوری سرمايه داری جمھو

  . ئيد جرم از جانب متھم استأاين امضاء حکم ت. زير اين اسناد امضاء گذارده است

  

   حق غنی سازی اورانيوم-٢

ی را امضاء ئ ممالکی است که پيمان منع گسترش سالحھای ھسته ۀما بارھا گفته ايم که غنی سازی اورانيوم حق ھم

 بارھا در نشستھای جھانی بر اين حق ايران که حق خود آنھا نيز بوده است صحه تمام ممالک غير متعھد جھان. کرده اند

.  از اين حق بديھی برخوردار است اين پيمان است طبيعتاً ۀاز آنجا که ايران يکی از امضاء کنندگان اولي. گذارده اند

  . وابسته نيستامريکامپرياليست ويژه اه اعتبار اين حق مسلم ايران  به تصويب و تائيد امپرياليسم و صھيونيسم و ب

 به آن معتقد نباشد و حال اگر کشوری خودش نسبت به حق قانونی و بديھی که دارد، شک و ترديد داشته باشد و يا عميقاً 

ی امپرياليستھا می گذارد و مدعی می أرا به ر را نفی کند، آنوقت آن يا بخواھد از اعتبار اين حق قانونی بکاھد و يا آن

با اين . زمانی اعتبار دارد که ممالک امپرياليستی ھم بر آن صحه بگذارند" حق مسلم ايران در غنی سازی"شود که 

ئيد زورگويان جھان شده و از أسياست ھر گونه حق مسلمی که در پيمانھای جھانی به ممالک تعلق دارد، وابسته به ت

خوی امپرياليستھا و تصميمات آنھا وابسته  لق وش به خُ حقی که بديھی باشد، نمی تواند اعتبار.  اعتبار ساقط استۀدرج

ی أايران اعتباِر حق مسلم خويش را به ر. آنھا نيز چه بخواھند و چه نخواھند بايد به اين حق احترام بگذارند. باشد

فريدون آقای حسن .  از جانب آنھا را پيروزی خويش تلقی می کند" پذيرش اين حق"امپرياليستھا وابسته ساخته است و 

): ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران. روحانی در سخنان خود بر اين پيروزی تکيه کرد

) ۴/٠٩/١٣٩٢(."از ديدگاه سياسی بسيار ارزشمند است) یئ حقوق ھسته(ھای بزرگ به اين حق ايران اذعان قدرت".... 

سازی ايران را  که دنيا امروز حق غنی می مدعی می شود با بيان اين مجلس جمھوری اسالۀکه آقای تابش نمايند و يا اين

  "..سازی داريم تی حق غنی. پی. دھد ما در چارچوب ان متن توافق نشان می: "به رسميت شناخته

مھمترين دستاورد اين توافقنامه و مذاکرات اين است : "وگو با ايسنا اظھار کرد  االسالم وحيد احمدی در گفتةحجو يا 

  ."ه جھان به حق غنی سازی ايران اعتراف کردک

 ايران از حق مسلم و ۀتيم مذاکره کنند. دولت جمھوری اسالمی با ھو و جنجال می خواھد حقايق را وارونه جلوه دھد

رژيمی که به . را وابسته به تصميم قدرتھای جھانی کرده است بديھی ايران در غنی سازی اورانيوم دست برداشته و آن

ئيد اوباما، جان کری و نتانياھو استناد أی به تصميم و تئتناد به مفاد روشن قرارداد منع گسترش سالحھای ھسته جای اس

ديگر قانون حاکم نيست، . می کند، بايد منتظر باشد که آنھا می توانند به ھمين اعتبار تصميمات خويش را عوض کنند

  .امپرياليسم حاکم استۀ اراد
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عدم پذيرش آن از جانب امپرياليسم و . برای مصارف صلح آميز حق قانونی ايران بوده استحق غنی سازی اورانيوم 

قدرتھای بزرگ .  جھانی سازمان ملل استۀصھيونيسم بين الملل زورگوئی و قلدری و نقض تمام پيمانھای امضاء شد

ل به بھانه ھای گوناگون ممانعت جھان و از جمله صاحبان حق وتو نمی توانند از تحقق پيمانھای منعقده در سازمان مل

زيرا تحقق اين پيمانھا به .  پيمانھای جھانی استۀاين ايجاد دو نوع حق در سازمان ملل بوده و بی اعتبار کردن ھم. کنند

که آنھا حق ما  ادعای ايران که ما اين حق را به آنھا قبوالنديم و يا اين. لق و خوی قلدرھا و زورگوھا وابسته می شودخُ 

 جمھوری اسالمی ايران حق اربابان جھان را در نقض پيمانھای ۀبه رسميت شناختند معنای ديگری ندارد که نمايندرا 

آنھا از تحقق بی برو برگرد و بی قيد شرط پيمانھای .  به رسميت شناخته اند،جھانی و تحت فشار گذاردن ساير کشورھا

کسانی که ھم اکنون از حق خود . را وابسته به زورگوئی امپرياليستھا کرده اند جھانی و حقوق طبيعی خود گذشته و آن

گذشته و حق امپرياليسم و صھيونيسم جھانی را در نقض حقوق ملل و زروگوئی و فشار و قلدری به رسميت شناخته اند، 

ی تا زمان موافقت امپرياليسم و آنھا پذيرفته اند که ھيچ حق. بايد به فشار بعدی و نقض پيمانھای بعدی نيز تمکين کنند

  .صھيونيسم اعتبار قطعی ندارد

پس می بينيم که جمھوری اسالمی از حقوق مسلم ايران برای غنی سازی اورانيوم صرفنظر کرده است و اين انصراف 

  .را نمی شود پيروزی جلوه داد

 اين قرارداد، حتی ھمين نتايج  در سخنان تفسيری خويش برامريکاجالب اين است که جان کری وزير امور خارجه 

نام حق غنی سازی اورانيوم در پيمان ه  حقی ب منکر شده است و بيان کرده اساساً ساخت و پاخت نفرت انگيز را اساساً 

 ۴وگو با ايسنا در  به طوری که فرج هللا عارفی شگفت انگيزانه در گفت. ی وجود نداردئمنع گسترش سالحھای ھسته 

 توافقنامه در ۀدانيم آنچه که دربار نمی: "يت از ظريف وزير امور خارجه، اظھارداشته، ضمن  حما١٣٩٢آذر 

 مطرح شده، شيطنت است يا واقعيت دارد و به امريکا ۀھای غربی و سخنان اوباما و وزير امور خارج خبرگزاری

  .".صحت مطالب مطرح شده از سوی آنھا واقف نيستيم

 خود را قبول نداريم و برای حقوق کسی یی ھشداری به ايران است که ما حتی امضا اوباما و جان کرۀاين اقدام آگاھان

 می کند و می شود صدھا تعيينئيد می کنند که حرف آخر را منافع امپرياليستھا أآنھا ت. کوچکترين ارزشی قايل نيستيم

له زبان حق است و تنھا زبانی واقعيت آن است که زبان گلو. قرارداد بی پشتوانه نيز امضاء کرد و به آن عمل نکرد

  .است که ھمراه با چاشنی تھديد از حلقوم امپرياليسم بيرون می آيد

  ت جھان طلبیــو اگر راحــوی شــرو ق

  .که در نظام طبيعت ضعيف پايمال است

  

   عدم پذيرش تعليق و عدم توقف-٣

. کرده است، پذيرش خواست تعليق استيکی ديگر از خواستھای رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که تحقق پيدا ن

. تمام مفاد قرارداد نشان می دھد که رژيم ايران به خواست تعليق امپرياليستھا تن در داده و از حقوق خود گذشته است

اين تسليم بسيار آگاھانه و نه در اثر اشتباه صورت گرفته است، زيرا رژيم کوشيده واژه ھائی بيابد و در متن قرار داد 

  : حال به اين نکات توجه کنيد. ند که توسط آن بتواند افکار عمومی مردم ايران را فريب دھدبگنجا

 درصد برای توليد سوخت راکتور تحقيقاتی ٢٠ درصد را به صورت اکسيد ٢٠نيمی از اورانيوم موجود غنی شده "

خط . درصد رقيق نمايد ۵را به مواد کمتر از ) UF6)Uranhexafluoridدرصد  ٢٠ بقيه. تھران ذخيره نمايد

  "..پذير نيز وجود نداشته باشد برگشت
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 در صدی را نه تنھا معلق، بلکه از آن برای ھميشه بجز در مورد ٢٠اين توافق به آن معناست که ايران غنی سازی 

  :در بند بعدی می آورد. استثنائی رآکتور تحقيقاتی دانشگاه تھران صرفنظر می کند

  .". درصد غنی سازی نکند۵ ماھه، اورانيوم را به سطح باالتر از ۶رای اين دوره کند که ب ايران اعالم می"

 درصد را در عرض اين ششماه معلق ۵مفھوم اين اظھار نظر اين است که طرف ايرانی، غنی سازی اورانيوم بيش از 

ونيسم وامپرياليسم باشد، جائی ئيد صھيأ که بايد مورد تیمی کند و البته ھمانطور که در قرارداد ذکر شده در توافق جامع

  :حال به بند مورد توافق بعدی مراجعه کنيم. برای غنی سازی بيشتر در آينده باقی نمی ماند

ی نطنز، فردو  و يا رآکتور اراک را که توسط  ئسيسات سوخت ھستهأھای خود در ت کند که فعاليت  ايران اعالم می"

  .".ز اين گسترش نخواھد دادشود، بيش ا  میئیشناسا IR-40 آژانس با نام

که آنھا را تعطيل می کند که چيزی حتی بيش از تعليق فعاليت  يعنی اين" بيش از اين گسترش نخواھد داد"معنی 

ئيد دو طرف قرار می گيرد، حتما در زمان انعقاد قرارداِد أوقتی امری در دوراِن توافِق قرارداد موقت مورد ت. آنھاست

 را با "تعطيل" ۀجمھوری اسالمی واژ. می ماند، اگر تازه شرايط بدتری بر آن مترتب نگرددجامع به قوت خود باقی 

  .  جايگزين کرده است"قطع گسترش بيشتر"

از ھمين نمونه ھای روشن بر می آيد که ايران به تعليق و تعطيل توليد اورانيوم تن در داده است و بازی با واژه ھا نمی 

  . تواند اين امر را پنھان کند

ی را دالری و پژوھشی را در فردو و اراک تعطيل کرده است و ميلياردھا ئرژيم جمھوری اسالمی تمام فعاليتھای ھسته 

که ملت ايران برای دستيابی به فن آوری علمی و غنی سازی اورانيوم و عدم وابستگی به انرژی فسيلی ھزينه کرده 

سيسات اراک با آب سنگين و توليد پلوتونيوم تنھا برای أام را که ترژيم جمھوری اسالمی اين اتھ. است برباد داده است

مگر . کار می رود پذيرفته و بر تمام ادعاھای قبلی خويش تا به امروز قلم بطالن کشيده استه ساختن بمب اتمی ب

يوم در اختيار پلوتون... لمان، جمھوری چک، اوکرائين، آرژانتين، برزيل، کانادا وا جنوبی، وريایاسرائيل، ژاپن، ک

چرا بايد تنھا پلوتونيوم ايران محصول دو منظوره باشد و برای ساختن . ندارند؟ چرا کسی به آنھا ايرادی نمی گيرد؟

که ميله ھای سوخت ناشی از توليد پلوتونيوم اقتصادی تر، و مشکالت ناشی از انبار  کار رود؟ در حالیه بمب اتمی ب

  .دھدکردن تفاله ھای اتمی را کاھش می 

و نوشيدن جام زھر اشاره نمی کند، بلکه از در عقب وارد " نرمش انقالبی"رژيم جمھوری اسالمی به صراحت به اين 

  :می شود و در زمينه توافقاتی که بايد صورت گيرد می نويسد

آکتورھای ھا از جمله در خصوص دستيابی به ر  ی غير نظامی باشد، که اين ھمکاریئ المللی ھسته شامل ھمکاری بين"

 ھای تحقيق و توسعه ی مدرن و برنامه ئ سوخت ھستهۀمدرن آب سبک قدرت و تحقيقاتی و تجھيزات مرتبط و نيز عرض

(R&D) باشد مورد توافق می.."  

ی اراک اھداف نظامی دارد و ايران در آينده از ئسيسات ھسته أئيد می کند که تأبه زبان روشن دولت جمھوری اسالمی ت

ات می گذرد زيرا قصد ندارد اھداف نظامی را دنبال کند و از اين گذشته نيروگاھھای آب سبک خالف سيسأخير اين ت

سيسات توليد آب سنگين أآب سنگين که توليد پلوتونيوم می کند در خدمت اھداف نظامی نيست و ايران از توليد ت

  .را تعطيل می کند صرفنظر کرده آن

  

  میوانرژی اتسيسات أ تۀ آمادگی برای بازرسی ھم-۴

ی ايران بازديد کند دروغ امپرياليستھا و ئسيسات ھسته أمی حق ندارد از تواين ادعا که آژانس بين المللی انرژی ات

 و اسرائيل و انگلستان و فرانسه بازديد به عمل آورد امريکامی وسيسات اتأاين آژانس حق ندارد از ت. صھيونيستھا بود
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 .ر را کرده بودند و برای نظارت بيشتر حتی دوربينھای کنترل نيز نصب کرده بودندولی در مورد ايران ھميشه اين کا

جاسوسانی که در . واقعيت اين بود که اين آژانس به عنوان عامل جاسوسی امپرياليستھا و صھيونيستھا عمل می کرد

زمانھای جاسوسی می دادند تا آنھا می ايران را به ساو دانشمندان اتۀتھای نمايندگی بودند اسامی برمال نشدأداخل اين ھي

می را در اختيار سازمان سيا و موساد قرار می دادند تا به چرخھای وسيسات اتأاطالعات مربوط به ت. را ترور کنند

 اين اقدامات، غير قانونی و ۀھم. ندازندکار بي مجازی حمله ور شوند و آنھا را از ۀمی ايران از طريق شبکوسوخت ات

آنھا بر اساس مواد مندرج در پيمان منع گسترش . می به روی خود نمی آوردو سازمان انرژی اتضد بشری بود، و

مشکل آنھا استفاده از اين حق نبود آنھا حقوقی بيش . ی ايران بازديد کنندئسيسات ھسته أمی حق داشتند از توسالحھای ات

  . استی درج شدهئاز آن می خواستند که در پيمان منع گسترش سالحھای ھسته 

در دوران خاتمی . در زمان خاتمی به مدت طوالنی غنی سازی اورانيوم معلق شد و خسارات زيادی به ايران وارد آورد

ی از طرف ايران امضاء شد که يک سند خائنانه برای نقض حق ئل الحاقی پيمان منع گسترش سالحھای ھسته وکوپروت

ران احمدی نژاد با ھمين استداللی که به آن اشاره رفت از دستور اين سند خائنانه در دو.  کشورھاستۀحاکميت ملی ھم

در آن زمان آقای روحانی . ل خائنانه را به تصويب برساندوکوکار خارج شد و مجلس فرمايشی نيز حاضر نشد اين پروت

جرای اين حال با کمال شگفتی می بينيد که مجددا جمھوری اسالمی ا.  ايران بودۀ تيم مذاکره کننندمسؤولکنونی 

در متن قرارداد موقت می آيد که ما در .  ل خائنانه را در متن قرار داد پذيرفته و به زير آن صحه گذارده استوکوپروت

  :چارچوب قرارداد جامع به اين خيانت تن خواھيم داد

اقی در چارچوب ل الحوکوپروت.  درآوردءساز و با نظارت بيشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا اقدامات شفاف"

  ".. درآيدءاختيارات رئيس جمھور و مجلس شورای اسالمی تصويب و به اجرا

را برای مردم روشن  ل که رژيم جمھوری اسالمی ماھيت آنوکواين پروت. ل نقض حاکميت ملی ايران استوکواين پروت

 دھد، تا ھر زمان، با ھر چند نفر، ی میئنمی کند، اين حقوق را به جاسوسان و بازرسان آژانس بين المللی انرژی ھسته 

اين . ھر جا که خواستند را بدون اطالع قبلی به دولت ايران بازرسی کنند و دولت ايران حق ندارد مانع فعاليت آنھا شود

 ايران در ۀدل و رود. بدان معناست که ايران ھرگز جای سّری و سر پوشيده و نظامی و امنيتی مستقل نخواھد داشت

اين ھمان بالئی بود که به . ای جاسوسی است تا از پيشرفتھای فنی و نظامی و علمی ايران سر در آورنددست سازمانھ

  . چنين خيانتی در تاريخ ايران قابل بخشش نيست. سر صدام حسين در آوردند

ادعاھا بر تمام . کدام از خواستھايش نرسيده است رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی حتی به اعتراف خودش به ھيچ

  .و خواستھای صھيونيسم و امپرياليسم صحه گذارده است و در مقابل چه چيزی دريافت کرده است؟ ھيچ چيز

طور غير قانونی ه  بخشی از ثروت ايران را که بامريکاامپرياليست . تحريمھای غير قانونی به قوت خود باقی می مانند

اين پولھا بايد خرج خريد کاالھای مورد .  آن نظارت می کندمصادره کرده است ذره ذره پس می دھد و بر ھزينه کردن

 امپرياليستھا آنھا را ؟ معلوم نيست که اين پولھا به ايران داده خواھد شد يا خيراساساً . نياز از بازارھای امپرياليستی شود

آنھا به . ود می ريزندبرای خريد کاالھای مورد نياز ايران به ابر شرکتھای امپرياليستی داده و پولش را به جيب خ

تدريج و تحت نظارت امپرياليستی که مفھموش ھمان گروکشی و ه صراحت می آورند که تنھا به رفع تحريمھاِی زير، ب

  :فشار است تن خواھند داد

  .ھای خدمات مرتبط رو و تعليق تحريم  بر صنعت خودامريکاھای  تعليق تحريم" 

  . ايمنی پرواز ھواپيماھای غيرنظامی ايران و خدمات مرتبطصدور گواھی عرضه و نصب قطعات يدکی برای 

  ".ھای مرتبط با ايمنی و تعميرات در ايران و ھمچنين خدمات مرتبط صدور گواھی بازرسی
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 کرده مواد غذائی و داروھای مورد نياز ايران را تحريم سند اعتراف می کنند که ۀامپرياليستھا در عين حال در ادام

 توحش امپرياليسم جھانی ۀاين اعتراف آشکار، بيانگر درج. می نداردويداست، ربطی به ساختن بمب اتبودند که ناگفته پ

توسل می جست و می " ممنوعيت صدور کاالھای دو منظوره"است که برای گرسنگی دادن به مردم ايران به تئوری 

  :می آيد:" پا بر و اتحاديه اروامريکاھای  تعليق تحريم: "در متن قرارداد تحت عنوان. جويد

مين نيازھای داخلی ايران با استفاده از درآمدھای أيک کانال مالی به منظور تسھيل تجارت امور انساندوستانه برای ت"

تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با توليدات . نفتی ايران در خارج از کشور ايجاد خواھد شد

اين کانال مالی .  و مخارج پزشکی بيماران خارج از کشور خواھد بودئیت دارو و کشاورزی، دارو، تجھيزائیغذا

 ھنگام ايجاد اين کانال مالی  ھای ايرانی غير تحريم شده خواھد بود که به ھای خارجی مشخص و بانک شامل بانک

  "..مشخص خواھند شد

عراق در سازمان ملل " نفت در مقابل غذای"، "انسانی"که بی شباھت به ھمان کاناِل مالِی " انسانی"اين کانال مالی 

سيس شده و ھمچنين ساير مواردی را در بر می گيرد که امپرياليستھا تا کنون بر روی آن با أاست، با ھمان انگيزه ت

 توحش و بربريت ۀنشان" انسانی"اين اقدامات . ھمدستی عمال ايرانی خود، سرپوش می گذاشتند و منکر آن می شدند

  :در ھمان سند ذکر می کنند. استامپرياليستھ

  .ھای مالی مورد نياز برای پرداخت تعھدات ايران به سازمان ملل متحد نقل و انتقال"

ھا برای دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از کشور تا مبلغ   ھا و دانشکده  پرداخت مستقيم شھريه به دانشگاه

  ." شش ماھهۀتوافق شده برای يک دور

. يم که امپرياليستھا حسابھای بانکی ايرانی ھا را مسدود کرده و آنھا را در تمام دنيا به امان خدا رھا کرده بودندمی بين

. ند اين اربابان جھان، اين پولھا را به حساب دانشگاه ھای خودشان، بدون دخالت دست ايران، واريز نماينداحال حاضر

 ارزی دريافت خواھند کرد در اين قرارداد به چشم نمی ن معاش، اساساً ميأکه دانشجويان ايرانی خود نيز برای ت اين

مبلغی نيز که به صندوق سازمان ملل متحد می ريزند در خدمت آقای بان کی مون، خدمتگزار وفادار خودشان . خورد

ختارھای اداری در يک کالم امپرياليستھا بدھکاری ھای ايران به خودشان و سا. است و چيزی از آن به ايران نمی رسد

  .خودشان را پرداخت می کنند که خسارتی به آنھا وارد نشود

مين استقالل أ ھزينه کرده و بھای سنگينی برای پيشرفت و کسب فنآوری مدرن و تدالردر يک کالم ملت ايران ميلياردھا 

المی با يک چرخش سياسی و اقتصادی ايران و حفظ غرور ملی خود پرداخته است و رژيم سرمايه داری جمھوری اس

که بر سر کار بماند و قدرت سياسی را برای حفظ مافيای قدرت در دست داشته باشد، بر باد داده  قلم، فقط برای اين

رژيمی که به ملتش تکيه نکند، شفافيت در کارش نباشد، نمايندگان فرمايشی به مجلس بفرستد که قادر نيستند به . است

پردازند و بر سر مصالح مردم ايران آزادانه و دموکراتيک بحث کنند، رژيمی که مانع اظھار نظر آزاد و بدون واھمه ب

شود تا احزاب آزاد وجود داشته باشند و به اظھار نظر بپردازند، رژيمی که بخواھد قرارداد کنسرسيوم نوين را در سايه 

امپرياليستھا برود و با آنھا مخوف سرکوب و اعدام و شکنجه به تصويب برساند، سرانجام مجبور است به آغوش 

  .ھمدستی کند

 آزادی يک ملت را با تعداد موھای بيرون از ۀوجود دارند که درج" اصالحات "ۀالبته در ايران مشتی فريب خورد

. ات ظاھری، فردی و خصوصی و نه اجتماعی دل بسته اندتغييرروسری اندازه می گيرند و فقط برای داوری، به 

را به معنی شرکت خودشان در حکومت و کسب حق " اصالحات"ته نيز وجود دارد که تحقق مشتی ايرانی خودفروخ

  .اين عده بر اين سند نکتبار صحه خواھند گذارد. حيات برای خودشان، نه برای ملت ايران تصور می کنند
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را به رسميت نمی  حق مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم  ايران که اساساً ۀبيچاره اما آن اپوزيسيون خود فروخت

آنھا يا سکوت خواھند . می موھومی ايران صحه می گذاردوشناخت و بر دروغھای امپرياليسم و صھيونيسم و بمب ات

  . ايران را برآورده کرده اندۀند برای اوباما و نتانياھو کف بزنند که آرزوی اين اپوزيسيون خود فروختاکرد و يا ناچار
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