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  ،ويتوافق ژن

  ! ديگری از وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسمۀجلو

 و پنج قدرت امريکا جمھوری اسالمی با دولت ۀ اعالم شد که مذاکرات محرمانسرانجام

يک دستاورد "اين توافق را روحانی . ديجه رسيبه نت) ۵+١عروف به م(بزرگ جھان 

از " تقدير و تشکر"جا زد و ولی فقيه جمھوری اسالمی نيز به  ما ۀ تحقق خواست توده ھای رنجديدۀو نشان" بزرگ

  . ناميد" پيروزی تاريخی"آن را يک  خود ۀھم به نوب دولت اوباما .ت مذاکره کننده  پرداختأروحانی و ھي

 به غ می کردند که قصد دارند با توسلي رھبران جمھوری اسالمی تبل،توافقن يقبل از اتا جائی که به ايران مربوط است 

م ھای اعمال شده ازسوی يتحر" لغو"و  " راه حل ھمه جانبه" به يک ، و قدرت ھای امپرياليستی ديگرامريکاه با مذاکر

 ۀ وزير خارجۀ اين ادعاھا و تبليغات گزافی که درطی مذاکرۀرغم ھم اما علی. ابنديت سازمان ملل دست يشورای امن

منتشر شده نشان  صورت می گرفت، تنھا نگاھی به توافقات ۵+١ه جمھوری اسالمی با نيروھای امپرياليستی معروف ب

و نه حتی تضمينی برای شده اند  لغو  مھمم ھای ينه تحر. ند که ھيچ يک از ادعاھای تبليغ شده متحقق نگشته امی دھد

  . لغو آنھا در آينده داده شده است

ه بدانيم بررسی مفاد توافق شده از سوی دو اوج فريبکاری رژيم جمھوری اسالمی ھنگامی بيشتر ھويدا می گردد ک

 با خفت و و" نرمش قھرمانانه" با رغم تمامی عربده ھای ضد امپرياليستی اش،ه بنشانگر آن است که اين رژيم طرف 

 تن ،اصطالح مذاکرات اخير به آنان ديکته شده  و متحدينش در جريان بامريکابه ھر چه که از سوی دولت تمام خواری 

ستی و جلوه ای از وابستگی تا ياليقلدر منشی قدرتھای بزرگ امپرگر ءافشا خود در عين حال به روشنی  که اين- ه داد

مذاکرات نتيجه ای ھم عايد جمھوری اسالمی کرد و اربابان اين البته  .-می باشدمغز استخوان رژيم جمھوری اسالمی 

دادھائی بدتر از قرارداد معروف به ترکمن وطن فروشی جمھوری اسالمی و طی قراراز که ساليان سال است که رژيم 

 ۀ متعلق به توده ھای تحت ستم ما، يک مقدار بسيار جزئی در کاس ايرانِ چای بھره می برند، حال از دارائی ھای خودِ 

کارگران و و سرکوب گدائی آنھا ريختند، آنھم صرفاً برای حفظ اين نوکران که ھمچنان به قيمت خانه خرابی 

   . مت گزار امپرياليست ھا باشندزحمتکشان ما خد

 ۀ امپرياليستی در مورد درجیرغم پذيرش تمام شروط کنونی قدرتھاه انجام شده جمھوری اسالمی ب" توافقات"بر اساس 

. ی خود دسترسی پيدا کنددالرميليارد  ١٠٠ ارزی ۀتعليق غنی سازی، حتی ھنوز اجازه نيافته که به حساب ذخير

د يجمھوری اسالمی باتازه .   قبلی ھمچنان در جای خود باقی ھستند شکن بانکی و نفتیِ ھمچنين اساس تحريمھای کمر
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ن مقدار نفت صادراتی را ھم به حسابھائی که تحت کنترل قدرتھای بزرگ ينده بخشی از درآمد حاصل از ھميماه آ ۶در 

بار بحران ھای خود به روی مردم  که برای سرشکن کردن ۵+١موسوم به  یامپرياليستقدرتھای  .ديز نماي وار،می باشد

تھيه  مواد غذائی و دارو در ايران شده  در ارتباط بادر زندگی آنھا قات مصيبت باری ييباعث ايجاد تض ما ۀتحت سلط

.  ماه آينده برطرف سازند۶قات را به طور کامل حتی برای يياين تض حاضر نشدند که احتاند، در طی مذاکرات اخير 

ارد يليم ٧ک به يرقمی نزدحداکثر   گدائی جمھوری اسالمیۀ ماه آينده  در کاس۶ازه دادند که برای در ھر حال آنھا اج

از  ، تنھا بخش بسيار ناچيزیاجازه دادند که جمھوری اسالمی بتواندھمانطور که اشاره شد  يعنی .ريخته شود دالر

به اين ترتيب به آشکاری . برداشت کند ،دهکه در حال حاضر توسط امپرياليست ھا بلوکه شرا دارائی ھای مردم ايران 

 و مھمتر از آن جمھوری اسالمیچه حاصلی برای ولی فقيه، خامنه ای جنايتکار، " نرمش قھرمانانه"می توان ديد که 

   .داشته است  ماۀتوده ھای رنجديد

راه اين رژيم صرف ن نه ھائی که سردمدارايب جمھوری اسالمی شده است با  ھزين مذاکرات نصي آنچه در اۀسيمقا

)  به جيب کمپانی ھای مختلف امپرياليستی ريخته انددالرکه البته از بابت آن نيز ميلياردھا (خود ی ئ ھسته ۀاندازی پروژ

 تا کنونم وابسته يرژاين .  نيز گويای حقايقی دال بر مزدوری جمھوری اسالمی برای امپرياليست ھاستکرده اند

پروژه ای که راه اندازی آن به قيمت تشديد و . ستا کرده  ای پروژهچنين درآمد کشور را صرف از  دالرارد ھا يليم

زی يدستاوو بعد ھم تبديل به  دری کارگران و توده ھای زحمتکش ايران بودگسترش فقر و فالکت و خانه خرابی و درب

در طول ساليان دراز ريم ھائی که ، تحشدت سازمان ملل يم از سوی قدرتھای بزرگ و شورای امنيبرای اعمال تحر

 در رابطه با تحريم ھا نيز اگر ضرری که از اين بابت .ه است ما رفتۀديدودش قبل از ھر کس به چشم مردم رنجد

غارت ثروت ھای ايران می توان به ميزان  شده را در نظر بگيريم، آنگاه بيشتر  منابع مالی و اقتصاد کشورمتوجه

نرمش "  پی برد و مفھوم عملیآنانمزدوران جمھوری اسالمی به دوری و سرسپردگی توسط امپرياليست ھا و مز

سال گذشته در حالی  ٣۴در طول سردمداران ھمين رژيم ھستند که .  خامنه ای را ھم بھتر شناختۀرياکاران" قھرمانانه

دار زالو صفت وابسته ستھا و يک مشت سرمايه يالي چپاولگری ھر چه بيشتر امپرۀبی شرمانه کشور را به عرصکه 

  .ستاده اندير ايط در مقابل مردم با شمشين شرايدرست در ھمان حال جھت حفظ ا، اندتبديل کرده 

 کنونی به ۀ تدارک و انجام مذاکراتی که در لحظئیاما صرف نظر از مفاد تحميلی و خفت بار توافقات اعالم شده، چرا

  دانست که بر اساس اخبار منتشر شده، دولت اوباما در ھمين رابطه بايد .مل استأ نيز قابل ت،اعالم اين توافقات انجاميد

 خطری کهو " شورش گرسنگان"و در وحشت از  اوضاع بحرانی رژيم جمھوری اسالمی ۀسال قبل با مشاھد از يک

ن گوھای مخفيانه با مزدورا و  صدارت احمدی نژاد چند دور گفتۀ را تھديد می کند، در دورانش ۀرژيم دست نشاند

با  بنابراين، . گوھا ريخته شده بود و  توافق اخير ھم در آن گفتۀجمھوری اسالمی داشته است که شرايط مذاکرات و پاي

رو ه  جمھوری اسالمی در مقابل توده ھای گرسنه و خشمگين با آن روبۀتوجه به بحران خطرناکی که رژيم ورشکست

نه امپرياليستھا با درک شرايط وخيم جمھوری اسالمی و چگون نشان می دھد که ي امضاء شده ھمچنۀنامشده،  توافق 

ست که رفسنجانی در رابطه ينھوده بي . شتافتند اين رژيم خدمتگزار خودیاري به بار ديگرعليه آن توده ھا خطر خيزش 

از او از ھمان مخمصه ای سخن می گويد که وحشت . " بزرگی نجات دادۀما را از مخمص ":دين توافق نامه می گويبا ا

شورش "ھمان وحشت از ک معنا يبه مخمصه، .  است خواب را از چشم سردمداران جمھوری اسالمی ربوده،آن

 و ضد امپرياليستی شان با خفت و خواری به ئیامريکارغم تمامی عربده ھای پوچ ضد ه است که  آنھا  را ب" گرسنگان

  .نان را ضمانت کنندواداشت تا اربابانشان بار ديگر موجوديت کثيف آ" نرمش قھرمانانه"

شتری از نتايج عملی توافقات ضد خلقی اخير و مسيری که امپرياليستھا برای يای ھر چه بي گذشت زمان زوا،ون شکبد

اما . روشن خواھد کرد پيش می برند را جمھوری اسالمی "میو اتۀپروند" خويش زير نام حل ۀمين منافع غارتگرانأت
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ی تنفسی که به کمک قدرتھای بزرگ از طريق اين توافقات نصيب جمھوری رغم فضاه بآنچه مسلم است اين است که 

 چرا که شرايط .اسالمی شد، اين رژيم تا ابد قادر به حفظ و بقای حکومت انگلی خويش از آتش خشم توده ھا نخواھد بود

ھمچنان " مخمصه"ت و  لغو تمام تحريمھا نيز از ميان نخواھند رفا بر زندگی مردم ما با تخفيف و حتمصيبت وار حاکم

ط دردناکی که جمھوری اسالمی يخالصی مردم ما از شرا واقعيت اين است که.  ايستاده استديکتاتوری حاکمدر مقابل 

 در .سر استيستھا ميالي امپرۀم و سلطين رژيستھا برای آنھا شکل داده اند تنھا در بستر مبارزه برای نابودی اياليو امپر

 آزاد، دموکراتيک و مستقل از ۀايران، جامع توده ھای تحت ستم با رھبری   ماکارگر ۀکه طبقھمين بستر است 

   .امپرياليستھا را بر پا و سوسياليسم را در ايران متحقق خواھد ساخت

  !سمياليمرگ بر امپر

  !سم جمھوری اسالمیياليم وابسته به امپرينابود باد رژ

  !سميزنده باد کمون! روز باد انقالبيپ

  رانيفدائی خلق اک ھای يچر

  ٢٠١٣مبر  نو٢۵ – ١٣٩٢ ]قوس[ آذر۴

 


