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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۵ جوالی ١۶

 تسليم خفت بار جمھوری اسالمی
  ی وينئ توافق ھسته ۀدرحاشي

، در ]سرطان[ تيرماه٢٣ / جوالی ١۴ شنبه ، در روز سه۵+١ هتوافق امضاء شده ميان ايران و کشورھای عضو گرو

 توافق وين که ۀچکيد .واقع ساختکار اجرائی توافق لوزان است که رژيم اسالمی پرچم سفيد را به اھتزازدر آورده بود

 :ادامه ومکمل سند خفت بار لوزان است به قرار زيرمی باشد

  

  "ھای غنی سازی فعاليت"

که پيش از اين   و ھمچنان ئيد شورای امنيت سازمان ملل متحد برسدأه بايد به تبر اساس اين توافق که در روزھای آيند

ل بين المللی قرار می ودر توافق لوزان آمده بود، ايران دو سوم سانتريفوژھای خود را جمع آوری کرده و زير کنتر

فعاليت ھای غنی . واھد يافت کيلو گرم کاھش خ٣٠٠ کيلوگرم کنونی به ١٠٠٠٠ميزان اورانيوم غنی شده ايران از . دھد

 سال آينده به بيش از مقدار ١۵ ايران را در ۀسازی در مراکز اتمی فردو و نطنز نمی تواند ميزان اورانيوم غنی شد

ھای مرکز   سال حق استفاده از رآکتور آب سنگين را نخواھد داشت و فعاليت١۵ايران ھمچنين به مدت . ذکرشده برساند

  .پ برای مصارف پزشکی و پژوھشی محدود می شوداراک به توليد ايزوتو

  

  ی ايرانئھای ھسته  ل فعاليتوکنتر

 می میوبازرسان آژانس بين المللی انرژی ات. ل بين المللی قرار می گيردوی ايران تحت کنترئھای ھسته  کليۀ فعاليت

رنامه ريزی شده از اين قاعده صورت به مراکز نظامی ب. ی ايران بازديد نمايندئسيسات ھسته أتوانند ھمواره از ت

ی دنبال ئھای گذشتۀ ايران در زمينۀ ھسته  عالوه اين آژانس می تواند تحقيقات خود را در بارۀ فعاليته ب. مستثنی نيستند

  .کند

  

  ھای برقرار شده عليه ايران تحريم ھا و مجازات

برداشتن مجازات ھا می . ، لغو خواھند شدمرور مرور، تنھا به مجازات ھا و تحريم ھای بر قرار شده عليه ايران به

.  ماه ديگر، شروع شود۶تواند، ھمزمان با اجرای تعھدات پذيرفته شده توسط ايران، از آغاز سال آيندۀ ميالدی، کمتر از 

 سال ھمچنان پا بر جا ٨مدت ه  باليستيک براکتھای سال و در بارۀ ۵مدت ه با اين حال تحريم ھا در زمينۀ تسليحاتی ب

  "……عدم احترام به مواد توافق نامه، برقراری مجدد مجازاتھا را در پی خواھد داشت. خواھند ماند
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ی را که يک قرار داد اضافی بوده و ربطی به ئرژيم جمھوری اسالمی قرار داد الحاقی منع گسترش سالحھای ھسته 

اين قرار داد را نه روسيه، نه چين، نه .  ندارد امضاء کرده است"یئسته منع گسترش سالحھای ھ "ۀاصل موافقنام

 آنھا اين قرار داد استعماری را به ۀکدام امضاء نکرده اند، ولی ھم می ھيچومريکا و نه ساير ممالک دارای بمب اتا

س بين المللی موران آژانأبه موجب اين قرار داد سازمانھای جاسوسی بيگانگان در لباس م. ايران تحميل نموده اند

 آن را ما در عراق و ايران شاھد بوده ايم، می توانند ھر موقع، بدون درخواست اجازه از ۀی که نمونئانرژی ھسته 

که در پی ممانعت   اينۀدولت ايران، به طور سرزده وارد ايران شده و ھر جائی را که خواستند، بدون محدوديت به بھان

ی ايران اعم از ئی و غير ھسته ئسيسات ھسته أ تۀاين بازرسی شامل ھم.  کنند بازرسی،می ھستندواز ساختن بمب ات

. چنين خيانتی نقض حاکميت ملی ايران است و تسليم خيانتکارانه ای بيش نيست. صنعتی و يا نظامی ايران نيز می شود

  .رژيم جمھوری اسالمی اين امر را از مردم ايران پنھان می کند

ِدر جھت شفافيت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء کنند، از بار  "آنھا پذيرفته اند که اگر
در ھمين عبارت کوتاه جمھوری اسالمی اعتراف کرده است که امپرياليستھا قابل . ِخفت تحميل آن سند کاسته می شود

رژيم جمھوری اسالمی به .  را به دست آورداعتمادند و اين ايران بوده است که بايد شفاف سازی کرده و اعتماد ديگران

  .تمام تبليغات زھرآگين و دروغھای شاخدار جرج بوش و تونی بلر و نتانياھو در ھمين دو سه کلمه صحه گذارده است 

رژيم جمھوری اسالمی با سرکشيدن جام زھر نشان می دھد که از مردم ايران بيشترازامپرياليسم و صھيونيسم ھراس .

مريکا و اسرائيل تکيه می زنند و اين تازه آغاز کار است و بايد منتظر تحوالت بعدی ا خود به یبرای بقاآنھا . دارد

  . سخن خواھد گفت ًدر اين باره مجددا) توفان(حزب کارايران. درعرصه ھای سياسی درمنطقه بود

 )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۴ ]سرطان[ تيرماه٢۴چھارشنبه 
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