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   !پيرامون بحران هسته ای                  
  

نی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسالمی لمللی که خواهان توقف کامل غنس بين ابا صدور آخرين قطعنامه آژا
  اسالمی و آغازليق داوطلبانه توسط جمهوریع گرديد ونيز تهديد به کنارگذاشتن سياست ت ینيان بندی معدرزم

 و قدرت های بزرگ غربی وارد مرحله تازه ایآژانس ، بحران حول برنامه هسته ای ايران با اقداماتی در رابطه با آن
هفته ای به تشکيل اجالس بعدی و بيش از چند  هم اکنون گفتگوهای فشرده ای بين طرفين دراروپا جريان دارد. گرديد
  کميته مرکزی اين بحراند داخلی و بين المللیبه ابعاباتوجه . برای تصميم گيری دراين مورد نمانده استس آژان

  :بشرح زيربه اطالع عموم برساند را مواضع خودخطوط اصلی فت که  درآخرين نشست خود تصميم گرسازمان
  

                                             ************************    
  

هرقيمت ه ازتسليح جمهوری اسالمی به سالح اتمی ب که  و بويژه دولت آمريکا مصمم هستند امپرياليستی قدرت های
ضه کامل قدرت  قبروند.  حول اين هدف هستيمون شاهد شکل گيری يک اجماع جهانی هم اکن .دممانعت به عمل آورن

طی سال های گذشته و افزايش دامنه تروريسم و تنش های برمالشدن اقدامات پنهانی رژيم درتوسط تماميت خواهان، 
 برنامه  برای بازداشتن جمهوری اسالمی ازادامهقبلی اروپاخره شکست اقدامات مماشات طلبانه موجود درجهان و باأل

  .، زمينه حصول چنين اجماعی را فراهم آورده استهای اتمی خود
يک سو پايوران جمهوری اسالمی را   از،خأل ناشی از آن ه و شکست و ناکامی سياست های آمريکا درعراق و منطق

 و ازسوی ديگر گزينه ديپلماسی ه استترغيب کرد به الغاء معاهده سعد آباد و سودای دست يابی به امتيازات بيشتر
خورد با جمهوری دربرکشورهای غربی مقدم بعنوان سياست  را "هويج و شالق" ترکيب  سياستچاشنی  بافعال

مبنی بردست کشيدن جمهوری اسالمی   برای دست يابی به هدف خودها آمادگی دارند آن.ه است مطرح ساختاسالمی
درپاره ای ازعرصه های اقتصادی و سياسی به رژيم اسالمی امتياز داده و به سالح اتمی، ازتالش برای دستيابی 

 داده است که با مانور حول اين مسأله ت های آن را ناديده انگارند وجمهوری اسالمی نيز نشانسرکوب ها و جناي
چنان هميکديگر  آمريکا بادولتگرچه رقابت کشورهای اروپا و .درجتسجوی دست يابی به حداکثر امتيازات ممکن است

  درقبال بحران ايران و منطقهاروپائی - آمريکائی نوعی مصالحه برای دست يابی  به  همهاين  باوجود خواهد داشت،
  .هستنددرحال چانی زنی 

تحريم نظير، ازنوع ديگریاقداماتبه  توسل به نتيجه مطلوب نرسد،ديپلماتيک -اگراقدامات و فشارهای سياسی بی ترديد
اران تأسيسات هسته ای و فلج کردن صدورنفت ازدريا و زمين بصورت بمب فشارهای نظامی بکارگيری حتیواقتصادی 
 توسط دولت چنين کاری .بود اندازهای آينده منتفی نخواهددرچشم زيرساخت ها و خطوط عمده اقتصادی ونابودی 
  .بود  خواهد راهحمايت آميز آنان همبا سکوت درمعيت کشورهای ديگر صورت نگيرد  حتی اگرآمريکا

چه  ،د افول خوه ب  تداوم حيات رواستراتژی دست يابی به سالح هسته ای را بعنوان ابزاری برایکه جمهوری اسالمی 
موجوديت و   بحران ازرفت برای برون " نعمت الهی" بازدارنده دربرابرتهديدات خارجی وچه بعنوانبعنوان سالح 

تکنولوژی، امنيت و دست يابی به  آنرا درپوشش شعارهای اقتدارملی و برگزيده است، ت موقعيت لرزان خوديتثب
درشرايطی که کشورما دارای دهد و و جهان می به خورد مردم  انرژی هسته ای "اهداف صلح آميز"استقالل ودرقالب 

يابی به انرژی هسته ای و درواقع سرمايه های عظيمی را برای دست  يکی از منابع مهم نفتی وگازی جهان است،
واين درحاليست که حتی .  اختصاص داده است خودوباج خواهی" اقتدار اسالمی"اتمی و سالح برای دست يابی به

بسياری از کشورهای پيشرفته  راکتورهای اتمی در از برای استفاده بی خطرو مطمئنشرايط تأمين استانداردهای ايمنی
کشيدن به  درشاخ و شانه  آن باندهای درون حکومتیچه برسد به جمهوری اسالمی که  نيز فراهم نيست تاصنعتی

 .غال خود درمی آورند مسلحانه به اش فرودگاه خمينی رابه پرواز درآورده و در آسمان يکديگرهواپيماهای نظامی را 
 کشوروتمام هست و کل هستی يکرژيم واليت فقيه با پنهان کردن هدف خود درپشت شعار منافع ملی، درواقعيت امر

البته با توجه به ماهيت  واين سياست. نيست آن را درمعرض يورش و تطاول قدرت های بزرگ جهانی قرارداده است
سرنوشت مردم و   را با خودفروپاشی  بهه اين نظام که تالش می کند سرنوشت محکومواپسگرايانه وجنايت کاران
 و انگلی بودن اوج پوسيدگی، آن،يت کارانه بودندرعين جناسياستی که .  امرعجيبی نيستسرنوشت کشورگره بزند

 اطرنشان می سازد خ صدای بلندبارا اين حقيقت  حکومت را به نمايش می گذارد و يک بارديگر سرشت بحران آفرين
  .با سرنگون کردن نظام جمهوری اسالمی ناممکن استعدالت جزحرکت به سوی آزادی واستقالل وتؤسعه و که

 "دمکراسی"که ه است تجربه نشان داد. ت گيرداين مهم تنها می تواند بدست خود مردم و با همت آنان صوربی گمان 
اتيکت که گواين. ديگری بشود ازان مهاجم وارد کشورسربتی نيست و نمی تواند درکوله پشتی کاالی واردا

  .چيز ديگری نبوده استهرگز، مپرياليستیا مطامع  روی برای آنان جزپوششی برای سرپوش گذاشتن"دمکراسی"



تجربه مداخله نظامی و نيز تحريم اقتصادی فراگيروکوروغيرهدفمند را در موارد متعدد و بويژه نتايج فاجعه بار 
هرچيزعمال ت نظامی قبل از تحريم های اقتصادی و مداخالهتجربه نشان داده است ک. مه شاهد بوده ايمدرمورد عراق ه

. چون سم مهلکی بشمار می رود واپسگرا مردم را خانه خراب کرده و برای دمکراسی هم تقويت نيروهای مستبد و با
 نيروهای افراطی وکسانی  چون بوش را درواقع  همانطور که جمهوری اسالمی با جاه طلبی های اتمی خويش مواضع

ها جهت حقانيت بخشيدن به سياست های مداخله  گرانه و ميليتاريزه کردن می کند و فضای مناسبی را برای آنتقويت 
همه جانبه و ديگرسياست تحريم های کورو ن اندازه سياست های ميليتاريستی،سازد، بهما ميفضای بين المللی فراهم

 جوامع مورد تهديد، موجب تقويت  بويژه با دوقطبی کردن فضای جهان و،ه آمريکا و دول ديگرهای مداخله جويان
درحقيقت تحريم اقتصادی درحکم آتش .  و سرکوبگر می شود و تروريستیمواضع اين گونه حکومت های ارتجاعی

  .زدن درختان جنگل برای دست يابی به شکاراست
ی لفت هميشگی نيروهای مترقی و صلح دوست جهان با تسليح کشورها ودرراستای مخاباتوجه به مؤلفه های فوق

 آزمايشات هسته ای محکوم کردن و دارندگان اين گونه سالح ها خلع سالح عموم دفاع از، به موازات سالحفاقد اين
درت دوگانه ق  سياست های کارگيری ب وی رقابت های منطقه ای و جهان اتمی، تشديدزرادخانه های  انباشتجديد و

 –از جمله برخورد دوگانه و جانبدارانه امريکا با دو قدرت هسته ای خاورميانه  (  دربرخورد با اين مسألههای بزرگ
  بيش از پيش است که و کليه نيروهای مترقی و بشردوست سوسياليست ها و دمکرات هابر ،  )-اسرائيل و پاکستان 

  :کز سازندزيرين متمرهای  محورمواضع و اقدامات خود را حول
  
 جمهوری اسالمی و  های ويران گرانه و بحران آفريننبه هدف ها و عواقب سياستافشاء همه جا -
  . اتمی برای تثبيت حاکميت خودبهره برداری رژيم از چالشمانعت ارم
برچيده شدن همه سالحهای کشتار جمعی و هسته ای از خاورميانه و تبديل خاورميانه  مبارزه برای -

  .ای عاری از اين نوع سالحهای مرگبار به منطقه 
اين سياست ، .  افشای معيارهای دوگانه کشورهای امپريالستی در ارتباط با سالحهای کشتاار جمعی -

  .جنگ و بحران را در منطقه خاورميانه نهادی ساخته و تهديدی جدی برای صلح منطقه و جهان است
تصادی وتالش برای جايگزين شدن کورو فراگيراق مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و تحريم های -
ها با فشارهای سياسی هدفمند و معطوف به حمايت ازدمکراسی و دفاع ازحقوق بشرومبارزات و آن

  .مطالبات مردم
 درجهت اعمال فشاربه  غربی،  درخواست از کشورهای در راستای بسيج افکار عممومی جهان -

  . و ممانعت از هر نوع معامله بر سر اين مسئله ، حقوق بشر گسترش نقضربخاطايران رژيم 
 اکنون بيش از پيش نقش يافته و می تواند و بايد به - اين ابرقدرت جديد -  افکار عمومی جهانی

 با آن  گونه کمک ها و معامالت ن اپوزيسيوالزم است  درعين حال .مبدل شودی ما نقطقه اتکا
سياسی  موجب تقويت بنيه نظامی و اقتصادی و ياکشورهای غربی با رژيم جمهوری اسالمی که 

باهرگونه معامله قدرت های بويژه دراين رابطه ند و ، بطورفعال مخالفت کنشودمي حکومت اسالمی
 ناديده گرفتن  اورانيوم درازاء غنی سازی حول مشروط کردن تعليق با جمهوری اسالمیامپرياليستی
به  ،ادن امتيازات اقتصادی و سياسی ديگرد نقض حقوق بشردرجمهوری اسالمی و سرکوب و

  .دنپردازمخالفت جدی ب
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