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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١۴ جنوری ٢٨

 روح روحانی با نئوليبراليسم عجين است
 

درھای اقتصاد ايران به روی جھان باز است و از کالوس شواب و سرمايه گذاران  : داووس گفت روحانی در اجالس

و را پيش يی ژنئ ھسته ۀروحانی توافقنام . با فرھنگ ايرانيان دعوت به عمل آوردئیجھانی برای سفر به ايران و آشنا

  .....درآمد توافقات کالن آينده عنوان کرد

حتا  رژيم موافق برداشتن تحريمھا به ھر بھائی است و ش بارھا نوشته است که جناحی از حزب ما درمقاالت تحليلی ا

اما اين اقدام ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی را به ايران تسھيل . کنند از آن حمايت می»جريانات چپ ايران« ازئیبخشھا

يه و سياست نئوليبراليسم تاچريسم تکميل می کند و سياست تعديل اقتصادی را بر مبانی زيرين به نفع جھانی شدن سرما

  . می کند

يعنی يارانه ھا به کلی حذف شوند، بھای مواد . ر کندييبايد شرايط به نفع سود دھی حداکثر سرمايه ھای خارجی تغ

 بايد نيروی کار، به اسارت در آيد و فقر و فالکت برای تشديد. سوخت در بازار آزاد، به طور سرسام آور افزايش يابد

 استثمار و تن دادن به ھر درجه از فشار افزايش يابد، بايد قوانين کار به نفع سرمايه داران و برده کردن کارگران، ۀدرج

 فقر و بدبختی ملت فراھم ۀر کرده تا شرايط برده داری سودآور بر شالودييدست مجلس شورای جمھوری اسالمی تغه ب

د و حصر، خصوصی سازی منابع اوليه و نفت و گاز، فاضالب و برق و گردد، بايد سياست خصوصی سازيھای بی ح

آب، شرکتھای ھوائی و دريائی، با خصوصی سازی بنای صنايع زير بنائی، با تلفيق سرمايه ھای سرمايه داران ايرانی 

نده گور افد هبايد مالحظات زيست محيطی ب. با ابرشرکتھای امپرياليستی برای غارت بی در و پيکر ايران، کامل شود

بايد تحصيل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان . شود و دولت کارگزار بر نظم درون کارخانه ھا حراست کند

  .؟؟بازگردد" !! جھانیۀجامع"تا ايران به دامن ... آقازاده ھا حق استفاده از ثروتھای طبيعی ايران را داشته باشند و

امپرياليستھااز ھم اکنون با متن  . امپرياليسم جای گيرد و به حلق آنھا فرو رود به زبان غير ديپلماتيک تا ايران توی بغل

ش، ھندوستان، ميانمار، عربستان يدله  جنوبی، بنگوريای، کيزياغارت اندون قراردادھای استعماری که تجارب آن را از

ران به صف ايستاده اند تا آنھا را دست آورده اند، در پای دروازه ھای ايه ب...  عربی، عراق وۀسعودی و امارات متحد

اين امر . به ايران نيز تحميل کنند و سياست ليبراليسم نئوکانی را در متن جھانی کردن سرمايه در ايران متحقق گردانند

است، به "انقالبی"با رژيمی که بدون برنامه و دورانديشی سياسی، ھراسان و بی نظم و کوربينانه در حال عقب نشينی 

  .شتری مقدور استراحتی بي

 عاقبت رژيمی که به مردمش متکی نيست ھمين است که امروز شاھديم وچاره ای جز به عھده گرفتن ژاندارمی 

   .امپرياليسم را برای حفظ نظام ارتجاعی اش نمی بيند
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 سخن ھفته

 نقل از فيسبوک توفان

 پنج شنبه سوم بھمن

https://twitter.com/toufanhezbkar 

www.toufan.org 

 


