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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ می ٣١
 

  وتحکيم نظام"روحانی"پيروزی 
  رياست جمھوری" انتخابات "ۀنگاھی به مھندسی دوازدھمين دور

ھای گذشته با دخالت و  يگر ھمانند دوره انتخابات رياست جمھوری در نظام اسالمی ايران باری دۀدوازدھمين دور

 در انطباق  حاصل از آن دقيقاً ۀ نھادھای نظامی و امنيتی برگزار شد و نتيجۀشرکت وسيع و از پيش سازماندھی شد

ھا و حفظ و تحکيم نظام برای چھار سال   پاسداری از آرمانۀوليت و وظيفؤمس.  حاکميت بودۀبا خواست و برنام

ھای کالن نظام، به   اجرائی کشور در تداوم اجرای سياستۀ محول شد تا با در دست گرفتن قوديگر به حسن روحانی

  .ھای رژيم دست يابد تحکيم و ثبات پايه

 پيش رو، به ۀ پيش و ھم در دورۀشدن حسن روحانی به مقام رياست جمھوری، ھم در دور علل و عوامل منصوب

داليل ابقای روحانی در مسند اجرائی کشور را بايد از . ھام قرار داردای از اب نظر می آيد که برای بسياری در ھاله

يکسو در ارتباط با اوضاع نابسامان داخلی و از سوی ديگر در ارتباط با رويدادھای منطقه و جھان مورد ارزيابی 

  . ھای کالن نظام، نقش تعيين کننده دارند قرار داد که بدون شک در تعيين سياست

ھای  سو در اثر تحريم شود، بر ھمه کس پيداست که اقتصاد کشور از يک ه اوضاع داخلی میآنچه که مربوط ب

و از سوی ديگر به دليل . اند، در تنگنا قرار گرفته است که کشورھای امپرياليستی عليه ايران وضع کردهای گسترده 

 حاکميت  س در درون دستگاهوجود نظام رانتی و فرسودگی نظام مديريتی کشور و افزايش چشمگير فساد و اختال

 شورای نگھبان، پته ھمديگر را در ۀ نامزد از صافی گذشت۶در طول نمايشات انتخاباتی ھمه ديدند که چگونه (

ھای مختلف در معرض نابودی  خواھی جناح و ھمچنين رقابت بر سر سھم) معرض ديد ھمگان روی آب انداختند

نشينی که مطابق آمار   حاشيهۀشاورزی در حال سکون است، پديدھای صنعتی و ک اقتصاد کشور در زمينه. است

 ميليون نفر را در خود بلعيده است، روز به روز افزايش می يابد، بيکاری در ميان جوانان کشور که ٢۵نزديک به 

وضعيت کارگران و ديگر اقشار . يابد دھند، سال به سال رشد می  جمعيت ايران را تشکيل می٪۵٩بيش از 

 نقاط ايران دست به اوجه قابل توصيف نيست؛ روزی نيست که کارگران در اقص  ايران به ھيچۀ جامعزحمتکش

ھا  روست و احتمال بروز ناآرامیه رژيم ايران نه تنھا در داخل با چنين وضعيتی روب. اعتصاب و اعتراض نزنند

 نيز کشورھای امپرياليستی و متحدين کند، بلکه در سطح منطقه در ميان اقشار زيرين جامعه را محتمل ارزيابی می

جنگ .  تحت نفوذ سياسی و نظامی ايران در منطقه را تنگ و تنگ تر کنندۀی آنھا مصمم ھستند که حوزئ منطقه
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و سران اسالمی ايران . گيرند  در جھت تضعيف ايران صورت میسوريه، عراق، يمن و افغانستان ھمه و ھمه بعضاً 

ھا چندان  سياست سازش و نزديکی گام به گام به غرب که البته در درون جناح .  نيستند هتوج البته به اين واقعيت بی

 طبيعی، چون حاکميت روست و اين نيز امريست کامالً ه ھائی روب رود و در درون با مقاومت بدون تنش ھم پيش نمی

اتخاذ سياست سازش با کند در تدوين و  کوشش می ھای مختلف درون حاکميت ، يک دست نيست، ھر يک از جناح

از اينرو منافع جناحی آنھا با منافع کل نظام گره . امپرياليسم نه تنھا مشارکت داشته باشد، بلکه در آن نيز ذينفع باشد

 گمشده ايست که اپوزيسيون متوھم در تحليل خود از اختالفات درون حاکميت آن را ۀو اين آن حلق. خورده است

  .بيند نکند که  ش چنين ايجاب میکه منافع بيند و يا اين نمی

ھا،   ميليون رأی منتسب به او، تمامی پيش فرض٢٣سران اسالمی ايران با انتصاب حسن روحانی، آن ھم با بيش از 

نظران را  طلب را فاقد ارزش کرد و قريب به اکثريت صاحب ھای اپوزيسيون و حتی نيروھای اصالح تجزيه و تحليل

ھمه بر اين باور بودند که . قعی از سياست و تصميمات سران نظام ناکام گذاشتدر تشخيص صحيح و شناخت وا

ای به رقيب انتخاباتی روحانی، سيد ابراھيم رئيسی است و آوردن او به نمايش انتخابات در واقع قصد  رأی خامنه

نع از آن شدند که و گويا مردم با مشارکت وسيع خود در انتخابات ما. داشته است که روحانی را از صحنه براند

اين تحليل کودکانه را ھر . و بدين ترتيب اين پيروزی را از آن خود کردند. ای به اھداف خود دست پيدا کند خامنه

 ديدن ۀنتيج. خيزد خواند به اين دليل که از تحليل مشخص از اوضاع مشخص برنمی طور که بنگريد با واقعيت نمی

.  يک ماھيت را تشخيص دادۀبه عمق نرفت تا جوانب اصلی و تعيين کنندشود که در سطح لغزيد و  ظواھر اين می

ای به نفع رئيسی  وجود آمدن چنين ھجمهه ای امکان ب دانند که بدون صالحديد بيت رھبری و شخص خامنه ھمه می

حان، امام  مداۀشبک. کرد  عظيم ستاد تبليغات انتخاباتی رئيسی را آستان قدس رضوی تأمين میۀھزين. بود ممکن نمی

 علميه قم، روحانيت مبارز، جمعيت ايثارگران ۀ مدرسين حوزۀھا، بسيج و برخی از فرماندھان سپاه، جامع جمعه

  يک باند، صدا و سيما و کارکنان آن را گروگان گرفته"انقالب اسالمی و باالخره صدا و سيما که به قول روحانی 

حتی نوار . به عنوان رقيب اصلی روحانی، به کار آمدند، ھمه و ھمه در جھت تقويت و تحکيم رئيسی، "است

طلبان منتشر کردند تا او را در اذھان عمومی به عنوان يک جانی و  صوتی رئيسی با منتظری را جناح اصالح

.  را دوباره زنده کند و با اين کار در دل مردم ھراس بيندازند۶٠ ۀآدمکش معرفی کنند که گويا قصد دارد اوضاع دھ

 در  نداشتند از بيان اين که سيد ابراھيم رئيسی، متولی آستان قدس رضوی، شخصاً ء ابااه آنجا کشيد که ھمه حتکار ب

اين برداشت عمومی درست از آب درنيامد و شگفتی ھمه را برانگيخت .  نقشی داشته است۶٠ ۀکشتار زندانيان دھ

کمرنگ ستاد » اعتراض« تن داد؟ و اگر از که چگونه رھبر انقالب به شکست مرد مورد اعتماد خود اين چنين

ھای چماق به دست رژيم نيز  حتی گروه. گشودذريم، ھيچ نھادی لب به اعتراض نانتخاباتی سيد ابراھيم رئيسی، بگ

. عکس ھمه از مشارکت ميليونی مردم شاد و مسرور ھستنده بلکه ب. در روند انتخابات به نفع رئيسی دخالت نکردند

رغم  ھای نظام را در دست دارد، علی يت که در بيت رھبری تمرکز پيدا کرده است و تمامی اھرمبراستی چرا حاکم

خواست با دخل و تصرف در آرای مردم، کانديد مورد اعتماد خويش،  وسيع و گسترده به نفع رئيسی، نپشتيبانی

  رئيسی را به عنوان پيروز انتخابات از صندوق بيرون بياورد؟ 

 ۀ رئيسی بخشی از مھندسی انتخابات بود تا او را به عنوان رقيب اصلی روحانی به صحنگزينش سيد ابراھيم

و » مريد« دست داشته است و امروز خود را ۶٠ ۀشخصی که در کشتار زندانيان سياسی دھ. انتخابات بياورند

ی برای زنان ھای بيشتر  خود در عرصه فرھنگی خواستار محدوديتۀداند؛ شخصی که در برنام رھبر می» نوکر«

دھند تا  گزيند؛ آری چنين شخصی را در برابر روحانی قرار می زائي را برمی است؛ در سياست خارجی راه تنش
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 ۀھای خود به مسأل ای در طی انتخابات بارھا در سخنرانی خامنه. ھمه از ترس مار غاشيه به عقرب جراره پناه برند

ھای رأی بيايند تا کشور در امنيت   مردم خواست که پای صندوقاشاره کرد و از» امنيت ملی«انتخابات و موضوع 

شنويم بعضی  گاھی می«اش در تبريز تأکيد کرد که  او در رد اظھارات روحانی در سخنرانی انتخاباتی. باقی بماند

. ور رفع کنيم جنگ را از سر کشۀوليت پيدا کرديم، توانستيم سايؤاند که وقتی ما آمديم، مس گويند يا در گذشته گفته می

ھای متمادی، حضور ملت در صحنه باعث رفع   سالۀھا درست نيست و واقعيت آن است که در ھم اما اين حرف

چگونه مردم » وحشت«و » ترس«ای با اين عامل  بينيم که خامنه می» . جنگ و تعرض از سر ايران شده استۀساي

دھيم، مھم اين است که  ھم نيست به چه کسی رأی میم«او بارھا گفته است که . کشاند را به پای صندوق رأی می

 ۀآن چون نتيج» پيروز«دھد که تنھا مشارکت در انتخابات اھميت دارد و نه   رھبر نشان میۀاين گفت. »ھمه بيايند

توان تصور کرد که دو نامزد رياست جمھوری يکی به  در غير اينصورت مگر می. انتخابات از قبل مشخص است

گستراند، برای   جنگ را بر سر ايران میۀ ساي و تحريک که اتفاقاً  ا غرب باشد و ديگری به دنبال تنشدنبال تعامل ب

که مبادا با آمدن رئيسی کشور به  اين» ترس« رھبر نتيجه داد و مردم را از ۀنباشد؟ اين حيل» مھم«رھبر و حاکميت 

د و آرای آنھا را به سود روحانی که منتخب او  نمايش انتخاباتی کشانيۀ جنگ و ويرانی کشيده شود، به صحنۀورط

از اينرو حمايت بی دريغ رھبری از رئيسی با آگاھی صورت گرفت تا مردم آرای خود را به نفع . بود، گرفت

  .و ديديم که در اين مھندسی دقيق تا چه حد ھم موفق بود. روحانی در صندوق بريزند

 انتخابات را به ۀبيت رھبری نتيج. کنند  آراء را به نفع خود تفسير میۀحاکميت و اپوزيسيون متوھم اما ھر کدام نتيج

.  تداوم مشروعيت رژيم تلقی نمودۀسود تحکيم نظام و واليت فقيه ارزيابی کرد و مشارکت مردم را سرچشم

 ۀ ارادبار ديگر گوھر درخشان عزم و«نام برد که » جشن حماسی انتخابات«ای جداگانه از  ای خود در بيانيه خامنه

ھای سياسی در کنار ھم  ھا، ھمه گرايش ھمه قشرھا، ھمه سليقه. .... مردم را در برابر چشم جھانيان به جلوه درآورد

را » افتخار بزرگ« قم اين ۀ علميۀ مدرسين حوزۀجامع. ».به نظام جمھوری اسالمی رأی دادند... به صحنه آمدند 

  . »ن داری نظام ارزيابی کرد فقيه در سکاۀبديل واليت مطلق نقش بی«مديون 

ھای مختلف اصالح طلبان با پررنگ کردن عامل مشارکت مردم به تحليل  بخشی از اپوزسيون خودفروخته و جناح

کسانی که به . مردم به دست دھند» پيروزی«رھبری و » شکست«آرای مردم روی آوردند تا توضيحی برای علت 

بودن » آزاد «ألۀنی آنھم از جانب مردم معتقدند، در حقيقت امر مس ميليون به نفع روحا٢٣ريختن آرای بيش از 

اند  دھند و تاکنون توضيح نداده يد قرار میئمورد تأ» اصل«انتخابات در چھارچوب نظام اسالمی را به عنوان يک 

يار رغم دراختيار داشتن امکانات بس  انتخابات رياست جمھوری علیۀکه چرا روحانيت حاکم در دوازدھمين دور

 آراء به نفع سيد ابراھيم رئيسی که از قرار معلوم کانديدای مورد اعتماد رھبر بود، ۀوسيع در دخل و تصرف نتيج

 رأی مردم است، ۀ ارادۀشود، ثمر روحانی را در سمت خود ابقاء کرد؟ اگر انتخاب روحانی آنطور که ادعا می

 صورت نگرفت؟ اگر تقلبات و ٨٨ و ٨۴ھای  کند که چرا اين تحميل اراده در سال طرح اين سؤال را ضروری می

بايستی رأی مردم تنھا در انتخابات  دانيم، باز بايد پرسيد که چرا میھای گسترده را عامل بازدارنده ب سازی رأی

انتخابات و » آزادی«ھای رياست جمھوری خاتمی و روحانی تأثيرگذار باشد و در موارد ديگر غير از اين؟  دوره

اعتراضات . » رھبرۀشکست مفتضحان«آراي بيست و سه ميليونی به نفع روحانی ھمانقدر پوچ و بی معنی است که 

وجود آمد، نيروھا و احزاب اپوزيسيون ھمه در ارزيابی از ه  ب٨٨ای که در پی تقلبات آشکار در انتخابات  گسترده

است و نه » آزاد«نظر داشتند که انتخابات در چھارچوب اين نظام نه مناسبات درونی رژيم با اين تحليل اتفاق 

با . دادند  ابزاری برای مشروعيت رژيم مورد نقد قرار میۀمنطبق بر اصول دموکراسی و بدين ترتيب آن را به مثاب
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راز مقام بينيم که در اين دوره از انتخابات رياست جمھوری در اثر مشارکت ميليونی مردم و اح اين تفاصيل می

االصول صحيح ھستند، خط بطالن  رياست جمھوری از سوی روحانی به يکباره بر روی تمام اين نظرات که علی

 لقب می» منتخب مردم«گيرند و او را رئيس جمھور  و در کنار رھبر، پيروزی روحانی را جشن می. کشند می

يا مشت محکمی بر دھان ولی فقيه و سيد ابراھيم کنند و به اين ترتيب گو مردم معرفی می» ناجی«حتی او را . دھند

کسانی که روحانی را با صفات نيکوئی از . رسد رئيسی کوبيدند و با انتخاب مجدد روحانی دوران سياه به پايان می

گاه عملی انجام نداد که در خالف  روحانی ھيچ. آرايند، در درک از ماھيت حاکميت دچار توھم ھستند اين دست می

چی  اتاو خود نيز مانند خاتمی که يکبار اظھار داشت که او بيش از يک تدارک. عقد به واليت فقيه بوده باشدتعبد و ت

 ۀھا را نبايد فراتر از محدود کند که سطح و وزن مطالبات و خواست برای رھبر و نظام نيست، به صراحت بيان می

دھد که  کسی به اين پرسش اساسی پاسخ نمی» اتانتخاب«برای بررسی نتايج . اقتدار و امکانات دولت مطرح کرد

 ۀتواند گزين و امروز روحانی و نه رئيسی، می چرا در نظر حاکميت يک روز احمدی نژاد تنھا گزينش نظام بود

  تری باشد؟  مناسب

روح حاکم بر اين سند، روح شکست، روح استيصال و خيانت به . توافقات برجام برای ايران قابل برگشت نيستند

. ھای امپرياليستی خواھند بود ی کرده است که پيروز در آن بدون ترديد قدرت ملی است که ايران را وارد بازينافعم

 قبل از برجام ۀکند، به گذشت ھائی که می گوئی رغم تبليغات و گنده بنابر اين رژيم ايران ديگر قادر نيست علی

در اين راه به حمايت ميليونی مردم نياز دارد تا خيانت  راه پيش رو، راه سازش و مماشات با غرب است و. برگردد

از .  و دولت روحانی نيز توانسته است اين وظيفه را تاکنون به خوبی به پيش ببردرا صيانت از امنيت ملی بنماياند

  . داد توان آورد که چرا بايد روحانی جای خود را به رئيسی می اينرو ھيچ دليل منطقی نمی

و » اعتدال«است و تمايل مردم به سوی روحانی رأی به » بنيادگرا« ابراھيم رئيسی يک گويند که سيد می

.  آن استی ايران و بقاۀای است برای حفظ حکومت بورژوازی عقب ماند بنيادگرائی وسيله. است» عقالنيت«

 خود آنقدر بر  حاکمان ايران برای حفظ قدرتۀتکي.  صيانت و سيادت اين حکومت استۀافزار ايد» بنيادگرائی«

بنيادگرائی در . مذھب و بنيادگرائی متکی نيست که بر بازوی مسلح حکومت و بنيادھای فشار و خفقان آن است

است و ھر آن کس که در » واليت فقيه« نظام يعنی اعتقاد و ايمان به اساس و بنياد نظام اسالمی به اصل ۀمحدود

گاه از . اندازد  و نيروی خود را در حفظ ثبات و امنيت آن به کار می قدرت اين رژيم قرار گيرد، باالجبار توانۀدائر

ايم چنانچه روحانی  بدين ترتيب به خطا رفته. راه ترور و سرکوب و گاه از راه ديپلماسی و يا تلفيقی از اين دو نوع

  .ای باز کنيم جداگانهن به نظام به حساب نياوريم و فقط برای امثال رئيسی حساب ا بنيادگرايان و معتقدۀرا در زمر

نظر و منافع اقتصادی ھستند،  ھای مختلف حاکميت در خود دارای اختالف پر واضح است که در درون نظام جناح

منتھا اين اختالفات و تداخل منافع تا به آنجائی که به اساس نظام و حاکميت لطمه وارد نياورد، جايز است در سطح 

تخاذ و اعمال آن سياستی است که حيات و صيانت رژيم را در برابر خطرات ھا بر سر ا سياسی، اختالف بين جناح

ھا ھم عامل سرنگونی  از اينروست که نگاه حاکميت به مردم دوگانه است؛ توده. داخلی و خارجی مصون نگھدارد

فظ وضع ا در حھا صلح و آرامش و امنيت ملی ر ھستند و ھم در عين حال عامل تحکيم و ثبات نظام، چنانچه توده

تواند چاره  دانند و از طريق مشارکت مستقيم خود در انتخابات اين احساس را داشته باشند که رأی آنھا میموجود ب

را ضامن قدرت و مشروعيت خود به » امت ھميشه در صحنه«به ھمين دليل است که حاکميت . ساز و راه گشا باشد

اين سخن درست از ذھن کور کسی تراويده است » دم استميزان، رأی مر«: گفت خمينی زمانی می. آورد شمار می

در » مردم«.  حيات ننگين او کردندۀکنند که در دور که خود پايبند به آن نبود و امروز رھروان راه او نيز ھمان می
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زائی و يا  توان ميزان مشروعيت ھر نظامی اعم از دموکراتيک و ديکتاتوری تنھا معياری است که با آن می

به عاريت گرفته شده است، » جمھوريت«در نظام اسالمی ايران که در آن . زدائی نظام سياسی را سنجيد مشروعيت

ای در فراخواندن  اصرار بيش از حد خامنه. زا است  مشارکت مردم عامل مشروعيتۀادواری و درج» انتخابات«

 اھميت و نقش مردم است و اگر مردم ھای رأی و مشارکت حداکثری آنھا در ھر انتخاباتی بيان مردم به پای صندوق

ميزان، «توان چنين وانمود کرد که  بندی کردن آمار و ارقام می در آن شرکت نکنند، با ھزار دوز و کلک و سر ھم

روحانی از . نيست» ميزان« ميليونی آنھا ۴١حتی امروز نيز مشارکت ميليونی مردم و آرای . بوده است» رأی مردم

 ميليون رأی به رھبر بلکه نتيجه اجماع ٢٣» تحميل «ۀکميت بود و پيروزی او نه نتيجپيش منصوب و مطلوب حا

  .ھای مختلف درون حاکميت بود جناح

مشارکت « انتخابات و عدم حضور بسياری از مردم در آن، باز شاھد ۀ نيز با تحريم گسترد٨۴ ]سرطان[در سوم تير

 منتخب رھبر، احمدی نژاد با بيش از بيست ميليون آراء گيری ھای رأی بوديم و باز از صندوق» حداکثری مردم

نه رأی مردم، بلکه خواست و » ميزان«کنند، ين در ھر دو حال چه مردم شرکت بکنند و چه نبنابر ا. سربرآورد

دھندگان در انتخاب  انتخابات سخن گفت که رأی» آزادی«توان از  روشن است که زمانی می. رأی رھبری است

رغم  علی. ر خودشان آزاد باشند و نه از پيش صالحيت آن در شورای نگھبان به تصويب رسيده باشدنامزد مورد نظ

شوند که با وجود جايگاه شورای نگھبان و نيز بدون توجه به  بينيم که در ميان اپوزيسيون اشخاصی پيدا می اين می

  . دھند  انتخابات، به نقش و وزن رأی مردم بيش از اندازه اھميت میۀنتيج

و » انتخابات«ھستند اما بسياری که برای امر . قدرت حقوقی در درون نظام اسالمی ايران تابع قدرت حقيقی است

تواند  ی با انتخاب روحانی، دولت میئتو گو. شوند مردم از طريق صندق رأی، اھميت زيادی قايل می» مشارکت«

مجمع «رضائی دبير .  مستقل از حاکميت نيستنھاد دولت در جمھوری اسالمی نھاد. قدرت حقيقی را مھار کند

ھا و ستراتيژی چندی پيش توھم استقالل دولت را در امر خودسری در اتخاذ » تشخيص مصلحت نظام

ای که در انتظار سرپيچی و نافرمانی دولت  تجديدنظرکردن در تصميمات کالن نظام از بين برد و برای آن عده

محسن رضائی با توضيح و اشاره به کارکرد و .  ترديدی باقی نگذاشتروحانی از اوامر رھبری ھستند، شک و

کند و بر تبعيت قوای سه گانه  به نقش و اھميت اين مجمع اشاره می» مجمع تشخيص مصلحت نظام«جايگاه حساس 

با تشکيل مجمع «.: ورزد ھای کالن نظام تأکيد می ھا و اجرای کامل و دقيق سياستستراتيژی از طرح و تدوين 

ھای کلی  ھای کلی نظام به مجمع و کار تدوين سياست تشخيص مصلحت نظام و سپرده شدن امر مھم تدوين سياست

 سال ١۵خصوص در ه ھای مختلف فرھنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی در مجمع آغاز شد و ب نظام در حوزه

دوين از سوی مقام معظم رھبری در ھا بعد از ت اين سياست. ھای کامل و جامعی در مجمع تدوين شد گذشته سياست

 خواھد شد که با تدوين اين ءنويسی از سوی مجلس و دولت در کشور اجرا ريزی و قانون چھارچوب برنامه

ھا، تغيير در آن ايجاد  ھای نظام از يک ثبات برخوردار شده که با تغيير دولت ھای کلی، چھارچوب سياست سياست

از اين » .کنند ھای کلی، کشور را به سمت توسعه و پيشرفت ھدايت می ياستھا با اجرای اين س شود و دولت نمی

خواھد در رأس  حال می. توان حدود و ثغور دولت را تعيين و تعريف کرد تر ديگر نمی تر و جامع تر، روشن صريح

، بايستی در يک چيز مسلم است که ھمه از ھر جناحی که باشند.  مجريه روحانی قرار گرفته باشد، خواه رئيسیۀقو

  . کند ھمان جھتی سير کنند که منافع نظام اقتضاء می

ار  خود نسبت به جمھوری اسالمی ايران دچ ای از حيات گاه در ھيچ دوره ش ھيچحزب ما به گواه مطالب و نشريات

 ش را صريح و بی پرده بيان کرده است، توده ھا را از رفتن به سوی جرياناتبا مردم سخن. توھم نبوده است
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حزب ما ھميشه تأکيد کرده است که راه رسيدن به . رفرميستی و نيروھای وابسته به امپرياليسم برحذر داشته است

نيست، » انتخابات آزاد پارلمانی آنھم درچھار ديوار نظام متناقض اسالمی «آزادی ودمکراسی وعدالت اجتماعی راه 

 ۀقھرآميز وبرانداختن رژيم حاکم تحت رھبری حزب طبقی ، متشکل  و سرانجام ئ  توده ۀبلکه از طريق يک مبارز

ای که به نيروی خود متکی باشد و امر آزادی و دموکراسی را با مبارزه عليه امپرياليسم  کارگر ميسر است، مبارزه

 ۀاين امر به ھيچ وجه به معنای نفی شرکت حزب سياسی طبق. برای حفظ استقالل ملی کشور خود پيوند زند

 پارلمانی که امکان شرکت داشته باشد برای افشای دشمنان مردم وبرای کسب حقوقی حتا کوچک ۀرزکارگردر مبا

ھر راه ديگری غير از اين .  تحکيم و تثبيت ھمبستگی بين المللی استيروزی مردم ما در عين حال در گروپ. نيست

  . ھاست و نه به نفع منافع ملی ما نه در جھت تأمين منافع توده

---------- --------------------  

   حزب کارايران الکترونيکۀ نشري١٣٩۶ ]جوزا[  خرداد ماه١٣١ ۀ شمارن الکترونيکنقل از توفا

 

 

 


