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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ فبروری ٢١

 

 قطعنامه برای پشتيبانی از مبارزات اعتراضی در ايران

 م پرولتریکنفرانس بين المللی احزاب برادر برای پيروزی انترناسيوناليس

 

 خلق ايران و نبرد مترقی مردم ايران برای استقرار يک ايران ۀما پشتيبانی خويش را از مطالبات عادالن

مردم ايران است رژيم ديکتاتوری را در ايران ۀ ما بر اين عقيده ايم که اين فقط وظيف. دموکراتيک اعالم می کنيم

 .سرنگون کند

 ۀخلق ايران شايع می شوند، با توجه به سياست تجاوزکارانه و جنگ طلبانبا توجه به دروغھائی که خالف مصلحت 

  .امپرياليستھا برای تقسيم جھان ما مخالف دخالت و دسيسه ھای قدرتھای امپرياليستی و صھيونيستی در ايران ھستيم

سالمی را  رژيم جمھوری اۀن توسط دستگاه خشونت بربرمنشانکشتار معترضاما ھمزمان شکنجه ھا، تجاوزات و 

  .محکوم کرده و آن را يک اقدام جنايتکارنه ارزيابی می کنيم

که به  رژيم ھائی.  ضد امپرياليستی استۀ دموکراتيک خلقھای ايران بخشی جدا ناپذير از مبارزۀما معتقديم که مبارز

يا زود به دامن مردم خود احترام نمی گذارند و خواستھای عادالنه و دموکراتيک آنھا را لگدمال می کنند دير 

  .امپرياليستھا پناه می برند

  . خلق ايران برای کسب حقوق دموکراتيکۀزنده باد مبارز

  . کارگر ايران برای استقرار يک ايران سوسياليستیۀ طبقۀزنده باد مبارز

  حزب کمونيست انقالبی برزيل

  حزب کمونيست اکوادور مارکسيست لنينيست

  حزب کمونيست کارگران فرانسه

  ونيست اسپانيا مارکسيست لنينيستحزب کم

  حزب کمونيست کلمبيا مارکسيست لنينيست

  حزب کمونيست کارگران تونس

  حزب کمونيست انقالبی ترکيه
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   حزب کمونيست يونانۀجنبش احياء دوبار

  نمارک دحزب کمونيست کارگران

  خط مشی کمونيستی ايتاليا

  حزب کمونيست مکزيک مارکسيست لنينيست

  ]ناروی[لنينيستی انقالبی نروژسازمان مارکسيست 

  حزب کمونيست کار جمھوری دومينيکن

  حزب کمونيست مارکسيست لنينيست ونزوئال

  )بورکينافاسو(حزب کمونيست انقالبی ولتائيک

  )توفان(حزب کار ايران

*****  

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١٢  فوريه ١٣٩٠ بھمن ماه ١۴٣بر گرفته ازتوفان شماره  
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