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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ جون ١٧

 بن بست جمھوری اسالمی
  

 ر اين پندار باطلساده دالنی که درفضای مسموم دروغ پراکنيھای رسانه ھای ارتجاعی داخلی و خارجی قرار گرفتند ب

 سازش با عمو سام   داخلی راه تسليم وۀراه حل نجات ملت ايران ازخطر جنگ و تحريم و فشارھای فزايند"ند که ا

ست و عقب نشينی و  یئ ھسته ألۀند که ريشه و علل اصلی تحريمھای اقتصادی مس اسفانه دراين توھمأاينان مت". است

  ..! ايران خواھد بودتعامل با عفريت خارجی آجيل مشکل گشای

و سازش ھمه جانبه با امپرياليسم راه حل " تعامل متمدنانه"ندازيد تا ببينيد که آيا بيخوب است نگاھی به سرنوشت قذافی 

دريک فرصت )جھانخواران بين المللی( اما آنھا مريکاااز " ديپلم تضمين"به رغم تسليم و اخذ   بود؟انجات ملت ليبي

پس راه تسليم و سازش با غرب .....ی ويران ساختندئ را با بمباران ھوااکشور ليبي" بشردوستانهدخالت "مناسب درقالب 

. راه ملت ايران راه ايستادگی درمقابل زورگوئيھای استعماری و برنتابيدن به شانتاژھای خارجی است .راه نجات نيست

 ۀبست کنونی ايران ما بن بست رژيمی است که دشمن سوگند خوردبن . اين امر اما بدون تکيه به مردم نا ممکن است

بن بست ايران بن بست اين . ست که درماھيتش نيست ملت را ازآن خود کند تا درمقابل دشمن خارجی بايستدامردمش 

ن  بن بست کليت نظام دينی و بھيمی جمھوری اسالميست که انقالب مردم را به خاک و خو.جناح و يا آن جناح نيست

 نمی   اين جناح يا آن جناح  ژست عدالتخواھی ھای با لبخند اين سيد وآن سيد و . برده استءکشيده و جامعه را به قھقرا

بن بست ايران بن بست نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران با  .ی جستئتوان از برزخ اين بحران اجتماعی رھا

  .ی رھائی ازاين بن بست بايد از شرکليت اين نظام خالص شدبرا .روبنای غير متعارف حاکم وقرون وسطائيست

  

 نقل ازفيسبوک توفان

  ٩٢ ]جوزا[ خرداد ماه٢۶يک شنبه 
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