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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٣ جون ١٧

 !!  کليد اميد و تدبير حسن روحانی

  

. بازی را باخت!ی ما کوأ ررنگ سبز با شعار.  گذشت، با کشتار مردم فريب خورده٨٨چھارسال از انتخابات تقلبی 

با اولين شمارش !!  اينبار با رنگ بنفش رايشان را پس گرفتندء از قضا.بازيگران خط استحاله چھارسال خماری کشيدند

ايرانيھای ضد انقالب بی بی سی نشين  . مذاکرات شدۀ بازار بورس تکان خورد، غرب امپرياليست خوشبين به ادامءآرا

  .يافتند انتخابات تقلبی آجيل مشکل گشا راوھمه ھواداران شرکت در

حسن روحانی درکسوت يک روحانی مارخورده افعی شده سوگند ياد خواھد کرد تا برای حفظ نظام با غرب کنار آيد، 

 به مشروعيت نداشته را و سرکوبھای داخلی و نقض حقوق کارگران و زحمتکشان و سياستھای نئو ليبرالی را ادامه دھد

کارگران و ....دورديگری ازشارالتانيسم سياسی فضای سياسی را دود اندود خواھد کرد.... .بازگرداند یئرژيم وال

 حاکميت ۀ سال٣۴   با تجارب خونين زحمتکشان راھی جز تشديد مبارزه برای تحقق حقوق خود ندارند و اين امر

اميدواری برای تحول  ھر .بودشمشير و خون درچھارچوب نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نا ممکن خواھد 

 مردم برای ۀمبارز .س و نااميدی و سرخوردگی دربر نخواھد داشتأدمکراتيک درکادر نظام اسالمی فرجامی جز ي

ھر صورت ه ولی ب .مطالبات دمکراتيک و آزادی احزاب و اجتماعات در پيوند با مبارزه عليه اجانب ادامه خواھد يافت 

 آتی، برای برخورد آگاھانه و پرھيز از غافلگيری، سازمان پذيری توده ھا و پيوستن شرط پيروزی در تمام تحوالت

اين سياست، سياست حزبيت را ) توفان(حزب کار ايران . کارگر به حزبش استۀنيروھای انقالبی و ھوادار آزادی طبق
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