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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ نومبر ١۴
  

   به اروپا،"حسن روحانی"اعتراض به سفر 
  اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادھای اسارتبار اقتصادی است

   

. ت ايتاليا و فرانسه به اين دو کشور سفر کند رئيس جمھوِر جمھوری اسالمی ايران به دعو"حسن روحانی"قرار است 

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که قريب به چھار دھه با دشنه و ساطور حکومت کرده است در اثر ضعف و 

ی، اقداماتی را برای تسھيل ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی به ايران و ئ ھسته ۀدرماندگی و پذيرش خفتبار توافقنام

 به نمايندگی از کل نظام "حسن روحانی". قتصادی در قالب نئوليبراليسم تاچريسم، در پيش گرفته استسياست تعديل ا

يعنی . جابرانه و ضد کارگری جمھوری اسالمی بايد شرايط را به نفع سود دھی حداکثر سرمايه ھای خارجی تغيير دھد

بايد نيروی کار، به . ر سرسام آور افزايش يابديارانه ھا به کلی حذف شوند، بھای مواد سوخت در بازار آزاد، به طو

 استثمار و تن دادن به ھر درجه از فشار افزايش يابد، بايد قوانين کار به ۀاسارت در آيد و فقر و فالکت برای تشديد درج

دست مجلس شورای جمھوری اسالمی تغيير کرده تا شرايط برده داری ه نفع سرمايه داران و برده کردن کارگران، ب

 فقر و بدبختی ملت فراھم گردد، بايد سياست خصوصی سازيھای بی حد و حصر، خصوصی سازی ۀسودآور بر شالود

منابع اوليه و نفت و گاز، فاضالب و برق و آب، شرکتھای ھوائی و دريائی، با خصوصی سازی بنای صنايع زير 

تھای امپرياليستی برای غارت بی در و پيکر ايران، بنائی، با تلفيق پاره ای سرمايه ھای سرمايه داران ايرانی با ابرشرک

دور افکنده شود و دولت کارگزار سياستھای جھانی نئوليبرالی بر نظم ه بايد مالحظات زيست محيطی ب. کامل شود

بايد تحصيل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازاده ھا حق استفاده از ثروتھای . درون کارخانه ھا حراست کند

به زبان غير ديپلماتيک تا ايران در . ؟؟ باز گردد"!! جھانیۀجامع"تا ايران به دامن ... ايران را داشته باشند وطبيعی 

ی از ھم اکنون با متن قراردادھای استعماری ئاروپاامپرياليستھای . آغوش امپرياليسم جای گيرد و توسط آنھا بلعيده شود

 ۀش، ھندوستان، ميانمار، عربستان سعودی و امارات متحديده لبنگنوبی،  جوريای، کاکه تجارب آن را از غارت اندونزي

 ايران نيز تحميل کنند ردست آورده اند، در پای دروازه ھای ايران به صف ايستاده اند تا آنھا را به ب... عربی، عراق و

اين امر با رژيمی که فاقد برنامه . و سياست ليبراليسم نئوکانی را در متن جھانی کردن سرمايه در ايران متحقق گردانند

و دورانديشی سياسی، ھراسان و بی نظم و کوربينانه، ضد کارگر و جالد ملت است، با رژيمی که از مردم ايران بيشتر 
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عاقبت رژيمی که به مردمش متکی نيست ھمين . ھراس دارد تا دسيسه ھای امپرياليسم، به راحتی بيشتری مقدور است

  .م و چاره ای جز پذيرش قراردادھای اسارتبار و ضد مردمی برای حفظ نظام گنديده اش ندارداست که امروز شاھدي

 !ايرانيان آزاديخواه

 به اروپا در شرايطی صورت می گيرد که سرکوب و خفقان و به غل و زنجير کشيدن کارگران و "حسن روحانی"سفر

 ۀی ترين حقوق انسانی مشغلئابتدا و نقض مستمر شدت افزايش يافته استه دگرانديشان و عموم زحمتکشان ايران ب

ی درجامعه اميد به بھبود شرايط زندگی مردم ايران و ئھيوالبا وجود چنين .  اين رژيم جنايتکار و فاسد استۀروزان

از اين رو رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بايد به ھمت خود مردم و با دستان . تحقق حقوقشان غير ممکن است

اپوزيسيونی که بخواھد به ھردليلی . از ميان برداشته شود کارگران و زحمتکشان ايران و نه دخالت امپرياليستھاپرتوان 

طفره برود و فقط به سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی ! مريکا از ايران و منطقه کوتاهااز طرح شعار دست امپرياليسم 

ر کنار بنيامين نتانياھو صھيونيست و سناتور جان مکين بسنده کند، اپوزيسيونی است که چه بخواھد يا نخواھد د

. نخواھد بود...  و سوريه اقرارخواھد گرفت و فرجام چنين سياستی  جز وضعيت فاجعه بار عراق و افغانستان و ليبي

فقط با طرح چنين شعاری است که سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی معنا پيدا می کند و دارای جوھر 

   .البی و مترقی استانق

 خون آشام رژيم جمھوری اسالمی و ۀبا نيروھای مترقی، ميھندوست و ضدامپرياليست ھمصدا شويم و چھر

مريکا منطقه را به خاک و خون کشيده اند و ميليونھا انسان را ای که در ھمدستی با ابرجنايتکار ئروپاامپرياليستھای ا

 ملی و انقالبی خود جامه ۀتنھا در اين صورت است که می توانيم به وظيف.  سازيمءشان تارانده اند، افشاۀ ازخانه و کاشان

  .عمل بپوشيم

  !دست مردم ايرانه سرنگون با رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !مريکا از ايران و منطقه کوتاه بادادست امپرياليسم به سرکردگی امپرياليسم 

 دراروپا) توفان(ھواداران حزب کارايران

 ٢٠١۵مبر نو ١١ -  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان٢٠ھارشنبه چ
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