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   توفان-فعاالن حزب کار ايران :فرستنده

 ٢٠١٢دوم فبروری 

 

  :فراخوان به ايرانيان آزاده و انسانھای صلح دوست

  ! شرکت کنيمفبروری ۴در تظاھراتھای سراسری روز شنبه 

  

   تروريستی  درايران عليه  تحريم  اقتصادی، عليه تجاوزنظامی وعليه عمليات

  

  مردم شريف و انسان دوست ،

 اقتصادی ايران گرفته و تحريم ھای چند ۀمريکا و به ھمراه آن اتحاديه امپرياليستی اروپا تصميم به محاصرا ۀکنگر

يد عليه مناسبات بين المللی با بانک مرکزی ايران، مسدود تحريم ھای جد. ساله عليه مردم ايران را گسترش داده اند 

 اقتصادی و صنعتی  کشور، جلوگيری از ۀسسؤ، تحريم چندين بانک و مکردن دارائی ھای ايران در چند کشور

انقياد درآوردن ايران ه منظوربه  اقداماتی است که بۀمجموع... خريد نفت ايران توسط کشورھای اروپائی و 

ھمراه ترور و تھديد ايران به تجاوز نظامی  و ايجاد فضای رعب و وحشت در ه اين تحريم ھا ب. ندگير صورت می

اين اقدامات قلدر منشانه و غير قانونی دارای ماھيتی . کشور اقداماتی ضد انسانی و مغاير با قوانين بين المللی اند 

ه امپرياليستھای غربی ب.  عراق تبديل خواھد کردارتجاعی بوده که در صورت تحقق آن ايران را به ويرانه ای مانند

مريکا خواھان ايجاد کشورھای مطيع در سراسر خاورميانه اند تا بتوانند به اھداف غارتگرانه و اسرکردگی 

 طلبانه ، و ضد تواند ماھيت جنگ طلبانه ، استيال ھر انسان شريف و آزاده ای می.  خود دست يابندۀمونی طلبانژھ

  . مريکا و دولت اوباما را در اقدامات ببيندا ماليسانسانی امپري

 ۀ سلطۀکنند که کل خاورميانه را در حيط مريکا به نمايندگی اوباما با قلدری و تھديد سعی میا مغارتگران امپرياليس

ست و خاورميانه منطقه ای حياتی برای  اين راھزنان بين المللی ا. خود گيرند و منابع انرژی منطقه را غارت کنند 

مريکا بر ايران در واقع کنترل بر منابع وسيع اکنترل . برای اھداف ستراتژيک و دراز مدت امريکا نقش کليدی دارد

  . خود را بر کل جھان تحميل کندۀخواھد داد تا ارادرا مريکا اين امکان اانرژی کل خاورميانه است که به 

 تا کنون بيش از ده سال است که قدرتھای غربی و صھيونيست ھای اسرائيلی در يک جنگ روانی عليه ايران ھر 

ی خواھد بود و وای که چه بايد ئ ماه و يا يک سال ديگر دارای بمب ھسته ۶ساله  مرتبا اعالم کرده اند که ايران تا 

شت بيش از ده سال ھنوز از بمب اتمی موھومی ايران بعد از گذ! .کرد که ايران اتمی خطری برای کل بشريت است
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مريکا و اسرائيل و امپرياليستھای ايک ژخبری نيست و در حقيقت اين صدھا و ھزاران  بمب اتمی و فسفری و بيولو

 ۀدروغی است که ساخته و پرداخت" ب اتمی ايرانبم ".اروپائی است که  امنيت را در جھان بھم زده است

عنوان بھانه برای  تھديد ، تحريم ، و تجاوز به ايران و در نھايت ه صھيونيست ھا بوده و از آن بامپرياليست ھا و 

  .گيرند کار میه برای تسلط بر منطقه ب

مريکا ، و به مداخله در امور داخلی ايران  تظاھراتھای ادر اعتراض به تحريم ايران ، به جنگ افرزی دولت 

  ،آتالنتا فلوريدا  ،  تمپا فلوريدا ،  سياتل ، لوس آنجلس ،رھای سانفرانسيسکو مريکا  و کانادا در شھاسراسری در 

 ، فيالدلفيا ، کلمبوس اوھايو ، ديترويت  ، شيکاگو بوستون ،ريچموند  ويرجينيا  ، نيويورک ، بالتيمور ،واشنگتن 

 . ند تدارک ديده شده ابروری ف۴برای روز شنبه ....  لتبريج کانادا ،ونکوور کانادا 

 ايرانيان آزاده و صلح دوست را  به شرکت در اين ۀمريکا و کانادا ھمادر ) توفان(ن حزب کار ايران ما فعاال

ھمراه  ه  ضد تحريم ھا و جنگ افروزی امپرياليست ھا بسيج نمود و بهبايد مردم را ب. خوانيم می تظاھرات ھا فرا

 اقدامات قدرتھای استعماری ۀ اعتراض خود را به مجموعمريکا وکانادا صدایانيروھای مترقی و فعال در جنبش 

رژيم جمھوری اسالمی يک رژيم ارتجاعی سرمايه داری و مافيائی است که مورد نفرت . در خاورمياته رساتر نمود

 مردم ايران است و نه قوای متجاوز ۀاکثريت مردم ايران قرار دارد ولی سرنگونی  اين رژيم جنايتکار و فاسد وظيف

 خويش را در نظر داشته و به ھدف مستعمره کردن کشورھا به آنھا ۀرياليستی که تنھا و تنھا منافع غارتگرانامپ

  . مپرياليست ھا ھرگز خواھان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر نبوده و نخواھند بودا. کنند تجاوز می

   

  کانادا مريکا وادر ) توفان(ن حزب کار ايران فعاال

  ٢٠١٢ ژانويه ٢٩
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