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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۶ فبروری ١٢
  

 ۵٧ ]دلو[به مناسبت سی وھفتمين سالگرد انقالب شکوھمند بھمن
 در ھيچ. ه ترين انقالبات تاريخ بشريت به وقوع پيوستدر سی  و ھفت سال پيش در ايران يکی از بزرگترين و پر شکو

ليس و و ميليون نفر در جنبشھای اعتراضی و سياسی و درگيری با پ١٢کدام از انقالبات پيشين سابقه نداشته است که 

ی مردم با فداکاری و از جان گذشتگ.  فقط برای حفاظت از مرزھای ايران ايجاد شده بود، شرکت کنندًارتش که ظاھرا

وقتی به روزشمار انقالب ايران نگاه می کنيد . در اين نمايشات عظيم اعتراضی، بدون ترس از کشتار شرکت می کردند

دارودسته آدمکش سلطنت طلب . می بينيد که روزی نيست که رژيم جنايتکار پھلوی به کشتار مردم دست نزده باشد

 به اين علت بوده است که شخص -می نامد“ فاجعه“را  که آنپيروزی انقالب - ھمين امروز ھم تالش می کنند ثابت کند 

اين افسانه ھا را فقط برای کسانی می توان گفت که شاھد سلطنت پر از چرک و خون . شاه نمی خواسته خونريزی شود

را ھزار نفر ۴٠٠ی و عظيم مردم ايران در شرايطی آغاز شد که ارتش شاھنشاھی ئجنبش توده . سلسله پھلوی نبوده اند

نام ژاندارم خليج ه برای ژاندارمی منطقه به زير پرچم برده بود تا از منافع امپرياليستھا با ثروت ملت ايران در منطقه ب

فارس دفاع کند، اين رژيم جاسوس و نوکر امپرياليسم حق کاپيتوالسيون يعنی مصونيت قضائی اربابانش را در ايران 

که برای جاسوسی و کار برد “ مستشار“ئی تحت عنوان امريکارتشی  ھزار ا۵٠پذيرفته بود در غير اين صورت 

الزم به تذکر است که مخارج اين . ئی به ايران آمده بودند، رژيم شاه را تنھا می گذاشتندامريکاتسليحات فروخته شده 

ستگاه پيشرفته اين ھمان د( ھزار نفره که در مرزھای شمال ايران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند۵٠ئی امريکاارتش 

جای ه ئيھا، بامريکاوليت مستقيم اميرانتظام به ؤ بود که بعد از انقالب تحت نظر دولت بازرگان با مسامريکاجاسوسی 

  .به گردن مردم ايران بود) توفان-مصادره، با سالم و صلوات تحويل داده شد

 

  انقالب بھمن از نگاه مارکسيست لنينيستھا 

از نظر کمونيستھا درايران انقالبی . د به آن از نظر تحليل مارکسيستی لنينيستی اھميت دارد انقالب ايران و نوع برخور

در اين انقالب که نه در عرض يک روز بلکه حداقل . ويژه منطقه را تکان داده استه به ظھور پيوسته که تمام جھان و ب

انديشه ای که شايد در عرض ده ھا سال تبليغ، در طی يکسال رشد کرد و قوام يافت ميليونھا نفر شرکت کردند، تحوالت 

مردم درس صد ساله را .  ايران رخنه کردۀميسر نبود، در عرض اين مدت کم در ميان عقب مانده ترين اقشار جامع

انقالب مردم با ھدف استقرار . ميليونھا نفر سياسی شدند و به ميدان سياست و مبارزه کشيده شدند. يکساله آموختند
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.  ايران می باريدۀروی جامعو برادری و انسانيت از سر   ھمبستگی،ۀروحي. ی، آزاد و دموکراتيک بودحکومتی مل

شرکت ميليونھا زن ايرانی که توسط . اين دوباره آغاز بيداری ايران بود. ملتی به توانائيھای عظيم خويش پی برده بود

رات ريشه ييشات و حضورشان در خيابانھا به آن چنان تغتفکر سنتی تا کنون در پستوھای خانه ھا زندانی بودند در نماي

 ايران را بدون فعاليت زنان و شرکت وسيعشان ۀی در واحد خانواده ھای سنتی منجر شد که ديگر امکان ندارد جامعئ

اين . زن ايرانی را ديگر نمی شود به پستوی خانه ھا منتقل کرد. در تمام عرصه ھای فعاليت اجتماعی تصور کرد

ثير عظيم بود که اکثر أھمين ت.  ايرانندۀران فردا سرمايه ھای ارزشمندی ھستند که دستآوردھای انقالب و آيندماد

ھمين شرکت عظيم زنان در انقالب است که . دانشجويان ايرانی را زنان تشکيل می دھند و اين در جھان بی ھمتاست

نيروی .  رژيم جمھوری اسالمی قرار می دھدۀبگرانآنھا را در صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتيک و سرکو

  .عظيم انباشته انقالبی در مردم با ديو ارتجاع سر آشتی ندارد

  

  نقش  شاه و اربابانش  درتقويت نيروھای مذھبی

  شاه ازیامپرياليستھا که بحران ايران را با عدم افزايش بھای نفت و تنگناھای اقتصادی رژيم، در نتيجه بلند پروازيھا

طرفی و روی آوردن، ميليونھا دھقان فقير که در اصالحات ارضی ھمه چيز خود را از دست داده و به حاشيه شھرھا 

رانده شده بودند، از طرف ديگر، می ديدند و خطر انفجار را تشخيص می دادند، ھشيارانه به مقابله غير آشکار با 

ر اثر طوالنی شدن مبارزه و درگيريھای مدام، منجر به تقويت ِانقالب برخاستند، زيرا اين مقابله آشکار می توانست د

نيروی ھای مترقی و انقالبی و کمونيستھا شود که پس از سالھا سرکوب به زمان بيشتری برای سازماندھی و کار 

ر را زيرا زمان در آن لحظه به نفع کمونيستھا که تا کنون سرکوب شده و امکان فعاليت آشکا. روشنگرانه نياز داشتند

ُامپرياليستھا می خواستند اين روند انقالب را ببرند و آتش آن. نداشتند کار می کرد آنھا ترجيح می دادند . را خاموش کنند ِ

که شاه را تعويض کنند، ولی اين تعويض طوری صورت بگيرد که ھمه منافع امپرياليستھا از دست نرود و آنھا بتوانند 

.  خويش در آتيه حفظ کرده و جلو توسعه نفوذ کمونيسم را بگيرندستراتيژيکع روابطشان را با ايران برای  مناف

کنفرانس گوادلوپ، تقويت جناحھای مذھبی که . ن تکليف قطعی گرد آمدندييامپرياليستھا در کنفرانس گوادلوپ برای تع

 خود ستراتيژيکبرای حفظ منافع از گذشته در ميان آنھا نفوذ داشتند و شاه نيز به آنھا ميدان داده بود را بھترين روش 

پيشنھاد به شاه که مقاومت نکند و تسليم شود، . را انتخاب کنند“ بد“، “بدتر“و “ بد“تشخيص داد و قرار شد تا بين 

را نمی فھميدند و خطر   امپرياليستھا موافق نبودند و يا آنستراتيژيکجلوگيری از کودتای افسرانی که با سياست 

دست ه آنھا وجود داشت و سرانجام تسليم ارتش به خمينی تا ابتکار عمل را ب“ مخرب “سرکشی مشکل آفرين و

 در شرايط ضعف جنبش کمونيستی حکومت روحانيون ضد کمونيست را بر سر کار آورند، از ًروحانيت بدھد و عمال

.  اربابان خود گردن نھادشاه که آلت دست نشانده ای بيش نبود به اين تصميم. شگردھای امپرياليستھای با تجربه بود

شاه را ناشی از بيماری وی و داروھائی که می خورده جلوه “ آشفتگی“سلطنت طلبان تالش می کنند اين بی عملی و 

عده ای از سلطنت طلبان که استفاده از اين . نظامی که با چند تا قرص آسپيرين درھم بريزد بھتر است درھم بريزد. دھند

  . وی و نفرتش از خونريزی جلوه می دھند“ مھربانی“ه آبروريزی می دانند بی عملی شاه را استدالل را مسخره و ماي

اين عدم شناسائی ماھيت انقالب ايران و نقش ارتجاع جھانی، نيروھای مترقی و شبه مترقی ايران را که به ھمه 

دريج بايد از سلطنت طلبان دفاع کنند و ته  شده اند، به نتايج خنده آوری رسانده است که بءميکروبھای ايدئولوژيک مبتال

  .ندازندگذشته خويش تف لعنت و توبه بيبر 
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   انقالب و حاکميت متناقضۀمضمون و انگيز

ثير مخرب امپرياليستھا برای نفوذ در ارکان انقالب و انحراف آن از أمضمون وانگيزه انقالب ايران از يکطرف و ت 

يعنی محصول انقالب “ جمھوری“حاکميت متناقض که از .  مقابل ھم قرار دادجانب ديگر دو نيرو را درنبرد طبقاتی در

يعنی محصول اعمال نفوذ خارجی و انحراف انقالب زاده شد، تضادی را در بردارد که در قانون اساسی “ اسالمی“و 

که خود را بر آن مضمون انقالب با حاکميتی . رات در آن بازتاب يافتييجمھوری اسالمی نيز با ھمه دستکاريھا و تغ

جامعه ايران . مبارزه مردم برای تحقق آمال خود و انتظارات از انقالب ادامه دارد. تحميل کرد در تناقض آشکار است

سر می برد و مبارزه مردم خاموش ه ھنوز در تب و تاب است وسی وھفت سال است در حالت حکومت نظامی وجنگ ب

آمد مردم می ترسد، زيرا می داند که ھر گلوله برفی می تواند به بھمن رژيم ارتجاعی از ھر تشکل و بر. نشده است

اين وضعيت کنونی ناشی از مبارزه ميان مضمون خواستھای انقالب . عظيمی بدل شود که تار و پود رژيم را درنوردد

  . و ضد انقالب حاکم است

نبال تئوريھائی می گردند که جايگزين ده که از تحليل وضعيت در مانده اند با تحليلھای من در آوردی ب عده ای

  .سردرگميھای خويش کنند

  :اين نکات چيست

سلطنت طلبان که به عنوان حاکميتی فاسد و وابسته به امپرياليسم در اين مبارزه شکست خوردند، با تئوريھای دائی جان 

ه حد از واقعيت جامعه ايران بی را محصول سياست امپرياليستھا جا می زنند و نشان می دھند که تا به چ ناپلئونی آن

. خبرند و ھنوز نيز بعد از سی و چھارسال نتوانسته اند دسته گلی را که در طی سلطنت پھلويھا به آب داده اند درک کنند

اين ه ئيد می کنند که ارکان رژيم سلطنت بر حمايت بيگانگان استوار بود و نه بر اعتماد مردم نسبت بأآنھا در عين حال ت

 آنھا نوکری به اجانب را عين استقالل جا می زدند و لذا نمی توانند تصور کنند که انقالب ايران، رژيم وابسته به .رژيم

تئوريسين ھای سلطنت طلبان حتی گماشتگی و زدن چوب .  امپرياليسم را سرنگون کرد و به دستـاورد بزرگی نايل آمد

د توجيه می کنند و مدعی اند که يا بايد ھمدست امپرياليستھای حراج به استقالل ايران را در چارچوب شرايط جنگ سر

دست ه ن سرنوشت مردم ما بييدر منطق آنھا جائی برای حق تع. ئی بوديم و يا با امپرياليسم روس کنار می آمديمامريکا

مند بھمن است و انقالب عظيم و شکوھ“ انقالب “]اسد[ مرداد٢٨برای آنھا کودتای خائنانه . خودشان وجود ندارد

آنھا برای ملت ايران ھرگز ھويت و شخصيت و ارزشی قايل نبودند و مردم کشورمان را شايسته کسب . “فاجعه“

ھمدستی آنھا با جنايتکاران اسرائيلی و استعمارگران متجاوز و اشغالگر آنقدر . استقالل نمی دانستند و ھنوز ھم نمی دانند

آنھا در . آنھا ھوادار تجاوز امپرياليستھا به ايران و اشغال ايران ھستند. داردعيان و شرم آور است که نيازی به تکرار ن

... مورد جنايات در نوار غزه، مبارزه مردم فلسطين، عراق، افغانستان، سوريه واوکراين، لبنان، ونزوئال، بوليوی و

انقالب ايران . نابودی ايران استتالش آنھا برای . فقط مشغول جعل اخبار و دروغپراکنی و شايعات تحريک آميز ھستند

اين تفاله ھای متعفن و خود فروخته را لگدمال کرد و از ايران بيرون ريخت به عمر سلطنت در ايران برای ھميشه 

  . اين دستآورد بزرگ خلق ايران بود. انقراض سلطنت در سلسله پھلوی موروثی شد. پايان داد

  

  انحراف به چپ و درک معيوب از انقالب

ه نيز ھستند که ب“ چپ“ امپرياليستھا جا می زنند، پاره ای نيروھای ۀکنار سلطنت طلبان که انقالب ايران را دسيس در 

آنھا وابستگيھای اقتصادی را که در .  سياسی است ندارندًعلت فقر تئوريک درک روشنی از استقالل که يک امر صرفا

کنونی و توسعه ھای اقتصادی امری ناگزير است و در آينده نيز وجود خواھد داشت با وابستگی سياسی مساوی دنيای 
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که وقتی ما از استقالل که مفھومی سياسی است سخن می رانيم منظورمان از نظر علمی اين  در حالی. قرار می دھند

 بلکه بر اساس اراده خود آن نيروھا صورت می است که تصميمات حاکميت نه بر اساس تصميمات نيروھای استعمارگر

که  اين. ن سرنوشت ملی خويش حاکم اند و با دستور کسی از خارج کار نمی کنندييکه دولتھا بر حق تع يعنی اين. گيرد

اين تصميمات درست يا نادرست باشد نقش درجه دوم ايفاء می کند، مھم اين است که اتخاذ اين تصميمات مستقل از 

استقالل يک کشور مربوط به اين نيست که حاکميت در اين ممالک . يروھای امپرياليستی صورت می گيردخواست ن

بايد پس از اين ھمه . رژيم جمھوری اسالمی رژيمی نيست که تحت سلطه امپرياليسم باشد. مترقی و يا ارتجاعی باشد

خواستھا و اھداف آنھا و تضادشان را با رژيم رويدادھای منطقه، نابينا بود تا اين عدم وابستگی به امپرياليسم و 

 با ھمين تحليل نادرست است که اين ًدقيقا. را عامدا ناديده بگيرد جمھوری اسالمی نديد، و جنايتکارانه است اگر کسی آن

ليسم رژيم وابسته به امپريا“نيروھا قادر به توضيح و تحليل ھيچ پديده ای در ايران نيستند و با يک شعار توخالی که 

  . گريبان خويش را از قيد ھر تحليلی رھا می کنند“ است

ن سرنوشت ملتھا به معنی استقالل ييتع“: می آورد“  مرحله سرمايه داریباالترينامپرياليسم “لنين در اثر فناناپذيرش 

اسی، الحاق ھدف امپرياليسم اينست که اين استقالل سياسی را نقض کند زيرا که در شرايط الحاق سي. سياسی آنھاست

دست آورد، قانون مطلوبی گذراند و ه امتياز ب. آسان تر است کارمندان را خريد( راحت تر، ارزان ترًاقتصادی غالبا

 اساسی ھر انقالب کسب قدرت سياسی ألۀمس“از اين گفته لنين که بارھا تکيه کرد . “...پنھانی تر و آرام تر است) غيره

وی به استقالل سياسی . روشن است که وی ميان اقتصاد و سياست فرق می گذارديعنی جنبه سياسی اھميت دارد “ است

وی مدعی نيست که در دروان امپرياليسم به علت وابستگيھای اقتصادی ھيچ دولت مستقلی در جھان . ممالک اعتقاد دارد

ه اساسی سياستھای نيھيليسم و نفی واقعيت، چھر. اين نظريه بيشتر تروتسکيستی است تا کمونيستی. وجود ندارد

اين واقعيت که رژيم جمھوری ه آنھا ساده لوحانه فکر می کنند چنانچه ب. تروتسکيستی و چپروانه آنھا را آرايش می کند

که نه تنھا خواستھای  حال آن. اسالمی رژيم  مستقل سياسی است اشاره کنند لزوم سرنگونی آن منتفی می شود

 در کادر اين حاکميت سياسی ممکن نيست، بلکه تشديد مبارزه طبقاتی تا نيل نقالبتعميق ادموکراتيک انقالب و ادامه و 

به سوسياليسم که از سرنگونی اين رژيم سرمايه داری می گذرد نيز از دستور کار نيروھای انقالبی خارج نشده است و 

ند تا چنين جلوه دھند که ھر را خلق کرده ا“ قيام “ۀدر ھمين رابطه است که آنھا تئوری مسخر.نمی تواند خارج شود

دست آورند و ھم بالتکليفی خويش ه آنھا با اين تئوری می خواھند ھم دل مردم را ب. انقالب شکست خورده ای قيام است

وجود آيد و سرکوب ه قيام يک برآمد ناگھانی و کوتاه مدت است، قيام می تواند چندين بار در طی سالھا ب. را توجيه کنند

قيام می تواند محصول روند يک انقالب باشد که در موقع رسيدگی . راتی در يک کشور ايجاد کنديي تغشود بدون آنکه

قيام می تواند يک لحظه از يک روند طوالنی . انقالب و آمادگی مردم به خروشی ناگھانی و به طغيانی قطعی بدل شود

 بھمن به ٢١قيام نبود، انقالب بود و اين انقالب در رويدادھای ايران . باشد، ولی ھرگز جای انقالب را نمی تواند بگيرد

عکس قيام از دل انقالب برای آخرين ضربه نھائی ه اين انقالب نبود که محصول قيام بود ب. قيام مسلحانه عمومی بدل شد

  .وجود آمده ب

به عدم امکان زندگی برای انقالب کافی نيست که توده ھای استثمار شونده و ستمکش “ : لنين در مورد انقالب می گفت

ر آن را طلب نمايند، برای انقالب ضروری است که استثمارگران نتوانند به شيوه سابق ييبه شيوه سابق پی ببرند و تغ

. نتوانند به شيوه سابق ادامه دھند“ باالئيھا“ و نخواھند نظام کھنه را “پائينيھا“فقط آنھنگامی که . زندگی و حکومت کنند

چنين وضعيتی در ايران ). ۴٩۶فارسی ص ه بيماری کودکی کمونيسم ب(“ب می تواند پيروز گرددفقط آن ھنگام انقال

اين . پديد آمده بود و اين وضعيت محصول يکی دو روز نيست، محصول سالھاست و در روند طوالنی انقالب پخته شد
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وجود نيامد و در ه بھمن ب٢٢در شب “ اپائينيھ“اين عدم تمايل . را قيام جا زد شرايطی نيست که رويدادھای متکی بر آن

ديگر نمی تواند به روش سابق سرکوب خويش برای “ باالئيھا“عنوان ه ھمان شب نيز ارتجاع حاکم خوابنما نشد که ب

  .اعمال حکومت ادامه دھد

و  ھزار نفری شاه ۴٠٠ن سرنوشت خويش که ارتش يينديدن روند عظيم انقالب و شرکت عظيم توده ھای مردم در تع

ش را متزلزل و بی روحيه و از نظر روانی خلع سالح کرد و درھم پاشيد، ولی در  ا ھزار نفری۶٠سازمان امنيت 

ناشی از تفکر . عوض تنھا به لحظات نھائی پيروزی تکيه کردن از خودخواھی و نديدن نقش عظيم توده ھای مردم است

و تصور می کند انقالب بھمن کار گروھھای مسلح منحرف چريکی است که روشنفکران را به جای مردم می گذارد 

ی ئرا خلق می کند تا سرپوشی بر بی نقشی خويش در مبارزه توده “ قيام“ھمين جھت نيز تئوری ه ب. شھری بوده است

  .بگذارد

البی اگر انق. م باشدأجائی پيش می روند که فکر می کنند انقالب زمانی انقالب است که با پيروزی توه  حتی تا ب برخی

برای آنھا انقالب . به علت نقش ضعيف رھبری و يا قدرت برتر دشمن از پای در آمد آنوقت آن انقالب انقالب نيست

 ١٩٠۵حتی انقالب . زيرا نه فئودالی را از بين برد و نه سلطنت را سرنگون کرد. مشروطيت ايران انقالب نيست

 چين نيز برای آنھا انقالب نبود و نيست زيرا آن انقالبات نيز بر روسيه وو روسيه و يا  اکتبروریروسيه و انقالبات ف

انقالب جھانی سوسياليستی غير “برای آنھا تنھا يک انقالب در دنيا وجود دارد و آنھم . رو شده سرانجام با شکست روب

ھميده و نمی اين عده از مبارزه ھيچ چيز نف. است... در ھمه عرصه ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و“ قابل بازگشت

  .اين جھت در سرگيجه تاريخی خود دست و پا می زننده خواھند بفھمند و ب

  

  انقالب بھمن چه می آموزد؟ 

 می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقالب در نيمه راه با کسب رھبری بورژوازی پيوند داشته و تحت انقالب بھمن 

ويژه ه ايران امکان تحقق حقوق دموکراتيک شھروندان بسامانه سرمايه داری برای ممالک از بندرسته ای نظير 

کارگران و زحمتکشان، آزاديھای سياسی، آزادی اجتماعات وسنديکا و احزاب، پيشرفت و تامين دمکراسی و عدالت 

زيرا درشرايط حاکميت امپرياليسم ھرحرکت استقالل طلبانه و . تحت رھبری بورژوازی نا ممکن است... اجتماعی

نه ای به معنی مقابله با منافع آزامندانه امپرياليستھاست و از آنجا که بورژوازی به واسطه ضعف تاريخی ترقی خواھا

دليل صدھا پيوند مرئی و نامرئی که با امپرياليسم دارد قادر به مقابله با آن نيست، جبرا با کرنش درمقابل ه خويش و ب

سطه ضديت ماھوی خود با توده ھای استثمارشونده، آنجا که توده بورژوازی به وا. امپرياليسم به انقالب خيانت می کند

ِھا با استفاده ازفرصت آزادی برای بيان خواستھای سرکوب شده به ميدان تظاھرات و نمايشات پای می گذارند، لوله  ِ
ز چنين فرجامی انقالب بھمن ني. سوی آنھا نشانه گرفته و بيرحمانه آنھا را درخون خود غرقه می سازده ھای تفنگ را ب

انقالب بھمن پس ازسه سال کشاکش ميان توده ھای تشنه آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع  .داشته است

  خرداد٣٠سرانجام با کودتای خونين ... سياه قرون وسطائی به نمايندگی دارودسته خمينی و رفسنجانی، خامنه ای

ه مردم شکست خورد و آزاديھای سياسی که دستآورد انقالب خونين  و قتل عام سازمانھای سياسی و تود۶٠ ]جوزا[

، ازآن پس بود که سرنگونی رژيم در دستور کار سازمانھا و احزاب سياسی قرار گرفت واين ....بھمن بود نابود گرديد

 ودرھم شکستن  ھزاران نفر از فرزندان انقالبۀفضای انقالبی ايران پس از تيرباران وحشيان. امر ھمچنان ادامه دارد

س و سرخوردگی و عدم اعتماد و بدبينی که ناشی از شکست انقالب است أي. کلی  تيره و تارگرديده تشکالت انقالبی ب

امروز نه از . ما اين سرخوردگی عظيم، اين سقوط اخالقی وحشتناک درجامعه را امروز شاھديم. بر جامعه حاکم گرديد
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سرکوب دگرانديشان، کارگران، زنان ، . لت اجتماعی و حقوق مدنی مردمآزادی در ايران خبری است و نه از عدا

دزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف  .شدت ادامه دارده دانشجويان و ھمه اقشار تحت ستم ايران ب

امعه را طبقاتی، گرانی، دزدی و ارتشاء، رشوه، گسترش فحشاء و مافيای اقتصادی در قدرت که تمام تاروپود ج

 جامعه در بن بست ،درنورديده است، جان مردم را به لب رسانده و اکنون بعد از سی و ھفت سال انقالب درايران

عظيمی گرفتار آمده و جمھوری سرمايه داری اسالمی راھی جز سرکوب مردم و کنار آمدن با امپرياليسم برای حل اين 

  . بحران و بقای خود نمی بيند

"  شروع شده  وبه ٢٠١١ با رژيم جمھوری اسالمی از زمان احمدی نژاد، يعنی از اوايل سال اامريکمذاکرات سری 

  سوی سرمايه ھای امپرياليستی ،ه گشودن بازار ايران ب. وتسليم زبونانه درقالب برجام ختم شده است" نرمش قھرمانانه

وصی سازيھای کارخانجات و شرکت پيروی ازسياست بانک جھانی و صندوق بين المللی پول و گام گذاردن در خص

ت می گيرد تا بتوانند بار بحرانشان أ که از يک سياست نئوليبرالی اقتصادی نش۴۴ملی نفت و پتروشيمی بر اساس بند 

ازاين رو برای  تحقق مطالبات . را بدون نظارت مردم به ايران منتقل کنند، ھمه در جھت وابسته شدن کشور ما است

ی تحت ستم، برای دفاع نی کارگران و زحمتکشان و توده ھامن، برای آزادی و حقوق اوليه و بنيادموکراتيک انقالب بھ

انقالبی که رسالت پاسخ به اين وظايف انجام . از ادامه و تضمين استقالل سياسی ايران، انقالب ديگری بايد سامان گيرد

 کارگراست و تنھا چنين انقالبی راه نجات ۀ طبقنشده را داراست يک انقالب قھرآميز سوسياليستی به رھبری حزب واحد

  .مردم ايران است

 

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

  !دست امپرياليستھا ازايران ومنطقه کوتاه باد

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

 

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۶ بروریف ١١ - ١٣٩۴ ]دلو[ بھمن٢٢پنجشنبه 

www.toufan.org  

 

 

 
 


