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  صبا راھی: فرستنده
  ٢٠١٦ جنوری ١٤

  ضد امپرياليست ھای قالبی پادو رژيم و امپرياليسم
 

 بر ايران   را به راه انداخته اند تا رژيم حاکم بليغاتی عظيمی دھه است که اربابان جھان ارکستر سياسی و ت بيش از سه

 سازی و در اين گذار تاريخی و فشار  اگر در اين مرحله جھانی.  کنند  خود معرفی را در اين دوره به عنوان دشمن اصلی

ه را نمی ساختند و بھای مردم تلنبار شده، اين دشمن قالبی   تودهۀبر گرد" نام رياضت اقتصادیه ب" که ئیطاقت فرسا

ه فريقا آماده نمی کردند، اکنون با جنگ ھای به ظاھر مذھبی و قومی را در خاورميانه و ۀ اين دشمن قالبی زمينۀوسيل

 ضد سرمايه داری ۀھای آزاديبخش و مترقی با خصيص شاھد رشد جنبش" ضد استکباری"جای رشد دسته جات اسالم 

با ساختن اين دشمن قالبی و گره زدن ذھنيت . ھای غربی بوديم ن و در ھمين کشوری التيامريکافريقا، ادر خاورميانه، 

بخش را در ھمه جای جھان به ئي مردم ايران بلکه مبارزات رھاۀ تنھا مبارز  دشمن سازی، نهۀ به اين معرک عمومی

  .اند حاشيه برده و کم رنگ کرده

 بر ايران را به عنوان دشمن   که رژيم دست ساز و تحميل شدهاما تنھا اين ارکستر خبری و سياسی اربابان جھان نيست 

 و وطنی خود   نماھای جھانی  نما و ضد جنگ  نما و مارکسيست نين ضد امپرياليستي کنند بلکه خا  اصلی خود باد می

ھای ارباب و نوکر را در رنگ و لعاب ضد امپرياليستی  بخشی از اين ارکسترھستند و ھمان تبليغات رسانه

 ختم نمی شود بلکه باعث   ارباب و نوکرۀنين تنھا به آتش بياری معرکيعوارض اين خا. پيچند   می مارکسيستی و ملیو

 و صدای نيروھای مردمی شنيده نشود و در  ھای واقعی ، صدای ضد جنگ ھای واقعی شود تا صدای ضد امپرياليست  می

  .م شودی اين ارکستر گئ ھای سياسی و رسانه زير جار و جنجال

ھای عينی   و تحريم را در واقعيت میو خط اين دشمن سازی و مشاجرات ات نين، وقتیيخالف تحليل ھا و گفته ھای اين خا

 به نفع  ھا وضع شد، بيش از ھرزمانی تمامی توليدات داخلی  که اين تحريمنژاد احمدی ۀبينيم در دور  دنبال کنيم، می

جای نابودی زيربناھای توليدی بايد ه  بود، ب اگر اين تحريم ھا واقعی.  نابود شد ھای سرمايه داری جھانی واردات بنجل

ه اين تحريم ھا در عمل ب. عکسه  به پيش می رفت نه ب خط حمايت از توليدات داخلی برای خنثی نمودن اثرات تحريم

يم حاصل ديگری نداشته رژ" استکباری"جز تحميل فقر و چپاول بيشتر بر مردم و تقويت نمايش ھای سياسی و ضد 

  .است

.  سالھای تحريم کمر چه کسی را شکست و چه کسی را از لحاظ سياسی و اقتصادی تقويت کردۀ ھمۀمی بينيم نتيج 

 ما در یھا ن شكل وابسته است، بانكياقتصاد ما به بدتر :" دانشگاه تھران اعالم می کندۀ استاد بازنشستابراھيم رزاقی
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 ئین بالي است، ای خارجی واردات كاالھاۀجيتورم امروز نت. ی و داللیما از نوع تجار شدن ھستند ایخدمت خصوص
 ۀدر دور.  است از خود رسانه ھای حکومتیئی اين ھا نمونه ھا  تازه ."اوردندين مملكت نيھا ھم سر ا است كه مغول

دفمندی يارانه ھا و قطع سوبسيد طرح ھ" استکبار" زير چتر اين تحريم ھا و عربده کشی ھای سياسی عليه احمدی نژاد

 مردم را به نفع جيب سرمايه داری ربودند و الگوی نظم نوين برده داری و ۀ گذاشتند، نان سر سفرءھا را به اجرا

.  اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی با سرعت ھرچه تمام تر پياده کردندۀصندوق بين المللی پول را در حوز

 بيشتر از کل تاريخ فروش نفت در احمدی نژاد ۀ نوشته اند که در آمد فروش نفت در دورروزنامه ھای حکومتی بارھا

 و گرانی ارزاق عمومی بيشتر از ھر دوره اعاشهکه در ھمين دوره فقر و گرسنگی و فشار  در حالی. ايران بوده است

ام ھا و دستگيری ھا وغارت آمار سرسام آور اعد. ای بر مردم تحميل شد و اقشار محروم جامعه را کمر شکن کرد

منابع طبيعی و کشتار جنگل ھا و رودخانه ھا و زمين ھای کشاورزی تا آنجاست که رسانه ھای خود حکومت ديگر نمی 

توانند آن را ناديده بگيرند، گوشه ای از اين فجايع را مطرح می کنند تا آن را در سطح بحث ھای کارشناسی تنزل داده 

اما انتشار ھمين اخبار از سوی رسانه ھای حکومتی خود . را از زير ضرب بيرون بکشندوعامل اصلی اين تباھی 

  .گويای تنگنا ھای مالی و فشار ھای روحی و روانی غير قابل تصور بر مردم ايران است

 گزارش به ۀدوسه روز قبل بود که برای تھي :"می نويسد ١٣٩۴ ]اسد[مرداد ١۶  سايت خبر فارسی در تاريخۀنويسند
بار  وگذار در دل محله و دقت در مشکالت اھالی، باعث شد تا اين گشت.  فرامرز عباسی رفتمۀخيابان مھدی در محل

تاکنون … فروشی، فروش کليه زير قيمت و  مانند فروش کليه، کليهئیھا عبارت.  جديدی نظرم را به خود جلب کندۀسوژ
اشت و روی ديوار با ماژيک پررنگ نوشته شده بود؛ زياد به چشمم خورده بود اما اين عبارت با بقيه فرق د

ای که ھنوز که ھنوز است، نوع نگارش حروفش بر روی ديوار، در ذھنم نقش بسته  دھنده عبارت تکان...فروشی چشم
نی، ولفيکنم و بعد از انجام رايزنی و صحبت ت پيشنھاد خريد چشم را مطرح می... گيرم ن ھمراھم شماره میولفيبا ت. است

محل قرار، ايستگاه اتوبوس چھارراه ميدان . روم عنوان خريدار پای معامله می بار به شود و اين رار مالقات محقق میق
االن . ميليون فروختم ۶ ام را ماه پيش در تھران يک کليه ۶ :گويد رسد می سر ساعت مقرر از راه می. بار در مشھد است

خانه جوابم کرده   بچه دارم و صاحب سه... ميليون چشمم را بفروشم ۶ حاضرم با ھمان. شدت فشار مالی دارم ھم به
چشم من مال شما، ھرکار دوست داريد با آن . سواد و بيکار ھستم و بايد خرجی فرزندان و ھمسرم را بدھم بی. است

رد که يک چشم برای من چه اھميت دا. خانمان بزرگ شوند خواھد فرزندانم بی از من که گذشت، دلم نمی... انجام دھيد
  "فقر امانم را بريده است داشته باشم يا نه؟ ندارم،

آوری در اين  فضای خفقان. غربی است رش در شھرستان سردشت آذربايجان روستای قلعه :"سايت فرھيختگان نوشته
 ۀ ادامۀشود، اميد و انگيز ھا حس می انگيزی که در کوچه دھد، فضای رعب بوی مرگ می" رش قلعه"روستا حاکم شده و 

کمتر از شش ... اند آويز کرده نفر خود را با طناب از درخت حلق ١٠ در دو ھفته. گيرد زندگی را از ھر رھگذری می
ايم فقر و نبود امکانات از   که ما متوجه شدهئیتا جا... سال پيش بود که چھار زن در ھمين خطه خودسوزی کردند

  "ھا بوده است ھای اصلی اين خودکشی انگيزه

ين در حالی است که کشور ايران روی دريای نفت و گاز خوابيده و دزدی ھا و چپاول ميلياردی مقامات حکومتی ا 

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی،  :"خبرگزاری ايرنا اعالم می کند. امری عادی و روزانه شده است
حاصل اين  " سال خورده و قورت داده شده استھای کشور طی پنج تا شش ئی از دارادالرميليارد  ٧٠٠ گويد که می

سايت حکومتی . چپاول و غارت افسار گسيخته و تباھی ناشی از آن به بردگی و خريد و فروش کودکان ھم رسيده است

ين ا: "می نويسد" کودکان متکدی چند فروخته می شوند "در مطلبی با عنوان  ١٣٩۴ ]ميزان[مھر ١٨ خبر فارسی
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ن قيمت می شوند و از صد ھزار تومان تا پنج ميليون تومان خريد و ييس، تجربه و سنی که دارند تعکودکان بر اساس جن
اين . پدر و مادر اين کودکان را به فاميل يا باندھای متکدی اجاره می دھند تا برای آنھا کار کنند. فروش می شوند

   ." اجبار تن به کارھای ديگری می دھندکودکان بايد تا آخر شب مقدار مشخصی پول به خانه ببرند و گرنه به

 نوکری رژيم برای ۀاين فالکت و سيه روزی که بر مردم و بر رودخانه ھا و کوه ھا و جنگل ھا تحميل شده، فقط نتيج 

ارباب يا فقط محصول وابستگی رژيم به سرمايه داری جھانی مانند دوران شاه نيست بلکه محصول سرعت رژيم در به 

رژيم با . ن طرح ھا و پيش بردن خط سرمايه داری جھانی با روکش اسالمی در ايران و منطقه است در آوردءاجرا

 می گذارد و پايه ء اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی به اجراۀچنان سرعتی طرح ھا و سياست ھای اربابان را در حوز

اين سرعت بنيان ھای يک جامعه را ھای ارزشی و ھويتی جامعه را شخم می زند که تاکنون ھيچ نوکری نتوانسته با 

را بر تن نمی کرد و اين صورتک ضد استکباری را بر چھره نمی " امپرياليستی"اگر رژيم اين لباس ضد . دگرگون کند

  . را با اين سرعت بر سر مردم نازل کندئیزد، ھرگز نمی توانست چنين بال

 مسکن، خوراک، پوشاک، ۀنيازھای زندگی مردم در زمين ترين خدمات اجتماعی و ئیدر پوشش اين دشمنی نه تنھا ابتدا

را به نفع سرمايه داری ربودند و نه تنھا چشم فروشی، کليه فروشی، بچه فروشی، تن فروشی ... پزشکی، آموزش و 

وفاصله ھای سرسام آور طبقاتی و انواع بيماری ھای روحی و روانی و جسمی ناشی از آن را بر مردم تحميل کردند 

 روزی نيست که  .در تاريخ ايران بی سابقه است... پاول و کشتار روخانه ھا، جنگل ھا، کوه ھا، دريا ھا و بلکه چ

، در رسانه ھای حکومتی !، جنگل خواری!، کوير خواری!، کوه خواری!، دريا خواری!گزارشی از زمين خواری

 اربابان تا آنجاست که بخشی از ۀ شدسرعت ويران کردن و از نو ساختن کشوری بر اساس خط ديکته. بيرون نزند

 منابع طبيعی ابراز نگرانی می ۀمقامات خود رژيم از عوارض اين سرعت و به ھم ريختگی اجتماعی و نابودی بی سابق

  . منجر شود به وحشت افتاده اند که اين سرعت به طناب دار رژيم و به انفجار خشم جامعه کنند و از اين

تصميم دولت روحانی برای ساختن سد در جنگل ھای تاريخی ھيرکانی را  ٩۴ ]عقرب[آبان ٢ خبرگزاری حکومتی ايلنا

دستورتخريب بخش بزرگی از جنگل ھای تاريخی . ميليون سال می رسد اعالم می کند ۴٠ که قدمت آن به بيش از

ن جمھوری آذربايجان  ھيرکۀاين جنگل از منطق:"  دانشنامه ويکی پدياۀھيرکانی در حالی صورت می گيرد که به نوشت

ھای جھان  ميليون سال يکی از ارزشمندترين جنگل ۴٠ اين جنگل با قدمت.آغاز و تا استان گلستان در ايران امتداد دارد 

  ."شود  طبيعی ياد میۀآيد و از آن به عنوان موز به شمار می

گونه (رصد حيات وحش کشور د ٩٠ بيش از“: می گويد ١٣٩۴ ]قوس[آذر ١١ سايت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان
زمانی که کلنگ سازمان محيط ... طی چھار دھه از دست رفته است) ھای گياھی، جانوری و زيستگاه ھای طبيعی

در ايران زندگی … زيست زمين خورد يک ميليون و سيصد ھزار آھو، گوزن، گورخر، قوچ و ميش و کل و بز و 
درصد حيات وحش خود را در  ٩٠ ھزار رسيده است يعنی ايران بيش از ١١٠ کردند اما اکنون اين آمار به کمتر از می

يکی . ايران با چند بحران بزرگ رو به رو است :"ھمين سايت در ادامه می نويسد" .چھار دھه از دست داده است
سال  ٨٠٠ تا ۴٠٠ با توجه به اقليم ايران بين. کس متوجه آن نيست و صدای آن را نشنيده است بحران خاک است که ھيچ

ميليارد مترمکعب خاک از دست  ٢ بينانه ما سالی متر خاک توليد شود اما در حالت خوش کشد تا يک سانتی طول می
  "دھيم می

 که ما انجام ئیبراساس بررسی ھا: "معاون امور تاالب ھا در سازمان محيط زيست گفت" خبر گذاری ايرنا می نويسد  
 از اين مشکل به دليل کاھش یبخش. ر مساحت تاالب ھای ايران خشک شده اندميليون ھکتا ٣درصد از ۶٧ داده ايم،

 تاالب ھا و به ويژه   بی رويه در باالدستۀ بارش و افزايش دما رخ داده، اما بخش زيادی از اين مشکل به دليل توسع
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يزگردھا، ھمان خشک  رۀد سازمان محيط زيست، عامل اصلی پديۀبه گفت" :سايت سالمت نيوز نوشته  ."سد سازی است
.  استان کشور نيز کشيده است٢٣ به ًقسماريزگردھا ۀ  اکنون پديد .شدن تاالب ھا و آبريزھا در اين استان ھا می باشد

  ".ميليون ساکنان اين مناطق را به جد به خطر انداخته است ۴٠ پديده ای که سالمت بيش از

ھزار حلقه چاه غيرمجاز  ۵٠:" مشاور وزير نيرو می نويسد از قول ٩۴ ]ميزان[مھر ١٧  -خبرگزاری حکومتی ايرنا  
وجود اين تعداد چاه غيرمجاز .  اروميه در آذربايجان غربی به صورت غيرقانونی حفر شده استۀ آبريز درياچزۀدر حو

 آبريز موجب شده که سفره ھای آب زيرزمينی خالی شوند و وزۀر حلقه چاه مجاز ديگر در اين حھزا ٣٨ و بيش از
خاطر ه خشک شدن اکثر رود خانه ھا و نابودی درياچه ھا و تاالب ھا و جنگل ھا ب." ميزان روان آب ھا کاھش يابند

اکثر رودخانه ھا، تاالب ھا، . می بوده استوسدسازی بوده و سد سازی ھا برای به چرخش در آوردن نيروگاه ھای ات

  .دمی شده انودرياچه ھا و جنگل ھا قربانی نيروگاه ھای ات

می حاصلی جز فقر، بدبختی، خشک سالی و ريزگرد ھا برای مردم نداشته ولی برای رژيم و وساخت نيرو گاه ھا ات

می را به روی صحنه آورده اند تا ذھنيت وسال است که نمايش ات ١۵ بيشتر از. اربابانش بيشترين منفعت را داشته

ود خانه ھا و جنگل ھا و نابودی بنيان ھای توليدات عمومی را از خشونت افسارگسيخته و چپاول مردم و کشتار ر

با به صحنه آوردن نمايش تحريم، اين امکان را برای رژيم . ی و به اين دشمن بازی گره بزنندئ ھسته ۀبومی، به معرک

ار استکب"فراھم کردند تا فقر و فالکت موجود و چپاول ميلياردی ھر روزه را از گردن خود باز کرده به گردن تحريم 

 نظامی و ۀکيد بر گزينأھای توخالی و ت  و پرخاش میو مشاجرات اتۀ نزديک به دو دھه است به بھان .ندازدبي"  انیجھ

ھر حرکت " استکبار" مبارزه با ۀ بتواند به بھان  رژيمء را مھيا کرده اند که در زير چتر اين فضائیتحريم، فضا

گرفتار شدن در جنگ و فالکت بيشتر بترساند و تمامی اين تباھی و اعتراضی را در جامعه سرکوب کرده و مردم را از 

  . کندهتوجي" استکبار"  پوشش مبارزه با ويرانی را در

نبود اين حکومت تحميلی را "  استکبارجھانی"ھای غيبی، امنيتی، اقتصادی، اطالعاتی و تسليحاتی  اگر اين سلسله امداد  

ھای غيبی وعلنی در پوشش  منتھا تمامی اين امداد.  شصت انداخته بودۀردم در دھمطالبات و پتانسيل انقالبی توده ھای م

در "  استکبارجھانی"ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی  ھمانطور که پيش برد سياست. دشمنی انجام گرفته و می گيرد

ی اربابان در ايران، تنھا ھا عوارض اجتماعی پيش برد سياست. رود  ايران در زير چترھمين دشمنی به پيش رفته و می

ھای   شھرۀھای حاشي ميليون زاغه نشين و حلبی آباد ٢٠ در يک قلم خود را طبق آمار رسمی خود سازمان ملل در

ھا،   و بومی و کشاورزی و دامداری و نابودی زيربناھای آن مانند جنگل نابودی توليدات داخلی. دھد  بزرگ نشان می

ھای بزرگ، تنھا يک قلم از   شھرۀھای مصرف کننده در حاشي  توليد کننده به شھرکھا و تبديل روستاھای رودخانه

به شھادت اوضاع فالکت بار اجتماعی و نابودی .  ايران است ھای اربابان در پھنه اجتماعی عوارض اجرای سياست

شيطان "سياست ھای غير قابل جبران بنيان ھای توليدی و ھويتی، اين دشمن قالبی بھتر از ھر دوستی طرح ھا و 

  . نموده استء اقتصادی، سياسی و فرھنگی اجراۀ را در ايران و منطقه در حوزاءو شرک" بزرگ

خالف آنچه که ضد امپرياليست نماھای جھانی و وطنی اين پا اندازان رژيم و سرمايه داری القاء می کنند، اين مذاکرات  

ن آن نه برای کم و زياد شدن درجه غنی سازی اورانيوم که برای  و اين موش و گربه بازی ھای پيرامو اتومیو توافق 

ھای غارتگر بی المللی در ايران و تحميل فقر و اسارت  ھا و کمپانی  ورود علنی شرکت آماده کردن زمينه اجتماعی

باد کردن اين ھمچنانکه در راستای . ی استئ البی به عنوان قدرت مستقل منطقهبيشتر بر مردم و جا انداختن اين دشمن ق

 در باالترين سطوح در امريکاھای  آمد رسانه   رئيس جمھور ھمين حکومت به سازمان ملل می دشمن قالبی، وقتی

احمدی  نبودند حرفھای امريکاھای  اگر رسانه. چھره سازی کند خود دشمن  عنوان به گرفت تا از او  اختيارش قرار می
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ترين  ترين و قدرتمند  بزرگئیکردند که گو  چنان وانمود می. سد به مردم دنياشنيدند چه ر   را مردم ايران ھم نمینژاد

ش در آن دوره تمام شده، شنونده ھايش از چھار تا حاال که مصرف.  سفر کرده استامريکادشمن امپرياليست ھا به 

له اين است که ذھنيت توده ھا را به اين نمايش دشمن سازی گره بزنند، می بينيم أوقتی اصل مس. يجی فراتر نمی رود بس

  .ھر دوره پرده نمايش عوض می شود

ن ئيی از پائ و فرقه  وسيله اين رژيم بستر اجتماعی و سياسی را برای جنگ ھای به ظاھر مذھبیه قدرت ھای غربی ب 

ھای در  نطقه فضای کل خاورميانه را نظامی کرده و با فروش سالحھای آن م آماده کردند و از باال با ترساندن حکومت

نشريه فارين . ھای اجتماعی خود را با آن حل و فصل کردند ھای نجومی رسيدند و بخشی از بحران انبار مانده به سود

ای   بادآورده  ثروتک اوباما برای دستيابی توافق با ايران،عزم بار :" نوشته ۵+١ پاليسی با اشاره به مذاکرات ايران و
به نوشته فارين پاليسی از آنجا که کشورھای شورای ھمکاری .  کرده استامريکائیسازی  ھای اسلحه را نصيب شرکت

   نخورده باقی ھای باليستيک ايران ھم در اين توافق دست خليج فارس اعتمادی به اين توافق ندارند و ظرفيت موشک
ھای پدافندی  اند و بازار سامانه ھای تسليحاتی خود را سرعت بخشيده فارس خريدمانده، کشورھای حاشيه جنوبی خليج 

دنبال می " اسالم ضد استکباری"با ھدفی که در بھم ريختن خاورميانه و رشد دستجات " .بيش از پيش داغ شده است

  .ی و جانبی آن استئکنند، فروش سالح تنھا يکی از منفعت ھای حاشيه 

ری جھانی با تمام توان خود از حکومت ايران زير چتر دشمنی محافظت می کند و دست اگر امروز سرمايه دا

اپوزيسيون مسلح را در کردستان و مجاھدين را در عراق می بندد تا گلوله ای به سمت حکومت شليک نشود، اگر از 

ی، توليدات ئليغات رسانه زور جايزه ھا و تبه مھره ھا و اپوزيسيون ھای دست ساز حکومت چھره سازی می کند، اگر ب

نسبت به ...  و امريکافرھنگی رژيم را جلوی ديد ھمه قرار می دھد، اگر تلويزيون ھای بی بی سی، من و تو، صدای 

موران اطالعاتی و البی أرسانه ھای خود رژيم کاسه داغ تر از آش شده اند، اگر مديريت اين رسانه ھا را به دست م

اسالم ضد  چون اگراين رژيم به دست مردم سرنگون شود، کل .  دليل آن ساده و روشن است سپرده اند، ھای نفتی رژيم

فريقا مضمحل می شوند و تمامی طرح ھای اربابان در منطقه به ھم می او دست جات آن در خاورميانه و " استکباری"

ن خمينی دوباره سر بر می  کار آمدی قبل از رو ھم ريختگی صف بندی واقعی طبقاتی و سياسیه ريزد و در اين ب

ھمچنانکه وقتی خمينی را به عنوان چھره ضد امپرياليست بر سر کار آوردند، ديديم که چگونه در سطح جھانی . آورد

 و معادله  کشاندی را بی اعتبار کرده و به لجن بش مبارزه ضد امپرياليستدست خمينی و حکومته امپرياليسم توانست ب

  .اھانه را به معادله مذھبی و فرقه ای تبديل کندخوسياسی، طبقاتی و آزادي

ايجاد نمی ... ده، بوکوحرامع توسط خمينی زمينه ظھور امثال داعش، القا بدون آوردن خمينی و جاده صاف کردن منطقه

زمينه جنگ ھای فرقه " صدور انقالب اسالمی"و با شعار " رھبرمسلمين جھان"بی جھت نبود که خمينی به عنوان . شد

 که در سراسر  ھای ايران بلکه پتانسيل عظيمی  را در خاورميانه آماده کرد، نه تنھا پتانسيل انقالبی توده و مذھبیی ئ

.  ضد خودش تبديل کردهعليه سلطه استعمارگران زنده شده بود را به نفع ھمان استعمار ب ۵٧ منطقه در پرتوی انقالب

ر حاکميت آن به حکومت يي صدور انقالب اسالمی به عراق و تغکيد برأخمينی در ھمان ماه ھای اول انقالب با ت

اسالمی، زمينه جنگ ايران و عراق را فراھم کرد و بعد از دو سال که دولت عراق خواستار پايان يافتن جنگ و 

منفعت اين رژيم برای ارباب فقط . سال بر طبل جنگ کوبيد ٨  پرداخت ھمه خسارت ھای وارده شد، بازخمينی بود که

  .در چارچوب کشور ايران نيست بلکه در کل منطقه و در سطح جھانی است

اربابان جھانی تا زمانی که تمامی آن مناطق را شخم نزنند و ريل نظم نوين برده داری نچينند، به رژيم ايران برای 

  ز يمن و سوريهبارھا مقامات ريز و درشت رژيم اعالم کرده اند که بعد ا. ی نياز دارندئگسترش جنگ ھای منطقه 
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ی ئديگر علنی تر از اين نمی شود ھمه را به جنگ دعوت کرد و پای ھمه را به جنگ ھای منطقه . نوبت عربستان است

در اين مرحله حکومت تحميل شده بر ايران بايد آن منطقه را برای چيده شدن ريل جھانی سازی آماده . ی کشاندئو فرقه 

در جوامع اسالمی توان اين آماده سازی و ايجاد " اسالم ضد استکباری"جز ه ی بچراکه در اين مرحله ھيچ نيرو. کند

  .بحران ھای کاذب را برای اربابان ندارد

 تحميل شده بر ايران را به نقض حقوق بشر،  قدرت ھای غربی برای واقعی نشان دادن اين دشمن قالبی، بارھا حکومت

ھر کدام از اين .  متھم کرده انداتومیالش برای دست يابی به سالح صدور تروريسم، سياست توسعه طلبی در منطقه و ت

به بھانه يکی از اين اتھام ھا ...  وا ليبي ھمانطور که در عراق،.  حکومتی را از جا بردارند  کافی است تا ھااتھام

" دبؤم" و " لبصلح ط"ولی ھمين قدرت ھا وقتی به رژيم ايران می رسند . حکومت ھای اين کشورھا را ساقط کردند

ف و عقب نشينی رژيم در اين حوزه ھا منجر ع نقض حقوق بشر و صدور تروريسم نه تنھا به تضي اين اتھام. می شوند

درعمل می بينيم اين اتھام ھا فقط ابزاری است برای رژيم تا بحران ھای . نشده بلکه ھر روز بيشتر و بيشتر شده است

  .و فصل کندی خود و آنھا را حل ئداخلی و منطقه 

 طوری می چينند که اگر با حکومتی که خود بر ايران تحميل کرده اند مذاکره و ھمکاری نکنند کار به جنگ  صحنه را

که ھر کسی کوچکترين اطالعی از داخل ايران و از خشم و کينه مردم نسبت به اين  در صورتی. کشيده می شود

فقط . د اين رژيم را بردارد به تنھا چيزی که احتياج ندارد جنگ استحکومت داشته باشد می داند که اگر استکبار بخواھ

خاطر خشم و نفرت مردم، جسد متعفن و ه اين رژيم سالھاست که ب. کافی است يک روز امدادھايش را به رژيم قطع کند

 بشر توسط اگر صدور تروريسم و نقض حقوق. گنديده ای بيش نيست که بر روی دست ھای ھمين استکبار ايستاده است

رژيم در چارچوب سياست ھا و منافع خودشان نيست، اگر اين اتھام ھا فقط برای رد گم کردن نيست، کافی است امداد 

  .ھای شان را به رژيم نرسانند، خواھيم ديد که نه از تاک نشانی می ماند نه از تاک نشان

 سازی را  زنند تا ريل جھانی   خاورميانه را شخم مینه تنھا منطقه" اسالم ضد استکباری"به وسيله اين رژيم و دستجات  

ل و سرکوب خود را در وھای غربی با ترساندن مردم از رشد دستجات اسالمی، دستگاه کنتر چينند بلکه درھمين کشورب

جای آن، در افکار عمومی دعوا را بين ه جامعه پھن کرده و مبارزات آزاديبخش را در اين جوامع به حاشيه برده و ب

با پر و بال دادن به فاشيسم مذھبی در کشور ھای غربی، راه . نيروھای دست راستی و تشکل ھای اسالمی گره می زنند

ھمين دموکراسی بورژوازی و نھاد ھای مدنی و . را برای فاشيسم سرمايه داری در ھمين کشور ھا ھموار می کنند

ر ييفقط با تغ. ه ممتاز جھانی در اين مرحله نمی خورددرد خانواده قانون اساسی موجود نظام سرمايه داری ديگر ب

 و تحميل قوانين فاشيستی می توانند از اين مرحله عبور کنند و جھان  قوانين و بافت اجتماعی موجود و با ايجاد ارعاب

يسم سرمايه پس بايد راه را برای رشد فاشيسم اسالمی باز کنند تا راه برای فاش.  کوچک جھانی تبديل کنندۀرا به دھکد

  .داری ھموار شود

 ارباب و نوکر در فضای ۀآنوقت ضد امپرياليست ھا و ضد جنگ نماھای جھانی و وطنی به عنوان آتش بيار معرک

اينترنتی و برنامه ھای تلويزيونی می لولند و تبليغات مورد نظر کارشناسان امنيتی دولت ھا را به عنوان تحليل چپ و 

 کوچکترين اعتراضی به اين ھمه  ھای قالبی نه تنھا ين سران ضد جنگ و ضد امپرياليستا.کمونيستی ترويج می کنند

 و مدال ضد امپرياليستی روند و مدال افتخار  میاحمدی نژادکشتار و چپاول مردم ايران نمی کنند بلکه به ديدار امثال 

ر خدمت دستگاه ھای امنيتی دولت اکثر اين سران به اصطالح ضد جنگ و ضد امپرياليست د. ش می اندازندبه گردن

رژيم در منطقه و تحوالت " ضد استکباری"روزانه دھھا مطلب در باره نقش . کار گرفته شده انده ھای غربی ب

خورد ه خاورميانه می نويسند و ھمان تبليغات مورد نياز دستگاه ھای امنيتی را در قالب تحليل چپ و مارکسيستی ب
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ن ھم چه در داخل ايران و چه در خارج کشور ھمين مطالب را ترجمه و نشخوار می شا جوامع می دھند، بخش وطنی

کنند و تنھا وظيفه ای که دارند اين است که ھر حرکت قھرآميزی که عليه رژيم صورت بگيرد و ھر دستی که در 

. پرياليست نسبت بدھند ام مبارزه عليه رژيم به سمت تفنگ برود، آنھا ھمسو با سرکوبگران مردم آن را به عمال داخلی

اگر امروز در مقابل اسيد پاشی رژيم بر چھره زنان يکی از مراکز امر به معروف برسرش خراب شود قبل از وزارت 

اطالعات اين پفيوزھا به نام چپ و کمونيست و به نام مدافع طبقه کارگر و راه کارگر اطالعيه صادر می کنند و به 

ت انگيز تر و تھوع آور تر از نھاد ھای پ نفراين مدعيان دروغين چ. م می کنندعنوان حرکت تروريستی آن را محکو

  . مثل بی بی سی ھستندئیرسمی خود رژيم و رسانه ھا

نين در پوشش ضد امپرياليست، نه تنھا انديشه مارکس اين انسان شوريده و انقالبی را از جوھره اصلی خودش ياين خا 

 در خيابان ھای  او تصوير می کنند که اگر امرو زنده بود زير پرچم شيخ نصرهللاتھی می کنند بلکه چنان چھره ای از

بی جھت نيست که رژيم در داخل ايران می گذارد کتاب ھای مارکس و نظرات ضد امپرياليستی . لندن سينه می زد

يار اين مدافعان به ترجمه شود و اجازه می دھد کالس ھای آموزش کاپيتال و ارزش اضافی داير باشد و منبر در اخت

گذارد تا سياست نئو ليبراليسم را توضيح بدھند و عليه سياست ھای   اصطالح سوسياليست و ضد امپرياليست می

رسند امپرياليست و سلطه   اقتصادی سرمايه داری و خود و رژيم حرف بزنند اما آنجا که به جمع بندی و چه بايد کرد می

کند، که به   ھای اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی که رژيم پياده می و نه در سياستھای ايران  آن را نه در داخل مرز

بيرون از مرزھای ايران نشان دھند و خشم و کينه مردم به جان آمده را به ناکجا آباد حواله کنند و بازوی اصلی و 

که به چپ واقعی و راديکال  را و جوانانی کرده تطھير مارکسيستی منطقه و ايران در را  ھمين امپرياليستئیاجرا

 طبقه کارگر و  آنھا از سوسياليسم و از رنج. پوشالی در گير کنند ھای تئوری و  سرانجام بی ھای به بحث ،گرايش دارند

 می کنند و در انتھای ذکر مصيبت، مردم را از ء در حد روضه خوانی و ذکر مصيبت کربال اکتفا آوارگی مردم منطقه

که قدرت ھای غربی در اين سه  قدرت ھای غربی در ايران می ترسانند، در حالی" ر دوستانهبش" جنگ و از دخالت 

، سوريه، اشان در افغانستان، عراق، ليبي" بشر دوستانه"در ايران داشته اند و دخالت " آخوند دوستانه"دھه فقط دخالت 

  .فريقا به کمک ھمين رژيم انجام گرفته و می گيردايمن و در 

خوبی می دانند که اگر در ايران نيروی ه  دروغين چپ چه در داخل ايران و چه در خارج از کشور باين مدعيان

 مايه آنھا رو  منبرشان را از دست می دھند و ماھيت پوشالی و بی ،دکان سياسی آنھا تخته می شود ،راديکالی پا بگيرد

. سالمی راه انداخته اند می توانند ابراز وجود کنندآنھا فقط در ھمين بساطی که اربابان با رژيم و دستجات ا. می شود

برای ھمين اين مدعيان دروغين چپ به اندازه خود رژيم از دست بردن مردم به تفنگ و از زايش نيروی چپ راديکال 

  .در ايران وحشت دارند

ق بشر، کارشناس، نين ھر لباسی که بر تن کنند ھنرمند، مارکسيست، ضد امپرياليست، ضد جنگ، مدافع حقوياين خا

اين جماعت در حالی زير پرچم صلح . شريک جنايت رژيم ھستند... فعال اجتماعی، روزنامه نگار، مدافع طبقه کارگر و

خواھی سينه می زنند و تحت پوشش صلح طلبی از رژيم حمايت می کنند که خود رژيم ھر زمانی که الزم بوده چھره 

 بارھا اعتراف کرده که بيشترين ھمکاری را در   با استکبار را بخوردديگری از خودش نشان بدھد و نان ھمکاری

اھريمنان جھانی ويران کننده ترين و فاجعه بارترين جنگ ھا را با .  داشته استامريکااشغال عراق و افغانستان با 

حمايت از رژيم ماسک نين در يفريقا تحميل کرده اند، آنوقت اين خااھمکاری مستقيم ھمين رژيم بر مردم خاورميانه و 

   ، افغانستاناتف و لعنت زاغه نشين ھا و کارگران ايران و له شدگان عراق، سوريه، ليبي. ضد جنگ بر چھره می زنند
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 بر اين گله جيرخوار و بر اين ضد امپرياليست  و تف و لعنت کوه ھا، درياچه ھا، رودخانه ھا و درخت ھای کشتار شده

  !روشنفکران و استادان فرصت طلب و نان به نرخ روز خوار بادنماھا و بر اين ھنرمندان و 

گويد که سرنگونی   ھای عينی و ترديد ناپذير به ھزار زبان می واقعيت ،اما ورای اين ارکستر سياسی و تبليغاتی اربابان

 تمام مردم تحت ستم ئی مردم ايران بلکه به رھائیحکومت تحميل شده بر ايران و افتادن اين دشمن قالبی نه تنھا به رھا

 سازی اربابان با مانع جدی  ی راه خواھد برد و خط جھانیئ  و منطقه ھای مذھبی رنگ شدن جنگ  خاورميانه و به بی

چنانچه در اين مرحله سرمايه داری نتواند به بر قراری نظم نوين برده داری و دھکده کوچک . رو خواھد شده روب

   سازی برای سرمايه داری نه چراکه اين جھانی.  در بحران ھای العالج نداردجز غرق شدنه  ب  برسد، راھی جھانی

ضد سرمايه داری و پا  در اين مرحله افتادن اين دشمن قالبی به رشد تفکربنيادين . يک انتخاب که اجبار تاريخی است

ی در يونان، ئ  راضی تودهھای اعت اکنون با وجود اين دشمن قالبی شاھد خيزش.  منجر خواھد شد گرفتن دشمن واقعی

برزيل، اسپانيا و ديگر نقاط جھان ھستيم، واضح و روشن است که با افتادن اين دشمن قالبی تازه راه برای اين پتانسيل 

   .عظيم اجتماعی عليه نظام سرمايه داری باز خواھد شد

اده که اين دشمن قالبی تنھا با تفنگ سال نشان د ٣۶ عملکرد حکومت تحميل شده بر ايران و تجربه مبارزه مردم در اين 

 با سرعتی که جامعه ايران را شخم می زند و چنين فالکت و تباھی را بر مردم  اين حاکميت. و انقالب از پا در می آيد

تحميل می کند، مدام با تضاد حاد اجتماعی و با خشم مردم مواجه است و نمی تواند به حرکت ھای اعتراضی مسالمت 

در دو دھه گذشته از . ھاد ھای مدنی و حقوق بشری که خارج از دست ساز وزارت اطالعات باشد تن بدھدآميز و به ن

 تا به امروز تمامی تالش ھا و مبارزاتی که به صورت تشکل ھای علنی و مسالمت جويانه و صنفی انجام میاتدوران خ

را که دستگاه سرکوب رژيم با کمک تجربيات و بن بستی . گرفته در عمل نتوانسته بن بست مبارزاتی موجود را بشکند

در . تجھيزات دستگاه ھای امنيتی دولت ھای غربی و با کمک بمباران دستگاه ھای تبليغاتی و رسانه ای آنھا ساخته است

تمامی ترس و . چنين شرايطی طبيعی است که نيروی جوان و مبارز جامعه به سمت حرکت ھای زيرزمينی راه می برد

 و اپوزيسيون سازی ھا و ترفند ھايش برای اين است که ذھنيت نيروی فعال جامعه و نسل جوان به سوی ھراس رژيم

چرا که می داند نيروی انقالبی و رھبری آن از دل ھمين ذھنيت و از دل . تفنگ و مبارزات زيرزمينی سوق پيدا نکند

  .ده خواھد شدئي زائیچنين حرکت ھا

ادعای سياسی، اين حق طبيعی مردم برای دست بردن به سالح در مقابل چنين حاکميتی امروز ھر فرد و جريانی با ھر  

ه  رژيم و سرمايه داری نباشد، خود بضع بگيرد، اگر پادو و در مقابل اين حق طبيعی مردم مو را به رسميت نشناسد

 آرمان آزادی  رد و جريانی کهامروز ھر ف. ی تنفس می کند که رژيم و اربابانش ساخته اندخود در فضا و گنداب سياسي

 و بی راھه   شگردھا و اپوزيسيون سازی ھا  از چپاول سرمايه داری را در سر می پروراند وظيفه دارد کهئیو رھا

 فعال   که رژيم با کمک دولت ھای غربی بر سر راه مبارزات مردم ايران می گذارد را رسوا کند و حرکت نيرویئیھا

درغيراين صورت بايد منتظر بود که مصرف اين دشمن . تفنگ و مبارزه مسلحانه تقويت کندو جوان جامعه را به سمت 

 آن زمان ديگر نظم نوين برده ًقالبی برای ارباب تمام شود و خود ارباب اين دشمن قالبی را از ميان بردارد که طبعا

  .داری بر قرار شده است

  مسلم منصوری                     
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