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  داری ھای رنگارنگ سرمايه توھم پراکنی دستگاه حاکمه و رسانه
  برای فريب توده ھا

 
 و امريکارنگ آن در داخل و خارج از کشور در ارتباط با نزديکی با ھای رنگا امروز رژيم جمھوری اسالمی و رسانه

" شيطان بزرگ" سال گذشته آن را ٣۴ يعنی ھمان قدرتی که در امريکادر واقع علنی شدن روابط جمھوری اسالمی با 

انقالبی قرار  نيرو ھای ۀمی ناميدند به توھم پراکنی و فريبکاری مشغولند و اين موضوعی است که بايد مورد توجه ھم

له ای که بايد خيلی زياد رويش دقت شود اين امر است که دستگاه أان مسدر اين مي. گرفته و در باره اش روشنگری شود

ھای داخلی و خارجی در تالش است تا مردم را متقاعد کند که  حاکمه با تبليغات آگاھانه و سازمان يافته از طريق رسانه

مضحک .  مشکالت شان از بين خواھد رفتامريکامپرياليستی و به ويژه امپرياليسم با نزديکی رژيم به قدرت ھای ا

 سال گذشته جمھوری ٣۴که در  بودن اين ادعا به خصوص در آن جاست که چنين جلوه داده می شود که مثل اين

سف أبسيار دردناک و تدر اين ميان آن چه .   ھيچ رابطه ای نداشته استامريکااسالمی با امپرياليست ھا و از جمله با 

 و قدرت ھای امريکاکنند که اگر   منافعی در اين ميان ندارند فکر میانگيز است اين امر است که حتی افرادی که ظاھراً 

حتی   علنی داشته باشند مشکالت جامعه برطرف خواھد شد وۀامپرياليستی با رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی رابط

  ! خواھد يافتءای دموکراتيک ارتقا عه ما به  جامۀ استبداد زدۀجامع

رژيمی که از ھمان آغاز سرکار آمدنش تمام دستاوردھای !   دمکراتيک آن ھم زير سلطه جمھوری اسالمی ۀجامع

داری وابسته  ھا را يکی پس از ديگری درھم کوبيد و در جھت حفظ و تحکيم مناسبات سرمايه دموکراتيک مبارزات توده

نيز ...  ترکمن صحرا و زندانی و اعدام کردن بھترين فرزندان خلق و اعدام و قتل عام آن ھا  ووواز حمله به کردستان و

 سراسرسرکوب و جنايت و سرسپردگی جمھوری اسالمی  ھر فرد آگاھی را متعجب می ۀنگاھی به کارنام.  دريغ نکرد

 اما باز ھم کسی دچار اين توھم شود که کند که چطور ممکن است اين رويداد ھا در مقابل چشم مردم ما رخ داده باشد

" حقوق شھروندی" رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ھم امکان حل مشکالت معيشتی مردم و تحقق ۀدر زير سلط

   !وجود دارد 

 و امپرياليست ھای ھم پيمانش افتاده امريکاکسانی که خيال می کنند که جمھوری اسالمی تازه امروز به فکر رابطه با 

طور آشکار و چه غير ه وجود آمدن رژيم جمھوری اسالمی تا امروز اين رژيم چه به از بدو ب کرده اند کهفراموش 

آشکار ھم با امپرياليست ھا رابطه داشته و ھم مجدانه سياست ھای آن ھا را در ايران و منطقه پيش برده است و در تمام 

ه و کمک به انحصارات امپرياليستی از ھيچ کمکی به آن ھا داری وابست اين سال ھا کوشيده تا ضمن تحکيم نظام سرمايه

 را ی بزرگ سرکوب انقالبۀالبته روشن است که به دليل شرايط روی کار آمدن جمھوری اسالمی که وظيف. کوتاھی نکند
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سم و در مقابلش قرار داده بود اين کمک ھا در حالی پيش می رفت که رھبران رژيم جھت فريب مردم عليه امپريالي

 امريکا شعار می دادند و در اين فريب کاری تا آن جا پيش رفتند که توسط دانشجويان خط امام به اشغال سفارت امريکا

د تمام سياست ھای اقتصادی خود جھت حفظ و نھا بتوان مبادرت نمودند تا با استفاده از احساسات ضدامپرياليستی توده

مضحکه ای . يدن ھر چه بيشتر مردم و سرکوب مبارزات آن ھا را پيش ببرندداری وابسته و به زنجير کش تحکيم سرمايه

 خيلی از قراردادھای اسارتبار اتفاقاً .  رساندامريکاکه بعد ھا روشن شد چه منافعی به دار و دسته ھای گوناگون 

وغين ضد اقتصادی و بلند مدت رژيم جمھوری اسالمی با کشورھای امپرياليستی در زمان ھمين ھياھو ھای در

 توانستند با اين قراردادھا جاپان و لمان، انگليسا ۀطوری که تعدادی از شرکت ھای ورشکسته امپرياليستی امضاء شد، ب

 سياست تحريم را پيش گرفت در حالی که امريکا، )اشغال سفارت( اين مضحکه ۀو زمانی که به بھان. نجات پيدا کنند

ئی را غيرمستقيم از طريق کشورھای ھمسايه اما گران تر وارد کشور مريکاا شعار می دادند ، کاالھای امريکاعليه 

  .کردند

طلبد در اين مطلب نمی   خود را میۀ سياست ھای ارتجاعی رژيم که ھرکدام بحث جداگانۀ در ھر صورت بررسی ھم

اليستی امر تازه ای  و قدرت ھای امپريامريکاکيد کنم که روابط تنگاتنگ جمھوری اسالمی با أگنجد اما الزم است ت

نيست و از بدو تولد اين رژيم وجود داشته و تا زمان مرگش ھم ادامه خواھد داشت ، چرا که اين رژيم تا مغز استخوان 

و ھر کس فکر کند که با علنی شدن اين روابط و مذاکره برای لغو تحريم ھای اعمال .  وابسته به امپرياليسم می باشد

 جمھوری اسالمی خوب شده و مردم امکان ۀی، اوضاع مملکت در زير سلطئدمی ھسته  ضد مرۀ پروژۀشده به بھان

نفس کشيدن پيدا می کنند ھنوز نه شرايط کشور را شناخته و نه دشمنان مردم ما يعنی جمھوری اسالمی و اربابان 

ول گرا گرفته تا اصالح و ھنوز نمی داند که تمام دستگاه حاکمه و ھمه جناح ھای درونی اش از اص.  ش راستامپريالي

 شان و وجه مشترک شان اين است که نظام ۀ اصلی ترين وظيفھای داخل و خارج آن اساساً  طلب و تمام  رسانه

امری که الزامش تداوم فقر، گرسنگی، فالکت، . داری وابسته به امپرياليسم حاکم را با چنگ و دندان حفاظت کنند سرمايه

  . و اعدام می باشدبيکاری، فحشاء و سرکوب و شکنجه

 نتوانسته است آن ئی تاريخ گواھی ديگر دارد و آن اين که در مقابل کارگران و زحمتکشان متحد ، ھيچ نيروۀاما تجرب

  .ھا را تا ابد در اسارت نگه دارد

 جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری ۀ سال اخير ھمچنين گواھی می دھد که در چھارچوب سلط٣۵ تاريخ ۀتجرب

ته ، امکان رھائی و آزادی مردم وجود نداشته و تنھا در بستر سرنگونی تماميت اين رژيم است که چنين چشم وابس

اش روزی به  و شک نبايد کرد که اين رژيم جنايتکار با ھر جناح و دسته.  اندازی در مقابل مردم ما قرار می گيرد

 از ظلم و ستم طبقاتی که آرزوی ھر کارگر ستمديده می باشد ھا  تودهئیھا نابود خواھد شد و رھا قدرت قھر انقالبی توده

 که دلش برای زحمتکشان می تپد کمک به تحقق شرايطی ی ھر انسان آزاديخواھۀوظيف. سرانجام برآورده می گردد

   .ست که اين روز فرخنده را ھر چه نزديک تر سازدا

  نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  کارگرۀ باد جمھوری دموکراتيک خلق به رھبری طبقبرقرار

 

 


