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  کمک امپرياليستی و نوکرانش بی طمع نيست
زر را گر بر سر پوالد نھی، آب "و يا " پول داشته باش، سر سبيل شاه نقاره بزن: "در ضرب المثلھای ايرانی می گويند

بيان قدرت سرمايه و سرمايه داری است که ھمواره در پی کسب سود . منظور از اين گفتار بيان قدرت پول است". گردد

  .سرمايه داری گرگی است که سالمش بی طمع نيست. حداکثر بوده تا بتواند ھمه را در خدمت سرمايه بخرد

دست ه در جامعه ای که با پول بشود ھمه کار کرد، برای ب. آيد دست و دل عده ای می لرزدپای پول که به ميان می 

ايران خودمان شاھديم که مافيای سرمايه   سرمايه داری است و ما درۀاين منطق جامع. آوردن آن پول ھمه کار می کنند

 عمومی را می دزد و به جيب دارِی در قدرت به چه شگردھائی برای کسب پول باد آورده دست می زند، اموال

برای بسياری از صاحبان قدرت، فروش ايران و حراج منافع . روحانيت و باندھای فعال در حکومت سرازير می کند

لمان و انگلستان امريکا، سوئيس، اکانادا، . که پول و پَله ای به آنھا برسد، حتی در دستور کار قرار دارد ملی برای اين

.  خارجيان ھستند و ذره ای ِعرق ملی ندارند، بدل شده استۀيان دزد ايرانی که بيشتر سرسپردبه مراکزی برای فرار

آنھا با ھمکاری با صاحبان قدرت، با رنت خواری، ميلياردھا مال و ثروت اندوختند و سربزنگاه فرار را بر قرار 

دزدی در .  اتفاقی و کار يکی دو نفر باشد حاکمهۀطبيعی است که امکان ندارد اين دزديھا و فساد در طبق. ترجيح دادند

است، نھادينه شده است و بخشی از سريش چسباندن مراکز متعدد " الھی"حکومت جمھوری اسالمی که يک حکومت 

دزديھا به صورت سازمانيافته و با آگاھی کامل سردمداران حکومت صورت می گيرد و از . ديگر است يکه قدرت ب

 ديگر ۀ ضد دستهيک دسته از دزدھا نمی توانند ب. ا نمی بُرد، مبارزه با آن مشکل است خودش رۀآنجا که چاقو دست

  .  ديگر گرو مانده استۀر کشی کنند، چون ريششان در نزد آن دستکلش

 اپوزيسيون ايران در حرف ۀبر سر محکوميت اين فساد و دزدی و خودفروشی و بر باد دادن منافع ملی ايران، ھم

ردم ايران نيز از اين ھمه کالھبرداری و کاله شرعِی دزدی، جانشان به لبشان رسيده است و تف و م. متحدالقول است

وقتی در اثِر برمال شدِن تحميلِی اسرار دزدی . لعنت است که مداوم نصيب جمھوری اسالمی و روحانيت حاکم می کنند

ر می شوند، دستگاه دزد و فاسد قضائی و راھزنی در حکومت، به ھر عللی که دست خود آنھا نيست، عده ای دستگي

برای کتمان و سرپوش نھادن بر اين دزديھا فعال شده و تمام تالش خويش را بيشتر به کار می برد تا حقايق روش نشود 

دستگاه قضائی برادران دزد و . و رھبران و سازماندھندگان اين دزديھای در سايه بمانند و از خطر پيگرد مصون باشند

جانی معروف به انگلوفيل، برای حمايت از دزدھا و دزديھا، نھايت فعاليتھای اسالمی خويش را به کار می فاسد الري

ھنوز که ھنوز است اسرار مربوط به ورشکستگی بانکھا در اثر ضمانتھای . برند تا برآشفتگی عمومی را بخوابانند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ميلياردھا تومان ثروت ملی برباد رفته، به اين .  شودروحانيت پرنفوذ با ابزار اعمال نفوذ مذھبی، پنھان نگاھداشته می

علت که امنيت نيست، نظام قضائی برای حمايت از دزدھا بر سر کار است و در اين دزديھای کالن دست باندھای 

" ھمه"گوناگون قدرت را باز می گذارند و تکه استخوانی از ثروت ملی برای آنھا پرتاب می کنند تا در غارت ملی 

شما کسی را در اپوزيسيون ايران پيدا نمی کنيد که اين سياست چاپيدن و دزدی و خيانت به منافع عمومی را . اشندسھيم ب

  .حداقل به صورت نوک زبانی محکوم نکند

ولی بخشی از ھمين اپوزيسيون ايران چه به صورت فردی و چه به صورت سازمانی، که اين چنين به روحانيت می 

 می کند، فساد دستگاه روحانيت را بھانه ای کرده است تا خودش از منابع مالی ممالک غارتگر و تازد و آنھا را افشاء

برای اين اپوزيسيون دزدی روحانيت . امپرياليستی متنفع شود و آن را بی ضرر و خالی از طمع امپرياليستی جلوه دھد

و رقاصی در بساط " بی ضرر"ی مالی محکوم است، ولی نوکری بيگانه و پول گرفتن از بيگانه به بھانه کمکھا

. امپرياليستھا اشکالی ندارد، زيرا اين اپوزيسيون گويا دارد با دزديھای رژيم جمھوری اسالمی مبارزه می کند

اپوزيسيونی که ھنوز به قدرت نرسيده، يوغ نوکری بيگانه و امپرياليسم و صھيونيسم را به گردن گرفته است و منافع 

ميت نمی شناسد، طبيعتا چنانچه به قدرت دست يابد راه ديگری جز ادامه نوکری و ھمدستی با ياری ملی را اساسا به رس

اين اپوزيسيون از امکانات تبليغاتی و بلندگوھای امپرياليستھا و صھيونيستھا استفاده می کند و . دھندگان مالی اش ندارد

ايران را نيز به سينه می زند، ولی در " سنگ آزادی"رد و نظريات آنھا را تبليغ می کند، تحت چتر حمايتی آنھا قرار دا

اين اپوزيسيون ايرانی که در رياکاری سرآمد است، کمک گرفتن از . عمل آلت دست سياستھای تبليغاتی امپرياليستھاست

ن ، ولی ھمه اي"انقالبی"استدالالت آنھا ھم مضحک است و ھم . امپرياليستھا و دشمنان بشريت را توجيه می کند

برخی از آنھا مدعی اند که کمک گرفتن آنھا از امپرياليستھا، وام . استدالالت در خدمت بردگی مردم ايران بيان می شود

اين . کوتاه مدتی است که آنھا بعد از پيروزی انقالب ايران و روی کار آمدنشان آنرا به امپرياليستھا مسترد خواھند داشت

وام "زد که اگر نتوانستند روی کار بيايند از کدام منبع می خواھند اين گرد و خاک کردن ھا ولی روشن نمی سا

به دادگاه می کشند يا از دريافت آن " وام"را بازپرداخت کنند؟ آيا امپرياليستھا آنھا را برای عدم پرداخت " امپرياليستی

ايتکار در جھان در مورد چرا امپرياليستھای غارتگر و جن. را به آن می افزايند؟" بالعوض"صرفنظر کرده نام 

اپوزيسيون ايران چنين با دست و دلبازی عمل می کنند؟ آيا نادان ھستند؟ و يا اينکه با اپوزيسيون ايران ھمدستند و 

  . اقتصادی برای تامين منافع آتی خويش در ايران، با اين اپوزيسيون ھمدستی کنند-حاضرند در يک قمار سياسی

زيسيون که با کشکول گدائی، دِم دِر سازمانھای امنيتی اروپا و اسرائيل و آمريکا دق الباب اپو" انقالبی"بخشی با عنوان 

 ھمدستی با برای سرنگونی رژيم فاشيستی جمھوری اسالمیمی کند، فورا مدعی می شوند که انقالب خرج دارد و 

می نشيند، ولی پاسخ نمی گويد بدل " سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی"البته سخنان نغزی نظير . شيطان ھم مجاز است

که چرا نبايد اين سرنگونی با دست مردم ايران و با فداکاری خود آنھا و با تکيه به نيروی مادی و معنوی مردم ايران 

در ايران آينده ... صورت گيرد که قَدِر اين سرنگونی را بدانند و حافظ استقالل، آزادی، دموکراسی عدالت اجتماعی و

گونی که با تکيه به قدرت امپرياليستھا و ارتش داعش و نقش تعيين کننده آنھا عملی شود، سرنگونی يک آن سرن. باشند

حکومت فاسد و روی کار آوردن حکومت فاسد و حتی دست نشانده ای است که با دست آن عامل تعيين کننده ِی کمک 

.  منجر به آزادی ايران و مردمش نخواھد بودامپرياليستی، که مسبب اصلی اين سرنگونی بوده است، انجام شده و عمال

ھر کس بايد بفھمد که چنين فعاليتی از جانب اپوزيسيون مدعی آزادی ايران، عمال نقض غرض است و اين پرسش را 

  .چرا چنين اپوزيسيونی اساسا خود را عرضه و مطرح کرده و نقاب ھويت کاذب به چھره می زند: مطرح می کند

مطرح است و يا اينکه اين " خواست سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی"رقی و انقالبی ايران تنھا آيا برای نيروھای مت

سرنگونی را آنھا از آن جھت طالب ھستند که اين رژيم حاکم را سد راه تکامل و پيشرفت و سعادت و آسايش مردم 
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المی بايد در خدمت آزادی، استقالل، ايران و بويژه زحمتکشان ايران می بينند و می دانند؟ سرنگونی رژيم جمھوری اس

ما در مضموِن خواست سرنگونی رژيم جمھوری . دموکراسی، تامين منافع زحمتکشان و آسايش مردم ايران قرار گيرد

ما از جمله طالب ايرانی . اسالمی کوچکترين قرابت مشترکی با نيات شوم امپرياليستھا و صھيونيسم جھانی نمی بينيم

 خاور ميانه با ھمه ملتھای ھمجوار ايران که ھمسايگان ھزاران ساله ايران ھستند و می مانند، رابطه ھستيم که در منطقه

چنين حکومتی نمی تواند با دست .  خاتمه دھددوستی برقرار کرده و به دشمنی ھای امپرياليست و صھيونيست ساخته

حکومتی که در ايران از منافع صھيونيسم دفاع کند و به اشغال . امپرياليسم و صھيونيسم در ايران بر سرکار آيد

سرزمينھای فلسطين توسط يک رژيم فاشيستی صحه بگذارد، نمی تواند از آزادی ملتھا و دموکراسِی حتی حداقل در 

عده ای رياکارانه چنين به مغز مردم فرو می کنند که چند تا ايرانی اپوزيسيون با و يا بدون . نه، دفاع کندمنطقه خاورميا

تابلوی حزبی و سازمانی قادرند سر امپرياليستھا و صھيونيستھا را که تاريخ چند صد ساله استعماری و غارت و چپاول 

غافل از اينکه اين . ش بيدک می کشند، کاله بگذارندو جنگ را در کوله بار تجربه استعماری و استثماری خوي

عفريتھاِی مرگ، اين مارھای افعی شده، صدھا جريانھا و افراد نظير اين اپوزيسيون ايرانی را تشنه بر لب آب برده و 

رفات از ع"، "لنين از آلمانھا پول گرفت"کسی که تالش می کند با مثالھای مع الفارق نظير اينکه . تشنه برگردانده اند

پول و اسلحه گرفتند، ھمدستی خويش را با " ويتنامی ھا از شورويھا و چينی ھا"و يا " عربھا و ساير دولتھا پول گرفت

امپرياليستھا توجيه کند، قادر نيست به مردم ايران و جھان آن جنبش چند ميليونی توده ای در عرصه ھای ملی و جھانی 

آنھا از کمک مالی گرفتن و . ن کننده ماھيت واقعی آنھا بودند، معرفی و عرضه کندرا که نکته اتکای اين جنبشھا و تعيي

يا از کمکھای تبليغاتی امپرياليستی برخوردار شدن را، فقط تا قرار بعدی گزارش به سازمانھای امنيتی امپرياليستی 

، "حقوق بشر شناسی"ھای کسی که در کالسھای تبليغاتی و آموزشی امپرياليستی برای ديدن دوره . آموخته اند

شرکت می کند و يا برای نگارش ... و" دوره ھای آموزشی شھروندی و جامعه باز و فمينيستی"، "خبرنگاری آزاد"

مقاالت مورد تائيد امپرياليستھا در مصاحبه ھای تلويزيونی شرکت کرده و مقاالت نان و آبدار می نويسد، خودش می 

کسانی که جوايز بی نام نشان، ولی نان و آبدار جھانی را بنام . صھيونيستھاستداند که آلت دست امپرياليستھا و 

اپوزيسيون ايران دريافت می کنند، می دانند که آلت دست امپرياليستھا و در خدمت مصالح آنھا ھستند وگرنه زبان باز 

صادی ايران، تھديدھای نظامی می کردند و جنايات امپرياليستھا و صھيونيستھا را نير محکوم می کردند، محاصره اقت

امپرياليستھا را محکوم می کردند، از منافع مردم عراق و افغانستان و فلسطين دفاع می کردند، دخالت در امور داخلی 

ليبی و سوريه را محکوم می کردند، ولی اين اپوزيسيون ايرانی خود فروخته، خودش را در پشت عمامه آخوندھا مخفی 

به ھر خيانتی بر ضد مصالح ملی ايران " سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است"انه که ھوادار می کند و تحت اين بھ

روشن است که مردم ايران برای اين اپوزيسيون که از دول خارجی پول دريافت کرده و امکانات . تن در می دھد

قرار دارد که به "  خلق ايرانسازمان مجاھدين"در راس اين عده . تبليغاتی دريافت می کنند، تره ھم خورد نمی کند

جاسوسی برای امپرياليستھا بر ضد مصالح ملی ايران افتخار می کند و برای حمايت از تروريستھايی که به عنوان 

به آدمکشی مشغولند، سرباز جمع کرده و در کنار آنھا در سوريه و در ارتش داعش در عمليات " اپوزيسيون سوريه"

اميان و پيروان منصور حکمت کمک مالی از دول غير مسلمان را به تصويب رسانده و ح. تروريستی شرکت فعال دارد

جا زده و ھمدستی با " انترناسيوناليسم"به حمايت از صھيونيسم اسرائيل می پردازند و اين اقدامات وطنفروشانه را 

 فعالند تا وطنفروشی در افکار آنھا در عرصه تبليغاتی بر ضد ميھندوستی. امپرياليسم و صھيونيسم را توجيه می کنند

صھيونيستھا و امپرياليستھا کارزارھای تبليغاتی و دادگاھھای فرمايشی مسخره در خدمت منافع . عمومی جا باز کند

راه می اندازند تا در متن " Iran Tribunal Campaignکارزار ايران تريبونال "امپرياليستھا و صھيونيستھا بنام 

صھيونيستی برای آماده سازی افکار عمومی برای تجاوز به ايران و محاصره اقتصادی -يستیسياست راھبردی امپريال
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ايران فعال شوند و نقاب انقالبی به چھره بزنند تا سربزنگاه مانع شوند که صفی از مقاومت مردمی در مقابل تجاوز 

ی محافل امپرياليستی ھلند برخوردار است که از کمکھای مال" شھرزادنيوز"ھمدستی با . امپرياليستی به ايران ايجاد شود

  . صھيونيستی مطرح است-در کادر توجيه ھمين سياست ھمدستی با محافل امپرياليستی

مربوط به " انقالبی"پس می بينيم که داستان تالش برای کمک گرفتن از محافل بيگانه تحت انواع نامھا و بھانه ھای 

ياسی اپوزيسيون ايران در اين کارزار گدائی از امپرياليسم شرکت فعال افراد جداگانه نيست، پاره ای سازمانھای س

جالب اين است که ھمين سازمانھا کمکھای امپرياليستی صھيونيستی را که با برچسب ايرانی رضا پھلوی و . دارند

فروشی منصور سلطنت طلبان به منصور اسانلو انجام می گيرد، قويا مورد حمله قرار داده و آنرا تسليم طلبی و خود

در اينکه ھمدستی با رضا پھلوی با آن سابقه ننگين سياسی خاندانش، تنھا . اسانلو به دشمنان مردم ايران معرفی می کنند

موجب بی اعتباری و ننگ بزرگ تاريخی است و در محکوميتش جای ترديد باقی نيست، سخن ديگری نمی شود بيان 

 اربابان رضا پھلوی يعنی امپرياليسم و صھيونيسم از طرف اين اپوزيسيون  کرد، ولی در اين کارزار اخير، ھمدستی با

کسی که منصور اسانلو ". نوکری ارباب بلی، ولی ھمدستی با گماشته نه: "منطق آنھا اين است. مسکوت گذارده می شود

ران محکوم می کند، را برای ضعف و کرنش در مقابل سلطنت و امپرياليسم و پشت کردن به آرمان ھای طبقه کارگر اي

نبايد در مقابل امپرياليستھا و صھيونيسم جھانی بی تفاوت بماند وگرنه معلوم نيست ھدفش از اين اقدام چيست؟ آنوقت اين 

مبارزه با فعاليت . محکوميت بيشتر به رد گم کردن می ماند و می خواھد اسانلو را بيشتر به حلقوم امپرياليستھا ھول دھد

تالش بيھوده دارد، جای پای ضد انقالب امپرياليستی را در ميان طبقه کارگر ايران بگشايد، نبايد از منصور اسانلو که 

مبارزه عليه آن بخش از اپوزيسيون ايرانی که به صورت تشکيالتی و نه فردی با امپرياليستھا َسر و ِسر برقرار کرده و 

حمايت می کند و ...  کردستان اسرائيلی و بويژه فلسطين از جنايات آنھا در سوريه، ليبی، لبنان، افغانستان، عراق،

وگرنه اين افشاء گری ھا صميمانه و در خدمت استقالل، آزادی و . مستمرا حقوق ملل را نقض می نمايد، جدا ساخت

خوب است که آقای منصور اسانلو، اگر تا کنون نفھميده، خوب به عمق اين خطر پی . رھائی زحمتکشان در ايران نيست

  .ببرد و از راه نادرست کنونی ھمانگونه که کارگران زندانی طلب کرده اند بازگردد

سه تن مبارز سياسی کارگری در زير ساطور سالخی رژيم جمھوری اسالمی در طی نامه سرگشاده ای به منصور 

اما از  را تحمل کنيم،خود  صد بار ترجيح می دھيم وضعيت نابسامان مالی خود و خانوادۀ "... :اسانلو بدرستی نوشتند

پذيرش چنين پول ھای که آلوده به خون کارگران است و برای منحرف کردن مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکنی 

شاھرخ زمانی از زندان گوھر دشت کرج، رضا شھابی از زندان . ..."( ميان کارگران خرج می شود  امتناع می کنيم

  ).١۵/٣/١٣٩٣:  تاريخ-رکزی تبريزگوھر دشت کرج، محمد جراحی از زندان م

ھمواره به نيروی خود متکی بوده و دريوزگی از محافل ارتجاع جھانی امپرياليستی و ) توفان(حزب کار ايران

حزب ما مانند ھميشه، ھمدستی با امپرياليستھا و نوکران رنگارنگ آنھا . صھيونيستی و نوکرانشان را محکوم کرده است

. تی و مالی از آنھا را بشدت محکوم می کند و آنرا در خدمت رھائی ايران و مردم آن نمی داندو دريافت کمکھای تبليغا

افراد و بويژه سازمانھا و تشکلھائی که حاضر نيستند با امپرياليسم و صھيونيسم و عملکرد آنھا در جھان مرزبندی 

ل ارتجاع جھانی را توسط پاره ای از روشنی نمايند، تشکلھائی که حاضر نيستند اخاذی از دشمنان بشريت و محاف

حمالت آنھا نيز . سازمانھای اپوزيسيون ايران محکوم کنند، ھرگز در جھت منافع ملی مردم کشورشان گام نمی گذارند

ترس از دست دادن بازار رقابت است، با فرصت طلبی و ليبراليسم . به آقای اسانلو صميمانه نيست، حسابگرانه است

 .   ود بر دشمنان مردم ايران فائق آمدسياسی ھرگز نمی ش

  )توفان(، ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١٤ نوامبر سال ١٣٩٣ آبان ماه ١٧٦بر گرفته از توفان شماره 


