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  توفان-حزب کار ايران
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لم مستند الماسی برای فريبدر حاشيه ف  
 سخن ھفته

 نقل از فيس بوک توفان

١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد٢٠  
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سازمان اطالعات اسالمی در   مستند الماسی برای فريب در تلويزيون جمھوری اسالمی وتبليغ نفوذپخش فيلم

رژيم از ھمان آغاز .  ندارد٨٨خرداد  ٢٢ھدفی جز بی اعتبار کردن جنبش دمکراتيک , اپوزيسيون خارج

 .محق جلوه دھد انه اش را داد تا اعمال جنايتکار صھيونيسم نسبت  اعتراضات مردم اين جنبش را به امپرياليسم و

 جمھوری اسالمی ۀ تازه ای در تاريخ سی و دوسالۀ و پديد ھمين سياست ارتجاعی است تھيه چنين فيلمی درخدمت

کنند تا با نفوذ دراين  می اما اين نيز حقيقت دارد که امپرياليستھا و صھيونيستھا نيز تالش کرده و ھمچنان. نيست

کمک مالی امپرياليست  .مين نمايدأرادرايران و منطقه ت  درنھايت منافع آنھا  کهجنبش آن را به مسيری سوق دھند

   .ناسيونال شونيستھای رنگارنگ بر کسی پنھان نيست مريکا به اپوزيسيون ارتجاعی وا

 انقالب و ستراتيژيکجنبش مردم ايران بايد درمسير پيشرفت خود درخدمت  کيد کرده است کهأحزب ما بار ھا ت

ايران   ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی پيوند زند وۀنيروھائی باشد که دمکراسی را با مبارز درخدمت استقرار

مترقی بايد از حرکت سلطنت  درغير اين صورت نيروھای.  اجتماعی گامی به جلو سوق دھدۀ مبارزۀرا در عرص

ياليستھا و صھيونيستھا که برای غارت بيشتر مردم با امپر طلبان که خواھان براندازی رژيم اسالمی ھستند تا

   .حمايت نمايند جمھوری اسالمی در افتاده اند

محور سرنگونی جمھوری اسالمی  عدم مرزبندی با امپرياليسيم و صھيونيسم و تکيه به شعار ھمه با ھم حول

معرفی اپوزيسيونی می پردازد الماسی برای فريب به  فيلم مستند .فرجامی جز شکست و سرخوردگی نخواھد داشت

 گيرد و مشوق دخالت  الھام میااست که از تجاوز به افغانستان و عراق و ليبي که آلوده به سياستھای امپرياليستی

درمقابل مانور جمھوری  چنين اپوزيسيونی .امپرياليستھا در امور داخلی ايران و تعيين سرنوشت مردم ايران است
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   که جز خرابکاری و خيانت  اپوزيسيونی بر ننگ ابدی  .ت و حرفی برای گفتن ندارداس اسالمی کامال خلع سالح

  .درجنبش ھنر ديگری ندارد

 پيکار عليه جمھوری جھل و جنايت  مستقل و ضد امپرياليست و دمکرات است که ضمن  ھمه نيروھایۀوظيف 

 مزدوران  ھای  و در خنثی کردن توطئهبه افشای اين اپوزيسيون ضد انقالبی و خودفروخته نيز بپردازند اسالمی

 .امپرياليست کمر ھمت بندند

 

  


