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تريبونال لندن  و موضوع دريافت کمک مالی و تبليغاتی از 

 امپرياليسم
آنھا برای اين . ی استعمارگران را تقبيح نکرده و نمی کنند که بلند کردن دست گدائی به سوھستند ايرانيانی

بيماری کودکی چپروانه در ”نام ه  لنين بۀمی شوند و با اشاره به اثر جاودان” لنينيسم”باره  يکه دريوزگی ب

 آنھا به منتقدين خود می گويند اگر دريافت کمک مالی از اجانب بد .دم از مجاز بودن مصالحه می زنند” کمونيسم

آيا افراد و گروھھای . غيرو.... کردند است پس چرا عده ای در گذشته از عراق پول و تجھيزات نظامی دريافت می

ثيرات اجتماعی نيز مجازند به مصالحه دست زنند؟ البته می توان با أچند نفره و فرقه ھا بدون پايگاه اجتماعی و ت

غسل تعميد ” مصالحه”ع امنيتی را نيز توجيه کرد و تحت نام اين استدالالت عوامفريبانه ھمدستی با ارتجاع و مراج

  . داد

، رويزيونيستھای ا به ھر شکل در گذشته  چه از رژيم  عراق  و ياليبي ازنگاه حزب ما دريافت پول و کمک مالی 

ه  بلندامريکا و ھاحال وضعی پيش آمده است که امپرياليست  .نادرست و ارتجاعی بوده است... چينی ويا روسی

و راست ” چپ”طور رسمی و صھيونيستھای اسرائيل به صورت غير رسمی به اپوزيسيون تقلبی ايران اعم از 

اين کمک مالی حتما پيش شرطھائی دارد و اين پيش شرط  در شرايط کنونی ھمانا عدم موضع  .کمک مالی می کنند

 دموکراتيک از مضمون ضد ۀختن  مبارزگيری در قبال جنگ طلبی امپرياليسم، تحريم اقتصادی ايران و جدا سا

ايجاد سازمانھای غير دولتی در . امپرياليستی است که بايد به صورت معيوبی درآيد تا باب طبع امپرياليستھا گردد

مريکا در عراق و ا ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی طفره می روند و در مورد جنايات ۀايران که از مبارز

 سکوت می کنند، ابوغريب و گوانتانامو را به فراموشی می سپارند، مخالف ابنان و ليبيافغانستان و فلسطين و ل

خروج بی قيد و شرط متجاوزين از خاک عراق و افغانستان ھستندد، از محکوم کردن اپوزيسيون سوريه و ارتش 

  .و مدعی می شوند اين مسايل به ما مربوط نيست از اين قماش اند...روند طفره می"  آزاد

  که اين روزھا سخت تحت فشارسياسی منتقدين قرارگرفته است از شفاف سازی سياسی درمورد تريبونانال لندن

رود  اما طفره از محکوم کردن تحريم اقتصادی ايران واز  دريافت کمک مالی و تبليغاتی از امپرياليستھا طفره می
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 ميلوسويچ درتريبونال ۀ يوگسالوی و محاکمۀ تجزي  که موافق بمباران  وپيام اخوانطرفی ھمکاری نزديک با آقای 

   .برد ال میؤامپرياليستی ھاگ بود،عملکردشان را به زير عالمت س

بيش از پانصد ميليون نفر در سراسر جھان " اول دادگاه چمھوری اسالمی درلندن،ۀ در مرحلطبق گزارش تريبونال

ون کانال دو سوئد، خبرگزاری سوئد و ده ھا روزنامه از طريق بی بی سی ورد سرويس، الجزيره، العربيه، تلويزي

" پرس اسوسيشن"مريکا و شبکه اطالع رسانی اسوئدی و بريتانيائی، چندين راديو و سايت فعاالن اجتماعی در 

  ) "کيد از توفان استأت(در جريان دادگاه قرار گرفتند

نظامی به  با تحريم اقتصادی و تجاوز مخالفت خود را  اگر اين تريبونال که مدعی مستقل بودن استمطمئن باشيد

دھد که اين عده  ھمين امر نشان می. شد  تبليغاتی گسترده ای برخوردار نمینمود ازچنين پوشش  اعالم میايران

ِويژه خانواده ھای جانباختگان سياسی ه به آلت دست امپرياليستھا تبديل شده و به فريب افکار عمومی و ب ند،ارياکار

اگر  .شود دريافت امکانات تبليغاتی و لجستيگی نيز  دريافت کمک مالی از امپرياليستھا محسوب می .ند امشغول

خبری به صد ھا ھای  سياسی کوتاه در بی بی سی و يا راديو فردا و ديگر رسانه ۀبرای درج يک خبر و يا اعالمي

با  .رود ينه اش به دھھا  و صدھا ھزاردالر فراتر میر نياز مند است ، پوشش تبليغاتی بدين وسعت ھزاليورو و يا د

  .توسل به  اينگونه توجيھات کودکانه نمی توان به ريکاری ادامه داد و به خود فريبی دست زد

اينان  با چنين .  که يا نادانند و يا سر در آخور منابع مالی بيگانه دارند تکليفشان روشن استمبلغين اين نظريات

مخالفت آشکار و روشن و عملی با تجاوز . مل خواھان تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستندمواضع سياسی  درع

 جھانی ضد جنگ خرابکاری می کنند، ۀآنھا در جبھ. امپرياليست به ايران منابع مالی و تبليغاتی آنھا را می خشکاند

ران را ھمزمان با تجاوز جای تمرکز نيرو برای ممانعت از جنگ و تجاوز به ايران، سرنگونی رژيم ايه ب

امپرياليستھا و صھيونيستھا در دستور کار خود قرار می دھند، مانند مجانين نعره می زنند که بايد جنگ را به جنگ 

  . جز حمايتھای مالی امپرياليستی حاضر نيستند گامی برای انقالب بدون جنگ بردارنده داخلی بدل کرد و ب

ھر ه ب. و اين امر نيز چيزی نيست که پنھان بماند. فت اعتمادی نخواھند کرد به اين جريانھای گدا صمردم ايران

صورت در فردای انقالب ايران و يا در روند انقالب ايران مردم ايران خواھند فھميد که سر و ته اين جريانھا به کجا 

سازمانھا و اپوزيسيون تقلبی پول امپرياليستی نخستين صدمه اش را به اين . بند است و از آنھا سلب اعتماد می کنند

که از فشار مالی رنج می برد و دست و پايش در  ھمين جھت حزب ما در عين اينه ب. می زند و نه به رژيم ايران

بسياری موارد بسته است و بر فداکاری رفقا بنا کرده است مصوبات امپرياليستی را که می خواھد با تصويب بودجه 

شدت محکوم می کند و اين امر را نه تنھا دخالت ه ريد اپوزيسيون تقلبی ايران را بھای رخنه گرانه در ايران و خ

ھر منطق اختراعی توجيھی ھمدست ه آشکار در امور داخلی ايران می داند بلکه دريافت کنندگان اين کمکھا را ب

ه خواھند مردم ايران را بدريافت کنندگان اين کمکھا نوکران امپرياليستند و می  .صھيونيسم و امپرياليسم می داند

  .زير يوغ رقيت جھانخواران درآورند

  سخن ھفته

 نقل از فيسبوک توفان حزب کارايران

جوالی ٢٩  يکشنبه   

www.toufan.org 

 


