
   ديروزمهندس غرضی-امروز صادق طباطبائی

  سخنگويان عوض می شوند
  اما تبليغات عليه حزب توده ايران

  پيوسته يکسان بوده است
  

 چه . دهه يکسان بوده است6تبليغات، بهانه و زمينه سازی برای يورش به حزب توده ايران 
. قت بارزگانهای پس از دولت مو در دولت مصدق، چه در دولت بازرگان و چه در سال

انگليس و امريکا پيوسته حکومت های وقت را از حزب توده ايران و کودتای کمونيستی 
ترسانده اند و نيروی ارتجاعی و وابسته در داخل کشور نيز روی همين بهانه و تبليغات 

برای کشاندن نيروهای مذهبی به دنبال اين سياست نيز، پيوسته از بی دينی و . مانور داده اند
آن دليل . حال آنکه، همه اين ها فقط بهانه بوده است. ب ستيزی توده ای ها تبليغ کرده اندمذه

اين دهه ها، برنامه های  و انگيزه اصلی برای سرکوب حزب توده ايران، پيوسته در
نه . اقتصادی، مردمی و تالش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ توده های مردم بوده است

های پس از کودتا و تا   مرداد، نه تنها در سال28 منجر به کودتای های تنها در تمام سال
سياست از  های اول پيروزی انقالب نيز همين تبليغات و ، بلکه در همان سال57انقالب 

ديروز در جمهوری اسالمی امثال . اکنون نيز همان است. خارج و در داخل کشور دنبال شد
  توده ايران را تهيه کرد و عسگرمهندس غرضی طرح ضرورت يورش سريع به حزب

اوالدی دالئل انگليسی آن را از پاکستان با خود به ايران آورد و امروز نيز، همزمان با 
رسوائی شعارهای حکومت مستضعفان و خيز بلند جنبش کارگری برای بازسازی سنديکاهای 

تشديد شده مستقل و رشد سازمان ها وانجمن های غير دولتی، يکبار ديگر همين کارزار 
. سخنگويان و طراحان عوض می شوند، اما اصل اين سياست تبليغاتی تغيير نمی کند. است

به مصاحبه های اخير صادق طباطبائی که سايت بازتاب با آب و تاب آن را منتشر می کند 
اين ستيز و  سخنگويان . امريکائی دنبال می شود-دقيقا همين خط انگليسی. مراجعه کنيد

امروز صادق طباطبائی را بدليل کينه ای که بر سر . تبليغات در هر دورانی انتخاب می شوند
 های در سال. افشای حمل ترياک به اروپا توسط حزب توده ايران در دل دارد جلو انداخته اند

های اول جمهوری اسالمی مهندس  مهدی ميراشرافی را، در سال مرداد سيد28قبل از 
مهره را انگليس و امريکا برای پيشبرد اين جنگ روانی در جامعه عليه حزب . راغرضی 

رسوا که شد، گالدياتور ديگری را روانه . توده ايران انتخاب کرده و به ميدان می فرستند
  .ميدان می کنند

آنچه که بعنوان سند در اين شماره راه توده می خوانيد، مطلبی است که در خواندنی ها، جدی 
مضمون آن شباهت .  منتشر شده است1330ن نشريه طرفدار دربار و انگليس در سال تري

پريروز . های قبل از يورش به حزب توده ايران دنبال شد کاملی دارد با آنچه که در سال
مصدق را از کودتای توده ای ها می ترساندند، ديروز آيت اهللا خمينی را از کودتای توده ای 

به ايران و اکنون نزديک به دو دهه است، ) به سبک افغانستان( ها و ورود ارتش سرخ
درعين اعالم مرگ و انحالل حزب توده ايران، از اين شبح زنده سياسی برفراز هر جنبش 

پای صحبت صادق طباطبائی در کنار منقل می نشينند و در . ايران وحشت دارند اجتماعی در
ه به نوعی ديگر برعهده حسين ف همين وظيبازتاب منتشر می کنند و در محفل قتل و جنايت

  .شريعتمداری و کيهان گذاشته می شود
  

  :مقاله خواندنی ها را بعنوان يک سند در باره آنچه در باال آورده شد بخوانيد
  



  

  

  

 


