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 !ست جھانی امپرياليستی نظام از ارگانيک ئیجز ايران
  

 ھياھوھای ۀھم رغم علی اسالمی جمھوری که است رسيده آگاھی اين به جامعه از بزرگی بخش که ھاست سال اکنون

  .باشد می ھا امپرياليست خود ۀپرورد دست رژيم اش امپرياليستی ضد و ئیامريکا ضد

 شمطبوع دولت به دلوپاگو کنفرانس از پيش ، سوليوان ويليام که بخوانيم توانيم می راحتیب اينترنت در ديگر امروز

 ۀپاي استحکام گذشته سال پانزده در .است بوده استوار مذھب و سلطنت ۀپاي دو بر تاکنون ايران ثبات" که داد گزارش

 مينأت مذھب تحکيم با ثبات بايد ناچار شده، سست سلطنت ۀپاي اکنون .است داشته نگاه پا سر بر را ايران سلطنت،

 جايگزين برای که بخواند امريکا ۀمتحد ياالتا زمان آن جمھور سئير کارتر کتاب در تواند می کسی ھر يا ".گردد

 دالر ميليون چندين امريکا دولت ھا کمونيست نفوذ از جلوگيری خاطر به شاه حکومت جای به مذھبی حکومت يک کردن

 برخی در مورد اين در که دانست بايد .شود مسجل دسته و دار اين پيروزی تا کرده کمک خمينی هللا آيت طرفداران به

 ھوشنگ روايت به که دانند می ھمه ديگر امروز چنين ھم .است شده صحبت دالر ميليون ١۵٠ رقم از ھا شگزار از

 و خمينی با تا داشتند لوشاتو نوفل در خمينی ۀخان کنار در ساختمانی ھا ئیامريکا سلطنت، نزديکان از نھاوندی

 ستاره ۴ نرالج کارتر دولت که داند می کسی ھر ديگر امروز ديگر سوی از .باشند ارتباط در مدام طور به اطرافيانش

 ارتش سران يعنی امريکا نوکران به را امريکا جديد سياست تا فرستاد ايران به شاه اطالع بدون را )ھايزر رابرت(

 ار خود که شاه اما بود ايران در ھفته يک ھايزر نرالج .دارد وا خمينی ۀدست و دار از حمايت به را ھا آن و کرده ديکته

 که بود کجا تا ايران در امريکا امپرياليسم نفوذ حد راستیب .نداشت اطالعی موضوع اين از کرد می تصور شاھان شاه

 تحت در بايد ھم باز آيا .بود ـ ناميدند می داران ارتش بزرگ را وی که ـ شاه از باالتر قدرتش ئیامريکا ۀستار ۴ نرالج

 شک شد، اسالمی امريکا ۀاشار با که ارتشی و شاه رژيم عيار تمام وابستگی و ايران جامعه بودن امپرياليسم ۀسلط

  نمود؟

 به وابسته را شاه رژيم جانشين رژيم )١٣۵٨ سال ]جوزا[خرداد در( خلق ئیفدا ھای چريک وقتی که بود روزگاری

 برای و گفتند می سخن سلطنتی ضد انقالب پيروزی از که گرفتند قرار ئینيروھا ھجوم مورد کردند تحليل امپرياليسم

 ھای قدرت درونی تضادھای به توجه با چه و زمان گذر دليل به چه امروز .بودند قائل ملی ماھيتی خمينی رژيم

 مدرک و سند با ھاخيلی و است شده منتشر نمودند شاه جايگزين را خمينی که اندرکارانی دست خاطرات امپرياليستی،

 تحت تا .کنند سرکوب را مردم انقالب انقالب، نام به تا آوردند کار روی را خمينی رژيم ھا امپرياليست که دانند می
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 .دھند شکل را اسالمی ئیگرا بنياد و ببرند پيش منطقه و ايران در را خود ۀتجاوزگران ھای سياست مذھب، پوشش

 اين در که گذارند می انگشت واقعيت اين بر و گويند می سخن گوادلوپ کنفرانس از نبات و نقل مثل ھمه ديگر امروز

 مفھوم که گرفت سراغ وانت می را سياسی نيروی کمتر ھنوز حال اين با .يافت قطعيت ئیجا جابه اين که بود کنفرانس

 ۀسلط تحت از چرا که تازند می ايران خلق ئیفدا ھای چريک به ھنوز رو اين از .باشد کرده درک را گیسلط تحت

 ايران ستم و ظلم تحت ھای توده ۀھم و کارگران اصلی دشمن که دارند کيدأت و يندگو می سخن ايران بودن امپرياليسم

 تا و باشد می امپرياليسم با خلق تضاد ما ۀجامع در اصلی تضاد احمدزاده مسعود رفيق قول به و باشند می ھا امپرياليست

 رجوع ئیھا فاکت به ھم باز است زمال اساس اين بر .ديد نخواھند را آزادی و سعادت روی ما مردم نشود حل تضاد اين

   .سازند می مال بر روشنیب را پرده پشت پنھان حقيقت که کرد

 .نمود مطالعه را ھا آن بايد ايران وضع درک برای که بود اسنادی و ھا فاکت از کوچکی ۀگوش تنھا شد گفته باال در چه آن

  .شود اشاره ھم ديگر مورد چند به است الزم

 سفير( سوليوان ديدار از پس بود نيز شاه محمدرضا نزديکان از که شاھنشاھی ارتش سران از طوفانيان ارتشبد ۀگفت به

 تکليف او به ھا ئیامريکا" :گويد می وی به شاه )تھران به امريکا دولت ۀويژ ۀفرستاد( ھايزر رابرت با )ايران در امريکا

 از چنين ھم شاه محمدرضا )شفاھی تاريخ طرح در طوفانيان با دھاروار دانشگاه صاحبۀم( !"برود ايران از که اند کرده

 خواھند می است، کرده ھا آن به شاه که خدماتی وجود با بريتانيا و امريکا دولت چرا که کند تحقيق است خواسته طوفانيان

 گفت و کرد نولفيت اتالساد انور به کارتر" حتی پھلوی فرح ۀگفت به کنند؟ بيرون ايران از و بردارند حکومت از را او

 منظور البته "است من برادر مثل شاه محمدرضا گفت و کرد مخالفت که بود السادات انور اين .ندھد راه مصر به را شاه

 جيمی ھمين .شود مطرح بيشتر خمينی به شاه تحويل موضوع تبليغات، در که بود اين شاه به ندادن پناھندگی از کارتر

 از تا شد داده دستور ارتش فرماندھان به او رياست تحت و فرستاد ايران به جبروت و اللج با را خمينی که بود کارتر

 دائمی منافع بلکه ندارند دائمی دوست ھرگز ھا امپرياليست که شود می آشکار ديگر بار يک جا اين از .کنند اطاعت او

  .دارند

 خمينی که است شده ثابت خمينی، ۀدست و دار با امريکا امپرياليسم توافقات و ھا تبانی از شده رو کنون تا اسناد اساس بر

  :از بودند عبارت که نمايد عملی را ھا امپرياليست شرط ٣ آيد می کار سر وقتی که بود شده متعھد

  .بگذارد باقی نخورده دست را ارتش -١

 .بگذارد باز امريکا سوی به را نفت جريان -٢

  .نمايد سرکوبً شديدا را مردم انقالب و ھا کمونيست -٣

 نفوذ شد، داده سازمان مصدق دکتر دولت عليه انگليس و امريکا امپرياليسم دو توسط که ]اسد[مرداد ٢٨ کودتای از پس

 اصالحات .گرديد تبديل ما کشور در فائقه قدرت به تدريج به که ئیجا تا شد بيشتر چه ھر ايران در امريکا امپرياليسم

 به منطقه در امريکا ژاندارم نقش ايفای چھارچوب در را ارتش او .داد انجام امريکا درخواست به بنا شاه را ارضی

 با غرب ھای امپرياليست کردن ھمراه با که بود امريکا اين باالخره و فرستاد منطقه آن انقالبيون سرکوب برای ظفار

 به برای نه نيز را ئیامريکا ۀستار ۴ نرالج ھايزر رابرت پروسه اين در .رساند قدرت به را خمينی ۀدست و دار خود،

 .فرستاد ايران به خمينی از ارتش اطاعت جھت بلکه )کردند ادعا شان تبليغات در که طور آن( ارتش کشاندن طرفی بی

 و "امريکا بر مرگ" شعارھای فريبی عوام با که دھد فرصت خمينی به امريکا ھمين که ندارد ھم تعجب جای بنابراين

  .اندازد راه را امريکا سفارت در گيری گروگان ۀمضحک ھم بعد و دھد سر "امريکا بزرگ شيطان بر مرگ"
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 امر بر که بودند ئیھا کمونيست خمينی زمان در چه و شاه زمان در چه خلق ئیفدا ھای چريک که است اين واقعيت

 تحليل با که بودند ئیھا کمونيست تنھا ھا آن .داشتند کيدأت ھا امپرياليست به کشور سياسی و اقتصادی نظام وابستگی

 :بودند رسيده زير نتايج به ايران مشخص اوضاع از مشخص

 نظام، اين طريق از امپرياليسم و باشد می امپرياليسم به وابسته داری سرمايه کشور بر حاکم اجتماعی اقتصادی نظام -١

 .است کرده تبديل جھانی امپرياليستی نظام از ارگانيک ئیجز به را ايران

 يک چون نه گرفت، نظر در نييتب و تحليل ھرگونه ۀزمين ۀمثاب به ارگانيک طور به بايد را امپرياليسم ۀسلط لۀأمس -٢

 .دارد نقشی حال ھر به که خارجی عامل

 بر قھرآميزی ًوسيعا و ًشديدا و خشن و عريان ديکتاتوری شوند ظاھر که شکلی ھر در ھا حکومت نظام اين در -٣

 .کرد خواھند تحميل ايران ستم تحت ھای توده و کارگران

 سرکوب با که باشد می آن ضمايم و ھا امپرياليست توسط شده ساخته ارتش ايران ۀجامع در حاکم ديکتاتوری گاه تکيه -۴

 .کند می جلوگيری ايران ستم تحت ھای توده ديگر و کارگران تشکل ھرگونه از ھا توده مبارزات قھرآميز

 ديگر و کارگران و کرده پيدا ءارتقا و رشد ۀزمين ھا توده مبارزات مختلف اشکال مسلحانه، ۀمبارز بستر در تنھا -۵

 به مبارزه اين که محيطی در چنين ھم و ابندي یم را خود سياسی و صنفی ھای تشکل ايجاد امکان ستم تحت ھای توده

 کل بر کارگر ۀطبق رھبری مينأت و شان دشمنان با جنگ جھت ھا توده دھی سازمان و بسيج لۀأمس آورد می جودو

 .گردد می پذير امکان ھا توده مبارزات

 با و اندک نيروی با و شده متشکل نظامی سياسی ھای ھسته در ھا کمونيست ، ايران ۀجامع از فوق شناخت پرتو در

 ۀمبارز کتاب محتوای رھنمودھای با را مسلحانه ۀمبارز امنيتی، مسايل شديد رعايت و کاری یمخف حفظ با محدود ۀاسلح

 سازمان ١٣۵٠ سال اوايل و کردند آغاز سياھکل از ١٣۴٩ ]دلو[بھمن ١٩ در تاکتيک ھم ژیيسترات ھم مسلحانه

 از ھا توده ۀمبارز و آمد دست به دوباره کمونيسم اعتبار مسلحانه ۀمبارز ۀادام با .دادند تشکيل را خلق ئیفدا ھای چريک

 انقالبی ۀمبارز به ھا توده ١٣۵۶ سال .رفت بين از ھا توده با انقالبی فکرانروشن بين انگيز غم ئیجدا و شد خارج بست بن

 ئیافد ھای چريک سازمان .دادند سازمان را خود ھای تشکل ستم تحت ھای توده و کارگران ١٣۵٧ سال و آوردند روی

 رفقای از شماری بی تعداد و بود شده وارد آن به شاه مخوف دستگاه و سلطنتی نظام طرف از که ضرباتی تمام با خلق

 ميليونی حمايت و وسيع استقبال از ١٣۵٧ ]دلو[بھمن ٢٢ و ٢١ قيام ۀآستان در بودند، شده شھيد خلق ئیفدا ھای چريک

 سازمان ترين بزرگ به نتيجه در و گرديد برخوردار نايرا سرتاسر در ستم تحت ھای توده و کارگران طرف از

 .يافت ارتقا کمونيستی

 و کارگر ۀطبق قالبی دوستان و نانيخا دست به خلق ئیفدا ھای چريک سازمان سکان ١٣۵٧ سال در سفانهأمت

 باور خلق ئیفدا ھای چريک انقالبی راه به اما زدند می جا خلق ئیفدا چريک دروغ به را خود که بود افتاده ھا رفرميست

 نموده تبليغ ژيکيسترات ای مرحله عنوان به را شاه ديکتاتوری با مبارزه که ھا آن .کشاندند بيراھه به را سازمان و نداشته

 .پرداختند خمينی "ھم با ھمه" تز از روی دنباله به "شاه بر مرگ" شعار زير بودند

 نيروی آن نتوانستند و مانده سازمان بدون واقعی خلق ئیداف ھای چريک يعنی باال تحليل واقعی رھروان ترتيب بدين

 اين رغم به اما .کنند دھی سازمان و بسيج داد می نشان را آن صحت عينی روندھای که تحليلی جھت در را مردمی بزرگ

 ھرگز اسالمی جمھوری آمدن کار روی از پس ، جديد شرايط از خود مارکسيستی ھای تحليل بر تکيه با ھا آن واقعيت

 پيام صاحبۀم" در رفقا اين موقعيت درک برای .نخوردند را اش دسته و دار و خمينی ھای رياکاری و تبليغات فريب
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 "خلق ئیفدا ھای چريک تکوين و ١٣۵٧ ]دلو[بھمن قيام به منتھی روزھای ۀدربار سنجری فريبرز رفيق با ئیفدا

  .نمود رجوع آن به توان می که اند شده بيان مشخصی ھای فاکت

  ٠١۴٠ ]حمل[فروردين

 ن خلق ايرائیچريکھای فدا  ، ارگانئیپيام فدا: به نقل از
  ١۴٠٠ ]حمل[ ، فروردين ماه٢۶١شماره 

  

 


