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  !امپرياليسم و بازی با کارت سلطنت
ی اخير به نگارش درآمد اما انتشار آن تا به امروز ميسر ئ نوشته در روزھای اوج خيزش توده اين: توضيح نويسنده

  .نشد

*****  

 شھر کشور زمين را درزير پای رژيم ١٠٠يش از مارش عظيم انقالبی ارتش گرسنگان که در روزھای اخير در ب

حتی نيروھای اھريمنی   آن صولتمندبانگه با چنان ظرفيت و قدرت سھمگينی به راه افتاده که جمھوری اسالمی لرزاند

احضار کرده در بارگاه تاريخ به گور سپرده شده اند را بار ديگر به ضيافت جشن توده ھا چند دھه ای ست تاريخ، که 

 و  ما شاھد يکی از بزرگترين مصاف ھای بين انقالب و ضد انقالب استۀ تحت سلطۀجامعشکی نيست که  .است

صدای "تا اعتراف به شنيدن ؛ دشمنان مردم در چنين برھۀ حساسی برای حفظ خود به ھر سالحی تمسک جسته اند

   .عقب بيندازندمردم را " انقالب

دود سياه ناشی از آتش زدن ھر آنچه که نشانی از زنجيرھای انبوه  در ه ی کفريادھای نان و آزادی از سوی ستمديدگان

، می شوندی آتشين دشمن سپر ھادر مقابل گلوله بی محابا ی که ئ، سينه ھا به پيش می رونداسارت استبداد حاکم  دارد

 در  کهئیدستھاخره  و باالمی گردندجمعيتی که در مقابل شکنجه گاه ھای دشمن برای پس گرفتن اسرای خلق متراکم 

 و فريادھای ھلھله و شادی جمعيت که ناشی از دراز می شونداز مراکز سرکوب  سالح ۀبرخی شھرھا برای مصادر

يک بار ديگر . فراری دادن پاسداران حقير شب پرست است، ھمه و ھمه از فرا رسيدن آن روز موعود خبر می دھند

ديکتاتوری آنھا، سپيده از اعماق سياھی در حال دميدن  ۀسلطن و پس از قريب به چھل سال حکمرانی تاريک انديشا

نظام له شدگان انبوه   مياناز با طنين ھای ھر چه بلندتر" دور نيست دير نيست روز رستاخيز خلق "ۀزمزم. است

شمان با چ و محرومان، گرسنگان و بی سرپناھان، کودکانی که ءفقراانبوه . به گوش می رسد سرمايه داری استثمارگر

جويندگان  در زير چرخ دنده ھای ماشين ستم و استثمار مجروح و خون چکان است، گور خوابان و ی کهجسم و اشکبار

  نسيم فرحبخش.  گسستن زنجيرھايشان پرداخته اندۀ به صف شده اند و به توطئ، ھمه و ھمهقوت اليموت از تل زباله ھا

آنچه در جريان است ستم در نفير ھای به شمارش درآمدۀ ھيوالی .  ارتش محرومان وزيدن گرفته استبا حرکتآزادی 
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 از جزؤی ھر چند ماين توصيف. انداخته استبه تکاپو  است که ھمه را یانقالب يک خيزشضربان تند شوندۀ نبض 

  . سياسی جامعه ماستۀصحن

وابسته و مرتجع از جالدان  سپاه عظيم سرمايه داران و امپرياليست ھا و انواع نيروھای ،در يک سوی اين آوردگاه

در حکومت و ضد انقالبيون خارج از حاکميت قرار " اصول گرا"ملبس به ردای اصالح طلبی گرفته تا غارتگران 

   .نان آزادی و ۀتشنمصمم و  ولی ؛با دست خالیگرفته اند و در سوی ديگر،  ارتش محرومان و بی چيزان 

 کشتار و ؛ بنيادی، مقدم انقالب خود را جشن گرفته اندتغيير خواست يک توده ھا با مبارزه و مقاومت ودر شرايطی که 

نداده و شعله دلخواه دشمن را جواب تا امروز  عليه نظم ضد خلقی موجود شورش کنندگان از نبگير و ببند ھزاران ت

وسيده و در چنين شرايطی ست که حافظان اصلی اين نظم پ.  را خاموش نساخته استمبارزات توده ھاھای آتش 

 و يافتن راه ئیاره جو در صدد چآنھا. و تاکتيک ھای خود را بررسی می کنندارتجاعی يعنی امپرياليستھا به تکاپو افتاده 

 ستون ھای اين نظام ،توده ھا مبارزات  امواج انقالبیاز در صورت عدم امکان حفظ جمھوری اسالمی تا  ھستندئیھا

 ؛ حتی اگر پسا شورش و انقالب امکان پذير گرددۀدر دورتا امر بازسازی آن  را به ھر تقدير حفظ کنندننگ و جنايت 

 بيھوده نيست که اکنون قدرت .ضرباتی به نظام و يا ظواھر و تجليات آن وارد کند توده ھا ۀآيند انقالب در اين مسير،

 جمھوری ۀسفبار رژيم وابستأع  اوضاۀبا مشاھدچه  آزادی و حقوق مردم ايران ۀھای امپرياليستی اين دشمنان قسم خورد

می کوشند خود را دوست و پشتيبان توده ھای انقالبی جا بزنند و ادعا می کنند که  فريب توده ھاو چه به خاطر اسالمی 

 - دور از خشونته صد البته با مسالمت و ب - رژيم تغيير توده ھای به پاخاسته ايستاده و از "در کنار" ءبا تمام قوا

چنين در رابطه با  .دشمن بار ديگر می کوشد تا به لباس دوست درآيدبا ارزيابی اين اوضاع،  .طرفداری می کنند

محمد رضا (پدرش حکومت که " نيم پھلوی"وليعھد سابق و يا آنطور که توده ھا می نامندش سياستی ست که اين روزھا 

در پی حکومتش  ١٣۵٧در سال  سال پيش ٣٩ در خاورميانه امپرياليسم ۀ سگ زنجيری شناخته شدبه مثابه) شاه پھلوی

و دو باره سر از الک خود بيرون آورده  اربابان خود اشارتبا  توده ھا سرنگون و به زباله دان تاريخ سپرده شد، انقالب

از زباله توسط امپرياليسم  ست که ئیاھمھره يکی از او .  پيدا کرده استئیبرو و بيابه اين اعتبار در محافل عمومی 

   . و پزی دمکرات مآب شده با چھره ای بزک است؛احضار گشتهاريخ دان ت

ی که در ضديت منافع تبليغاتيرسانه ھای  اين روزھا سياست آلترناتيو سازی امپرياليستی است که ھمين درست در پی

ز ميان صد ھا يپ ا با دستچين کردن معدودی ويديو کل شکی نيست ايران،محرومو آنان با منافع توده ھای به پاخاسته 

  که در دفاع از سلطنت در معدود ويدئو ھا قابل مشاھده استئیبرخی شعارھاروی و تمرکز آشکار تظاھرات مردم فيلم 

تلويزيون . دست زده اند  رضا پھلوی م سلطنت و به طور مشخص شخصبه تبليغ آشکار برای رژيآنھا  با تفسير و تعبير

 و به می گذارند تريبون در اختيارش آشکار، به طور مداومھمسوئی در يک .. . و امريکا من و تو و صدای ، سی بییب

در مصاحبه ھا و گزارشاتی که به سرعت با وی تھيه و پخش . محبوب مردم ايران مشغولند" رھبر"معرفی او به عنوان 

پدر پدر و  سابق و ۀ ملکو در کالبد وی در ھر فرصتی با آب و لعاب فراوانمی شود، بلندگوھای تبليغاتی امپرياليستی 

ھت دوربين ھای تلويزيون جشاھديم که درست ھمزمان با چنين نمايشاتی  .می دمندبزرگ مزدورش رضا خان قلدر 

اصطالح بی طرف نيز در تظاھرات ھای حمايتی اپوزيسيون خارج کشور نيز آشکارا بر روی نيروھای ه ھای ب

ھمين .   تظاھر کنندگان معرفی کنندۀن افراد ايزوله را به عنوان نمايندطرفدار سلطنت می چرخد تا با مصاحبه با آنان، اي

  .  دن با اتکاء به قدرت نفوذ و تبليغ رسانه ھای انحصاری امپرياليستی به ھمه جا رله می شوًاگزارشات بعد

مقابل در  فرصت يافته تا رضا پھلوی بر بستر فضای ساخته شده توسط اين گزارشات در داخل و خارج است که 

نمايش اين وی در  .وری کندگيرد و در باب محاسن دمکراسی سخنببه خود دمکرات بودن دوربين ھا عوامفريبانه پز 
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ی از جنايات سيستم فاسد و جبار حکومت خاندانش نمی کوچکترين انتقاد واقعيھيچ جا ی، نه تنھا ئنفرت انگيز رسانه 

 نه تنھا به فقر و  ساواک شاھنشاھی در حق جوانان مبارز مردم نمی کند،کند، نه تنھا کمترين اشاره ای به ددمنشی ھای

خفقان جھنمی و حکومت اعمال  نه تنھا  ومحروميت توده ھای تحت ستم در زمان سلطنت اسالفش اشاره ای ھم نمی کند

 بلکه با را پنھان می کند، حکومت پدر و پدر بزرگش عليه ھر ندای مخالف شان ۀسانسور مطلق و سرکوب وحشيان

 عريان و جنايات توصيف ناپذير جمھوری اسالمی، قيافۀ آزاديخواه ديکتاتوریت می کند تا بر بستر أبيشرمی تمام جر

 جاری، ۀدر نمايش عوامفريبان  .شکوه کند" انتخابات دمکراتيک نيست"بگيرد و از اين که در جمھوری اسالمی به خود 

می کند و به اين پدر و پدر بزرگ خويش را خادمان ايران معرفی تلويزيونھای نامبرده، او  به کمک دوربين ھای 

   .ترتيب بر صورت حقيقت تف می کند

برای پيشبرد سياستھای نو استعماری انگليس روی کار آورد و  ، مزدوری بود که امپرياليسم  مير پنج رضا خانًاتفاقا،

 اين رضا خان بود که برای گسترش نفوذ اقتصادی سرمايه داران انگليس .خويش بر جان و مال مردم ايران حاکم کرد

در ايران سياستی در پيش گرفت که صنعت ملی ايران راه زوال در پيش گرفت و به تدريج از بين رفت، امری که در 

ز تبعات آن را در  ما امروۀتداوم خود، کار را به وابستگی کامل اقتصاد ايران به امپرياليستھا رساند و مردم ستمديد

 رژيم جمھوری اسالمی که ھمانند رژيم رضا شاه وابسته به امپرياليسم می باشد با ۀ ايران تحت سلطۀ بحران زدۀجامع

، با از بين بردن اتحاديه ھای ديکتاتور سياسی نيز رضا خان ۀدر زمين. رنج و درد بی حد و حصر متحمل شده اند

 مظاھر دموکراتيک و از جمله روزنامه ۀ و با حمله به ھمندتوجھی برخوردار بودکارگری که در آن زمان از رشد قابل 

 فئودالی متفاوت بود ۀبا استبداد دوررا در ايران بنيان گذاشت که وحشيانه ای ھا و نشريات مترقی و غيره،  ديکتاتوری 

در واقع، .  است ايرانۀير مردم زنجديدنتايج سوء آن ديکتاتوری امروز ھم دامنگ ؛ وآن زمان در ايران سابقه نداشت تاو 

 . جمھوری اسالمی شاھديمۀ عريان و عنان گسيختما امروز در ديکتاتوری  ی که رضا شاه بنيان نھاد رائتداوم ديکتاتور

وی در جريان من الشمس است و ھمه می دانند ی نيز در ميان مردم ايران اظھر داستان راز بقای محمد رضا شاه پھلو

 موريس ۀ امپرياليسم انگليس پدرش را از شاھی خلع و به جزيز، آنگاه که و اشغال ايران توسط متفقينانی دومجنگ جھ

در شرايط اوج گيری مبارزات ضد بعد نيز . تبعيد نمود، توسط ھمان انگليسی ھا به جای پدر بر تخت سلطنت نشست

ملی سرنگونی دولت با و  توسط اربابانش ١٣٣٢در سال  ئیامريکا - انگليسیبا کودتای ننگين امپرياليستی مردم ايران 

 را حفظ و تا سالھا با ارتزاق از خون مردم ايران و کشتار و سرکوب خود  حکومتۀتوانست پايه ھای جبارانمصدق 

اکنون تفاله ھای چنين خاندان مزدور و وابسته ای در پناه سياست آلترناتيو سازی . آنان به امپرياليستھا خدمت کند

ی ئ در صحنه را پيدا کرده و در حالی که با چشمانی خيره روند خيزش توده ئیمپرياليستھا بار ديگر امکان خودنماا

. اند شده روی صحنه آورده  ، و قدرت تبليغاتی آناناربابان جھانی شاندر پناه مردم برای انقالب را تعقيب می کنند 

  ! بار به صورت کمدیاينھمچون ھميشه تاريخ در حال تکرار شدن است اما 

 انگليسی فرانسوی و ،لمانیا، ئیامريکا ھنگامی که بزرگترين قدرتھای جھانی يعنی امپرياليستھای ، دھه قبل۴يب به قر

ری خويش يعنی شاه دژخيم را ناممکن يافتند به سياست مواجھه با انقالب مردم، حفظ حکومت سگ زنجيدر 

و جلوگيری از قدرت يابی نيروھای انقالبی و کمونيست در کوب انقالب دست يازيدند و برای سر" آلترناتيوسازی"

 مزدور ۀ در کنفرانس گوادولوپ از ميان چند بديل خود، توافق نمودند تا دار و دستً نھايتا،ايرانفردای پيروزی مردم 

کاری نيروھای پس از آن در طول چند ماه با تمرکز بر اين سياست و بر بستر سازش. به قدرت برسانندخمينی را 

 خمينی مزدور که حتی نامش در جنبش ۀ آنھا با طوفان تبليغاتی خود، چھرئی فداۀويژه سازمان غصب شده مخالف و ب

 در ء بی بی سی و شرکاچونخود  یبنگاه ھای دروغ پراکنرا به کمک  مطرح نبود ًاصالمردمی حداقل تا يک مقطع 
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که بود تجربه ای اين .  او بر امواج انقالب مردم را فراھم ساختندۀغلب و با ھر آنچه در توان داشتند شرايط نشاندندماه 

مردم  ما توسط رژيم   دھه کشتار، استثمار و غارت و سرکوب شديدترچھارو در ايران  امپرياليسم ۀمنجر به تداوم  سلط

و امکان خيزش توده ھا نگ  باۀاکنون با شنيدن دوبار. جمھوری اسالمی به عنوان نوکر جديد امپرياليستھا در ايران شد

 ديگری ۀامپرياليستھا در کنار تمام اقدامات ضد انقالبی ديگر خويش، تدارکات اوليه برای پيشبرد پردسرنگونی رژيم، 

اما شرايط کنونی فرق ھای بزرگی با شرايط . از ھمان سياست آلترناتيو سازی را نيز در دستور کار خود قرار داده اند

 .دست آورده انده اشته و مردم ما تجارب بسياری را در اين دوره ب د١٣۵۶-١٣۵٧سالھای 

 مردم ما شناختی از خمينی و دار و دسته اش نداشتند و ھمين حقيقت زمينه ۵٧-  ۵۶واقعيت اين است که اگر در سالھای 

  طنت در طولخاندان سل، گشتامپرياليستھا در ايران نو استعماری  ۀپيشبرد حيلھيل به قدرت رساندن و ای برای تس

در مقابل مردمی که پس داده و مشت شان در تمام زمينه ھا  سال پس از کودتای رضا خان مير پنج، امتحان خود را ۵٨

 سياست ھای ۀمقايس. استثمار و سرکوب خويش به پا خاسته اند، باز استعوامل برای از بين بردن ريشه ھا و ھم اکنون 

د که در شرايط ن نشان می دھرژيم ھای پھلوی و جمھوری اسالمیتماعی کالن اقتصادی و سياسی و فرھنگی و اج

سياست ھای حکومت پھلوی امتداد منطقی پايه گذارش بود خمينی  رژيم کنونی که  امپرياليسم بر ايران سياستھای ۀسلط

تا مغز ی که سياسيو سيستم اقتصادی حفاظت از اين سه به خاطر . می باشدمحمد رضا شاه  تارضا خان  از زمان 

و ماھيت ضد خلقی خويش ھيچ گاه نمی توانستند کمترين منافع ملی و حقوق است  به امپرياليستھا استخوان وابسته

حتی در بسته رضا پھلوی با توجه به اين واقعيت تاريخی و با توجه به ماھيت شخص . مين کنندأدمکراتيک مردم ما را ت

ی در صدد استفاده از او برای منحرف کردن جريان انقالب در ايران باشند، ، حتی اگر امپرياليستھا زمانشبندی جديد

اسارتبار کنونی در ابعادی تيره شرايط تداوم حل نکرده و را اين کار کوچکترين گرھی از مشکالت مردم به پا خاسته 

  .  حکمفرما خواھد ساختستمديدگان ايران را بر حيات و معاش تر

 دمکراتيک و آزاد پس از سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی به پا خاسته اند و ۀيک آيندتوده ھای مردم ما برای ساختن 

  . ئینه برای رجعت به تاريک خانه ھای يک رژيم ننگين کودتا

 يعنی سيستم سرمايه داری انقالب گرسنگان و در خطر افتادن نظاممبارزات مردم و شکل گيری در صورت تداوم 

ات ظاھری در شکل رژيم و يا حتی با فدا کردن سگان تغييرخواھند کوشيد تا با ايجاد ستھا ، امپرياليوابسته در ايران

است که  با درک اين خطر درستارتش گرسنگان . حفظ کنند ھمچنان در ايران  رازنجيری خود، حاکميت منحوسشان

 تضمين آزادی، اين مارش برای.  به رفتن جمھوری اسالمی و روی کار آمدن يک رژيم ديگر رضايت بدھدًنبايد صرفا

 ۀجمھوری دمکراتيک خلق به رھبری طبقطوالنی بايد تا نابودی کامل نظام سرمايه داری حاکم بر کشور و برقراری 

  .کارگر، ادامه يابد

   شفق- ع

  ١٣٩۶ ]دلو[بھمن ۶ 

  


