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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  رضا خسروی: نويسنده
  گاھنامه ھنر و مبارزه: فرستنده

          ٢٠١۵ جون ١٨
 

  تنش در خرگاه واليت 
  !  »اسالمی « م  خيانت سردمداران رژيۀ سخنان اخير روحانی در بارۀدر حاشي

، شامل ۵+١با سران سالطين، گروه ! »اميد و تدبير «  نوعی توافق جامع ميان دولت ۀشيخ حسن روحانی، در آستان

ی ئ ھسته ألۀمس« لمان، برسر جزئيات ا+  و انگليس و فرانسه و روسيه و چين امريکا: دول امپرياليستی معارض

! »پاک دامن « اين شيخ . ت از کوره در رفت، قيامت کرد، به سيم آخر زداھلی والي. پا کرد که نگوه آتشی ب! »ايران

 سنگ ًکه روحانی، در سخنان اخير خود، ھمه را لو داد، اصال مثل اين. راه انداخت که نپرسه عمامه دريد، قشقرقی ب

تھم به خيانت در حق نحوی علی خامنه ای، خاتمی، احمدی نژاد، صالحی و سپاه را مه ب! »طاھر « مالی . تمام گذاشت

بيچاره . قيمت واجبی در ايران باال رفت، در تھران و حومه ناياب شد! »ناگھان « پس بيخود نبود که . مردم کرد

  ... امامی

سود سرمايه ھای خارجی، بانک جھانی، ه که بعد از کلی وراجی ب! »اميد و تدبير « حال بشنويد از رئيس دولت 

 مقام شامخ رھبری را به چالش می کشد تا نشان دھد که بيت واليت نرمش پذير، مشکلی احت... صندوق بين المللی پول

 و امريکامحافل مالی و امپرياليستی، خاصه امپرياليسم . با حضور مجدد ميراث خواران استعمار کھن در ايران ندارد

ق کارگران فضول، روشنفکران ملی سرکوب خلق، اختنا. خيالتان راحت باشد. شرکاء را قانع کند که جای نگرانی نيست

  .  بر اوضاع مسلط است! »عمامه و نعلين « مين، دولت أو مترقی و کمونيست، مھار دشمنان مشترک در سراسر ايران ت

که می گوئيم که تحريم ھای ظالمانه از بين بروند، برخی چشم خود را بيخود نچرخانند، تحريم ھا بايد از  اين: می فرمايد

نقل . تا سرمايه گذار به کشور بيايد، بايد سرمايه گذاری انجام شود تا مشکالت مالی و بانکی مردم حل شودبين بروند، 

  ...  مژدگانی که گل از غنچه برون می آيد.  خورشيدی١٣٩۴ ]جوزا[ خرداد١٨ ھفته، ۀاز مجل

دربار پھلوی، بوی گند رژيم با بوی تند ديوان رضاخانی، ... ناگفته نماند که جوھر کلمات قصار مال حسن روحانی

 ۀحاوی يک نظري.  تازگی نداردًملی و مترقی و کمونيست، اصال! »مرتد « کودتا در دوران منقضی، برای ما ايرانيان 

حکايت از سياست درھای باز در دوران استبداد کھن .  امپرياليستی است–ارتجاعی، رويکرد دير آشنا، شاھنشاھی 

  ...  دنبال آورده که انقالب بھمن را ب/ دارد

اصولگرا يا اصالح طلب، فاقد عقل و شعور ! »متدين « با ھر ترکيبی از دولتمردان ! »اسالمی « می رساند که رژيم 

الزم برای درک مشکالت جاری، مسائل اقتصادی و اجتماعی در دوران معاصر، درک چگونگی باز آفرينی زيست 

  . خود خوری می کند، پا در ھواستبکلی از نفس افتاده، مدت ھاست که ... جمعی
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مثل استبداد آريامھری، اھميتی به نيازھای ! »ذوالفقاری «  شيراز، ھمه می بينند که استبداد ۀسوای عذر موجه خواج

ھيچ راه حلی برای رفع مشکالت . فکر رفاه مادی و معنوی مردم ايران نيسته فوری و مصرفی جامعه نمی دھد، ب

ضالت قديمی و جديد، بيکاری انبوه، تورم، فقير و تنگدستی کارگران، فرودستان شھری و مردم، نابسامانيھا، مع

گيج و ! »اسالمی « بورژوآزی . ندارد... روستائی، کاھش مستمر مزد، قدرت خريد ھمگانی، افزايش سرسام آور قيمتھا

نمی تواند . جائی نمی رسده ب. ..، بگير و ببندتبا قسم و آي. بی رمق، ھرچه زور می زند، کاری از پيش نمی برد

مخارج گزاف خرگاه واليت، .  کار و سرمايه برای ايجاد اضافه ارزش را سازمان دھدۀمبادل. اشتغال ايجاد کند

  .  بازآفرينی خويشتن خويش را تضمين نمايد

رمندان دون پايه، خوار و منزوی در ميان مردم ايران، منفور کارگران، کا! » اسالم ۀبيض« واليت قبيح، آويزان به 

از ھمه ... کشوری و لشگری، شاغل و بيکار و بازنشسته، دانشجويان، دختر و پسر، معلمان و محصالن و پرستاران

که استقالل صوری خود را ھم رھا  ھيچ چاره ای ندارد جز اين! »پرتوقع «  خلق، انبوه فرودستان ۀطرف در محاصر

 پھلوی، دست از پا دراز تر، ايران فروشی ۀند، درست مثل دربار سرسپرد شاھی خرغلط بز–سمت روابط پادو ه کند، ب

ساز ميراث خوران استعمار کھن برقصد، با ه که ب ھيچ چاره ای ندارد جز اين... نگران انتقام سخت مردم. در پيش گيرد

  .  و شرکاء ھم آغوشی کندامريکاامپرياليسم 

ژيک، آزادی و استقالل ملی، يواھی می دھد که پای منافع ستراتگ.  آنی در اين راستاست–وراجی مشعشع حسن روح 

. تداوم زيست جمعی يک خلق واحد، با انواع تعلقات قومی و تباری متفاوت، در جغرافيای سياسی ايران در ميان است

روز مثل ام. در اين ارتباط، روحانی بزدل تر از آنست که خطر کند، آلوده تر از آنست که سخنگوی مردم ايران باشد

  . ژی خرگاه واليت در اوضاع و احوال جاری را نمايندگی می کنديديروز، سترات

تافته ای جدا بافته ! »طاھر « نظر من با موافقت قبلی خرگاه واليت است که خود را ه ب! »اميد و تدبير « رئيس دولت 

نظام عمامه و « سالخی ھای نوبتی گواينکه حسنک، آشکار و نھان، در تمام گند کاری ھای شرعی، . قالب می کند

ترديد ندارم که شيخ رام، بدون مجوز حرف نمی زند، . ثر داشته استؤ سال اخير نقشی فعال و م٣۵در اين ! »نعلين 

  ... من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم. راه نمی اندازده زيادی نمی خورد، داد و قال ب

حسنک می . اطی تنگاتنگ با مصلحت خرگاه واليت قابل فھم استپرخاش روحانی در سخنرانی اخيرش، در ارتب

آمدی جانم بقربانت، ولی حاال ! عجب. کسانی که باعث ايجاد اين تحريم ھا شدند، در حق مردم خيانت کرده اند: فرمايد

 آقای روح خودتی. يعنی کشک. برخی در آغاز نمی دانستند که اين تحريم ھا چه عواقبی دارد: چرا؟ و در عبارت بعدی

  .  آنی–

خير، .  خيانت ميراث خواران ريز و درشت خمينی معدوم در حق مردم، از جمله مال حسن روحانی، تازگی نداردۀسابق

ترفند باند . برکسی پوشيده نيست! »اضطراری «  حضرات از اعتقادات مذھبی مردم ايران در شرايط ۀسوء استفاد

سود مالکان و اربابان و سرمايه داران وطنی را ھمه می ه ب ھمگانی بھمن ب انقالۀخمينی، معمم و مکال، برای مصادر

  ... شناسند

حسنک تکميل اين . پرخاش روحانی در سخنرانی اخير متوجه اين خيانت اصلی، متوجه خيانتکارانی از اين دست نيست

 عريان با ميراث خواران خيانت اصلی، استمرار تسلط خيانتکارانی از اين دست بر سرنوشت مردم ايران، ھمدستی

 بھمن، ۀمطلوب انقالب نيمه کار.  و شرکاء را در مد نظر داردامريکااستعمار کھن، ھم آغوشی آشکار با امپرياليسم 

  . آزادی و استقالل ايران را نشانه گرفته است

وافق جامع با دول ، ت۵+ ١اين است که شيخ رسوای وطنی، نگران فرجام معامله ای محرمانه، مذاکرت جاری با گروه 

داد و ! »ی ايران ئ ھسته ألۀمس« امپرياليستی معارض برسر آزادی و استقالل، حقوق و اختيارات ملی کشور ما، برسر 
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گردن رقيبان ه وليت تحريم ھای غير قانونی بؤقال می کند، عربده می کشد، با وارونه کردن حقايق مسلم، انداختن مس

تمام ! »سازمان انرژی اتمی « از سير تا پياز، بيشرمانه تمام دروغ ھای ! »ا شدند که باعث ايجاد تحريم ھ« داخلی 

رسميت می ه  و شرکاء را بامريکاچرنديات امپرياليسم ! »شورای امنيت « تصميمات حدس و گمانی، اراجيف آقای 

 پنتاگون، کشور ۀت خاطر، بازی ھای استعماری حضرات، ميليتاريسم کور و افسار گسيخۀبدون ھيچ دغدغ. شناسد

ی شمالی، تجاوزات امپرياليستی آشکار، امريکاقلدری، ماجراجوئی ھای نظامی اروپای غربی و ! »متمدن ھا « گشائی 

آدم کشی در مالء عام، سرقت مسلحانه در مناطق دور و نزديک، بيگانه ستيزی، اشغالگری ھای نوبتی سازمان 

  !         »اسالمی « نوعی باج .  می کندئيدأ اخير را تۀتروريستی ناتو در دو سه دھ

قمپز در می کند، الف مقاومت می زند، موھوم بخورد ! »طاھر « پس برای خالی نبودن عريضه است که اين مالی 

وقتی می گوئيم تحريم ھا برداشته شود، به اين معنا نيست که در مقابل دشمن : حسنک می فرمايد. افکار عمومی می دھد

بگير و ! » سنگين شرعی ۀمشغل« حسن آقا، شما چرا به خودتان زحمت می دھيد؟ با اينھمه !  جل الخالق...تسليم شويم

حتی فرصت شاشيدن ... ل زندان ھای آشکار و نھان، شکنجه و اعدام ھای مکرروببند، تفتيش و تعقيب و توقيف، کنتر

  ...     گاه واليت چه می شود خرۀپس تکليف امنيت روزان. اھحسن آقا و تسليم، چه حرف. ھم نداريد

 مورد بحث من ًباند خمينی در جغرافيای سياسی ايران، گرچه کلی اھميت دارد، فعال! »آيات عظام « چگونگی برآمد 

 ۀدنبال مصادره ب! »اسالمی « رژيم . ھر دليل، بازی را برد، بر خر مراد سوار شده معذالک، باند خمينی، ب. نيست

سود ه ب! »خدا و رسول « نام ه  پيروزی بزرگ مردم ايران در قبال استبداد کھن بۀصادرانقالب ھمگانی بھمن، م

 ئیبنگاه کارچاق کنی غالم يح! »جبھه ملی « با ھمدستی آشکار شرکت سھامی ... مالکان و سرمايه داری پشت پرده

  . درقم خور... ھمراھی اقشار ميانی، سرخورده ھا، ورشکسته ھا! »حزب توده « موسوم به 

 آخوندی، با احتساب دوران تجاوز نظامی دولت بعثی عراق با تحريک ناتو چيھا، –استقرار سياسی اين رژيم بورژوآ 

مين ھزينه ھای گل و گشاد أنوبت به بازسازی اقتصادی برای ت. درازا کشيده  و شرکاء، دھسالی بامريکاامپرياليسم 

 سرمايه داری توليد ۀاول، تقسيم کار جاری و امپرياليستی، شيواستبداد نو ظھور شرعی در بستر مالکيت خصوصی متد

ر مناسبات اقتصادی و ييدر ميان بود و نه تغ! »اسالمی « پای دوام رژيم ! »سازندگی «  دولت –رسيد ... و مبادله

 – بورژوآ !»اسالمی « با اين حساب، با توجه به ماھيت قابل فھم رژيم . سود مردم ايرانه اجتماعی جاری و مسلط ب

ئيد توافقات آشکار و نھان پھلوی، يعنی زد و أتمديد تمام قراردادھای عھد کھن، ت: آخوندی، يک راه بيشتر وجود نداشت

 و امريکابا محافل مالی و امپرياليستی، خاصه با امپرياليسم ! »حالل شرعی « بند ھای محرمانه، نوعی ھمدستی 

  ...          حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. تردستی که نيست. للیشرکاء برای حضور رسمی در بازار بين الم

  رضا خسروی        

  

  

  

  

   

 


