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١ 
  

ش اند، کارکرد  در آن گرد آمدهسازیفلمھای انحصاری   که بزرگترين کمپانیامريکاسازی فلمھاليوود به عنوان نماد 

ھای   که در ھاليوود برای توجيه سياستئیھا فلم. ھای جھان امری آشکار است برای خيلی از نيروھای انقالبی و خلق

ھای   غيره، برحسب نياز در دورهھای سياسی و برداری ھا برای بھره امپرياليستی و ترويج آنھا، تحريف تاريخ خلق

کنند حقايق و  ھا انسان را نشانه گرفته و سعی می شوند در واقع سالحی ھستند که با آن ميليون مختلف ساخته می

داری   سرمايهۀھای موجود را از ديد آنھا پنھان کنند تا بلکه به سھم خود چند صباحی به عمر نظام گنديد واقعيت

به آنھا را ھموار  ھای وابسته ھای جھان توسط انحصارات امپرياليستی و دولت و راه استثمار خلقامپرياليستی بيفزايند 

 و ويتنام، کشتار سرخپوستان، افغانستان، عراق و کشورھای امريکا که در مورد جنگ ئیھا فلمبه عنوان نمونه، . کنند

 امريکاھای امپرياليستی  ايق و الپوشانی سياستاند ھر يک در خدمت وارونه کردن حق  در ھاليوود ساخته شدهئیافريقا

   .داری امپرياليستی به طور عام در کشور ھای تحت سلطه می باشند به طور مشخص و نظام سرمايه

 و دولت ھای امپرياليستی امريکاھای امپرياليستی، در چھارچوب باال گرفتن تنش در روابط بين  براساس ھمين سياست

 باعث شده تا کمپانی ھای بزرگ اسلحه سازی ميليارد  اتمی اين رژيم که عمالً ۀ پروژۀبه بھانديگر با جمھوری اسالمی 

 تجھيزات نظامی به کشورھای خاورميانه بفروشند، امپرياليستھا ھر روز در حالى که تحريم ھای جديدی را عليه دالرھا 

شند به جمھوری اسالمی که تا مغز استخوان جمھوری اسالمی اعالم می کنند از طريق دستگاه تبليغاتی خود ھم می کو

   . يک رژيم مستقل و ضد امپرياليست بدھندۀ چھر،به خودشان وابسته است

ھای تحت ستم ما را مورد توجه  ھای انحصاری ھاليوود بار ديگر تحريف تاريخ مبارزاتی توده در ھمين رابطه کمپانی

ی که به عنوان فلم.  در ارتباط با تاريخ مردم خود ھستيم»آرگو«ی به نام فلمقرار داده و امروز ما شاھد ساخته شدن 

، رئيس »اوباما« ھمسر »ميشل اوباما«که اين برنده شدن را ھم   سال انتخاب شد و مھمتر اينفلم اسکار بھترين ۀبرند

 از چه اھميت فلم  تلويزيونی اعالم کرد تا به اين وسيله مردم جھان باور کنند که آنۀ از طريق پخش زندامريکاجمھور 

   .خاصی برخوردار است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 معمولی و پيش پا افتاده است موضوع خود را به تسخير فلم، به کارگردانی بن افلک که از لحاظ فرم يک »آرگو« فلم

قبل از وارد شدن به .  اختصاص داده است١٣۵٨ توسط به اصطالح دانشجويان خط امام در سال امريکاسفارت 

ھا، باورپذيری   به کار برده می شوند که واقعی بودن صحنهئیھا  سازی تکنيکفلمم که در کار  اين را بگويفلمموضوع 

صورت غير محسوس در بعضی از ه  ب»آرگو« فلمھا در  بخشی از اين تکنيک. کنند و حقيقی بودن موضوع را القاء می

اساساً، ساختار . را تحريک کنند آن باورپذيری مخاطب ۀاند تا احساسات و به واسط ھا به کار گرفته شده صحنه

 از سوی مخاطبانی که نسبت به فلم، باعث می شود که پذيرش مسائل مطرح شده در ئیھای سينما فلممستندگونه در 

 نمايش داده شده ألۀموضوع مطرح شده آگاھی ندارند، تسريع شود، و اين امر ربطی به واقعی بودن و يا نبودن مس

   .ندارد

 امريکاھای جمھوری اسالمی که با تسخير سفارت   براساس دروغت موضوع سفارت گيری را دقيقاً  کوشيده اسفلماين 

تا (سعی کرد خود را ضد امپرياليست جلوه داده و با کشيدن نقاب ضد امپرياليستی بر چھره خود به فريب مردم بپردازد 

 آرگو با خواست جمھوری فلم ئی ھم آوا.آورد ، به نمايش در )فرصت سرکوب خونين مبارزات آنان را به دست آورد

ئی برای برجسته کردن آن در ذھن جھانيان تبليغات امريکااسالمی در شرايطی که نيروھای مرتبط با امپرياليست ھای 

 با کمک امپرياليست ھای امريکاپر سر و صدائی به راه انداخته اند، حاکی از آن است که، رژيمی که توسط امپرياليسم 

کند   در حالی که سعی میامريکاامپرياليسم . ران بر سر کار آورده شده، ھنوز چقدر برايشان سودمند استديگر در اي

 به ھياھو ھا حسابش را از جمھوری اسالمی جدا کند، اما با توسل به چنين ابزاری، اوالً  برای وقايع آينده، در چشم توده

وری اسالمی صحه می گذارد و با اين کار از اين رژيم به ھا و عربده ھای دروغين ضد امپرياليستی سردمداران جمھ

ھای  در جھت پيشبرد سياست ھای خود استفاده می کند، ثانياً در مقابل مبارزات توده" محور ھای شر"عنوان يکی از 

   .کند  است، حمايت میامريکاتحت ستم ايران از جمھوری اسالمی که در واقع حافظ منافع امپرياليسم 

 به چشم می خورد و مربوط به تحريف تاريخ مبارزاتی مردم فلمی اما مھم ديگری که در اين ئ اھر حاشيه به ظۀنکت

 در حالی که با دقت فلمھای پيوست آن، سازندگان  ھای تسخير سفارت و تظاھرات ايران می باشد، اين است که در صحنه

ند، ولی نيروھای متعلق به سازمان مجاھدين خلق و ا باز و بندھای به اصطالح دانشجويان خط امام را بازسازی کرده

سازمان ھای اپورتونيستی به اصطالح چپ در جلوی در سفارت که به خواست نادرست رھبرانشان در آنجا جمع شده 

   . مردم حامی رژيم جمھوری اسالمی جا زده اندۀ را تود،بودند

 اين مطلب می کنم تا خواننده با ۀان منتشر شده ضميم خلق را که در ھمان زمئیدر آخر سه اعالميه از چريکھای فدا

 آرگو چگونه حقايق را به نفع امپرياليسم فلم ھر چه بيشتر آشنا شده و بداند که امريکاحقايق مربوط به تسخير سفارت 

  :د اعالميه ھا می توان به لينک زير مراجعه کرۀھمچنين برای مطالع.  و جمھوری اسالمی وارونه کرده استامريکا

 htm.Intro-Sefarat/publication/com.siahkal.www://http  

com.hotmail@behrangrostami  

  

  

  

  )١(، مرگ بر فريبکاران امريکامرگ بر امپرياليسم 

تحت . چندان جديدی را به راه انداخته استنۀ قای خمينی بار ديگر و مثل ھميشه با بوق و کرنای گوش خراشش مضحکآ

 خلق ئیعنوان مبارزه با امپرياليسم و با استفاده از شرايطی که فراھم کرده اند، به فحاشی نسبت به چريک ھای فدا

   .خود جا می زنند" ياليستیضدامپر"ۀ ايران پرداخته و تازه اين را به نام مبارز
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خلق را از دشمن ُعمده منحرف می سازد ۀ اکنون که خود آقای خمينی، که البته نه برای اولين بار، اين چنين سمت مبارز

و می کوشد با استفاده از عدم آگاھی بخش ھائی از مردم، عناصر ناآگاه را به جان و حيثيت انقالبيون بيندازد، ما به 

 خلق ايران وظيفه داريم خلق و زحمت کشان ميھن را از آنچه که گذشت و ھم اکنون با ابعاد ئی فداعنوان چريک ھای

 که در مبارزه ئیبی سابقه ای در جريان است، آگاه سازيم و نگذاريم دستاوردھای انقالبی خلق و خون پاک شھيدان فدا

 می جوشد، لگدمال خيانت پيشگان تازه به دوران عليه امپرياليسم و رژيم دست نشانده اش ھنوز بر سنگفرش خيابان ھا

   .رسيده گردد

اگر مردم ما در اثر تبليغات دستگاه دروغ و تزوير پراکنی آقای خمينی، ھنوز به خوبی از حقايق باخبر نمی باشند، 

ند قدرت الاقل خوِد آقای خمينی و نزديکانشان خيلی خوب می دانند که چگونه و به لطف و مرحمت چه کسانی توانست

حکومتی را به دست بياورند و اين را خوب می دانند که با وجه المصالحه قراردادن توده ھا، ھمان توده ھائی که 

آقای خمينی به خوبی می دانند که در ازای . صادقانه و تا پای جان دليرانه مبارزه کردند و شھيد دادند، بر سر کار آمدند

   .، توانستند قدرت را به دست گيرندامريکاافع ھمين اعطای چه امتيازاتی و تضمين کدام من

آقای خمينی حتماً به ياد دارند زمانی که تشت رسوائی خيانت ھای سپھبد قره نی در ھمه جا نواخته می شد، ايشان چه 

  به عمل آوردند و حتماً آقای خمينی می دانند که چه دست ھائیامريکاۀ تمجيدی از قره نی مزدور و نوکر سرسپرد

 آقای خمينی به خوبی می دانند که در اتحاد زو ني. ئی، را فراری دادندامريکاژنرال ھويزر ۀ سپھبد قره باغی، اين نمايند

و باالخره آقای خمينی .  خلق ترکمن را، سپس خلق عرب و اکنون خلق ُکرد را به خون می کشندءبا چه کسانی ابتدا

 امريکاکريه ۀ ام سعی و تالش خود را برای رنگ و روغن زدن چھرخوب می دانند که چگونه دولت منتصب ايشان تم

آری آقای خمينی نه تنھا اين حقايق را می داند، بلکه بر صدھا واقعيت ديگر که مضمونی از اين . به کار بُرده است

   .استئی امريکاو حال با اين ھمه می خواھد وانمود سازد که ضدامپرياليست و ضد. ننگين تر دارند، واقف است

 خلق ايران به ئیاما ھمان طور که اين ادعای ُمضحک ايشان فاقد محتوای واقعی می باشد، چسباندن چريک ھای فدا

نه تنھا خلق ھای ايران، بلکه افکار عمومی جھان می دانند که حتی در تاريک ترين و خفقان .  نيز خنده آور استامريکا

ھمان دوران ھائی که بسياری از سردمداران رژيم کنونی در مدح آميزترين دوران حيات ننگين محمدرضاشاه، در 

 خلق ئیترغيب می کردند، چريک ھای فدا" ذات ملوکانه"خطبه می سرودند و مردم را به اطاعت از " آريامھر"وثنای 

قامت و  فداکاری ھا، استۀضد شاه و امپرياليسم قرارداشتند و خاطره ايران با تمام ھستی خود در صف اول مبارزه ب

پايداری آن ھا در زير شکنجه ھای وحشيانه و ميدان ھای اعدام و ايمان خلل ناپذيرشان به پيروزی راه ظفرنمون 

 که البته -رغم عوامفريبی ھای ايادی آقای خمينی کارگران و زحمت کشان در دل خلق مبارزمان شعله ور است و علی

   . ھمچنان شعله می کشد-ايادی ديگران نيز ھستند

مبارزه وارد شدند و با نثار خون خود در پيشگاه خلق خويش، صداقت و ۀ  خلق جان برکف در عرصئیريک ھای فداچ

آنوقت چگونه آقای خمينی، اين مرجع شيعه، اين چنين بی پروا . ايمان خود را به راه راستين زحمت کشان ثابت کردند

   ! خلق ايران سخن بگويد؟ئیمی تواند در مورد چريک ھای فدا

ديروز بر سر ميز " شياطين"اما از کسانی که دست ھايشان تا آرنج به خون برادران ُکرد آغشته است، از کسانی که با 

خود را فراموش می کنند، چگونه می توان انتظار داشت که پاکی، ۀ مذاکره می نشينند و تمام اعمال جنايت کاران

   .به فراموشی نسپارند خلق را ئیصداقت و ايمان خلل ناپذير چريک ھای فدا

ننگين حکومتش را فراموش ۀ اما اگر آقای خمينی فراموش کارند، وجدان آگاه و بيدار خلق ھيچ گاه لکه ھای سياه کارنام

 ۵٨ ]ثور[ئی ارديبھشتامريکاآری، وجدان ھای بيدار و آگاه به ياد می آورند که تظاھرات به اصطالح ضد. نمی کند

 يکسره به تظاھراتی عليه امريکادر مقابل سفارت " امام"اتی که از جانب پيروان آن تظاھر. چگونه برگزار شد
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، اين دشمن کمونيست ھا و زحمت امريکاتوگوئی به اين وسيله توده ھا را به ُکرنش در مقابل ! کمونيست ھا تبديل شد

راه به ۀ  مترقی را در نيمتظاھرات ضدامپرياليستی نيروھای" امام"کشان جھان، می خوانند و چماق داران طرفدار 

" ئیامريکااحساسات ضدامپرياليستی و ضد"آن ۀ اندکی بعد، خيلی سريع ھم. خون می کشند و آن را متوقف می سازند

اين ھا ھمه نشان می دھد که چگونه وابستگان به . آقايان به خاموشی گرائيد و ديگر ھرگز صحبتی از آن به ميان نيامد

ھمچون وسيله ای در جھت تأمين منافع و مصالح ضدخلقی خود به کار می گيرند و سپس آن ھا امپرياليسم، توده ھا را 

   .را از ميدان مبارزه خارج می کنند

پاسداران وارسی می شود، بعد عده ای وارد ۀ  به وسيلء ابتداامريکاسفارت . اخير نيز درس ھای آموزنده ای داردۀ حادث

 کامل انجام ۀسفارت با محاسب" اشغال"در حقيقت .  ورود مردم جلوگيری می کنندآن می شوند، درھا را می بندند و از

پذيرفت و مثل ھميشه از اين که توده ھا در اين امر شرکت کنند، ممانعت به عمل آمد، زيرا اگر توده ھا ابتکار عمل را 

 شعار دھند امريکادارند عليه " حق "توده ھا فقط. به دست گيرند، آنوقت مجالی برای زدوبند و مصالحه باقی نمی گذارند

   . اين مسائل را فراموش کنندۀو فردا که کار آقايان فيصله يافت، بايد ھم

 در ايران حفظ شده و از امريکااگر واقعاً ھدف شما مبارزه با امپرياليسم است، چرا تاکنون تمام منافع اقتصادی و بنيادی 

و وسائل يدکی ابزارھای جنگی که امروز شما به وسيله آن ھا خلق ُکرد  ھنگفت خريد اسلحه ۀآن حراست می شود؟ ھزين

ئی سرازير می شود و امريکاو ساير خلق ھا را به خون می کشيد، به جيب چه کسانی ُجز دولت و سرمايه داران 

ھای چپاولگر تمام  و غيره به نفع چه کسانی ُجز امپرياليست المانی شما با امپرياليسم ژاپن و دالرقراردادھای ميليارد 

   می شود؟

 ضدامپرياليستی ۀدر شرايطی که وابستگی و چپاول امپرياليستی کماکان وجود دارد، آنوقت اشغال سفارت را مبارز

 ۀ خلق بتازد و سعی کند کارنامئیدر چنين شرايطی بسيار طبيعيست که آقای خمينی به چريک ھای فدا. قلمداد می کنند

 خلق ھستند که لحظه ای منافع خلق و زحمت ئیلکه دار سازد، زيرا اين چريک ھای فدادرخشان مبارزات آن ھا را 

کج . کشان را فراموش نمی کنند و کسانی را که آرزوی بندوبست با امپرياليسم را درسر می پرورانند، آرام نمی گذارند

و زحمت کشان است که در مقابل  خلق درست بر سر مصالح کارگران ئیراه آقای خمينی با راه راستين چريک ھای فدا

   .يکديگر قرارمی گيرند

آينده نشان . آينده با وضوح تمام نشان خواھد داد که آقای خمينی و يارانش اين بازی را به چه منظوری به راه انداخته اند

و نه برای انقالبی و ضدامپرياليستی توده ھا ۀ خواھد داد که ھدف آقای خمينی از اين ھمه ھياھو، نه پرورش روحي

آينده .  خود با امپرياليست ھا استۀضدامپرياليستی، بلکه برای جلب حمايت ھرچه بيشتر و تحکيم رابطۀ پيشبرد مبارز

اشغال ۀ  سکوت و با به راه انداختن جريان ھای انحرافی، خاطرۀنشان خواھد داد که چگونه دستگاه ھای تبليغاتی با توطئ

   .تسفارت را از ذھن مردم خواھند ُشس

ضدامپرياليستی و ضدارتجاعی خود ادامه ۀ  خلق ايران مصممانه و با عزمی آھنين به مبارزئیو اما چريک ھای فدا

خواھند داد و ھمگام با مبارزات انقالبی توده ھا از کوچک ترين اقدام ضدامپرياليستی مردم حمايت خواھند کرد و با 

آن ھا با ايمان . طعانه فريبکاران و دغلکاران را افشاء خواھند نمود در بسط و گسترش آن خواھند کوشيد و قاءتمام قوا

 ظفرنمون مبارزات آن ھا، لحظه ای در اين مبارزه درنگ نخواھند کرد و ۀتزلزل ناپذير خود به قدرت توده ھا و آيند

 و سگ ھای امريکاتکار ھمواره به عھد خونينی که با خلق خود برای پيکار با امپرياليسم و در رأس آن امپرياليسم جناي

   .ش بسته اند، وفادار خواھند ماند ازنجيری

   !امريکامرگ بر امپرياليسم جھانخوار به سرکردگی امپرياليسم 

   !مــــــــــــرگ بر دغلکــــــــــــــاران و فريبکـــــــــــــــــــــاران
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   !نجيريشمــــــــــــرگ بر امپرياليســـــــــــــــــــم و سگ ھای ز

   با ايمـــان به پيروزی راھمان

    خلق ايرانئیچريک ھای فدا

٠٨ /١٧/ ۵٨   

  

  )٢(، مرگ بر فريبکاران امريکامرگ بر امپرياليسم 

  

  

   !خطاب به نيروھای آگاه و روشنفکران انقالبی

و قصد دارد يکبار ئی و ضدامپرياليستی به خود گرفته امريکا، ژست ضدامريکات حاکمه با ترتيب حمله به سفارت أھي

 سعی در سرکوب مبارزات ءاينان که از ابتدا. ديگر انرژی توده ھا را در جھت تأمين منافع حقير خويش به کار گيرد

افتاده اند و در حالی که " ضدامپرياليستیۀ مبارز"ضدامپرياليستی خلق قھرمان ما داشتند، حال يکباره گويا به ياد 

ۀ حصاری مشغولند، می خواھند تا توده ھای زحمت کش ما، حمله به جاسوسخانھمچنان به حراست سرمايه ھای ان

 ماه حکومت خود، ماھيت واقعی اش را ٩حاکميت کنونی در طول .  را به عنوان مبارزه با امپرياليسم تلقی نمايندامريکا

 که حاصل سال ھای  روابطی-آشکار ساخته و در ھر گامی که برداشته نشان داده که ُجز به تحکيم روابط گذشته

روابطی که تنھا دستاورد آن، غارت و استثمار خلق توسط امپرياليسم و در .  نمی انديشد-امپرياليسم استۀ طوالنی سلط

   . استامريکارأس آن امپرياليسم 

ژست ضدامپرياليستی اخير رژيم، ھمان طور که انتظار می رفت با سرکوب مجدد مبارزات ضدامپرياليستی توده ھا 

اين بار ھم آن ھا درعين حال که با تبليغات عوام فريبانه سعی کردند خود را مدافع خلق به حساب آورند، . أم شدتو

به صدور اعالميه ای عليه کارگران و زحمت کشان پرداخت و ھر نوع تحصن و اعتصاب را با " شورای انقالب"

سرکوب خشن ۀ ، وعدامريکابا ترتيب تسخير سفارت با اين روند معلوم است که آن ھا . ئی محکوم نمودامريکابرچسب 

   .را به زحمت کشان ميھن مان می دھند

   !روشنفکران انقالبی و نيروھای آگاه خلق

حساسيت شرايط کنونی و وظايف خطيری که نيروھای آگاه روشنفکر در اين شرايط به عھده دارند، ايجاب می کند که با 

حاکميت . واقع بينی و با ديدی کامالً علمی ماھيت طبقاتی حاکميت کنونی را بشناسند و آن را در نزد خلق افشاء نمايند

دولت مصدق : بايد پرسيد. ن حکومت دکتر مصدق ملی جلوه دھدکنونی ھمواره سعی کرده است حکومت خود را ھمچو

دارای چه وجوه مشخصه ای بود که کمونيست ھا در تحليل ھای خود، آن را ملی محسوب می کنند؟ چرا اين دولت ملی 

ت قطع نف: بود و چرا اصوالً می توانست ملی باشد؟ اقدامات ضدامپرياليستی دولت مصدق گواه آشکار ملی بودن آنست

ايران به روی امپرياليست ھا، جلوگيری از ورود کاالھای امپرياليستی به ايران، کوشش در ايجاد فضای دموکراتيک 

   . يک دولت ملی ساخته بودۀ، تنھا از عھد...در جامعه و 

. ود اجتماعی آن دوره از تاريخ ايران ب-بورژوازی ملی، خود محصول شرايط اقتصادیۀ دولت مصدق به عنوان نمايند

مصدق در شرايط بحران شديد جھان سرمايه داری و در شرايط ضعف امپرياليسم بعد از جنگ جھانی دوم، توانست 

در آن دوره، روابط امپرياليستی ھنوز امکان آن را نيافته بود که مانند شرايط کنونی تا . درت سياسی را به دست گيردق

در نتيجه .  ھای اقتصادی منوط به ارتباط مستقيم با امپرياليسم نبودما نفوذ کند و فعاليت در تمامی حوزهۀ اعماق جامع

امپرياليسم اگرچه مناسبات . بورژوازی ملی به عنوان يک طبقه عينيت داشت و دارای تضادی مشخص با امپرياليسم بود
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امپرياليستی، جريان توليد فئودالی موجود را تا حد زيادی وابسته به بازارھای امپرياليستی نموده بود، ولی با قطع روابط 

اقتصادی ايران ۀ رغم محاصر اين شرايط به دکتر مصدق امکان داد، علیۀ مجموع. می توانست در اين حوزه ادامه يابد

توسط امپرياليست ھا و بايکوت خريد نفت ايران از طرف آنان، با تکيه بر توليد ملی ھمچنان بر سر کار باقی بماند و به 

ھمين افتخار برای دولت مصدق بس که برای اولين بار در تاريخ اقتصادی ايران، . ی بپردازدبازسازی اقتصاد مل

   .کسری موازنه در بودجه وجود نداشت

با اين حال . ر مناسبات سرمايه داری را داشت و نه می توانست ماشين دولتی را ُخرد نمايدييدولت مصدق نه خواست تغ

ايران در خالف جھت منافع امپرياليسم، باعث شده است که اين دولت به ۀ  جامعقطع رابطه با امپرياليسم و بازسازی

   .عنوان يک دولت ملی از طرف کمونيست ھا مورد تأئيد قرارگيرد

 مرداد، امپرياليسم وسيعاً به گسترش مناسبات خود در ٢٨ولی وضعيت در حال حاضر چگونه است؟ بعد از کودتای 

 تنھا عرصه ای که تا حدودی - صالحات ارضی که مناسبات امپرياليستی حتی به روستاھاما پرداخت و با انجام اۀ جامع

در تمامی اين دوران ُجزء ُجزء مناسبات توليدی و ُجزء ُجزء .  گسترش يافت-دور از روابط امپرياليستی قرارداشت

 حرکت در ھر بخش توليدی منوط ما وابسته به امپرياليسم شده و روابط چنان شکل گرفته است کهۀ روابط روبنائی جامع

ما به ُجزئی ارگانيک از نظام امپرياليستی بدل گشته ۀ بدين ترتيب جامع. به ارتباط مستقيم با اقتصاد امپرياليستی است

در چنين شرايطی ديگر نمی . ما عينيت داردۀ ديگر نه از اقتصاد ملی خبری است و نه بورژوازی ملی در جامع. است

ت رسيدن بورژوازی ملی صحبت به ميان آورد و حتی نمی توان گفت که ُخرده بورژوازی به مسند توان از به حاکمي

 ۀجائی که مناسبات امپرياليستی آنچنان در تاروپود جامع. قدرت رسيده و رسالت بازسازی اقتصاد ملی را به عھده دارد

ود است و تنھا با استقرار نظم نوين تاريخی می ما تنيده شده که تنھا راه نجات، دگرگونی کامل اقتصادی و اجتماعی موج

اين تنھا . توان طبقاتی ُخرده بورژوازی نيستۀ امپرياليسم در ميھن ما خاتمه داد، چنين کاری در حيطۀ توان به سلط

ۀ کارگر است که می تواند جنبش ضدامپرياليستی خلق را رھبری کرده و با برنامه و مشی انقالبی خود، ريشۀ طبق

   .ما برکند و سرانجام انقالب را به پيروزی برساندۀ ليسم را از جامعامپريا

ُخرده بورژوازی به دليل تضادھای عينی آشکارش با امپرياليسم، ضدامپرياليست است و از اين رو متحد پرولتارياست، 

   .ولی اين قشر خود قادر نيست قدرت را به دست گرفته و به اقدامات ضدامپرياليستی دست يازد

حاکميت جديد در زمان ھای گذشته، طبقات و اقشار خلقی را ۀ ا توجه به اين که بعضی از اعضای تشکيل دھندب

بورژوازی يا ( بعضی از اين افراد سعی دارد ماھيت خود را ملیۀ نمايندگی می کردند، رژيم با به ُرخ کشيدن سابق

ما گردد؟ آيا می ۀ ريب روشنفکران و نيروھای آگاه جامعآيا اين امر می تواند موجب ف. قلمداد نمايد) ُخرده بورژوازی

توان آن ھمه اَعمال ضدخلقی آن ھا را مشاھده کرد و آن ھمه خدمتی را که با سرکوب توده ھا به امپرياليسم می کنند، 

ادی با ناديده گرفت و آن ھا را نمايندگان ُخرده بورژوازی دانست؟ ُخرده بورژوازی که به طور مادی دارای چنان تض

می تواند با امپرياليسم کنار آيد؟ بايد ) يعنی يک امر محال( امپرياليسم است که فقط با خودُکشی طبقاتی و نفی خود

 ۀدانست حتی کسانی که نمايندگان اين قشر محسوب می شوند، اگر با امپرياليسم سازش کنند، به عنوان يک فرد به طبق

نمايندگان سياسی يک . واند سازش ُخرده بورژوازی با امپرياليسم تلقی گرددخود خيانت کرده اند و سازش آن ھا نمی ت

متخاصم تبديل شوند، در حالی که چنين امکانی برای خوِد طبقه وجود ندارد و طبقه، ۀ طبقه می توانند به نمايندگان طبق

   .نمايندگان جديدی برای خود می آفريند

ُخرده بورژوازی نبوده، بلکه حاکميتی وابسته است، نه تنھا ۀ ندولی صحت اين موضوع را که حاکميت کنونی نماي

 ماه ٩ماه خيانت و ٩ه، المان ماه حکومت ظ٩سياه ۀ ما اثبات می کند، بلکه کارنامۀ  اجتماعی جامع- شرايط اقتصادی

. يسه کنيداقدامات ضدامپرياليستی دولت مصدق را با حاکميت جديد مقا. ن وقت نيز آن را ثابت می کنداجنايت حاکم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 در جھت ءحاکميت جديد نه تنھا کوچک ترين قدمی در جھت منافع اقشار و طبقات خلقی برنداشته است، بلکه با تمام قوا

نه تنھا به افشای قراردادھای گذشته نمی پردازد، بلکه خود . حفظ قراردادھای اقتصادی و نظامی با امپرياليسم می کوشد

خلق ھای ميھن مان، سرکوب ۀ سرکوب مبارزات حق طلبان. ديگری می کندۀ راناقدام به بستن قراردادھای غارت گ

کارگران و دھقانان، دستگيری و اعدام انقالبيون، سرکوبی تمامی نھادھای دموکراتيک جامعه که حاصل جنبش خلق 

خود ۀ ين منافع طبقنمايندگان اقشار و طبقات خلقی نه تنھا برای تأم. يک دولت وابسته برمی آيدۀ ماست، تنھا از عھد

اعدام تعدادی از جنايتکاران . نيازی به چنين اقدامی ندارند، بلکه اساساً اين اقدامات درست در خالف جھت منافع آنانست

 ھم از اين اعدام ھا امريکابايد گفت . رژيم سابق ھم نمی تواند مستمسک ملی دانستن اين حاکميت وابسته به حساب آيد

دانست تثبيت حاکميتی که از قبل از قيام با او برسر ميز مذاکره نشسته بود، تنھا از طريق فريب راضی بود، چرا که می 

ی التين ھرگاه امريکادر . کتيکی کھنه شده استگر تاين دي. جمله با اعدام اين مزدوران، امکان پذير است توده ھا، من

خود به يک کودتای خودساخته دست می ۀ نشاند عليه حکومت دست امريکاماھيت حکومتی در نزد خلق رسوا می شود، 

جديد، مھره ھای قديمی را به پای چوبه دار می بَرد، چرا که می خواھد با ۀ در بسياری موارد دولت دست نشاند. زند

اين نوکر حلقه به " پارک چون ھی"پيش بود که ۀ ھمين چند ھفت. فريب خلق، موقعيت خود را در نزد خلق تثبيت نمايد

 جنوبی داشت پا کوريایفقط به اين خاطر که شايد جنبشی را که در .  ترور شدامريکا، توسط خوِد ُعمال يکاامرگوش 

   .می گرفت از مسير خود منحرف سازند

اينان خلق را فريفتند تا بتوانند حکومت کنند و لذت . سياه خيانت استۀ  ماه حکومت حاکمان وقت، تنھا پروند٩آری 

اين عمل آن ھاست که .  ما به شعارھای آنان کاری نداريم، الف زدن ھايشان را می شنويم.حکومت کردن را بچشند

اينان چه ُخرده بورژوائی ھستند که حتی به ُخرده بورژوازی ُکرد، عرب و ترکمن . ماھيت واقعی آنان را آشکار می کند

درخشان مبارزاتی شان، ۀ ا آن سابق خلق را بئیرحم نمی کنند؟ چه نيروی ضدامپرياليستی ھستند که چريک ھای فدا

خود، نه تنھا ھيچ نيازی " ضدامپرياليستیۀ مبارز"نوکر امپرياليسم قلمداد می کنند؟ چه ضدامپرياليستی ھستند که برای 

به وحدت با نيروھای واقعاً ضدامپرياليست درخود نمی بينند، بلکه آنان را با تمامی توانائی خود سرکوب می کنند؟ اينان 

 فرياد برآورد ءند که تفرقه در صفوف خلق را بيش از وحدت خلق می پسندند؟ خلق ُکرد از ابتدا اه ضدامپرياليستچگون

منافع يک .  کوشيدند تا خلق قھرمان ُکرد را به موضع تجزيه طلبانه بکشانندءکه ما تجزيه طلب نيستيم و اينان از ابتدا

 امريکا چه حکومت مليی است که برای سرکوب خلق ُکرد از حاکميت ملی در کجای چنين حرکتی قرار دارد؟ اين

   وسائل يدکی نظامی می خرد؟

 به چه معناست؟ اين نيرنگ تازه، چه اھدافی را امريکاپس اگر حاکميت کنونی، حاکميتی وابسته است، تسخير سفارت 

مپرياليسم چه سودی دربر دارد؟ تعقيب می کند؟ استفاده از احساسات ضدامپرياليستی خلق برای نيروھای وابسته به ا

بايد ديد حاکميت کنونی در چه شرايطی قرار . االت فوق پاسخ گفت، بايد اندکی به عقب برگشتؤبرای اين که بتوان به س

رغم نظر سازشکارانی چون آن  خلق ُکرد، علیۀ تھاجم نظامی حاکميت کنونی به ُکردستان و مقاومت دليران. داشت

اين جنگ آنچنان شکستی برای حاکميت . نبود" تنھا و تنھا به نفع امپرياليسم"ا را غصب کرده اند، ھائی که نام سازمان م

درنده خوی اين تازه به دوران رسيده ھا را افشاء کرد که عجزشان در سخنانشان نيز ۀ کنونی به بار آورد و آنچنان چھر

ايتی مردم ھمراه با رشد روزافزون تورم، ی که محصول رشد نارضئاوج گيری روزافزون جنبش توده . آشکار شد

ما را ۀ گرانی و بيکاری است و ناتوانی اين قشر محدودالفکر حاکم، در توليد و توزيع و سياست، شرايط سياسی جامع

جداشدن ھرچه بيشتر توده ھا از اينان با رشد ھرچه بيشتر تضادھای داخلی آنان توأم . ھرچه بيشتر دچار بحران ساخت

ھا آغاز گشت که خود اين امر در جدائی ھرچه بيشتر توده ھا " تھمت زنی"اھای پی در پی و به قول بازرگان استعف. شد

: اگر به شرايط به قدرت رسيدن اينان بينديشيم، صدق اين ُحکم را درخواھيم يافت که. ن وقت مؤثر افتادااز حاکم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ه به خيابان ھا می کشانند، در درصد فريبی است آری قدرت اينان در درصد مردمی است ک". ميزان، رأی ملت است"

اگر به اين عامل خدشه ای وارد شود، ديگر ضرورت وجودی اين حاکميت نفی . که می توانند اشاعه دھند و اِعمال کنند

   .گشته است

رسيد که خلق ُکرد، انفجار انزلی، تحصن ھا و اعتراضات پی در پی به آن جا ۀ ھمان طوری که گفتيم، مقاومت دليران

تنھائی او در درصد آرائی که در انتخابات شوراھا به ". امام تنھاست: "ت حاکمه فرياد برآورد کهأبخشی از خود ھي

او اظھار " خط"پس می بايست پيروان . در دانشگاه ھا ديگر خط او را نمی خواندند. صندوق ريخته شد، تجلی يافت

ز ھر زمان ديگری تنھائی خطرناک است، چرا که بايد قانون اساسی اين درست در شرايطی است که بيش ا. وجود کنند 

بايد رئيس جمھور و . گشته و وسائل سرکوب توجيه گردد" قانونی"کذائی به رفراندوم گذاشته شود تا حاکميت آنان 

از طرف ديگر بايد برای سرکوب ھرچه . گردند" فقيه"نخست وزير انتخاب شوند تا عروسک ھای خيمه شب بازی 

به ھمين دليل است که . بايد که حداقل بخشی از مردم را در مقابل اين سرکوب فريفت. بيشتر جنبش، توجيھاتی آماده کرد

در سفارت جانيافتاده بودند که ھرگونه تظاھراتی يک بار ديگر ممنوع اعالم شد و سپس به " خط امام"ھنوز پيروان 

ئی امريکاتکشان، نه تنھا غيرقانونی، بلکه به عنوان يک عمل ھرگونه تحصن و اعتراض زحم" شورای انقالب"ۀ وسيل

   را از بين بُرد و ھم سرکوب خلق را گسترش داد؟" تنھائی"چگونه می شد ھم . تھديد به سرکوب گرديد

مردم را ۀ در اين جا نيز آنان وضعيت و روحي. روحانيت از ديرباز به توانائی شناخت روحيات توده ھا معروف است

جنبش ضدامپرياليستی توده ھا در حال اوج گرفتن بود، پس تنھا راھی که می توانست دوباره . زيابی نمودندصحيح ار

ی سوار کند تا از اين نيروی اليزال در جھت اھداف خويش سود جويند، اتخاذ تاکتيک ھائی ئاينان را بر جنبش تود ه 

ۀ حال اگر اين شرايط را با شرايط جامع. شود" اِشغال" می بايست امريکااز اين رو سفارت . مناسب با اين فضا بود

 نزديک است و امريکااگر توجه کنيم که انتخابات رياست جمھوری .  بھتر درک می شودأله ارتباط دھيم، مسامريکا

سم  تشديد می گردد، اگر به ياد آوريم که کارتر، اين تجامريکاانتخابات درگيری ھای گروه ھای مالی ۀ ھمواره در آستان

" تسخير"تمامی جنايت ھای امپرياليسم، محبوبيت خويش را ھرچه بيشتر از دست داده بود و حال با استفاده از موضوع 

سفارت را نبايد تنھا در " اِشغال" در ايران، در اوج محبوبيت به سر می بَرد، در خواھيم يافت که امريکاسفارت 

 را در ارتباط با تضادھای بين امپرياليست ھا و انعکاس اين تضادھا ايران مورد بررسی قرارداد، بلکه بايد آنۀ محدود

   .در ايران دانست

را در نظر گرفت که توان و أله اما در اين جا بايد اين مس. کتيکی اين چنينی نياز داشت، به اتخاذ تآری شرايطی آنچنانی

د و شرکت فعال بعضی از نيروھای مبارز تا انرژی ضدامپرياليستی توده ھا بيش از اين بود که اين ھا تصور می کردن

   . را از مسيری که آن ھا می خواستند پيش ببرند، خارج کردألهحدی مس

انقالبيون چيست؟ آيا بايد به ِصرف بيان اين که اين حرکت ۀ  توطئه ای بيش نيست، وظيفامريکاسفارت " اِشغال"اگر 

کتيک، تشديد ھرچه بيشتر ن تنيروھای انقالبی درمقابل ايۀ ظيفبه نظر ما و! توطئه است، از آن بگذرند؟ به ھيچ وجه

ضدامپرياليستی، افشای ھرچه بيشتر توطئه ھای امپرياليسم و ارتجاع و کوشش در جھت کاناليزه کردن اين جو ۀ مبارز

که قطع ضدامپرياليستی يک حکومت ملی ۀ بايد تفاوت مبارز. ستامريکاواقعی با ۀ ضدامپرياليستی در جھت يک مبارز

بايد به .  فرھنگی با امپرياليسم است، با آنچه که حاکميت کنونی مدعی آنست، برمال شود- سياسی-کامل روابط اقتصادی

آن ھم ( ت حاکمه از حد شعار باالتر نرفته و ھرگز فراتر نخواھد رفتأ از طرف ھيامريکاتوده ھا بگوئيم که مبارزه با 

شدار داده شود که حاکميت وقت، برای فيصله دادن به بازی سياسی خود و وبه خصوص بايد اين ھ) در مواقع خاصی

ظاھری را مشمول مرور زمان کرده و با تبليغات عوام ۀ فرونشاندن جوشش توده ھا کوشش خواھد کرد تا اين مبارز

 عليه به خصوص حاکميت کوشش خواھد کرد تا از اين فضای ضدامپرياليستی. فريبانه آن را به فراموشی بسپارد
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، اين فضا را به وسيله ای برای امريکاسازمان ھای انقالبی سودُجسته و به عنوان مبارزه با به اصطالح عوامل 

سرکوب ھرچه بيشتر انقالبيون تبديل کند و بدين وسيله از يک سو به سرکوب جنبش می پردازد و از سوی ديگر ذھن 

   .توده ھا را به سوی ديگری سوق می دھد

ۀ ن شود که ُعمده ترين عامل بقای سلطييمون اصلی فعاليت انقالبيون بايد با توجه به اين موضوع تعبنابراين مض

عملی با ارتش امپرياليستی، چيزی پوچ و ُمھمل ۀ شعاری با امپرياليسم بدون مبارزۀ لذا مبارز. امپرياليسم، ارتش است

ۀ  کوشش در جھت سازمان دادن مقاومت مسلحاناست و مبارزه با ارتش بدون کوشش در جھت تسليح توده ھا، بدون

توده ھا، بدون کوشش در جھت آگاھی ھرچه بيشتر توده ھا به نقش عامل سرکوب، چيزی ُجز لفاظی روشنفکرانه که 

 را ھم اضافه کنيم که حاکميت ألهو اگر به اين موضوع اين مس. الَجرم به فريب توده ھا کمک می نمايد، نخواھد بود

ی و ناتوانی در استقرار يک ئود تالش در جھت منافع امپرياليسم به دليل ناتوانی در سرکوب جنبش توده کنونی، با وج

ما ديگر ھيچ ۀ حکومت استبدادی تمام عيار برای امپرياليست ھا حاکميتی ايده آل نيست و اگر بدانيم که خلق رنجديد

شتر درک خواھيم کرد که تنھا يک خلق مسلح است حکومت وابسته ای را تحمل نخواھد کرد، اھميت اين موضوع را بي

اينک عوامل امپرياليستيی چون موشه دايان صھيونيست . که قدرت مقابله با ماجراجوئی نظامی امپرياليست ھا را دارد

ھرچه .  تھاجم به ايران را سرمی دھندۀئی نغمامريکااز لزوم دخالت نظامی در ايران َدم می زنند و امپرياليست ھای 

تمامی اين زمينه ھا به . بش رھائی بخش خلق فزونی يابد، امپرياليست ھا خود را بيشتر برای اين تھاجم آماده می کنندجن

   .تسليح توده ھا اھميتی صدچندان می بخشدألۀ مس

   !نيروھای آگاه و روشنفکران مبارز

تاريخ بی شک . ن بردوش شماستدر اين شرايط بحرانی، در اين شرايط حساس زندگی ميھنمان، وظيفه ای بس سنگي

ما گذاشته است با تمام سنگينی اش به انجام برسانيم ۀ بيائيد بکوشيم آنچه را که تاريخ برعھد. قضاوت خود را خواھد کرد

   .تا در پيشگاه خلق قھرمان خويش و نسل ھای آينده سربلند گرديم

   !پيروز باد جنبش ضدامپرياليستی خلق ھای ايران

   !امريکاليسم جھانخوار به سرکردگی امپرياليسم مرگ بر امپريا

   !ش امرگ بر امپرياليسم و سگ ھای زنجيری

   !مرگ بر دغلکاران و فريبکاران

   با ايمان به پيروزی راھمـــان

    خلق ايرانئیچريک ھای فدا
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