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   باویعبدهللا

 ٢٠١۵ جنوری ١۶

 کنفرانس گوادلوپ خالق جمھوری اسالمی
 ۀنفرانسی در جزير ، کالمان، انگليس، فرانسه و امريکا ، چھار کشور امپرياليستی ١٩٧٩ جنوری ٧ تا ۴در روزھای 

 آن ھا بررسی وضعيت سياسی ايران  به دليل اوج گيری انقالب مردم عليه رژيم ۀموضوع جلس.  گوادلوپ تشکيل دادند

 به اين نتيجه رسيدند که ديگر تاريخ مصرف شاه تمام شده و پشتيبانی از او ، نتايج ناگواری جلسهآن ھا در اين . شاه بود

از اين رو تصميم گرفتند که شاه بايد از ايران خارج شده و .  رای آن ھا در برخواھد داشتاز نظر اقتصادی و سياسی ب

  . به قدرت برسد،کردند ھای امپرياليستی ھم چون بی بی سی برايش تبليغ می خمينی که از مدتی پيش رسانه

تا (*) ه قدرت رسيده بوددوباره ب) سيا (امريکا با مديريت سازمان ضد جاسوسی ئی طی کودتا١٣٣٢شاه که در سال 

شاه .  از ھيچ جنايتی کوتاھی نکرده بودامريکازمان اين تصميم در کنفرانس مزبور، در پيشبرد سياست ھای امپرياليسم 

 تا آن جا پيش رفت که حتی کشور را به انبار سالح ھای بی مصرف امريکادر نوکر صفتی خود به امپرياليسم 

جدا از . کرد  ثروت ھای مملکت را در پشتيبانی از شرکت ھای امپرياليستی خرج می تبديل کرده وامريکاامپرياليسم 

ئی در ايران، رژيم شاه دست امپرياليست ھا در تاراج منابع طبيعی و امريکاحضور قدرتمند ھزاران مستشار نظامی 

 را به جزئی ارگانيک از نظام  ايرانامريکا باز گذاشته بود و به کمک اين رژيم، ھا را کامالً   تودهۀاستثمار وحشيان

 عالوه بر صدور سرمايه، از بانک ھا و شرکت ھای تجاری به عنوان ابزار امريکا. جھانی امپرياليستی تبديل کرده بود

 با اعمال سياست ھايش بر امريکاکرد و بدين ترتيب   حاکميت سياسی و اقتصادی خود با ايران استفاده میۀمھم توسع

ت ھای صنعتی و کشاورزی را نابود کرده و ايران را به بازاری برای کاالھای شرکت ھای خود و ايران، تمام زيرساخ

شد ، بلکه ھم چون ابزاری در دست  البته سياست ھای شاه به اين خالصه نمی.  ديگر امپرياليست ھا تبديل کرده بود

  .شد به کار گرفته می...  ظُفّار و امپرياليسم عليه خلق ھای خاورميانه ھمچون خلق فلسطين و ُکرد و مبارزان

ھای زحمتکش بود  ھا و به خصوص توده  آن اعمال ديکتاتوری شديد و سلب آزادی از تودهۀ که الزمئیچنين سياست ھا

داد که فقر و بيکاری مردم را در منگنه قرار داده و برای حفظ اين وضع نيز يک  نتايج خود را در جامعه نشان می

ای که بوی مقاومت در برابر  ھر گفته.  عی بر جامعه حاکم شده بود تا اين وضع را توجيه نمايدفرھنگ بسيار ارتجا

شد و خالصه کوچکترين حرکت عليه ديکتاتوری،  داد، ھر سخنی که از ضرورت مبارزه گفته می ديکتاتوری شاه می

قابل دوام نبود به ھمين دليل ھم روشن است که اين وضع .  سرنوشتی به جز مرگ، زندان و سلب آزادی در بر نداشت

در تداوم اين مبارزه بود که در سد ديکتاتوری . روشنفکران انقالبی سالح بر گرفته و به رژيم شاه اعالم جنگ نمودند

مرگ بر "و " مرگ بر شاه" شھرھا به خيابان آمده و با شعار ۀھا ھر روز و در ھم به اين ترتيب توده. شکاف افتاد

ش را نشان داده رژيم شاه با اربابان امپرياليستو نفرت خود را از شرايط حاکم بروز داده و ھم  تنيدگی ھم خشم " امريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 رژيم شاه را ناممکن کرده و ھر ۀھا با گسترش تعرض انقالبی خود، ادام ھر روز توده.   خود قرار دادندۀو آماج مبارز

پاسخ . اين ترتيب رژيم شاه را ھرچه بيشتر در تنگنا قرار دادندشدند و به  چه بيشتر به ميدان آمده و جسورتر می

تر از آن بود که بتوان با سرنيزه آن را سرکوب کرد و  ديکتاتوری طبق معمول سرنيزه بود ولی امواج انقالب سھمگين

در اين . ثر نبودندؤ مھا آلترناتيوھای منتخب شاه نيز به دليل وابستگی آن ھا به شاه و ناتوانی از پاسخ به مطالبات توده

ھا و جوانان، و امکان يک زندگی انسانی  دوران وارد شدن سازمان ھای انقالبی ــ سياسی و رواج کمونيسم در بين توده

اش  امپرياليسم نيز با شناخت از خمينی که دشمنی. که در دسترس قرار گرفته بود، امپرياليسم را به عکس العمل واداشت

ای نبود و با توجه به تمکين خمينی به شروط آن ھا، امپرياليست ھا وی   و زحمتکشان امر پوشيدهبا کمونيسم و کارگران

ھا تحميل می کردند  انقالب بر توده" رھبر"را برای جانشينی شاه انتخاب نمودند تا به کمک وی که حال او را به عنوان 

تر به خلق ھای منطقه زير پوشش بنياد گرائی  هھم انقالب را سرکوب کنند و ھم شرايط را برای تعرض ھر چه گسترد

  . اسالمی مھيا نمايند

 حاکميت او با ھمکاری امپرياليست ھا و به کمک سرکوب ۀگرچه اين واقعيتی است که قدرت گيری رژيم خمينی و ادام

زمان در آن نقش ھا که سازمان ھای سياسی آن   انقالب امکان پذير گشت اما نمی توان واقعيت فريب تودهۀلجام گسيخت

شان از سازمان ھای انقالبی  بخش بزرگی از سازمان ھای سياسی که نشان دادند  نفرت.  را ناديده گرفت،بزرگی داشتند

آن ھا با توسل به تحليل ھائی که رژيم .  از دشمنی با رژيم جمھوری اسالمی بيشتر است در اين فريب شريک بودند

جلوه می دادند قدرت بورژوازی وابسته "  ليبرال"و يا " بورژوازی ملی"و يا " تیخرده بورژوازی سن"جديد را نماينده 

ای در دست امپرياليسم  ھا پاشيده و اين حقيقت را کتمان می کردند که خمينی وسيله را الپوشانی کرده، خاک به چشم توده

ياليست ھا که از ماه ھا قبل و با ديدن امپر. باشد که در کنفرانس گوادلوپ به منظور سرکوب انقالب انتخاب شده است می

امواج انقالب توسط بنگاه ھای خبری خود خمينی را به عنوان آلترناتيو رژيم شاه معرفی کرده بودند ، در اين کنفرانس 

دانستند که با رھبری اين جنايتکار تاريخ، انقالب را  آن ھا به روشنی می. تصميم به قدرت گيری قطعی وی گرفتند 

واھند کرد و سرکوب انقالب معنائی جز اين نداشت که کمونيست ھا را بکشند، آزاديخواھان را بکشند، زنان سرکوب خ

داد  مترقی را بکشند، کودکان جسور را بکشند و برای بقای نکبت بار خود ھر کس و چيزی را که آزادی را نويد می

  .بکشند

دانستند چه جنايتی  رفتند تا شاه برود و خمينی بيايد، ھمه میدر کنفرانس گوادلوپ که چھار کشور امپرياليستی تصميم گ

کنند ولی برای آن ھا منافعشان اھميت داشت زيرا بورژوازی امپرياليستی فرھنگ و مفاھيم خاص خود را دارد و  می

ی ابد ، ھمان طور که رسيدن به صلح و دموکراسی برايی جنايات خمينی در نزد وی حفظ صلح و دموکراسی معنا م

  .  ھمراه خواھد بود،کند  بورژوازی و ھرچيزی که آن را نمايندگی میۀزحمتکشان الزاماً با نابودی سلط

  مرگ بر امپرياليسم

  مرگ بر تمام جناح ھای جمھوری اسالمی

  ٢٠١۵  جنوری

  :زيرنويس

 ٢٨دتای پس از كو) ول طرح کودتاؤ ــ مس.Kermit Roosevelt, Jr( معروف شاه به كرميت روزولت ۀجمل(*) 
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