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قربانی نمودن مهره هایی از ماشنی سرکوب وجنایت به منظور نجاتکلیت یک
سیســتم و سلطه تروریســتی-دیکتاتوری (درکل توتالیرت) ویژه شکل بندی هایی
اســت سیاسیکه ســوخت وتوان ادامه راه به شیوه ســابق برای آنها مقدور نبوده
وبه ویژه درفضای روزافزون اگاهی عمومی نسبت به جنایات آن ودرسایه بحران
اقتصادی  ،دست به خودزنیکنرتل شده میزند .جلو انداخنت مرتضوی ها وافشا
رسمی جنایات درشکنجهگاهکهریزک تازه ابتدای ماجراست و پورمحمدی ها از
پس آنها برای زبح اسالمی ونجات دستگاه تروریستی روان میشوند.
***
اگر نیم نگاهی به سرنوشت رژیم پهلوی دوم نیز داشته باشیم شباهتهای بسیاری
وبویژه از ســال  1356خورشــیدی با آنچه این روزها درفضای ایران میگذرد دیده
میشــود و شــورمبارزاتی نســل جوان برای زدن نظام بربریت با افشا جنایات رژیم
دوچندان میشــود .شــرایط بنی المللی میگویدکه دوستی و نزدیکی دولت اوباما
وجمهوری اسالمی ایران بخشــی از همان پروژه مهار یا  Containmentاست
کــه درصددکنرتل روســیه و چنی ومتحدین آنها اســت.که رویکــرد دولت اوباما
درمــورد نزدیکی با جمهوری اســامی نه تنهــا ازموضع ضعف نبــودهکه چماق
تحریــم ها وانزوای حاصل از آن ورشکســتگی اقتصادی رژیــم بربریت  ،جماران
را برآن داشــتکه از برگ سابق ورسوای اصالح طلبی سود برده واز طرفی خاطر
ارباب را جلبکند واز ســویی دیگر پتانســیل اعرتاضی پشــت صدهــا هزار نریوی
متوهم به امکان اصالح نظام اســامی را درشــوره زارهای قم دفن نماید .این را
مینویســمکه بــاور دارم این نزدیکی دولت اوباما اماکه یکی هم برای ترســاندن
حاکمــن عربســتان ســعودی اســت وکشــاندن آن ســرزمنی نفت خیز به ســمت
اصالحات ضدانگیزه ای .روزی بودکه حتی رسانه های غربی چونگاردین لندن
جرات درج مطلبی علیه ســعودی ها را نداشتند وسریع دالرهای نفتی همگان را
به عذرخواهی وادار مینمود ویل امرزو براحتی صحبت از دست داشنت عربستان
درماجرای حمله تروریســتی به نیویورک (برج های دوقولو) اســت.که عربستان
درســایه تهدید واضح و روشــن جمهوری اسالمی و مشــکالت یمن وبحرین و...
که بیخگوش سنگنی حکام سعودی هستند  ،درحال خانه تکانی است و دیریازود
باید به اصالحات ضدانگیزه ای دست زند.
***
وقتی دراوایل ســال  1357خورشــیدی وهمزمان با ســقوط بــی رویه قیمت نفت
خام و تضعیف رژیم پهلوی دوم وبرمال شدن ترورهای ساواک و درزکردن اخبار
شــکنجه های اعمال شــده به زندانیان سیاسی  ،نخســتنی حرکت های اعرتاضی
متشکل آغاز شد واین رئیس ساواک (نصریی) بودکه باید هدف قرارگرید .با اوج

گریی تظاهرات و قوام مولفه های دخلی وبنی المللی  ،این هویدا نخســت وزیر
 13ســاله دوران بــی خربی وبــی برنامگی یک حکومتکودتایی بــودکه باید به
قربانگاه وزندان برسد! رژیم شاه پنداشتکه با قربانی نمودن چند مهره میتواند
دل مردم را بدســت آورد وهمهکاســهکوزه ها را برســرانها خرابکرده وخود را
نجات دهد .اتفاقا رژیم دیکتاتوری زمانی آغاز به شــلکردن تسمه های سرکوب
وکشــتار کردکه بیش از هرزمان به آن احتیاج داشــت ویل دیکتاتوری بیش از آنکه
قائم به ذات باشد به ارباب و طرح جایگزین آن وابسته بود!
***
آنچهکه من باور دارم ان اســتکه روزی مریســد تحلیلگران سیاســی از انتشــار
نوارهای یک مرجع شیعه (آیت اله منتظری)که خود از بانیان نظم بربریت واصل
والیت فقیه بود به عنوان آغازگر شورش عمومی وپرچم دار تظاهرات یاد میکنند
وهمــن مســئله دارای پیامدهایی خواهد بــود و نه چندان مثبت! درســال 1357
وشــهریور و مهرماه آن سال  ،صفوف طرفداران وگماشــتگان رژیم شاه دو پارچه
شــد .وقتی تظاهرت بی وقفه ادامه داشــت انعکاس خودرا در مقابله نمایندگان
مجلس شــاه بــا یکدیگر ودرصحن مجلس شــورایگــذارده بود! رژیم شــاه می
پنداشــتکه با راه اندازی این جنگ زرگری ودادن پرچم مخالفت بدست امثال
بنی احمدها ودیگران  ،یک اپوزیســیونکنرتل شده می افریند وبا بند وبست بنی
المللی نشــان میدهدکه ایران میتواند درغالب یک مشــروط سلطنتی و همانطور
که درقانون اساسی آن نیز آمده تغیری مسری دهد ونجات یابد .زهی خوش خیایل
که چون بندهای اختناق شــل شــد ودیگر توان جلوگریی از حرکت مردم وجود
نخواهد داشــت .آن ســانکه حتی وقتی ســاواک جهنمی و منحوس واز عاملنی
رســوایی رژیــم پهلــوی برچیده و غریقانونی شــد نیــز رهربی بالفعل واســامی
تظاهرات به ســاخت حکومت جانشنی رژیم شاه رســیده بود .دراینگریودار شاه
درفکر خروج ازکشــور وقربانیانش دســت بستهگوشــه زندان منتظر ذبح اسالمی
بودند (نصریی  ،هویدا .)...
***
بی شــک مرتضوی وپورمحمــدی وقربانیان بعدی جمهوری اســامیکه جلوی
خشــم مردم پرتاب میشــوند آغاز مرحله جدیــدی از حیات نظام بربریت اســت.
اگــر این احتمال بوجود آید چپ انقالبی وظیفه دارد تا همنی امروز به فکر فردا
باشد .به یاد میآورمکه در لحظه سقوط رادیو ایران درمیدان ارگ ( 22بهمن )57
ودرحالیکه هزاران نفر ســاختمانهای رادیو وبخــش اداری آن را هدف قرار داده
بودندکســی به فکر تهیه اعالمیه و اصالعیه ای نبودکه فورا وبا همکاری بخشــی
ازکارکنان رایوکه حاضر به همکاری بودند خوانده شــود .این مهم روی هوا بود
که ســه آخوند زبروزرنگ خود رااز مدرســه رفاه رســاندند وشد آنجهکه شنیدید.
پیام امام خمینی  ....واطالعیه دولت موقت و اعالمیه شورای انقالب اسالمی!.
اکنونگاه وزمان آن اســتکه فارغ از جنگ ودعواهای ماندگار وســالیان  ،چپ
اکیــدا درفکر وعمل به ارائه بدیل جمهوری باشــد .این بدیل باید درعرصه های
اقتصادی-سیاسی برنامه روشن  ،عامه فهم وعملی داشته باشد .درعرصه حقوق
بشــر و بنای آزادی های دموکراتیک مــردم خود وبازندگی خود محلی از اعراب
برای ســازمانهای سیاســی باقــی نمیگذارند چراکه همنی موارد اســتکه عمدتا
جوانان را مقابل نریوی مســلح رژیم قرار داده وسالهاســتکه جوانان علریغم ان
همه تحقری و شکنجه وبازداشت وبویژه دخرتان جوان وزنان  ،جمهوری اسالمی
را عذاب داده اند.آنچهکه برعهده چپ انقالبی اســت نشان دادن اراده  ،جرات
وبلوغ استکه بتواند چپ راکه علیه دیکتاتوری سابق و تروریسمکنونی موضوع
دارد ودنیــای دیگری وبهــری را روی همنی زمنی ممکن میداند  ،متحدکند.گاه
ســرنگونی رژیم مردمان دنبال واکاوی تئوریــک نریوهای انقالبی نخواهند بود
وحمایــت ازکســانی میکنندکه جــدا زن ومرد میدان باشــند وفــرش را از زیر پای

قاتلنی فرزندان خلق ســتمدید بکشــند.که ذبح اسالمی ســعید مرتضوی ها تازه
ابتدای ماجرای سقوط رژیم بربریت وپایان تئاتر وحشت اسالمی است.

