
    ایرانایرانمبارزه طبقاتی در مبارزه طبقاتی در 
  همگانی همگانی   انقالبانقالبپیروزی پیروزی برای برای الزم الزم شرط شرط طبقه کارگر طبقه کارگر رهبری رهبری 

 ( (11  ))  

  شاه در رفت شاه در رفت 

    ییو انگلیساااو انگلیسااا  ئیئیآمریکااااآمریکااااشاااوم شاااوم طااار  طااار  اجااارای اجااارای اساااتاماری  اساااتاماری    ––نفتااای نفتااای توطئاااه توطئاااه   سااااع بااااد ازسااااع بااااد از  5252

    فیضاااهفیضاااه  ––ش ش ارتاااارتااا  ––درباااار درباااار جنایااات جنایااات و عماماااه  و عماماااه  ساااتاره ساااتاره تاااا  و تاااا  و     کاشاااانیکاشاااانی  ––زاهااادی زاهااادی   ––شااااه شااااه خیانااات خیانااات 

    مصااااد مصااااد حکوماااات  ااااانونی حکوماااات  ااااانونی خورشاااایدی در  باااااع خورشاااایدی در  باااااع   13351335ماااارداد ساااااع ماااارداد ساااااع   5252ننگااااین ننگااااین کودتااااای کودتااااای پاااا  از پاااا  از 

باااور نماای کاارد  باااور نماای کاارد  هاای  هاای      احماا احماا شاااه شاااه   ––شاااهن شاااهن     و مناازویو مناازوی  منفااورمنفااورسرسااپرده  سرسااپرده  دار دار آن تاجااآن تاجاازمااانی کااه زمااانی کااه 

رفااات  رفااات  در گدر گانقاااالب همگاااانی بهمااان انقاااالب همگاااانی بهمااان   ......بپاااا خیااازدبپاااا خیااازد  !!««و خااااموش و خااااموش مقهاااور مقهاااور و و   مطیااا مطیااا » »   نساااعنساااعیااا  یااا  کاااه کاااه 

میلیاااونی  میلیاااونی    3232تقریباااا نیمااای از یااا  جمایااات تقریباااا نیمااای از یااا  جمایااات غااارش غااارش     یااارانیااارانصااابور و مرااارور اصااابور و مرااارور اماااردم ماااردم رساااای رساااای صااادای صااادای 

  ... ... بگو مرگ بر شاهبگو مرگ بر شاه: : شنیدشنید  دوردورراه راه از از   رارامذهبی و المذهب مذهبی و المذهب 

  

    پاره کنی  پاره کنی      شاه همه روسپیانشاه همه روسپیاناگر ای اگر ای                                 

  دفتر شار مرا تا ندمد صبح سپید  دفتر شار مرا تا ندمد صبح سپید                                                                                                                          

  باز بر سینه دیوار نویسند برا  باز بر سینه دیوار نویسند برا                                

  براین عامع رسوای سیا براین عامع رسوای سیا     مرگ بر شاهمرگ بر شاه                                                                                                          

  

کشور ما  کشور ما    میهن دوستمیهن دوستکمونیست و کمونیست و از افسران انقالبی و از افسران انقالبی و     در زنداندر زندان  مانده سرگرد جافر وکیلیمانده سرگرد جافر وکیلییاد یاد 

  عضو حزب توده ایرانعضو حزب توده ایران

  

  

ب  ب  باااا وجاااود اختناااا  و سااارکوباااا وجاااود اختناااا  و سااارکو! ! ««ملوکاناااه ملوکاناااه » » های های م دساااتورالاملم دساااتورالاملکاااه تمااااکاااه تماااامالاااوم شاااد مالاااوم شاااد تاااازه تاااازه 

. . ههواروناااه داشاااتواروناااه داشاااتبی بی اابازتااابازتااا  ماااردم ایااارانماااردم ایااارانمیاااان میاااان در در   ......آشاااکار و نهاااانآشاااکار و نهاااانشاااکنجه و اعااادام هاااای شاااکنجه و اعااادام هاااای تااارور و تااارور و 

ملااای و انقالبااای  ملااای و انقالبااای  خیااازش خیااازش یااا  یااا  ! ! ««نافرماااانی نافرماااانی » » حتااای احتمااااع ایااان حتااای احتمااااع ایااان شاااواهدی هسااات مبنااای براینکاااه شاااواهدی هسااات مبنااای براینکاااه 

    نباااودنباااودبااااور کردنااای بااااور کردنااای نخبگاااان بارگااااهی نخبگاااان بارگااااهی لشاااگر لشاااگر بااارای بااارای   ن دساااتن دساااتخاااود جاااوش از ایاااخاااود جاااوش از ایاااو و همگاااانی همگاااانی    یاااام یاااام

     ااارار نگرفااات ااارار نگرفاااتپهلاااوی پهلاااوی شااااهی شااااهی   ––پاااادو پاااادو نثااااران نثااااران ن ن ااجاااجاااماااداحان و ماااداحان و     درباریااااندرباریاااانو و   در بااااردر باااارعنایااات عنایااات رد رد وومااامااا

  ... ... خود با ی ماندندخود با ی ماندنددر جهع در جهع آخرین دم آخرین دم تا تا و و 



  

باار شاایلون لانااات  باار شاایلون لانااات  ... ... آریاااامهرآریاااامهر  شاااهشاااه  ––شاااهن شاااهن اعلیحضااارت اعلیحضااارت   خاادایگانخاادایگانکااه کااه بیخااود نباااود بیخااود نباااود پاا  پاا    

    مسااااترالتیمسااااترالتیو و   مااااالی و صااااناتیمااااالی و صااااناتینهادهااااای نهادهااااای و خاااادماتی  و خاااادماتی    مالاااا  دههااااا واحااااد تولیاااادی و بارزگااااانیمالاااا  دههااااا واحااااد تولیاااادی و بارزگااااانی

    ییخااااارجخااااارجداخلاااای و داخلاااای و هااااای هااااای کت کت ررشااااشاااامخااااتلط  مخااااتلط  کلفاااات و کلفاااات و مپانیهااااای مپانیهااااای کک    باناااا  هااااای باااازرگباناااا  هااااای باااازرگسااااهامدار سااااهامدار 

شاااار  و غاااارب و شاااار  و غاااارب و در در   هاااازار آبااااادیهاااازار آبااااادی  1111مع مع ااشااااشاااا  ––  باااااب و باغااااداریباااااب و باغااااداریزمینهااااای مرغااااوب  زمینهااااای مرغااااوب  صاااااحب صاااااحب 

دالوران دالوران نهیاااب نهیاااب اولاااین اولاااین باااا باااا ... ... نقدیناااهنقدیناااهدالر دالر میلیاردهاااا میلیاردهاااا     دارائااای منقاااوعدارائااای منقاااوعکلااای کلااای + + کشاااور کشاااور شاااماع و جناااوب شاااماع و جناااوب 

! ! ««و راساااا و راساااا شخصاااا شخصاااا » »   شااااهشااااه  ––شااااهن شااااهن   مااای گویناااد کاااه   مااای گویناااد کاااه کاااردکاااردخاااود را گااام خاااود را گااام   ییپااااپااااو و دسااات دسااات   ایااارانایاااران  گمناااامگمناااام

. . چاااه حرفااااچاااه حرفاااا؟ ؟ !!افتاااادافتااااداش اش وطااان وطااان بااارای بااارای آنچناااانی آنچناااانی   ماموریاااتماموریاااتیااا  یااا    ––  اضاااطراریاضاااطراری  سااافرسااافرناااوعی ناااوعی بفکااار بفکااار بااااز بااااز 

    گرفااااتگرفااااتدسااااتور دسااااتور چاااااره ای نداشاااات  چاااااره ای نداشاااات      در منطقااااهدر منطقااااه  اسااااتاماراسااااتامارسفارشاااای سفارشاااای ناااادارم ناااادارم ااژژ    ماااارد ماااارد حاااااع آنکااااه حاااااع آنکااااه 

خاورمیانااااه  خاورمیانااااه  و شاااارکا  در و شاااارکا  در   امپریالیساااام آمریکاااااامپریالیساااام آمریکااااانلااااامی نلااااامی   حفاااال اساااارارحفاااال اساااارارباااارای باااارای بیشااااتر بیشااااتر مااااامور شااااد  مااااامور شااااد  

  ... ... را کنار بکشدرا کنار بکشد  خودخودزودتر زودتر هرچه هرچه 

  

سااارهنی دیباااا  سااارهنی دیباااا  درداناااه درداناااه دماماااه خاااانگی  دماماااه خاااانگی  هماااراه هماااراه حسااااب پااا  ناااداد و گریخااات  حسااااب پااا  ناااداد و گریخااات  ه خاااائن  ه خاااائن  شااااشاااا

اساااناد بهاااا دار  اساااناد بهاااا دار  کلااای کلااای گریاااان  گریاااان  چشااام چشااام باااا باااا ... ... باااانو و تولاااه هااااباااانو و تولاااه هاااا  شاااهشاااهشااااهی  شااااهی    رضاااارضااااهاااای هاااای ترورترور  ماااامورماااامور

ر  شااااد  ر  شااااد  باااارای همیشااااه از دور خاااااباااارای همیشااااه از دور خااااا... ... فرنگاااایفرنگاااایدر چماااادان هااااای در چماااادان هااااای پنهااااان پنهااااان ! ! ««  سااااللنتیسااااللنتی» » جااااواهرات جااااواهرات 

. . بااه گااور بااردبااه گااور بااردبااا خااود بااا خااود را را ولاای ناماات ولاای ناماات   رازراز    مناازویمناازوی  منفااورمنفااورجنایتکااار جنایتکااار     سرسااپردهسرسااپردهدالع دالع     ایاان سااار ایاان سااار 

                ... ... رفترفتدر در شاه شاه 

  

    ایااارانایاااران  در ماااورد آرایاااش طبقااااتی جامااااهدر ماااورد آرایاااش طبقااااتی جامااااهمشاااکو  مشاااکو  تااااابیر تااااابیر صااارفنلر از صااارفنلر از   باااا ایااان حسااااب باااا ایااان حسااااب 

هااااای رام  هااااای رام  لاااای لاااای ییطفطف+ + در درجااااه نخساااات در درجااااه نخساااات   ا لیتاااای ممتاااااز  شاااااه و چاااااکران بلنااااد پایااااها لیتاااای ممتاااااز  شاااااه و چاااااکران بلنااااد پایااااهآنجااااا کااااه آنجااااا کااااه از از 

! ! «« اااانون  اااانون » » طبااا  طبااا  ... ... کارچاااا  کااان و بسااااز و بفاااروشکارچاااا  کااان و بسااااز و بفاااروشو و دالع دالع     ماااومنماااومن  روحاااانی و باااازاریروحاااانی و باااازاریمشاااتی مشاااتی 

    شااااهشااااه  ––اجااارای فااارامین شااااهن اجااارای فااارامین شااااهن   بناااا باااراینبناااا باااراین... ... داشاااتداشاااتمنقاااار منقاااار وساااائع تولیاااد و مبادلاااه را در وساااائع تولیاااد و مبادلاااه را در تماااام تماااام 

  تمرکااز عمااودی ثااروت و توساااه عرضاای فقاارتمرکااز عمااودی ثااروت و توساااه عرضاای فقااربااه بااه   ماای بایساات هرچااه بیشااترماای بایساات هرچااه بیشااتر! ! ««ملوکانااه ملوکانااه » » اواماار اواماار 

  ... ... دکتر زنوزیدکتر زنوزیآ ای آ ای نیلی  نیلی  جناب جناب ت ت تردستی که نیستردستی که نیس  ..شودشودمنجر منجر در سطح ملی در سطح ملی 

  

  . . ندندنیساااتنیساااتبحااا  بحااا  فااااال ماااورد فااااال ماااورد ا تصااااد ایاااران ا تصااااد ایاااران بااار بااار آن آن مثبااات و منفااای مثبااات و منفااای تااااثیر تااااثیر ارضااای و ارضااای و اصاااالحات اصاااالحات 

و و   تتاز کااااار انااااداخاز کااااار انااااداخبکلاااای بکلاااای کشاااااورزی ساااانتی را کشاااااورزی ساااانتی را   ایاااان طاااار ایاااان طاااار اجاااارای اجاااارای کااااه کااااه یاااااد آوری ماااای کاااانم یاااااد آوری ماااای کاااانم فقااااط فقااااط 

را  باااایش از پاااایش  را  باااایش از پاااایش  رژیاااام کودتااااا رژیاااام کودتااااا     در عمااااعدر عمااااع  ..اشاااااعه داداشاااااعه داددر شااااهرهای باااازرگ را در شااااهرهای باااازرگ را نشااااینی نشااااینی حاشاااایه حاشاااایه 

    بلناااد پایاااهبلناااد پایاااهخایاااه مااااالن خایاااه مااااالن و و چااااکران چااااکران کاااه جمااا  کاااه جمااا      احمااا احمااا شااااه شااااه   ––  ننشااااهشااااهولااای ولااای . . کاااردکاااردمنااازوی منااازوی رساااوا و رساااوا و 

    دربااااریدربااااریپااار خااار  پااار خااار  هاااای هاااای   جشااانجشااانباااا برگاااذاری باااا برگاااذاری ار ناااه انگاااار  ار ناااه انگاااار  نگااانگااااامااای نماااود  مااای نماااود    !!««خردمناااد خردمناااد » »   ییرهباااررهبااار

    هااااهاااا  و زاغاااهو زاغاااههاااا هاااا گاااود گاااود باااا باااا ناااه چنااادان دور ناااه چنااادان دور ای ای فاصاااله فاصاااله ر ر ددخاویاااار و شاااامپاین خاویاااار و شاااامپاین شاااب نشاااینی هاااای شاااب نشاااینی هاااای 

باااه ری مااای کشاااید  باااه ری مااای کشاااید  را را « « اصاااالحات شااااهانه اصاااالحات شااااهانه » » مرتاااب مرتاااب   ......آبادهااااآبادهاااامفااات مفااات و و   ر آباااادر آباااادحصااایحصااایو و   حلبااای آباااادحلبااای آبااااد

    . . تحقیر می کردتحقیر می کردرا را مردم مردم 



  

تااااوده هااااا  تااااوده هااااا  عاجااااع عاجااااع هااااای هااااای بااااا نیازبااااا نیازچقاااادر چقاااادر رژیاااام ماااانحط کودتااااا رژیاااام ماااانحط کودتااااا کااااه کااااه ماااای رساااااند ماااای رساااااند هااااا همااااه هااااا همااااه ایناین

پهلااااوی پهلااااوی سرسااااپرده سرسااااپرده در بااااار در بااااار ... ... دون پایااااه هااااا  نفاااارین شااااده هااااادون پایااااه هااااا  نفاااارین شااااده هااااافرودسااااتان شااااهری و روسااااتائی  فرودسااااتان شااااهری و روسااااتائی  

فاصاااله داشااات  فاصاااله داشااات  ایاااران ایاااران صااابور و مرااارور صااابور و مرااارور ماااردم ماااردم     شااارافتمندشااارافتمنددلیااار و دلیااار و ساااخت کاااوش و ساااخت کاااوش و از ماااردم از ماااردم چقااادر چقااادر 

    ن و زحمتکشااااانن و زحمتکشااااانکااااارگراکااااارگرامطالبااااات مطالبااااات   !!««حقیااااران حقیااااران » » هااااای مااااادی و مانااااوی هااااای مااااادی و مانااااوی مناااادی مناااادی نیازنیازبااااا بااااا چقاااادر چقاااادر 

      حاااحاااماااورد بماااورد بن ن ااو در دورو در دورایاااران ایاااران از شاااما چاااه پنهاااان کاااه از شاااما چاااه پنهاااان کاااه . . بیگاناااه باااودبیگاناااه باااودماااا ماااا کشاااور کشاااور ارزش آفریناااان ارزش آفریناااان 

    احمااا احمااا شااااه شااااه   ––ن ن شااااهشااااهکاااه کاااه آتشفشاااانی آتشفشاااانی . . داشاااتداشااات  ندهندهخروشاااخروشاااداب و داب و   آتشفشاااانآتشفشاااانیااا  یااا  باااا باااا زیاااادی زیاااادی شاااباهت شاااباهت 

  ... ... کردکرددر  بضه خویش تصور می در  بضه خویش تصور می آن را آن را 

  

! ! ««ناااامرئی ناااامرئی » » ی ی و چاااه نیروهااااو چاااه نیروهاااا  باااه اینجاااا کشااایدباااه اینجاااا کشاااید! ! ««شااااهانه شااااهانه اصاااالحات اصاااالحات » » اینکاااه چااارا کاااار اینکاااه چااارا کاااار 

در سااااازماندهی آن دخالاااات داشااااتند  در سااااازماندهی آن دخالاااات داشااااتند  ... ... اسااااتاماراسااااتامارداخلاااای اسااااتبداد و داخلاااای اسااااتبداد و هااااواداران هااااواداران لشااااگر لشااااگر همااااراه بااااا همااااراه بااااا 

: : مجلاااه تهاااران مصاااور  چااااد تهاااران  بانااادازه الزم گویاساااتمجلاااه تهاااران مصاااور  چااااد تهاااران  بانااادازه الزم گویاساااتدر در خورشااایدی خورشااایدی   13311331سااااع سااااع ش ش گااازارگااازار

گون سااارگرم کارناااد کاااه گون سااارگرم کارناااد کاااه کمپاااانی خاااارجی در رشاااته هاااای گونااااکمپاااانی خاااارجی در رشاااته هاااای گوناااا  14021402اکناااون نماینااادگی هاااای اکناااون نماینااادگی هاااای ... ... » » 

  164164شااااارکت آلماااااانی  شااااارکت آلماااااانی    121121شااااارکت انگلیسااااای  شااااارکت انگلیسااااای    522522شااااارکت آمریکاااااائی  شااااارکت آمریکاااااائی    354354    ااهاااااهاااااآنآن  ملاااااهملاااااهججاز از 

ها  ها  ایااان شااارکتایااان شااارکت. . مااای باشاااندمااای باشاااند... ... شااارکت ساااوئدی و غیااارهشااارکت ساااوئدی و غیاااره  0404شااارکت ژاپنااای  شااارکت ژاپنااای    2323شااارکت فرانساااوی  شااارکت فرانساااوی  

میلیاااون لیاااره اساااترلینی سااارمایه میلیاااون لیاااره اساااترلینی سااارمایه   144144کلیاااد ا تصااااد ایاااران را در دسااات دارناااد و سااااالنه بااایش از کلیاااد ا تصااااد ایاااران را در دسااات دارناااد و سااااالنه بااایش از 

  ... ... باربارماموریت فوری درماموریت فوری در  ؟؟!!««... ... از ایران خار  می کننداز ایران خار  می کنند

  

    سااخاوتمندسااخاوتمند  ییهاهاچااه ایاارادی ماای تااوان بااه حضااور ایاان شاارکتچااه ایاارادی ماای تااوان بااه حضااور ایاان شاارکتولاای ولاای . . شاااهد از غیااب رساایدشاااهد از غیااب رسااید

؟ ؟ !!فاااتفاااتگرگردر ایاااران در ایاااران   ......فرانساااویفرانساااویآلماااانی و آلماااانی و   وو  آمریکاااائی و انگلیسااایآمریکاااائی و انگلیسااایکلفااات کلفااات سااارمایه هاااای سااارمایه هاااای حضاااور حضاااور 

تحقاااا  تحقاااا  باااااد از باااااد از و اناااادی و اناااادی دو ساااااع دو ساااااع     خورشاااایدیخورشاااایدی  13301330کااااه در ساااااع کااااه در ساااااع ! ! ««ویااااژه ویااااژه  ااااانون  ااااانون » » پاااا  آن پاااا  آن 

    خااااارجی در ایاااارانخااااارجی در ایاااارانرمایه گااااذاری رمایه گااااذاری تصااااویب و ضاااامن تشااااوی  سااااتصااااویب و ضاااامن تشااااوی  ساااا    ((و  و  شاااار  فااااشاااار  فاااا) ) ننگااااین ننگااااین   کودتاااااکودتااااا

    ییلااورلااورننچااه مچااه مباارای باارای ... ... امنیاات و انتقالشااان را در هاار مو اا  و بااه هاار صااورتی تضاامین ماای کااردامنیاات و انتقالشااان را در هاار مو اا  و بااه هاار صااورتی تضاامین ماای کاارد

    ... ... درباریدرباریمهمان نوازی مهمان نوازی ؟ ؟ !!بودبودی ی کارکارچه چه انجام انجام 

  

بااااود کااااه هجااااوم سراسااااری بااااود کااااه هجااااوم سراسااااری   خااااارجی در ایاااارانخااااارجی در ایااااران  ییبااااا لرااااو  ااااانون محاااادودیت باناااا  هااااابااااا لرااااو  ااااانون محاااادودیت باناااا  هااااا

! ! «« اااانونی  اااانونی » » و باااه تاسااای  و باااه تاسااای    ––  بااااال گرفاااتبااااال گرفااات  هااامهااامبانااا  هاااای ر یاااب  بانااا  هاااای ر یاااب      درصااادیدرصااادی  2424یاااا یاااا   0404  ییهااااهاااابانکبانک

میلیاااون لیاااره میلیاااون لیاااره   144144نه بااایش از نه بااایش از حالااات  دسااات کااام سااااالحالااات  دسااات کااام سااااالکاااه در بهتااارین کاااه در بهتااارین . . دداناااواا بانااا  هاااا انجامیااااناااواا بانااا  هاااا انجامیااا

  ! ! «« ااااانونی  ااااانونی » » راهزناااای راهزناااای نااااوعی نااااوعی یاناااای یاناااای   ––  داددادماااای ماااای را کاااااهش را کاااااهش ی از  اااادرت تولیاااادی کشااااور ی از  اااادرت تولیاااادی کشااااور اسااااترلیناسااااترلین

    ... ... ماموریت شاه خائنماموریت شاه خائننتیجه نتیجه 

  

  



! ! ««عادالنااه عادالنااه » » تقساایم تقساایم نااوعی نااوعی بااود تااا بااود تااا   ههموفاا  شاادموفاا  شااد  کودتاااکودتااارژیاام رژیاام مثااع اینکااه مثااع اینکااه از  اارار مالااوم  از  اارار مالااوم  

مااادعیان و هااام پیماناااان دور و نزدیااا  مااادعیان و هااام پیماناااان دور و نزدیااا  بااارای تساااهیع کاااار بااارای تساااهیع کاااار حااارا  دارائااای و اماااواع ماااردم ایاااران حااارا  دارائااای و اماااواع ماااردم ایاااران 

مساااائولیت بخااااش  ابااااع مساااائولیت بخااااش  ابااااع     همزمااااانهمزمااااان! ! همگااااان را فااااراهم آوردهمگااااان را فااااراهم آوردخااااود سااااازمان داده و مو تااااا رضااااایت خااااود سااااازمان داده و مو تااااا رضااااایت 

. . را هااام باااه عهاااده گرفاااترا هااام باااه عهاااده گرفاااتامپریالیساااتی امپریالیساااتی تاااوجهی از نوساااانات احتماااالی پاااولی و ماااالی و تجااااری دوع تاااوجهی از نوساااانات احتماااالی پاااولی و ماااالی و تجااااری دوع 

    ... ... روبرو بودروبرو بودبا کوهی از تنا ضات رنگارنی و مشکالت الینحع با کوهی از تنا ضات رنگارنی و مشکالت الینحع در داخع  در داخع  گواینکه گواینکه 

  

  رضا خسرویرضا خسروی                                                                                                                                                      

  

                


