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  مرداد٢٨ بھ بھانھ پنجاه و ششمین سالگرد کودتای ننگین 
پاسخی بھ سلطنت طلبان رنگارنگ

    
 تسلطنت دموکراتیک حرف مفت اس

سلطنت طلب شاه دوست مدعی است کھ بین وی کھ . سلطنت طلب شاه دوست خود را دموکرات جا می زند
آنوقت برای بیان این فرق اساسی اینگونھ  .اساسی وجود دارد فرق ی سلطنت طلباست و شاه اللھی ھا“ دموکرات“

یکی . مردم تره ھم خورد نمی کندو دیگری برای رای  می گذارد “احترام“استدالل می کند کھ یکی بھ رای مردم 
است آن را بھ رای مردم می گذارد و تنھا حکم “ دموکرات“سلطنت را حق طبیعی و ازلی شاه می داند و دیگری کھ 

ر زده حال اگر مردم برای بار سوم نیز شاه را از مملکت بیرون کردند آنھا جِِ.  قبول داردنظر خودشتائید مردم را بر 
یکی از ھمان تاکتیکھای سابق . ازی را تا بجائی برسانند کھ مردم از روی ناچاری بھ آنھا رای دھندو مایلند کھ این ب

فرق آنھا در این است کھ . استفاده می کند و دیگری آن تاکتیکھا را فرسوده دانستھ و خواھان رنگ عوض کردن است
ست مجددا بر سر کار آورد و دیگری می یکی بھ زور می خواھد سلسلھ منفوری را کھ انقالب مردم منقرض کرده ا

میدان آید تا آنچھ را کھ سلطنت طلب  ی خواھی بھسوکرام، بریش تاریخ بخندد و با آرایش دخواھد بر نظر مردم تف کند
 سلطنت طلب نمی تواند ماھیتا دموکرات .قلچماق بزور چماقش نمی تواند بگیرد این یکی بھ زور زبانش بھ کف آورد

س اعتقاد بھ این کھ مملکت باید اربابی مفتخور و طفیلی داشتھ باشند کھ بطور ارثی و بھ علت خویشاوندی زیرا نف. باشد
خونی زمام امور را در دست بگیرد و ھزینھ سرسام آور بریز و بپاشھای دربار و تولھ ھای ریز و درشت آنھا را بھ 

کم و زیر شکم آنھا را تامین کنند ضد دموکراتیک ترین مالیات مردم تحمیل کند و مردم بیچاره جان بکنند و نیازھای ش
سلطنت یعنی حکومت آقا باالسرھا بھ . تفکری است کھ یک فرد در قرن بیست و یکم می تواند بھ آن اعتقاد داشتھ باشد

دانستن  توھین مستقیم بھ مردم و تحقیر و خوار ،پیشنھاد پذیرش والیت این آقا باالسرھای بی مایھ. اعتبار گروه خونی
.  برای ابدی کردن پدیده ای کھ بھ ابدیت پیوستھ از تحقیر ملتشان نیز ابا ندارند“دموکرات“این شاھدوستان . آنھاست

سلطنت شکلی از . آنھا بھ سنتھای زنگارگرفتھ ای استناد می کنند کھ برای شادمانی و شفای جامعھ دورانداختنی است
و اینکھ پس مانده ھای آن ھنوز در دوران جدید باقی مانده است از عتیقھ حکومت است کھ بھ گذشتھ تاریخ تعلق دارد 

 . بودن آن ذره ای نمی کاھد
زیرا جمھوری می تواند دموکراتیک و یا ضد .  قیاس کاذب و عوامفریبانھ ای است،قیاس سلطنت با جمھوری

کومت ضد دموکراتیک بوده و دموکراتیک باشد ولی سلطنت ماھیتا و ھمیشھ در قرن بیستم و بیست و یکم یک ح
 .خواھد بود

سلطنت طلب ضد دموکرات است زیرا بھ نیروی مردم اعتقادی ندارد بھ جمھوریت کھ بیان تاریخی نیروی مردمی 
ضد دموکرات است برای اینکھ می خواھد ھر سفیھ و ھرزه ای بھ اعتبار خویشاوندگی خونی بر . است اعتقادی ندارد
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مت کند و جد اندر جد از کیسھ ملت مفتخوری کند و برای کاری کھ نکرده حقوق کالن میلیونھا انسان عاقل حکو
 .   بازنشستگی دریافت کند آنھم بجز اینکھ با ضیافتھای ملت بر باد ده و خزانھ خالی کن خدمتی بھ این کشور کرده باشد

باین جھت . راتیک وجود دارندگفتھ می شود کھ ما ھمانقدر جمھوری ھای ضد دموکرتیک داریم کھ سلطنتھای دموک
حکومت سلطنتی نھ “ محسنات“. از این بی مایھ تر استداللی نمی توان عرضھ کرد. جمھوری و سلطنت ھمترازند

.  بھ کاستیھای جمھوری توضیح داده شده و تعریف می گرددبلکھ با اتکا و برتری ماھوی آن متکی بر ماھیت سلطنت
جمھوری “ تالی “خوب“توضیح ورشکستھ آنھا این است کھ سلطنت . لطنت استھمین نوع استدالل بیان طفیلیگری س

 .طفره می رود“ خوب“ آنقدر بزدل است کھ از قیاس جمھوری خوب و سلطنت “دموکرات“سلطنت طلب . است“ بد
.  آلود ماھی بگیردفقط در بازار آشفتھ فکران و وادادگان سیاسی می خواھد از آب گل“ دموکرات“سلطنت طلب 

لطنت طلب با شانتاز بھ شما حملھ می کند و مدعی می شود ھر کس سلطنت را بھ بازی دموکراسی نگیرد و بھ س
این اندیشمندان مردم فریب تاریخ را بھ فراموشی می سپارند کھ مردم ایران . گردن ننھد دموکرات نیست“ دموکراسی“

و کودتای ضد مردمی بر سر کار آمد و بار . ا.  آی. فرار دادند و وی بھ یاری سی١٣٣٢ مرداد ٢۵یکبار شاه را در 
 بھمن ریشھ این خاندان را بریدند وسلسلھ پھلوی و شاھنشاھی در ایران را ٢٢دیگر در انقالب شکوھمند و تاریخی 

 بھ رای مردم احترام بگذارید و یک بار “دموکرات“پس ما از شما می طلبیم کھ آقایان . برای ھمیشھ منقرض کردند
 بھمن صد بار دیگر نیز ٢٢اگر در ھمان روز . میشھ گور سلطنت را ھمانگونھ کھ مردم کندند شما نیز بکنیدبرای ھ

 موافقید یا خیر مسلما مردم آگاه میھن ما نفرت یم سلطنتژء ربطور جداگانھ از مردم میھن ما رای می گرفتند کھ با بقا
ھوری اسالمی از نفرت مردم ایران نسبت بھ سلطنت سوء اینکھ رژیم جم. خویش صد بار از سلطنت ابراز می داشتند

. استفاده کرد تا رژیم اسالمی را جایگزین آن کند ذره ای نیز از درجھ نفرت مردم میھن ما از رژیم سلطنت نمی کاھند
انقالب بھمن بھر صورت برای روبیدن رژیم سلطنتی و محو سالطین بود و روی کار آمدن رژیم سرمایھ داری 

ولی سلطنت طلبان این حکم روشن و پاسخ .  اسالمی جنایتکار کمکی بھ کسب آبرو برای سلطنت نمی کندجمھوری
زیرا فقط بھ تصمیماتی گردن می نھند کھ منافع رژیم . صریح مردم ایران را قبول ندارند زیرا ضد دموکرات اند

رچسب اتھام بھ جمھوریخواھان از اعتقادشان بھ توسل آنھا بھ رای مردم و ب. وابستھ بھ امپریالیسم سلطنت را تامین کند
 .مردم نیست از کینھ ایست کھ نسبت بھ مردم دارند

 ٢٢ و ١٣٣٢ مرداد سال ٢۵ما بار دیگر باین سلطنت طلبان مزدور می گوئیم کھ بھ رای مردم ایران در روز تاریخی 
    .   سلطنت مرد و قابل برگشت نیست.  گردن نھید١٣۵٧بھمن سال 

 این سلطنت طلبان کالش کھ برای آرایش سلطنت بیاد دموکراسی افتاده اند بخوبی واقفند کھ نھ رضا خان قلدر البتھ
 ھم از دیکتاتوری “دموکرات“ولی این آقایان یک شبھ . دموکرات بود و نھ فرزند خلفش محمد رضا شاه دموکرات بود

یشرمی را تا بجائی می رسانند کھ دیکتاتوری و رضا خان و ھم از دیکتاتوری فرزندش حمایت می کنند و درجھ ب
 سال تقدیم امپریالیست ۶٠استبداد رضا خانی را کھ زمینخواریش ماوراء ھر قانون بود و نفت ایران را دودستی برای 

.  را تجدید نمود مترقی جلوه داده و استبداش را نیاز جامعھ قلمداد می کنند“دارسی“انگلستان کرد و قرارداد استعماری 
حاضر نیستند حتی بھ سخنان خود احترام گذارده و این پدر و پسر دیکتاتور و خیانتکار “ دمکرات“این سلطنت طلبان 

 ھمین طفره رفتن از محکوم کردن این پدر . و ضد دموکرات بنامنداشتھ امپریالیستھا را محکوم کنندمبھ منافع ملی و گ
 .ضد دموکراتیک آنھاست گر ماھیت ءو پسر دیکتاتور و ضد دموکرات افشا

خوب است در این زمینھ چند کلمھ ای . گفتھ می شود ما سلطنت دموکراتیکی می خواھیم نظیر سلطنت پادشاه اسپانیا
 .گفتھ شود

سلطنت طلبان . مردم اسپانیا در یک انتخابات دموکراتیک سلطنت را منقرض کرده و بھ جای آن جمھوری را برگزیدند
د سلطنت طلبان ایرانی بزیر بار این تصمیم اکثریت شکننده مردم نرفتند و بھ رای مردم گردن جنایتکار اسپانیا مانن

، فاشیستھای ایتالیا کھ از ژنرال فرانکوی فاالنژیست حمایت می کردند با ننھادند و در عوض با یاری نازیھای آلمان
 و تا زمانیکھ خطر بازگشت جمھوری را احساس می یاری سربازان مراکشی بھ قتل عام جمھوریخواھان برخاستھ

کردند با چکمھ آھنین فاشیستی در اسپانیا حکومت کرده بھ قتل عام مردم پرداختھ و سرانجام فرانکوی فاالنژیست و 
 موسولینی در آستانھ مرگش با یاری سازمان جاسوسی آمریکا پادشاه کنونی اسپانیا از خانواده بوربون -ھمدست ھیتلر

سلطنت اسپانیا سلطنت چرک و خون فاشیسم است و با زور و جنایت و بی احترامی بھ آراء و عقاید . را بدنیا آوردھا 
این رژیم سلطنتی بر خالف میل مردم اسپانیا ھواداری خویش را از شرکت اسپانیا در جنگ . مردم استوار شده است

.  این رژیم سلطنتی بھ خون مردم عراق آغشتھ استدست. عراق اعالم داشت و بھ قتل عام مردم عراق صحھ گذارد
این رژیم سلطنتی از رژیم شاه کمکھای کالن مالی دریافت می کرد و دسترنج زحمتکشان ایران را بھ حلقوم نیروھای 

مراجعھ کنید بھ کتاب خاطرات (دست راستی اسپانیا می ریخت تا مبادا نیروھای چپ در اسپانیا قدرت را بر کف گیرند
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وی بخشی از خانواده ارتجاع جھانی و ھمدست محمد رضا شاه ). توفان-علم خواجھ دربار محمد رضا شاههللا اسدا
، ھمدست ھیتلر و ضد این رژیم سلطنتی تا بھ امروز مجسمھ ھای ژنرال فرانکوی فاشیست و دیکتاتور. منفور است
دانھای شھر برای مجازات و تنبیھ و ارعاب را کھ سلطنت را مجددا در اسپانیا بر سر کار آورده است در میدموکرات 

. شکنجھ گر را دست نخورده باقی گذارده استیا سویل د، گارارتش فاالنژیستھای فرانکو. مردم استوار نگاھداشتھ است
 ھزار جانباختگان خلق ٣٠این رژیم سلطنتی مانع از آن است کھ گورھای دستھ جمعی جمھوریخواھان گشوده شوند و 

 در “خاوران“این رژیم سلطنت مبتکر گورھای دستجمعی . ائی شده و با افتخار بخاک سپرده شونداسپانیا شناس
این رژیم ضد دموکراتیک و مولود  . سال زودتر از رژیم جمھوری اسالمی دست بکار شده است٧٠اسپانیاست است و 

می آورد و آنھا را در کنار فاشیسم از خانواده سلطنت منقرض شده ایران در جشنھای خویش دعوت رسمی بھ عمل 
این اقدام ضد دموکراتیک . ضد دموکراتیک ترین سالطین جھان جای می دھد تا جبھھ جھانی ارتجاع سیاه را کامل کنند

این رژیم سلطنتی بھ انقالب شکوھمند و ضد سلطنتی بھمن و رای مردم . و توھین مستقیم بھ ملت بزرگ ایران است
ین رژیم نھ تنھا دموکرات نیست بلکھ نمای عوامفریبی در اسپانیاست تا بعنوان نماد ا. ایران بی احترامی می کند

 رژیمھای .از شدت مبارزه طبقاتی بکاھد و در خدمت عوامفریبی نقش ضد تاریخی خویش را ایفاء نماید“ وحدت ملی“
ندگان استعماری ھستند کھ خفقان و آنھا نمای. نیز بھترین از این نیستند...  و، انگلستان دانمارک، ھلند،سلطنتی بلژیک

دیکتاتوری استعماری را بھ اقصی نقاط جھان ھدیھ بردند و مردم بومی این کشورھا را کھ باندازه مردم کشور ما حق 
، آدمکشی و آیا استعمار و چپاول. حیات داشتند بیشرمانھ و بھ وحشیانھ ترین وضعی از دم تیغ بیدریغ استعمار گذراندند

 بشریت مغایرتی با دموکراسی ندارد؟نابود کردن 
بد و . گفتھ می شود ھمھ جمھوریخواھان دموکرات نیستند و الزاما ھمھ سلطنت طلبان نیز ضد دموکرات نخواھند بود

، ما و ما اضافھ می کنیم آری چنین است ما آدمکشھای خوب داریم و آدمکشھای بد داریم. خوب در ھمھ جا وجود دارند
 ما در میان نازیھا آدمخوار جناح چپ داریم و جناح . داریم و فاشیستھای ضد دموکرات داریمفاشیستھای دموکرات

باین جھت جای سلطنت طلبان ایران نھ در کنار خلق . ما در میان استعمارگران چپی و راستی داریم. راست داریم
 “چپ دموکرات“استعمارگران  و “چپ“، نازیھای “دموکرات“فاشیستھای ، “خوب“ایران بلکھ در کنار فاشیستھای 

 چنین جبھھ ای برازنده خاندان پھلویست کھ ھنوز از غارت ثروت مردم ما در آالف و الوف زندگی می کنند و .است
خاندانی کھ ھمان شکنجھ گران و مفتخوران و اندیشمندان بنای استبداد را در . حاضر بھ پس دادن ھیچ حسابی نیست

 توانشان ھنوز نیز برای توجیھ رژیم سلطنت استفاده می کنند و در ضمن بدنبال ایران بدور خود جمع کرده و از
 .ھ گیر نیز ھستِلداللھای جدیدی نیز در میان روشنفکران بی مایھ و درھم و َص

، ما نمی خواھیم ، ما قیم مردم نیستیممی گویند ما ھوادار نظر مردم ھستیم“ بیطرفانھ“مشتی عوامفریب پیدا شده اند کھ 
ھر چھ مردم بگویند ما آن کار را . ای مردم تعیین تکلیف کنیم و بگوئیم کھ سلطنت را انتخاب کنند و یا جمھوری رابر

 و مبلغخود شما ، نظر مستقل خود شما چیست؟! ما از این عوامفریبان ظاھرا دنبالھ رو می پرسیم آقایان. می کنیم
، مگر شما قیم سلطنت طلبان ھستید کھ وکالت آنھا بلیغ می کنید؟توصیھ گر کدام نوع حکومت ھستید و آنرا برای مردم ت

جلوی گاری خود بستھ را بھ “ دموکرات“، مگر سلطنت طلبان خودشان زبان ندارند کھ مشتی نادان را بعھده گرفتھ اید
م سلطنتی شما حضرات کھ مدعی ھستید بھ اراده شھروندان جامعھ احترام می گذارید اعتراف کنید ھوادار نظا. اند؟

ھستید یا ھوادار جمھوری؟ شما کدام یک از این خواستھا را و با کدام استدالل تبلیغ می کنید و برای جامعھ ایران مفید 
ما از شما می پرسیم از چھ موقع آزادی بیان در نفی سلطنت طفیلی و منفور و زنگار گرفتھ از نظر تاریخی . می دانید

بھر صورت قبل از انتخاباتی باید .  چھ موقع نام سانسور را دموکراسی گذارده انداز. ادعای قیمومیت برای مردم است
نظریات موافق و مخالف گفتھ شود و استدالالت بھ مردم کھ در اکثریت خودشان بھ علت گرفتاریھای روزمره فرصت 

 بھ چھره خویش نقاب شما آقایانی کھ. ندارند کھ پیگیرانھ و عمیق با تحلیلھای سیاسی مشغول شوند ارائھ گردد
اگر شما . دموکراسی زده اید خود شما ھوادار چگونھ نظامی ھستید؟ چھ چیز را می خواھید برای مردم تبلیغ کنید

جمھوری خواه واقعی ھستید بھتر است سنگ جمھوری و نھ سنگ سلطنت را بھ سینھ بزنید و برای سلطنت طلبان 
 .    منفور بنام  دموکراسی دل نسوزانید

 منظور سلطنت .تنھا برای توجیھ خیانتھا و جنایات خاندان پھلویست“ دموکرات“ است کھ استناد بھ این سلطنتھای این
آنھا خجالت می کشند شفافیت بکار برند و بگویند . طلبان نیز ھمان روی کار آمدن و یا روی کار آوردن پھلوی ھاست

 انتزاعی است “سلطنت دموکراتیک“واژه . ی ایران استکھ منظورشان روی کار آوردن مدعی بی تاج و تخت پادشاھ
برانگیزاننده خشم خفتھ مردم میھن “ صفر کیلومتر“، براحتی رد را گم می کند ولی استفاده از نام ، مجرد استبی ربط

 . ، باین جھت آنھا بحثھای انتزاعی را ترجیح می دھندماست
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مردم ایران ھرگز ننگ سلطنت را تحمل نخواھند . ند بردولی سلطنت طلبان ضد دموکرات این امید را بگور خواھ
دیگر این سلطنت طلبان دزد و مفتخور قادر نخواھند بود ثروتھای ملی ایران را در پای روسپی ھای شرقی و . کرد

 .جای آنھا در نزد ھمان اربابشان جرج بوش و آریل شارون است. غربی بریزند و خزانھ ملت را غارت کنند
ست کھ ھر کس کھ تالش کند جائی برای سلطنت طلبان در صفوف اپوزیسیون ایران باز کند خودش را از حقیقت این ا

و در جبھھ امپریالیستھا و ، می خواھد تاریخ را بھ عقب برگرداند صف اپوزیسیون مترقی ایران کنار گذارده است
.   ننگش باد. صھیونیستھا سینھ می زند
 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری فاشیستی جمھوری اسالمی                                  

 ! مرداد٢٨                        ننگ و نفرت بر سلطنت طلبان این حامیان کودتای امپریالیستی 
!                                                   زنده باد آزادی وسوسیالیسم 
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