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يــک فــاکــتــور مــهــم در بــحــران            
ـه در شـرايـط امـروز بــاال                 خـاورمـيـان
گرفتن کشـمـکـش مـيـان جـمـهـوري               
اسالمي و عربستان سـعـودي اسـت.        
اين يک کشمـکـش مـتـعـارف مـيـان            
دولتهاي منطقه و صرفا مـبـتـنـي بـر        
اهــداف و ســيــاســتــهــاي داخــلــي و             
مقطعي اين دولتها نيست بلکه  يـک      
ــحــران                  ــود مشــخــص ب ــم ــروز و ن ب
خــاورمــيــانــه در شــرايــط جــديــد و              
موقعيت و عملکـرد امـروز جـنـبـش          

 اسالم سياسي در منطقه است.  

در شــرايــط حــاضــر نــه تــنــهــا              
ـلـکـه احـزاب و                    ـه ب دولتـهـاي مـنـطـق
نيروهاي سياسي در اپوزيسيون آنـهـا،   
دولـت روسـيـه، و دولـتـهـا و احــزاب                 
حکومتي در غرب نيز بر مـتـن و بـا          
موضعگيري در قبال جـنـگ داخـلـي       
در جنبش اسالم سياسي و بلوکبـنـدي   
که در منطقه ميان نيروهاي اسالمـي  
در گرفته است در صـدد پـيـشـبـرد و            
سياستها و تامين اهـداف و مـنـافـع           
ـه        ـه مسـال خود هستند. امروز ديگر ن
ـه             فلسطين محـور بـحـران خـاورمـيـان
است و نه حتي حمله و حضور نظامي 
دولت آمـريـکـا و مـتـحـديـنـش. در                  

شرايط حاضر برآيند و سنتز مسـائـل     
گذشته در درگيري و رقابت و تخاصـم  
ميان نيروها و دولتهاي اسالمي بـروز  
يافته است و قرارست مسائل گذشـتـه   

مساله فلـسـطـيـن،      -و سنتي منطقه 
بحران سوريه، رابطه و توازن قوا ميـان  
آمريکا و روسيه، مـوقـعـيـت احـزاب          
ناسيوناليست کرد، رابطه آمريـکـا بـا      
متحدين سنتي اش نـظـيـر تـرکـيـه و             

بر اين مـبـنـا و در         -عربستان و غيره
اين چارچوب تعيين تـکـلـيـف بشـود.        
انعکاس  و نمودهـاي مشـخـص ايـن         
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جنبش کارگري، اعم از کـارگـران     
مراکز صنعتي يا خدماتي، معـلـمـان    
و پرستاران و سـايـر حـقـوق بـگـيـران                
زحمتکش در حـال گسـتـرش اسـت.             
مراکز بيشتري به اعتصاب و تـجـمـع      
دست ميزنند، اعتـصـابـات طـوالنـي        
مدت به يک نرم تبديل شده، بسـيـاري     
از مراکز بزرگ صنعتي به اعـتـصـاب    
مي پيوندند، بـعـضـا چـنـديـن مـرکـز             
کارگري دست به اعتصاب و تـجـمـع        

همزمان ميزنند، اتـحـادي در مـيـان           
معلمان و کارگران شکل گرفتـه اسـت     
و در جـريـان ايـن مـبـارزات هـر روز                 
شاهد ابتکارات تازه اي هستـيـم. هـر       
کدام از اين فاکـتـورهـا مـهـم اسـت و             
الزم است مورد بـررسـي قـرار گـيـرد.          
ـه بـررسـي         اما هدف من در اين نـوشـت
دو ويژگي مهم جنبش کارگري اسـت:  
چهـره دار شـدن جـنـبـش کـارگـري و                  
حضــور خــانــواده هــاي کــارگــران در           
تجمعات اعتراضي که ميتوان گـفـت     
هر دو به سنتي تثبـيـت شـده تـبـديـل           

ـه                 شده اند. هـدف مـن در ايـن نـوشـت
پـرداخــتـن بــه هــمـه دســت آوردهــا و              
ـه        ويژگي هاي جنبش کارگري از جـمل
وجود تشکل هاي کارگري مختلف و   
مستقل از دولـت کـه يـک دسـتـاورد              
مهم جنبش کارگري در ايـران اسـت،         
نيست. بـحـث مـن ايـنـجـا حـول دو                   

 ويژگي است که اشاره کردم. 
اگـر چـهــره دار شـدن جـنـبــش              

سال قبل شـروع     ۱۵ کارگري از حدود 
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وضعيت را در توافقـات اخـيـر مـيـان          
دولتهاي آمريکا و ترکـيـه و روسـيـه،         
اعالم جنگ ترکيه عليه داعـش و ي      
پ گ، و يارگيري و جبهـه بـنـديـهـاي        
احزاب ناسيوناليست کرد با نيروهـا و    
دولتهاي اسالمي در عراق و در ايـران    

تعلق احزاب بارزاني و طـالـبـانـي و        -
دو حزب دموکرات در کردستان  ايران 

  -بــه دو بــلــوک مــتــقــابــل اســالمــي           
مشاهده ميـکـنـيـم. امـا سـرنـوشـت              
خاورميانه را نهايتا نه صفبندي ميان 
ـلـکــه                   شـاخـه هـاي اسـالم سـيـاسـي ب
صفبندي طبقاتي مـيـان کـارگـران و           
توده مردم در مقابل کمپ سرمايه بـا    
همه دولتهـا و نـيـروهـاي رنـگـارنـگ              
ـه اي اش                 اسـالمــي و قـومــي و فــرق

 تعيين خواهد کرد.  
جــنــگ و کشــمــکــش در درون            
جنبش اسالمي در تحليل نهـائـي در     
بحران حکومتي بورژوازي منطقـه، و    
ـه، ريشـه                بورژوازي غـرب در مـنـطـق
دارد. داعش با داعيه دولت و خالفت  
اسالمي بر متن اين بحران حکومتـي  
شکل گرفته و بجلو رانده شده اسـت و    
ساير نيروها و دولتهـاي اسـالمـي در        

ـه       جـمـهـوري اسـالمـي، آل             -منـطـق
سـعـود، بشـار اسـد، دولــت تــرکـيــه،               
ـلـيـمـي در             دولت عراق، حـکـومـت اق

هـر يـک بـر              -کردستان عراق و غيره
مـتـن ايـن شـرايـط و مشـخـصـا در                   
موضعگيري و عملکردشان در قـبـال     
داعــش، بــراي تــقــويــت و تــثــبــيــت             
ـه و        موقعيت سياسي خود در مـنـطـق
در جامعه تحت حاکميـتـشـان تـالش       

 ميکنند. 
ـه جـمـهـوري                بويژه تا آنجـا کـه ب

ـقـابـل بـا             اسالمي مربوط مـيـشـود ت
داعش و دولت عربستـان صـرفـا يـک         
ـه سـيـاسـت خـارجـي و                امر مربوط ب
موقعيت منطقه اي حکومت نيـسـت   
بلکه اسـاسـا داراي کـاربـرد و ارزش               
مصــرف داخــلــي اســت. جــمــهــوري           
اسالمي با بحران عميق و همه جانـبـه   
اقتصادي و سـيـاسـي مـواجـه اسـت،           
بــرجــام بــه جــائــي نــرســيــده اســت ،              
دعواهاي جناحها و افشاگريهاي آنـان  
از دزديها و فساد و جنايات يکديـگـر   
ـه                 ـه اي شـدت گـرفـت ـق به نحو  بـيـسـاب
اســت، و اعــتــراضــات و مــبــارزات           
کــارگــران و زنــان و جــوانــان هــر روز              
گسترده تر و رايکال تـر مـيـشـود. در          

چنين شرايطي  جـمـهـوري اسـالمـي،        
مانند هر ديکتاتوري متزلزلي کـه بـا     
خطر  بپاخاسـتـن مـردم مـعـتـرض و             
انقالب روبروست، تالش ميکند تا با 
ريسمان دشـمـن خـارجـي خـود را از                
مهلکه برهاند. در گـذشـتـه تسـخـيـر            
سفارتخانه آمريکا و جنـگ بـا عـراق        
دو تحول، و بقول خـمـيـنـي "بـرکـت"،             
ـقـش را بـراي            هايي بودند که هميـن ن
حکومت بحرانزده جمهوري اسـالمـي   
ـفـا کـردنـد و اکـنـون                 در آن مقاطـع اي
قرعه فال بنام داعش و حـکـومـت آل        
ـفـاوت کـه        سعود خورده است. با اين ت
حکومت در شرايطي بسيار ضـيـعـف    
ـه در                تر از دهه شـصـت و خـاورمـيـان
ـه سـر      شرايطي بسيار درهم ريخته تر ب
ميبـرد. جـمـهـوري اسـالمـي تـالش               
ميکند تا بر متن چنين شـرايـطـي در      
مقايسه و مواجهه با دولت عربسـتـان   
و "اسالم تکفيري" داعش وجـاهـت و         
حقانيتـي بـراي خـود کسـب کـنـد و                  
ـه             سياستها و اقـدامـات سـرکـوبـگـران
ـه پـيـش بـبـرد.               خود را بر اين مبـنـا ب
اعدامهاي اخير زندانيان اهل سنـت و    
يا منسوب به تسنن، و کشف "هسته  
هاي تروريستي" مرتبط بـا داعـش و       
ـه عـربسـتـان" در                   ـه ب "عوامـل وابسـت
شهرهاي کردستان و سايـر شـهـرهـاي       
ـه هـائـي از ايـن تـالـشـهـا                    ايران نمـون

 است.    
در اين ميان نـيـروهـائـي نـظـيـر             

ســازمــان مــجــاهــديــن، کــه هــمــواره         
استراتژي نزديک شدن بقدرت با اتـکـا     

دولـتـهـا و احـزاب            -به "بـاالئـي هـا"       
را     -حکومتي در غرب و در منطقه   

دنبال ميکرده انـد، فـرصـت تـازه اي             
براي عرض انـدام در کشـمـکـشـهـاي           
درونــي مــيــان دولــتــهــا و نــيــروهــاي          
ـه انـد. حضـور رئـيـس                اسالمي يـافـت
پيشين سازمان اطالعات عـربسـتـان    
سعودي در نشست ساالنه اخـيـر ايـن        
ـقـطـه آغـاز رونـدي           سازمان ميتواند ن
باشد مشابه آنچه فرقه مجاهد بـيـش     
از دو دهه قبل زيـر پـرچـم حـکـومـت             
صدام آغاز کرد و بجائي نـرسـيـد. در         
آن زمان منصور حکمت در مقاله اي   
با عنوان "روياهاي ممنوعه مجاهـد"   
ـه را يـک نـيـروي سـنـاريـوي                    اين فـرق
سياهي ناميد که ميتواند "تنها يکـي  
ـفـجـار          از چاشني هاي ممکن بـراي ان
اوضاع و شروع کابوس جنگ داخـلـي   
و هرج و مرج در ايران" باشد. مجاهـد    
اين ظرفيت باندسياهي خود را حـفـظ   

کــرده اســت امــا شــرايــط عــيــنــي               
اجتماعي و سـيـاسـي در ايـران و در               
ـه را         منطقه بيش از هر زمان ايـن فـرق
به يک نيروي بي تاثير و حاشـيـه اي و       
بي ربط به شرايط سـيـاسـي در ايـران         
تبديل کرده است. اگر در دوره جـنـگ      
عراق مجاهد روياهاي ممنوعه خـود    
را با قرارگاه و تانک و توپ عاريتي از   
صدام حسين دنـبـال مـيـکـرد امـروز           
ـه                حتي در اين سـطـح هـم کسـي فـرق
مجاهد را به بازي نميگـيـرد. جـنـگ        
داخـلـي مـيــان نـيــروهـاي اسـالمــي،             
ـه              توحش داعش و ديـگـر دار و دسـت
هاي آدمکش اسالمي و فـاجـعـه اي          
ـه و عـراق و                که اين نيروهـا در سـوري
ليبي آفريده اند جائي براي مانـورهـاي   
ديپلماتيک و يـا نـمـايشـات نـظـامـي            
امثال مجاهدين، و هـر نـيـروئـي کـه            
زماني خيال بحران آفريني در مـرزهـا     
بمنظور تبديل شدن به آلترناتيو مـورد  
پسند غرب را در سـر مـي پـرورانـد،           
باقي نگذاشته است. ايـن نـيـروهـا در          
کشاکشي که ميان جانوران اسـالمـي   
در گــرفــتــه اســت نــقــشــي فــراتــر از              
دلقکهـاي سـيـاسـي در يـک تـراژدي               

 خونين نخواهند داشت.
آن نيروئي که در برابر اين تـراژدي   

ايسـتــاده اســت تــوده هــاي مــردمــي          
هستند که خـواسـت و آرزويـي بـجـز              
خالصي از شر دولـتـهـا و نـيـروهـاي             
اسالمي و باند سياهي و زنـدگـي در         
يک جامعه سکوالر و آزاد و بـرابـر و           
ـه بـنـديـهـاي          بري از تبعيضات و دسـت

مذهبي ندارند. اين تـوده هـا       -قومي
 امروز به حرکت درآمده اند.

ـه جـامــعـه ايــران                   تـا آنـجــا کـه ب
مربوط ميشود مبارزات پيگير و بي 
وقفه، از گسترش مبـارزات کـارگـري      
تا اعتراضات زنـان و خـانـواده هـاي             
اعداميان و تـا مـقـاومـت و مـبـارزه             
زندانيـان سـيـاسـي و بـمـيـدان آمـدن                 
فـعــالــيــن در جــنــبــشــهــاي مــدنــي و           
ـلـف           اجتماعي در عرصه هـاي مـخـت
همه نشـانـدهـنـده عـمـق و گسـتـرش               
اعتراضات اجتماعي عليه حکـومـت   
و نظام حـاکـم اسـت. ايـن مـبـارزات                
است که سناريوي عراقيزه شدن ايـران    
را به امري نامحتمل تبديل ميکـنـد.   
جامعه ايران در نقطه مقابل حکومـت  
اسالمي و بدليل بـيـش از سـي سـال           
تجربه مقابله با اين حکومـت، يـکـي      
از سکوالر ترين و ضد مذهبي تـريـن     
ـه و در دنـيـا             جوامع امروز در منـطـق

 است.
ـه                 ـه نـيـز تـجـرب در سطح مـنـطـق

ـه بـهـار عـربـي بـا              انقالبات معروف ب
ـه پـيـروزي       وجود اينکه اين انقالبات ب
نهائي نرسيد "خطر" خيزش توده اي و     
به زير کشيده شـدن ظـاهـرا بـاثـبـات             
ترين ديکتاتوريها را به کابـوس هـمـه      
دولتها تبديل کـرده اسـت. امـروز بـر            
خالف شرايط دهه نود و فضاي يـاس    
ـقـي کـه بـعـد از                     و نوميـدي و بـي اف
فروپاشي شوروي و عربده کشي هـاي    
ـه داري     کمپ غرب و طرفداران سرماي
بازار آزاد در دنيا حاکم کرده بود، توده 
ـه انـد      مردم معترض پا بميدان گذاشت
و اعتراضات اجتماعي به بخـشـي از     
ـه تـنـهـا در ايـران               تحوالت سياسي ن
بلکه در ترکيه و عراق و افغانسـتـان و     
اقليم کردستان عراق و بخشـهـائـي از      
کردستان سوريه تبديل شده است. اين  
شرايط نه تنها فضا را براي دولتـهـا و     
ــيــروهــاي ســيــاســي اســالمــي، از             ن
جــمــهــوري اســالمــي تــا تــرکــيــه و              
عربستان سعودي، تنـگ کـرده اسـت        
بــلــکــه اســاســا يــک عــلــت پــايــه اي             
تحرکات و خصومتها و رقـابـتـهـا و           
ـه بـا خـطـر                 بلوکبنديهاي آنـان مـقـابل
خيزش مـردم و تـثـبـيـت مـوقـعـيـت                
متزلزلشان در برابر مردم کشـور خـود     

 است.
اين امر بيش از هـمـه در مـورد           

جمهوري اسالمـي صـدق مـيـکـنـد.           
همانـطـور کـه اشـاره شـد جـمـهـوري                 
اسالمـي راه فـائـق آمـدن بـر بـحـران                  
مزمن سياسي و اقـتـصـادي اي کـه             
گريبانش را گـرفـتـه اسـت و تشـديـد               
فضاي سرکوب و ارعاب در جـامـعـه      
را در مقابله بـا عـربسـتـان و داعـش            
ميجويد و در اين مـيـان نـيـروهـائـي           

و هـر نـيـروئـي کـه               -مانند مجـاهـد  
استراتژي خود را بـر بـنـد و بسـت بـا              
دولتها و بلکوبنديهاي منطقه مبتني 

هر نيتي که داشته باشند عمـال   -کند
ـه آسـيـاب جـمـهـوري اسـالمـي                آب ب

 ميريزند.   
راه مــبــارزه  فــعــال و مــوثــر بــا              
جمهوري اسالمي نه حساب باز کردن 
روي دولتهاي رقيب و بند و بسـت بـا       
آنها ـ امري که نهايتا به نفع حکـومـت   

ـلـکـه       -اسالمي تـمـام خـواهـد شـد            ب
تضعيف و به عقب رانـدن و نـهـايـتـا            
بــزيــر کشــيــدن جــمــهــوري اســالمــي         
بــقــدرت اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي و        
انقالب مـردم اسـت. عـراقـيـزه شـدن              
ـفـي               ايران نامحتمـل اسـت امـا مـنـت
ـه ايـنـسـت کـه                نيست. اسـاس مسـال
جمهوري اسالمـي خـود مـهـمـتـريـن            
عامل تحقق سناريوي سياه در ايـران      

است و موثرترين و عـمـلـي تـريـن راه          
مقابله با عراقيزه شدن شـرايـط ايـران        
دامن زدن به اعتراضات و مـبـارزات     
اجتماعي  براي بزير کشيدن جمهـوري  
اسالمي است. بخـشـي از نـيـروهـاي           

 -راست، مـانـنـد اپـوزيسـيـون مـلـي              
ـه   مذهبي و برخي از سلطنت طلبان، ب
بهانه خطر خارجي به حمايت مستقيم 
و يــا غــيــر مســتــقــيــم از جــمــهــوري            
اسالمي در ميغلطند و  برخي ديـگـر     
مانند فرقه مجاهد به سياست اتکا و   
توسل به دولتهاي کمپ مقـابـل رژيـم      
ـه     روي مي آورند. زماني که خطر حـمل
نظامي آمريکا و رژيـم چـنـج مـطـرح          
بود شاهد همين نوع موضعگـيـريـهـا     
از جانب نيروهاي اپـوزيسـيـون مـلـي          
مذهبي و نيروهـاي سـلـطـنـت طـلـب            
بوديم و امروز و اين بـار در رابـطـه بـا           
دولتهاي منطقه همين نوع تـحـرکـات    
آغاز شده اسـت. آن زمـان حـزب مـا              
اعالم کرد که موثرترين و عملي تريـن  
ـه نـظـامـي           راه مقابله با  احتمال حـمل
غرب و خنثي کردن سـنـاريـوي رژيـم         
چنج و دست بـدسـت شـدن قـدرت از           
باال  مبارزه براي سرنگوني جمـهـوري   
اسالمي بقدرت انقالب توده اي اسـت  
و امــروز هــم راه حــل مــا در بــرابــر                 
بلکوبنديها و کشمکشهاي منطقه اي 
و احتمال عراقيزه شدن شـرايـط ايـران        
ـقـالبــي                  هـمـيـن اسـت. ســرنـگـونـي ان
جمهوري اسالمي نه تنها تـوده مـردم     
ايــران را از شــر نــکــبــت حــکــومــت             
ـلـکـه               اسالمي رها خـواهـد سـاخـت ب
ـه جــنـبـش اســالم                  ـه کـاري اي ب ضـرب
سياسي و ديگر نـيـروهـا و دولـتـهـاي           
مذهبي فرقه اي که منطقه را به آتـش    
ـقـد و              کشيده اند وارد خـواهـد کـرد. ن
ـه            افشاي دلقکهاي سيـاسـي اي کـه ب
دولتها و مقامات و احزاب حکومتي 
در غرب و در منطقه دخيل بسته انـد    
ـقـويـت و پـيـشـروي                 يک شـرط الزم ت
صف انقـالب در مـقـابـل جـمـهـوري              
ـقـالب                اسالمي و کـل کـمـپ ضـد ان

 است.  

 ۱ از صفحه  
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شــده اســت، حضــور خــانــواده هــاي            
کارگري اما اساسا پديده اي مـربـوط       
به دو سال گذشته است. اهـمـيـت ايـن        
دو در چيست و چرا اين دو ويـژگـي را     

 بايد برجسته کرد؟ 
شايد اولين چهره شناخته شـده    
جنبش کارگري در دهـه هـاي اخـيـر             

سـال     ۱۶ محمود صالحي اسـت کـه       
ـه         ۱۳۷۹ قبل در مرداد  دستگـيـر و ب

ده مـاه زنـدان مـحــکـوم شـد. حــزب                 
کمونيست کارگري کمپين بين المللي 
بزرگي براي آزادي او سازمان داد و در 
پرتو روابط وسيـعـي کـه بـا سـازمـان             
هاي کارگري جهاني در جريان کمپين 

ـفـت از آذر          تـا     ۷۵ دفاع از کارگران ن
ايجاد کرده بود و تـوجـه        ۷۶ فروردين 

ـه                ـه اي نسـبـت ب ـق بين المللي بـيـسـاب
وضعيت کارگران در ايران جلـب کـرده     
بود، موفق شد حـمـايـت بسـيـاري از          
سازمان هاي کارگري در سطح جـهـان   
را از اين کمپين جلب کند. بد نيـسـت    
به يـادداشـت کـوتـاهـي از مـنـصـور                 

در اين زمينـه   ۷۹ حکمت در آبان ماه 
درحـالـيـکـه نـورافـکـن          «اشاره کنيم:    

ــوق بشــر روي                 ــعــت حــق هــاي صــن
"ژورناليست دگر انـديـش" و زنـدانـي             
سياسي آقاي اکبر گـنـجـي مـتـمـرکـز          
شده است، زنداني سيـاسـي مـحـمـود        
صالحي، کارگر مبارز و حق طـلـب و     
يکي از رهبران اصلي کارگـران خـبـاز      
در کردستان در سيـاهـچـالـهـاي رژيـم         
اسالمي در شرايط بسيار نامـنـاسـب    
جسمي اسير است. دفاع از مـحـمـود       
صالحي، البته امر آزاديخواهان نيـمـه   
ـه هـا و                   وقت و "گـزيـنـشـي" در رسـان
نهادهاي جنبش بين المللي ديـالـوگ     
تمدنـهـا و حـتـي سـازمـانـهـاي چـپ                  
خجالتي و مـرعـوب شـده ايـران کـه                
ميپندارند قدرت تا ابد از الي عمامه 
ــامــه                    ــرن ــات عــظــام و ب ــيــت آي و ب
شامگاهي و شبانگاهي بي بـي سـي     
ـه             بيرون ميايد نيست. امـا قـدرتـي ب
مراتب عظيم تر پا به ميدان دفـاع از      
محـمـود صـالـحـي گـذاشـتـه اسـت.                
ـه کـارگـر. از                     ـق جنـبـش جـهـانـي طـب
اتحاديه هاي کارگري اروپا و آمريـکـا   
و استراليا و ژاپن، تا کارگران سـقـز و       
ــا              ســنــنــدج. جــمــهــوري اســالمــي ب
دســتــگــيــري مــحــمــود صــالــحــي، و        
محمود صالحي هايي که يکـي پـس     
ـه مـيـان مـيـدان           از ديگر از اين پس ب

مبارزه در ايران پـا مـيـگـذارنـد، کـار           
خود را خراب تر ميکند. هـر تـعـرض       
به رهبران کارگري در ايران با انبـوه تـر     
شــدن صــف اعــتــراضــي مســتــقــل           
کــارگــران در ايــران و رشــد جــنــبــش             
همبستگي بين المللي کارگري پاسـخ  
خواهد گرفت. اين هم جنبـش حـقـوق       

در حالـيـکـه کـمـپـيـن           .»بشر ماست
حزب کمونيست کارگري با موفقـيـت   
جلو ميرفت اين اقدام به مـذاق حـتـي      
جريانات چـپ ايـران خـوش نـيـامـد.               
اينجا و آنجا گفتند که برجسته کـردن    
ـه   اسم يک فعال کارگري اقدام مسئوالن
اي نيست و امنيت او را به خطـر مـي     
ـه ايـن           اندازد و غيره. حزب اهميـتـي ب
درک سنتي و غير اجتـمـاعـي نـداد و         
کار خودش را کرد. يادآوري کـنـم کـه         
حتي اسم نويسندگان مقاالت حـزبـي     
ـه              و يا درج عکس آنها نـيـز بـا تـوجـي
رهبر تراشـي و فـردپـرسـتـي و غـيـره                

ــري «بشــدت مــورد        چــپ » افشــاگ
 ۷۹ سنتي قـرار گـرفـت. در آذرمـاه                

ــيــهــا،              ــانــوائ جــمــعــي از کــارگــران ن
ساختماني و کارگران بـيـکـار و کـوره         
ـه           پزخانه هاي سقز نامه اي خـطـاب ب
کــارگــران جــهــان درمــورد مــحــمــود         
 صالحي نوشتند و فـراخـوان دادنـد:         

ما از کارگران جهان ميخواهيـم کـه     «
بيشتر و بيشتر به جمهـوري اسـالمـي      
ايــران فشــار بــيــاورنــد کــه مــحــمــود           
صالحي را مداوا کند و اجازه نـدهـنـد    
که يک همسنگرشان در زندان بماند و   
از نظر جسمي و روحـي زيـر فشـار و            
آزار بــاشــد. از راه دور دســت هــمــه                
ـفـشـاريـم و از                   کارگران جـهـان را مـي
اتحاد و مبارزه شمـا سـپـاسـگـزاريـم.         
هــمــچــنــيــن امــيــدواريــم کــه شــعــار           
ـه                  "کارگران جـهـان مـتـحـد شـويـد!" ب

و    .»شعار هر کـارگـري مـبـدل شـود         
ـه   بدينطريق توجه کارگران به مراجعه ب
سازمان هاي کارگري ديگر کشـورهـا   
و جلب همبستگي بين المللي نيـز در    

 دل اين کمپين شروع شد. 
حزب به کمپين هـاي دفـاع از         
کــارگــرانــي کــه احضــار يــا تــهــديــد            
ـه کـارگـران نسـاجـي            ميشدند از جـمل
سنندج و چندين مـورد ديـگـر ادامـه         
ـه زنـدان                داد. هر فعال کـارگـري کـه ب
افتاد و خبرش به بيرون درز کرد حـزب  
کمونيست کارگري به سـراغ سـازمـان      
هاي کارگري و مدافعين حقوق انسـان  
و هــمــيــنــطــور احــزاب پــارلــمــانــي و           

نهادهاي بين المللي رفت و نگـذاشـت   
فــعــالــيــن کــارگــري در زنــدان هــاي             
جمهوري اسـالمـي بـي نـام و نشـان                
بمانند. کـمـپـيـن هـاي حـزب مـورد                 
حمايت فعالين کارگري قرار گـرفـت و     
ـه                     حتي سـايـر جـريـانـات چـپ نـيـز ب
درستي و اهميت چنين رويکردي پـي    
بردند و اقدامـاتـي را در ايـن راسـتـا              

 شروع کردند.  
از يکطرف جسـارت فـعـالـيـن        
کارگري و از طرف ديگر حمايت هـاي  
ـه از جـانـب            بين المللي و طرح مسـال
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و سـايـر               
اپوزيسيون چـپ و انـعـکـاس صـداي            
ـه هـا،      فعالين کارگري زنداني در رسان
موجب شد که اسم و رسم و عکـس و    
حتي بيوگرافي فعـالـيـن کـارگـري در          
جامعه منعکس شود. در اين راسـتـا      
خود فـعـالـيـن کـارگـري و مـعـلـمـان                 
زنداني و در کـنـار آنـهـا هـمـسـران و                
اعضاي خانواده هايشان نقشي بسيار 
ارزنده و مهم ايفا کـردنـد. مـاحـاصـل         
اين رويکرد تبديل شدن دهـهـا فـعـال         
ـه چـهـره هـاي                    کارگران و مـعـلـمـان ب
شناخته شـده در ايـران و بـعـضـا در                  
سطح بين المللـي اسـت. ايـن رونـدي            
است که ادامه دارد. رسانه ها امـکـان   
تماس و مصاحبه با آنها را يافته انـد،  
همسران آنها به افکار عمومـي نـامـه      
ميدهنـد و مصـاحـبـه مـيـکـنـنـد و                  
سازمان هاي کارگري در سطح جـهـان   
و حتي بـعـضـا احـزاب پـارلـمـانـي و                 
شخصيت هاي شناخته شده جمهوري 
اسالمي را بـراي آزادي آنـهـا تـحـت                
ـلـنـا،         فشار ميگذارند. امروز حتـي اي
خــبــرگــزاري وابســتــه بــه جــمــهــوري           
اسالمي که اسم کـارگـر را هـم يـدک             
مـيــکـشــد، مـجــبـور اســت اســامــي           
کارگران دستگير شده را اينجا و آنجـا  

 اعالم کند. 
جنبش کارگـري بـديـنـتـرتـيـب          
ـفـاقـي کـه              صاحب چهره مـيـشـود. ات
ـقـدان ايـن           ـه ف بداليل مختلف از جـمل

نـيـز      ۵۷ سنت حتي در جريان انقالب 
نيفتاده بود. عليرغم عـروج جـنـبـش          
کارگري در آن مقطع اما کـمـتـر اسـم         
رهبران کارگري و شوراهاي آنها جايي 
مطـرح شـد. دهـهـا سـال گـورسـتـان                  
آريامهري جلو شکل گيري سنت هاي 
ـه بـود. بـهـررو               اجتماعي را هم گـرفـت
امروز اين يک دستاورد تثبـيـت شـده،      
حياتي و تعييـن کـنـنـده در جـنـبـش              
کارگري ايران اسـت. بـا هـيـچ درجـه               
سرکوبي اين دستاورد را نميتوان پـس    
ـه                گرفت. هر جنبشـي و هـر حـزبـي ب

درجه اي جلـو مـيـرود و در جـامـعـه               
مطرح ميشـود و مـورد تـوجـه قـرار              
ميگيرد که رهبران سرشناسي داشـتـه   
باشد. اين يک مکانيـزم داده شـده در          
جامعه است. جامعه اساسا از طـريـق    
سخنگويان جـنـبـش هـا و احـزاب و              
ـه     دولت ها پيام آنها را ميگيرد. رسـان
ها اطالعيه هاي احزاب يا دولـت هـا     
را نميخوانند بلکه با سـخـنـگـويـان و          
رهبران آنها مصاحبه ميکنند، حـتـي   
کارگران يک کارخانه خودبخود سـخـن   
نميگويند و نـمـايـنـدگـي نـمـيـشـونـد               
اينکار را رهـبـران آنـهـا مـيـکـنـنـد.                  
شخصيت هاي شناخته شده عالوه بـر  
اين که به يک جـنـبـش يـا يـک حـزب               
هويت بيشتري مـيـدهـنـد، يـک اهـرم           
مهم افکار سـازي و بسـيـج مـردم و               
اجتماعي تر شدن آنها و قـدرتـمـنـدتـر        

 شدن آنها هستند.  
امــروز فــقــط جــنــبــش مــلــي         
اسالمي و سلطنت طلب ها و جـبـهـه      
ملي چي ها نيستند کـه چـهـره هـاي           
شناخته شده دارند. کارگران و احـزاب     
کمونـيـسـت و چـپ هـم چـهـره هـاي                   
شناخته شده دارند. کمونيسم کارگري  
و بخش پيشرو جنبش کارگري ميدان 
را براي آنها خالي نـگـذاشـت و اجـازه         
نداد که کارگر و آزاديخواهي بي چهـره  
و بي هويت بماند. اين از نظر طبقاتي  
يک دستاورد تـاريـخـي و مـهـم بـراي             
جنبش کارگري در ايران است. کـافـي      
است جنبش کارگري امـروز را بـا دو         
دهه قبل مقايسه کنيم. امروز جنبش  
کارگري بسـيـار مـتـعـيـن تـر، داراي                
ـلـف و شـخـصـيـت            تشکل هاي مخت
هاي مختلف، داراي بيانيه هاي مهـم  
سياسي مطالباتي و بسـيـار هـويـت           
ـه مـراتـب       دارتر است و وزنه سياسي ب

 قوي تري نسبت به گذشته دارد.   
اما ويژگي و دستاورد ديگـر و    
به همان اندازه مهم، حضـور خـانـواده        
هاي کارگران و معلمان در تجـمـعـات    
اعتراضي است که از مقطع تـحـصـن      
همسران کارگران بازداشت شده معدن 

 ۹۳ سنگ آهن بافق در مـرداد سـال         
وارد فاز تازه اي شد. قـبـل از آن نـيـز            
اعضاي خانواده هاي کـارگـران کـيـان       
تاير و پتروشيمي ها و بويژه نـيـشـکـر       
هفت تپه در تـجـمـعـات اعـتـراضـي              
شرکت کرده بودند، همسران و يا ساير 
اعضاي خانواده هاي کارگران زنـدانـي   
نيز نقش مهمي ايفا کرده بـودنـد امـا        
تحصن بافق اين رويکرد مبارزاتي را   
به جاي ديگري برد. فضاي شهر بـافـق    
را براي چندين روز کامال تحت تاثـيـر   

قرار داد، به اعتـصـاب کـارگـران نـيـز           
جان تازه اي داد، اعتصاب و تحـصـن   
همزمان خانواده ها مقامات متـعـدد   
حکومتي را به بافـق و يـزد کشـانـد،           
کــارگــران بــازداشــتــي آزاد شــدنــد و            
اعتصاب بسيار رسانه اي تر شد. ايـن   
ـقـش خـانـواده        تحصن ظرفيت باالي ن
هاي کارگري را به خـوبـي نشـان داد.        
بدنبال اين تحصن حضور خانـواده هـا     
در تــجــمــعــات اعــتــراضــي شــتــاب          

 بيشتري گرفت.   
در ارديبهشت امسال کارگـران  
آلومينيوم المهدي در بندرعباس گـام  
ديگري به جلو برداشتند و به خـانـواده     
ها و مردم شهر فراخوان دادند کـه در      

ارديـبـهـشـت        ۱۵ تجمع آنها در روز       
امسال در مقابل استـانـداري شـرکـت       
ـه فـراخـوان          کنند. حدود سه هزار نفر ب
آنها پاسخ مثبت دادنـد و در تـجـمـع           
کارگران آلومينـيـوم شـرکـت کـردنـد.           
قبل از آن کارگران آتش نشاني تـهـران     
اعالم کرده بودند که در تـجـمـعـشـان          
خانواده ها نـيـز شـرکـت مـيـکـنـنـد.                
خانواده هاي دهـهـا مـرکـز کـارگـري             
ديگر نيز در تجمعات شرکت کـردنـد.   
اقدام برجسته ديگـر حضـور خـانـواده         
هاي کارگران کنـتـورسـازي الـبـرز در          

ـه در اسـفـنـد             بـود.     ۹۳ درون کارخـان
کارگران شرکت واحد تهران و خـانـواده   
هايشان در تهران نيز در مرداد امسال 
ـه حضـور         دست به راهپيمايي زدند. ب
خانواده هاي کارگران چوکـا، سـيـمـان       
دهلران، کارگران شهرداري بـروجـرد و       
ـه صـفـا، مـعـادن           بندرانزلي، نورد لول
ــا و يــورت،                ــدان ــبــرز شــرقــي، پــاب ال
نــهــالســتــان ســنــنــدج، کــارگــران               
  پيمانکاري پتروشيمي هاي ماهشهر،
نســاجــي مــازنــدران، کــارگــران ارفــع         
سازان در مس سرچشمه، کارگران يک 
و يک دشت مرغاب، مـاشـيـن لـنـت          
سـمـنــان، کــاشـي گـيــالنـا، کشـت و               
صنـعـت مـيـان آب و دهـهـا مـرکـز                   
کارگري ديگر و هـمـيـنـطـور خـانـواده          

 هاي معلمان نيز بايد اشاره کرد. 

 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه  
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در هفته پيش تظاهراتي در مشـهـد       
صورت گرفت که به داليل متعـددي  
ويژه و همچنين هشدار دهنـده بـود.     
اين اعتراضي براي آزادي، بـرابـري،       
رفاه و سعادت توده هاي مردم نبود. 
اعـتــراضــي بـراي خــالــصـي از شــر            
حکومت اسالمي نبود. اعـتـراضـي     
عليه فحشاي سازمان يافته دولـتـي     

 و اسالمي نبود. نه!
اين اعتراضي به حضور مسافـران و    
توريستهاي عرب و عمـدتـا عـراقـي       
در مشهد بود که در عـيـن حـال از            
"خدمات" دستگاه فحشاي اسالمـي    
و دولتي در ايران بهره مند ميشوند. 
اعتراضي بود به اين که چرا "عربها"  
از اين "خدمـات" کـثـيـف اسـالمـي             
استفاده ميکنند. چـرا "عـربـهـا" بـا             
دختران "ايران" همبستر ميـشـونـد و        
با آنها رابطه جنسي برقرار ميکنند. 
چرا عربها؟ در اين اعتـراض ذره اي      
ــيــت وجــود           آزاديــخــواهــي و انســان
نداشت. هر چه بود، تماما کثيـف و     
ضد انساني بود. و فـريـاد مشـمـئـز           
کننده شان اين بـود کـه "عـرب بـرو            

 گمشو"!
اگر اين شعـار هـاي نـژاد پـرسـتـانـه              
محدود به عده بسيار اندکي ميـشـد   
و جنبـشـي اجـتـمـاعـي در پـهـنـاي                
جامعه بيانگر و فورموله کننده ايـن  
سياستها و تبليـغـات نـبـود، شـايـد           
ميشد بسادگي و با به سخره گرفتـن  
اين موجوديت بي مقدار سياسي از   
کنار آن گذشت و بـه کـار و زنـدگـي           
روزمره خود رسيد. امـا نـه! دنـيـاي           
امروز متفاوت است، در قرن بيسـت  
و يکم ما شاهد حضـور گسـتـرده و          
خطرناک گـرايشـاتـي فـاشـيـسـتـي و             
ناسيوناليستي هستيـم کـه ابـرهـاي         
سياهي را بر فراز جامعه به حـرکـت     
در مي آورند. و اين پديده اي جهاني  

ــال               ــون ــاســي ــرايشــات ن  –اســت. گ
فاشـيـسـتـي در دوره اخـيـر رشـد و                  
گسترش قابل مـالحـظـه اي داشـتـه          
اند. در اين رابطه به چند مساله بايد 
اشاره کرد. از نقد فحشاي اسـالمـي      

 و دولتي شروع ميکنم. 
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صيغه نوعـي ديـگـري از فـحـشـاي             
سازمانيافته است. شکـل اسـالمـي       
آن است. شايد زمخت ترين شکل آن  
است. سازمانيافـتـه اسـت. تـوسـط            
دولت و حکومت اسالمي سـازمـان     
داده شده است و براي گسـتـرش ايـن      
نوع از فحشا اداره و دستگاه دولتـي  
وجود دارد. از راس حکومت گرفته،  
تا هر آخوند کوچـک و گـنـده اي در            
مزاياي اين نوع فحشا مطلب نوشته 
و باالي منبر رفته است. صـيـغـه آن       
نوع از فحشاي سازمانيـافـتـه اسـت       
که دستـگـاه کـثـيـف مـذهـب آن را                
سازمان داده است و هدايت ميکند. 
يــکــي از مــجــاري پــر درآمــد ايــن             
دستگاه مافيايي اسـت. حـکـومـت          
اسالمي اين شغل ديرينه اسالمي را 
به يک مرکز و شغل دولتـي و اداري      
تبديل کرده است. از يک طرف خـود     
ــه                  ــامــل روي آوري ب مشــوق و ع
ــراي               ــحــشــاي اســالمــي اســت. ب ف
گسترش فحشا و افزايش "داوطـلـب"   
در ايـن تـجـارت تـالش کـرده و بـه                 
عبارتي عرضه را گسترش ميـدهـد.   
و از طرف ديگر تقاضا را گسـتـرش     
ميدهد و تـالش مـيـکـنـد نـيـاز بـه               
رابطه آزاد جنسي در جـامـعـه را بـه         
سمت اين نوع از فحشا سـوق دهـد.     
در گسترش اين صنعت اسالمـي از    
نقـل قـول و حـديـث و آيـه هـم کـم                      
ندارند. از فاطمه زهرا، دختر محمـد   
نقل ميکنند: کـه "صـيـغـه شـيـريـن              
تـريــن لــذتـي اسـت کـه نصـيــب زن                
مسلمان ميشود." از علي، امام اول   
شيعيان نقل ميکنند: "صيغه از هـر    
دارويي براي درمـان شـهـوت بـهـتـر           
است." تماما شنيع و منزجر کنـنـده     
است. قربانيان اين کـاالي اسـالمـي       
محدوديت سني هم ندارند. از کودک 

ساله گـرفـتـه تـا زن مـيـان              ۱۰ و  ۹ 
سال، همگان کااليي هستند کـه بـه       
 اين بازار اسالمي عرضه ميشوند.  

در عين حـال مـانـنـد هـر دسـتـگـاه               
مافيايي ديگري که با رقيب خود بـا  
خشونـت و وحشـيـگـيـري بسـيـاري              
مقابله مـيـکـنـد، هـر قـربـانـي ايـن                

عرصه را که تن به باج و خراج به اين 
دستگاه نداده است، با ضرب شـالق    
و سنگسار و اعدام از دايـره رقـابـت        
خــارج مــيــکــنــد. خــواهــان رقــابــت          
انحصاري و ايجاد مونوپولي در اين 
ــه                      ــن حــال ک ــد. در عــي ــازار" ان "ب
شديدترين تبليغات کور و مجازاتها 
را عليه فحشاي غير دولتي و غـيـر       
اسالمي اعمال ميکنند، در هـمـان       
حــال از بــيــشــتــريــن مــزايــاي نــوع            
 اسالمي اين کاال صحبت ميکنند.
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رابطه جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـا              
فحـشـاي اسـالمـي بـه انـدازه خـود                
صيغه و فحشاي اسالمـي مشـمـئـز       
کننده و شنيع است. اعتراض جـدي     
و چنداني بـه نـفـس وجـود مـقـوـلـه                 
ــحــشــاي اســالمــي و                ــغــه و ف صــي
سازمانيافته دولتي ندارد. در زمـان   
حکومت دو نبش پـهـلـوي نـيـز ايـن           
عرصه از فعالـيـت دسـتـگـاه اسـالم           
کامال قانوني و برسميـت شـنـاخـتـه        
شده بود. حکومت اسالمي بـه ايـن        
اعتبار به اين حرفه اسالمـي جـنـبـه       
دولتي بخشيده و بـراي گسـتـرش آن        
تالش کرده است. نقد ناسيونالـيـسـم     
به اين معضل اجتمـاعـي نـه نـقـدي          
ماهوي بلکه اعـتـراضـي بـه "نـژاد"             
مشتـريـان و خـريـداران ايـن کـاالي               
کثيف اسالمي است. اعتراضـي بـه      
ــن کــاالي                 ــي اي ــران ــداران" اي "خــري
ــان               ــه ش ــد. مســال ــدارن اســالمــي ن
هويتهاي "کاذب" و ناسيوناليـسـتـي      
اي است که امثال خودشان در گوشه 
و کنار به جامعـه و بـخـشـهـايـي از             
مردم حـقـنـه کـرده انـد. تـظـاهـرات                
مشهد و شعار "عـرب بـرو گـمـشـو"           
بطور ويژه اي عـمـق ايـن اعـتـراض              
ارتجاعي و ضـد انسـانـي را بـيـان                
ميکند. در اين اعتراض مـا شـاهـد       
تالشي براي جارو کردن بسـاط ايـن       
فحشاي اسالمي و دولتي نيسـتـيـم.    
ذره اي انسانگرايي و حمايت انساني 

براي قربانيـان ايـن عـرصـه تـجـاري             
موجود نيست. ما شـاهـد تـالـشـي           
براي از بين بردن فحشا در جامعه و   
نابودي زميـنـه هـاي اجـتـمـاعـي و              
اقتصادي رو آوري بـه ايـن عـرصـه               
نيستيم. نه! هر چه هست، اين اسـت    
که چرا "عربها" مشتريان اين عرصه   
اند. گويي تالش ميکنند تـا تـنـهـا          
"ايراني ها" مشتريان انحصاري ايـن    

 کاالي اسالمي باشند. 
تظاهرات مشهد خصلت نـمـاي يـک      
حرکت ارتجاعي در جـامـعـه اسـت.       
واقعيت اين است که با گسترش فقـر  
و فالکت در جـامـعـه، بـا گسـتـرش             
روي آوري بـه فـحـشـا بـمـثـابـه يـک                  
عرصه تامين معاش در جامـعـه، و     
با گسترش حوزه هاي جـغـرافـيـايـي        
اين بازار در فراي مرزهاي ايران، ما 
شاهـد جـنـبـه هـاي مـتـفـاوت ايـن                  
ــم.               ــوده اي ــجــاعــي ب ــراض ارت اعــت
"دختران مان بـراي تـن فـروشـي بـه               
دوبــي و شــارجــه مــيــرونــد" گــوشــه           

 ديگري از اين مجموعه است. 
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ــات                  ــرکـ ــحـ ــن تـ ــل ايـ ــابـ ــقـ در مـ
ناسيوناليستي بايـد هـوشـيـار بـود.          
تحرک ناسيوناليستي و نژاد پرستانه 
آن مجموعه عقايـد و سـيـاسـتـهـاي           
خرافي و ضد انساني است که مانند 
زهــري کشــنــده در جــامــعــه عــمــل           
خواهد کرد. اين نـوع سـيـاسـتـهـا و            
ــظــرات داراي دامــنــه اي               ــقــطــه ن ن
گسترده و جهاني اسـت. دولـتـهـا و            
نيروهاي مرتجع بسياري بر اين نـوع  
گــرايشــات و تــمــايــالت ســيــاســي           
سرمايه گذاري مـيـکـنـنـد. حـاصـل           
کارشان در صورت موفقيت تنها بـه  
خون و کثافت کشاندن جامعه است. 

عدم هـوشـيـاري       ۵۷ اگر در سالهاي 
در مقابل جريانات اسالمـي بـاعـث      
شد که پروژه حکومت اسالمي را بـه  
جامعه حقنه کنند و چنين مصيبـت  
و سياهي و تباهي را بـر مـردم يـک          
جــامــعــه تــحــمــيــل کــنــنــد اکــنــون           

ناسيوناليسم و تحرکات نژادپرستانه 
و قوم پرستانه در تمامـي اشـکـال و        
تنوعش آن اهرم و ابـزاري اسـت کـه          
ميتواند فاجعه ديگري را بر جامـعـه   

 تحميل کند.  
بايد هوشيار بود. بايد جامعه را از      
ــات             ــان مــخــاطــراتــي کــه ايــن جــري
ميتوانند به دنبـال داشـتـه بـاشـنـد،           
برحذر و مصون داشت. تنهـا راه بـر        
افراشتن پرچم آزادي، برابـري و رفـاه       
همگان است. تنها راه کـوتـاه کـردن         
دست کثيـف مـذهـب از زنـدگـي و              
شئونات مردم است. تنها راه دهـنـه      
زدن به دستگـاه مـافـيـايـي مـذهـب            
اسـت. کـمــونـيــسـم کـارگــري تــنـهــا              
اردويي در جامعه است که پرچـمـدار   
اين خواستها و مـطـالـبـات ديـريـنـه          

 توده هاي مردم است!
زيرنويس: پـديـده فـحـشـا در دوران               
حکومت اسالمي به يک ايپـدمـي و     
بيماري دهشتناک اجتماعي تـبـديـل    
شده است. کمونيسم کارگري در يـک   
کالم خواهان نابودي پديده فـحـشـاء      
است. فحشاي دولتي و اسـالمـي را      
با نابودي دولـت اسـالمـي بـايـد از              
ميان برداشت. فحشاي غير دولـتـي     
و سازمانيافته را بـايـد بـا نـابـودي              
زمينه ها و ريشه هاي اقـتـصـادي و      
اجتماعي آن از ميان بـرداشـت. مـا         
در عين حال که براي نابودي صنعت 
فحشا تالش ميکنيم، در عين حـال    
از قـربـانـيـان ايـن عـرصـه حـمـايـت                 
ميکنيم. و تا زمانيـکـه ايـن حـرفـه           
موجود است، تن فروشي بايـد غـيـر      
جنايي بـاشـد. نـبـايـد گـذاشـت کـه                  
قربانيان اين شغل در حاشيه جامعـه  
قرار گـرفـتـه و بـي حـرمـت شـونـد.                 
تالش براي گسـتـرش امـاکـنـي کـه             
مشـوق تـعـويـض حـرفـه ايـن افــراد                
ــراي              اســت، آمــوزشــهــاي الزم را ب
فــعــالــيــت در عــرصــه هــاي ديــگــر           
اقتصادي فراهم ميـکـنـد، از جـملـه          

 اقدامات ما در اين رابطه است. 
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در اوايل فتنه به يکي از سران فتنه گفـتـم شـمـا در         " 
ظاهر با نظام هستيد و به گفته خودتان در حال اعـتـراض     
انتخاباتي هستيد اما بدانيد که مديريت ايـن جـريـان بـه           

افتد و آنها با استفـاده از کـار شـمـا،            دست بيگانگان مي
 گيرند." اصل نظام را هدف مي

 اي  در ديدار با امامان مساجد تهران   خامنه  
 

در عبارت باال بجاي "بيگانگان" مردم را قرار دهـيـد       
تا معني واقعي اين پرخاش خامنه اي بـه "سـران فـتـنـه"               

  ۸۸ آشکار بشود. خامنه اي درست ميگويد اعتـراضـات     
آنچنانکه موسوي و کروبي مـيـخـواسـتـنـد بـه تـقـلـب در                 
انتخابات و "راي مرا پس بده" مـحـدود نـمـانـد بـلـکـه تـا                  
شعار مرگ بر خامنه اي و مرگ بر اصل واليـت فـقـيـه و           
"موسوي بهانه است کل نظام نشانه است" به پيـش رفـت.       
خامنه اي ميگويد "حرف اينجانب را نفـهـمـيـدنـد و وارد           

اي بـراي       شدند و همه ديدند که چگونه انتخـابـات، بـهـانـه       
حــملــه و نــفــي اصــل نــظــام شــد." امــا مــوســوي و هــم                       

مسلکانش براي مهار اعتراضات مردم وارد شـدنـد و نـه        
کـل     ۸۸ براي مخالفت با اصل نظام.  خـيـزش انـقـالبـي             

نظام را به لرزه انداخت و تمام تـالش مـوسـوي و کـروبـي              
اين بـود کـه اعـتـراضـات مـردم را در چـارچـوب نـظـام                           
نگهدارند. دقيقا همين نقشي که طرفدارن روحاني امـروز     
ايفا ميکنند. "سران فتنه" و طرفدارانشان هم مـيـتـوانـنـد           
اين گله را از خامنه اي داشته باشند که بارها و بـه هـزار         
زبان گفته اند که خواست و هدفشان حفـظ نـظـام اسـت و           
خامنه اي و جناح طرفدارش هم هيچگاه حـرف ايـنـهـا را         
نفهميده اند. اما مساله اصلي حکومت سوء تفاهمـات و     
بدفهمي جناحها نيست، استيصالشان در بـرابـر جـامـعـه            
معترض است. نارضائي ها و اعتراضـات تـوده مـردم و           
خطري که کل نظام را تـهـديـد مـيـکـنـد اجـازه نـمـيـدهـد                     
جناحهاي حکومتي به تفاهم برسند. آنچـه هـر دو جـنـاح           
بايد بفمهند و مبارزات مردم دير يا زود حاليشان خواهـد  
کرد، اينست که نه اسـتـحـالـه و نـه بـگـيـر و بـبـنـد درد                          

 حکومت را دوا نخواهد کرد. بايد گورشان را گم کنند.  

"اينکه چـگـونـه پـس از سـپـري              
شدن دوراني از مسابقه بين سرکوب 
و اعدام افسار گسيخته و ترورکور و   
يک جنگ هشت ساله خانمان سـوز،    
و در دورنمايي از تدارک جـانشـيـنـي     

تـريـن مـوازيـن        براي رهبري، ابتدائي
قـانـونـي آيـيـن دادرسـي و مـبـانــي                 
شرعي و عرفي به زير پا گذارده شده 

هاي مرگ قتل عامي را بـر     و هيات
انـد، و       نظام و کشور تـحـمـيـل کـرده       

عالوه بر قرباني کردن هزاران بيگنـاه  
و عزادار کردن خانواده هايشان لـکـه   
ننگي از سـيـاهـي و آلـودگـي را بـر               
دامن جمـهـوري اسـالمـي و عـالـي             
ترين مقامات و ارگانهاي آن گـذارده  
اند کـه بـنـا بـر فـريـاد دلسـوزانـه و                   
جانخراش آيت اهللا منتظـري و نـقـل        
قول از رهبـري کـنـونـي هـرگـز پـاک              
 شــــــــدنــــــــي نــــــــيــــــــســــــــت!"           
از بيانيه پنج  نماينده سابق مجـلـس   

 اسالمي
 

بعد از انتشار نوار منتظري ايـن  
نوع اظهار نظرها از جانب طرفـداران  
روحاني باب شده و همچـنـان ادامـه      
دارد. اما اين نـوع اظـهـارات قـبـل             
ازآنکه بيانگر عبرت گرفتن و اظهار 
ندامت "اصالح طلبـان" حـکـومـتـي          
باشد نشانه دلسوزي آنها براي نـظـام   
است. دغدغه اينان، حـتـي بـعـد از            
انتشار "فرياد دلسوزانه و جانخـراش   
آيت اهللا منتظري" همچنان استحالـه   
نظام است و نه تـغـيـيـر و يـا حـتـي                
اصالح آن. خود منتظري نيز هـمـيـن    
هدف را دنبال ميکرد. بعـد از سـي        
سال به کشتار و قتل عامي که همـه  
شان مستقيم و غيرمستـقـيـم در آن        
ســهــيــم  بــوده انــد، نــظــام و رژيــم                

متبوعه شان را بر مـبـنـاي آن بـرپـا          
کرده اند و از مواهب و ثمراتش همـه  
شان بـهـره مـنـد شـده انـد زبـان بـه                     
اعتراض ميگشايند، دقيقا بـه ايـن       
علت که نظام  و مواهـب آن آنـرا از         
دست ندهند. اين کنه و اسـاس ايـن        
تالشهاي نوع دو خردادي اسـت. در       
آخرين بخـش بـيـانـيـه کـذائـي شـان               
مينويسنـد: "مـا تـنـهـا راه نـجـات                  
کشور از ورطه هولناک فعلي و بقـاي  
نظام جمهوري اسالمي را در عـمـل       
به  حاکميت قانون و عدالت  واجراي 
بي تنازل قانـون اسـاسـي و گشـودن           
فضاي بـحـث و گـفـتـگـوي آزاد در                 
عرصه عـمـومـي در جـهـت تـدارک               

 تفاهم و آشتي ملي مي دانيم."
اين همه خواست و مطـالـبـه اي      
است که در اين بـيـانـيـه بـاال بـلـنـد               
اعــالم شــده اســت. نــه بــحــثــي از                
ممنوعيت مجازات اعدام در مـيـان   
است و نه کنار گذاشـتـن قصـاص و        
قانون مجازات اسالمي که مـبـنـاي      
حقوقي و شرعي کشتارهـاي وسـيـع      
جمهوري اسالمي در دهه شـصـت و     
تا همين امروز بوده است و نه حـتـي   
تعقيب و مـحـاکـمـه عـامـلـيـن ايـن              
ــاي                   ــاده ــري ــه آن "ف ــم ــت. ه ــاي ــن ج
جانخراش" قرار است به "اجـراي بـي        
تنازل قانون اساسي" و "آشتي مـلـي"    
با قاتلين مردم منجر بشود! بـه ايـن      
دالالن سياسـي بـايـد گـفـت فـکـري              
بحال دفاعيات خود در دادگاهـهـاي   
مردمي که در فرداي سرنگوني نظام 
اسالميتان برپا خواهد شد بـکـنـيـد.     
چنين بيانيه هائي در فراخوان آشتـي  
مــلــي و اجــراي بــي تــنــازل قــانــون             
اساسي اسالمي تنها پرونده شمـا را    

 سنگين تر خواهد کرد!
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درصــد مــردم ايــران نــان خــوردن نــدارنــد و                    ۳۰ "   
 اند" گرسنه

 نماينده وزارت بهداشت 
 

اين آمار تنها گوشه اي از فـالکـت تـحـمـيـل شـده بـه               
جامعه ايران را برمال ميکند. بخش اعظم آناني که نـانـي     
براي خوردن دارند نيز از ابتدائيات زندگي، تغذيه سالـم و    
کافي، سرپناه و خانه مناسب، و حداقـل وسـائـل رفـاهـي          
زندگي محروم هستند. گرسـنـگـي و بـيـکـاري و گـرانـي                  
زندگي اکثريت مردم ايران را در چنگال خود ميفشارد. در 
اين آمار اعالم شده است که يک چهارم جمعيت  شهري در 

مـيـلـيـون نـفـر در            ۱۱ ايران حاشيه نشين هستند و حدود 
"سکونتگاه هاي غير رسمي" و در مـنـاطـقـي بـا "بـافـت                  

 نابسامان شهري" زندگي ميکنند.
اما اين همه واقعيت جامعه ايـران نـيـسـت. آن روي             

سکه اين فالکت و بي تاميني حقوقهاي نجومي مقامات 
و دزدي هاي ميلياردي آيت اهللا ها و باندهاي مـافـيـائـي       
حاکم است. آخرين گزارشات از گم شدن سه فروند نفتکش  

ميليون دالر و دزدي        ۱۰۰ در دوره احمدي نژاد به ارزش 
ها و کالهبرداري ها هزاران ميـلـيـارد تـومـان در بـنـيـاد               

شهيد خبر ميدهد و انتشار چنين گزارشاتي بـه يـک امـر          
 عادي و هر روزه در جمهوري اسالمي تبديل شده است.   

ايران کشور فقيري نيست، از منابع طبيـعـي سـرشـار       
برخورداست و بخش اعظم جمعيت جـوان و آمـاده بـکـار             
است. اما ثروت توليد شده بوسيله توده کثير مردمي کـه     
بزير خط فقر رانده شده اند به جيبهاي گشاد اقليت ناچـيـز   
و مفتخوري سرازير ميشود که کمترين نقشـي در تـولـيـد         
اين ثروت ندارند. در کمتر کشـوري نـظـيـر ايـران فـاصـلـه                
عظيم بين سطح درآمد و شرايط زندگي يـک درصـديـهـاي       
حاکم و توده عـظـيـم مـردم چـنـيـن عـمـيـق و آشـکـار و                           
تکاندهنده است. جمهوري اسالمي نه تنها از نظر تـعـداد      
اعدامها بلکه از لحاظ ميزان غارت و چپاول جامعه نـيـز     
رکورد دار است. اين بساط را بـايـد درهـم کـوبـيـد. ديـر                    
نيست روزي که اکثريت عظيم رانده شده بزير خط فقر بـپـا   
خيزد، حکومت آيت اهللا هاي ميلياردر را بزير بکشد و به 
سلطه يک درصدي هاي سرمايه دار در زير بيـرق اسـالم و       
يا شنل سلطنت و يا در هر شکل و ظـاهـر ديـگـري بـراي            

 هميشه نقطه پايان بگذارد. 
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 6 ۱۳۹۵ شهريور  ۵ انترناسيونال 

ــ��ـ	ل:   ـتـه گـذشـتـه         ا����	� هـف
مــرداد را      ۲۸ ســالــگــرد کــودتــاي        

سـال دربـاره ايـن         ۶۳ بعد از داشتيم.  
کودتا و وقايع آنروز بحث هاي زيـادي  
ـيـل انـجـام ايـن                   مطرح مـيـشـود. دل
کودتا چه بود و چه عواملي مـوجـب     

 موفقيت آن شد؟
�ـ�:  	J P�LK+       روايـت رايـج و

مســلــط ايــن اســت کــه آمــريــکــا و             
 ۲۸ کــودتــاي    انـگــلــيــس از طــريــق        

ـيــک"             مـرداد     دولـت "مـلـي دمـکـرات
مصدق را که ميخواست نفت را ملي 
کند، برکنار کـردنـد. ايـن تصـويـري             
است که با کمي پس و پيش، نه فقـط  
از جانب نيروهايي مثل جبهه مـلـي،   
بلکه از سوي طيف وسيع و عجيبـي،  
از جــمـهــوري اسـالمــي (بـويــژه دوم             

دولت آمريکا  گرفته تا  خردادي ها)  
که سيا اسناد دخالت شان را منتشـر  
کرده، تا بخش عمده چپ ها در اروپـا  
و آمريکا و تا ميديا و دانشگاهيان و 

هاليوود (براي مثـال مـقـدمـه         حتي 
فيلم آرگو) اينـروزهـا بـه شـمـا ارائـه              
ميدهند. ايـن تصـاويـر در بـهـتـريـن               
حالت بسيار سطحـي و غـلـط انـداز           
است. البته تصاويري قدري "چپ" تـر     

بـراي زدن حـزب        (نظير اينکه کودتا  
توده و جلوگيري از نفوذ شوروي بود) 
ـيـر                   تا تعابير راسـت تـر، نـظـيـر تـعـب
ـبـان، کـه          مضحک شاه و سلطنت طـل
کودتاي ژنـرال زاهـدي هـا و چـمـاق                
ـيـام          چرخاني شعبان بي مخ هـا را "ق
ـيــــز                   ـتــــاخـــ ــردمــــي" و "رســـ مــ

ـيـز هسـت. امـا                 ملي"    نـامـيـدنـد، ن
ـقـطـه عـطـف              ۲۸ کودتـاي     مـرداد ن

تحوالت مهم در روندهاي سياسـي و    
اجتماعي داخلي و بين المللـي اسـت     
ـيـرعـمـدتـا مـغـفـول                 که در ايـن تـعـاب

 ميماند. 
ـيـرهـا شـمـا                   براي مثـال از ايـن تـعـب
دستگيرتان نـمـي شـود مصـدق کـه            
ظاهرا قهرمان مظـلـوم ايـن داسـتـان          
است، خود نقش بسـيـار مـهـمـي در          

پيروزي کودتـا دارد. مـتـوجـه نـمـي              
شويد که چـرا کـودتـايـي کـه در فـاز               
اصلي اش (کـه تـوسـط آمـريـکـا و                
انگليس با نام رمز "آژاکس" سازمـان    

مرداد شروع شد و بـه     ۲۵ يافته و در 
کمک سازمان افسران حزب تـوده لـو       
ـتـضـاحـي شـکـسـت            رفت) به نحو اف
خورد و موجـب فـرار شـاه از کشـور             
شد، اما در فاز بعدي با نيروي کمـتـر   
و آمادگي سازماني پايينتر تـوانسـت   

پيروز شود. گـويـي آنـهـمـه          به آساني 
نيروي اجتماعي و سـازمـانـي وسـيـع        
ـيـار       (حتي در خود ارتش) که در اخـت
جــبــهــه مــلــي و حــزب تــوده بــود و              

مرداد به ميـدان   ۲۷ و  ۲۶ در  بعضا 
آمـده و مــجــسـمــه هــاي شـاه را در                
شهرها پاييـن کشـيـده بـود و جشـن              
گرفته بود، يکشبه دود شده و به هـوا    
ـيـر             رفته بود. همينطور در ايـن تـعـاب
شما منظـمـا مـيـشـنـويـد کـه گـويـا                 
مساله محوري سـيـاسـي آن روزگـار         
ـفـت بـوده اسـت.             مساله ملي شـدن ن
حال آنکه ما در واقع با يک تغيير ريل 
و جابجايي هژموني در سرمايه داري 
جـهــانـي (عــبــور از دوره هـژمــونــي             
ـيـم              ـق بريتانياي کبيـر و غـارت مسـت
منابع به دوره هـژمـونـي آمـريـکـا و             
ايجاد کشورهاي سرمايه داري تحـت  
ـيـم.      سلطه در جهان سوم) روبرو هسـت
"ملي کردن" ها از لـحـاظ مـاهـيـت              
واقعي شان همراهي با اين فاز نـويـن     
در سرمايه داري است، چنانکه ديديم 
نفت ايران هم نهايتا در دوره خود شـاه  
واقعا ملي شـد. بـه ايـن نـمـونـه هـا                   
ميشود اضافه کرد، اما نکته اصلـي  
ـفـاسـيـر سـطـحـي و               اينست که اين ت
ناسيوناليستي روي محتواي واقـعـي     
تحوالتي که در جامعه ايران در حـال    

  وقوع بود خاک ميپاشد. 
با شروع جنگ جهانـي دوم و قـطـب          
بندي هاي جديد بين المللي، ايران که 
از استبداد و چپاول رضـا شـاهـي بـه         
تــنــگ آمــده بــود خــود در آســتــانــه             

طغيانها و انقالبات اجتـمـاعـي بـود.       
ـيـس و                     متفـقـيـن (آمـريـکـا و انـگـل
شوروي) ظاهرا بخاطر اينکه مـبـادا      

قطـب مـخـالـف        رضا شاه به آلمان و 
ـيـشـتـر           جنگ بپيوندد و به احـتـمـال ب
ــات و                ــري از انــقــالب ــوگــي بــراي جــل
ـبـات        طغيانهاي اجتماعي و حـفـظ ث
ايران براي استفاده هاي نظامي خـود    

در شـهـريـور     در جنگ، اين کشور را 
ـيـس     ۱۳۲۰  (شوروي از شمال و انگل

از جنوب) اشغال کردند. آنـهـا رضـا          
شاه را خلع و تبعيد کردند اما پسرش 
را به جاي او بر تخت نشـانـدنـد. ايـن          
اوضاع جديد سيستم گذشته را حفـظ  

به دوره استبداد رضا شاه  ميکرد اما 
پـايــان داد و درجــه اي از گشــايــش              
سياسي را به دنبال داشت که امـکـان   
داد تناقضات دروني جـامـعـه ايـران         
سرباز کـنـد. دوازده سـال از مـبـارزه               
طبقاتي حاد و گسترده در ايران شروع 

مـرداد     ۲۸ شد که پايان آن کـودتـاي     
و تحکيـم مـوقـعـيـت شـاه             ۳۲ سال 

بود. در اين دوره چند نخست وزيـر و       
ـنـد، احـزاب و                  ـت کابينه آمـدنـد و رف
ـنـد و       ـت ائتالفهاي گوناگون شکل گرف
ــظــاهــرات و              ــد، ت مضــمــحــل شــدن
ـيـام         اعتصابات عمومي متعـدد و ق
هــاي شــهــري صــورت گــرفــت، دو             
جمهوري خودمختار در آذربايجـان و    
کردستان پديد آمد و برچيـده شـدنـد،      
جنگ ها و شـورش هـاي عشـايـري           
بسياري صورت گرفت، يـک رفـرانـدم      
صورت گرفت، يک کـودتـا شـکـسـت        
خورد و شاه گـريـخـت و يـک کـودتـا               

ـبـي      ـيـروز شـد کـه خـود             بطور غري پ
سرآغاز دوره قدرقدرتي مـحـمـدرضـا     

ـقـالب    پهلوي گرديد که تنها  با يک ان
 پايان يافت.  ۵۷ عظيم در سال 

اين دوره دوازده ساله تالطم سياسي و 
طبقاتي در ايران يک موضوع صـرفـا     
ايراني نبود. مترادف بود با تحـوالت   
بســيــار مــهــمــي در ســرمــايــه داري           
ـيـمـا              ـق جهاني و در عـيـن حـال مسـت

بود و بـدرجـه بـر آنـهـا             متاثر از آنها 
تاثير ميگذاشت. در ابتداي اين دوره    
ـيـس و شـوروي و آمـريـکـا کـه                   انگل
ـيـم در اوضـاع           ـق مستقيم و غيرمسـت
ايران دخالت ميکردند، در جنگ گرم 
"متفق" يکديگر بودند ولي بـا پـايـان        
ـنـهـا خـود وارد                دوره دوازده سـالـه اي
جنگ سرد با يکديگـر شـده بـودنـد.         
همچنين در ايـن فـاصـلـه اسـت کـه               
انــگــلــيــس مــوقــعــيــت رو بــه افــول            
ابرقدرتـي خـود را کـامـال از دسـت                
مــيــدهــد و دو ابــرقــدرت شــوروي و            
آمــريــکــا در راس دو قــطــب بــزرگ            
ـلـوک    بورژوايي جهاني، بلوک غرب و ب
شرق، از دل جنگ جـهـانـي دوم سـر           
برمي آورند. به يـک مـعـنـي ايـران و             

ـيـن       ۲۸ مشخصا کودتاي  مـرداد اول
ـنـجـار        ـل صحنه شروع جنگ سرد و ک
رفتن هاي قدرت جديد سرمايه داري   
اســت، کــه يــکــي بــر بــازار آزاد و                  
"ليبراليسم" تاکيد ميکند و ديگر بـر      
ـيـسـم".                ـتـي و "سـوسـيـال اقتصاد دول

جـنـگ    نتيجه اين اولين صحنه هاي 
سرد تا آنجا که به ايران بر ميگردد به 
نفع آمريکا و متحدينش تـمـام شـد.        

مـرداد در واقـع        ۲۸ پيروزي کودتاي 
پيروزي قطعي آمريکا و غرب  اعالم 

در تحکيم ايران به عنوان حيطه نفـوذ  
و تسلط سرمايه خود در مـعـادالت       
جهانـي و در مـقـابلـه بـا شـوروي و                   

 سرمايه داري دولتي بود. 
تا آنجا که به تحوالت سياسـي بـطـن      
جامعه ايـران بـرمـيـگـردد ايـن دوره               
دوازده ســالــه عــبــارت از جــدال دو             

جنبش اصلي بورژوازي ايران، يعـنـي   
ـيـسـم پـروغـرب و                 جنبش نـاسـيـونـال
جنبش ملي اسالمي، بر سـر قـدرت       
سياسي و شـکـل دهـي بـه سـرمـايـه              
داري ايران است. شاه نماينده اصـلـي      
جنبش اول است و نيـروهـاي خـود را        
ـيـز              دارد، جبهه ملي و حـزب تـوده ن
ـبـش مـلـي                 جناح راسـت و چـپ جـن
اسالمي اند. در اين دوازده سـال گـاه        
اين جنبش و گاه آن ديگري دست باال 
ـنـي       ـي ميگيرد. نيروهايي آويزان بينـاب
هستند که گاه بـه ايـن و بـه آن مـي               
پيوندند، اما هـيـچـکـدام از ايـن دو              
جنبش قادر نيست که ديـگـري را از       

مـرداد     ۲۸ ميدان بدر کند. کودتاي    
مـــقـــطـــعـــي اســـت کـــه جـــنـــبـــش           
ناسيوناليسم پروغرب به رهبـري شـاه     
سرانجام قادر ميشـود کـه بـه کـمـک            
ـيـروي ارتـش و         آمريکا و انگليس و ن
ـبـش مـلـي              ـيـون، جـن اوباش و روحـان
اسالمي که فاقد رهـبـري و انسـجـام         
است را کامال از قدرت بيرون براند و   
سازمان هاي اصلي آن چه جبهه ملي 
ـلـع و قـمـع          و چه بويژه حزب توده را ق

 کند. 
مضــمــون اجــتــمــاعــي و      از لــحــاظ     

جدال هاي ايـن دوره دوازده         تاريخي 
ساله بايد گفت که سرمايه داري ايران 
ــر                 نــيــاز بــه رفــرم هــاي جــدي نــظــي
اصالحات ارضـي، حـق راي زنـان و            
کــال بــرچــيــدن مــنــاســبــات مــاقــبــل        
ســرمــايــه داري داشــت. چــيــزي کــه            

احـزاب   بخصوص در بـرنـامـه هـاي           
مختلف اپوزيسيون شاه از حزب توده 
گرفته تا جبهه کم و بيش مطرح بود. 

مـرداد حـکـايـت از          ۲۸ اما کودتاي 
نــاتــوانــي تــاريــخــي بــورژوازي ايــران        
داشت که بدون ديکتاتوري و سرکوب 
و توسل به نهادهايي چون سلطنـت و    
روحانيت قادر به بقاء نيست. ديـديـم      

مرداد و تسلـط   ۲۸ که چگونه بعد از 
ـيـسـم            کامل شاه و جنبـش نـاسـيـونـال
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ــان               ــر اوضــاع، در جــري پــروغــرب ب
"انقالب سفيد" شـاه هـمـان رفـرم هـا              
نظير اصالحات ارضي و غيره به اجرا 
گذاشته شد و سـرمـايـه داري بـطـور            
ـقـر شـد. (ايـن                  کامل بر ايـران مسـت
ناتواني تاريخي بورژوازي ايران را مـا  

کــه انــقــالب بســاط           ۵۷ در ســال      
سلطنت را برچيد و قدرت کـامـال بـه      
جنبش ملي اسالمي رسيـد مـجـددا      
مشاهده کرديم. بورژوازي ايران تنـهـا    
تــوانســت زيــر عــبــاي خــمــيــنــي و              
استبدادي بمراتب خونين تر به حيات 

 خود ادامه دهد.)
ـتـوانـم بـه           با اين توضيحات حاال مـي
ـپـردازم.        پاسخ مشخص سوال شـمـا ب

مرداد توسط آمريکـا و     ۲۵ کودتاي 
انگليـس بـه کـمـک ارتـش و بـرخـي                  
ــروهــاي طــرفــدار شــاه از جــملــه              نــي
روحانيت که به جبهه ملي پشت کرده 
بود سازمان داده شـد. آنـهـا نـگـران               
بودند که اوضاعي که در دوره نخست 
وزيري مصدق بوجود آمده بود خـطـر   
به ميدان آمدن کارگران و تـوده هـاي       
ـيـشـتـر حـزب             مردم و قدرت گـيـري ب
ـيـن از      توده و استفاده شوروي و استال
اين وضع را افزايش داده اسـت. آنـهـا       
ـيـف قـدرت       خواهان يکسره شدن تکل
سياسي در ايران و به روي کـار آوردن      
نظامي بودند که کامال طرفدار غرب 

مـرداد بـطـور       ۲۵ باشد. اما کودتاي  
مفتضـحـانـه اي شـکـسـت خـورد و                
بعوض تظاهرات هاي گسترده اي که 
حزب توده و عناصر راديکال جـبـهـه      

 ۲۷ و      ۲۶ ملي در آن فعال بودند در 
مرداد بر عليه شاه و نـهـاد سـلـطـنـت         
برپا شد. مصدق از اين تـظـاهـرات و       
حرکات وحشت کرد و بـه شـهـربـانـي        
دستور داد که اين حرکات را سرکوب 
کند و از نظام سـلـطـنـت دفـاع کـرد.           

و  شهرباني ضـمـن سـرکـوب مـردم              
مــخــالــفــيــن شــاه در عــيــن حــال در            
ـيـون بـه          هماهنگي با اوباش و روحـان

 ۲۸ تــظــاهــرات طــرفــداران شــاه در           
مرداد ميدان داد و از طـرف ديـگـر            
بخشي از ارتش به فرماندهي زاهـدي  
به راديو و مراکز دولتي از جمله خانـه  
مصدق هجوم بردنـد و کـودتـاي دوم          
ـيـل                   ـيـروز شـد. دل بهميـن سـادگـي پ
پيروزي کودتا قبل از آنکه در قـدرت    
و سازماينافتگي کودتاچيان باشد در 
سردرگمي و عدم انسجام جبهه مـلـي   

و طرفداران مصـدق بـود. عـالوه بـر              
شخص مصدق که خود جـاده صـاف     

مرداد شـد بـه نـظـر            ۲۸ کن کودتاي 
من رهبري حزب توده هم افقي بـراي    
مقابله جدي بـا کـودتـا و خـلـع شـاه                 
نداشت. اين بعضا ميتواند نـاشـي از      
ـيـن     سياست عمومي شوروي و استـال
ـنـظـر مـيـرسـد          در اين دوره باشد که ب
نمي خواست بر سر ايران با آمريکا و   
غــرب ســرشــاخ شــود. در هــر حــال              
جنبش ملي اسالمي بـا هـر دو بـال            
راست (جبهه ملـي) و چـپ (حـزب             
توده) آن بدليل فقدان افـق و رهـبـري         

  شکست خورد. 
 

نتايـج ايـن کـودتـا         ا����	���	ل:  
چه چه تغييري در معادالت و موازنه 
سياسي بوجود آورد؟ و اگر اين کودتا 
انجام نمي شد، روند اوضاع سيـاسـي   
در ايران به چه شـکـل مـي تـوانسـت            

 باشد؟
�ـ�:  	J P�LK+        هـمـانـطـور کـه

مــرداد    ۲۸ اشــاره کــردم کــودتــاي          
ـبـش         ۱۲ دوره  به  ساله اي که دو جـن

اصلي بورژوازي ايران بـر سـر قـدرت          
ـنـد پـايـان داد.               ـت باهم کلنجار مـيـرف
ـيـسـم پـرو غـرب بـه              جنبش ناسيونال
زعامت شـاه و دخـالـت و حـمـايـت                 
مستقيم آمريکا پيـروز شـد و هـردو          
ـبـش مـلـي                 جناح راسـت و چـپ جـن
اسالمي يعني جبهـه مـلـي و حـزب           

از قدرت کنار گـذاشـتـه       توده نه فقط 
شدند بلکه "منحله" و غير قانـونـي و       
بعضا زندان و اعدام و متواري و زيـر    
زميني شدند. ايـن مـقـدمـه اي شـد             
براي آنکه شاه قدرت فائقه خود را بـا    
تاسيس ساواک در سالهاي بعد کامال 
مستقر کند و "گورستان آريـامـهـري"     
را برپا کند. ايـران بـه مـتـحـد پـروپـا               
قـرص غـرب و قـدرت مــنـطـقـه اي                 
طرفدار آمريکا تبديل شد. سـرمـايـه       
داري در ايــران بــعــد از اصــالحــات            

شــمــســي کــامــال       ۴۰ ارضــي دهــه     
مستقر شد و بخصوص بعـد از ورود      

رشــد و      ۵۰ دالرهــاي نــفــتــي دهــه        
ـيـدا کـرد. بـخـش            گسترش وسيعي پ
عظيم جمعيت از زندگي روستايـي و    
دهقاني به شهرها مهاجرت کرد و بـه  

طوري که  کارگر صنعتي تبديل شد.  
هفده سال بعـد از کـودتـا کـه دوبـاره              
جامعه ايران وارد يک دوره تحوالت و 
ـقـالب            تالطمات اجتماعـي شـد و ان

رخ داد صحنه کامال عوض شده  ۵۷ 
 ۲۸ بود. ميخواهم بگـويـم کـودتـاي          

مرداد يک نقطه عطف بسيار مهم در 
 تحول سرمايه داري ايران است.

اما در رابطه با بخش دوم سـوال، در        
ـنـظـر مـيـرسـيـد کـه                    مقطع کـودتـا ب
مصدق کامال موفق شـده اسـت کـه          
شاه را به موقعيت "سلطنت کـنـد نـه         
حکومت" براند. اگر کودتا نـمـي شـد       
ـتـوانسـت آنـچـه کـه                  آيا مصـدق مـي
ادعايش را ميکرد يعنـي يـک نـظـام         
سلطنتي مشروطه را برقرار کـنـد کـه      
دوام بياورد و خود را بازتوليـد کـنـد؟      
بنظرم بعيد است. ديـديـم کـه چـطـور           
مصدق از به مـيـدان آمـدن مـردم و             
هواداران حزب توده و حـتـي جـبـهـه            
ملي به خيابانها عليه شاه تـرسـيـد و        
دستور سرکوب داد و در عـيـن حـال          
عمال بر فـرمـان خـلـع خـود امضـاء             
گذارد. ميخواهم بگويم برقراري يـک     
سلطنت مشروطه در ايران کـه آرزوي    
ــاري                   ـيــ ــدق و بســـ ــزرگ مصــ بــ

بــورژوازي ايــران بــوده و        ازعــنــاصــر   
هست بـر يـک تـوهـم جـدي اسـتـوار                  

بـورژوازي ايـران      است. اين توهم کـه     
ـنـد و             ـب گويا ميتواند بدون بگـيـر و ب
سرکوب به حيات خـود ادامـه دهـد.        
الاقل همه شواهد تاريخي خالف اين 
بوده است. و وقتـي پـاي سـرکـوب و            
ديکتاتوري سياسي بـه مـيـان بـاشـد          
ديگر شاه نمي تواند سلطنت کـنـد و       
حکومت نکند. هـمـچـنـانـکـه حـتـي           

سلـطـنـت و کـل          ۵۷ وقتي با انقالب 
نظـام شـاهـنـشـاهـي بـرچـيـده شـد و                   
"جمهوري" بر سر کار آمـد از هـمـان            
ابتدا عباي آخوند و سايه اسالم را بـر    
سر خود داشت. ديـديـم کـه چـگـونـه              

در ابتداي کـار     جمهوري اسالمي که 
به جنبش وسيع مـلـي اسـالمـي (از          
جبهه ملـي تـا حـزب تـوده) اتـکـاء                
ــر               داشــت دمــبــدم بــه هــمــان مســي
ديکتاتوري خشن سـيـاسـي و فـردي           
شبيه حکومت شاه پيـش رفـت و نـه          
ـيـه    فقط يک نسل کشي تمام عيار عل

راه انداخت بلکه در هـر قـدم        جامعه 
"فرزنـدان خـود را خـورد". از جـملـه                   
بازرگان و جبـهـه مـلـي و طـرفـداران             
مصدق که در شوراي انقالب و دولت 
ـنـد کـنـار            موقت خميني نقـش داشـت
گذاشته شدند. ميخواهم بگويم خـط     
و جهت مصدق به جايي خيلي بـهـتـر    
از آنـچـه رسـيـد، يـعـنـي کـودتـاي و                  

 استيالي کامل شاه، نمي رسيد.
 

نقش چپ و حـزب      ا����	���	ل:  
 اين کودتا چه بود؟  توده در قبال 

  :��	J P�LK+حساب چـپ   من
يعني يک چپ اجتماعي کـه پـايـه آن        
طبقه کارگر اسـت را از حـزب تـوده              
جدا ميکنم. گرچه بايد اعتراف کـرد     
که حزب توده بـخـوبـي بـخـش هـاي             
مختلف طبقه کارگر نسبتا کـم عـده       
ـنــاف و                      ايــران را هـــمــراه بــا اصـ
روشنفکران و دانشجويان مـتـشـکـل       
کرده بود. در نتيجه چپ اجتماعي در  
صحنه سياست نماينده واقـعـي خـود      

به دنبـال   را نداشت و بناچار و عمدتا 
حزب تـوده     حزب توده روان بود. اما  

ـلـي                   ـتـا افـق اجـتـمـاعـي خـي هم نهـاي
ــر از مصــدق و                  ــاوت و فــرات مــتــف
ــداشــت.             مشــروطــه خــواهــي اش ن
حداکثر يک سرمـايـه داري بـا چـهـره            
کمي بهتر و درجه اي از رفـرم. حـزب        
ـبـش       توده و جبهه ملي دوبال يک جـن
واحد بورژوازي ايـران بـودنـد. گـرچـه             
حزب توده توانسته بود طبقه کارگر و 
بخش هايي از توده زحمتکـش را در      
صــفــوف خــود جــلــب کــنــد و دم از              
سوسياليسم و مارکسيسم بزند و فـي  
الــواقــع زيــر فشــار تــوقــعــات چــپ             
ـبـه هـاي مـتـرقـي هـم                اجتماعي جـن
داشته بـاشـد. امـا بـودنـد بـرخـي از                 
احزاب و جريانات متعلق بـه جـبـهـه         
ملي که آنها هم خود را سوسياليست 
و مارکسيست مي ناميدند و حـتـي       
ميکوشيدند کـارگـران را مـتـشـکـل           
کنند. تفاوت عمده در ايـن بـود کـه             
حزب توده بـه شـوروي نـزديـک بـود.              
مصدق و جبـهـه مـلـي در هـر حـال               

ايـن بـاعـث       طرفـدار غـرب بـودنـد.            
ـبـش            ميشد که رهبري سـيـاسـي جـن
ـنـده        ملي اسالمي نامنسجم و شـکـن
ـيـروي                 ـلـي مـواقـع ن باشد. گرچـه خـي

حزب  خياباني مصدق عمال و عمدتا
توده و تشکيالتـش بـود، امـا هـردو           
طرف به يکديگر بي اعتماد بودنـد و    
ميدانستند که هريک مـمـکـن اسـت         
سر بزنگاه به ديگري از پشت خـنـجـر      
بزند. کودتاچيان هم دقيقا از هـمـيـن       
تمايزات و اختالفـات بـخـوبـي سـود          

 بردند. 
نکته جالب توجه اين است که جنبش 
ملي اسالمي ايران تا بحال هيچـگـاه   
نتوانسته است تحت پرچم جناح چـپ    
اين جنبش متحد شود. جـنـاح چـپ         
ايـن جـنــبــش يــعــنـي حــزب تــوده و              
روشنفکران الئيک و سکوالر هـمـواره   
جناح اپوزيسيوني و همـيـشـه بـازنـده        

اين جنبش که در جايي به او خيـانـت   
ـبـعـيـد      ميشود و دستگير و اعدام و ت
ـبـش                  ميشـود، بـوده اسـت. ايـن جـن
ـنـهـا تـحـت پـرچـم                تاريخا توانستـه ت
جنـاح راسـت آن در صـحـنـه عـمـل                  
سياسي مـتـحـد شـود. بـراي مـثـال                 
مصدق توانستـه بـود از راسـت ايـن             
جنبش تا چپ آنرا الاقل در مقاطعي 
ـبـديـل          متحد کند و به "رهبر ملـي" ت

ـنـي کـه        ۵۷ شود. در مقطع   هم خمـي
توانست از راست تا چپ اين جنـبـش   
(يعني از نهضت آزادي و جبهه ملـي   
تا حزب توده و فدايي) را پشـت سـر        
خود متحد کند. اما هرگـاه غـلـظـت        
جناح چپ جنبش ملي اسـالمـي در       
چهره و رفتار عمومي اين جنبش باال 
رفته از سمت راست و بطرف جنـبـش   
ناسيوناليسـم پـروغـرب و سـلـطـنـت              
ـقـا            ـي طلبي ريزش داده اسـت. ايـن دق
ـتـهـي بـه           حالتي است که در سال مـن

مرداد رخ داد و کسـانـي    ۲۸ کودتاي 
ـتـدا             چون آيت اهللا کاشـانـي کـه در اب
متحد مصدق بودند از نزديکي او بـه  
حزب توده بيمناک شـدنـد و طـرفـدار           

بـه کـودتـا يـاري          شاه شدنـد و بـعـد          
 رساندند.

نکته ديگر اين است که بنظر ميرسـد  
که حزب توده عليرغم توان و قـدرت      
سازماني وسيـعـي کـه داشـت چشـم            
انــداز قــدرت گــيــري را بــراي خــود              
تعريف نکرده بود يا تماما به پـروسـه     
هاي پارلماني دلبسته بود. گـرچـه در      
مواقعي صحبت از تسليح کـارگـران     
در ميان بود و گرچـه حـزب تـوده در          
ارتش سازمان وسيعي درسـت کـرده       
بود، اما بنظر ميرسد اقدام نظامي از 
جمله آمادگي براي مقابله بـا کـودتـا        
جايگاه جـدي در سـيـاسـت هـاي آن              
نداشت. گويي آن حالت اپوزيسيـونـي    
و مرغ عزا و عـروسـي شـدن کـه در               
خون چپ بورژوايي ايران جـريـان دارد     
ـيـروزي              خود فاکـتـوري در خـدمـت پ

 مرداد بود.  ۲۸ کودتاي 
 

دولتهـاي خـارجـي      ا����	���	ل:  
داراي نفوذ در ايران نـظـيـر آمـريـکـا،         
ـيـري    انگليس و شوروي چه نقش و تاث

 در کودتا داشتند؟
  :��	J P�LK+  در رابطه با نقـش

آمريکا و انگليس باالتر مکرر اشـاره  
کردم. اکنون اسناد خود سازمان سيا  
منتشر شده و رسما پذيرفته اند که از 
حدود يکسال قبل کودتا را سـازمـان     

 ۶ از صفحه  

 ۹ صفحه  

 �	Hد�
+�داد �KH۲۸ی�� دی(� از   
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نکته مهم ايـن اسـت کـه ايـن             
روند بـطـور تصـاعـدي ادامـه دارد و              
عليرغم همه ضعف هايي که در ايـن      
زمينه وجود دارد اما به يک دستـاورد  
و سنت تثبـيـت شـده تـبـديـل شـده و                
ـه جـنـبـش              ميرود که چهره ديـگـري ب
کارگري بدهد. تحصن بافق ظـرفـيـت       
باالي خانواده ها و تاثـيـرات حـيـاتـي        
حضور آنها را نشان داد. چند خـانـواده    
کارگري موفق شدند فضاي يک شـهـر   
را تـغـيـيـر بـدهـنـد و لـواليـي مـيـان                    

کارگر مـعـدن و مـردم شـهـر             ۵۰۰۰ 
بشوند، با اين تحصن مبارزه کارگـران  
پوشش اجتماعي و رسانه اي بيشتـري  
پيدا کرد و تـوان سـرکـوب را پـايـيـن               
آورد. اما اهميت اين مساله همچنين  
ـه         در اين است که کارگر را از کـارخـان
ـه وسـط جـامـعـه                   بيرون مـيـاورد و ب
ميبرد. طبعا اين به شرطي اسـت کـه      
ـقـش مـهـمـتـر               زنان در اعـتـراضـات ن
ـه           ومحوري تري، ماننـد بـافـق، داشـت
باشند. همسران کارگران هنـوز اکـثـرا       
نقشي حاشيه اي دارند، تعداد کمي از 
ـقـشـي کـه             آنها به ميدان آمده انـد و ن
ـفـا نـکـرده          بايد و ميتوانند را هنوز اي
اند. ميتوانند همزمان بـا اعـتـصـاب         
در شهر تحصن کنند، در تـجـمـعـات       
براي کارگران و مردم سخنراني کننـد،  
به مردم شهر فراخوان بدهند، حتي در 
ـه              مذاکرات شرکت کـنـنـد و بـا رسـان
هايي که صـداي آنـهـا را مـنـعـکـس              
مـيـکـنـنـد مصـاحـبـه کـنـنـد. بـايـد                     
اميدوار بود که در جـريـان عـمـل ايـن          
ضعف ها برطرف ميشود و اين بويـژه  
وظيفه کـارگـران و هـمـسـران آگـاه و                  
ـقـش هـمـسـران            پيشرو آنان است کـه ن
کارگران را در جاي شايسته خود قـرار    
بــدهــنــد. در ايــن صــورت اســت کــه             
زمينه طرح مطالبات عمومي تر نيـز  
بيشتر فراهم ميشود و کارگر هـر چـه       
بيشتر به عنوان نماينده کـل جـامـعـه         
اظهار وجود ميکند، چهره ديگـري از    
خود نشان ميدهد، قدرت بيشتري در 
مقابله با کارفـرمـاهـا و دولـت پـيـدا             
ميکند و موقعيتش عوض ميشـود.  
تشکل هـاي کـارگـري و تـعـدادي از              
رهبران شناخته شده کارگري از طريـق  
طرح مطالبات عمومي جامـعـه ايـن      
نقش را بدرجه زيادي ايفا کرده اند اما 
توده هـاي کـارگـر، هـزاران و هـزاران                
کارگري که مدام اعتصاب ميکـنـنـد    

نيز بايد در اين نقش ظاهر شـونـد. در      
ـه صـرفـا             اين حالت است که کـارگـر ن
بعنوان توليد کننده بلکه بـعـنـوان يـک       
طبقه اجـتـمـاعـي بـا خـواسـت هـاي                 
اجتماعي و سياسـي و عـمـومـي در           
ـقـات ديـگـر عـرض انـدام               مقابل طـب
ميکند و جايگاهش در جامعه و در     
ـه داران عـوض        مقابل دولت و سرماي
ميشود و قادر ميشود عقب نشيـنـي   
هاي بزرگي به جبهه مقابل خـود وارد    

 کند. 
 

  	�2� ��ا��� ��Cورت +;	
 دو1� و ��+	�� داران  

ـه   دو نکته مهم ديگر در اين زمين
را نيز بـايـد بـرشـمـرد. يـکـي اوضـاع                
ـه       کنوني و تعرض وسيعي که سـرمـاي
ـه کـارگـران شـروع             داران و دولتشـان ب
کرده اند يا در حال ادامه آن هستند از   
جمله بيکارسازي هاي وسـيـع، خـارج      
کردن کارگران از شمول همـيـن قـانـون       
ـه تـر      کار ارتجاعي و استثمار وحشيان
کارگران، تالش براي کـاهـش قـيـمـت        
نيروي کار في الحال چند بار زير خـط    
فقر، زير سوال رفتن سوابق کارگـران و    
معضل تامين بازنشستـگـي آنـهـا و         
دستـگـيـري هـاي وسـيـع و هـر روزه                  
فعالين اعتصابات و رهبران کارگري. 
ـه     مقابله با اين هجوم وسيع نيازمند ب
ـه کـارگـر        ـق ميدان آمدن کل نيروي طب
است. اعتصابـات پـراکـنـده هـرچـنـد             
وسيع و طوالني مـدت کـارگـران کـه           
معموال هم با دسـتـاوردهـايـي هـمـراه         
است، قادر به مقابله بـا ايـن تـعـرض           
همه جانبه نيست. سرمايه داري ايـران   
بار بحران و ورشکستگـي اقـتـصـادي       
خود را ميخواهد بر سر کارگر خـراب    
کند و کارگران در ابعادي سـراسـري و       
ـه بـا آن                        ـه مـقـابل با تـمـام قـوا بـايـد ب
برخيزند. هـمـراه شـدن خـانـواده هـاي              
کارگران يک اقدام حياتي در اين راستا 

 است.  
نکته دوم تشکل هاي کـارگـري و     
ـه    اعتصابات بزرگ و سراسري است. ب
ضرورت مقابله سراسري و قـدرتـمـنـد     
ـه داري بـحـران          طبقه کارگر با سرمـاي
زده و در حال تعرض اشـاره کـردم. در        
اين زمينه نيز هم چهره هاي شنـاخـتـه    
شده کارگري و هم حضور خانـواده هـا     
اهرم مهمي براي اعتصابات سراسري 
و شکل گيري تشکـل هـاي کـارگـري         
است. هم اعتـصـاب سـراسـري و هـم            
تشکل هاي تـوده اي نـيـز نـيـازمـنـد              

توازن قوايي بهتر از شـرايـط کـنـونـي          
است. حضـور وسـيـعـتـر و اکـتـيـوتـر                 
خــانــواده هــا تــوازن قــوا را عــوض               
ميکند. همـسـران کـارگـران پـابـپـاي             
حضور در تجمعـات بـايـد در شـکـل            
ـقـش       گيري تشکل هاي کارگري نيـز ن
بازي کنند و يک پاي آن باشند. اين بـا   
ـه اي امـروز خـوانـايـي                 سنت اتـحـادي
ندارد اما قرار نيست کـارگـر خـود را          
اسير اين سنت کند. و فـي الـحـال در         
ايران کارگران نشان داده اند که سـنـت     
ـقـاتـي             هاي نويني، سياسي تـر و طـب
ـه کـار مـيـگـيـرنـد. از طـرح                   تري را ب
خواست هـاي سـراسـري جـامـعـه تـا                
تالش براي جلب همبستگي مردم در   
ـه کـارگـر جـهـانـي و در                  ـق ايران و طـب
ـلـيـت نـظـام سـيـاسـي و                     افتادن بـا ک
اقتصادي حاکم. اينها مشخصـه يـک      
جنبش راديکال و سوسياليستي است 
که با سنت اتحاديه هاي کـارگـري در       
ـقـطـه            غرب تفاوت آشکـاري دارد و ن
ــران               قــوت جــنــبــش کــارگــري در اي
همينجا است. وجود حزب کمونيست  
کارگري که در شکل گيري اين سـنـت   
ها نقش مهمي داشته و کـارگـر را در       
مـقــابــل کــل ســرمـايــه و حــکــومــت            
اسالمي اش نمايندگي ميکنـد، يـک     
نقطه قـوت اسـاسـي کـارگـر در ايـن                 

 مملکت است.  
اگر به ميـدان آمـدن چـهـره هـاي            
کارگري به امري پذيرفته شـده اي در        
ميان فعالين کارگري تبديل شده امـا    
درمورد نقش خانواده ها هـنـوز ايـنـرا       
نميتوان گفت. ظاهرا بايـد در مـراکـز         
متعدد و بويژه مراکز کليدي، خانـواده  
ها نقشي شبيه به نقش خـانـواده هـاي      
کارگران بافق پيدا کننـد تـا فـعـالـيـن           
ـه واقـف       کارگري به اهميت اين مسـال
شوند. اما اين مسيري است کـه طـي      
خواهد شـد. هـم حـزب کـمـونـيـسـت                
ـه ايـن تـالش                   کارگري بـا تـمـام قـوا ب
ادامه ميدهد و هم خوشبختانه امروز 
بخشي از فعالين کارگـري در مـراکـز        
مختلف به اهميـت آن پـي بـرده انـد.             
بتدريج و با مشاهده تاثيرات آن سايـر  
فعالين کارگري و رهبران اعتصـابـات   
نيز آنرا به کار خـواهـنـد گـرفـت. ايـن              
سنتي است که عـلـيـرغـم ايـنـکـه در              
ـه         مراحل ابتدايي خود ميباشـد امـا ب
پــديــده اي تــثــبــيــت شــده و بــه يــک                
دستاورد مبارزاتي مهم تبـديـل شـده      
است. با تغيير توازن قوا که خـود ايـن      
امر يک فاکتور آن است، و با به ميدان 
آمدن توده هاي مـردم در يـک بـرآمـد           
ـه                    سيـاسـي خـواهـيـم ديـد کـه چـگـون

رهبران سرشناس کارگـري و خـانـواده        
ـقـشـي تـاريـخـي در                   هـاي کـارگـران ن
جــنــبــش آزاديــخــواهــانــه مــردم بــراي        
رهــايــي از اســتــثــمــار و ســرکــوب و            
بيحقوقي بازي خواهند کرد و در هـر        
شهر و منطقه اي، در هر ميتيـنـگ و     
راهپيمايي و تظـاهـراتـي چـهـره هـاي           
شــنــاخــتــه شــده کــارگــري، رهــبــران           
اعتصابات و اعضـاي خـانـواده هـاي         
ـقـشـي بـارز خـواهـنـد يـافــت.                    آنـهـا ن

تحـرکـات امـروز تـدارک سـيـاسـي و                
ذهني و تشکيالتي آن روز خواهد بود 
و جا دارد فعالين کارگـري و تشـکـل        
ـه ايـن رونـد         هاي کارگري با تمام قوا ب

 کمک کنند. 

 ۳ از صفحه  
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زنگنه وزير نفت جمهوري اسالمي در 
حاشيه جلسـه هـم انـديشـي فـعـاالن             
اقتصادي و اجتماعي بوشهـر ضـمـن      
تاييد گم شدن! يـا بـه زبـان آدمـيـزاد             
اختالس و دزدي از پول نفتـکـش هـا      

 :گفت
اين نفتکش ها مـتـعـلـق بـه شـرکـت            
ملي نفتکش بوده که با سهـام عـمـده      
ســازمــان بــازنشــســتــگــان کشــوري         
خريداري شده است. خريد اين کشتي  
ها از طريق يک واسطه انجـام شـده و       
بخشي از هزينه خـريـد هـم پـرداخـت          

 شده است.
فســاد در حــکــومــت اســالم چــنــان            
ساختاري است و در تار و پـود تـمـام        

دستگاههاي حکومت از بيت رهبري 
تا آستان قدس رضوي، از مجلسـيـان   
تــا آقــازاده هــا، از آيــت اهللا هــا تــا                
مديران و مقامات ارتشي و سـپـاه و       

 غيره و غيره ريشه دوانيده است.
هر رئيس جمهوري آمده وعده هايـي   

براي جلوگيري از دزدي هـا داده امـا       
کاربدستان خودش کـه قـرار بـوده بـه           
فساد رسيدگي کنند خـود فـاسـد از          
آب درآمده اند. راه پايان دادن به دکل  
دزدي و کشــتــي دزدي و فســاد و                
استثمار و بيحقوقـي پـايـان دادن بـه           
ـتـخـورهـاي اسـالمـي               حکـومـت مـف

 .است

�$� از �" !�ن د
� ه	   
���� ه	 ر�ی� � �� ���� 



 9 ۶۷۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

داده و با انگليس نيز هماهنگ کـرده    
و اجرا کرده اند. اما در مورد نقـش و     
دخالت شوروي از سنـد رسـمـي خـبـر          
ندارم. اما بنظر ميرسد کـه سـيـاسـت        
ـبـال ايـران ايـن          عمومي استالين در ق
ـفـوذ                  بوده که آنـرا بـعـنـوان مـنـطـقـه ن
آمريکا و غرب پذيرفته بوده است. در  
نتيجه حمايت از حزب توده و يا مثال 
ـقـط    جنبش پيشه وري در آذربايجان ف
تــا آنــجــا بــوده کــه امــتــيــازاتــي در              
معادالت قدرت در سطح جـهـانـي و        
ـلـي                    ـيـن الـمـل چک و چـانـه زدنـهـاي ب

شايد اين هم فاکتور ديـگـري      بگيرد. 
باشد در توضيح انفعال و سـردرگـمـي      

 ۲۸ حزب توده در مقابله با کـودتـاي       
مرداد که قطعا امکانات بسيار فراتر 
ـيـار داشـت.       از آنچه رفتار کرد در اخت
ـتـا              احتماال اين يـعـنـي مـوضـع نسـب
ـبـال           انفعالي استالين و شـوروي در ق
تحوالت ايران فاکتـوري بـوده کـه در          
محاسبات کودتـاچـيـان دخـيـل بـوده           

که شـوروي در مـعـادالت         است. اين 
ـتـه بـود کـه              ايـران   جنگ سرد پـذيـرف

حيطه نفوذ غرب اسـت و شـوروي از         
نفوذ خود حداکثر به مثابه يـک گـروه       
ــازات عــمــل              فشــار و کســب امــتــي

فاکتوري است که در جريـان   ميکند، 
هم به نفع خميني و جريان  ۵۷ انقالب 

اسالمي عمل کرد. در آن مقـطـع هـم       
خمينـي از طـريـق ابـراهـيـم يـزدي و                  

بـه   مصدقيوني که دور بـرش بـودنـد          
غرب پيـغـام مـيـداد کـه مـا جـلـوي                 
کمونيستها و نزديکي بـه شـوروي را         
ـنـه              ـيـجـه بـه گـزي ـت خواهيم گرفت در ن
غرب براي جايگزين شاه تبديل شدنـد  
که انقالب کارش را تمام کرده بود. از   
آنطرف شوروي و حـزب تـوده هـم از              
خميني و جمهوري اسالمي حـمـايـت      
کردند چرا که جايگزين بهتري از شـاه    

 پروغرب و آمريکايي بود.
 

يک مسـئلـه مـهـم         ا����	���	ل:  
مـرداد     ۲۸ مورد بحث در کـودتـاي         

ـيـروهـاي مـذهـبـي در وقـايـع                  نقش ن
آنزمان است، بويژه آنان که بعدا دسـت  
اندرکاران اصلي جـمـهـوري اسـالمـي        

 شدند. نظر شما در اينباره چيست؟
�J Pـ	�ـ�:  LK+        هـمـانـطـور کـه

اشاره شد آيت اهللا کاشاني که در ابتدا 
با مصدق همراهي ميکرد و از مـلـي   

شدن نفت دفاع ميکرد، در مـقـطـعـي     
از جبهه ملي جدا شد و بعد در جريان 
ـقـط     کودتا به کودتاچيان پيوست. نه ف
او از بازگشت شاه اظهار خوشحالي و 
رضايت کرد بلکه چهره هاي اسالمـي  
ديگر نظير آيت اهللا بروجردي و نـواب    
صفوي هم از بـازگشـت شـاه اظـهـار              
خوشحالي کردند. بنظر مـيـرسـد کـه          

مرداد کال شـاه و نـهـاد           ۲۸ کودتاي 
سلطنت را با روحانيون نزديکتر کـرد.  

 ۴۱ بعد از اصـالحـات شـاه در سـال             
است که سر و صداي روحانيون بـويـژه     
ـنـد        ـل بواسطه حق راي زنان عليه شـاه ب
ميشود. بنظر مـيـرسـد نـطـقـه هـاي               
جريان خميني و چـيـزي کـه بـعـدا بـه             
اسالم سياسي تبديل شد از اين مقطع 
به بعد بسته ميشود. الزم است تاکيد  
کنم اسالم سياسـي بصـورتـي کـه در           
جمهوري اسالمي ديـديـم مـحـصـول          
مــتــاخــري اســت کــه بــخــصــوص در          

و بـمـنـظـور سـرکـوب آن              ۵۷ انقالب 
انقالب شکل گرفت و بعدا يـعـنـي بـا       
پايان جنگ سرد و دنياي دو قـطـبـي        
خود به يک فاکتور مـهـم تـحـوالت و         
ـبـديـل شـد کـه             سياست بين المللي ت
هنوز هم شاهد تاثيرات آن هستيم. تا  

جـريـان اسـالمـي          ۵۷ قبل از انقالب 
افراطي در ايران جايگاه تعيين کننـده  

با شاه زاويه  اي در سياست ندارد. گاه  
ـبـش مـلـي                       پيـدا مـيـکـنـد و بـه جـن
اسالمي کامال نزديک مـيـشـود امـا         

ـيـرغـم هـمـه            نهايتا  مجبور است عـل
انتقاداتي که به شاه دارد بـه دفـاع از           
ـپـردازد. کـل                     سايـه خـدا بـر زمـيـن ب

و بويژه خدمـاتـي    ۳۲ تا  ۲۰ تحوالت 
که اسالميون و مشـخـصـا آيـت اهللا           

مرداد به شـاه   ۲۸ کاشاني در کودتاي 
کردند سبب شـد کـه شـاه بـه نسـبـت               
ـيـت       پدرش روابط نزديکتري با روحـان
ــت دســت                  ــد و بــه نســب بــرقــرار کــن
مذهبيون را باز بگذارد. بـراي مـثـال         

ـتـه    ۵۰ در سالهاي  شمسي که رفته رف
ـيـه ديـکـتـاتـوري و             جنبش نويني عـل
سرکوب شکل ميگرفت در حالي کـه    
جريانات چپ و سکـوالر بشـدت زيـر        
ـنـد    منگنه و نظارت ساواک قرار داشت
ـنـي    کساني چون شريعتي جلسات عل
و پرعده خود را بـرگـزار مـيـکـردنـد.             
ميخواهم بگويم سياست هاي شاه در   

 ۲۸ قبال روحانيت بـعـد از کـودتـاي           
در خدمت شکل گيري جريـان   مرداد 

خميني و اسالم سياسـي بـعـدي قـرار         
 گرفت.

هم جـالـب      اين نکته  در همين رابطه 

است که طاليه هاي شروع جنگ سرد 
مـرداد و       ۲۸ در ايران و بـا کـودتـاي        

سازمانـدهـي آن تـوسـط آمـريـکـا و                
ـيـن        انگليس ديده شد و همينـطـور اول

پايان جنگ سرد و عروج  طاليه هاي 
ـبـش             اسالم سياسي بـعـنـوان يـک جـن
ـنـي مـورد           سياسي نيز با عروج خـمـي

ـقـالب       ۵۷ حمايت غرب و سرکوب ان
 مشاهده شد.

 
بنظر شما درسهـاي  ا����	���	ل:  

 مرداد چه بود؟ ۲۸ کودتاي 
بــنــظــر مــن   +KــLــ�ــJ Pــ	�ــ�:  

مـهــتـريــن درسـي کـه کــل مــاجــراي             
مرداد دارد اين است کـه     ۲۸ کودتاي 

ـنـکـه بـه رفـاه و                جامعه ايران بـراي اي
آزادي پايداري برسد بايد از شر هـردو    
جنبش بورژوايي و کال سرمايـه داري    
رها شود. حـتـي بـراي بـدسـت آوردن             
پايدار آزادي هاي سياسي و درجـه اي    
رفاه که براي مثال ما در کشـورهـاي       
اروپاي غربي روبرو بوديم در ايران بايد 
از چهارچوبه هاي بورژوايي فراتر رفت 
و سرمايه داري را از پيش پا برداشت. 

درسي اسـت کـه شـکـسـت           اين البته 
نيز آنرا صدبـار   ۵۷ تلخ انقالب عظيم 

بيشتر اثبات ميکند. جـامـعـه ايـران        
بايد خود را از اين منگنه تاريـخـي و     
دور باطل برهاند که مقدرات خـود را    
در چهارچوبه افق جرياناتي چون جبهه 
ملي و حزب توده و سلطنت طلبـان و    
اسالميون محدود کـنـد. بـايـد هـمـه            
اينها را بـه مـوزه تـاريـخ بسـپـارد و                   
طرحي نو دراندازد که حرمت و رفاه و 
آزادي انسان بـر پـرچـم آن حـک شـده                
ـنـظـر مـن ايـن                باشد. سوال واقـعـي ب
است: اگـر اوضـاع ايـران طـاليـه دار               
تحوالت مهم بين المللي نظير شـروع    
ـبـار        ـن جنگ سرد و پايان آن بود آيـا اي
ميتواند طاليـه دار اوضـاع جـديـدي           
باشد که بشريت بطور جدي قـد عـلـم        
ميکند تا سرمايه داري را با جنگ و   
جــنــايــت و مــذهــب و نــابــرابــري و               
ـنـظـر        استثمارش را به گور بسپـارد؟ ب
من اين امکان کامـال هسـت و مـن          
تنها نيستم که اينطور فکر مـيـکـنـم.     
خيلي ها هستند که براي تحقق اميـد  
ـيـسـت              تالش ميکننـد. حـزب کـمـون
ـقـه             کارگري که مـحـصـول عـروج طـب
کارگرو جنـبـش نـويـن و سـومـي در               

ـقـالب      اســت تــمـام بـرنــامـه و             ۵۷ ان
فعاليت اش بـراي تـحـقـق ايـن چشـم             

 انداز است.
 ۲۰۱۶ آگوست  ۲۴  

� ا�Bام    ۴۵۰۰  ۷ از صفحه  ��� +<��م �
 در ز��ان ه	�  
  &+Eر� ا��,�- 

در حــالــي کــه هــر روز تــعــداد              
جديدي توسط جمهوري اسالمـي بـه     
اعدام مـحـکـوم مـيـشـونـد و اعـدام               
ميشوند، عضو کميسيون حقوقـي و    
قضايي مجلس اسالمي گفتـه اسـت     

ــون       کــه هــم    اعــدامــي     ۴۵۰۰ اکــن
بالتکليف در کشور داريـم کـه بـايـد           

اي    بــراي حــل مشــکــل آنــهــا چــاره            
 انديشيده شود.

روح اهللا حضــرت پــور (عضــو            
کميسيون حقوقي و قضايي مجـلـس   
اسالمي) گفته است که "بازداشـت و      
زندان در پيشگيري از ارتکاب به جرم 
بازدارنده نيست". او اعتراف مي کند   
ـيـل        که "تکرار بسياري از جرايم بـه دل

هاي موجود در جامعه از جمله  آسيب
بيکاري است". اين مقام حـکـومـتـي       
هــمــچــنــيــن گــفــتــه اســت: "در ايــن              

کنيم در رابطه با  کميسيون تالش مي
برخي قوانين قضايي از جمله قوانيـن  
مربوط به اعدام و سـايـر مـوادي کـه         

هـاي   مشکل دارد، پس از کارشناسي
 هايي انجام دهيم".  الزم بازنگري

ـنـده مـجـلـس         اعترافات اين نماي
اسالمي نشان ميدهد کـه گسـتـرش        
جنبش عليه اعدام و نفرت عـمـومـي    
از جنايات هرروزه حکومت و فشـار      
افکار عمومي جهاني، حکومتيان را 
به تشتت انـداخـتـه و در عـيـن حـال               
ـبـش قـادر             نشان ميدهد که ايـن جـن
است عقب نشينـي هـاي بـزرگـي بـه            
جمهـوري اسـالمـي تـحـمـيـل کـنـد.                
ـيـه اعـدام و              همچنان که جنـبـش عـل
ـلـي                ـيـن الـمـل کمپين هاي گسـتـرده ب
جمهوري اسالمي را واداشـت الاقـل       
در عمل دست از سنگسار اسـالمـي     

 بردارد. 
ــه مــردم                دهــهــا ســال اســت ک
ـيـن             ـف معترض و آزاديـخـواه و مـخـال
اعدام ميگويند که "تکرار بسياري از  
جرائم بدليل آسيب هـاي مـوجـود در        
ـيـکـاري اسـت" و                 جامعه از جـملـه ب
امروز ايـن مـقـام حـکـومـتـي بـه آن                 
اعتراف ميکند. ايـن در عـيـن حـال            
ـنـکـه جـمـهـوري               اعترافي است بـه اي

ـنـه هـاي جـرايـم را              اسالمي هم زمـي
فراهم کرده و هم قربانيان اين جرايم را 
بيرحمانه به دار مـيـاويـزد و در واقـع           
اين خود حکومت است که بيشتـريـن   

 جرم را مرتکب ميشود. 
در کشوري که بـزرگـتـريـن نسـل          
ـتـل عـام هـا تـوســط                     کشـي هـا و ق
حکومت صورت گرفته، در کشـوري    
که دزدان حکومت مي کنند و حقوق 
ــران و                 ــه مــدي ــاردي ب ـلــي هــاي مــيـ
مقاماتشان ميپردازنـد، در کشـوري       
کــه "بــرادران قــاچــاقــچــي ســپــاه" در            
تجارت مواد مخدر دست باال دارند، 
ـقـرو ثـروت              در کشوري که فـاصـلـه ف
بيداد ميکند، زمينه بروز ناهنجـاري  
 هاي اجتماعي نيز گسترش مي يابد.
ـيـه         ـلـي عـل از نظر کميته بين المل
اعدام راه مقابله بـا ايـن نـاهـنـجـاري           
هاي اجتماعي  نـه اعـدام و تشـديـد           
مجازات زندان بلکه اساسا اقدامـات  
پثيشگيرانه است که از بـروز جـرم و           
جنايت در جامعه جـلـوگـيـري کـنـد.           
فوري ترين و مهمترين راه پيشگيـري  
از جــرم نــيــز ســرنــگــون کــردن خــود            
جمهوري اسالمي و در هم شکـسـتـن    
ـيـن ضـد          کل ماشين سرکوب و قـوان

 انساني آن است. 
اظهارات اين مقام حکومتي بـه    
ـيـانـگـر ظـالـمـانـه بـودن                   حد کـافـي ب
سيستم قضايي جـمـهـوري اسـالمـي        
است. دادگاههاي چنين حـکـومـتـي        
مطلقا صالحيت دادرسي و محـکـوم   

ـفـر      ۴۵۰۰ کردن مردم ندارند. ايـن      ن
نــيــز در هــيــچ دادگــاه صــالــحــه اي             
محاکمه نشده اند و حتي اگر جـرمـي   
مرتکـب شـده بـاشـنـد مـجـازاتشـان               
اعدام نيست. حکم اعدام ايـن انسـان      
هاي بايد فـورا مـلـغـي شـود و کـل                 
بساط اعدام و حکومت اعـدام بـايـد        

 برچيده شود. 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
شهريور  ۲  -۲۰۱۶ اوت  ۲۳ 

 ۱۳۹۵ 
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ـه     شـهـريـور جـوانـي           ۲ امروز سه شنب
مـتــهـم بــه قــتــل  از پــاي چـوبــه دار                  
بــرگشــت. او بــار رضــايــت خــانــواده            

 مقتول از اعدام نجات يافت.
نزاعي بـيـن دو جـوان در           ۹۱ در سال 

ـه       مي گيرد که در جريان آن مـتـاسـفـان
ساله جان مـي بـازد.        ۲۳ دليراحمدي 

ـه اتـهـام           جواني به نام رشاد رشـيـدي ب
اين قتل دستگير و راهـي زنـدان مـي        

شهريور قـرار     ۲ شود. امروز سه شنبه  
ـه      بود که او اعدام شود که خوشبـخـتـان
با رضـايـت خـانـواده احـمـدي، رشـاد              
رشيدي از مرگ نـجـات يـافـت. يـک             
ـقـديـر و                 ـه ت اقدام انساني کـه شـايسـت

 سپاسگزاري فراوان است.
ـه                  و اما ايـن حـرکـت انسـانـي چـگـون
ميسر شد؟ از همان سه سال پيش کـه    
ـه                 ـه زنـدان شـد و ب رشاد رشيـدي روان
اعدام محکوم گرديد، از سوي فعالين 
اجتماعي و مدني شهـر سـنـنـدج  از           
جمله سيمين چايچي شـاعـر و فـعـال           

نـيـا،    مدافع حقوق انسان، مظفر صالح
سهراب جاللـى، خـانـواده مـجـيـدى،           

… حامد محمدى و شيث امانى و     
ـقـاعـد کـردن                  تالش هـايـي بـراي مـت
خانواده مقتول بمنظـور بـخـشـش وي         
آغاز شد. در روزهاي اخير و همـزمـان    
بــا قــطــعــي شــدن روز اعــدام رشــاد              
رشيدي اين تالش ها شدت بيـشـتـري    

 يافت.   
ـه مـنـزل           فعاالن مدني شهر سنـنـدج ب
مقتول رفتند و بار ديـگـر بـا خـانـواده          
وي ديدار کردند. سيمين چـايـچـى در         
مصاحبه با بي بي سي گفته است کـه    
خانواده مقتول با "خوشرويي" پـذيـراي     

 آنان شدند. 
از سوي ديگر محمد اميـن کـمـانـگـر        
فعال کميته بين المللي عليه اعدام کـه  
در تالش هاي انسـانـي بـراي نـجـات            

جان رشاد رشيدي مشارکـت داشـتـه،      
در فيس بوک خود نوشت که شامـگـاه   
دوشنبه اول شـهـريـور گـروهـهـايـي از            
مردم شريف شهـرسـنـنـدج در جـلـوي           
زندان اجتماع کردند و تا صبح يـعـنـي    
هنـگـام اجـراي مـراسـم اعـدام آنـجـا                 
ـه انـد            ـفـت بودند. شاهدان در صحنـه گ
زماني که طناب دار بـر گـردن رشـاد          
رشيدي قرارگرفت، مادر دلير احمـدي  
(مقتول) وي را بخشيد و طـنـاب دار       

 را باز کرد.
فعاالن مدني شهر سـنـنـدج از مـردم           

اند، براي قدرداني از خـانـواده        خواسته
شهريور ماه،  ۴ شنبه،  شاکي، روز پنج

با حضور در قبرستان بهشت محمدي 
 سنندج، مزار مقتول را گلباران کنند. 

هـا بـطـور       در چند سال گذشته بخشش
چشمگيري افزايش يافته اسـت و ايـن       
دارد به يک رفتار همه گير تبديل مـي    
شود که خانواده هاي داغـداربـخـشـش     
را بـجـاي مـجـازات اعـدام انـتـخـاب               
کنند. ابن بخشش ها پاسخ محکمـي   
از سوي مردم به دسـتـگـاه آدم کشـي           

جمهوري اسالمي اسـت کـه هـر روز            
براي ايجاد فضاي رعب و وحشـت در    
جامعه جان شماري را از طريق اعـدام    

 مي گيرد.
ـلـي عـلـيـه اعـدام از                  کميته بين الـمـل
خانواده احمدي براي اين کـار انسـانـي      
قدرداني مي کند و ياد دليـر احـمـدي      
را عــزيــز و گــرامــي مــي دارد. مــا                
همچنين به  فعالين مدني در سننـدج  
که با تالشهاي خستگـي نـاپـذيـرشـان        
اين کار انساني را مـيـسـر سـاخـتـنـد            

 صميمانه درود مي فرستيم.  
به جـرات مـيـتـوان گـفـت کـه امـروز                 
جامعه ايران يـک جـامـعـه ضـداعـدام           
است و خواست لغو مـجـازات اعـدام        
يک خواست مهم عمـوم مـردم اسـت.        
همراه با سرنگوني حکومت اسالمي، 
مجازات شنيع و ضدانسـانـي اعـدام،      
يعني قتل عـمـد دولـتـي، نـيـز بـراي                
ـه پـايـان خـواهـد                    هميـشـه در ايـران ب

 رسيد. 
 کميته بين المللي عليه اعدام  

 ۱۳۹۵ شهريور  ۲  -۲۰۱۶ اوت  ۲۳ 
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

هنگامي که در جريان تکامل، اختالفات طبقاتي از ميان برود و کليه توليد در دست اجتماعي از افراد تمرکز 
يابد، در آن زمان حکومت عامه جنبه سياسي خود را از دست خواهد داد. قدرت حاکمه سياسي بمعناي خاص 

کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل يک طبقه براي سرکوب طبقه ديگر. هنگامي که پرولتاريا بر ضد 
اي متحد گردد، و از راه يک انقالب، خويش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان  بورژوازي ناگزير بصورت طبقه

طبقه حاکمه مناسبات کهن توليد را از طريق اعمال جبر ملغي سازد، آنگاه همراه اين مناسبات توليدي شرايط 
وجود تضاد طبقاتي را نابود کرده و نيز شرايط وجود طبقات بطور کلي و در عين حال سيادت خود را هم بعنوان 

  .يک طبقه از بين ميبرد
بجاي جامعه کهن بورژوازي، با طبقات و تناقضات طبقاتيش، اجتماعي از افراد پديد ميرآيد که در آن، تکامل 

 .آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است
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