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  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١١ اگست ٢٧

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  اند  رھا نشده]اسد[ مرداد٢٨ ی ھنوز از عواقب کودتارانيمردم ا

 به عنوان عوامل محرک کي وجود دارد که ھر ی کوچک و بزرگیدادھايادث و رو حو،ی ھر ملتیاسي سی زندگدر

 ھستند که ھمواره ئیدادھاي روان،ي منيدر ا. کنند ی مأفيھا نقش ا  ملتیخي بازدارنده، در روند تکامل تاراي شرفتيپ

 در ١٣٣٢داد سال  مر٢٨ یکودتا. شوند ی نموش فرامگاه چي و ھمانند ی می زحمتکش مردم باقیھا در ذھن توده

 زنده یدادي که گذشت ھمچون رویا  دھه، در ھفته۶ که پس از گذشت حدود ستا یاسي اتفاقات سني از ایکي ران،يا

  . قرار داشتی اسالمی مخالف جمھوریھا  سازمانی و برخمي رژیھا  رسانهیگو و مورد بحث و گفت

 سال صد کي متجاوز از خي مخرب در تاریره نقش  استعمارگر، ھمواستيالي امپریھا  که قدرتستا یتي واقعنيا

 سي توسط انگلی خاندان پھلوۀ ترور و خفقان سرکردمي رژی و برقراری رضا خانیاز کودتا. اند  داشتهراني ارياخ

 جھان ستيالي امپریھا  قدرتنيتر  و باالخره اقدام مشترک بزرگ٣٢ مرداد ٢٨ یسي انگل- ئی امريکایتا کودتاد

 سرکوب و مي و استقرار رژینيجانبه از خم  ھمهتي حماقي، از طر۵٧ در سال رانيتن انقالب ا در ھم شکسیبرا

  .ی اسالمیکشتار جمھور

 ی تا زندگافتندي ی، فرصت١٣٢٠ وري رضا خان در شھریکتاتوري دمي رژی سرنگونی در پران،ي مردم ایھا توده

 که ارتجاع یبه رغم موانع.  آغاز کنندکيدمکرات مي رژکي و استقرار یاسي سیھا ی را با کسب آزادیني نویاسيس

 متشکل ساختن قي تالش نمودند از طرمتکشان نمود، کارگران و زحجادي اراني مردم ایھا  بر سر راه تودهیداخل

 ی ارتجاع داخلیھا  موانع غلبه کنند و توطئهني خود، بر ایاسي سی آگاھی و ارتقایاسي و سی صنفیھا خود در تشکل

 ی بورژوازی امکان براني کرده بود، اجادي ای طبقاتۀ که رشد مبارزیني نوطيبا شرا.  را خنثا سازندیلالمل نيو ب

. ردي در مسند قدرت قرار گريوز  که به عنوان نخستدي فراھم گردزي دکتر محمد مصدق نی به رھبرراني ابراليل

 زحمتکش و یھا  دھقانان و عموم توده کارگران،ی در آن مقطع که در مطالبات فورراني اۀ مبرم جامعیازھاين

 ی از زندگیدار هي و ماقبل سرمایل مناسبات فئودایاي برانداختن و جاروب کردن تمام بقاشد، ی مانيروشنفکران ب

 ی اقدامات انقالبني اما قدرت و  جسارت انجام اران،ي ابرالي لیبورژواز.  آن بودیاسي سی جامعه و روبنایاقتصاد
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 نيتر  بود که کمزيقدر ناچ  و تحقق مطالبات دھقانان، آنی مناسبات فئودالدني برچیت مصدق برااقداما. را نداشت

 نقش سلطنت و مذھب قرون ژهي به و،یاسي سی مناسبات در روبناني ایايبقا. اوردي وارد ناسبات منني به ایا ضربه

  . ماندی خود باقی به جائیوسطا

 و ی اقتصادیھا ی دگرگونیقطع برجسته ساخت، نه اقدامات او برا منيچه که نقش مصدق را در ا  آننيبنابرا

 سميالي امپرتي به منافع و موقعني سنگیا  کردن صنعت نفت بود که ضربهی ملی تالش برای براکال،ي رادیاسيس

 در چارچوب سلطنت ی پارلمانميژ رکي مصدق از استقرار نيعالوه بر ا. شد ی محسوب مراني در اسيانگل

 ی با مخالفت جدزي محدوده ننياما اقدامات مصدق در ھم. شد ی که در آن قدرت شاه محدود مکرد یاع ممشروطه دف

ھا را  چه که آن اما آن. ھا دربار و سلطنت قرار داشت  و در رأس آنتيھا، دستگاه روحان  بزرگ، فئودالیبورژواز

ھا   بود که آنی و خطری طبقاتۀ رشد مبارزانداخت، ی به ھراس مراني از اوضاع استيالي امپریھا به ھمراه قدرت

 ی کرده بود و شوراجادي پر قدرت را ایکاھاي کارگر، سندۀطبق. کردند یاز جانب کارگران و زحمتکشان احساس م

حزب .  داشتھده مبارزات کارگران بر عی در سازماندھی نقش مھمران،ي کارگران و زحمتکشان ای مرکزۀمتحد

 کارگران نبود، ی حزب طبقاتکي شده بود که گرچه لي تبدافتهي بانفوذ و سازمان انيجر کي به یتوده طرفدار شورو

  . نمودأفيھا ا  تودهی و آگاھی در سازماندھیاما در آن مقطع نقش مھم

ھا در   و تشکل آنی کارگر و زحمتکش، آگاھیھا  تودهیريگ  که از قدرتی داخلني و مرتجعستيالي امپریھا قدرت

 در ،یاسي سیھا ی ھر گونه آزاددني برچی مرگبار دچار شده بودند، برای به ھراس٢٠ ۀ دھکيات دمکرمهي نطيشرا

 دست به کار یکتاتوري دمي رژکي استقرار قي زحمتکش، از طرۀ کارگر و تودۀ طبقیافتگيھم شکستن سازمان 

 ی و رھبری سازماندھسيانگل امريکا و سميالي کودتا که توسط امپرنيا.  مرداد را سازمان دادند٢٨ یشدند و کودتا

.  انجام گرفتیھا دربار سلطنت  و در رأس آنتيھا، دستگاه روحان  کمپرادور، فئودالی فعال بورژوازتيشد، با حما

 اختناق و سرکوب را بر مردم مي انداخت و رژري را به تأخراني جامعه ایھا شرفتي تحوالت و پوند کودتا، رنيا

  . حاکم ساخترانيا

چرا که استقرار . اند  ھنوز از عواقب آن رھا نشدهراني داشت که مردم اراني اۀ در جامعینان نقش مخرب کودتا چنيا

  . از عواقب ھمان کودتاستیکي زي نراني در ای اسالمیجمھور

 یھا  با قدرتی و بروجردی و سران مرتجع آن از جمله کاشانتي مرداد، دستگاه روحان٢٨ ی کودتااني جردر

 چنان برجسته بود که ی نقش کاشانژه،يبه و.  متحد شده بودندراني مردم ایھا  تودههي عل،یربار سلطنت و دستياليامپر

 در حال مرگ بود، شاه شخصاً ی کاشانی که وقتئی تا جادانست، ی او موني شاه ھمواره خود را مدی سلطنتميرژ

 کودتا و پس از آن اني در جریع مذھب دستگاه مرتجنيبه پاس خدمات ا. افتي حضور شني وداع بر بالني آخریبرا

  . مردم قرار دادی معنوقي نھاد تحمني ااري را در اختیعي و اختناق بود که شاه امکانات وسیکتاتوري دمي رژتيدر تثب

 مطبوعات، دي شاه حتا با سانسور شدمي محروم شده بودند و رژیاسي سیھا ی از آزادراني که مردم ای در حالنيبنابرا

 ی کامل برای از آزادتي آگاه شوند، دستگاه روحانیاسي کارگر و زحمتکش از نظر سۀ که تودشد ی ممانع از آن

 خرافات ۀ اختناق و اشاعنياز درون ا.  بودر مردم برخوردااني در می و سازماندھی خرافات مذھبۀاشاع

 یھا  و تودهآورد یبرم سر ی و ارتجاع اسالمیني از خمی شاه، طرفدارمي رژی سرنگوناني که در جرستا یمذھب

  .رنديپذ ی را میني دولت دکي و استقرار یني خمیناآگاه رھبر

 به غارت و چپاول حاصل ی داخلی که پس از کودتا در کمال آرامش به ھمراه بورژوازستيالي امپریھا قدرت

 اني که در جری وقتد،برن ی مغماي را به راني ثروت مردم ااردھايلي و مدھند یدسترنج کارگران و زحمتکشان ادامه م
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 خود را حفظ کنند، ئی کودتای سلطنتمي رژتوانند ینم ی شکلچي به ھگري که دگردند ی روبرو متي واقعنيانقالب، با ا

 رنديگ ی ممي و در کنفرانس گوادولوپ تصمروند ی متي خود، دستگاه روحانني از متحدگري دیکي به سراغ گريبار د

 شاه را به مي رژیتي مسلح و امنیروھاي و نزندي برخیني از خمتي به حماران،يردم ا میھا  مھار انقالب تودهیکه برا

 خود یغاتي و تبلیاسي و تمام امکانات سدھند ی پناه مسي در پارینيھا به خم آن.  وادارندیني خمۀ از دار و دستتيبعت

  .ابدي طرفدارانش انتقال  به او ویاسي قدرت سو کنند لي تا او را به رھبر جنبش تبدرنديگ یرا به کار م

 مردم و یھا  را در سرکوب تودهی ھمان نقش،یاسي که پس از کسب قدرت سدانست ی خود مۀفي ھم وظینيخم

 ليدل یب.  بر عھده گرفته بود٣٢ مرداد ٢٨ ی کند که محمدرضا شاه پس از کودتاأفي ترور و خفقان امياستقرار رژ

ھا و دفاتر   روزنامهليھا، تعط  قلمتنھا، شکس  فرمان بستن دھان۵٨ مرداد سال ٢٨ در قاً ي دقینينبود که خم

  . سرکوب مردم کردستان را صادر کردی مسلح برایروھاي نورشي و یاسي سیھا سازمان

 که در ی و سرکوب، کشتار و اختناقی اسالمی استقرار جمھور،یني خمۀ دار و دستدني به قدرت رساني جرنيبنابرا

 مرداد سال ٢٨ یستيالي امپری ھنوز از عواقب کودتاراني که چرا مردم ادھد ی نشان م،گردد ی دوران حاکم منيا

  .اند افتهي نئی، رھا٣٢

 ،ی داخلداران هي که سرماآموزد ی مراني زحمتکش مردم ایھا  قرن به تودهمي دوران متجاوز از نني تمام اۀتجرب

 و رفاه ی زحمتکش مردم و آزادیھا  تودههيھمه جا عل و در گرنديکدي متحد ،ی و دستگاه مذھبستيالي امپریھا قدرت

 هيزمان عل  ھمۀ در مبارزتواند ی فقط مراني کارگران و زحمتکشان ائی رھانيبنابرا. کنند یھا اقدام کرده و م آن

 کي انيفقط در جر. دي به دست آتي و دستگاه روحانی داخلداران هي سرماسم،يالي ارتجاع، متشکل از امپریاردو

  دي رسیروزي درآورد و به پیھا را از پا  غلبه کرد و آناني ھر سه جرني بر اتوان ی که مست یانقالب اجتماع

  

  دھد ی را انعکاس می اسالمی جمھوریئ  منطقهاستي سی ورشکستگنژاد یاحمد

 تحوالت راموني پئیگو و هللا لبنان، گفت  حزبیونيزي تلوۀ ھفته، با المنار، شبکني ا  روز چھارشنبهنژاد یاحمد

  . تحوالت داشتني در قبال ای اسالمی جمھوریريگ  و موضعانهي خاورمۀمنطق

 که ني منطقه نگران است و از ایاسي از روند تحوالت سی اسالمی که جمھورديآ ی برمني مصاحبه چنني مجموع ااز

 یھا باشد، چرا که گروه توانست ی ھم نمنيجز ا.  استوسي نشده است، سرخورده و مأانيگرا  اسالمدي عایزيچ

ھا نه  آن.  گفتن ندارندی برایاند، حرف برخاسته" ینان و آزاد "ی که توده مردم به مبارزه برایگرا، در حال اسالم

 عربستان  یني دمي رژران،ي ای اسالمی ھم جمھورشان ی حکومتیالگوھا.  و نه نان و رفاه مردماند یطالب آزاد

  .تر است  رسواتر و مرتجعیگري از دیکياند که   و طالبان افغانیسعود

 یلي مردم منطقه از تمام مسائیکه گو  کامالً مضحک، چنانیا  مصاحبه، به گونهني در انژاد ی که احمدروست ني ااز

 تالش دارد اند، اطالع ی بی و مواضع او به کلی اسالمی جمھورسي و از رئخبرند ی بگذرد، ی گذشته و مرانيکه در ا

 که مطالبات مردم را کند ی مهي توصزي منطقه نیھا مي رژیبرخ و به دي نمای مردم منطقه معرفی آزادخود را طرفدار

  . و اختالفات را نه با زور بلکه با تفاھم حل کنندرنديبپذ

 مي است و رژانهي در خاورمی اسالمی تنھا متحد جمھوره،يگر سور  سرکوبمي که رژداند ی که ھر کس می حالدر

 در پاسخ به نژاد، ی احمددھد، ی میاري کشور ني را در سرکوب و کشتار مردم اهي دولت سورن،رايحاکم  بر ا

 باشند و تالش کنند در کنار ھم و با اريوش ھدي باهيمردم و دولت سور: "ديگو ی مگذرد، ی مهي که در سوریليمسا

 ھا ی و توجه داشته باشند که غرب را که الزم است، خودشان انجام دھندی را برطرف کنند و اصالحاتليتفاھم مسا
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 عدالت و ،ی که آزادکنم ی مهي منطقه توصیھا به دولت." " و عزت نخواھند آوردی کس اصالحات، آبادانچي ھیبرا

  ." بشناسندتي را به رسمشي خویاھ حق انتخاب ملت

شان   نفرتشنوند، ی می اسالمیاکاري را به عنوان سمبل دروغ و رنژاد ی احمدیھا  حرفني که مردم منطقه ایوقت

 هي در سرکوب مردم سور ی اسالمی ھم اکنون جمھوردانند یچرا که م. شود ی صدھا برابر مانيگرا از اسالم

 باور ندارد و با زور و سرکوب راني مردم ای به آزادیا  نه فقط ذرهی اسالمی که جمھوردانند یم. مشارکت دارد

ھا ھم طرفدار   خود را که آنبي رقیھا ده است، بلکه حتا گروه سرنوشت خود لگدمال کرنييحق مردم را در تع

 یھا  در خانهاي به زندان فرستاد و ايھا را   تحمل نکرد و سران آنشان ی به خاطر اختالفات جزئاند ی اسالمیجمھور

  . استده کریخود زندان

 مشکالت ،ی و تفاھم و با راه حل انسانگو و  با گفتديوالن آن باؤمردم و مس: "ديافزا ی و مدھد ی ادامه منژاد یاحمد

 و کشتار از ھر طرف که باشد به سود ی داخلیري توجه داشت که توسل به درگديرا برطرف کنند و با

توسل  "یو نف" یراه حل انسان"، "گو و تفاھم و گفت" از ی کشوریني دولت دی جمھورسيرئ." ھاست ستيونيصھ

شان با  ھا ھزار انسان را به خاطر مخالفت  که تا کنون دهديگو ین مسخ"  و کشتار از ھر طرفی داخلیريبه درگ

 به شي را به راه انداخت و دو سال پانيقتل عام کشتار زندان.  اعدام سپرده استیھا  به جوخهینيدولت د

تل  به قھا اباني را در خنامبارز.  را سرکوب کردراني مردم ایھا  تودهیاض شکل ممکن، جنبش اعترنيتر انهيوحش

 بي مردم منطقه را فرتواند ی البته نمنژاد یاحمد. دي را آفرزکي زندان کھرعي و فجاديھزاران تن را به بند کش. رساند

 که دولت دھد ی ھم نشان ماهبه افراد ناآگ. زند ی را جار میني دولت دی رسواتي اظھارات، ماھنيدھد، بالعکس با ا

  . است بنا نھاده شدهبي بر دروغ و فرادشي بنینيد

 مي رژهي کشور علني دولت ایريگ  و موضعهي سورالتي در تحوهي مصاحبه به نقش ترکني از ایگري بخش ددر

 شده دي منطقه تشدیاسي بر سر تحوالت سهي و دولت ترکی اسالمی اختالفات جمھورراً ياخ.  پرداخته شده استهيسور

 بالعکس، تالش نموده است ه،ي دولت ترکت،شده اس ن ی اسالمی جمھوردي عایزي تحوالت چني که از ایدر حال. است

گرا   دولت اسالمکي از یگري دی را به عنوان الگوهي کند و ترکتي موجود تقویاسي سیھا که نفوذ خود را در جنبش

 به طرق مختلف کوشند ی قرار دارد که مزي بزرگ جھان نیھا  قدرتتي البته مورد حماهيمواضع ترک. دي نمایمعرف

 حاد هي بر سر تحوالت سورژهي به وهي و ترکی اسالمیاختالفات جمھور. ھا گردند  جنبشني شدن ازهيکاليدمانع از را

 هي قرار گرفته است، دولت ترکی سرنگونۀ در آستانه،ي در سوری اسالمی متحد جمھورمي که رژیدر حال. شده است

 ألۀ از پاسخ به مسنژاد یاحمد. اشدکشور ب ني اتي آن گردد که مورد اعتماد و حمانيگزي جایميتالش کرده است رژ

 خود در یئ هي به صورت مداوم با دوستان ترکرانيا: "دھد ی و پاسخ مرود ی طفره مهي در سورهي ترکیريگ موضع

 ھا ی غربیھا  آگاه باشند که توطئهدياما ھمه با.  در حال مذاکره و تبادل نظر استیئ  منطقهلي مسانيتر خصوص مھم

 استفاده یگري دهيھا عل  از آنکدام چي مراقبت کنند که در کوتاه مدت از ھديھمه کشورھا با... است دهيچي پاريبس

  منطقهیھا یرگذاري از تأثی اسالمی و کنار زده شدن جمھورهي از نفوذ ترکی اسالمی جمھوریاما نگران." نشود

 قوه نيشي پسي رئیھرودته، شا ھفني که روز چھارشنبه ائیتا جا.  درآمده استی معضل جدکي به صورت ،یئ

 ،ی سخنرانکي در ست یئ  نگھبان و مجلس خبرگان که از افراد مورد اعتماد خامنهی شورای و عضو کنونیقضائ

 در منطقه درست ی انقالب اسالمی برایبي رقیھا مدل"دشمنان :  مورد حمله قرار داد و گفتداً ي را شدهيدولت ترک

اسالم ناب ھم ."  اسالم ناب کنندنيگزي و تالش دارند آن را جاهي ترکاسالممانند  است، مآب براليکردند که اسالم ل

 اباني جوانان و زنان در کوچه و خۀ سرکوب روزمر،ی اسالمیکش  آدمۀخان  به راه انداختن قصابشانيالبد از نظر ا
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 است جي رایم اسالی که ھم اکنون در جمھورئیزھاي چیعني ست،ا یتي جنسی جداسازی در ھمه جا برایو حصارکش

  .باشد ی مردم منطقه میھا و مورد تنفر توده

 ني تا در اپردازد ی مايبي در لستيالي امپریھا  قدرتی نظامۀ مصاحبه به مداخلني از ایگري در بخش دنژاد، یاحمد

 موضوع در: "ديگو ی م یاز جمله و.  مداخله بوده استني مخالف ای اسالمی وانمود کند که جمھورنيمورد ھم، چن

 یا  تالش شود، متأسفانه عدهايبي معارض و دولت لیھا گروه ني مذاکره و تفاھم بی برقراری که براني ای به جاايبيل

 مرتکب شد و نشان داد که ابزار یخي خصوص اشتباه تارنيدر خط دشمن قرار گرفتند و البته سازمان ملل ھم در ا

  ."دست استعمارگران است

 که ستا ی جزء موارد معدودست،يالي امپریھا  قدرتی سازمان ملل و دخالت نظامۀمصوب که داند ی ھر کس ماما

 مورد ني در انژاد ی احمدنيبنابرا.  نمودني را تحسی دخالت نظامني کرد و اتي قاطعانه از آن حمای اسالمیجمھور

 ايبي مردم لیجز فاجعه برا ی دخالت نظامني است، که اکنون روشن شده ائیجا  و از آنديگو ی دروغ آشکار مکيھم 

 ني را از ای اسالمی جمھورتي حمای به کلنژاد ی نشد، احمدی اسالمی جمھوردي ھم عایزي نداشته و چیا جهينت

 ايبي لیھا رساختي رفتن زني که منجر به از بی در حالی دخالت نظامنيا: ديافزا ی و مکند ی انکار میدخالت نظام

 ۀ و در اصل، ثمررندي تحوالت قرار بگتيري مدگاهي در جانهي ھزنيتر ستند با کم در صدد ھھا یت غربيدر نھا"شد، 

  ."ردي قرار بگھا ی غرباري تحوالت در اختنيا

 کشور ني و کشتار مردم ای جنگ داخل،ايبي لیھا رساختي زی نگران نابودی اسالمی روشن است که جمھورنيبنابرا

واال از ھمان آغاز . ست ی نشده است، ناراضئیگرا  و اسالمراني ای اسالمی جمھوردي عایزي که چنياز ا. ستين

  . نموددئي را تأآن بود و رسماً ايبي در لستيالي امپریھا  قدرتیطرفدار دخالت نظام

 ی که جمھوردھد ی را نشان مني تنھا اقي خود و واژگونه کردن حقایھا یپرداز  مصاحبه با دروغني در انژاد یاحمد

 بالعکس نفوذ اورده،ي به دست نیزي چ،ی عربۀاني و خاورمقايفرا شمال ی کشورھایاسيحوالت س نه فقط در تیاسالم

 ه،ي سورمي رژیبا سرنگون. نديب ی را در خطر مود ختي موجودشي از پشي خود را از دست داده و بتيو موقع

 که دي فرا خواھد رسیسالم ایگاه نوبت جمھور  از دست خواھد داد و آنزي نفوذ خود را در لبنان نی اسالمیجمھور

   سرنگون شودراني مردم ایھا به دست توده


