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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٠١شماره    ٩٠نيمه  دوم  تير  –سال سی و سوم 

 ای مردم  جنبش توده
 درکجا ايستاده است؟

 
بيش از دو سال از رویدادی که در پی آن،                            

ای فوران کرد              جنبش اعتراضی وسيع توده            
زمانی که هنوز نشان آشکاری از                 .  گذرد    می

شورش و قيام و تظاهرات وسيع خيابانی در                     
شد،   شمال آفریقا و کشورهای خاورميانه دیده نمی       

اعتراضات ميليونی و صدهاهزار نفره مردم                  
 و روزهای بعد از آن،                ٨٨ایران در خرداد          

های حکومت استبدادی جمهوری اسالمی را           پایه
جنبش سياسی که در پروسۀ           .  به لرزه انداخت     

تداوم چند ماهۀ خویش، در شکل مبارزه و                          
تر شد و              مضمون مطالبات پيوسته رادیکال            

ترین شعار و مطالبه آن نفی نظام والیت                  اصلی
فقيه و سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری                   

یابی   در راه تحقق این هدف و دست        .  اسالمی بود 
ها انسان به پاخاستند  های سياسی، ميليون به آزادی

ای مستقيم و علنی با رژیم تا به دندان           و به مبارزه  
ها،   اما عليرغم تمام قهرمانی    .  مسلح روی آوردند  

هائی که مردم، به ویژه              ها و جانبازی        رشادت
زنان و جوانان در مقابله با ارتجاع حاکم از خود            

ای نتوانست به        نشان دادند، جنبش پردامنۀ توده        
این هدف خود نائل گردد و پس از فراز و فرود و 
طی مراحلی از پيشروی و عقب نشينی اندک                   
اندک از دامنه آن کاسته شد و سرانجام فروکش               

ای نتوانست به اهداف  اینکه چرا جنبش توده. نمود
پوشاند و اکنون این جنبش در          خود جامۀ عمل به    

هائی است که سعی شده       کجا ایستاده است، پرسش   
 .در این مقاله به آن پاسخ داده شود

 نيازی به توضيح این مسأله نيست که هيچ جنبش         

های  نگاهی به داليل و ريشه
بحران در سياست خارجی 

 جمهوری اسالمی
 

داری تاکنون،    های سرمایه   از آغاز پيدایش دولت    
ی منافع خاص      ها از زاویه     هر کدام از این دولت      

های     خود، در تقابل و تضاد با دیگر دولت                         
هایی که در      اند و جنگ     داری قرار داشته     سرمایه

ها انسان تاکنون            داری ميليون       دوران سرمایه   
ترین شکل این        اند، نمایش عالی       قربانی آن بوده    

دولت جمهوری اسالمی نيز به      .  باشند  تضادها می 
داری، مبرا از این              عنوان یک دولت سرمایه         

ی ایران و         تضادها نبوده و جنگ هشت ساله              
عراق یک نمونه از نتایج مخرب این تضادهاست        

که قربانيان اصلی آن کارگران و زحمتکشان این          
 .دو کشور بودند

تشدید تضادهای دولت جمهوری اسالمی با                       
داری    آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ سرمایه           

تر شدن شرایط      های اخير و نيز بحرانی         در سال 
های عربی      خاورميانه و تشدید تضاد بين دولت           

منطقه با دولت ایران این موضوع را در مرکز               

جمهوری اسالمی و 
 تفکيک جنسيتی عليه زنان

 
نظام اقتصادی و سياسی حاکم بر ایران، بنياداش          

این نظام با     .بر مبنای تبعيض شکل گرفته است          
خصلت دینی و استبدادی اش، نابرابری را در                
تمام عرصه های سياسی و اجتماعی نهادینه کرده 

جمهوری اسالمی ایران از همان آغاز، بر        .  است
بستر  قوانين شرعی و ضد انسانی اش، جامعه               

تقسيم "  غير خودی "و  "  خودی"را به دو بخش        
خودی ها بر مصدر امور نشستند و اکثریت      .  کرد

از ابتدایی   "  غير خودی  "جامعه، تحت پوشش         
ترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سياسی                 

سازمان های سياسی سرکوب     .  شان محروم شدند  
شدند، افراد و گروه های منتقد نظام از تشکيل                 
اجتماعات و تشکل های سياسی منع شدند، حق              
انتخاب پوشش از زنان و مردان گرفته شد و                    

و .  حجاب اجباری بر زنان جامعه تحميل گشت           
بدین سان بزرگترین ستم، تبعيض و نابرابری                
اجتماعی و سياسی عليه اکثریت مردم ایران پایه          

 . ریزی شد

  ١٠درصفحه   ٣درصفحه 

  ٢درصفحه 

۴درصفحه   

 انقالب های نيمه کاره کشورهای عرب و چشم انداز آن ها
 

ه                      گری ب از ابتدای سال جاری ميالدی مردم چندین کشور عرب شمال آفریقا و خاورميانه یکی پس از دی
ایشان              صورتی گسترده و بی سابقه پا به صحنه ی مبارزه ای سياسی گذاشتند که نتایج مختلفی در کشوره

الفی از             .  داشت ت در تونس، رئيس جمهور خودکامه که چند دهه برسرکار بود به سرعت کنار رفت و ائ
در مصر نيز حسنی . اعضای دولت گذشته وبرخی اعضای نيروهای مخالف به رتق و فتق امور پرداختند

درت را       "  موقتًا"مبارک شتابان از قدرت گریخت و با توجه به توهمی که وجود داشت، ارتشيان   ان ق ارک
ت،  در آن           .  به دست گرفتند   رف ليبی، کشور دیگری ست که با اعتراضات مردمی در صدر اخبار قرار گ

ا             .  جا اما وضعيت از مبارزه عليه رژیم معمر قذافی به یک جنگ داخلی فرارویيد            ی ب ه از سوی جنگی ک
رانسه                          ه خصوص ف ی ب ست ي ساختار قبيله ای ليبی و از سویی دیگر، و به ویژه، با دخالت مستقيم امپریال

ه                         .  امکان پذیر گشت   ه است ک ان ي گر کشورهای عرب خاورم سوریه و رژیم موروثی اسدها نيز از دی
در این کشور رژیم حاکم به سرکوب مردم می پردازد  .  همچنان با مبارزات گسترده توده ای روبه روست       

ای درآورده است            ١۵٠٠و در عرض چند ماه گذشته الاقل         گر                    .  نفر را از پ ز از دی ي ن ن حری من و ب ی

۵درصفحه   

 گفتگو با رفيق توکل
 

چریکهای فدائی " اخيرا سازمان اطالعات رژیم جمهوری اسالمی جلد دوم کتاب          
ق               .   را انتشار داده است    " خلق ي ا رف نشریه کار در مورد این کتاب مصاحبه ای ب

 .توکل انجام داده است که از نظر شما می گذرد

  ١٢درصفحه 

 فراخوان کمک مالی 
 به راديو دمکراسی شورائی
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 . نداشتند
نيازی به توضيح نيست که کارگران اساسًا                         

توانستند مانند دانشجویان و سایر اقشار در                 نمی
مبارزات خيابانی حضور یابند چرا که این شکل            
مبارزه به ویژه در مراحل اوليه خود، با موقعيت           

موقعيت کارگری که     .  طبقه کارگر انطباق ندارد      
شاغل است و هر روز باید پای دستگاه توليد کار            
کند، با دانشجو و کارمند و اقشار مشابه دیگر                    

توانند یک روز     کارگران نمی .  بکلی متفاوت است  
کارخانه و توليد را رها کنند و وارد مبازرات                    
خيابانی شوند و روز بعد دوباره به پای چرخ                     

یک روز غيبت کارگر، برابر           .  توليد بازگردند  
بنابر این   .  اخراج و بيکاری و گرسنگی است              

هائی   روشن است که کارگران در چنين موقعيت           
ای وارد خيابان و                توانند در ابعاد توده               نمی

طبقه کارگر زمانی وارد     .  مبارزات خيابانی شوند  
شود که جنبش به        خيابان و مبارزات خيابانی می       

تری گذرنموده      تر و تعيين کننده         مراحل پيشرفته  
منظور ما این نيست که کارگران یک                    .  باشد

کارخانه دست به تجمع و راه پيمائی و تظاهرات             
زنند، کارگران همواره به چنين تجمعات                     نمی

اعتراضی دست زده و یا تظاهرات و راه پيمائی             
کنند، منظور ورود کارگران در             اند و می       کرده

ای به اعتراضات خيابانی و          مقياس وسيع و توده     
 .مداخله طبقه کارگر است

عالوه بر این در ایران استبدادزده، سلطه چندین            
دهه استبداد و دیکتاتوری عریان بر جامعه و                     
محروميت کارگران از آزادی های سياسی، امر            

. تشکل یابی کارگران را به تأخيرافکنده است                  
طبقه سرمایه دار حاکم و رژیم سياسی پاسدار                  
منافع این طبقه، تمام توش و توان خود را برای                
تحميل پراکندگی و بی سازمانی بر صفوف                        
کارگران و جنبش کارگری و ممانعت از ایجاد                

رژیم .  تشکل های کارگری به کار بسته اند                      
ارتجاعی جمهوری اسالمی نيز دراین راه، از                
خشن ترین و رذیالنه ترین شيوه های سرکوب                
عليه کارگران و عليه فعاالن و تشکل های                           
کارگری سود جسته است و از این طریق امکان             
مداخله فعال و حضور متشکل طبقه کارگر در                
رویداد های سياسی را از این طبقه سلب کرده                  

 .است
صرف نظر ازاین مسئله، موضوع دیگری که                
رغبت و عالقه ای درکارگران برای شرکت                    
دراعتراضات توده ای بر نمی انگيخت، عدم                    

. توجه به خواست ها و مطالبات کارگری بود                   
بخشی از بورژوازی و شخصيت ها و محافل                   
حکومتی که سعی داشتند رهبری خودرا برجنبش         
توده ای تحميل کنند و خود را حامی آن نشان می             
دادند، نه فقط هيچگاه ولو برای حفظ ظاهر،                       
صحبتی ازکارگران و مطالبات کارگری ودفاع از 
آن ها برزبان نياوردند، بلکه حتا در برابر تمام                
سرکوب ها و اجحافات آشکاری که عليه                              
کارگران اعمال می شد، مهر سکوت برلب                        

آن ها درواقع چيزی فراتر از اصالحات                 .زدند
بسيار جزئی در چارچوب قوانين و نظام                              

ست که     بدیهی.  جمهوری اسالمی نمی خواستند        
کارگران نمی توانستند ونباید به آن ها اعتماد می            

 .کردند و نکردند
 

بنا بر این در غياب طبقه کاگر جنبش توده ای                    
تداوم، توسعه  .  توانست بيش از این دوام آورد        نمی

لذا دو  .  مسيرمستقيم و بی برگشت پيش روی کند        
ماه پس از آغازش تا حدی فروکش وعقب نشينی          

(روزقدس"وقتی که در         .  کرد )  شهریور  ٢٧" 
چند صد هزار نفر در تهران و صدها هزار نفر              

روز "ها به خيابان آمدند و              دیگر در شهرستان    
را به روز مبارزه عليه رژیم تبدیل کردند، " قدس

ای نياز به تجدید قوا         مشخص شد که جنبش توده      
داشته است تا خروش دیگری را آغاز نماید و                  

. راه را بر رادیکاليسم بيشتر جنبش بگشاید                      
ای که جوانان و                  رادیکاليسم مبارزات توده        

دانشجویان در آن نقش بسيار مهم و فعالی داشتند           
رادیکاليسمی که خود . بيش از پيش گسترش یافت

های خيابانی، حمله به                   را در سنگر بندی             
های       مزدوران حکومتی، یورش به پایگاه                     

نيروهای سرکوب و گاه خلع سالح عناصر                      
داد، در آذر ماه                          سرکوبگر بازتاب می            

این، نهایت   .  به اوج خود رسيد       )  روزعاشورا(
ظرفيت تکامل و توانائی جنبش اعتراضی                        

اما آنچه که در جریان عمل                     .  خيابانی بود    
مبارزاتی ثابت شد و پيش از آن نيز معلوم بود،              

توانند برای مدتی      این بود که مردم معترض نمی       
طوالنی به مبارزه در شکل اعتراض و درگيری         

درعين حال تداوم مبارزه و       .  خيابانی ادامه دهند   
تظاهرات خيابانی که تدریجًا از کميت وکارآئی            

تر   شد، این موضوع را نيز روشن          آن کاسته می   
ساخت که رژیم جمهوری اسالمی، صرفًا با                    
اینگونه اعتراضات و تداوم این شکل مبارزه                  

افزون بر این، رژیم                .  شود      سرنگون نمی     
جمهوری اسالمی نه فقط به هيچيک از مطالبات          

ترین و        داد، بلکه با خشن               مردم پاسخ نمی       
ترین شکلی به سرکوب و کشتار                    جنایتکارانه

مردم پرداخت و ضمن آنکه تلفات سنگينی را بر          
مردم وارد ساخت در عين حال یک حالت                          

جنبش .  ای تحميل نمود    فرسایشی را برجنبش توده   
توانست در این حالت متوقف          ای دیگر نمی     توده

یا باید مبارزات خيابانی با        .  گردد و ساکن بماند     
اشکال دیگری از مبارزه از جمله اعتصابات                 
اقتصادی و سياسی و به ویژه اعتصابات سياسی          

کرد تا از     شد و به آن گذر می        سراسری تلفيق می  
یافت و            این طریق ارتقاء و توسعه می                          

کرد، یا باید      های بيشتری را تضمين می        پيشروی
جنبش .  پيمود  مسير عکس و عقب نشينی را می          

ای اما از آن جا که نتوانست به                اعتراضی توده 
این مرحله گذار نماید و در عين حال با شدیدترین 

ها روبرو گردید، اندک       ترین سرکوب   و وحشيانه 
اندک محدودتر و از دامنه آن کاسته شد و                            

 . سرانجام به کلی فروکش نمود
ای که عمدتًا متشکل از جوانان و                   جنبش توده  

دانشجویان و بخش وسيعی از زنان و مردان و               
های وابسته به جناح موسوم به            طرفداران گروه 

طلب بود، تا آنجا که ترکيب طبقاتی آن                  اصالح
داد، مراحل تکاملی خود را طی کرد و           اجازه می 
توانست فرازهای جدیدی را به روی              دیگر نمی  

خود بگشاید مگر آنکه پيوندی ميان خيابان و                   
به رغم وسعت زیاد        .  گردید   کارخانه ایجاد می     

داند که این     ای، اما هر کس این را می         جنبش توده 
ها کارگر و اقشار بزرگی        جنبش نتوانست ميليون  

رغم آنکه      علی.  از زحمتکشان را در برگيرد           
کارگران به صورت منفرد و غير متشکل در این         

ای شرکت داشتند و حتا       جنبش و اعتراضات توده   
چندین نفر نيز کشته دادند، اما کارگران در ابعاد           

ای و یا متشکل در این جنبش حضور                            توده

. آید  ای، یک شبه و خلق الساعه بوجود نمی              توده
ای که در خرداد سال       جنبش وسيع اعتراضی توده   

 آغاز گشت نيزازاین قاعده کلی مسثتثنا                        ٨٨
انباشت فشارهای چندین ساله و تراکم                .  نيست

 توده مردم را به           ٨٨ها، در خرداد           نارضایتی
خيابان کشاند و جنبشی را پدید آورد که درحيات            

این جنبش تنها    .  جمهوری اسالمی بی سابقه بود       
بر بستر یک رشته عوامل عينی و ذهنی                              

گرچه انتخابات ریاست    .  توانست شکل بگيرد     می
ای برای      جمهوری چاشنی انفجار و به وسيله              

سرریز شدن خشم و نارضایتی مردم تبدیل                        
ها   های عينی و ذهنی آن از مدت        گردید، اما زمينه  

بحران اقتصادی تعميق یافته    .  قبل شکل گرفته بود   
و طبقه حاکم فشارهای کمرشکنی را بر دوش                  

تضادهای اجتماعی تشدید   .  مردم تحميل کرده بود    
های متعدد سياسی و اقتصادی             گشته و خواست    

شرایط سياسی و        .  مردم بی پاسخ مانده بود              
اقتصادی آنچنان وخيم و به زیان مردم بود که از            

های رژیم    سياست.  ها فراتر رفته بود     حد تحمل آن  
های رنگارنگ آن برای به اصطالح                  و جناح  

بهبود اوضاع، با شکست قطعی روبرو گشته و              
جای هرگونه اميد به بهبود اوضاع در چارچوب           

از سوی دیگر    .  نظم موجود را زائل ساخته بود         
اختالفات و نزاع در هيأت حاکمه بيش از بيش                 
تشدید گردید و در صفوف طبقه حاکم اختالفات              

. های بسيار عميقی پدیدار گشت                             وشکاف
ها قبل    تضادهای گوناگون و متعددی که از سال          
بایستی     پيوسته تشدید گشته بود، ضرورتًا می                

های مردم را به عرصه رودرروئی آشکار با  توده
 . رژیم و به عرصه مبارزۀ سياسی سوق دهند

های مردم را به       مجموعۀ این شرایط بود که توده       
سوی یک مبارزه سياسی و به سمت مبارزات                 

جنبش پرخروش  !  مستقيم علنی و خيابانی کشاند       
. ها را به تسخير خود درآورد               ای، خيابان     توده

توانست مسير      ای اما نمی       جنبش اعتراضی توده    
اصوًال هر   .  یکنواخت و مستقيمی را طی کند              

مندی خاص خودش را دارد         ای قانون   حنبش توده 
و اینگونه نيست که همواره در یک شکل و در                 

جنبش .  یک خط مستقيم تدوام یافته و پيشروی کند       
آید و    ای گاه چون موجی خروشان پيش می             توده

نشيند تا با تجدید قوا، پيشروی                     گاه عقب می      
ای که در     جنبش توده .  تری را آغاز کند     پرخروش

 . آغاز شد نيز از این قاعده مسثتثنا نبود٨٨خرداد 
ازهمان نخستين هفته آغاز جنبش، این موضوع            
پوشيده نبود، جنبش پرخروشی که با حضور                   
خيابانی ميليونی و صدها هزار نفره مردم آغاز              

تواند با همين شکل و آهنگ و در  گشته است، نمی
بيهوده .  یک خط مستقيم ادامه یافته و پيشروی کند       

نبود که توده مردم در جریان مبارزه و برای                     
های سرکوبگرانه رژیم، درهمان      مقابله با تاکتيک  

های   نخستين هفته مبارزات خویش، از راه پيمائی       
های     وسيع چند صد هزار نفره به تظاهرات                     

موضعی و چند هزار نفره و بعد ها چند صد نفره            
های بال انکار جنبش      برغم پيشروی .  روی آوردند 

تر شدن آن، اما این جنبش            ای و رادیکاليزه     توده
توانست بطور خستگی ناپذیر و در یک                        نمی

٢ 
١از صفحه   

١١درصفحه   

 ای مردم  جنبش توده
 درکجا ايستاده است؟
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طباطبایی از اجرای طرح زوج و فرد برای                     
حضور دانشجویان در این دانشگاه خبر داده                     

بر اساس این گزارش، رئيس دانشگاه                  .  است
عالمه که از وی به عنوان یکی از یاران نزدیک           

نژاد و مشایی یاد شده است، در                                     احمدی
دستورالعملی محرمانه به روسای دانشکده های            

ای از استادان      گانه  های سه   این دانشگاه، فهرست   
های سفيد،      دانشگاه تهيه کرده که شامل ليست              

اساتيدی که در ليست     .  شود  خاکستری و سياه می    
های     سياه قرار دارند حق تدریس در کالس                      

همچنين برای تفکيک   .  دخترانه را نخواهند داشت   
جنسيتی دانشجویان، جدا از تاکيد بر تفکيک                     
کالس های درس، روزهای متفاوتی نيز برای                

ها به دانشگاه در نظر گرفته شده                    مراجعه آن  
بر اساس این تصميم، روزهای زوج به               .  است

دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته 
و برنامه آموزشی سال تحصيلی آینده نيز بر                     

 .همين اساس تنظيم گشته است
رضا روستا آزاد، رئيس دانشگاه شریف نير از             
تفکيک دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه             

روستا آزاد، در مصاحبه با              .  خبر داده است      
خبرگزاری مهر، ضمن اعالم اینکه تفکيک                    

: جنسيتی از برنامه های وزارت علوم است گفت         
در این راستا، دانشگاه شریف نيز برنامه هایی را   

از این .  برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته است
رو، کالس های جداگانه ای برای دانشجویان پسر 

 . و دختر سال اول دانشگاه برگزار می شود
طی همين مدت، بحث تفکيک جنسيتی از وزارت     
علوم و روسای انتصابی دانشگاه های کشور                   
فراتر رفته و به نمایندگان مجلس ارتجاع هم                     

در حالی که کریمی فيروز، عضو          .  رسيده است 
کمسيون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار                
مهر اعالم کرد که، بحث تفکيک جنسيتی از                     
سلف سرویس ها، اتوبوس ها، فضاهای سبز تازه        
تاسيس شده و تفکيک کالس های درس مورد                   
توافق اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات                     
مجلس قرار گرفته است، نصيری قيداری، دیگر          
عضو و سخنگوی کميسيون آموزش مجلس، با              
رد نظرات کریمی فيروز و به نقل از وزیر علوم           

تفکيک جنسيتی صرفا در کالس هایی با             :  گفت
 نفر که نصفشان دختر و پسر باشد               ٦٠ظرفيت   

 نفر   ٥صورت می گيرد نه در کالس هایی که                 
 . نفر پسر هستند٤٠دختر و 

علی مطهری، یکی از مرتجع ترین نمایندگان                 
مجلس، همه پرده ها را کنار زد و به آشکارترین           
شکل ممکن ماهيت اعتقادات تبعيض                                     

. آميزجمهوری اسالمی عليه زنان را بر مال کرد          
 تير ماه، طی نامه ای سرگشاده          ١٥او در تاریخ     

به احمدی نژاد، ضمن دفاع همه جانبه از تفکيک          
کشيدن پرده   "جنسيتی در دانشگاه ها، خواستار            

ميان دانشجویان دختر و پسر در کالس های                     
شد، تا به زعم خود با کشيدن پرده و                      "  درس

جداسازی دانشجویان دختر و پسر از هم، طرح             
 . اسالمی شدن دانشگاه ها متحقق گردد

اما، علی عباس پور تهرانی فرد، رئيس                                
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روایت                      

وزارت :  او از یک طرف می گوید     .  دیگری دارد 
علوم و تحقيقات طرحی برای تفکيک جنسيتی                
دانشگاه ها ارائه نکرده است و از طرف دیگر                
در مصاحبه با ایسنا به استناد گزارش وزیر علوم         

مشکلی از لحاظ بودجه و کيفيت تحصيل به                      
 .وجود نياورد کالس ها باید جدا باشند

در بيمارستان های      :   نيز آمده است        ٢در بند      
آموزشی، باید کوشش شود که به تدریج بخش                 
های بيماران زن و مرد از یکدیگر جدا باشد، و              
همچنين هر جا ميسر است در اتاق های عمل از            
اختالط زن و مرد خودداری شود و حتی المقدور         
از کادر پرستاری زن برای زنان و مرد برای                
مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت                     

 . گردد
با تصویب آئين نامه فوق توسط  شورای عالی                
انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی، ابتدا با کشيدن 
پرده در کالس های درس، دانشجویان دختر و               

بدین وسيله، کالس     .  پسر را از هم جدا کردند            
این .  های درس دانشگاه ها به مسجد تبدیل شدند           

شکل از جدا سازی و درج اخبار آن به بيرون،               
. جمهوری اسالمی را مضحکه عام و خاص کرد        

پس از این مضحکه، پرده ها را برداشتند و به                 
جایش صندلی های دانشجویان دختر و پسر را               

جمهوری .  در دو ردیف جدا از هم قرار دادند               
اسالمی با طرح اینگونه جداسازی های مسخره           
و توهين و تحقير به دانشجویان، سعی کرد گام به 
گام اهداف ارتجاعی و ضد انسانی اش را در                   

مقاومت و ایستادگی         .  دانشگاه ها پيش ببرد            
دانشجویان در مقابل چنين طرح های قرون                     
وسطائی، جمهوری اسالمی را ناکام گذاشت و              
اجرای عملی این طرح، آنگونه که سران رژیم             

اما این   .  می خواستند با شکست مواجه گردید             
شکست و عدم تحقق تفکيک جنسيتی، مانع از آن         
نشد تا رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران از طرح                 
جداسازی و سياست تحقير زنان در جامعه و به             
طور اخص توهين به دانشجویان دختر دست                  

 .بردارد
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، طرح جدا             
سازی و تفکيک جنسيتی در دانشگاه های کشور، 

. مجددا به بحث روز جمهوری اسالمی تبدیل شد         
طی شش سال گذشته، از طرف احمدی نژاد،                  
وزیر علوم، تحقيقات و فناوری و نيز روسای                 
انتصابی دانشگاه های کشور، تالش وافری در             
امر جداسازی جنسيتی در دانشگاه های کشور               

طی همين دوره، در تعدادی . صورت گرفته است
از دانشگاه ها، اتوبوس های حامل دانشجویان از         
هم تفکيک شدند، سلف سرویس های غذاخوری           
جداگانه به دانشجویان دختر و پسر اختصاص                
داده شد و در مواردی همچون دانشگاه سيستان و         
بلوچستان، تفکيک جنسيتی در رشته هایی از                 
 . قبيل الهيات و معارف نيز صورت گرفته است

اما از آنجایی که زنان ایران، همواره خاکریز                
اول سرکوب، تبعيض، نابرابری و تحقير                         
جمهوری اسالمی هستند، با شروع تابستان و                 

در کل جامعه،    "  عفاف و حجاب   "پيشبرد طرح    
موضوع تفکيک جنسيتی در دانشگاه های کشور        
نيز دوباره به یکی از مباحث اصلی هيات حاکمه          

در چند ماه     .  جمهوری اسالمی تبدیل شده است        
اخير، کمتر روزی است که از طرف جریانات و         
عوامل رنگارنگ جمهوری اسالمی، بر                           
ضرورت جداسازی جنسيتی در دانشگاه های                
کشور مصاحبه یا اظهار نظری صورت نگرفته          

 . باشد
سایت خبری کلمه، طی گزارشی به نقل از                        
صدرالدین شریعتی رئيس آخوند دانشگاه                          

تحت حاکميت جمهوری اسالمی، زنان ایران در           
معرض شدیدترین تبعيض، ستم و فشار قرار                    

حکومت با وضع قوانين و مقررات              .  اند   گرفته
ها و          ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت                    

ترین حقوق    تضييقات مختلف، زنان را از ابتدایی       
دمکراتيک، مدنی و انسانی محروم کرده و به                  

 . یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است
حاکمان جمهوری اسالمی که خود را نمایندگان              
خدا می دانند، طی بيش از سه دهه با تکيه بر                      
دستورالعمل های دینی و اسالمی، عالوه بر سلب         
آزادی های فردی و دموکراتيک عموم توده های           
مردم ایران، عالوه بر نابرابری زنان با مردان،            
نوعی جداسازی وتفکيک جنسيتی را نيز بر زنان        

 .ایران تحميل کرده اند
جدا سازی جنسيتی که در آغاز با تفکيک زنان و            
مردان در اتوبوس ها شکل گرفت، با ممنوعيت              
ورود زنان به تماشای مسابقات فوتبال و دیگر                 
رشته های ورزشی مربوط به مردان، ابعاد وسيع         

دامنه تفکيک جنسيتی به تدریج از             .  تری یافت  
محدوده جدا سازی اتوبوس ها و ممنوعيت                         
تماشای مسابقات ورزشی فرا تر رفت و به                         

طرح تفکيک   .  دانشگاه های کشور سرایت کرد         
 به   ٦٦جنسيتی در دانشگاه ها، رسما از سال                   

تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری         
این شورا، تحت فرمان خمينی در        .  اسالمی رسيد 

، آئين نامه حفظ حدود     ١٣٦٦ مرداد سال      ٦تاریخ  
و آداب اسالمی در دانشگاه ها و موسسات                           

 . آموزش عالی را تصویب کرد
، )رئيس جمهور وقت و رئيس شورا         (خامنه ای    

رئيس وقت مجلس و نایب            (هاشمی رفسنجانی      
، نصراهللا پورجوادی و صادق واعظ      )رئيس شورا 

، هاشمی گلپایگانی    )منشی های وقت شورا    (زاده  
، مير حسين موسوی      )وزیر وقت آموزش عالی     (
رئيس (، موسوی اردبيلی          )نخست وزیر وقت      (

وزیر (، سيد کاظم اکرمی               )وقت قوه قضائيه       
رئيس (، مهدوی کنی      )آموزش و پرورش وقت         

، علی شریعتمداری، احمد       )فعلی مجلس خبرگان    
احمدی، مصطفی معين، عبدالکریم سروش و نيز         
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت از جمله                    
اعضای شاخص و شناخته شده این شورا در                     

 .مقطع تدوین این آئين نامه بودند
 بند و چند تبصره تشکيل          ١٤آئين نامه فوق از         

شده که دخالت در جزئی ترین امور دانشجویان              
از قبيل نحوه پوشش، رنگ لباس، مراودات                      

به عهده مسئوالن دانشگاه گذاشته      ...دانشجویان و   
مهمترین موضوع این آئين نامه، تفکيک            .  است

جنسيتی در دانشگاه ها و بيمارستان ها است، که             
 .  آن  درج گردیده است٢ و ١در بند  
 از فصل اول این آئين نامه، تحت عنوان          ١در بند   

حفظ حدود اخالق اسالمی در برخوردها و                      "
دانشجویان زن و    :  چنين آمده است   "  معاشرت ها 

مرد الزم است در کالس های درس در دو ردیف           
 .جداگانه بنشينند

هرگاه در دانشگاهی، جدا کردن کالس            :  تبصره
های مخصوص زنان  و مردان ميسر باشد و                     

٣ 

٩درصفحه   

١از صفحه   

جمهوری اسالمی و 
 تفکيک جنسيتی عليه زنان
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٩درصفحه   

د                   ن ان ه م د شد ک ن کسانی برسِر کار گمارده خواه
ن                 ي دوق ب ورهای صن غالمان حلقه به گوش دست

 .المللی پول و بانک جهانی را اجراء کنند
ه                 رد ک اش ک رًا ف ي ه ی روسی اخ ام یک روزن

ول داده           "  شورای انتقالی ملی ليبی   "  رانسه ق ه ف ب
دن                درت رسي است که پس از سقوط قذافی و به ق

ن کشور      %  ٣۵اعضای این شورا،   منابع نفتی ای
 .در اختيار فرانسه قرار خواهد گرفت

ا                  د ت ن وش قدرت های بزرگ سرمایه داری می ک
حده               ت ارات م د ام ن رژیم های ارتجاعی عرب مان

د     ن ا    .  عربی و عربستان سعودی را تقویت کن آن ه
حد                ت ی م در عين حال با طبقه ی بورژوازی محل
می شوند و برخی از جناح های آن را برای روز           

قط در        .  مبادا در نظر می گيرند     این موضوع نه ف
قدرت های    .  ليبی که در سوریه نيز دیده می شود       

ه                     زوم ب د در صورت ل ن امپریاليستی می خواه
د         ن . استقرار جناح دیگری از بورژوازی کمک کن

ه              ردم سوری طبقه ی کارگر و اقشار زحمتکش م
از وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود       

ر و           .  ناراضی اند  ي ي غ مطالبات مردم برای ایجاد ت
د        ن       .  یک زندگی بهتر مطالباتی برحق ان ي م ا ه ام

ی            ست ي ال مطالبات می توانند توسط نيروهای امپری
درت                 ه ق در جهت سرنگونی رژیم بشار اسد و ب
ورد سوء              گر م رسيدن یک نيروی بورژوایی دی

د        رن ي گ رار ب اده ق ف ت د         .  اس اه ا ش ه م وری در س
ه                          وجه ب ا ت ه ب م ک ي ت ی هس ای وده ه اعتراضات ت
ر           ي ق سياست های خصوصی سازی و نئوليبرالی ف
ه            ت شده اند و وضعيت معيشتی آن ها سخت تر گش
م            ي ت است، اما در همين کشور ما شاهد این هم هس
اح          که قدرت های امپریاليستی می خواهند یک جن
ر از                   م ت ه ک د ک دیگر از بورژوازی را حاکم کنن
ال             ث رای م رژیم اسد برایشان دردسر ایجاد کند، ب
از اتحاد با جمهوری اسالمی چشم پوشی کند و از 

 .حمایت گروهای فلسطينی دست بردارد
س، مصر،                   ون نگاهی به وضعيت کشورهای ت
ه                     د ک ن نشان می ده ليبی، سوریه، یمن و بحری
ان و                   رای ن ی ب ل مردم این کشورها در خطوط ک

ن  .  آزادی به ميدان آمده اند     وضعيت هر کدام از ای
روهای                      ي اوت است و ن ف ت گری م کشورها با دی
رون              ي مختلفی در هر یک از آن ها در درون و ب

ه در             .  عمل کرده و می کنند     ن است ک واقعيت ای
ه ی             رحل روزهای اخير مردم تونس و مصر به م

د         ن ت وضعيت در      .  عالی تری از مبارزه گام گذاش
ه            ليبی و سوریه همچنان آشفته است و نمی توان ب

من و     .  راحتی سرانجام آن را پيش بينی نمود  در ی
ه          ام بحرین حرف اول هنوز حرف حاکمان خودک

اختالف وضعيت در         .  و سرکوب وحشيانه است   
گر       این کشورها یک واقعيت است، اما واقعيت دی
بت یک                  ا غي این است که در تمامی این کشوره
آلترناتيو کارگری سوسياليستی بيش از پيش چشم        
رده                 ره ک ي انداز انقالب های نيمه کاره آن ها را ت

ان          .  است م غيبت این آلترناتيو و این که باالخره ه
ن                           ه ای وز ب ن د ه ده ان دان آم ي ه م توده هایی که ب
ا                       درت ه م رئوس ق ه ه م د ک دارن واقعيت نظر ن
ه                 نيستند که باید بروند که ارکان نظم موجود و ب
ر و رو شود                 ویژه نظم اقتصادی ست که باید زی
از جمله ضعف های عمده ایست که این جنبش ها          

د       ارن ت رف ای           .  در آن گ درت ه ا و ق روه ي ن
د            ن امپریاليستی نيز که به خوبی از این غيبت آگاه
درت                        ژه ق ه وی وان خود و ب ام ت م با استفاده از ت
قط در کشورهای              عظيم رسانه ای که دارند نه ف
ه              ا ب د ت ن مذکور که در سراسر جهان سعی می کن

ه               د ک ن ن اعتراضات مردمی در مصر اعالم می ک
ه               ا ب بش      " می توان از ميان آن ه ل   ۶جن "  آوری

ه              .  اشاره کرد  ات اسالمی و ب ان مجموعه ی جری
ه                            د ک ه ان ت ف ز گ ي ن ن ي م ل س م خصوص اخوان ال

هر چند فعًال .  هستند"  بی مورد " اعتراضات اخير   
ری              م ت داد ک تظاهرات و اعتراضات در مصر تع
ا سطح                   ده است ام ي دان کش ي ه م ردم را ب از م
ن             ي ي ع مطالبات و از جمله درخواست هایی مانند ت

ل در سطح               داق وق ح اه و           ١۵٠حق ورو در م  ی
ریزش توهم مردم نسبت به ارتش مصر نشان می 
دهد که در مصر نيز مبارزه به مرحله عالی تری          

 .ارتقا یافته است
ی                       ال ق ت ه یک شورای ان از یمن خبر می رسد ک

ی          .  شکل گرفته است   ون اگ ون در این شورا افراد گ
هور                      يس جم ان رئ کی از آن حضور دارند که ی

د است              ن  .  سابق یمن جنوبی، علی ناصر محم ای
ل  ١۶شورا که هفده عضو دارد روز         ژوئيه تشکي

يس                .  شد ح، رئ داهللا صال ب این در حالی ست که ع
ان              ت ه عربس جمهور یمن بار دیگر برای درمان ب

ن در مسجد        ۶وی روز  .  سعودی رفته است    ژوئ
رار                 کاخ ریاست جمهوری هدف یک موشک ق

ی        .  گرفت و به شدت مجروح شد          ال ق ت شورای ان
ح را            داهللا صال اعالم کرده است که می خواهد عب

ن،      .  وادار به ترک قدرت نماید     این شورا به جز ای
عریف                       رای خود ت گری ب ژه ی دی وظيفه ی وی

ن شورا خود را یک                    .  نکرده است    د ای ن هر چ
گر                   الفی از دی ت ا ائ تشکل موقت ناميده است، ام
ه از                ه است ک ت احزاب و تشکالت اپوزیسيون گف

ن       .  شورای مذکور حمایت نخواهد کرد     من ای در ی
عربستان سعودی ست که به رژیم برای سرکوب         
ه خود                            ی ک د و از آن جای ن ردم کمک می ک م
درت های              ژیک ق رات ت عربستان یک مهره ی اس
ه       ا ب بزرگ امپریاليستی ست، می توان گفت آن ه
م و سرکوب گری                       اک م ح ی از رژی ن طور ضم

 .هایش حمایت می کنند
ه دارد و                           ان ادام چن ی هم ی جنگ داخل ب ي در ل
ا هر از                   ک ری رانسه و آم نيروهای هوایی ناتو، ف
ارا از             چند گاهی با پرتاب بمب های مرگبار آشک
ون                      ن م اک ه از ه د ک ن ن اپوزیسيونی حمایت می ک
رده                  ا اعالم ک ه آن ه سرسپردگی کامل خود را ب

ه        .  است این سرسپردگی را می توان از یک جمل
رانسه،                   هور ف يس جم ی نيکوال سارکوزی، رئ

رًا گفت          .  دریافت ي رد اخ ونس و          :" این ف ا در ت م
مصر خوب عمل نکردیم، اما در ساحل عاج و                

گر      ."  ليبی به موقع وارد عمل شدیم      ارت دی به عب
ه                  ه ن ذارد ک سارکوزی بر این امر انگشت می گ
زرگ                  درت های ب فقط فرانسه که مجموعه ی ق
ردم در                  ارزات م ب ه م ي ل امپریاليستی در ابتداء ع
بش های                 تونس و مصر عمل نکردند و  تولد جن
رای                ا ب د، ام ن توده ای را در این کشورها درنيافت
ًا                   م ي ق ت ی مس ب ي حفظ منافع خود در ساحل عاج و ل
لف                    ه درجات مخت وارد عمل شده و به هر دو ب

د    ن است              .  تجاوز نظامی کردن ي م م ه عيت ه . واق
ی             امپریاليسم فرانسه به نحو احسن در امور داخل
زش                  ا خي ود ت م ت ن ال ی دخ ب ي اج و ل احل ع س
ه                         ع خود مصادره ب ف ه ن نيروهای مخالف را ب
جاعی           مطلوب کند و با پشتيبانی از نيروهای ارت
در این کشورها نه فقط تأمين منافع اقتصادی خود         
ز                         ي ده ن ن ه در آی ردد ک ن گ ئ را بيمه کند که مطم

کشورهای عرب حاشيه جنوبی خليج فارس هستند 
. که با اعتراضاتی کمابيش گسترده همراه بوده اند       

ه دارد، در                       ان ادام چن من کشاکش هم اگر در ی
 .بحرین اوضاع اکنون آرام تر به نظر می رسد

ن است             نکته ی حائز اهميت در روزهای اخير ای
دان                    ي ه م گر ب ار دی که در تونس و مصر مردم ب
راض خود            آمدند و با تظاهرات و راهپيمایی، اعت
ا              را عليه وضعيت موجود و عملی نشدن وعده ه

 .اعالم کردند
ردم              ونس م خبرگزاری ها گزارش دادند که در ت
بار دیگر به خيابان ها آمده و اعالم کردند که چند           
ماه پس از سقوط دیکتاتور و وعده های داده شده            
اسی                      ار سي ت ژه در ساخ ه وی برای ایجاد تغيير ب

ه است             ت گرف در .  کشور، هنوز اقدامی صورت ن
د آن                       ردم معترض شاه ه ی آن م تونس و حوم
اد ترس و                        ج رای ای يس ب ل روهای پ ي بودند که ن
از             اب گ رت وحشت تيراندازی هوایی کردند و به پ

ه های          .  اشک آور دست یازیدند    در یکی از حوم
نزدیک تونس هليکوپترهای پليس عليه معترضان      

رده  .  به پرواز درآمدند   وزیر کشور تونس اعالم ک
ر          است که افراط گرایان اسالمی در روزهای اخي
ه              به مراکز پليس حمله کرده و تعدادی سالح را ب

د    ردن ی                 .  یغما ب ر کشور در حال ن ادعای وزی ای
اره ی              صورت می گيرد که هم زمان با آغاز دوب
د                  ن ا چ اعتراضات نسبت به عملی نشدن وعده ه
ن از            تظاهرات مردمی برای حمایت از جدایی دی

تحوالت روزهای  .  دولت نيز صورت گرفته است    
ه         گذشته در تونس نشان می دهد که مردم نسبت ب
د،           چند ماه پيش اکنون یک گام به جلوتر گذاشته ان
د و اعالم می                    ده ان از سویی دوباره به ميدان آم
کنند که حاضر نيستند ادامه ی وضعيت گذشته را         
زجار                 ه ان ت ذش بپذیرند و از سویی آشکارتر از گ
ی                ذهب و م ي ات خود را از احتمال شکل گيری آلترن

 .در تونس به نمایش می گذارند
د                    يش می رون ه پ ردم ب م م ن    .  در مصر ه در ای

ر                      حری دان ت ي ظاهرات در م ن ت کشور نيز چندی
ی               ای حصن ه ه است و ت ت رف ره صورت گ اه ق

ا          ١۵روز جمعه   .  سازمان داده شدند   ه ده ه ي  ژوئ
ا            هزار نفر در سراسر مصر تظاهرات کردند و ب

گفتند که حاضر      "  جمعه ی آخرین اخطار   " شعار  
ه ی                ه ادام د ب نيستند ارتشی را بپذیرند که بخواه

ارد               م ت گ م ه ه ت ذش ت گ ي ع ی  .  وض ردگ ت گس
اعتراضات به نحوی بود که رئيس دولت قول داد          

ن          " در عرض سه روز پس از              ه ی آخری ع جم
به سرعت کابينه را ترميم کند و گفت و            "  اخطار

رد            يش ب . گوهایی را برای اجرای اصالحات به پ
دان          با این حال تعدادی از معترضان دوباره در مي
تحریر اردو زدند و گفتند که تا مطالباتشان تحقق           

رد         راد     .  نيابد این ميدان را ترک نخواهند ک ن اف ای
ی                 والن دوران حسن د مسئ می گویند که الاقل بای
راد                  ازات اف ج د و از م ون ه ش م اک ح ارک م ب م

ردد           ری گ ي . معترض در دادگاه های نظامی جلوگ
دولت قول داده است که خود مبارک را در شرم             
الشيخ محاکمه خواهد کرد و فرماندهان ارتش نيز        
رضان       ت ع گفته اند که در دادگاه های نظامی این م
د               ن ت ی هس نيستند که مجازات می شوند بلکه کسان

ات    .  که عليه مردم اقدام نموده اند      ان برخی از جری
ارک          ب بورژوایی که در اعتراضات عليه حسنی م
ه ی              ا ادام شرکت داشتند اکنون مخالفت خود را ب

١از صفحه   

 انقالب های نيمه کاره کشورهای عرب و چشم انداز آن ها
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جمهورشان در طلسم جادوگران افتاده است، چه اراجيفی را به فدائيان اقليت               
 !دهد نسبت می

بررسی تمام ادعاها، تحریفات و جعليات وزارت اطالعات در مورد مبارزه               
های کارگر و زحمتکش، مردم            سازمان ما پس از قيام، نقش مبارزه توده               

گری رژیم      های تحت ستم عليه رژیم سر تا پا ارتجاعی و وحشی                            مليت
تری را  های سياسی، بحث وسيع جمهوری اسالمی عليه مردم ایران و سازمان

 .پردازم طلبد، اما در این جا به اسنادی که سؤال به آن اشاره دارد، می می
های    چریک"در مورد منابع و اسنادی که وزارت اطالعات در جلد دوم                         

ها استناد کرده است، باید بگویم، وقتی که وزارت اطالعات  به آن" فدایی خلق
های مخالف خود کتابی را انتشار               یک رژیم فوق ارتجاعی عليه سازمان           

ها را محکوم کند، اصل این کتاب بی اعتبار است و منابع و                        دهد تا آن     می
 .اسناد آن نيز غير قابل اعتماد

ما در این جا با یک مؤسسه تحقيقاتی علمی، یک فرد محقق و مطلعی که                          
خواهد راجع به یک مسئله معين تحقيق کند، نظر بدهد و یا تاریخ بنویسد،                  می

. های سياسی مخالف یکدیگر، سر و کار نداریم                       حتا احزاب و سازمان        
سازمانی که این کتاب را انتشار داده است وزارت اطالعات و امنيت یک                      

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی      .  اما ای کاش فقط این بود        .  کشور است 
های اطالعاتی و امنيتی خيلی از کشورهای جهان نيست که گاه                 مثل سازمان 

دهند و محققين هم در کار تحقيقاتی خود با قيد احتياط از              اسنادی را انتشار می 
خانه در ایران، مقدم بر هر چيز                         این وزارت   .  کنند    ها استفاده می          آن

ست که      این سازمانی  .  ست که وظيفه آن شکنجه و کشتار است                    سازمانی
هایی را که اکنون       هزاران تن از اعضا و فعالين و هواداران همين سازمان              

جمعی   مجری قتل عام دسته    .  ها کتاب انتشار داده به قتل رسانده است           عليه آن 
ست که مردم     این سازمانی .  باشد  هزاران زندانی سياسی در طی چند روز می        

ی مرتجع    چه که دار و دسته      ای سوای آن    ایران را صرفًا به جرم داشتن عقيده       
دهد، به زندان و اعدام         کند، شکنجه می     حاکم به آن باور دارند، دستگير می          

دارد که در شوهای      افراد دستگير شده را زیر شکنجه وامی       .  نماید  محکوم می 
رسوایی این دستگاه     .  اند   اش به دروغ اعتراف کنند که جاسوس                تلویزیونی

ها انسانی که  جاسوسی، شکنجه و کشتار تا به آن حد است که حتا وقتی ميليون
کنند، این    ریزند و اعتراض می     ها می   اند به خيابان    گرانه حاکم   مخالف نظم ستم  

. دهد   اعتراض را هم به آمریکا، انگليس، اسرائيل و صهيونيسم نسبت می                    
کش در یک کتاب عليه مخالفين        چه که این سازمان آدم      روشن است که تمام آن    

نویسد، حتا وقتی که مثًال به یک نوشته از نشریه کار یا اسناد درونی  رژیم می
کند، کامًال جعل و تحریف       ها افتاده است، استناد می      سازمان ما که به دست آن     

 .است
اما .  هاست  در جلد دوم، یک بخش از به اصطالح اسنادش، استناد به بازجویی   

ست که    هایی  تر شده است و آن هم فقط بازجویی               در مقایسه با جلد اول کم         
علت آن هم این است که جرأت         .  توانسته در خدمت مقاصدش استفاده کند         می

آن را نداشته که به بازجویی هزاران فدایی که فقط در ارتباط با اقليت                                 
چون خود این مسئله اعتراف به جنایات بی انتهای          .  دستگير شدند، استناد کند   

هم "  بدون تاریخ "از همين رو این بار از تعدادی بازجویی          .  رژیم خواهد بود  
اما در همين حد    .  شود که به تمام معنا مضحک و رسواکننده است          نام برده می  

ها استناد    گوید که سرنوشت این افرادی که به بازجویی از آن              نيز کالمی نمی  
در هر  .  کرده چه شد؟ آزاد شدند؟ به حبس محکوم شدند و یا تيرباران شدند                  

ها به عنوان سند استفاده شده است، فاقد هر             حال تا جایی که از این بازجویی        
هر سندی که زیر شکنجه ساخته شده باشد، از جمله همين                    .  گونه اعتبارند 

 .اعتبارند ها مطلقًا بی بازجویی
بخش دیگری از منابع این کتاب، نشریات علنی سازمان ما، قبل از انشعاب یا  

 ذکر شده است تا گویا نشان دهد که نقش و موضع                    ۵٩بعد از آن در سال          
های ایران و        سازمان در کردستان، ترکمن صحرا، جنگ ارتجاعی دولت               

تمام .  گيری بر سر ماهيت جمهوری اسالمی چه بوده است               عراق یا موضع   
چه که مورد استناد قرار گرفته، گزینشی، تحریف شده و قطعاتی به هم                        آن

بایستی هدف وزارت اطالعات را از           وصل شده از اینجا و آنجاست که می           

دانيد وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، جلد        همان گونه که می    -نشريه کار  
با خواندن اين    .  را انتشار داده است     "  های فدايی خلق        چريک"دوم کتاب    

گردد که ظاهرسازی جلد اول، با اين ادعا که کاری                                کتاب روشن می      
نويسنده، محمود نادری که همان         .   ست کنار گذاشته شده است           تحقيقاتی

وابسته به وزارت اطالعات       "  های سياسی     مؤسسه مطالعات و پژوهش      "
تر از جلد اول کتاب به دفاع از جمهوری اسالمی برخاسته و از                 باشد، صرح 

 ما و برخی      های حکومت وارد پلميک عليه سازمان        جايگاه مقامات و ارگان   
رسد که دست وزارت          اين طور به نظر می       .  های ديگر شده است        سازمان

نظر شما دراين    .  تر از جلد اول از جمله در مورد اسناد است               اطالعات تهی 
 مورد چيست؟

 
در این فاصله کوتاهی که این کتاب انتشار یافته، با افراد مختلفی     -رفيق توکل 

حتا کسانی که عضو هيچ سازمان سياسی       . ام اند صحبت کرده که آن را خوانده 
ها هم دقيقًا این نظر را داشتند            نيستند و صرفًا کارهای مطبوعاتی دارند، آن         

سره کنار نهاده شده و به ظاهر نویسنده، از           ها یک   که در جلد دوم کتاب، پرده     
های سياسی    موضع حکومت و دفاع از آن به مقابله با سازمان ما و سازمان                

 .دیگر برخاسته است
جلد اول مربوط به گذشته و در ارتباط با مبارزه                    .  به نظر من دليل دارد        

جا، دو طرف نزاع، سازمان                  در آن   .  سازمان ما عليه رژیم شاه بود                
های فدایی خلق و جمهوری اسالمی نبودند که وزارت اطالعات و                     چریک

عوامل آن ناگزیر شوند، آشکارا در دفاع از جمهوری اسالمی عليه سازمان               
در آن کتاب، هدف وزارت اطالعات این بود که بگوید               .  وارد صحنه شوند   

های فدایی خلق ایران، نقشی در مبارزه عليه رژیم شاه                          سازمان چریک  
چند نفری بودند که به تقليد از کشورهای دیگر خواستند مبارزه                        .  نداشت

شکست خوردند و تمام       .  همدیگر را لو دادند      .  دستگير شدند  .  مسلحانه کنند  
بالعکس این خمينی بود که عليه رژیم شاه مبارزه کرد و مردم هم                          .  شدند

 .طرفدار او بودند
یک طرف قضيه جمهوری          .  در جلد دوم مسئله به کلی متفاوت است                      

های سياسی دیگر که با       ست و طرف دیگر آن، سازمان ما یا سازمان           اسالمی
 .جنگند، یا به شکلی مخالف آن هستند جمهوری اسالمی جنگيده و می

بنابراین وزارت اطالعات راه دیگری نداشت، جز این که در چهره واقعی                   
 .خود ظاهر شود

گویانی از قماش فرخ نگهدارها و ماشاءاهللا                 با انتشار این جلد، دهان یاوه           
خواستند چنين وانمود کنند گویا این محمود نادری              فتاپور و دیگرانی که می      

چرا که حاال دیگر حتا این        .  چيزی جدا از وزارت اطالعات است، بسته شد          
جریان موسوم به فدائيان اکثریت که زمانی در خدمت جمهوری اسالمی                        

های مردم وارد آورد، از دیدگاه                ترین ضربات را به جنبش توده               بزرگ
شان از جمهوری اسالمی      حمایت"است که     متهم شده "  شان  طرف  بی" "محقق"

های آن بر دروغ و فریب استوار شده             همه داده " "بر پایه نيرنگ بوده است     
 ."انحطاط اخالقی سازمان را به نمایش گذارد"و باالخره ." بود

ها این برخورد را داشته باشد، در                 وقتی که وزارت اطالعات با اکثریتی          
مورد فدائيان اقليت که از همان آغاز دشمن سرسخت جمهوری اسالمی بوده              

اش را به کار گرفته تا          تمام جعليات .  اند، تکليف روشن است      و با آن جنگيده    
رحمی،    طلبی، بی پرنسيبی، خودستایی، بی دانشی، سودجویی، بی                      جاه"

و اراجيفی از این دست را به فدائيان اقليت نسبت " نگری گویی، سطحی دروغ
 .دهد

ها هزار    کش، شکنجه و کشتار رژیمی که ده          کنيد که دستگاه آدم      مالحظه می 
اش به بند کشيده و هزاران انسان          های قرون وسطایی    گاه  انسان را در شکنجه   

دستگاه اطالعاتی رژیمی که از همان نخستين روز                     .  را به قتل رساند        
ترین پاسدار نظم طبقاتی      ترین و کثيف    رحم  اش در ایران، مظهر بی      موجودیت

سازمان شکنجه و کشتار رژیمی که تمام سران و                .  و ارتجاعی بوده است     
ترین خرافات قرون وسطایی، جهل و            مانده  مقامات آن همواره مظهر عقب       

شان این است که اجنه در         ترین بحث   کودنی بوده اند و در همين روزها، داغ         
آیند و از کی رئيس            ها می     کنند؟ چه مواقعی سراغ انسان           کجا زندگی می    

  ۶درصفحه 

 گفتگو با رفيق توکل
 

ورد           .   را انتشار داده است     " چریکهای فدائی خلق  " اخيرا سازمان اطالعات رژیم جمهوری اسالمی جلد دوم کتاب           ار در م ه ک نشری
 .این کتاب مصاحبه ای با رفيق توکل انجام داده است که از نظر شما می گذرد
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۵از صفحه   

  ٧درصفحه 

 .نوشن کتاب برآورده سازد
سری اسناد درون سازمانی ما نيز در این کتاب نام برده شده است که                  از یک 

این اسناد واقعی هست و در ضربات سازمان به دست وزارت اطالعات                        
یک مورد آن مباحث     .  کنم  من به سه مورد از این اسناد اشاره می             .  اند  افتاده

تئوریک و سياسی درونی پيش از کنگره اول سازمان است که پس از کنگره              
خانه مخفی که محل امنی بود،          ها و مصوبات کنگره به چاپ         به همراه بحث   

خانه، اسناد هم به دست مأموران امنيتی رژیم  با لو رفتن این چاپ. منتقل شدند
ست که کميته مرکزی سازمان به طور معمول از      مورد دوم، گزارشاتی.  افتاد

 ۶٢ و    ۶١های    دهد و این اسناد مربوط به سال            عملکرد تشکيالت ارائه می     
های تشکيالت هر     ها و بخش    شود که ارگان    در این گزارشات گفته می     .  است

اند و اشکاالت      اند یا نبوده     اند، موفق بوده     یک چگونه کار خود را پيش برده         
کارشان در کجاست و یا اگر اختالفاتی در یک بخش تشکيالت وجود دارد،                 

ها   این اسناد هم پس از مطالعه در حوزه         .  ها نيز از آن مطلع باشند        بقيه بخش 
های    این که چگونه این گزارشات به دست ارگان                .  شدند   از بين برده می       

ها را به     تواند به این شکل باشد که فردی آن         اند، فقط می    اطالعاتی رژیم افتاده  
حدس من این است که این اسناد         .  جای نابود کردن نزد خود نگه داشته است         

 به دست وزارت اطالعات        ۶۴بعد از دستگيری محمود محمودی در سال              
قبًال هم تهدید   .  دليل آن هم در این است که فرد بی انضباطی بود            .  افتاده باشند 

هایی که فقط      نامه.  کرده بود که اسناد درونی سازمان را علنی خواهد کرد                
توانست یک نسخه از آن نزد مرکزیت سازمان باشد، حاال به همراه                             می
مستوره (ها را ندیده بودیم و گویا بين او و اعظم                        هایی که حتا ما آن           نامه

در .  رد و بدل شده است، به دست وزارت اطالعات افتاده است                 )  احمدزاده
یک مورد هم رابط کردستان و تهران در بين راه دستگير شد که احتماًال باید                 

ای برای اعظم فرستاده و در این                همان موردی باشد که مهدی سامع نامه            
 .کتاب از آن نقل شده است

نحوه استفاده وزارت اطالعات از این اسناد در نوشتن کتاب ، رسواتر از                      
توانست پيدا کند تا بگوید فدائيان          چه را که می      تمام آن .  ست  های علنی   نوشته

 نابود شدند و بقيه آن فقط اختالف           ۶٠اقليت فعاليتی نداشته و در همان سال           
 ماهی که از ضربات         ٨ی      در فاصله  .  بود، مورد استفاده قرارگرفته است        

گذشت، رفقای ما توانسته بودند در         می ۶١ تا پلنوم دی ماه      ۶٠اسفند ماه سال    
 بخش و ارگان     ١١مناطق مختلف، تشکيالت را بازسازی کنند و گزارشات             

ست که در یک چنين اجالسی نقاط ضعف  طبيعی. تشکيالت به پلنوم ارائه شد
از این گزارش    .  و کمبودهای هر بخش تشکيالت مورد بررسی قرار گيرد              

آمد که  ای به تشکيالت، فقط آن چيزی به کار وزارت اطالعات می  صفحه۴٢
اما برای رسيدن به     .  بگوید کاری پيش نرفت و انتقاد از این یا آن بخش بود               

آورد و در گيومه قرار          جایی که نقل قول مستقيم می           هدف خود حتا در آن       
خواند یا  اش در نوشتن این کتاب نمی دهد، بخشی از گزارش را که با هدف می

. دهد  گذارد و حتا فعل جمله را تغيير می         چين می   کند، یا نقطه    به کلی حذف می   
من به عنوان نمونه به یک نقل قول چند سطری در مورد کميته کارگری                         

 . آمده است٢٨٩کنم که در صفحه  تهران اشاره می
آورد که ارتباط دارد با              وزارت اطالعات وقتی که این نقل قول را می                    

یورش " دشواری سازماندهی کارگران در شرایط سرکوب، همين که به جمله 
رسد، جمله را      می"  ها و قلع و قمع نمودن کارگران آگاه               رژیم به کارخانه   

در همين نقل قول مستقيم چند سطری       .  گذارد  حذف و به جای آن چند نقطه می 
گذاری بخش دیگری حذف          داخل گيومه، در جای دیگری حتا بدون نقطه               

چون وزارت اطالعات تصميم گرفته که بگوید، فدائيان اقليت هيچ              .  شود  می
. ضربات پی در پی ما را فلج کرده بود            "کند    فعاليتی نداشتند، چنين نقل می      

تنها کار تبليغی که در این مدت داشتيم یک اعالميه کارگران پيشرو بوده                        
ضربات پی در پی ما را : "اما اصل این جمله در گزارش چنين است.".  است

تنها کار تبليغی که در این مدت داشتيم، عالوه بر تکثير و                     .  فلج کرده بود   
در همين نقل   ."  توزیع مرتب نشریه، یک اعالميه کارگران پيشرو بوده است         

جایی که در اصل گزارش         دهد و در آن       قول مستقيم فعل جمله را تغيير می          
"آمده است  و منظور رفيق    "  کار تبليغی تنها در چند کارخانه پيش نرفت             : 

های   هایی بود که حوزه       ی ما از بخش کارگری، آن کارخانه             گزارش دهنده 
را به   "  پيش نرفت  "ها فعال بودند، وزارت اطالعات فعل              سازمانی در آن   

حاال اگر بخواهم به مواردی که وزارت اطالعات . دهد تغيير می" پيش رفت "
به زبان خودش از این گزارشات نقل و تحریف کرده است، حرف بزنم،                         

آوردم که بگویم چرا حتا            رو      این نمونه را از آن        .  کشد   بحث به درازا می      
اسنادی که واقعًا هم وجود داشته و به دست وزارت اطالعات افتاده است،                      

 .ها هم جعلی و غير قابل اعتماد است استناد به آن
رسيم به اسنادی که در آخر این کتاب به زبان عربی و فارسی                            سپس می  

ست و وزارت        آورده است، تا گویا نشان دهد، این اسناد، اصل و واقعی                      
اما رسواترین بخش اسناد      .  ها نداشته است     اطالعات دخل و تصرفی در آن        

شود، همين اسناد است  وزارت اطالعات تا جایی که به سازمان ما مربوط می
یعنی اسنادی به کلی        .  اند   سره جعل شده       که توسط وزارت اطالعات یک         

جا   مسئله باید احتماًال از این قرار باشد که وزارت اطالعات از این             .  اند  جعلی
لذا تالش .  ها چيزی عایدش شده است جا خبرهایی شنيده و یا در بازجویی و آن

این را توضيح    .  ها، سند بسازد     کرده که بر اساس همين خبرها و بازجویی            
 .ست دهم تا هر کس به سادگی ببيند که این اسناد چقدر مضحک و جعلی می

 سندی به زبان عربی و ترجمه فارسی آن ارائه                ۵۵١ و    ۵۵٠در صفحات    
 ١٣۵٩ آبان ماه سال ٢٣ برابر با ١٩٨٠ نوامبر ١۴تاریخ این سند . شده است

است که در آن نوشته شده است فردی به نام بهرام محمد که گویا بر طبق                          
 هزار دالر از سفارت      ٩٠ست، مبلغ     حسين زهری )  بهرام(اسناد بعدی همان    

سازمان ما که . عراق در پاریس تحویل گرفته و رسيد آن را امضا کرده است
گذرد در این تاریخ، هنوز نه تشکيالتی در             چند ماهی از انشعاب آن می         تازه

. ای با عراق     المللی و نه رابطه      خارج از کشور داشت ، نه بخش روابط بين            
نه عضو   .  هم در این تاریخ در داخل ایران است                 )  بهرام(حسين زهری     

مرکزیت است و نه در جایگاهی که بتواند به عنوان نماینده سازمان پول از                  
بنابراین بهرام محمدی که در این سند         .  سفارت عراق در پاریس گرفته باشد       

شود، هيچ ربطی به فدائيان اقليت که در آن زمان به نام                          به آن اشاره می      
این سند به    .  کرد ندارد   فعاليت می "  های فدایی خلق ایران       سازمان چریک "

/  ١٢ به تاریخ      ۵۴٣در سند دیگری، صفحه        .  ست  کلی جعلی   ۴  /  ١٩٨٢ 
 یعنی نزدیک به یک سال و نيم پس از آن که                ۶١ فرودین سال     ٢۵برابر با   

 هزار دالر گرفته بود و دیگر در این فاصله           ٩٠بهرام محمد نامی در پاریس      
های   شویم که سازمان چریک      شود، تازه متوجه می      ردش در اسناد  دیده نمی       

فدائی خلق ایران، هيئتی را به سرپرستی حماد شيبانی به عراق فرستاده است 
تقاضای ایجاد تسهيالت برای سفر         "که هدف از حضور هيئت در عراق                

تعدادی از اعضای سازمان به فرانسه و همچنين تأسيس دفتر سازمان در                      
های وزارت اطالعات، هر فردی با کمی                 خوب، کودن  ".  عراق را دارند    

فهمد که اگر مناسبات یک سازمان با یک دولت در آن حد است که                 آگاهی می 
اش در پاریس تحویل داده        ها، به نماینده     هزار دالر، آن هم دالر آن سال          ٩٠
شود، دیگر نيازی نبود که یک هيئت به عراق برود و با مقامات این                              می

کشور گفتگو کند که آیا اجازه رفت و آمد از عراق و تأسيس دفتر سازمان را                
شویم در    ، متوجه می  ۵۴۶بر طبق سند دیگری، صفحه        .  دهند یا نه    به ما می  

/  ٩تاریخ    ١٠  / بهرام (   باشد، این آقای ابوالمجد      ١٣۶١ که تير ماه       ١٩٨٢ 
 هزار دالر   ۶٠که در پرانتز نوشته شده است، فدایی خلق، مجددًا یک            )  محمد

این بهرام  .  از سفارت عراق در پاریس تحویل گرفته است و امضا داده است             
است، )  بهرام(محمد که گویا از نظر وزارت اطالعات همان حسين زهری                

، پس از آن که هاشم رفت و من در تهران در حال                        ۶١در همين تير ماه        
گفتگو و نظرخواهی از تشکيالت برای ترميم مرکزیت بودم، در تهران است            

تازه پس از این ترميم است که او به                 .  ام   و من دو قرار با او اجرا کرده              
آید، در جلسه مرداد ماه مرکزیت به عنوان               عضویت کميته مرکزی در می      

مسئول تشکيالت خارج کشور تعيين می شود و در مرداد یا شهریور سال                     
جاست که همان بهرام محمدی که در             اما جالب این   .  رود   به فرانسه می     ۶١

های بعد،     هزار دالر دریافت کرده بود، با همان امضا در سال            ٩٠،  ۵٩سال  
 هزار دالر گویا به عنوان نماینده               ۴٠٠مبلغی بر طبق این اسناد حدودا               

جایی که امضای      بنابراین از آن   .  کند  سازمان ما از دولت عراق دریافت می         
وزارت اطالعات، اما یک سند جعلی      .  اند  ست، همه جعلی    تمام این اسناد یکی   

 ۶۶هم در مورد توکل انتشار داده و ادعا کرده است که گویا توکل در سال                      
این یک  .  ها داشته است    با حضور عراقی  )  حسين زهری (یک جلسه با بهرام    

 که از     ۶۶من از تاریخ اول فروردین           .  دروغ و جعل رسوای دیگر است          
های فدایی خلق ایران استعفا دادم و با رفقای دیگر،             مرکزیت سازمان چریک  

ام و نه      ام، نه بهرام را دیده        ادامه داده )  اقليت(فعاليتم را در سازمان فدائيان         
 .ام ای با او داشته هرگز جلسه

ها را جعل کرده و به                این هم ماجرای اسنادی که جمهوری اسالمی آن                 
اما پس از نشان دادن جعلی بودن این اسناد،                .  سازمان ما نسبت داده است       

اش دنبال چه        خواهم بگویم که جمهوری اسالمی با این اسناد رسوای                     می
اش را    کند حرف   خواهد ثابت کند؟ چرا جرأت نمی       گردد؟ چه چيزی را می      می

ها   صریح بزند؟ چيزی در چنته ندارد که بخواهد در همان حدی که اکثریتی                 
کند، در مورد فدائيان اقليت          را وابسته به شوروی و ک گ ب معرفی می                

داری   های سرمایه   ناپذیر تمام دولت     فدائيان اقليت همواره دشمن آشتی      .  بگوید
کند که این دولت کشوری خودی باشد یا دولتی             مطلقًا تفاوتی هم نمی   .  اند  بوده
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ها را در اختيار مخالفين همان دولتی نيز                جایی که ممکن است، این کمک         
این را هم بيافزایم که مثل مورد                 .  اند   قرار دهند که از آن کمک گرفته                

ها، این مجاز بودن به معنای استفاده عملی از آن تحت هر شرایطی                    تاکتيک
 . نيست، بلکه باید شرایط ویژه سياسی کاربرد آن مد نظر قرار گيرد

 
در رابطه با منابع و اسناد مورد استفاده وزارت اطالعات در                   -نشريه کار    

وزارت اطالعات برای پيشبرد       .  ست   جلد دوم، هنوز يک سؤال ديگر باقی            
آوری سند عليه اقليت و به اصطالح محکوم کردن                           اش در جمع        هدف

ها و اظهار نظرهای جعلی و دروغ کسانی که با اقليت              سازمان، حتا به حرف   
گاه چنان اراجيفی را       .  اند نيز متوسل شده است           اختالف يا دشمنی داشته      

سازی عليه اقليت،      رسد چنته رژيم برای پرونده        مطرح کرده که به نظر می       
ست که به اين اظهار نظرها و ادعاهای جعلی افراد هم متوسل                     آنقدر خالی 

 شده است، در اين مورد نظرتان چيست؟
 

اگر کسی فرصت آن را داشته باشد و چند روزی به تعدادی از                   -رفيق توکل 
های   ميل  -  های فارسی زبان نگاهی بياندازد یا ای          ها و وبالگ    صفحات سایت 

چه مثبت و         بينيد که عالوه بر آن              عمومی را روزانه مالحظه کند، می              
هایی وجود دارد که افراد بی نام و نشان عليه              ست، انبوهی از نوشته     خواندنی
ها   نوشته.  کنند  نویسند و پخش می     های سياسی یا افراد شناخته شده می         سازمان

ماند که    واقعًا انسان می  .  و اتهامات افراد هم عليه یکدیگر که جای خود دارد            
شان نيز معلوم نيست وابسته به وزارت                           این افراد که عمومًا هویت              

 !اند یا نه اطالعات
کنم، با چنين        ميل را فعال می      -من که در اغلب موارد وقتی که برنامه ای                

بينم عليه این یا آن فرد، این یا آن                کنم، و همين که می        مواردی برخورد می   
گویند، بدون این     هر چه هم که بخواهند، می      .  کنم  اش می   سازمان است، حذف  

ها در همان     به نظر من جای همه آن     .  که استداللی، سندی، چيزی داشته باشند     
گاه گاه عليه سازمان ما و یا اعضای آن هم چيزی            .  ميل است   -دانی ای   آشغال
ها از    دانند، این   جایی که دیگر همه می      کنند، منتها از آن     نویسند و پخش می     می

وزارت .  ریزند      ست، مثل خود ما به دور می                   هایی   نمونه چگونه نوشته     
به .  ها استفاده کند ها عليه سازمان ست که از این آشغال نوشته اطالعات طبيعی

یک نمونه اشاره کنم که چند سال پيش یک آدم غير سياسی که زمانی هم در                    
سازمان ما بود، منتها از نظر سياسی سقوط کرد و رفت و اکنون از سوی                       

ای داد که     های سياسی و حتا افراد سياسی بایکوت است، اطالعيه    تمام سازمان 
شناسی جعل کرده و      توکل برای یک آدم نيمه دیوانه مدرک دکترای روان        !  بله

دهد و خزعبالتی از این دست که از                  این فرد درآمدش را به سازمان می            
دليل و مدرکی هم     !  خوب.  گيرد  طریق یک جاسوسه از امپریاليسم کمک می        

. تواند چيزی بنویسد و در اینترنت پخش کند          امروزه هر کس می   .  الزم نيست 
های سياسی باشد، تبدیل به سندی              حاال اگر این اراجيف در مورد سازمان            

 .شود ها می برای وزارت اطالعات جمهوری اسالمی عليه این سازمان
از این نمونه به اصطالح اسناد و اظهار نظرها عليه سازمان ما که در کتاب                 

ها ارزش قائل      وزارت اطالعات به وفور وجود دارد و کسی هم برای آن                   
ای که    رسيم به اظهار نظر افراد شناخته شده             می.  گذرم  بنابراین می .  نيست

اند و حاال یا افکار و عقایدشان عوض           اغلب در گذشته عضو سازمان ما بوده      
کنند   گویی می   اند و گاهی خاطره     شده، یا به کلی از فعاليت سياسی کنار کشيده         

اند که با نشریات و دیگر               و افرادی هم هستند که هم اکنون فعال سياسی                  
مثًال .  نویسند  کنند و یا مقاالتی می      های شناخته شده و معتبر مصاحبه می        رسانه

گذارد   ی سازمان را به بحث می       اگر نشریه آرش، یک مسئله مربوط به گذشته       
خواهد که نظرشان را در این مورد بگویند، روشن                  و از افراد مختلفی می       

تواند چيزی بگوید و بنویسد  که ممکن است               جا هر کس می      است که در این    
ها هم    کند بعضی   اظهار نظراست و چيزی را اثبات نمی       .  درست باشد یا غلط   

کنند، اما همين اظهار نظرها تا جایی که بتواند در                      سرایی می     به کلی یاوه    
خدمت اهداف و مقاصد این دستگاه شکنجه و کشتار عليه سازمان قرار گيرد، 

 .شوند به اسناد معتبر تبدیل می
ست که    های بی اساسی    خواهم فقط به یک نمونه آن اشاره کنم و آن تهمت               می

زده اند و    )  هادی(ی ما، رفيق احمد غالميان لنگرودی              باخته  به رفيق جان   

ست که در اوج احساسات کور ناسيوناليستی در             اقليت همان جریانی   .  بيگانه
های ایران و عراق، با شجاعت تمام اعالم کرد،           ایران در جریان جنگ دولت    

مرگ بر این جنگ          .  ست    ميهن مال بورژوازی      .  کارگران ميهن ندارند      
این جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنيد          !  ارتجاعی، کارگران ایران و عراق     

 .های ایران و عراق را سرنگون کنيد و دولت
هائی   خواهم با اشاره به کمک       می.حاال اسناد جعلی وزارت اطالعات به کنار        

که خمينی، از رژیم عراق گرفت، وارد این بحث شوم که آیا اصوال استفاده                  
 ها مجاز بوده است یا نه؟  وی از این کمک

های ایران و عراق است        های رژیم   اشاره من به دوران رژیم شاه و درگيری         
 .ی آغاز جنگ پيش رفت که تا مرحله

بنابراین شروع . در آن زمان، این هر دو رژیم قصدشان تضعيف یکدیگر بود
کردند به پناه دادن به مخالفين طرف مقابل و ارائه هر گونه کمکی که                                 

به ویژه برای دولت عراق اصًال مطرح نبود که این جریانی که              .  خواستند  می
با رژیم شاه مخالف است، راست است یا چپ، بختيار، رئيس معزول                               

ست،  سازمان امنيت رژیم شاه است یا خمينی مخالف آن، جناحی از جبهه ملی
یکی از این جریانات که      .  ست، یا راست مذهبی      ای، چپ غير مذهبی      یا توده 
ای رسمی با رژیم عراق داشت، خمينی بود و از امکاناتی که عراق                     رابطه

نماینده و   .  کرد   در اختيار او و طرفدارانش قرار داده بود، استفاده می                          
. سخنگوی او هم در عراق همين آقای دعایی بود که هنوز زنده است                                 

مناسبات خمينی با رژیم عراق در آن حد بود که ساعاتی از رادیوی بغداد هم                
هایش را از همين رادیو        ها و پيام    در اختيار او قرار گرفته بود که سخنرانی          

آیا اشکالی داشت که     .  های این رادیو    پخش کند و دعایی هم اجراکننده برنامه        
های  کرد و از کمک برداری می خمينی از تضاد دولت عراق و رژیم شاه بهره

ی خمينی از این امکانات، چيزی هم          مند بود؟ آیا در ازای استفاده        عراق بهره 
دانم نه مخالفين رژیم شاه و نه مردم  به عراق بدهکار شد ؟ تا جائی که من می

ها احتماًال چيزهایی نهفته      ایران هرگز چيزی مبنی بر این که پشت این کمک          
اش برای رژیم عراق  پس چه نفعی برای رژیم عراق داشت؟ نفع. است نگفتند

فقط در این بود که در آستانه جنگ با رژیم شاه، موقعيت رژیم شاه را                                 
درست همان کاری که رژیم       .  تضعيف کند و ثبات داخلی آن را بر هم بزند              

برای آدم های کله پوکی که       .  کرد  شاه با کردهای عراق عليه رژیم عراق می         
اند و بر این کشورها فرمانروایی                روی ميلياردها دالر نفتی دراز کشيده            

کنند، هر که باشد، حسن البکر و صدام یا شاه و خمينی، اصًال مطرح                           می
گذارند و    ای که در اختيار مخالفين دولت رقيب خود می           نيست که حاال اسلحه   

کنند و    ها جنگی را برپا می        چون آن .  یا پول و رادیو، ارزشی دارد یا ندارد          
دهند و صدها هزار انسان را        ميلياردها دالر ثروت این کشورها را بر باد می        

ترند و رودخانه مرزی چند متر         کشند که نشان دهند کدام یک گردن کلفت          می
وقتی هم به     .  ماجرا همين بود    .  تر به این تعلق بگيرد یا به دیگری                    بيش

. کنيم   اصطالح صلح کردند، به مخالفين دو طرف گفتند دیگر کمک نمی                       
رادیوی خمينی هم تعطيل شد، اما او و دار و                  .  خواهيد بمانيد یا بروید        می
همان ماجرا یک بار دیگر تکرار شد و دو                     .  اش در عراق ماندند          دسته
پوک حاکم بر ایران وعراق، صدام و خمينی یکی هوس ژاندارم شدن                        کله

منطقه به سرش زد و دیگری فتح کربال و برقراری حکومت اسالمی در                        
جمهوری اسالمی از همان فردای قيام و          .  ماجرای گذشته تکرار شد    .  عراق

های کرد را      های سياسی و شخصيت      لشکرکشی به کردستان برخی سازمان      
من به درستی یا نادرستی آن              .  گيرند   متهم کرد که از عراق کمک می                

های عراق استفاده کند و            اما اگر خمينی مجاز بود که از کمک             .  کارندارم
. منعی هم نداشت، چرا حاال اقدامی زشت بود؟ پاسخی به آن نداشتند و ندادند               

اند، وزارت اطالعات جمهوری       بنابراین تا وقتی که به این سؤال پاسخ نداده           
 .اش را ببندد ست و بهتر است دهن اش خالی اسالمی هم چنته

های ایران    رسيم به این مسئله که وقتی موردی نظير همين درگيری           اکنون می 
آید، آیا    ایم پيش می     و عراق در طول چندین دهه گذشته با آن روبرو بوده                   

های انقالبی، خواه عراقی باشند یا ایرانی، مجازند از این                      اصوال سازمان  
ها   تضاد بين دو دولت به نفع اهداف انقالبی خود استفاده نمایند و حتا از آن                     

 عليه دولت خودی کمک بگيرند؟
بيهوده .  خيلی صریح این را بگویم و خيال وزارت اطالعات را راحت کنم                 

من به عنوان عضو یک سازمان کمونيست رادیکال،         .  دنبال جعل اسناد نرود   
ست، بر این     داری  های سرمایه   داری و همه دولت      که دشمن تمام نظم سرمایه     

ام که یک سازمان کمونيست، انقالبی و رادیکال، مجاز است، از                             عقيده
ها   های آن   های ارتجاعی منطقه استفاده کند و حتا از کمک               تضادهای دولت 

عليه دولت خودی و برای سرنگونی آن استفاده نماید، به شرطی که این                           
ای بر مواضع سازمان انقالبی ایرانی یا                 ذره.  کمک بی قيد و شرط باشد          

های مردم دو کشور به کار گرفته نشود و تا               عليه توده .  عراقی تأثير نگذارد  

۶از صفحه   

٨درصفحه   
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کند و    وزارت اطالعات از این کتاب تا به آن کتاب مدام آنها را تکرار می                     
 .گيرد  عليه سازمان به کار می

دو جلد کتابی که در       .  دشمنی وزارت اطالعات با سازمان ما پوشيده نيست           
های فدایی انتشار داده است، بيانگر فقط بخشی از تالش این                     مورد چریک 

در این هر دو کتاب . تشکيالت جاسوسی، کشتار و شکنجه عليه سازمان است
های درخشان رفقای ما را که هر یک در                به ویژه تالش کرده است، چهره        

ترین اتهامات به خيال خودش       ای داشته باشند با رذیالنه      مقاطعی نقش برجسته  
ای را عليه     های رذیالنه   ها و تهمت    در جلد اول دیدیم که چه دروغ        .  کدر کند 

یکی دیگر از رفقایی که وزارت       .  رفيق حميد اشرف، سر هم بندی کرده بود        
ترین دشمنی را با او نشان داده است، رفيق                 اطالعات در هر دو جلد بيش         

ترین نقش را در بازسازی سازمان پس از ضربات سال               ست که اصلی    هادی
  سرایی  ها و یاوه    در جلد نخست با یاری گرفتن از دروغ         .   بر عهده داشت   ۵۵

شان   اند و بعدًا پی زندگی شخصی          افرادی که سابقًا عضو این سازمان بوده          
ها تالش نمود که این چهره انسانی، برجسته  رفتند، یا افرادی از ميان اکثریتی
اش را به خاطر عالقه به یک رفيق دختر به             و درخشان را متهم کند که رفيق      

 .قتل رسانده است، و از آن یک واقعيت انجام گرفته بسازد
های این و آن مورد         ببينيد به چه شکل رسوایی، این اتهام با استناد به شنيده               

فردی به نام عليرضا محفوظی       .  برداری وزارت اطالعات قرار گرفت        بهره
کند و در آن           ای می     با یک نویسنده ضد کمونيست، مصاحبه           )  ر  -الف   (

اما این فرد که     .  شاهی را به قتل رسانده است        گوید که هادی، عبداله پنجه       می
ی قبل از قيام عضو سازمان نبود و از مسایل درونی سازمان بی                      در دوره 

بعدًا معلوم   .  اطالع بوده است، از کجا این اطالعات را کسب کرده است                      
هاشم از کجا این اطالعات را به دست آورده . شود که از هاشم شنيده است می

اکثریتی شنيده )  منصور(گوید از رضا غبرایی  است؟ در مصاحبه با آرش می
هاشم کی این خبر را از منصور شنيده است، قبل از انشعاب یا بعد از                 .  است

کند، اگر هاشم از این مسئله            اما در هر حال تفاوتی نمی         .  آن؟ معلوم نيست   
چرا .  اطالع پيدا کرده بود، چرا آن را در تشکيالت اقليت مطرح نکرد                          

گاه در جلسات کميته مرکزی که من هم عضو آن بودم مطرح نشد؟ چرا                   هيچ
خواست   در اوج اختالفات، در کنگره سازمان که هر کس هر چه دلش می                    

گفت، هاشم کالمی در این باره نگفت؟ چرا در جلسات کميته مرکزی پس از                
قدر    کنگره که شدیدترین برخوردها را رفيق هادی با هاشم داشت و آن                            

اعضای کميته مرکزی صراحت در گفتار داشتند که هر حرف و انتقادی                       
کردند، هاشم کالمی از این بابت         نسبت به یکدیگر داشتند بی پروا مطرح می        

امکان نداشت که هاشم از این مسئله آگاه باشد، اما رفيق محمد رضا                  .  نگفت
قدر  داشت، آن چون اگر اطالع می. از آن اطالعی نداشته باشد) کاظم(بهکيش 

صراحت، جرأت و شجاعت داشت که آن را مطرح کند و از رفقا هادی و                       
ممکن نبود که کاظم از این مسئله آگاه باشد، اما رفيق           . اسکندر جواب بخواهد 

برادر عبداهللا را در جریان مسئله قرار نداده باشد          )  خشایار(شاهی    جعفر پنجه 
خود من این اتهام را برای نخستين . و او مسئله را از هادی سؤال نکرده باشد 

بار از هاشم در اوج اختالفات، دو هفته پس از آن که رفيق هادی به دست                        
به او گفتم جز     .  جالدان جمهوری اسالمی به قتل رسيد و جان باخت، شنيدم             

چه شد که این اتهام اکنون که دیگر         .  یک تهمت بی اساس چيز دیگری نيست       
اکنون دیگر کسی نبود که بتوان          .  شود   هادی در ميان ما نيست مطرح می           

اند و    هادی، اسکندر، کاظم، خشایار، جان باخته     .  پيرامون آن از او سؤال کرد   
ها   سال.  برد  غبرایی هم که گویا منبع خبر بوده است، در زندان به سر می                    

، نشریه آرش از کسانی که     " خواه شورشيان آرمان"گذرد و پس از انتشار   می
اما همه گویا از    .  کند  توانستند به روشن شدن ماجرا کمک کنند ، سؤال می            می

) مجيد(قربانعلی عبدالرحيم پور         .  اند و هاشم هم از غبرایی                هاشم شنيده  
اکثریتی هم که گویا قرار است، اطالعاتی داشته باشد، او هم از غبرایی که                    

شود   تبدیل می !  ام  شنيده!  ام  شنيده!  ام  شنيده.  حاال دیگر وجود ندارد، شنيده است     
های درون    به یک اتهام اثبات شده برای وزارت اطالعات و به اصطالح قتل            

بينيد که چگونه به همين سادگی رفيق هادی را بدون       می. سازمانی قبل از قيام 
ها از فردی که خود او        این که کسی دليل و مدرکی ارائه دهد، بر اساس شنيده          

اما این  .  هم زنده نيست که بشود صحت و سقم مسئله را جویا شد، متهم کردند             
باالخره این سازمان بوده است و یک مرکزیت سه         .  ست  اتهام، دروغ و جعلی   

اگر منصور خبر    .  ها داشت که یکی هم مجيد اکثریتی بود              نفره در آن سال     
از این گذشته    .  بایستی از آن اطالع داشته باشد          داشت، البد مجيد هم می        می

ای تصميم      توانست به تنهایی بر سر چنين مسئله                گاه نمی     رفيق هادی هيچ    
از همه این مسایل که بگذریم، در این سازمان اولين بار نبود که دو                   .  بگيرد

ضوابطی که وجود داشت برای همه . شوند رفيق زن و مرد به هم عالقمند می
 .ای برای دیگران پيش نيامد چرا چنين مسئله. یکسان بود

پور    من بدون این که بخواهم کسی را متهم کنم، یک سؤال از عبدالرحيم                         
 ماه عضویت شما تعليق شد و به کارخانه         ۶آیا واقعيت دارد که     .  دارم)  مجيد(

 فرستاده شدید؟ اگر آری چرا؟
باز هم برای نشان دادن این که تا چه حد این اظهار نظرهای افراد که مورد                    
استناد وزارت اطالعات در جلد دوم عليه رفيق هادی و سازمان ما قرار                         

وزارت .  کنم  گرفته بی ارزش و بی اعتبارند، به دو مورد دیگر آن اشاره می              
هایش عليه سازمان، عليه رفيق هادی و                  سرایی   اطالعات برای تأیيد یاوه       
اسلحه همه هویت و ایدئولوژی آنان را تشکيل                  "رفقای دیگری که گویا           

هادی : "گوید  کند و می    های نقی حميدیان استناد می       پردازی  به دروغ "  داد  می
غالميان لنگرودی یکی از رهبران سازمان در حالی که چند اسلحه با خود                    

این آقای حميدیان که عضو            ."  شد   کرد در جلسات حاضر می              حمل می  
مرکزیت سازمان پيش از قيام نبود که ببيند رفيق هادی با چند اسلحه در                           

در مورد جلسات مرکزیت پس از قيام هم در            .  جلسه حضور پيدا کرده است     
جلساتی که هادی به عنوان مشاور مرکزیت حضور داشت، من هم در آن                      

شاید هم بيش از حميدیان که در شهرستان بود، در این جلسات              .  جلسات بودم 
شرکت داشتم، اما هرگز ندیدم که رفيق هادی با چند اسلحه در جلسات                               

 .شرکت کند
کند چند اسلحه برای چه؟ فقط         کسی که عقل داشته باشد، از خودش سؤال می         

. تواند چنين اراجيفی را مطرح کند          یک آدم مغرض و بریده از مبارزه می            
حتا دوستان عزیز این آقای     .  هادی هم مثل دیگران یک سالح سازمانی داشت       

این فرخ نگهدار . بستند حميدیان، فرخ نگهدار و فتاپور هم در اوایل اسلحه می
حتا پس از قيام، هنوز هم قيام و سرنگونی شاه را باور نداشت و پشت به                           

 .مردم در تلویزیون مصاحبه کرد
اش عليه رفيق هادی      در جای دیگری وزارت اطالعات برای تکرار اراجيف        

گفته شده  : "نویسد  با استناد به همين اظهار نظرهای سخيف نقی حميدیان می            
که در آن زمان یکی از رهبران                )  هادی(است احمد غالميان لنگرودی           

در شب انقالب، هنگامی که دو تن از افراد تحت     ... رفت سازمان به شمار می 
ای را به      دویدند و هر یک وظيفه        اش در ميان مردم به هر سو می            مسئوليت
های تيمی    آميز از آنان خواست که به خانه         رسانيدند، آمرانه و تحکم     انجام می 
های عملياتی    رفيق هادی فرماندهی تيم. ست این دیگر نهایت پستی."  بازگردند

سازمان را در آن روز بر عهده داشت و خود به همراه چند رفيق دیگر در                      
 .حال تسخير مرکز رادیو ایران بود

تمام دشمنی جریان راست درون سازمان و تمام جعليات و اتهامات رسوای                 
روست که او سرسختانه به اهداف و  وزارت اطالعات عليه رفيق هادی از آن

تر از دیگران،           خيلی سریع   .  بند بود       های کمونيستی سازمان پای             آرمان
دید سياسی  .  ها به مبارزه برخاست       طلبان راست را شناخت و با آن            فرصت

سریعًا ماهيت ارتجاعی      .  درستی نسبت به تحوالت سياسی جامعه داشت                
اش با این رژیم           ت   قدرت حاکم جدید را دریافت و تا آخرین لحظات حيا                     

روست که وزارت اطالعات در بسياری از                      از همين  .  ارتجاعی جنگيد  
ترین حمالت را به رفيق هادی دارد و                     اش بيش     صفحات جلد دوم کتاب       

نویسی و اظهار نظرهای کذب،              دهنده وزارت اطالعات هم خاطره             یاری
 .گوست عناصر اکثریتی و یاوه

این هم بخش دیگری بود از منابع و اسناد بی ارزش وزارت اطالعات عليه                  
ها و اظهارات جعلی و دروغ افرادی که دشمن یا                  اقليت با استناد به حرف       

این اسناد و منابع      .  مخالف سازمان ما و اعضا و رهبران آن بوده و هستند                
 .وزارت اطالعات هم مثل بقيه فاقد ارزش و اعتباراند

 )ادامه دارد(
 

٨ 
٧از صفحه   
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۴از صفحه   

بر این اساس، در شرایطی که امکان پذیر           :  گفت
باشد، گروه های جداگانه ای برای دانشجویان                 
دختر و پسر، بدون تحميل هزینه اضافه تر بر                  
دانشگاه یا بدون ایجاد اختالف در برنامه درسی             
دانشجویان اختصاص دهيم، تفکيک جنسيتی                  

 .انجام می شود
با نگاهی به مجموعه بحث ها و کشمکش هایی                
که هم اکنون در امر پيشبرد طرح تفکيک                           
جنسيتی در ميان دولت، نمایندگان مجلس  و                      
هيات حاکمه جمهوری اسالمی جریان دارد، نه             
تنها جار و جنجال های ماه های اخير، موضوع             
تازه ای نيست بلکه تمام این بحث ها، ریشه در                
نگاه خمينی و ارتجاع حاکم بر کل جمهوری                     

، ٦٦ مرداد  سال         ٦اسالمی دارد که در تاریخ           
حفظ حدود اخالق اسالمی    "تحت عنوان آئين نامه     

به تصویب شورای " در برخوردها و معاشرت ها
 .عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی رسيد

حال در موقعيت کنونی و در پی تشدید کشمکش             
های درونی هيات حاکمه و نيز افزایش درگيری           
های احمدی نژاد با باند خامنه ای، بحث                                
جداسازی دانشجویان دختر و پسر نيز به                             
موضوعی برای امتياز گيری و چالش ميان                      

احمدی نژاد که      .  طرفين دعوا تبدیل شده است          
خود یکی از مرتجع ترین مسئوالن رژیم حاکم بر  
ایران است و در فریب و ریاکاری ید طوالیی                  

، طی ارسال    ١٣٩٠ تير ماه      ١٥دارد، در تاریخ      
نامه ای مشترک به وزرای علوم و بهداشت                      

شنيده شده است که در برخی دانشگاه ها           :  نوشت
های تک جنسيتی بدون لحاظ          رشته ها و کالس     

از  ضروری است فوری  .  تبعات اعمال می گردد    
این اقدامات سطحی و غير عالمانه جلوگيری                   

 . شود
واکنش این چنينی احمدی نژاد به موضوع                         
تفکيک جنسيتی، در شرایطی صورت می گيرد           

 سال گذشته خود او و کامران دانشجو            ٦که طی    
وزیر علوم کابينه اش، بيشترین نقش را در امر              
سرکوب دانشجویان، اخراج و بازنشستگی پيش           
از موعد استادان منتقد و نيز پيشبرد طرح                          
تفکيک جنسيتی در دانشگاه های کشور به عهده            

جالب این جاست که وزیر علوم                   .  داشته اند   
جمهوری اسالمی نيز، سه روز پس از نامه                      
احمدی نژاد از اساس منکر جداسازی در دانشگاه   

: او در حاشيه جلسه هيأت دولت گفت               .  ها شد  
موضوع تفکيک جنسيتی در برنامه دولت وجود          

او .  نداشته است و این واژه اصال مال ما نيست              
در ادامه تاکيد کرد، که دولت صرفا مصوبه                     

  .شورای عالی انقالب فرهنگی را اجرا می کند
در واقع احمدی نژاد با آگاهی از این مسئله که                  
طرح تفکيک جنسيتی محصول آئين نامه مصوب        
شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی          
ست، و با آگاهی از اینکه در زمان تصویب این              
طرح، خامنه ای به عنوان رئيس جمهور وقت در  
راس این شورا قرار داشت، با زرنگی و                             
ریاکاری مختص به خود، تالش کرد با انداختن              
توپ به زمين خامنه ای و روحانيت طرفدار وی           
، از یک طرف خود را مخالف تفکيک جنسيتی و 
اخراج اساتيد دانشگاه ها جا بياندازد و از طرف             
دیگر، همه فضای ایجاد شده در مورد تفکيک                 

جنسيتی عليه زنان جامعه را، به اراده خامنه ای            
طبيعتا ریاکاری  .  و جریان متصل به او قلمداد کند      

و واکنش این چنينی احمدی نژاد را می بایست در 
ارتباط با انتخابات نهمين دوره مجلس ارتجاع در         

 . اسفند ماه امسال ارزیابی کرد
آنچه مسلم است، امر تفکيک جنسيتی در دانشگاه         
ها و نيز در متن جامعه، ریشه در مذهب و                          

همه مسئوالن  .  ارتجاع دینی حاکم بر ایران دارد        
ریز و درشت جمهوری اسالمی، روی اصل                   
مسئله به عنوان یک امر مسلم دینی و شرعی                   

اگر گاه به گاه، کشمکش     .  توافق  نظر کامل دارند    
و دعوایی هم بر سر این موضوع رخ می دهد و              
یا بعضا نظرات متفاوتی مطرح می گردد، صرفا         
در محدوده چگونگی  پيشبرد و اجرای امر                        
جداسازی زنان و مردان در متن جامعه و                           

 .دانشگاه های کشور است
جداسازی زنان و مردان، چه در اتوبوس ها،                   
سالن های ورزشی و چه در دانشگاه های کشور            
و دیگر اماکن عمومی، صرفا نقض آشکار آزادی 

. های فردی و دموکراتيک زنان جامعه نيست                
تفکيک جنسيتی فراتر از سلب حقوق اوليه زنان           

تفکيک جنسيتی و          .  و مردان جامعه است              
جداسازی زنان و مردان، با هر انگيزه ای که                  
توسط جمهوری اسالمی صورت گيرد،                              

. آشکارترین و بدترین نوع تبعيض جنسيتی است         
مستثنا از اینکه جمهوری اسالمی قادر به اجرای          
طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها باشد یا                      
نباشد، می بایست با همه توان در مقابل آن                           

 . ایستادگی کرد
جمهوری اسالمی ایران، یک نظام سرمایه داری        
با روبنای سياسی متکی بر قوانين دین و شریعت          

مسلما با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها            .  است
ستم، نابرابری و تبعيضی که بر توده های مردم             
و به طور اخص زنان ایران روا دشته شده است             
کاهش نمی یابد، بلکه این نابرابری و تبعيض، با           
پيشبرد سياست تفکيک جنسيتی شدت نيز می                  

" عفاف و حجاب  "طرح موضوعاتی از قبيل   .  یابد
و تفکيک جنسيتی در دانشگاه های کشور که هر           
ازگاهی به طور مشمئز کننده از طرف رژیم در            
جامعه دامن زده می شود، پيش از این که زمينه              
اجرایی داشته باشد، جهت منحرف کردن اذهان            
توده های مردم از مسير اصلی مبارزه عليه کليت 

لذا، ضمن تاکيد بر           .  جمهوری اسالمی است       
ایستادگی توده ها و دانشجویان مبارز عليه هر                
گونه جداسازی و تفکيک جنسيتی، از امر                         
سازماندهی جهت سرنگونی انقالبی جمهوری              

چرا که برای     .  اسالمی لحظه ای نباید غافل شد          
پایان دادن به این همه نابرابری و وضعيت                        
اسفبار حاکم بر جامعه، هيچ راهی جز تشدید                    
مبارزه، آنهم جهت سرنگونی انقالبی جمهوری            

 . اسالمی و نابودی نظم موجود باقی نمانده است
ست که ،        لذا، بر بستر چنين واقعيات مسلمی              

برای سرنگونی رژیم      )  اقليت(سازمان فدائيان      
جمهوری اسالمی و برقراری فوری حکومت                

کند،   شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه می         
داری   هدف خود را اساسا برانداختن نظام سرمایه       

و برقراری یک جامعه سوسياليستی یعنی                          
ای بدون مالکيت خصوصی، بدون ستم و             جامعه

استثمار، بدون هرگونه نابرابری اجتماعی و                   
از این رو، سازمان    .  بدون طبقات قرار داده است    

ما در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی و                     
خواهان اجرای    استقرار دموکراسی شورایی،            

 :استبه نفع زنان جامعه فوری موارد زیر 
هرگونه ستم و تبعيض برپایه جنسيت باید به                     
فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل                              
اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار                 

زنان آزادند با برابری کامل با مردان در             .گردند
تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و         
فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و 

 .مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند              
تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد             
زوجات، صيغه، حق طالق یک جانبه، تکفل و              
سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات                                

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب                      تبعيض
اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و                 

تمام مقررات و اقدامات                مراکز عمومی و        
سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، سنگسار و          

 .غيره و غيره باید به فوریت ملغا گردند
لغو حجاب اجباری و ممنوعيت هرگونه فشار و            

 به فوریت ملغا و      اجبار در مورد نوع پوشش زن      
زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار    

روابط خصوصی زن باید از هرگونه                 .  باشند
آزادی کامل زن در انتخاب           و   تعرض مصون      

 .به رسميت شناخته شودشریک زندگی 
 
 
   

٣از صفحه   

٩ 

 جمهوری اسالمی و تفکيک جنسيتی عليه زنان

وب خود را                        افکار عمومی شکل و جهت مطل
ظر دور                .  بدهند ه را از ن با اینوجود نباید این نکت

ه عرصه               داشت که ورود توده های وسيع مردم ب
مبارزه سياسی، توده های مردمی که ساليان دراز         
در رکود سياسی به سر برده اند، دستاورد بزرگی         

چرا که توده ها در      .  برای آن ها محسوب می شود     
اسی                اه و            جریان عمل و حرکت سي ه آگ ست ک

 .متشکل می شوند
قط                            ه ف دگی های ن ان ام عقب م م ه ت برای این ک
گی                     رهن که ف ل اعی، ب م سياسی، اقتصادی و اجت
س،                      ون ردم ت وده های م د و ت بتوانند جبران شون
ان            مصر، ليبی، سوریه، یمن و بحرین بتوانند به ن
لب                     ن ق ت ه رف ان و آزادی برسند، راهی به جز نش

ه    ئل ه داری          –مس ای رم ام س ظ ست  –ن ي ام .  ن ظ ن
ان و                         ي ام ش ح ی و ارت ان ه ه داری ج ای رم س
ر از                    ت ه ظمی ب ه ن کارگزاران آن ادعا می کنند ک
نظم سرمایه داری وجود ندارد و سيستم اقتصادی          
ه                         ظمی ست ک ن ن ری ت ه ی ب ست ي و سياسی کاپيتال

به رغم این ادعا . تاکنون بشریت به خود دیده است
ا و                    ق ری ال آف م رب ش ای ع وره ت کش ي وضع
د و                    ظم ان ن ن خاورميانه که حلقه های ضعيف ای
کشورهایی مانند یونان، اسپانيا و پرتغال که بخش         
دیگری از این نظم اند خالف این واقعيت را نشان          

ی و               .  می دهد  ان ه داری جه ای آلترناتيو نظام سرم
ر                            ی ت ر و عال رت ظام ب ان ن ن چ ده هم ی ش ان جه

 .       سوسياليستی ست
 

. . . انقالب های نيمه کاره   
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١٠ 
١از صفحه   

هایی   در آن سو، دولت ایران نيز با اتخاذ سياست           
به .  زند   المللی دامن می       به افزایش تشنجات بين       

طور مثال در مورد بحرین کار را به جایی                         
کشاند که بار دیگر بحرانی در روابط ایران و             می

وجود     فارس به       کشورهای عربی حوزه خليج           
های دوربرد    یا آن که با آزمایش موشک         .  آید  می

سياست دولت  .  زند  جدید دست به تهدید آمریکا می      
چون تهاجم اخير     هم(ایران در افغانستان و عراق       

نيز تاکنون تنها به        )  نظامی به کردستان عراق       
اما چرا دولت    .  افزایش تشنجات منجر شده است       

هایی به بحران در           ایران با اتخاذ چنين سياست         
 ! زند؟ روابط خارجی دامن می

ودوسال است که         حاکمان اسالمی بيش از سی           
اند، اما      حاکميت سياسی ایران را به چنگ آورده          

هرگز تا این حد در تنگنای معضالت اقتصادی،             
شرایطی .  سياسی و اجتماعی قرار نگرفته بودند         

ترین     که خودشان نيز از آن به عنوان سخت                      
شرایط در طول حاکميت اسالمی بارها نام                         

حکومت اسالمی برای مقابله با بحران،         .  اند  برده
های گوناگونی را امتحان نموده است،          تاکنون راه 

. کدام با موفقيت همراه نبوده است       هایی که هيچ    راه
ی سرکوب    بنابر این تنها راه برای حکومت ادامه        

در داخل و تنش در روابط خارجی است، جایی                
که رژیم اميدوار است تا بتواند با بکارگيری                      

اش با    اش در منطقه و نشان دادن قدرت          های  مهره
یابی   آفرینی، در بهترین شرایط ضمن دست          تشنج

ای ، در پشت          های منطقه     طلبی   به برخی از جاه      
پرده امتيازات الزم را در راستای کمک به بقای            

اما .  داری بگيرد     های سرمایه     حکومت از قدرت    
سوال این است که آیا رژیم به اهداف خود خواهد            

 در روابط خارجی در همين حد          رسيد؟ و آیا تشنج   
باقی خواهد ماند یا با گسترش و تعميق آن، خطر             

 یابد؟ جنگ افزایش می
ی زمان به نفع               واقعيت این است که عقربه              

چرخد و با گذشت آن، رژیم         حاکميت اسالمی نمی  
اسالمی بيش از پيش در گرداب سرنگونی غرق            

خوبی واقف است که  جمهوری اسالمی به. شود می
قدم گذاشتن در راستای سازش در همان مرحله               

ست که در صورت  ای گونه باقی نمانده و شرایط به
های بعدی نيز به      نشينی  نشينی، عقب   هر گونه عقب  

ها     چرا که اوال توده         .  او تحميل خواهد گشت         
باشند و    خواستار سرنگونی حکومت اسالمی می       

ها    شک توده     نشينی رژیم، بی        در پی هر عقب        
جرات و جسارت بيشتری برای گسترش                             

کنند، دوم این که ادامه            اعتراضات خود پيدا می      
ساختار سياسی کنونی مورد قبول آمریکا و                        

 .اش نيز نيست متحدان
 

 انداز چشم
 
چه تاکنون مشخص گردیده، این است که رژیم            آن

ی قابل اجرایی برای کاهش بحران               هيچ برنامه  
المللی و تشنجات     های بين   اقتصادی ندارد و تحریم   

ی بحران اقتصادی و  روز بر دامنه سياسی، روزبه 
های تسليحاتی      هزینه.  ضعف آن خواهند افزود        

یکی از مواردی است که اقتصاد ضعيف و ناتوان       
قدرت .  ایران را بيش از پيش تضعيف کرده است         

های      حکومت اسالمی نيز با انجام آزمایش                      
های خود در عراق و             موشکی و تشدید فعاليت       

 .افغانستان، به مقابله به مثل روی آورد
با نگاهی به حدت تضادهای ایران و آمریکا، این           
موضوع به ذهن خطور می کند که در جریان                  
تهاجم نظامی آمریکا به عراق، تضادهای دولت            

اش بسيار کمتر از           عراق با آمریکا و متحدان          
تضادهای دولت ایران با آمریکا حتا در آن مقطع           
بود، اما چرا آمریکا به رغم تهدید مستمر                            
حکومت اسالمی، هرگز دست به اقدام نظامی                 

 عليه آن برای تغيير رژیم نزده است؟
واقعيت این است که ایران به لحاظ ژئوپلتيکی از          
اهميت خاصی برخوردار است و تغيير رژیم در          
شرایطی که از نظر آمریکا هنوز یک آلترناتيو              
مناسب امپریاليستی برای مهار شرایط وجود                  

تواند عواقب ناخوشایندی برای منافع            ندارد، می  
این سياست . دنبال آورد اش به این کشور و متحدان 

را به نوعی در رابطه با سوریه نيز از سوی                     
بينيم که چگونه تجاوز نظامی        می.  آمریکا شاهدیم 

های بزرگ    سرعت مورد توافق قدرت      به ليبی به   
گيرد، اما در مورد سوریه          امپریاليستی قرار می   

که در کنار ایران حامی تسليحاتی و مالی                            
اهللا لبنان و حماس است با مدارا برخورد                   حزب
 .نماید می

اش را به     های  های اخير دست    دولت ليبی در سال    
عالمت تسليم در برابر آمریکا باال برده بود، اما            

ی سرکوب اعتراضات           با این وجود به بهانه            
مردمی مورد تجاوز نظامی دولت های                                

اما .  امپریاليستی  وغارتگر غرب قرار گرفت             
سوریه به رغم کشتار وسيع مردم با چنين                           

 !!سرنوشتی روبرو نشده است
اش چندین برابر سوریه      ایران از این نظر اهميت     

باشد و هرگونه تغييرات در این کشور با                       می
. گردد   کاری بسيار و با دقت دنبال می                 محافظه

سوابق تاریخی ایران و نقش طبقه کارگر و                        
جریانات چپ در تحوالت تاریخی ایران از                       

 –  ٥٧ و   ٢٠های    جنبش مشروطه تا تحوالت سال    
نقشی که با توجه به توسعه کمی و کيفی طبقه                    
کارگر و جنبش کمونيستی بر آن افزوده گردیده              

های ملی، از جمله مسایلی        و مساله اقليت    –است  
هستند که وضعيت ایران را با کشورهای دیگر              

. کند  چون عراق و افغانستان بسيار متفاوت می         هم
ترس از جنبش کارگری و گسترش چپ و                          

های تحت      های زنان، خلق       رادیکاليسم در جنبش    
ستم و غيره، و نبود آلترناتيو مناسب                                        

های    ها که بتواند مانع رشد جنبش                 امپریاليست
ها مهار    انقالبی و رادیکال در ایران شده و بر آن         
 آمریکا    بزند، منجر به این شده است که سياست            

در قبال ایران در مقطع کنونی نه سرنگونی که               
از همين روست که                   .  تضعيف آن باشد            

های شورای امنيت در        هایی چون تحریم     سياست
اش،   ی آمریکا و متحدان     جانبه  های یک   کنار تحریم 

تعيين گزارشگر ویژه حقوق بشر و غيره در                    
راستای تشدید فشارهای اقتصادی و سياسی و                 

ی ایران قابل تبيين        تر کردن حلقه محاصره       تنگ
هایی که نتایج تاکنونی آن،                 باشند، سياست       می

ضعف روبه تزاید دولت ایران به رغم تمامی                  
تبليغات و سروصداهای دولت ایران در مورد                

 .ها بوده است ثمر بودن تحریم بی

توجه نيروهای انقالبی و کارگران و زحمتکشان          
قرار داده است که تشدید و تعميق این تضادها به             

ها   کجا خواهد انجاميد و چه تاثيراتی بر زندگی آن        
 .خواهد گذاشت

ترین   هاست که کشور ایران در مرکز بحرانی   سال
قرار )  ژئو پلتيک (منطقه جهان از نظر سياسی          

ترین      ترین و موثر              ُپر هزینه    .  گرفته است    
ی   ویکم در دو کشور همسایه      های قرن بيست  جنگ

ایران یعنی افغانستان و عراق روی داده که در               
ها، دولت جمهوری           تداوم هر دوی این جنگ            
گسترش اعتراضات  .  اسالمی نقش ایفا کرده است    
های دیکتاتور عرب،     و سرنگونی برخی از دولت    

بن بست در روند مذاکرات صلح اسرائيل و                      
ی بحران سياسی در عراق،                     فلسطين، ادامه   

گسترش جنگ در افغانستان، گسترش بحران                 
ناشی از بنيادگرایی اسالمی از هندوستان و                      
بخشی از جنوب شرقی آسيا گرفته تا قلب آفریقا،           
بر اهميت روزافزون بحران خاورميانه و نقش              
آن در سياست جهانی روز، افزوده و در این ميان 

 .ایران در مرکز بحران قرار گرفته است
داری    آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ سرمایه           

متحد او در تضاد با دولت ایران، هر روز بر                    
افزایند و      های خود می        ابعاد تهدیدات و تحریم        

ایران نيز در سوی دیگر تهدید آمریکا و دیگر                 
ای او را در پيش گرفته           متحدان جهانی و منطقه     

 .است
های این تشنجات کشور عراق             یکی از عرصه    

های اخير مقامات            در روزها و هفته           .  است
آمریکا، دولت ایران را مسوول کشته شدن                        

های    سربازان آمریکایی در عراق در طول ماه             
چندی پيش رابرت گيتس وزیر       .  اند  گذشته دانسته 

سی "وگو با تلویزیون       سابق دفاع آمریکا در گفت     
های شيعه عراقی را که توسط ایران         گروه" ان ان 

شوند،    تجهيز می  "  نسبتا پيشرفته  "های      با سالح  
مسوول کشته شدن سربازان آمریکایی دانسته                

" مایک مولن "در روزهای اخير دریاساالر      .  بود
رئيس ستاد مشترک ارتش آمریکا نيز سخنان                  

های   ایران سالح : "مشابهی بر زبان رانده و گفت      
فرستد و باید با این کار نه  ای به عراق می پيشرفته

ناگفته ".  فقط اکنون که در آینده نيز برخورد شود         
نماند که تعداد تلفات سربازان آمریکایی در عراق 

 ١٤( به بيشترین تعداد خود        ٢٠١١در ماه ژوئن     
(٢٠٠٨از ژوئن      )  کشته ) یعنی سه سال پيش         

 .تاکنون رسيد
اش عليه      های آمریکا و متحدان         همزمان، تحریم  

از سویی افراد       .  یابد    ایران مرتب افزایش می         
ای   بار نه فقط بخاطر مسایل هسته        بيشتری اما این  

که به دليل نقض حقوق بشر و یا مداخله در                          
سرکوب معترضان سوری مورد تحریم قرار                 

ها و موسسات      اند و از سوی دیگر شرکت          گرفته
ی     بانکی و خدماتی بيشتری با گسترش دایره                  

ها    های آمریکا، مجبور به رعایت تحریم              تحریم
ی تجاری خود را با ایران قطع                   شده و رابطه     

به طوری که هم اکنون بسياری از                 .  اند   نموده
های هواپيمایی، کشتيرانی و خدمات                       شرکت

از جمله به        (بندری ارائه خدمات به ایران                    
را متوقف     )  های ایرانی         هواپيماها و کشتی         

اما این اقدامات نيز نتوانست مانع                   .  اند    کرده
  ١١درصفحه آفرینی ایران گشته و          های تشنج     ی سياست     ادامه

 های بحران در سياست خارجی جمهوری اسالمی نگاهی به داليل و ريشه
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نظامی ایران نه قابل مقایسه با آمریکاست و نه آن 
که ایران از نظر اقتصادی توانی برای وارد شدن   

ایران .  با آمریکا را دارد     "  مسابقه تسليحاتی "به  
حتا از این نظر از کشورهای عربی منطقه نيز               

هرگونه تالش ایران     .  باشد   تر می     بسيار ضعيف  
در "  مسابقه تسليحاتی  "برای وارد شدن به یک           

منطقه با واکنش شدید کشورهایی چون عربستان          
ترین    گردد که هر بار مدرن           سعودی روبرو می    

ها ميليارد دالر وارد کشور خود         ها را با ده      سالح
ها، افزایش هزینه            اثر دیگر تحریم       .  کند    می

ها  از دیگر تاثيرات مهم تحریم. واردات بوده است
کاهش قدرت صادرات ایران بوده که اقتصاد                   

. ایران به شدت به پول حاصل از آن وابسته است          
در مواردی هم چون هند، ایران حتا امکان                         
دریافت پول نفت را ندارد و برای این که بازار               
خود را به عربستان سعودی واگذار نکند، حاضر        
شده است نفت را بدون دریافت ریالی به هند                      

از سوی دیگر عربستان نيز به دليل           .  صادر کند 
درگيری با ایران و با توجه به توانایی مازاد توليد 
نسبت به سهميه اوپک، درصدد است تا بازارهای 

. صادراتی ایران را در هند و چين تصاحب کند             
شکی نيست که ایران از این نظر برای رقابت با            
عربستان برای حفظ بازارهای صادراتی خود با          

ویژه آن که عراق نيز به              به.  مشکل روبروست  
عنوان کشوری که سومين ذخایر اثبات شده نفت            

ای برای افزایش      دنيا را در اختيار دارد، برنامه        
 ميليون بشکه در روز تا          ١٢توليد نفت تا سقف        

از نظر سياسی نيز ایران        .   را دارد   ٢٠١٧    سال
. گيرد   روز به روز بيشتر در انزوا قرار می                    

های سياسی و اقتصادی باز هم         انزوایی که هزینه  
بار آورده        بيشتری برای جمهوری اسالمی به            

 .است
بنابر این حاصل تاکنونی بحران در روابط                        

ثباتی رژیم    خارجی، تشدید بحران اقتصادی و بی       
بوده است، رژیمی که خود به دليل عدم توانایی               

های سياسی و اجتماعی داخل                 در حل بحران      
آفرینی در      کشور، تالش کرده است تا با بحران            

ها را به خارج از              سياست خارجی این بحران       
در واقع رژیم در یک سيکل         .  مرزها هدایت کند   

دارد، از سویی با بحران عميق              می   بسته گام بر    
داخلی روبروست و برای فرار از این بحران،               

آفرینی در خارج از مرزها          راه حل را بر تشنج       
اما از سوی دیگر همين تشنج            .  کند   جستجو می  

ی خود بر         آفرینی در سياست خارجی به نوبه            
افزایش بحران اقتصادی و بی ثباتی رژیم که                    

سازند، تاثير      تر می     بحران در داخل را عميق          
 .   گذارد می

انداز    ترین چشم     با توجه به موارد فوق، محتمل           
رو، گسترش و تعميق هرچه بيشتر تضاد بين          پيش

اش   ای  ایران و آمریکا و متحدان جهانی و منطقه           
از همين رو نباید خطر بروز جنگ را            .  باشد  می

ترین شکل تضاد مابين کشورهای        به عنوان عالی  
تواند    داری فراموش کرد، جنگی که می             سرمایه

تری برای کارگران و                عواقب باز هم وخيم           
جنگی که برای    .  دنبال آورد   زحمتکشان ایران به   

جلوگيری و رهایی از آن تنها یک راه وجود                     
 .سرنگونی جمهوری اسالمی: دارد

ای در گرو آن بود که طبقه         و پيشرفت جنبش توده   
این .  کارگر پا به عرصه مبارزه سياسی بگذارد          

موضوع نيز در گام نخست با اعتصابات                              
اقتصادی و سياسی کوچک و بزرگ و در نهایت           
اعتصابات سياسی سراسری که عمومًا با                           

های کارگری به ویژه                       گيری تشکل           شکل
ها   های سراسری کارگری و فعال شدن آن           تشکل

تجربه .  توانست ميسر گردد          همراه است، می      
انقالبات در دیگر کشورها و نيز تجربه انقالب               

دهند که با اعتالء بيشتر جنبش   ایران نشان می۵٧
ها و گذار      و برهم خوردن توازن قوا به نفع توده          

جامعه به موقعيت انقالبی است که اعتصابات                 
سراسری ميسر و همچنين مسير حضور گسترده         

 .گردد خيابانی کارگران هموار می
بنابراین صرف نظر از عامل سرکوب و عوامل          

ای، از جمله و به        های دیگر جنبش توده      و ضعف 
ویژه خودانگيختگی و بی سازمانی این جنبش و            
نداشتن سخنگویان مورد اعتماد مردم و فقدان یک 

ها از دوام جنبش           رهبری انقالبی، که همۀ این         
کاست و برفروکش نمودن آن                       ای می         توده

تأثيرگذاربود، محدود ماندن شکل مبارزه به                     
های خيابانی و      پيمائی و تظاهرات و درگيری        راه

عدم تلفيق آن با اعتصاب اقتصادی و سياسی و                
گذار به اعتصاب سياسی سراسری که به معنای            

ست   ورود طبقه کارگر به عرصه مبارزه سياسی        
ای را به مرحله باالتری       توانست جنبش توده    و می 

ای را      ارتقا دهد و مقدمات قيام مسلحانه توده                 
فراهم سازد، مهمترین علت فروکش جنبش                      

تنها این تاکتيک        .  گردد    ای محسوب می           توده
های ورود      توانست زمينه     مبارزاتی بود که می       

قاطع طبقه کارگر به عرصه مبارزه سياسی را              
فراهم سازد و از دل خود یک رهبری انقالبی،               

. های مردم بوجود آورد      توانا و مورد اعتماد توده     
توانست    های وسيع مردم زمانی می            جنبش توده  

دوام و ارتقا یابد و نظم موجود را سرنگون                         
شد، توازن  سازد، که طبقه کارگر وارد صحنه می
زد و با در      قوا را به نفع مردم و انقالب برهم می          

دست گرفتن رهبری جنبش، پيروزی آن را                      
 .تضمين می کرد

ای در غياب طبقه کارگر و پس از                  جنبش توده  
ها و از سر        نشينی  ها و عقب     یک رشته پيشروی   

گذراندن فراز و فرودها، دچار کاهش اعتال شد و         
. در لحظه کنونی با فروکش آشکار روبروست              

 در ابعاد     ٨٨های مردم در مقایسه با سال                 توده
ای به مبارزات علنی و مستقيم روی              وسيع توده 

بدون حضور فعال سخنگویان مورد         .  آورند   نمی
های زحمتکش مردم، و درغياب                  اعتماد توده   

های مردم      سازماندهی و رهبری انقالبی، توده          
در شرایط     .  شوند     وارد صحنه مبارزه نمی             

سرکوب شدید و کشتار و در شرایطی که توازن             
به نحو محسوسی به سود حاکميت است، مردم در   

آیند و این        ای به صحنه نمی         ابعاد وسيع و توده      
ای بر        شرایط تأثيرات منفی و محدود کننده                  

در برابر سرکوب شدید    .  گذارد  ها می   مبارزات آن 
و جنایات فجيع رژیم، مردم موقتًا مجبور به عقب         

 .اند نشينی شده
ها و فروکش               اما عقب نشينی موقتی توده                

 های بحران در سياست خارجی جمهوری اسالمی نگاهی به داليل و ريشه
٢از صفحه   

ها، اوًال به هيچ وجه به معنای تمکين  مبارزات آن
تر از    ثانيًا و مهم   .  مردم به شرایط موجود نيست      

آن، این موضوع به معنای حل تضادها و                           
های عينی که منجر       برطرف شدن تمام آن زمينه     

ای     به بروز بحران سياسی و برآمدهای توده                  
ای بر بستر یک          جنبش توده  .  گردید، نمی باشد    

رشته تضادهای عميق اقتصادی و اجتماعی                   
این تضادها نه فقط حل و یا حتا                .  شکل گرفت  

تر و شدیدتر گشته  تعدیل نشده، بلکه پيوسته عميق
مطالبات اقتصادی و سياسی مردم و نياز                .  اند

جامعه به تحول و دگرگونی برای تحقق این                     
بحران .  مطالبات نيز دست نخورده و پابرجاست       

تر و فشارهای اقتصادی بر          اقتصادی نيز عميق   
اختالف .  تر شده است    دوش اکثریت مردم سنگين   

های حکومتی نيز تشدید       و نزاع در باالترین رده     
های    شده و نه فقط هيچ نشانی از ترميم شکاف               

عميقی که در طبقه حاکم ایجاد شده است دیده                   
ها پيوسته      شود، بلکه برعکس، این شکاف            نمی
های عينی    در یک کالم زمينه     .  اند  تر شده   ژرف
 . ای فراهم است های توده خيزش

ای فروکش نموده است اما خاموش              جنبش توده  
. نيست بلکه به آتش زیر خاکستر شبيه است                     

ای بيش از بيش تشدید شده است،          نارضایتی توده 
تشدید فشارهای فزاینده اقتصادی و سياسی و                  

ها، کارگران و توده مردم                    تراکم نارضایتی   

زحمتکش را به آستانه انفجار نزدیک ساخته              
ست تا این خشم و                  یک جرقه کافی      .  است

ای   نارضایتی دوباره منفجر گردد و جنبش توده       
تر از گذشته شعله برکشد تا با             این بار پرتوان   

مشارکت و تأمين رهبری طبقه کارگر، فرجام          
 !پيروزمندی  را رقم زند

 و فرجام آن،          ٨٨جنبش توده ای در سال                 
باردیگراین موضوع را به اثبات رساند که اگر        
قرار باشد در ایران یک جنبش توده ای به ثمر           
نشيند، اگر قرار باشد رژیم جمهوری اسالمی           
برافتد ونظم موجود برچيده شود، طبقه                           
کارگرباید در عرصه مبارزه سياسی حضور            

. داشته و رهبری این جنبش را در دست گيرد            
بدون حضور و رهبری طبقه کارگر، جنبش ها        
واعتراضات توده ای هرچقدر وسيع و                            
پرعظمت هم باشند، اما به نتایج مطلوب                         
نخواهند رسيد و در بهترین حالت، این نتایج به          
یک رشته اصالحات و تغييرات جزئی در                   

تنها .  چارچوب نظم موجود محدود خواهد ماند        
طبقه کارگراست که قادر است پيگير و تا به                
آخر با نظم بورژوائی موجود ورژیم سياسی آن 
مبارزه کند و بادردست گرفتن رهبری، این                
جنبش ها وتحوالت را از دایره ی نظم موجود            
فراتر َبَرد و مبارزات توده ای را به نفع توده                
 .های مردم زحمتکش به سرانجام قطعی برساند

 

 ای مردم  جنبش توده
 درکجا ايستاده است؟
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