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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٠٢شماره    ٩٠نيمه  اول مرداد  –سال سی و سوم 

های  مجلس ارتجاع و تالش
عبث رژيم برای کشاندن مردم 

 به پای صندوق رأی
 

دوره نهم   "  انتخابات"تر شدن زمان            با نزدیک  
  مجلس ارتجاع، رژیم جمهوری اسالمی ، جناحها       

وگروه بندیهای سياسی مدافع آن، آشکارا بر                     
ها و تحرکات خود برای کشاندن مردم به                تالش

آن ها خوب می دانند     .  اند پای صندوق رأی افزوده 
که اکثریت توده های زحمتکش مردم ایران،                    
برتماميت نظم ارتجاعی حاکم دست رد زده اند و           

با انتخابات ریاست           .  خواستارسرنگونی آنند     
 تتمه ی توهم آن اقشاری که            ٨٨جمهوری سال    

هنوز دل به انتخابات بسته بودند نيز                                        
آن ها نيز نمی خواهند باردیگر شاهد           .فروریخت

بی احترامی و بی اعتنائِی آشکار حکومت به                   
آرای خویش و سوءاستفاده از آن وبازیچه                          

بنابراین هيچگونه اعتقادی به           .  حکومت شوند   
انتخابات، ازنوع انتخابات جمهوری اسالمی                  
وجود ندارد و هيچ تمایلی برای شرکت درآن دیده        

این ها نکاتی هستند که در اشکال و              .  نمی شود 
الحان گوناگون توسط افراد وابسته به حکومت               

به عبارت    .  نيزمکرر برزبان آورده می شود             
دیگر سوت وکور بودن نمایش انتخاباتی و تحریم         
گسترده آن، موجبات نگرانی شدید رژیم را فراهم        

 .ساخته است
های      همين واقعيت است که تمام دارودسته                      

های سياسی مدافع         ها و جناح        حکومتی وگروه  
رژیم را سخت به تکاپو انداخته است و با وجود              
آن که هنوز بيش از هفت ماه به زمان برگزاری             
این مضحکه باقی مانده است، اما آن ها از هم                   
اکنون تمام توش و توان خود را به کار گرفته اند             
تا به هر قيمت ، تنور انتخابات را به خيال خود                 
گرم کنند و بار دیگر اقشاری از مردم را به پای              

 .صندوق رأی بکشانند
آرایش سياسی نيروهائی که عمومًا در این بازی          

کنند تا به کمک یکدیگر، به    تکراری مشارکت می 
هدف اصلی رژیم جامه عمل به پوشانند و برای             
رژیمی که مردم خواستار برچيده شدن آن هستند،        

به تراشند، در        "  مشروعيت"به زعم خویش           
مقایسه با دوره قبل تا حدود زیادی برهم خورده              

برخالف دوره گذشته که دو صف بندی               .  است

باشد که فقر مطلق را بسی فراتر            نيروی کار می   
در .  نماید   از حد معمول به کارگران تحميل می             

هاست که کارگران و               جمهوری اسالمی سال      
 .زحمتکشان با گسترش دامنه فقر مطلق درگيرند

افزایش شکاف طبقاتی ماحصل افزایش فقر                     
در ایران    .  باشد    مطلق و نسبی در جامعه می               

گسترش فقر مطلق     )  های اخير     ویژه در سال       به(
ی شکاف طبقاتی شده        سابقه  منجر به افزایش بی     

در این مقاله، ابتدا با اشاره به برخی آمار،           .  است
نگاهی خواهيم داشت به افزایش فاصله طبقاتی              
در ایران و پس از آن به افزایش فقر مطلق،                       

 .های مبارزه با آن خواهيم پرداخت دالیل و راه
در ابتدا الزم به بيان است که به دليل ایجاد موانع            
از سوی حکومت اسالمی بر سر تحقيقات مستقل، 

هایی که باید داشته       آمارهای اقتصادی از شفافيت    
باشند، برخوردار نبوده و ما در بهترین حالت                  

توانيم به برخی آمارهای جهانی و آمارهایی               می
شان   که گاه از سوی مقامات دولتی در گفتارهای           

 .کند، استفاده کنيم به اصطالح به بيرون درز می
 درصد     ١٠براساس گزارش بانک جهانی،                   

جمعيت ثروتمند  ایران  در دهک اول،  بيش از               

حکومت "ی طبقاتی در ایران، به ُیمن                    فاصله
که هرگونه اعتراض به حاکميت و                "  اسالمی

شدت سرکوب کرده      داری را به     مناسبات سرمایه 
و آزادی را در تمامی اشکال آن از کارگران و                
زحمتکشان سلب نموده، به شدت افزایش یافته               

 .است
سود و کسب هر چه بيشتر آن، موضوع اصلی               

داری،       در مناسبات سرمایه          .  سرمایه است     
داران و کارگران     ای هميشگی بين سرمایه     مبارزه

به قول   .  بر سر ميزان دستمزد در جریان است           
برخالف نظر آدام اسميت، سرمایه فقط : "مارکس

فرمانروایی بر کار نيست، سرمایه اساسا                          
فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت 

(نشده است    داران     سرمایه).  کاپيتال جلد اول      " 
برای کسب هر چه بيشتر سود و کاهش                                

های متفاوتی را در پيش        دستمزدهای واقعی، راه  
گيرند، از کاهش ساعات کار الزم با                                می
های جدید      ها و تکنولوژی       گيری از روش       بهره

گرفته تا افزایش مطلق ساعات کار و در نتيجه               
افزایش ساعات کار اضافی و به تبع آن ميزان                

ها نيز پایين        یکی از این روش      .  ارزش اضافی  
تر از ارزش           آوردن دستمزد به ميزانی پایين           

  ٣درصفحه 

۴درصفحه   

)٢(گفتگو با رفيق توکل   
 

 
۵درصفحه   

٢درصفحه   

١٢درصفحه   

 گسترش ناامنی در جامعه و 
 اعتراف به شکست سياست سرکوب

 
تجاوز گروهی به زنان،      .  اعمال خشونت و ناامنی اجتماعی به شکل بی سابقه ای گسترش یافته است                      

افزایش اعتياد، دزدی، جرم و جنایت آنچنان ابعاد وسيعی به خود گرفته است که به امری معمولی در                            
 خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای          ، گذشته  و ماه های     ها  در هفته .  کوچه و خيابان تبدیل شده است         

.  استایران منتشر شدهشهرهای مختلف آميز در  های خشونت  درگيری، قتل وچاقوکشی ، به زنانگروهی
روند رو  .   در کل جامعه است     خشونتچشمگير   افزایش   همه این اتفاقات بيانگر وجود ناامنی اجتماعی و        

به تزاید تجاوز و ناامنی در جامعه، به آن چنان مرحله ای از گستردگی رسيده است که دیگر مقامات                               
و این همه در شرایطی اتفاق می افتد که دستگاه های                  .  جمهوری اسالمی نيز قادر به کتمان آن نيستند            

رنگارنک ارتجاع حاکم بر ایران، همواره بر سياست سرکوب و اختناق به عنوان تنها راه مقابله با                                 
 .   ناهنجاری های اجتماعی تاکيد داشته اند

بيش از سه دهه است که جمهوری اسالمی ایران با به کارگيری داغ و درفش، زندان، شکنجه و اعدام                           
در تمام این سال ها، دستگاه های           .  های گسترده، حاکميت استبدادی اش را بر مردم تحميل کرده است                 

قضایی و امنيتی رژیم، با توسل به تمام ابزارهای سرکوب و تحميق، تالش کرده اند هرگونه صدای                               
اعتراضی را در نطفه خفه و به زعم خود امنيت اسالمی  و آرامش گورستانی را در جامعه مستقر                                    

. در عرصه سياسی، بی رحمانه ترین شيوه های اختناق و سرکوب را در جامعه اعمال نمودند                        .  سازند

اهداف واقعی تجاوز نظامی 
 جمهوری اسالمی
  به کردستان عراق

 ی طبقاتی و گسترش دامنه فقر مطلق افزايش فاصله
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آخوند محمود رجبی یکی از شاگردان مصباح                 
" جامه مدرسين حوزه علميه قم        "یزدی و عضو       

در پاسخ به سخنان کنی، اگر چه گفت بهتر است             
نمود، اما ادعای      "  سکوت"در مورد اختالفات         

عناصر .  را رد کرد  "  موازی کاری "وی پيرامون   
های    نيز حرف  "  جبهه"اصلی تشکيل دهنده این         

مشابهی زدند و بر وحدت اصول گرایان ظاهرًا              
جبهه "ششم مرداد ماه، همایش               .  تأکيد کردند   

برگزار گردید و           "  پایداری انقالب اسالمی          
مصباح .  رسمًا اعالم موجودیت کرد      "  جبهه"این

ران اصلی این همایش، ضمن رد                یزدی، سخن  
و تأکيد بر این موضوع        "  موازی کاری  "ادعای  

دنبال انشعاب نيست، اما وحدت را            "  جبهه"که   
ها کرد و چنين            "ارزش"مشروط به رعایت            

اضافه کرد که شناخت اعضای جبهه از                                
به .  ها، از سایر اصول گرایان بيشتر است          ارزش

با سایر اصول        "  جبهه"عبارت دیگر وحدت           
" جبهه"گرایان را به پذیرش شروط محوری این          

مشروط کرد و باال خره  با  طرح  این  سئوال که              
، وحدت ميان اصول گرایان      "  وحدت برای چه؟  "

صادق محصولی نيز    .  را عمًال منتفی اعالم کرد       
بار "  جبهه"در جلسه پرسش و پاسخ همایش این           

، مرزبندی با       "جریان فتنه   "دیگر مرزبندی با          
و تبعيت مطلق از والیت فقيه         "  جریان انحرافی "

را سه اصل مهم و محوری جبهه خواند و باالخره      
روح اهللا حسينان عنصر جنجالی و شناخته شده                

در صفوف   "  مردودان فتنه  "این جبهه، حضور        
گرایان را عبور از اصول گرائی به بهانه              اصول

جریان "وحدت اصول گرایان خواند و به                            
 !داد" جنگ"نيز اعالم " انحرافی

رغم    بدین ترتيب بار دیگر مشخص شد که علی              
تأکيد همه اصول گرایان بر وحدت و اتحاد، اما                

تواند    عجالتًا وحدت و اتحادی در ميان آنان نمی              
گروهی از اصول گرایان نزدیک        .  برقرار گردد 

شدن به جریان مغلوب را مفيد به حال رژیم و                    
عامل بسيار مهمی برای کشاندن مردم به عرصه          

دانند، گروه        انتخابات و پای صندوق رأی می               
جبهه پایداری انقالب        "دیگری که اساسًا در                

اند، اگر چه مانند تمام                   متشکل شده   "  اسالمی
گرا،   گرا و غير اصول     های دیگر اصول    دارودسته

اند،   طرفدار سفت وسخت گرم شدن تنور انتخابات       
اما حاضر نيستند با جناح مغلوب و با کسانی که               

شده را به درون    "  خواص مردود "خواهند پای     می
ها باز کنند، وارد اتحاد        اصول گرایان و اتحاد آن     

 . گردند
رغم تأکيد وحدت در اردوی اصول         بنابر این علی  

های درونی این جناح، هر یک      گرایان، دسته بندی 
برای کسب منافع اخص خویش و سهم بيشتر از              

ها   این تالش .  های مجلس، تالش خواهد کرد    کرسی
. از هم اکنون نيز کم و بيش آغاز شده است                          

ای که برای ایجاد وحدت        سه نفره "  کميته وحدت "
گرا در انتخابات         های اصول     و هماهنگی گروه     

مجلس ایجاد شده بود، با منزوی شدن احمدی نژاد         
توانست نقشی در این       و نزدیکان وی،  دیگر نمی       

لذا ترکيب و کميت آن نيز باید               .  راستا ایفا کند    
با افزوده شدن چهار نفر از                  .  کرد    تغيير می   

جامعه "یعنی دو نفر از طرف                      "  جامعتين"
های تقوی و ابوترابی و          به نام "  روحانيت مبارز 

جامعه مدرسين   "دو نفر دیگر به نمایندگی از                 
های حسينی بوشهری و          به نام  "  حوزه علميه قم    
ای تشکيل شد که جریان                نفره  ٧کعبی، کميته      

گرایان و نایکدستی نحوۀ      اغتشاش در ميان اصول   
، خطر  "غير خودی "های    برخورد نسبت به گروه   

این خطر، در    .  داد  رقيب مغلوب را افزایش می       
گرایان سعی کنند     شد تا اصول    عين حال سبب می   

اتحاد در ميان       .  صفوف خود را متحد سازند            
گرایان اما اگر نگوئيم ناممکن ولی بسيار            اصول

با ایزوله شدن احمدی نژاد و        .  مشکل و بعيد بود    
گرایان   دار و دسته وی، در ميان برخی از اصول        

نسبت به اصطالح طلبان و جریان رفسنجانی                 
انعطاف بيشتری پدیدار شد و این احتمال بوجود           

گرایان بخواهند با         آمد که این دسته از اصول             
افراد کمتر شناخته شده وابسته به این طيف که                

انتخابات "  رونق"ها موجب         زمانی حضور آن     
گشته بود، وارد همکاری و یا به نحوی وارد                    
ائتالف شوند و درهر حال پای آن را رسمًا به                   

این موضوع   .  عرصه انتخابات مجلس باز کنند        
نگرانی شدید برخی دیگر از اصول گرایانی را            
که اساسًا در مقابله و کنار زدن این رقيبان رو                 
آمده بودند در پی داشت و یکی از دالئل اصلی                

گرا و قبل     های جدید اصول    اعالم موجودیت گروه  
 . ست" جبهه پایداری انقالب اسالمی"از همه 

قبل از همه، طرفداران و          "  جبهه پایداری  "در   
حاميان سفت و سخت پيشين احمدی نژاد حضور         

فراکسيون "برخی از نمایندگان متعلق به          .  دارند
اهللا      از جمله روح         "  انقالب اسالمی مجلس         

حسينيان، آقا تهرانی از شاگردان مصباح یزدی ،        
پایگاه "مهدی کوچک زاده، بعضی از اعضای             

و بسياری از عناصر اخراجی از            "   عماریون
وزیر (دولت احمدی نژاد، از جمله باقر لنکرانی         

رئيس (مهرداد بذر پاش          )  بهداشت دولت نهم      
غالمحسين )  برکنار شده سازمان ملی جوانان            

سخنگوی دولت نهم و مشاور حقوقی                   (الهام    
رئيس ستاد     (صادق محصول         )  احمدی نژاد    

انتخاباتی احمدی نژاد، وزیر کشور و بعد وزیر            
را تشکيل     "  جبهه"عناصر اصلی این        )  رفاه
پيش از اعالم موجودیت     "  جبهه"سران  .  دهند  می

های روحانی صاحب نفوذی              آن، با شخصيت      
چون محمد یزدی و مصباح یزدی، دیدارها و                  

هائی به عمل آورده، توافق و حمایت                   مشورت
ها، توافق و حمایت               ها، و از طریق آن                 آن
حضور .  ها را نيز جلب کرده بودند         فکران آن   هم

زمانی قطعی شد که تالش          "  جبهه"مستقل این     
گریان برای تشکيل جریانی به نام                             اصول

به جائی نرسيد   "  شورای حکميت اصول گرایان   "
 . و با شکست روبرو گردید
 تير که   ٣٠در  " جبهه"اگر چه بعد از همایش این  

بيان حضور مستقل آن بود و خبر از مشارکت و            
داد،   رانی مصباح یزدی در جلسه آتی آن می     سخن

بالفاصله مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان، بر          
گرایان تأکيد و اختالف و انشعاب و       وحدت اصول 

و تلویحًا از این اقدام      "  نهی"را  "  موازی کاری "
العمل افراد وابسته به این         انتقاد نمود، اما عکس     

داد که آنان از ناحيه این                      نشان می   "  جبهه"
هشدارها نگرانی ندارند و به نحوی از انحاء                   
مجوز اقدام خویش را از مقامات باالی حکومتی          

اند و یا الاقل از این ناحيه، مانعی برای                    گرفته
 . اند کار خویش ندیده

متمایز و مشخص موسوم به اصالح طلبان و                    
اصول گریان وجود داشت، به رغم وجود خرده             

ها، اما    اختالف درون هر یک از این صف بندی          
بندی و رقابت و              اختالف ميان این دو صف            

کشمکش بر سر سهم ميان این دو بود که از آن به 
مثابه ابزاری برای بسيج اقشاری از مردم و                     

. شد  ها به پای صندوق رأی استفاده می         کشاندن آن 
اکنون اما اختالف و کشمکش بر سر سهم و بر                 

های مجلس، اساسًا به درون               سر کسب کرسی     
ها اگرچه در      آن.  اصول گرایان  منتقل شده است       

مورد گرم کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم             
به پای صندوق رأی، همگی اتفاق نظر دارند و               

گرا تأکيد        های اصول       بر وحدت ميان گروه           
ورزند، اما بر سر نحوۀ گرم کردن این تنور               می

های   یکدست نيستند و بر سر سهم بردن از کرسی         
از این  .  مجلس، با هم اختالف و کشمکش دارند           

گرایان بر وحدت     رغم تأکيد اصول  روست که علی 
های جدید    و اتحاد، ما شاهد اعالم موجودیت گروه      

 . گرا هستيم اصول
های     در غياب گروهای سياسی رقيب، گروه                 

ها قبل برای تقسيم          گرا، از مدت       مختلف اصول  
های مجلس ميان خود، تدارک دیده          سهم و کرسی  

اصالح "پس از حذف . ریزی کرده بودند و برنامه 
و همزمان با تشدید بيش از پيش اختالف           "  طلبان

و کشمکش در ميان اصول گرایان، احمدی نژاد            
ای بود،    که مورد حمایت بی چون و چرای خامنه         

ای کسب نمود و گرایشی که وی آن           موقعيت ویژه 
کرد به موقعيت برتر و باالتری           را نمایندگی می   

این احمدی   .  در ميان اصول گرایان دست یافت          
نژاد بود که بنابه موقعيت و جایگاه ویژه خود،                 

بایستی راهی برای هماهنگی و مشارکت                     می
گرا در انتخابات دوره نهم مجلس  های اصول گروه

پيدا کند و البته او نيز در پی آن بود که سهم                          
. های مجلس را ازآن خود سازد     بيشتری از کرسی 

 گروه  ٨٩در همين راستا در پی نشست آبان ماه             
های شناخته شده اصول            ای از چهره         نفره  ٣٠

کميته " نفر را به عنوان         ٣گرایان، احمدی نژاد      
شامل حبيب اهللا عسگراوالدی، علی اکبر      "  وحدت

والیتی و غالمعلی حداد عادل، تعيين نمود تا این            
گيری    کميته، تأمين وحدت اصول گرایان را پی            

های مجلس بين باندهای     نماید و نحوه تقسيم کرسی 
 . گرا را مورد بررسی قرار دهد مختلف اصول

ای و احمدی         اختالف و اصطکاک ميان خامنه          
نژاد بر سر وزیر اطالعات، اما اوضاع را در                
ميان اصول گرایان بيش از پيش بحرانی و                        

کشانده شدن تضاد و        .  اختالفات را تشدید نمود       
اختالف به رأس حکومت، نه فقط در اردوی                    
اصول گرایان به اغتشاش و سرگردانی دامن زد،        

های   بلکه اوضاع سياسی را تا آنجا که به جناح               
حکومتی مربوط است تا حدودی به سود                              

. دارودسته اصالح طلبان و رفسنجانی برهم زد            
گرایان   اگر پيش از این بحران و اختالف، اصول         

دیدند و    رقيب می   در عرصه انتخابات خود را بی       
های مجلس، بين                              به تقسيم کرسی                   

اندیشيدند، پس از آن اما حضور               می"ها   خودی"
مستقيم و غير مستقيم رقبای حذف شده در این                  

. تبدیل گردید  "  خطر"عرصه، برایشان به یک          

٢ 
١از صفحه   

  ١٠درصفحه 

 های عبث رژيم برای  مجلس ارتجاع و تالش
 کشاندن مردم به پای صندوق رأی
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ها و دیگر           کارگری، سرکوب اعتراضات آن          
حقوقی   های اجتماعی، راه را بر تشدید بی             گروه

ها باز      کارگران و در نهایت تشدید استثمار آن              
 .کرد

داری، هنگامی که اقتصاد        در کشورهای سرمایه   
شود، اولين حرکت      این کشورها دچار بحران می      

داران و دولت، حمله به سطح معيشت                   سرمایه
نتایج تاکنونی     .  کارگران و زحمتکشان است            

های    بحران اقتصادی در اروپا، یکی از نمونه               
تهاجم به سطح         .  ی این سياست است                  زنده

دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، تغيير قوانين       
داران و به ضرر کارگران و                    به نفع سرمایه     

 .زحمتکشان از جمله این نتایج بوده و هستند
بينی     بحران اقتصاد ایران نيز براساس پيش                   

المللی پول در سال جاری ميالدی                صندوق بين  
که نرخ رشد اقتصادی در       شدت گرفته و در حالی    

 ٢٢/  ۵حدود صفر خواهد بود، نرخ تورم به                   
ست که در چنين            طبيعی.  درصد خواهد رسيد     

شرایطی به دليل عقب ماندن افزایش دستمزدها             
از تورم، افزایش بيکاری و ضعف کارگران در            

های  مبارزه برای بهبود شرایط به دليل نبود تشکل
تر شده،    مستقل، وضعيت کارگران باز هم وخيم         

شکاف طبقاتی افزایش یافته و کارگران هر چه              
شوند که چيزی جز       بيشتر به فقر مطلق رانده می       

 .ها به همراه نخواهد داشت تباهی برای آن
عادل آذر رئيس مرکز آمار حکومت اسالمی، در        

"گوید   این رابطه می      به دليل مشکل بيکاری،        : 
تورم و نيز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع                    

 ١٠عظيمی که در کشور وجود دارد، بيش از                  
ميليون نفر از جمعيت ما زیر خط فقر مطلق و                 

ها زیر خط فقر نسبی          ميليون نفر آن    ٣٠بيش از    
(برند      به سر می            ٢١خبرگزاری آفتاب           " 
 ).اردیبهشت

حاصل بيش از سی سال حکومت اسالمی، دو                 
تر شدن هر چه بيشتر جامعه، افزایش                        قطبی

به .  فاصله طبقاتی و گسترش فقر مطلق بوده است  
همين دليل کارگران و زحمتکشان که اکثریت                 

دهند، خواستار نه        بزرگ جامعه را تشکيل می         
تنها سرنگونی حکومت اسالمی که خواستار                   
دگرگونی در کليه مناسبات اقتصادی و اجتماعی          

ها   هستند که فقر را با چنين ابعاد وحشتناکی به آن          
سازمان فدایيان اقليت نيز با         .  تحميل کرده است    

تاکيد بر این موضوع که الترناتيوی جز                               
سوسياليسم برای پایان بخشيدن به این فقر و                      

ی وجود ندارد، استقرار حکومت شورایی       ابرنابر
کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسياليسم را             
برای رهایی از حکومت اسالمی و رهایی از ظلم 

ای    داری، به عنوان وظيفه          و ستم نظام سرمایه       
 .فوری در برنامه خود قرار داده است

رستوران گردان این برج     "مدیرعامل برج ميالد    
تواند    مانند ماشين بنز است که هر کسی نمی                   

 "!!سوار آن شود
ی دنيای اقتصاد         وگو با روزنامه        وی در گفت     

این رستوران قرار است حافظ  شأن           : "گوید  می
جمهوری اسالمی و محل پذیرایی از ميهمانان               

چون ریيس جمهور و هيات همراه                    مهمی هم   
راستی که شأن جمهوری اسالمی در           و به "  باشد

 !گردد ی طبقاتی حفظ می همين فاصله
های منتشره، تقاضا برای                   براساس گزارش    

های   تورهای خارجی افزایش چشمگيری در سال      
هایی هستند    در تهران فروشگاه  .  اخير داشته است  

 هزار   ٢٠٠شرت      ها قيمت یک تی           که در آن     
تومان است و قيمت یک شلوار لی و یا کفش سر            

ی یکی از              به گفته    .  زند     ها می         به ميليون    
 تا   ١٣فروشندگان، برخی از مشتریان بيش از              

ها   باره از این فروشگاه      یک   ميليون تومان به    ١٤
در پاساژ محمودیه تهران، قيمت        .  کنند  خرید می 

 ميليون تومان است و این      ١٧٠ساعت رولکس تا    
ی   ست که اگر تنها نگاهی به حاشيه         همه در حالی  

شهرهای بزرگ ایران داشته باشيد، ابعاد دردآور       
فقر و گستردگی آن حتا برای کسانی که در همان          

 .نماید کنند، غيرقابل باور می شهر زندگی می
ی طبقاتی، گسترش      یکی از نتایج افزایش فاصله      

ست که با این وسعت هرگز                مصائب اجتماعی  
افزایش کودکان خيابانی،        .  سابقه نداشته است       

کاهش سن تن فروشی، افزایش قتل، سرقت و                 
دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش                           

ی تعداد زندانيان از جمله نتایج این                     سابقه   بی
 هزار   ٣٠٠ایران با داشتن       .  باشند   وضعيت می  

ی دهمين کشور جهان از نظر               زندانی در رده    
باشد که هر سال بر این تعداد،           تعداد زندانيان می  

 .گردد ميزان قابل توجهی افزوده می
 -هاست که از بحران رکود              اقتصاد ایران سال    

برد و حاصل این وضعيت برای         تورمی رنج می  
کارگران و زحمتکشان گسترش بيکاری و کاهش    

تر شدن      با وخيم  .  دستمزدهای واقعی بوده است      
اند   ها مجبور شده     وضعيت معيشتی کارگران، آن    

کارگران .  تری تن دهند       به شرایط بازهم سخت      
برای حفظ سطح معيشت خود نه تنها به اضافه               
کاری تن دادند که در بسياری از مواقع اضافه                

. ها تبدیل شد       های آن     کاری به یکی از خواست        
 ساعت  ٨برای مثال اگر یک کارگر در گذشته با         

 را داشت، حال       Aکار سطح معيشتی برابر با            
برای حفظ همان سطح معيشت مجبور بود گاه تا           

 ساعت بر     ٨بدین ترتيب     .   ساعت کار کند       ١۶
شد، بدون      ساعات کار اضافی کارگر افزوده               

اما .  ای از آن داشته باشد        که کوچکترین بهره     این
اگر .  دار این کار ُپر سود است                برای سرمایه  

 ساعت کار کارگر،     ٨برای مثال پيش از این از         
 ساعت کار اضافی بود،      ۴ ساعت کار الزم و        ۴

 ١٢در شرایط جدید، ساعات کار اضافی به                      
ساعت رسيد و این به معنای افزایش نرخ ارزش          

 درصد و سود سرشار       ٣٠٠ به    ١٠٠اضافی از    
در چنين شرایطی است که           .  باشد   کارفرما می  

 .یابد ی طبقاتی نيز افزایش می فاصله
ی خود با بستن فضای            نوبه   اما حکومت نيز به      

گيری تشکالت          سياسی، جلوگيری از شکل              

 درصد از کل درآمد و مصرف را به خود           ٣٣/  ٧
 درصد    ١٠دهد، در حالی که                   اختصاص می   

 ٢ترین دهک تنها           جمعيت فقير ایران در پایين         
. اند    خود اختصاص داده          درصد مصرف را به         

براساس گزارش منتشره در روزنامه توقيف                   
 درصدی       ٣٠جامعه       "،       "سرمایه"ی              شده

 درصد ثروت را     ٨۴ثروتمندان ایران نزدیک به       
 ".در اختيار دارند

، "مرکز آمار ایران  "براساس آمار بودجه خانوار      
 برابر فقيرترین       ٢٠باالترین دهک در ایران              

ست که    کنند و این در حالی       خانوارها مصرف می  
داری که          ی سرمایه         در کشورهای پيشرفته         

های چند مليتی در آن کشورها           بزرگترین شرکت 
هزینه دهک باال به دهک پایين             مستقر هستند،      

برای مثال این نسبت در       .  باشد   برابر می   ٨حدود  
در ميان این   .  باشد   می ٩/۶ و در آلمان     ۶/  ٢  سوئد

 باالترین رقم را در         ١۵/  ٩کشورها، آمریکا با       
های اول ثروتمند و فقير به          ميزان مصرف دهک   

 . خود اختصاص داده است
نيز که یکی دیگر از واحدهای          "  جينی"ضریب  
گيری نابرابری در توزیع درآمد و ثروت                اندازه

است و توسط بسياری از نهادهای اقتصادی                      
گر   شود، باز نشان     کار گرفته می     داری به   سرمایه

در ضریب  .  همين وضعيت در جامعه ایران است      
شویم نابرابری    جينی، هر چه به صفر نزدیک می       

در توزیع درآمد و ثروت کمتر و هر چه به عدد                
 .کند ميزان نابرابری بيشتر است یک ميل می

 ٨٧براساس آمارهای سازمان ملل در سال                        
(٠/  ۵٨ضریب جينی در ایران معادل            شاخص  

ست که    این در حالی  .  بوده است )   درصد ۵٨جينی  
 ٠/  ٢۵ و سوئد         ٠/  ٢۴این ضریب در ژاپن            

الزم به بيان است که ضریب جينی در            .  باشد  می
ایران هرگز تا این اندازه باال نبوده و به طور                     

 به طور متوسط    ۵٧ تا   ۴٨های    مثال در طول سال   
از سال   .   بوده است    ٠/  ۴٧ضریب جينی حدود       

 نيز به این سو، با توجه به وضعيت اقتصادی            ٨٧
گی بيشتر        مانده    در طی سه سال اخير، عقب                

شک    دستمزدها از تورم و افزایش بيکاری، بی             
ضریب جينی به افزایش خود و ميل هر چه بيشتر        

 .به عدد یک ادامه داده است
امروزه در ایران در حالی که اکثریت بزرگی از           

باشند، اقليتی از           ور می       جامعه در فقر غوطه         
. زندگی اشرافی و فوق اشرافی برخوردار هستند         

ارقام ميلياردی خرید و فروش خانه به ویژه در                
قيمت    های گران     مناطقی از شهر تهران، ماشين         

 ميليون تومانی که مرتب بر تعدادشان                       ١۵٠
های نجومی لباس و غيره         گردد، قيمت   افزوده می 

های تهران، نماهایی از           در برخی از فروشگاه       
 .باشند ی طبقاتی غيرقابل باور می فاصله

 درصد کارگران آن براساس       ٤٣در کشوری که      
آمارهای دولتی کمتر از حداقل دستمزد که آن هم            

کنند؛     هزار تومان است، دریافت می            ٣٣٠تنها   
ی یک وعده غذا       رستورانی وجود دارد که هزینه     

یعنی بيش  .   هزار تومان است    ١٦٨در آن حداقل     
ی یک کارگر         از نصف حداقل دستمزد ماهانه          

های رستوران فوق     هزینه!!   برای یک وعده غذا    
شود، ماهانه سر      که کرایه محل را نيز شامل می         

ی     به گفته   !!  زند     ميليون تومان می           ٧٠٠به    

٣ 
١از صفحه   

 ی طبقاتی و گسترش دامنه فقر مطلق افزايش فاصله
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م صدام           ی رژی کشور هشت سال پس از سرنگون
حسين به ضرب تجاوز نظامی و دخالت خارجی           
روه              ظامی گ ری ن امپریاليستی هنوز ميدان درگي
ات         ب اث های مختلف متخاصم است و هنوز دولتی ب

د   خروج  .  نتوانسته است در این کشور استقرار یاب
گر شکست             نيروهای نظامی آمریکایی فقط نشان
س،               خفت بار این حمله ی تجاوزکارانه است و ب
ه ی                   ن وم صح ل ع ام وز ن وگرنه عراق تا مدتی هن
اقی                     ظامی ب ن ن ي چن درگيری های سياسی و هم

 .خواهد ماند
در چنين اوضاعی ست که خبرگزاری های رژیم        
هوری                     ر جم ي ف د س ر دادن جمهوری اسالمی خب
اسالمی و همکاران او در عراق در اثر حمله ای           

ه            .  مجروح شدند  ول داد ک هر چند دولت عراق ق
این حادثه را پيگيری کند، اما به نظر می رسد که 
ای                   ری ه ي ه ای از درگ رحل ز م ي ه ن ادث ن ح ای

 .غيرمستقيم آمریکا و جمهوری اسالمی باشد
ر           دولت امپریاليستی آمریکا صدها ميليارد دالر ب
ه            ت سر تجاوز نظامی به عراق در هشت سال گذش

این دولت به سادگی . کرده است" سرمایه گذاری"
ه                  م ن ه ول و ای ه پ حاضر نخواهد بود از این هم
رای               نيرو بگذرد و دست جمهوری اسالمی را ب
راق               صادی در ع ت ا اق ت اسی و ح ي الی س ي ت اس

ز حاضر                   .  بازبگذارد ي ه ای ن طق ن قدرت های م
نخواهند بود تا جمهوری اسالمی را پشت گوش             

بنابراین حمله به سفير . خود در عراق تحمل کنند 
جمهوری اسالمی در عراق می تواند نشانه ای از 
درگيری های واقعی باشد که جمهوری اسالمی با        

 .آمریکا و قدرت های منطقه ای دارد
ه خود اجازه                همان گونه که جمهوری اسالمی ب
می دهد تا با کمک مالی و تسليح گروه های عقب           
مانده ی اسالمی و به طریق اولی شيعه در عراق      
زدیک               ی خود ن و منطقه به اهداف پان اسالميست
ی           شود و آن ها را عملی کند، نيروهای امپریاليست
ری             ي نيز می توانند از گروه های دیگری در درگ
د،                ن ن اده ک ف ت های خود عليه جمهوری اسالمی اس

" فهرست تروریستی " گيریم که این نيروها را در       
د          ن اش رار داده ب ز ق ي ه      .  خود ن ن ي ن زم ي م در ه

ر          ي خبرگزاری های جمهوری اسالمی روز اول ت
ر امور                     حی، وزی ر صال ب ی اک خبر دادند که عل
ه           خارجه به وزیر امور خارجه آلمان گفته است ک

حی   . باید سران پژاک را از آلمان اخراج کند  صال
ر           به وسته وله گفته است رحمان حاج احمدی رهب

 .پژاک باید از آلمان اخراج گردد
هوری               جاعی جم یورش توسعه طلبانه رژیم ارت
اسالمی و درگيریهای آن با آمریکا و دولت های            
ردم              وده های م ارتجاعی منطقه ربطی به منافع ت

وذ                  .  ندارد ف ِی گسترش ن هوری اسالمی درپ جم
م      ي خویش در عراق، کسب امتيازات بيشتر و تحک

ه است                      طق ن دام  .  موقعيت خود درعراق و م اق
رد                   شب ي ای پ ز در راست تجاوز کارانه اخير آن ني

هوری             .  همين سياست است      ظامی جم جاوز ن ت
ان عراق                ت ردس ه ک اسالمی و سپاه پاسداران آن ب
ا               که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته و صده
نفر را آواره نموده است، عملی جنایتکارانه است        
ی           الب که باید توسط هرنيروی سياسی مترقی و انق

 .محکوم شود

ًال از                         ث ه شد و م ت اه داش گ همواره عمدًا عقب ن
اطق             ن سرمایه گذاری های معمول در برخی ازم
کشان                 ت ران و زحم ارگ دیگر محروم ماند، اما ک
م         کردستان همواره از پيشگامان مبارزه عليه رژی

د     هوری          .  های ستمگرحاکم بوده ان ده ی جم رون پ
يت های ساکن                  ل اسالمی در ضدیتش با حقوق م
ایران که خواهان خودمختاری و رتق و فتق امور 
به دست خودشان هستند در کردستان بيش از هر           

اه است           ي ز            .  نقطه ی دیگری س ي حاظ ن ن ل از ای
ورد                واره م م اقدامات رژیم جمهوری اسالمی ه
ه         اعتراض و مخالفت تمامی نيروهای مترقی و ب
ی           ویژه طبقه ی کارگر آگاه و نيروهای چپ انقالب

 .و کمونيست قرار گرفته و محکوم شده  است
به رغم تمام این واقعيات که به طور خالصه بدان 
ر و               ها اشاره شد، باید افزود که در سال های اخي

ه جرج بوش              ٢٠٠٣به ویژه از سال      الدی ک ي  م
روریسم و               )  پسر(  به بهانه ی برکندن ریشه ی ت

رًا در                ه ظاه برچيدن سالح های کشتار جمعی ک
ایت                    ن ه ج ود دست ب ن ب اختيار رژیم صدام حسي
رخی            ود، ب م عليه بشریت زد و به عراق تجاوز ن
وده            م ر ن از پارامترهای سياسی در کردستان تغيي

برخی نيروهای سياسی کردستان  ایران  با        .  است
د           ودن این حمله ی نظامی چرخشی واپسگرایانه نم
ت                    ال ا دخ ه ب د ک ردن خوش ک د دل ي ن ام ه ای و ب
ی                وای ه ن د ب ن وان ت نيروهای متجاوز امپریاليستی ب

ظامی                       .  برسند    جاوز ن ه ت ود ک ی ب ن در حال ای
ع                             ف ه ن اسی ب حاظ سي ا از ل ک ری سم آم ي ال امپری
جمهوری اسالمی تمام شد و به این رژیم فرصت          
ن             داد تا از خالء سياسی پس از سقوط صدام حسي
روهای               ي به نفع خود استفاده کند و با حمایت از ن
قالب             سرسپرده سياسی همچون مجلس اعالی ان
ه            ع اسالمی عراق، موقعيت خود را در مناطق شي
رًا دست                        ه ظاه ا در دولت عراق ک ت نشين و ح

در واقع نه فقط     .  نشانده ی آمریکا بود، تقویت کند     
ه           کردستان که کل عراق اکنون هشت سال است ک
ل شده              دی ب به ميدان تضادهای دو نيروی مرتجع ت

سم        :  است امپریاليسم متجاوز آمریکا و پان اسالمي
ا              روه ي ن ن جمهوری اسالمی جزو اصلی ترین ای

ه                 .  هستند ی ب اب ي ت رای دس جع ب این نيروهای مرت
دی               ن رف اهداف ضدبشری خود می توانند به هر ت

 .دست یازند و از هر نيرویی نيز استفاده کنند
ا                       ی ب ظر داخل ه از ن رژیم جمهوری اسالمی ک
ه رو ست ،                        ددی روب ع ت حل م ن بحران های الی
ان           بيخود و بی جهت تصميم نگرفت که به کردست

گروهک   " لشکرکشی کند تا به قول خودش بساط        
هوری      .  را برچيند "  پژاک یورش نظامی اخير جم

ا            اسالمی به این بهانه در حالی آغاز شد که آمریک
ان سال جاری                     ای يش از پ اعالم نموده است تا پ
روهای خود را از خاک عراق                    ي ميالدی تمام ن

رد      د ک روهای               .  خارج خواه ي ه عراق از ن ي ل خ ت
ن                      ه ای رد ک ي ی صورت می گ آمریکایی در حال

ان                 ت ردس ه ک گر ب رژیم جمهوری اسالمی بار دی
رد          ورش ب راق ی اه            .  ع پ م و س دام رژی ن اق ای

ردم                    ی م ار و آوارگ ت ب کش وج ش م دارن اس پ
د   ازه ی              .  غيرمسلح گردی اجراجویی ت ژگی م وی

جاوز در                     ن ت ه ای ن است ک جمهوری اسالمی ای
ن                  ه در ای ان ک خاک عراق و آن بخش از کردست

رد               ي رار دارد صورت می گ د      .  کشور ق ن هر چ
ن                 ه هدفش از ای جمهوری اسالمی مدعی ست ک

اه های              گ ای دن پ ژاک "  حمله، برچي ا حزب     "  پ ی
ل                   ا اهداف و دالی ان است، ام حيات آزاد کردست
ر از               رات هوری اسالمی ف ه ی جم مل عی ح واق
ا                  ن ادع سرکوب گریالهای پژاک  و در پشت ای

 .قرار دارد
هوری اسالمی            یورش نظامی سپاه پاسداران جم

اه آغاز شد                   رم ي جم ت ن از آن   .  از روز بيست و پ
هنگام دو طرف اصلی درگيری که فعًال پاسداران   
ا               دام ادع اسالمی و گریالهای پژاک هستند هر ک
نموده اند که ده ها تن از نيروهای طرف دیگر را     

ه               .  نابود کرده اند   ي ی اطالع ان جنگ روان از مي
دام                        ه هر ک افت ک وان دری های دو طرف می ت
ای                گر را از پ روهای طرف دی ي دادی از ن ع ت

ت    ای                  .  درآورده اس زارش ه ه در گ ا آن چ ام
جمهوری اسالمی به چشم نمی خورد آوارگی ده            
رار                 ری ق ي ه ی درگ ها خانوار است که در منطق
ه خود                     ان اش ه و ک ان داشته اند و وادار به ترک خ

رد        .  شده اند  کميته بين المللی صليب سرخ اعالم ک
ری                   ٨٠٠به   ي جه درگ ي ت ه در ن  نفر از مردمی ک

های نظامی روستاهای کوهستان قندیل عراق بی        
رده است         ان   .  خانمان شدند، کمک ارسال ک سازم

رای                      ه ب ود ک م ز اعالم ن ي بين المللی مهاجرت ن
ژاک،               اسداران و پ اه پ آوارگان درگيری های سپ
ه آب ارسال                     ي ل تصف ای چادر، تخت و پتو و وس

ی،                .  نموده است    ارزان ود ب گر مسع از سوی دی
ه ای                  ي ان ي شار ب ت رئيس اقليم کردستان عراق با ان
ان عراق را                  ت ردس گلوله باران مناطق مرزی ک
ه ی                     مل ه در ح ود ک م الم ن رد و اع وم ک ک ح م
ردم                    زارع م ه م طق ن ن م ه ای جمهوری اسالمی ب

ر امور              .  نابود شده است   اری، وزی ب ار زی ي هوش
وقف                 ار ت ت اه خواس رم خارجه عراق روز یکم تي
اطق                         ن ه م هوری اسالمی ب ظامی جم تجاوز ن
ورًا             کردنشين عراق شد و گفت اگر این عمليات ف
د              ره خواه ي ط دو طرف ت وقف نشود، رواب ت م

د ردی وری            .  گ ه م ه ج رد ک ادآوری ک اری ی ب زی
اسالمی در پنج سال گذشته بارها به این منطقه از        
اری                     ار آتشب ن ب ا ای وده است، ام عراق حمله نم
ه                      ت اف ه ی شه ادام ي م يش از ه جمهوری اسالمی ب

 .است
رژیم جمهوری اسالمی از همان روز نخست پایه        
ه                     ردم آن را ب ان و م ت ردس گذاری ننگين اش، ک
رحق              علت مبارزات آزادی خواهانه  و ضدیت ب
ز دشمن               شان با این رژیِم آزادی ستيز و حق ستي

هوری             .  خود ارزیابی نمود   ی جم ن ن دشم رای بناب
اسالمی با مردم کردستان به یک سال و پنج سال        

ردم     .  پيش برنمی گردد   جمهوری اسالمی دشمن م
د      .  آگاه، کارگر آگاه و بشریت مترقی ست        ن هر چ

ران، چه در                       ان ای ت ردس م ک کردستان،  دست ک
هوری اسالمی                        ان جم اه و چه در زم زمان ش

اهداف واقعی تجاوز نظامی 
جمهوری اسالمی به 
 کردستان عراق

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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  ۶درصفحه 

سؤال بعدی ما در مورد مبارزات مردم ایران بعد از                       -نشريه کار  
خواهد چنين     نویسنده در این کتاب می       .  ست   سرنگونی رژیم سلطنتی   

وانمود کند که پس از به قدرت رسيدن خمينی به غير از کردستان و                    
ای در کار نبود و اوضاع            گنبد، در شهرها و مناطق دیگر، مبارزه           

ادعا .شد  فدائيان هم نفوذشان به گنبد و کردستان محدود می             .  آرام بود 
ی مردم درگير مبارزه با رژیم            شده است که در این مناطق هم توده            

های   شان بودند که سياست     های سياسی و هواداران     نبودند، بلکه سازمان  
کردند و با حمله به مراکز نظامی و کشتن                 طلبانه را دنبال می       جنگ

بالعکس خمينی و     .  پاسداران باعث درگيری مسلحانه و جنگ شدند             
دولت موقت، خواهان صلح، آرامش و پرهيز از خشونت بودند و                        

خالصه این که در      .  کردند  ها تالش می     برای خاتمه دادن به درگيری      
های فدایی خلق ایران و در              گنبد و ترکمن صحرا، سازمان چریک          

های فدایی خلق،      له و سازمان چریک      کردستان حزب دمکرات، کومه    
 .های مسلحانه بودند باعث و مقصر درگيری

در دو بخش این کتاب که به جنگ گنبد و کردستان اختصاص یافته،                   
ست که    تحریف رویدادها و دفاع نویسنده از جمهوری اسالمی به حدی          

ها رخ داد و      توان حتا یک مورد از جنایات رژیم را که در آن سال             نمی
در مطبوعات هم به چاپ رسيد و یا در مورد ربودن و کشتن رهبران                
خلق ترکمن، رفقا توماج، واحدی، مختوم، جرجانی که به مناظره                      

جمعی خلخالی در کردستان،        های دسته   تلویزیونی هم کشيد، یا اعدام       
توضيح .  کشتار قارنا، بمباران شهرها و روستاها و غيره، پيدا کرد                 

 دهيد که حقيقت چه بود؟
 

معلوم است، وقتی که وزارت اطالعات، عوامل و                        -رفيق توکل   
اش را مأمور نوشتن دو جلد کتاب در مورد سازمان ما کرده                همکاران

است، باید همه چيز را در خدمت دفاع از جمهوری اسالمی تحریف                  
های رژیم و جنایات بی انتهای          گری  کند تا به خيال خودش بر وحشی         

شود در برابر مردمی که روزمره            اما مگر می   .  آن سرپوش بگذارد   
های این رژیم بوده و هستند،        گری  ی تمام جنایات و سرکوب      شاهد زنده 
 .ها را به همين سادگی با نوشتن کتابی الپوشانی کرد واقعيت

ی استقرار جمهوری اسالمی در ایران، تمامًا       تاریخ متجاوز از سه دهه 
اش   ست که موجودیت     های مردم ایران عليه رژیمی        کيفرخواست توده 

 .را بر سرکوب و کشتار بنا نهاد
اصًال بحث بر سر این مسئله نيست که چه کسی مقصر است و چه                        

تواند یک آدم عامی و          ست که می     سازی  این یک افسانه   .  کسی نيست 
چه که پس از سرنگونی رژیم شاه در           آن.  ناآگاه را خواب و گمراه کند      

ایران رخ داد، حماسه بزرگ مقاومت و ایستادگی بر حق مردم ایران               
در برابر ارتجاع هار و بيرحم و در مقابل آن، جنایت بزرگ طبقه                       

جنایتی که تا همين لحظه       .  های مردم ایران بوده است        حاکم عليه توده   
 .نيز ادامه دارد

های کارگر و زحمتکش مردم         تمام ماجرا از این قرار است که توده            
برداری از    ایران، پس از یک دوران طوالنی رخوت سياسی و فرمان           

ی   دانست، در نيمه دوم دهه         دیکتاتوری که مردم را بندگان خود می           
گيرند یوغ اسارت و بندگی را به              شوند و تصميم می       پنجاه بيدار می   

خيزند که خود     ها به پا می      آن. دور اندازند و تبدیل به مردمی آزاد شوند 
این مردمی که سابق بر این            .  را از قيد ستم و استبداد رها سازند                

قدر جسارت و جرأت       برداری بودند، اکنون آن      های مطيع و فرمان      آدم
تمام وظيفه و رسالت     .   بودند که به قيام مسلحانه روی آورند           پيدا کرده 

گر و نافرمان را سر         ی طغيان   جمهوری اسالمی این بود که این توده         
ها   جای خود بنشاند و دوباره طوق اسارت و بندگی را به گردن آن                      

 ببينيم چگونه؟. بياندازد
های مردم ایران به انقالب روی آوردند، رژیم شاه و                    وقتی که توده   

های ممکن را از جا به جایی                  اش تمام تاکتيک       اربابان امپریاليست  
ها گرفته تا وعده اصالحات و حکومت نظامی به کار گرفتند تا                   مهره

اما بيداری مردم و قدرت انقالب،       .  هایشان بازگردانند   مردم را به خانه   
جنبش به این مرحله که رسيد،       .  ها را نقش بر آب کرد        ی تالش آن    همه

المللی به این نتيجه رسيدند که تنها راه                     تمام ارتجاع داخلی و بين          
سرکوب انقالب، توسل به خمينی و دستگاه روحانيت است که در ميان    

مانده و مذهبی مردم نفوذ دارند، تا حدودی سازمان                    های عقب     بخش
ترین دشمنان انقالب، آزادی مردم و         اند و در همان حال سرسخت        یافته

خمينی برای بورژوازی داخلی    .  ها هستند   مطالبات انقالبی و مترقی آن    
دانستند که      ها به خوبی می         آن.  المللی، کامًال شناخته شده بود           و بين  

افکار و عقاید قرون وسطائی و ارتجاعی او چنان عميق است که حتا                
اجتماعی رژیم شاه را برنتافت و                   -بند اقتصادی           های نيم       رفرم

های بزرگ    بنابراین قدرت .  اش با شاه از همين جا شروع شد            مخالفت
جهان در کنفرانس گوادولوپ، تصميم گرفتند که برای سرکوب انقالب         

آميز به دار و دسته خمينی و متحدین او           مردم ایران، قدرت را مسالمت    
خوتر از      البد فکرشان هم این بود که حيواناتی درنده                .  واگذار کنند  

ها   اندازیم و پس از آن که این            دوران شاه را به جان مردم ایران می            
شان نشاندند و انقالب را خفه کردند، چون وظيفه و              مردم را سر جای   

ها را سياستمداران و          رسالتی برای حکومت کردن ندارند، جای آن            
کادرهای تربيت شده و مناسب نظم موجود خواهد گرفت اوضاع آرام              

سياسی و مالی بورژوازی      -به زودی تمام امکانات تبليغی      .  خواهد شد 
المللی به کار افتاد تا خمينی را به رهبر جنبش و آلترناتيو               داخلی و بين  

خمينی هم که تاکنون سمبل ارتجاع و                         .  رژیم شاه تبدیل کنند            
ماندگی بود، حاال در نقش کسی ظاهر شده بود که وعده آزادی،                   عقب

رژیم شاه با   .  داد  رفاه و امکانات اجتماعی مجانی را به مردم ایران می          
های طوالنی سرکوب و اختناق، مردم ایران را در ناآگاهی نگه                   سال

ها نتوانستند        از همين رو، الاقل بخش بزرگی از آن                    .  داشته بود  
خوار است    رحم، وحشی و آدم      تشخيص دهند که خمينی یک گرگ بی        

. هایش دروغ و فریب است      که در لباس گوسفند ظاهر شده و تمام وعده        
 .به او اعتماد کردند و خمينی شد رهبر جنبش

خواستند و نقشه آن را         گونه که دشمنان مردم وانقالب می         کارها همان 
نمایندگان امپریاليسم آمریکا، هویزر و   . کشيده بودند، در حال اجرا بود 

سفير آمریکا در ایران، سران ارتش و دستگاه امنيتی رژیم شاه را                       
. متقاعد کرده بودند که از این پس باید تابع قدرت حاکمه جدید باشند                    

خمينی، بازرگان را مأمور تشکيل کابينه کرده بود و نقل و انتقال                         
های سرکوب به         آميز قدرت و دست نخورده ماندن ارگان                  مسالمت

خمينی برای پيشگيری از روی آوردن مردم به           .  رفت  خوبی پيش می   
ها   کرد که ارتش برادر ماست و آن         قيام، پی در پی اطالعيه صادر می       

خواهند به ارتش و مراکز نظامی حمله کنند، طرفداران شاه                      که می  
 .هستند

توانست مردمی را که برای دگرگونی تمام نظم                      این اراجيف نمی     
موجود به انقالب روی آورده بودند، از اقدام به قيام برای در هم                            

از نظر دار و دسته وابسته به        .  کوبيدن مراکز سرکوب و ستم بازدارد      
خمينی، با رفتن شاه از ایران و نقل و انتقال آرام قدرت، رژیم سلطنتی       

 ٢٨اما برای مردمی که تجربه کودتای               .  و انقالب پایان یافته بود         
مرداد و سرکوب و اختناق دوران پس از این کودتا را فراموش نکرده              

. بودند، انقالب هنوز در پيش بود و قيام مسلحانه ضرورت فوری آن                

)٢(گفتگو با رفيق توکل   
 

شار داده است          " چريکهای فدائی خلق"اخيرا وزارت  اطالعات رژيم جمهوری اسالمی جلد دوم کتاب   ت ار در        .   را ان ه ک نشري
 .مورد اين کتاب مصاحبه ای با رفيق توکل انجام داده است که قسمت دوم آن از نظر شما می گذرد
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ای زده شود تا      ی گارد سلطنتی به همافران، جرقه       کافی بود که با حمله    
سازمان .  های کارگر و زحمتکش به قيام مسلحانه متوسل گردند               توده

های فدایی خلق ایران، نقشی بسيار مهم و برجسته در                                   چریک
 بهمن در   ٢١ها هزار مبارزی که در         ده.  برافروختن این قيام ایفا نمود    

گردهمایی بزرگداشت سالروز نبرد حماسی فدایيان در سياهکل گرد               
ها، به یاری همافران شتافتند و        آمده بودند و با شنيدن خبر حمله گاردی       

خمينی .  سراسر منطقه را سنگربندی کردند، گردان پيشتاز قيام شدند             
آخرین تالش خود را برای متوقف ساختن قيام           .  به مخمصه افتاده بود    

ها بلندگو نصب شده       هایی را که بر روی آن         بوس  مينی.  به کار گرفت  
"ها فرستاد تا به مردم بگویند          بود به خيابان    امام هنوز فرمان جهاد      : 

. نگذاشت"  امام"اما کسی وقعی به فرمان و دستور                   ."  نداده است  
غلط کرده  "  امام: "دادند  بالعکس بودند کسانی که در همان جا پاسخ می        

 .است
قيام .  های انقالبی مردم دریافت کرده بود       خمينی سيلی محکمی از توده    

ها تن از      بهمن، ميليون  ٢٢روز  .  آغاز شده بود و در حال پيشروی بود       
مردم تهران به تمام مراکز سرکوب نظامی، پليسی و امنيتی یورش                   

صد سال گذشته، تهران همواره            در طول یک    .  بردند و مسلح شدند      
مرکزیت سياسی خود را در مبارزات مردم ایران و تحوالت سياسی                

ها و مناطق        لذا الگوی قيام از تهران به شهرستان           .  حفظ کرده است   
دیگر بسط یافت و مردم در تعداد دیگری از شهرها به مراکز نظامی                 

همه چيز در هم ریخته بود و          .  و سرکوب یورش بردند و مسلح شدند        
ی انتقال آرام قدرت به دار و دسته مرتجع جدید بر هم خورده                         نقشه
 .بود

حاال که  .  لرزید  اکنون ارتجاع طبقاتی و مذهبی از خشم بر خود می                
اند، چگونه      های سرکوب، ضربه خورده و از هم گسيخته                       ارگان
توان توده مسلحی را که خواهان دگرگونی و زیر و رو کردن همه                 می

. آورند  وار از همه جا سر برمی           چيز است مهار کرد؟ شوراها قارچ         
داری را    ها، مناسبات سرمایه     کارگران با برپایی شوراها در کارخانه        

مدیران تحميل شده از باال توسط دولت را             .  اند  زیر ضرب قرار داده     
خواهان ملی شدن        .  کنند    کارفرمایان را دسگير می           .  پذیرند    نمی

خواستار اجرای بی      .  اند   ها و مؤسسات توليدی و خدماتی                کارخانه
دهقانان که تازه پس از قيام به              .  درنگ مطالبات فوری خود هستند        

های دهقانان،        حرکت درآمده بودند، با تشکيل شوراها و اتحادیه                      
خواهان مصادره اراضی زمينداران بزرگ و حتا دستگيری و                             

های تحت ستم، خواستار خودمختاری        مردم مليت .  ها بودند   محاکمه آن 
در ارتش، شوراهای سربازان و پرسنل انقالبی          .  ای شده بودند     منطقه

ترین آزادی را با قدرت خود برقرار                مردم، وسيع  .  تشکيل شده بود    
تمام این   .  کردند   کرده و برای سوق دادن انقالب به پيش تالش می                   

اقدامات در تقابل آشکار با دار و دسته ارتجاعی و ضد انقالبی حاکم و              
به .  در رأس آن خمينی بود که قدرت سياسی را در دست گرفته بودند               

گرانه و ایذایی ارتجاع، هيئت حاکمه الاقل تا                  رغم اقدامات سرکوب    
 که خمينی فرمان جهاد عليه خلق کرد، یورش به               ۵٨مرداد ماه سال     

های سياسی را صادر کرد، در حالت تدافعی قرار             ها و سازمان    آزادی
داشت و قدرت ایستادگی در برابر مردم و توقف پيشروی انقالب را                  

اما در این فاصله در حال بازسازی ارتش، پليس و دستگاه                   .  نداشت
. های سرکوب جدید بود          امنيتی رژیم شاه و ایجاد و تقویت ارگان                 

بازوی سرکوب رژیم در این چند ماه به استثنای برخی مناطق،عمدتًا               
 .اللهی بودند های شبه نظامی حزب ها، سپاه و گروه کميته

های سياسی مردم بالفاصله پس از قيام در دستور کار            یورش به آزادی  
ارتجاع حاکم قرار گرفت و سوای اقدامات مستقيم و رسمی دولت                       
موقت و به اصطالح شورای انقالب اسالمی در محدود کردن                               

ها   چی  ها، این وظيفه بر عهده شبه نظاميان حزب اللهی و کميته               آزادی
های حزب اللهی که پيش از قيام توسط طرفداران                گروه.  قرار داشت 

خمينی در مساجد سازماندهی شده بودند، اکنون تقویت شده و به                           
هنوز چند  .  های ضد انقالب اسالمی تبدیل شده بودند            جزئی از کميته   

ها و حتا به آتش          روزی از قيام نگذشته بود که حمله به کتابفروشی               

در هر کجا که مردم تجمعی تشکيل        .  ها را سازمان دادند     کشيدن کتاب 
ها    آن.  بردند   دادند، با چماق و چاقو به صفوف مرم یورش می                      می
 و تجمعات زنان را در اسفند ماه در اعتراض به حجاب                       پيمایی  راه

تجمعات .  گری تمام مورد حمله قرار دادند                      اجباری، با وحشی       
ها قرار      چی   ها و کميته        اللهی   کارگران بيکار، مورد یورش حزب          

به ترور  .  اعتراضات صيادان انزلی را قهرًا سرکوب کردند          .  گرفت
ها     فعالين کارگری روی آرودند که دو نمونه آن در همان نخستين ماه              

ها در دفاع از            مزدوران مسلح کميته     .  در اکباتان و اصفهان بود          
ها یورش بردند و تنها در یک              داران، به دفعات به کارخانه         سرمایه

مورد با به گلوله بستن کارگران متحصن پيمانکاری تأسيسات چاه                    
تصفيه و اخراج     .   کارگر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند            ٧بهار،   

رهبران اعتصابات عمومی عليه رژیم شاه که عمدتًا کارگران آگاه و               
در .  ی اجرا درآمد       های مختلف به مرحله         کمونيست بودند، به بهانه      

ی    خوزستان تعدادی از رهبران اعتصاب کارگران نفت به بهانه                      
های دمکراتيک خلق عرب خوزستان دستگير و            همکاری با سازمان   

ی فاشيستی، رهبر ده هزار            در کرمان با یک توطئه        .  اخراج شدند  
برای نشان دادن   .  کارگر معادن زغال سنگ را وادار به استعفا کردند         

این مسئله که جمهوری اسالمی در سرکوب مردم و اقدامات                                  
کرد،   ارتجاعی و ضد نقالبی خود از هيچ اقدام ضد انسانی دریغ نمی              

کشتکار، سازمانده و رهبر           .  همين مورد را کمی توضيح دهم                 
چيان زغال سنگ کرمان در جریان اعتصابات عمومی                                معدن

او توانست اقداماتی به نفع کارگران           .  کارگران عليه رژیم شاه بود        
پس از   .  انجام دهد و از این رو در ميان کارگران محبوبيت داشت                   

های مختلف تالش نمود      سرنگونی رژیم شاه، جمهوری اسالمی از راه      
حتا فراخوان جلسه وسعيی از         .  اما نتوانست  .  که او را برکنار کند        

کارگران معادن را دادند و یک آخوند به نمایندگی از طرف دولت و                 
خمينی برای کارگران سخنرانی کرد و اعالم نمود که این نماینده شما             

. کمونيست است، او را برکنار کنيد و نماینده دیگری را انتخاب نمایيد            
ی واقعی    صدا از رهبر و نماینده         اما در همان جلسه، کارگران یک         

جمهوری .  خود دفاع کردند و در حمایت از او شعار سر دادند                            
او را شبانه      .  ترین شيوه فاشيستی متوسل گردید             اسالمی به کثيف     

دستگير کرد و فردای آن روز در اخبار رادیو و تلویزیون اعالم                         
گذاری شده است و عامل آن        نمود، در تأسيسات ذوب آهن کرمان بمب      

این خبر را در زندان برای وی          .  برد  دستگير و در زندان به سر می         
دهی و      پخش کردند و سپس گفتند، انتخاب کن یا کًال استعفا می                          

با این شيوه کثيف او را وادار به استعفا و            .  شوی  روی یا اعدام می     می
های متعددی      ها و توطئه       جمهوری اسالمی به روش      .  اخراج کردند  

هایی که در برپایی شوراها          برای اخراج کارگران فعال به ویژه آن           
اما .  نقش داشتند متوسل گردید، تا بتواند شوراها را نابود کند                              

چنان ادامه یافت، تا جایی که خمينی در          ی کارگران با حدت هم      مبارزه
هایش رسمًا ممنوعيت اعتصابات و اعتراضات                 یکی از سخنرانی     

اش را که        ی مسخره     کارگری را اعالم نمود و در همان جا جمله                  
را به بر    "  انقالب برای نان و خربزه نبود و اقتصاد مال خر است                "

 .زبان آورد
های سياسی، به ویژه          ی رژیم عليه سازمان         گرانه   اقدامات سرکوب  

. های کمونيست و چپ، سياست رژیم از همان فردای قيام بود             سازمان
چی و سپاهی به دفاتر        اللهی و کميته    حمالت مسلحانه مزدوران حزب    

 از جمله در     ۵٧ها در اسفند ماه         و ستادهای سازمان ما از شهرستان       
در اواخر فروردین، ستاد سازمان در آبادان مورد              .  تبریز آغاز شد   

یورش مسلحانه مزدوران رژیم قرار گرفت که در جریان آن تعدادی              
این .   نفر دستگير و به زندان فرستاده شدند         ۴۵مجروح و متجاوز از      

حمالت در شهرهای مختلف ادامه یافت، تا باالخره به تهران هم رسيد         
 ستاد سازمان در تهران مورد یورش قرار گرفت          ۵٨ مرداد   ٢٢و در   

 .و تعطيل شد
های مردم با مزدوران حکومت و دفاع از                        مبارزات و درگيری     

در .  دستاوردهای انقالبی خود در سراسر ایران ادامه داشت                             
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به زبان خودشان حرف بزنند، تحصيل کنند و زندگی                .  داشته باشند 
جمهوری اسالمی،  .  عمومی خود را با زبان خودشان رتق و فتق کنند          

ها هزار ترکمن با      ، ده ۵٧ اسفند   ١٩روز  . دشمن تمام این مطالبات بود 
پيمایی خواستار تحقق مطالبات خود از جمله سپرده                برپایی یک راه   

شدن امور مردم منطقه به دست شوراهای منتخب مردم، خودمختاری           
های غصب شده،        های سياسی، بازگرداندن زمين          ای، آزادی     منطقه

باران مردم بود که      پاسخ رژیم گلوله  .  آموزش و بهداشت رایگان شدند     
اعتراضات مردم  .  در جریان آن سه نفر کشته و تعدادی مجروح شدند          

گری رژیم ادامه یافت و با فراخوان کانون فرهنگی و                 به این وحشی   
 هزار تن در گنبد             ۶٠سياسی خلق ترکمن، جمعيتی متجاوز از                   

. گرانه رژیم را محکوم نمودند           تظاهرات کردند و اقدامات سرکوب        
های رژیم به      چی  اما کميته .  آميز بود   مبارزات مردم ترکمن مسالمت     

 فروردین بار دیگر          ۵روز    .  سرکوب و کشتار خود ادامه دادند               
اعتراض مردم به دستگيری یک جوان سيگارفروش به گلوله بسته                  

جسد را به مردم تحویل           .  شود   پور کشته می        آراز دردی  .  شود   می
کنند و    مردم خشمگين روز بعد به شير و خورشيد حمله می           .  دهند  نمی

چنان در حال اجرای       مزدوران حکومت هم  .  گيرند  جسد را تحویل می    
ميتينگ کانون شوراهای ترکمن صحرا در      .  سياست سرکوب رژیم اند 

اعتراض به این کشتارها و رفراندوم قالبی رژیم، بار دیگر هدف                     
ارتش و پاسداران به     .  گيرد  تيراندازی نيروهای مسلح رژیم قرار می       

کنند و تعدادی از        کتابخانه کانون و کانون مرکزی شوراها حمله می           
جاست که    در این .  کنند  فعالين سازمان و مردم ترکمن را دستگير می          

شود و مردم مسلحانه به مقابله با                                    خشم مردم منفجر می               
های    خيزند و با وجود این که گله                   های رژیم برمی        گری   سرکوب
اللهی برای تقویت نيروهای مسلح رژیم به گنبد                   چی و حزب       کميته

. دارند  نشينی وامی   ها را به عقب      شوند، اما مردم ترکمن آن        اعزام می 
کشد،     فروردین به درازا می        ١٣گرچه در جریان این جنگ که تا               

دهند و    متجاوز از صد تن از مردم ترکمن جان خود را از دست می                  
جایی   از آن .  شکنند  شوند، اما مقاومت ارتجاع را در هم می      مجروح می 

شود،   که در این جا نيز همانند کردستان، رژیم با شکست روبرو می                
پذیرد، تا خود را برای حمالت دیگری                  بس را می       به ناگزیر آتش    
 .سازماندهی کند

ها را تحریف و          وزارت اطالعات در این کتاب، تمام این واقعيت                
گونه که در مورد کردستان تالش نمود                         کند و همان          انکار می   

گری ذاتی ارتجاع حاکم را منکر شود و                       طلبی و سرکوب        جنگ
طلب و مسئول تشکيالت      های سياسی مردم کردستان را جنگ        سازمان

جا نيز ادعا     معرفی نماید، در این   "  طلب  آشوب"سازمان در سنندج را      
در برافروخته شدن جنگ      "کند که نقش مسئول سازمان در گنبد               می

و در گردهمایی پارک ملی گنبد هم این مزدوران               "  بسيار مؤثر بود   
در حين   "مسلح رژیم نبودند که به سوی مردم شليک کردند، بلکه                     

و در نتيجه     "  انجام سخنرانی ناگهان از دو سو تيراندازی درگرفت              
ناگهان از دو سو    "به همين سادگی    !  بله.  تعدادی کشته و مجروح شدند    

رو که      رژیم اما در جنگ اول گنبد، از آن               ".  تيراندازی در گرفت    
نشينی کرد تا بار      نتوانست اهداف ارتجاعی خود را عملی سازد، عقب       

 به  ۵٨تر و با توپ و تانک ارتش در بهمن ماه                    دیگر سازمان یافته   
 بهمن، رهبران   ١٩پيمایی    یک روز قبل از راه    .  جنگ با مردم برخيزد   

خلق ترکمن، رفقا توماج، جرجانی، مختوم، واحدی را پس از جلسه                
کنند و چند روز بعد پيکر تيرباران          به اصطالح مذاکرات دستگير می     

 ١٩از روز    .  کنند  ها را در جاده بين بجنور و گنبد رها می                  شده آن 
برند، مردم را      بهمن نيز با توپ و تانک به مردم ترکمن یورش می                 

شان در    کنند، تا به هدف ارتجاعی        ها را ویران می      کشتار و حتا خانه    
 .سرکوب مردم ترکمن و برچيدن شوراهای ترکمن صحرا دست یابند

گرانه   رژیم که تا اواخر مرداد ماه، به رغم اقدامات ایذایی و سرکوب              
های کارگر و          خود ناگزیر بود در برابر تعرضات انقالبی توده                    

نشينی کند، با بازسازی نيروهای مسلح دوران رژیم               زحمتکش عقب 
های   ها، سپاه و گروه       شاه و سازماندهی نيروهای مسلح جدید، کميته          

های گسترده در        گرانه رژیم به درگيری         خوزستان اقدامات سرکوب    
دستگيری تعدادی از اعضای سازمان         .   انجاميد  ۵٨خرداد ماه سال       

سياسی خلق عرب خوزستان به درگيری کارگران بندر با نيروهای                  
وسعت اعتراض مردم به حدی بود که رژیم برای               .  سرکوب انجاميد 

کنترل اوضاع، نيروهای نظامی خود را از شهرهای اطراف به                           
 خرداد که به        ٩های رژیم در           گری   سرکوب.  خرمشهر گسيل نمود    

ها تن از مردم و       چهارشنبه سياه معروف شد به کشته و زخمی شدن ده          
در آذربایجان نيز      .  حمله معترضين به مراکز دولتی منجر گردید                

 .های حتا مسلحانه نيز رخ داد درگيری
 ماه نخست   ۵ تا   ۴ای از اعتراضات مردم در طول         اشاره من به گوشه   

های این رژیم عليه      گری  به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی و سرکوب      
چه که      مردم در سراسر ایران، ضروری بود تا بگویم برخالف آن                   

خواهد در این کتاب وانمود کند، درگيری ميان              وزارت اطالعات می   
آوردهای انقالبی خود و تالش         های مردم ایران برای حفظ دست          توده

برای تداوم انقالب،  با ضد انقالبی که تجسم عينی آن، دار و دسته                        
خمينی و جمهوری اسالمی بودند، محدود به کردستان و گنبد نبود،                    

در این ميان، مبارزه و مقاومت       .  بلکه در سراسر ایران جریان داشت      
اند   ی مردم کردستان و ترکمن هم آنقدر برجسته و درخشان                قهرمانانه

که دستگاه جاسوسی و کشتار جمهوری اسالمی، هرگز نخواهد                           
 .ها کتاب آن را تحریف کند توانست حتا با نوشتن ده

های کارگر و زحمتکش مردم ایران هرگز فراموش نخواهند کرد              توده
ای به ماهيت         که مردم کردستان از همان آغاز، در مقياسی توده                     

ارتجاعی و ضد مردمی خمينی و جمهوری اسالمی پی بردند و با                       
. ایستادگی در مقابل ارتجاع خواستار تحقق مطالبات برحق خود شدند            

این جمهوری اسالمی بود که با گسيل ارتش و بمباران شهرها و                           
روستاها ، اعدام و کشتار، تالش نمود مقاومت این مردم را در هم                        

با این همه اقدامات نظامی اواخر اسفند و اوایل فرودین در                    .  بشکند
هایی   ی مردم کردستان کارساز نيافتاد و ناگزیر شد، هيئت            برابر اراده 

اما نه واقعًا برای پذیرش              .  را برای گفتگو به کردستان بفرستد                
های سياسی، بلکه برای کسب           ی خودمختاری مردم و آزادی         مطالبه

تر نيروهای مسلح و یورش              فرصت به منظور سازماندهی منسجم          
 فرمان آن را صادر        ۵٨ مرداد    ٢٨تری که خمينی جالد در            گسترده
ی   به رغم این که این بار نيز یورش رژیم با مقاومت قهرمانانه                .  کرد

مردم و پيشمرگان کرد در هم شکست و پيام آبان ماه خمينی بازتاب                    
همين شکست بود، اما در ماهيت رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی                   

آميز مردم کردستان         طلبانه و مسالمت       نبود که در برابر تالش صلح          
ارائه شد،  "  طرح خود مختاری  "ها را که در       تمکين کند و مطالبات آن    

 به  ۶٠لذا جنگی را به مردم تحميل کرد که تا نيمه دوم دهه                    .  بپذیرد
جمهوری اسالمی مکرر شهرها و روستاها را بمباران           .  طول انجاميد 

های گروهی را      خلخالی اعدام .  در قارنا قتل عام به راه انداخت         .  کرد
ی اجرا درآورد و نيروهای مسلح رژیم هزاران          در کردستان به مرحله   

تن از مردم شهرها و روستاهای کردستان و پيشمرگان کرد را به قتل               
بعد هم ترور رهبران حزب دمکرات را به مرحله اجرا                           .  رساند
باید چيزی از     روشن است که در کتاب وزارت اطالعات نمی        .  درآورد

 .این جنایات جمهوری اسالمی یافت شود
وزارت اطالعات در مبحث جنگ گنبد نيز همانند کردستان، به شکلی            
کامًال رسوا تالش کرده است تصویری وارونه از واقعيت جنگ، نقش            
رژیم در برافروختن آن، مبارزات قهرمانانه مردم ترکمن و نقش                        

خلق ترکمن نيز      .  های فدایی خلق ایران ارائه دهد               سازمان چریک  
همانند مردم کردستان و مردم مناطق دیگر برای تحقق مطالبات خود               

های   گری  خلق ترکمن خواهان پایان دادن به ستم           .  به پا خاسته بودند     
های    این مردم خواهان باز پس گرفتن زمين             .  دوران رژیم شاه بود      

خواستند   آنها می .  غصب شده خود و سازماندهی کشت شورایی بودند          
از طریق شوراهایی که سازماندهی کرده بودند، زندگی آزادانه و                       

ها هم مانند مردم کردستان خودمختاری                    آن.  مرفهی داشته باشند      
شان را در منطقه در دست خودشان            خواستند که بتوانند سرنوشت      می

۶از صفحه   
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دهد،    شبه نظامی، دامنه تعرضات ضد انقالبی خود را گسترش می                   
ها و      ی سرکوب     کند، بر دامنه       اکنون دیگر گام به گام پيشروی می             

کند،     افزاید، حتا دانشجویان را کشتار می                     گری خود می          وحشی
نماید و برای تعرض همه جانبه و شکست                ها را تعطيل می       دانشگاه

 و کشتار    ۶٠شود که یورش سراسری سال            قطعی انقالب، آماده می     
هم که    گری و کشتارهای بعدی آن       وحشی.  هزاران تن را سازمان دهد     

ای    های زنجيره     جمعی زندانيان سياسی، قتل         نمونه آن قتل عام دسته        
ست   های سياسی   نویسندگان و فعاالن سياسی، ترور رهبران سازمان           

های اخير در جریان          گری و کشتار سال         یابد تا به وحشی         ادامه می  
گویم سراسر    از این روست که می     .   و پس از آن     ٨٨اعتراضات سال   

تاریخ سی و چند سالی که جمهوری اسالمی بر ایران حاکم شده است،              
های بی انتهای     گری  ست در مورد جنایات و وحشی        تمامًا کيفرخواستی 

اش در ایران سرکوب           جمهوری اسالمی، که تنها وظيفه و رسالت              
ها هزار تن از مردم         رحمانه ده   انقالب مردم و کشتار وحشيانه و بی          

 .ایران بود
های   گری، تمام مقاومت و مبارزه مردم و سازمان         در برابر این وحشی   

 .سياسی حتا در شکل مسلحانه آن حقانيت داشت
ای هم در مورد نقش و جایگاه سازمان           جا اگر بخواهم چند کلمه      در این 

های پس از قيام بگویم، نظرم این است که به رغم                  ما در نخستين ماه    
وجود گرایش راستی که در مرکزیت سازمان شکل گرفته بود و مدام               

ای فدایی خلق         کرد، اما سازمان چریک          داشت خود را تقویت می          
های کارگر و     ای در مبارزات توده     ایران، در این مقطع، نقش برجسته      

ها و مقابله با               زحمتکش مردم ایران، سازماندهی و آگاهی آن                     
 .گرانه و ارتجاعی جمهوری اسالمی ایفا نمود های سرکوب سياست

وزارت اطالعات در جلد دوم کتاب تالش کرده است که حيطه نفوذ و               
تأثيرگذاری سازمان را به مبارزات مردم در ترکمن صحرا و                               

در واقعيت اما به رغم نقشی که سازمان            .  کردستان محدود جلوه دهد    
در این هر دو مورد داشت، پایگاه مهم و عمده آن نه در این مناطق،                     

تا همين مقطع یعنی تا          .  بلکه در ميان کارگران سراسر ایران بود              
شد پيدا    تر کارخانه و حتا کارگاه کوچکی را می                کم ۵٨اواسط سال    

کرد که کارگران آگاه طرفدار سازمان در آن حضور نداشته باشند و                  
در برخی مناطق و شهرها از        .  ها نباشد   رهبری مبارزات بر عهده آن     

ها و مؤسسات توليدی و         نمونه تبریز و خوزستان، کارگران کارخانه        
خدماتی عمدتًا یا مستقيمًا در صفوف سازمان قرار داشتند و یا خود را               

هایی نظير نفت،         در رشته  .  دانستند   هوادار و جانبدار سازمان می           
ها، معادن مس و زغال سنگ کرمان، ذوب آهن، صنایع               سازی  ماشين

دفاع، و بسياری از صنایع و مؤسساتی که نقشی استراتژیک در                          
عالوه بر این   .  های سازمانی متعددی وجود داشتند      اقتصاد دارند، حوزه 

که سازمان در تمام شهرها و حتا تعداد زیادی از روستاها تشکيالت یا             
کانون قدرت و نفوذ سازمان نيز در                .  های تشکيالتی داشت        حوزه

توانست   پيمایی و گردهمایی، می      تهران بود که با هر فراخوانی به راه         
های   نقش اصلی را در دانشگاه     .  ها بکشد   صدها هزار نفر را به خيابان      

این .  سراسر کشور نيز دانشجویان پيشگام وابسته به سازمان داشتند               
های دمکراتيک معلمان، زنان،                   نفوذ و تأثيرگذاری در تشکل                 

 .کارمندان، محصلين و غيره نيز گسترده بود
تبدیل شدن سازمان به یک قدرت سياسی مهم در جامعه ایران گرچه                 
بخشًا به اعتبار مبارزات گذشته سازمان و نقش آن در جریان قيام                        

شد، اما مواضع رادیکال سازمان تا این مقطع،                  مسلحانه مربوط می    
به رغم این که سازمان فاقد برنامه و        .  تر در آن داشت     کننده  نقشی تعيين 

های کامًال روشن و مدون بود و حتا درک درستی از                                     تاکتيک
خودویژگی وضعيت سياسی جامعه در پی قيام نداشت، اما بر این                        

ست و در هر کجا        عقيده بود که جمهوری اسالمی یک رژیم ارتجاعی        
های کارگر و زحمتکش در مبارزه برای تحقق مطالبات                         که توده  

ها   ای، همراه و همدوش آن         انقالبی خود هستند، در هر شکل مبارزه          
روی از جنبش و سير          درست است که این نوعی دنباله        .  خواهيم بود 

خود به خودی حوادث بود، اما به حسب اتفاق، سازمان را در جهت                   

یعنی، توده کارگر و زحمتکش که مسير         .   داد  درست مبارزه یاری می    
صحيحی را در مبارزه در پيش گرفته بودند و بهتر از هر سازمانی                      
اوضاع سياسی پس از قيام را دریافته بودند، سازمان را که رابطه زنده        

های زحمتکش داشت، در جهت درست راهنمائی                 و نزدیکی با توده      
ی   کنم که روشن شود چگونه رابطه       من به دو مورد اشاره می  . کردند  می

های کارگر و زحمتکش          زنده و فعال یک سازمان کمونيست با توده              
تواند حتا به تصحيح اشتباهات و جلوگيری از انحرافات کمک                          می
 .نماید

 اسفند ماه، ما شعار       ١٩ی نشریه کار در      پيش ازانتشار نخستين شماره    
یک هفته نگذشت که موج انتقادات و        .  ایجاد سندیکاها را مطرح کردیم     

های انتقادی کارگران رسيد که خواستار طرح شعار ایجاد شوراها              نامه
. ها را ایجاد کرده یا در حال ایجاد آنها بودند              شده بودند که خودشان آن     

ما شعار را نخست به این شکل اصالح کردیم که سندیکاها را ایجاد                      
بعد هم شعار شوراها به     .  کنيم اما خود را به ایجاد سندیکا محدود نکنيم         

چرا که اوضاع سياسی این شعار را       .  شعار اصلی سازمان تبدیل گردید    
های کارگر بودند که اشتباه ما را تصحيح            در واقع خود توده    .  طلبيد  می

گيری پيرامون ماهيت هيئت حاکمه جدید            مورد دیگر، موضع   .  کردند
در سرمقاله اولين شماره نشریه کار که خود من آن را نوشتم، بر                 .  بود

اوًال، گفته شد، به رغم این که رژیم شاه سرنگونی              .  سه نکته تأکيد شد    
شده، اما سيستم دست نخورده باقی مانده است و باید برای برچيدن آن                  

ثانيًا، کارگران نتوانستند قدرت را قبضه کنند و برای رفع              .  تالش کرد 
. این اشکال باید تمام نيرو را به سازماندهی کارگران اختصاص داد                   

ی سياسی را در دستور         های گسترده   ثالثًا، نشریه کار وظيفه افشاگری      
های    کار خود قرار خواهد داد، تا عموم کارگران از تمام واقعيت                          

ای از ایران         چه که در هر گوشه              جامعه، عملکرد حاکميت و آن           
 .گذرد، آگاه شوند می

های هوادار سازمان      این سرمقاله بازتاب نظر عمومی سازمان و توده          
در شماره بعد، نامه سرگشاده به بازرگان در نشریه کار درج شد               .  بود

موج اعتراض به ویژه از خارج از           .  که نویسنده آن فرخ نگهدار بود        
سازمان چنان گسترده بود که این گرایش راست، عجالتًا ناگزیر به                       

در همان حال این امکان را به ما در نشریه کار داد که              .  نشينی شد   عقب
مشی رادیکالی را در مبارزه عليه هيئت حاکمه جدید و تقویت                                  

ی نزدیک و      رابطه.  های کارگر و زحمتکش پيش ببریم         مبارزات توده 
های مردم برقرار کرده بود، باعث گردید          ای که نشریه کار با توده       زنده

دهی مبارازت رادیکال بر عهده بگيرد        که سازمان نقش مهمی در جهت     
اما ضعف اصلی که همانا فقدان یک            .  ٣۵و ادامه پيدا کند تا شماره            

های مدون و منسجم بود به قوت خود باقی ماند و                        برنامه و تاکتيک    
برداری کند،      باعث گردید که جریان راست از همين ضعف بهره                      

های تشکيالتی تقویت نماید و سازمان را به            موقعيت خود را در ارگان     
ی دوم طرفدار جمهوری      مسيری سوق دهد که اکثریت آن به حزب توده 

 .اسالمی تبدیل گردد
 

خوب است در همين جا که صحبت از جنایات رژیم به                     -نشريه کار 
. های ایران و عراق شود         ميان آمد صحبتی هم در مورد جنگ دولت            

نویسند،ه چندین صفحه از این کتاب را به موضع فدائيان اقليت در قبال              
جنگ اختصاص داده، وارد پلميک شده، شرکت در این جنگ را                           
شرافتمندانه دانسته، اما در مورد عواقب این جنگ و خسارات آن                         

شود و حتا        جا به کلی الل می           چرا نویسنده در این      .  گوید   چيزی نمی  
 کند؟ ای به نابودی صدها هزار انسان نمی ترین اشاره کم
 

های ایران و         جمهوری اسالمی در مورد جنگ دولت              -رفيق توکل  
سازی دیگر کرده و آن را تحویل مردم ایران داده              عراق هم یک افسانه   

 .اش را تبرئه کند است، تا خودش و جنایات
گونه که جمهوری اسالمی داستان آن را سر هم بندی             ماجرای جنگ آن  

، یعنی   ٥٩کرده است، از این قرار است که روزی از روزهای سال                   
 شهریور، رژیم صدام بی مقدمه و غافلگيرانه جنگ را آغاز                   ٣١در  

٨ 
٧از صفحه   
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٩ 
٨از صفحه  ميلياردها دالر ثروت این    .  شدند و خانه و کاشانه خود را از دست دادند          

دست آخر هم    .  دو کشور بر باد رفت و شهرها به ویرانه تبدیل گردید               
 .بازی تمام شد و برد و باختی نداشت. بس گفتند آتش

یک سال و چند ماه پس از آغاز        .   سال ادامه یافت   ٨چرا حاال این جنگ   
جنگ، وقتی که نيروهای عراقی به مرزهای قبل از جنگ عقب                             

ی پایان دادن به جنگ شدند، تازه            های منطقه، واسطه     نشستند و دولت   
خمينی دست خود را برای همه رو کرد و شعار فتح کربال و برقراری                

 سال  ٧صدها هزار تن در طول          .  حکومت اسالمی را در عراق داد         
های خمينی کشته شدند، صدها هزار تن          طلبی  بعدی جنگ به خاطر جاه    

کودکان کم سن و سال را به              .  دیگر به جمع معلوالن افزوده گردید           
تر   جنایتی بزرگ .  روب به کار گرفتند تا کربال را فتح کنند             عنوان مين 

. از این ممکن نيست که این همه خسارت برای یک ملت به بار آورند                 
طلب رژیم فقط هنگامی ناگزیر به              خمينی جالد و دیگر سران جنگ          

بس شدند که نارضایتی و رشد اعتراضات مردم ایران به                پذیرش آتش 
مردمی که آگاه شده بودند، به نام       .  تهدیدی جدی برای رژیم تبدیل گردید     

ها   اند، دیگر حاضر به رفتن به سوی جبهه             ميهن کاله سرشان گذاشته     
های پی در پی چيزی عاید          های جنگ هم جز شکست       در جبهه .  نبودند

جاست که خمينی از سر ناگزیری جام زهر را                 در این .  شد  رژیم نمی 
با این اوصاف وزارت اطالعات چه        .  پذیرد  بس را می    نوشد و آتش    می
ست بر جنایکارانه بودن       تواند بگوید؟ هرچه بخواهد بگوید، تایيدی         می

بنابرای روشن  .  این جنگ و درستی موضع سازمان ما عليه این جنگ           
است که باید الل شود، تا چه رسد به بيان خسارات این جنگ به مردم                   

 .  ایران
های مردم ایران     اما توده .  خمينی پس از نوش جان کردن جام زهر مرد         

. گذرند  از این جنایت بزرگ جمهوری اسالمی و سران آن هرگز نمی               
باالخره روزی هم فرا خواهد رسيد که تمام سران و دست اندرکاران                   

 ١ /  ۵جمهوری اسالمی که در برافروختن و ادامه جنگی که به کشتار             
ميليون انسان انجاميد و خسارات سنگينی به مردم ایران وارد آورد، به             

 .جرم این جنایت بزرگ به پای ميز محاکمه کشيده شوند
شرکت در این جنگ ارتجاعی نه افتخاری داشت و نه آن گونه که                          

های مردمی که     توده.  بود"  شرافتمندانه"کند،    وزارت اطالعات ادعا می   
. های جنگ رفتند، مقصر نيستند            از روی ناآگاهی یا اجبار به جبهه             

های جنگ فرستادند     جنایتکار کسانی هستند که آگاهانه مردم را به جبهه        
کند   وزارت اطالعات تصور می    .  ترین جنایت را به بار آوردند        و فجيع 

که مردم ایران هنوز در دوران ناآگاهی از ماهيت و خصلت جنگ                       
برند و با واژه ميهنی که         های ارتجاعی ایران و عراق به سر می           دولت
تواند مردم    های کارگر و زحمتکش تبدیل شده است، می           گاه توده   به قتل 

را فریب دهد و به زعم خودش در مورد موضع سازمان ما در قبال                       
 .جنگ افشاگری کند

کند که در قبال این جنگ                    سازمان فدائيان اقليت، اما افتخار می               
حقيقت را  .  ارتجاعی موضعی کمونيستی و انترناسيوناليستی اتخاذ نمود      

 .به مردم ایران گفت و این حقيقت اکنون بر همگان آشکار شده است
لذا وزارت اطالعات جمهوری اسالمی باید بداند که جنایت بزرگ                      
کشتار فجيع مردم ایران در جریان این جنگ، بخش دیگری از                                

های کارگر و زحمتکش مردم ایران در محکوميت                کيفرخواست توده 
 .رژیم و سران آن بوده، هست و خواهد بود

 ادامه دارد
 

ارتش عراق مناطقی از خوزستان را به تصرف خود درآورد و              .  کرد
 سال جنگ را به خاطر دفاع از ميهن ادامه                ٨جمهوری اسالمی هم      

 .داد
مقدمات .  شود  واقعيت اما این است که هيچ جنگی بی مقدمه آغاز نمی              

وارد .  بينند    های ارتجاعی از قبل تدارک می                    ها را دولت          جنگ
حتا اقدامات ایذایی و نظامی      .  شوند  های سياسی با یکدیگر می       درگيری

دهند و پس از این مقدمات است که وارد           محدود عليه یکدیگر انجام می    
 .شوند جنگ رسمی و علنی با یکدیگر می

ماجرای جنگ ایران و عراق هم از این قرار است که با سرنگونی                      
رژیم شاه، صدام مترصد فرصتی بود که بتواند امتيازاتی را که در                    

ها   نامه الجزایر بر سر مناطق مرزی به شاه ایران داده بود، آن                  توافق
را باز پس بگيرد و عالوه بر این، رژیم عراق را به جای رژیم شاه                      

 .در جایگاه ژاندارم منطقه قرار دهد
اش با صدام تيره شده          خمينی هم که پس از اخراج از عراق، رابطه              

گرایان عراقی مخالف صدام،          بود، شروع کرد به سازماندهی اسالم          
از طرف دیگر   .  ها و آغاز درگيری در مناطق مرزی          مسلح کردن آن  

با مسلح کردن گروه کردهای قياده موقت که از دوران رژیم شاه در                   
ی   ایران اسکان داده شده بودند، جبهه دیگری عليه عراق در منطقه                   

گشت، از فرصت استفاده      صدام هم که دنبال بهانه می      .  کردستان گشود 
حمالت لفظی و   .  آغاز کرد باران مناطق مرزی کرمانشاه را        نمود و توپ  

های نظامی روز به روز شدیدتر شد و تشدید تضادها به                           درگيری
ای رسيد که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و دست به یک                     نقطه

 .حمله سراسری زد و جنگ رسمًا آغاز شد
بنابراین تا این جا روشن است که جنگ را دو دولت ارتجاعی حاکم                    

طلبانه خود      طلبانه و جاه       بر ایران و عراق به خاطر مقاصد توسعه               
 .برافروختند

های   بایستی مستثنا از جنجال       سازمان ما، سازمان فدائيان اقليت، می         
های ایران و عراق که هر یک در پی تحریک و تهييج                  تبليغاتی رژیم 

احساسات ناسيوناليستی برای کشاندن مردم به جنگی بودند که هيچ                   
نقش و نفعی در برافزوختن آن نداشتند، موضعی کمونيستی و                                

ما خطاب به کارگران     .  انترناسيوناليستی در قبال این جنگ اتخاذ کند         
ایران و عراق گفتيم که این جنگی ارتجاعی از جانب هر دو دولت                       

فریب شعارهای ناسيوناليستی و ميهن      .  بورژوایی ایران و عراق است     
های   داران و رژیم     این ميهنی که سرمایه     .  ها را نخورید     ی آن   پرستانه

گویند، ميهن شما کارگران و              ها از آن سخن می             پاسدار منافع آن     
ها بر شما حکومت کرده و        ست که سال    ميهن کسانی . زحمتکشان نيست 

ميهن .  اند     جز ظلم، ستم ، استثمار و جنایت، کاری نکرده                                    
های خود    ست که هزاران کودک، پير و جوان را در زندان             کارانی  ستم

در جنگ شرکت نکنيد    .  فریب این شيادان را نخورید     .  اند  سالخی کرده 
کنند و این شما       ها فردا صلح می      آن.  و به گوشت دم توپ تبدیل نشوید        

این جنگی غير عادالنه،        .  شود   تان تباه می        مردم هستيد که زندگی       
جنگ را به جنگ داخلی      .  ارتجاعی و تجاوزکارانه از هر دو سوست        

های ایران و عراق را سرنگون                 تبدیل کنيد، انقالب کنيد و دولت             
 .سازید
 ميليون  ١ /  ۵.   سال  جنگيدند   ٨.  چه که سازمان ما گفت، حقيقت بود        آن

ها تن آواره      ميليون.  ها تن معلول شدند       ميليون.  انسان به قتل رسيدند     
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حرکت اصول گرایان در انتخابات مجلس را                   
به این ترکيب   .  کند"  نظارت  "و بر آن    "  داوری"

نيز پس از آنکه مورد اعتراض برخی از اصول           
 نفر دیگر،   ٨گرایان قرار گرفت، قرار شده است        

جبهه پيروان خط    "دو نفر به نمایندگی از طرف          
جمعيت "یک نفر از طرف             "  امام و رهبری      

رهپویان انقالب  "، یک نفر از سوی      "ایثارگرایان
، یک نفر نماینده قاليباف شهردار                        "اسالمی

تهران، یک نفر نماینده الریجانی رئيس مجلس و          
در نهایت دو نفر نيز از حاميان احمدی  نژاد                       

مسائل انتخابات،  )  ٧+  ٨(اضافه  شود  و  کميته          
 . های مجلس را هدایت کند توزیع سهم و کرسی

جبهه "شایان ذکر است که همزمان با ایجاد                        
جبهه دیگری نيز به نام      "  پایداری انقالب اسالمی  

حول محسن    "  جبهه ایستادگی ایران اسالمی          "
رضائی ایجاد گردید که البته همانطور که در                   

های وی در این       ها نيز، رضائی و فعاليت        گذشته
زمينه هيچگاه جدی گرفته نشده بود، این بار نيز            

 . کسی به آن توجه نکرد و آن را جدی نگرفت
از هم اکنون قابل پيش بينی است که اکثر                              

های مجلس به دست باندهای مختلف                        کرسی
گرچه در اردوی       .  اصول گرایان خواهد افتاد         

فعًال تالش آشکاری برای            "  جریان انحرافی   "
شود، اما این        های مجلس دیده نمی         کسب کرسی  

گرایش نيز ولو نه از طریق مداخله و فعاليت                    
مستقيم و آشکار رحيم مشائی، اما از طریق                       
عناصر دیگر این باند و افراد کمتر شناخته شده              

اصالح .  تالش خواهند کرد به مجلس راه یابند              
طلبان و دار و دسته رفسجانی نيز که چشم به                    

" اصول گرایان منطقی       "همکاری و همياری           
اند، در هر حال با یا بدون ائتالف با اصول            دوخته

های شناخته شده         گرایان، با یا بدون شخصيت           
خود، و فردی و یا غير فردی وارد عرصه                         
انتخابات خواهند شد و شماری از آنان نيز به                    

 . مجلس راه خواهند یافت
ها طرفدار انتخابات پرشور و با              همۀ این جناح    

رونق و طرفدار بسيج مردم برای گرم کردن                   
اند، همه در حرف از وحدت و                   تنور انتخابات  
کنند، همه شکستی را که ممکن               اتحاد دفاع می    

ها شود    است از شکسته شدن وحدت، نصيب آن           
دهند، همه اما در عين حال در تدارک            هشدار می 

 !کسب سهم بيشتر برای خودهستند
های مجلس ميان خود و باز تقسيم                تقسيم کرسی  

ها و    ست که جناح    های پيشين، تمام آن چيزی       سهم
های سياسی مدافع نظم حاکم، برای آن          گروه بندی 

اند وبا یا بدون حضور مردم در                      تدارک دیده  
ها   ترجيح آن .  انتخابات، این کار را خواهند کرد        

اما این است که این هدف را به آراء مردم                            
ها به پای      بياميزند و بعبارت دیگر با کشاندن آن          

صندوق رأی و سوء استفاده از مردم، آن را                      
 !پوشش دهند

 سال است تحت          ٣٠مردم ایران که بيش از                
حاکميت ارتجاع اسالمی و در بدترین شرایط                  

برند و    خفقان و سرکوب و بی حقوقی به سر می            

اند، بارها و     های سياسی و مدنی محروم       از آزادی 
بارها اینگونه به اصطالح انتخابات را تجربه                 
نموده و به پوچ بودن و بی معنی بودن آن پی                      

 نيز  ٨٨انتخابات ریاست جمهوری سال       .  اند  برده
ترین شکلی نشان      برای چندمين بار و به روشن         

داد که جمهوری اسالمی هيچ ارزش و اعتباری            
برای رأی مردم قائل نيست و خود تصميم                           

گيرد که نام چه کسی را از صندوق رأی                        می
انتخابات دورۀ نهم مجلس ارتجاعی      .  بيرون آورد 

شورای اسالمی نيز مانند انتخابات ریاست                        
جمهوری و مانند تمامی انتخابات پيشين، به کلی           
ضد دمکراتيک، نمایشی و فاقد حداقل                                   
استانداردهای حتا انتخابات پارلمانی جوامع                    

بار به        ست که هر چند سال یک                      بورژوائی
دهند پای صندوق رأی بروند       شهروندان اجازه می 

و فرد یا افرادی را از ميان طبقه حاکم انتخاب                  
در جمهوری اسالمی، ولی فقيه و شورای            .  کنند

نگهبان آن، خود این فرد و یا افراد را از ميان                   

های عبث  مجلس ارتجاع و تالش
 رژيم برای 

 کشاندن مردم به پای صندوق رأی
 کانادا

   دالر٥٠الکومه                               
   دالر٥٠صدای فدائی                        
   دالر١٠نرگس                                
  دالر١٠نفيسه ناصری                       

  دالر١٠٠               ١دمکراسی شورائی 
   دالر٢٥فرهاد سليمانی                       
   دالر٢٥بهمن آژنگ                          
   دالر٣٠زنده باد سوسياليسم                
   دالر٢٠احمد زیبرم                          
   دالر٢٠زنده باد انقالب                     
   دالر٢٠کمال بهمنی                         

 
 سوئيس

  فرانک ٣٠اکبر صفائی فراهانی          علی
   فرانک ٣٠)         اسکندر(سيامک اسدیان 

  فرانک٣٠امير پرویز پویان                  
  فرانک٥٠حميد اشرف                        
  فرانک ٦٠سعيد سلطانپور                     

 ايران 
   تومان ٥٠٠٠احمد شاملو                          
   تومان ٥٠٠٠رفيق حميد مومنی                  
   تومان ١٠٠٠٠رفيق  بيژن جزنی                  

 
 هلند

  یورو١٠صدای کارگران و زحمتکشان   
   یورو١٥صدای کارگران و زحمتکشان   

 دانمارک
   کرون٢٠٠هوشنگ احمدی                     
  کرون٢٠٠دکتر نریميسا                        

   کرون٤٠٠.                                   م.پ
   

 آلمان
   یورو١٥بهروز دهقانی                       
   یورو١٥مناف فلکی                           
   یورو١٥عليرضا نابدل                       
   یورو١٥عليرضا  نابدل                     

گزینند و به مردم فقط این اجازه         طبقه حاکم بر می   
دهند که از ميان همين برگزیدگان رژیم،              را می 

و گاه  !  فرد یا افراد را به اصطالح انتخاب کنند            
اگر مشاهده شود که همين فرد و یا افراد برگزیده           

طور کامل مطابق ميل رژیم عمل        ها نيز به   شده آن 
را هم بر      "  انتخابات"کنند،حتا همين نوع            نمی
 .تابد نمی

بنابراین انتخابات در رژیم جمهوری اسالمی به           
کلی بی معناست و انتخابات دوره نهم مجلس                    
شورای اسالمی نيز جدا از آن نيست و فقط                         

هرچند رژیم و   .  شایسته بی اعتنائی و تحریم است     
های سياسی آن برای گرم کردن تنور                          جناح

انتخابات، ماشين تبليغاتی خود را به راه                               
زنند تا      اند و خود را به آب و آتش می                     انداخته

گروهی از مردم را به پای صندوق رأی                              
بکشانند، مردم اما این نمایش مضحک را از قبل           

اند و برچيدن تمام نظم حاکم را                        تحریم کرده   
 . تدارک می بينند

 

   یورو١٥مناف فلکی                           
 

 فراخوان کمک به راديو
 

 دانمارک
  کرون٥٠٠                              ٠١٣کد 

   کرون٥٠٠هوشنگ احمدی                     
 

 کانادا
   دالر٢٥صابر                                 
   دالر٢٥متين                               

   دالر١٥٠ی                            .ر.ع
 

 آلمان
   یورو١٠٠ممگانی                           
   یورو٥٠کارگر آزاد                       
   یورو٢٠٠هاشم عادلی                       
   یورو٥٠اسکندر                            
   یورو٢٠آبکناری                           
   یورو٢٠اشتوتگارت                       
   یورو٢٠رشيد حسنی                      
   یورو٢٠رحيم حسنی                      
   یورو٢٠ناصر شادنژاد                    
   یورو٢٠ایوب ملکی                       

   یورو٢٠آزاد             محمدرضا قصاب
  یورو ١٥٠.                             ب. ع

  یورو ١٥٠انقالب                             
 

 هلند
   یورو١٥٠فراخوان                          
   یورو١٥٠رادیو دمکراسی                 
   یورو١٥٠فراخوان رادیو                   

 
  انگليس 

   یورو٢٠رفيق حميد اشرف                
  یورو٢٥٠مسافر                             

 

 کمک های مالی
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١٢از صفحه   

به مشکالت و عوارض ناشی از اعتياد گرفتار               
حال پس از این همه بگير و ببند، در پی           .  شده اند 

این همه داغ و درفش و زندان، با اعمال این همه            
شکنجه و اعدام در مالء عام، نه تنها امنيت کذائی 
و مورد ادعای جمهوری اسالمی حاصل نشده                
است بلکه، به اعتراف محمد باقر ذوالقدر،                        

وضعيت جرم و انحراف در جامعه از حد                        "
 ". متعارف نيز خارج شده است

محمد باقر ذوالقدر که یکی از فرماندهان سابق               
سپاه است و اکنون به عنوان یکی از معاونان                    
دستگاه قضایی رژیم به شکلی دیگر در امر                      
سرکوبگری انجام وظيفه می کند، روز سه شنبه           

 ٣٠:   تير ماه در جمع خبرنگاران اعالم کرد           ١٩
روش های کيفری با جرم مقابله       سال است که با      

 و  وضع بدتر شده است    .  کرديم ولی موفق نشديم    
امروز، رویکرد پيشگيرانه تنها راه حل مقابله با           

 . جرم و آسيب های اجتماعی است
اعترافات ذوالقدر که ریشه در تشدید ناامنی                      
اجتماعی و به طور اخص گسترش تجاوزات                  
گروهی به زنان و قتل های صورت گرفته طی               
ماه ها و هفته های اخير دارد، واکنش دستگاه                   

. های ذی ربط جمهوری اسالمی را درپی داشت          
تعدادی از آنان، نه تنها منکر گسترش ناامنی های 
اجتماعی شدند بلکه، از کاهش جرم و جنایت نيز           

کسان دیگری،  به پذیرش واقعيت           .  حرف زدند  
گسترش جرم و جنایت در جامعه تن دادند اما،                 

آمریکا، اسرائيل،  "عوامل برون مرزی از جمله        
را عامل ناامنی " فيس بوک و سایت های اینترنتی

 .  در جامعه معرفی کردند
علی الریجانی رئيس مجلس، ضمن نگرانی از              

ميسيون کوضعيت موجود، با صدور فرمانی، دو        
امنيت ملی و قضایی مجلس را مامور رسيدگی به    

. بررسی علل افزایش ناامنی در جامعه کرد                     
، فرمانده   مقدم     اسماعيل احمدی  سرتيب پاسدار      

 در واکنش به اظهارات                 نيروی انتظامی،            
 از مجلس خواست که طرح ممنوعيت         الریجانی،

.  کند حمل سالح سرد را هرچه سریعتر تصویب         
 نيز،    فرمانده انتظامی تهران بزرگ        ،نيا   ساجدی
پليس "گفت  در جمع خبرنگاران       تير       ٣١روز   
 چند روز آینده طرح برخورد با                      طی   تهران

و "  حامالن سالح سرد را به اجرا خواهد گذاشت         
مهم تر اینکه، به دعوت علی الریجانی رئيس                  
مجلس ارتجاع، وزیر کشور، فرمانده نيروی                  
انتظامی، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری            
جمهوری اسالمی برای ادای توضيحات در مورد      

همه .  گسترش ناامنی به مجلس فرا خوانده شدند           
این افراد، جهت فریبکاری و وارونه سازی دالیل 
گسترش بحران جرم و جنایت در جمهوری                      
اسالمی وارد ميدان شدند و متفق القول و یک                   
صدا عوامل برون مرزی را به عنوان ریشه های     
علل اعتياد، گسترش تجاوز و افزایش جرم و                   

احمد توکلی،   .  جنایت در جامعه معرفی کردند           
نماینده اصولگرای مجلس نيز برای خالی نبودن           
عریضه، رسانه های همگانی را به دليل انعکاس         
اخبار مربوط به وقوع جرایم، مورد انتقاد قرار              

 .داد و خواهان محدودیت روزنامه ها شد
خالصه  کالم اینکه، آن چنان آشفته بازاری از                
تناقض گویی در مورد آمار، علل ناامنی و                         

گسترش وقوع جرم و جنایت در کشور برپا شد               
 .    که کم تر سابقه داشت

مسلما، اعتراف محمد باقر ذوالقدر به افزایش                 
وقوع جرم و جنایت، تنها بيان گوشه ای از                         
حقيقت و عملکرد سرکوبگرانه حکومت اسالمی         

هم اکنون، خشونت و نا امنی،           .  در ایران است    
اعتياد و   .  تمام ابعاد جامعه را فرا گرفته است               

مصرف مواد مخدر از شيشه و کراک گرفته تا               
انواع قرص های روان گردان، حتا به دور افتاده          

تجاوز .  ترین روستا های کشور نيز رسيده است         
به زنان، در ابعاد بی سابقه ای افزایش یافته                       

اراذل "است، گرایش به قتل، از محدوده عناصر          
فراتر رفته و به عنوان امری عادی در    " و اوباش 

 . گستره وسيعی از جامعه رایج شده است
به رغم اینکه مقامات پليس ایران از جمله ساجدی 
نيا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و احمد رضا            
رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی، تالش                
کرده اند با اعالم کاهش آمار جرم و جنایت، بر               
شکست سياست جمهوری اسالمی در امر ایجاد            
امنيت در جامعه سرپوش بگذارند، مستندات                   
پزشکی قانونی ایران از افزایش آمار قتل های                

طبق .  صورت گرفته با سالح سرد خبر می دهد           
 نفر با     ١٠٣٩اسناد پزشکی قانونی، کشته شدن           

، ٨٨ در مقایسه با سال        ٨٩سالح سرد طی سال       
سایت .   درصدی را نشان می دهد           ١٢افزایشی   

پزشکی قانونی ایران، همچنين با ثبت و بررسی           
 هزار پرونده نزاع با سالح سرد          ٨٠٠ ميليون    ۵

، آمار فوق را طی ده سال گذشته            ٨٩طی سال       
 . بی سابقه خوانده است

به راستی چرا جمهوری اسالمی با به کارگيری            
اینهمه سرکوب، ارعاب، شالق، دستگيری،                   
زندان، شکنجه و اعدام در مالء عام، قادر به                    
ایجاد امنيت در جامعه نبوده است؟ چرا با وجود             
به کارگيری اینهمه ابزارهای سرکوب، نه تنها              
وقوع جرم و جنایت کاهش نيافته ، بلکه گرایش              
به اعتياد، دزدی، قتل، تجاوز و اعمال خشونت              
در درون جامعه مدام سيری صعودی نيز داشته             

 است؟  
واقعيت این است که نظام سياسی و اقتصادی                   
حاکم بر ایران، خود اصلی ترین مروج اعمال                
خشونت و سر منشاء هر گونه نا امنی اجتماعی و  

جمهوری اسالمی با       .  سياسی در جامعه است         
اعمال خشونت عریان و سرکوب های مداوم                   
سياسی و اجتماعی در جامعه، با ایجاد خفقان و               
سلب ابتداتی ترین آزادی های فردی و حقوق                   
مدنی مردم، بيش از سه دهه است که جامعه را                

عالوه بر این،    .  در بحران ناامنی قرار داده است       
نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران،  با                    
تورم افسار گسيخته و گسترش بيکاری، بخش                
وسيعی از کارگران و توده های مردم را در                      

فقر، بيکاری، عدم   .  چنگال فقر گرفتار کرده است    
امنيت شغلی، نبود فضای مناسب تفریحی برای             
جوانان ، بی آیندگی و نداشتن چشم انداز، ناامنی            
را رواج می دهد، بازار اعتياد را گرم می کند،               
فحشا را گسترش می دهد، شرایط انجام جرم و               

در چنين وضعيتی،      .  جنایت را مهيا می سازد          
خانواده و کليت جامعه با ناامنی اجتماعی، بحران        
های  روحی و گسترش اعمال خشونت مواجه                 

بنابر این، تمام ریشه های جرم و                  .  می گردد  
جنایت و ناهنجاری های اجتماعی موجود در                  
جامعه را، می بایست در ماهيت ارتجاعی و                     
عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسالمی جستجو         

طبيعتا تانظام سرمایه داری و جمهوری               .  کرد
اسالمی هست، بيکاری، فقر، اعتياد، دزدی و                
گرایش به جرم و جنایت نيز از درون جامعه                     

 -بحران های سياسی      .  رخت بر نخواهد بست         
اجتماعی و ویرانگری حاصل از حاکميت                         
جمهوری اسالمی که هم اکنون کل جامعه را فرا           
گرفته است، با تشدید سرکوب و اعدام در مالء               

چنانکه تا کنون هم      .  عام نيز متوقف نخواهد شد       
 . نشده است

طی دو هفته اخير، اکثر مقامات مسئول جمهوری        
اسالمی با زدن نعل وارونه، عوامل برون مرزی        
و سایت های اینترنتی را عامل اصلی ایجاد                       

رسانه های   .  ناامنی در کشور معرفی کرده اند           
داخلی را به دليل درج گوشه ای از خبرهای                      
مربوط به جرم و جنایات و نيز تهيه گزارش در              
مورد برخی از تجاوزات گروهی به زنان، مخل           
امنيت روانی جامعه دانسته و در نهایت، خواهان          
محدودیت باز هم بيشتری برای همين روزنامه              

 . های حکومتی شده اند
دستگاه های امنيتی و ارگان های سرکوب                         
جمهوری اسالمی مجاز هستند، همچنان دروغ              
بافی کنند، نعل وارونه بزنند، عوامل برون                       
مرزی را دليل ناامنی و گسترش خشونت در                    
جامعه بدانند و روزنامه ها را به اتهام ایجاد                       

. در جامعه به صالبه بکشند                ناامنی روانی         
جمهوری اسالمی و همه دستگاه های امنيتی و                
قضایی اش می توانند همه این اراجيف را به هم             
ببافند تا گریبان خود را به عنوان عاملين اصلی              
وضعيت موجود و روند روبه رشد ناامنی                          

 . اجتماعی جرم و جنایت در جامعه رها سازند
مسلما، هيچ کدام از ادعاهای فوق، دیگر نمی                  
توانند بر شکست سياست سرکوب جمهوری                   

ارتجاع حاکم بر ایران، . اسالمی سرپوش بگذارند
در تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و                            

سرنگونی .  اجتماعی با شکست روبرو شده است       
انقالبی جمهوری اسالمی، اولين گام جهت برون         
رفت از وضعيت موجود و پایان دادن به ناامنی              

 .حاکم بر جامعه است
                        

 گسترش ناامنی در جامعه و اعتراف به شکست سياست سرکوب

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های رادیو دمکراسی شورایی از مشخصات زیر استفاده کنيد برای دریافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

رادیو دمکراسی شورایی   
د و             اری پ را به خاطر بس

 .به دیگران نيز بگویيد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

های    نامه    )اقليت(سازمان فدائيان   برای ارتباط با    

 . های زیر ارسال نمائيد خود را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://72.41.76.218/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره های پيام

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تهران        -درایران
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 

KAR 
Organization Of Fedaian (Minority) 
No 602  August 2011 

  ١١درصفحه 

١از صفحه   
١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماهواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

کمونيست ها ودیگر نيروهای مترقی و آزادی                
خواه را به زندان افکنده و کشتار وقتل عام                         

فعاليت سازمان های سياسی و هر انسان          .   کردند
مبارزی را ممنوع و سرکوب نمودند  و انجام                   
هرگونه فعاليت سياسی حتا در چهارچوب قوانين         
کذایی خود رژیم را نيز با زندان و شکنجه پاسخ             

کارگران را از ابتدائی ترین حقوق صنفی          .  دادند
و تشکيالتی شان محروم ساختند، دانشگاه ها را             
به پادگان تبدیل کردند و با تحميل حجاب اجباری           
و قوانين تبعيض آميز و زن ستيز، زنان را به                   

به .  سمت بردگی قرون وسطائی سوق دادند                  
فرمان خمينی قلم ها را شکستند، روزنامه های              
دیگراندیش را بستند و حتا کوچکترین انتقادی از          
طرف روزنامه های دورن حاکميت را نيز بر                 
نتافتند، تا به زعم خود  با ایجاد فضای                                     
گورستانی، هر صدای اعتراضی را منکوب و              
بجز صدای مرتجعين حاکم بر ایران هيچ صدای           

 . دیگری به گوش نرسد 
همزمان با سرکوب های سياسی، در عرصه های   
اجتماعی نيز، تسمه بر گرده جوانان کشيدند،                   
جامعه را از حق شادی و تفریحات سالم محروم              
ساختند، در هر کوی و برزن، انبوه دختران و                 

پسران جوان را، یکی پس از دیگری دستگير و             
در زندان و شکنجه گاه های رژیم جای دادند،                  
بيکاری، گرانی، فقر و تورم روبه تزاید را بر                 
کارگران و توده های زحمتکش جامعه تحميل                 
نمودند و آنگاه در پس پرده از طریق شبکه های             
مافيایی حکومتی از جمله سپاه پاسداران، مواد               
مخدر در جامعه توزیع و عمال زمينه های                          
اعتياد، ، فحشا فساد و دزدی و جرم و جنایت را              

 .در همه ابعاد جامعه وسعت بخشيدند
در تمام این سال ها، نهادهای امنيتی رژیم، پليس، 
نيروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری                      
اسالمی، با توسل به وحشيانه ترین شيوه های                  
سرکوب، ظاهرًا به مبارزه با دزدی و فساد،                     
فحشا و اعتيادی که حاصل ویرانگری نظام                      
سياسی و اقتصادی حاکم بر ایران است،                              

در همچنان بر      !  نتيجه چه شد؟ هيچ       .  برخاستند
دزدی وفساد افزایش       .  همان پاشنه می چرخد         

یافت، جرم و جنایت بيشتر شد، قتل و چاقوکشی             
به امری روزانه مبدل گشت، شمار معتادان بيش          
از پيش افزایش یافت و بيش از دو ميليون خانوار          

 گسترش ناامنی در جامعه و 
 اعتراف به شکست سياست سرکوب


