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مقدمه

 و فروپاشی رژیم پادشاهی ایران به دست مردم پاسخ به سؤاالت زیر در دستور کار روز  نهادها و1357 بهمن 22پس از 

.گروه های سیاسی شرکت کننده در انقالب قرار می گیرد

آیا باید رهبری انقالب توسط خمینی پذیرفته شود؟.1

 وبا وجه بالنده تاریخ همراه وهمگام بوده است؟ آیا مضمون و محتوای تضاد خمینی با دیکتاتوری شاه  و آمریکا ، انقالبی.2

آیا ضرب المثل »دشمِن دشمن ما ، دوست ماست« هنوز به قوت خود باقی است؟

رهبری انقالب ، نشانگر حقانیت تاریخی تکاملی این آیا برتری کمی نیرو های خمینی و پیروانش در به دست گرفتن.3

نیروها هم بوده است؟

درصد( دچار اشتباه تاریخی میشوند یا نه؟ نمونه های تاریخی چنین۹۸آیا اکثریت مردم و یا حتی اکثریت مطلق مردم ).4

پدیده ای کدام است؟ حمایت اکثریت مطلق مردم از یک تفکر، برای بالنده نشان دادن آن تفکر کافی است؟

آیا افراد و اشخاص و جریان های سیاسی که نفی دیکتاتوری شاه را قبول داشتند  ولی نیروی برآمده از انقالب را یک.5

 می دانستند و شعار »انقالب مرد؛ زنده باد انقالب« را سر می دادند، هنوز مورد نکوهش و نوزاد سقط شده و ناقص الخلقه

سرزنش هستند؟

آیا نهادها و سازمان های انقالبی برآمده از انقالب باید در مقابل این رهبری سکوت کرده و یا اعالم مواضع آشکار نمایند؟.6

کدام گروه یا حزب یا نهاد سیاسی به غیر از امام خمینی توانایی رهبری و سرکردگی پس از انقالب را می تواند داشته.7

؟(و یا حداقل ادعای آن را)باشد 

کدام طبقات و اقشار اجتماعی در ادامه انقالب شریک بوده و یا احتمال حذف شدن دارند؟.۸

ماهیت طبقاتی انقالب چیست و کدام طبقه،  دست باال را در آینده انقالب خواهد داشت؟.۹

رابطه حکومت جدید با جهان خارج چگونه خواهد بود؟.10

آیا ماشین دولتی در این انقالب در هم شکسته می شود و یا تنها ترمیم ها و اصالحاتی به نفع هیئت حاکمه جدید در آن.11

به وجود می آید؟

چگونه باید تحقق یابد؟ )هر چند( استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی)سه خواسته ی اصلی توده های مردم در این انقالب .12

.(هیئت حاکمه شعار عدالت اجتماعی را با جمهوری اسالمی تعویض می نماید

قانون اساسی بعدی چگونه باید باشد؟.13

مسئله قومیت های ملی و مذهبی چگونه باید حل شود؟.14

ماهیت این انقالب چیست و ضد انقالب در مقابل آن چه معنایی پیدا می کند؟.15
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.عالوه بر پرسش های فوق مسائل نظری و تئوریک انقالب هم باید حل و فصل شود و به این مسائل پاسخ داده شود

ها بممه نفممعتضمماد این رفع و کند رفع خواهد می را فممرهنگی اجتممماعی و طبقاتی، تضادهای از یک کدام انقالب این.1

منافع طبقاتی کدام طبقه صورت می گیرد؟

ساختار سیاسی حکومت بعدی چگونه است؟.2

مسائل فرهنگی جامعه به چه شیوه ای می خواهد حل شود؟.3

نحوه برخورد با مسائل هنری و هنرمندان چگونه خواهد بود؟.4

نیروهای مسلح در آینده چگونه خواهد بود؟.5

کنندگان انقالب اصلی های خواسته

پاسخ ضروری که در مقابل نهادها و سازمان های انقالبی قرار گممرفت، و مبرم مسئله ی اولین بهمن،  22 انقالب فردای همان از

 داشممتند چیسممت و چگونممه بایممد بممه آنشرکت انقالب این در که میلیونی های توده این اصلی خواست» که بود سؤال این به

در پاسخ به این پرسش از یک طرف هیئت حاکمه نامرئی به رهممبری امممام خمیممنی قممرار داشممت و طممرف دیگممر« پاسخ داد؟

.سازمان ها و نهادهای انقالبی و شخصیت های مستقل و ملی

که بخشی از آن شورای)روزنامه آیندگان هم منعکس کننده ی اطالعیه ها و نظریات دولت انقالبی و هم هیئت حاکمه نامرئی 

. ما برای تحلیل مسمائل وقت و پیگمیری اتفاقمماتمی باشد و از موضعی لیبرالیستی به انقالب و نتابج ان می پردازد( انقالب بود

رخ داده از این روزنامه مدد گرفته ایم.

57 بهمن 23 دوشنبه آیندگان،

.به تأسیسات ارتش صدمه نزنید:  بازرگان

.رئیس ستاد ارتش با بازرگان همکاری می کند

.در این مرحله خواست هیئت حاکمه حفظ ماشین دولتی و جلوگیری از فروپاشی ارتش و استفاده از آن برای روز مبادا است

.از نظر بازرگان، انقالب به معنای دست به دست شدن حکومت و دولت است و نه تغییری انقالبی در محتوای حکومت قبلی

.در همین دوران با خواسته های دو سازمان انقالبی،  یکی مجاهدین خلق و دیگری فداییان خلق مواجه هستیم

انقالب از خلق مجاهدین نخستین های خواسته

بنممدی جمع چنین خود نظر از را ها توده های خواسته خود،  اطالعیه اولین در خلق، مجاهدین سازمان یعنی عمده گروه اولین

.کندمی 

.است شننده نمایننان نننوین نظمی ما تنناریخی انننداز چشم در اینک و رود می پیش به خلق خروشان جنبش

خلننق، رنجبر طبقات دست به که توحیدی بود،  نظام نخواهد خبری کشی بهره و ظلم از آن در که ای حماسه

این در. شد خواهد بنا دیدگان ستم و کشان زحمت سایر و دهقانان و کارگران دست به زمان ، منصفان دست به
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به عمل مینندان در و نننیز گذشننته های سال در تاریخی تجارب بر عالوه ما انقالبی اسالمی ایدئولوژی میان

 ایبّرنده سالح به استثمار و ارتجاع،  امپریالیزم ضد بر مبارزه در توانسته چگونه که است داده نشان وضوح

خود توانایی و ایدئولوژی،  شایستگی این که داریم ایمان و یقیق ما و شود تبدیل مردم های توده دست در

و رهایی تا و توحیدی خط نظام استوار و اجتماعی یگانگی تحقق تا انقالب و مبارزه مراحل تمام طی در را

(۵۷ دی ۳۰. )داد خواهد نشان انسان کامل رستگاری

.در واکاوی اطالعیه فوق می توان موارد زیر را برشمرد

سممازمان. اطالعیه نشان می دهد که ماهیت طبقاتی سممازمان بممه طبقممات میممانی و رو بممه پممایین جامعممه تعلممق دارد.1

را از گفتارهای دکتر علی شریعتی و تا حدودی آیت اهلل طالقانی به عاریت گرفتممه« جامعه بی طبقه ی توحیدی»شعار

البته آن ها نیز در آن دوران تحت تأثیر نظریات انقالبی سوسیالیستی جهان به ویژه کوبا و ویتنام بودنممد و هممر. است

.انسان انقالبی در آرزوی بهبود زندگی زحمت کشان جامعه بود

سازمان مجاهدین به دلیل مبارزه با شاه و پرداخت هزینه در این راه خممود را طلبکممار از انقالب و سممازمان را بممرای.2

.رهبری انقالب سزاوارتر از خمینی میداند و یا حداقل شریک در قدرت

بممرای. سازمان کوشش زیاد دارد تا ایدئولوژی حمایت از زحمت کشان را با گفته ها و احادیث مممذهبی تممرکیب نماید.3

.حفظ وجه انقالبی خود از اسالمی سخن به میان آورد که پاسخ گوی خواسته ها و آرمان های توده های مردم باشند

نظریات سازمان مانند نظریات تمام سازمان های طبقه میممانی در نهممایت مشممابه نظریممات سوسیالیسممت ها اتوپیممایی.4

مثال هممایی در این مممورد کشممیش ها و. خواهد بود که عدالت خواهی را مبنا قممرار می دهنممد نممه تحمموالت طبقمماتی را

این مطلممبی اسممت کممه در. روحانیون امریکای التین بودند که سعی می کردند به چهره ای انقالبی به مسیح بپردازند

.گذشته تکرار شده و در آینده هم تکرار خواهد شد

به علت ابهام و دوگانگی طبقاتی سازمان، این سازمان نمی تواندبه ماهیت طبقاتی هیئت حاکمه حمله نمایممد و کممار.5

.خود را با مبارزه با عوامل ارتجاع به پایان می برد که لفظ ارتجاع نیت های طبقاتی آن ها را پنهان می کند

سازمان به دلیل ایدئولوژی مممذهبی خممود، راه پراگماتیسممتی و مصمملحت گرایانه را در پیش خواهممد داشممت و سممعی.6

بممه همین جهت اسممالم را. می نماید که با پیش کشیدن اسالم فاصله خود را از توده های مممردم مسمملمان زیمماد نکند

ایدئولوژی انقالبی معرفی می کند که به کمک آن انقالب رخ داده و می تواند با عصممای مممذهب و عقایممد مممذهبی بممه

.پیش رود

 میالدی بر محور سوسیالیسم به پیش می رفت و امپریالیسم آخممرین نقشممه های1۹70 و 1۹60شرایط انقالبی دهه .7

میلیتاریستی خود را در جهان می کشید به همین جهت تمام نیروهای انقالبی در هر کجای جهان دشمممنی بممه نممام

هر چند سممازمان مجاهممدین نظممر خممود را دربمماره. امپریالیسم برای خود دارند که مبارزه با آن ضروری و مبرم است

تعریف امپریالیسم شفاف و روشن بیان نمی کند؛ چون شفاف ساختن این مفهوم در آن زمان الجرم به طرفممداری از

.اردوگاه شرق می انجامید که سازمان از آن بسیار اکراه دارد

روحیه انقالبی سازمان پیش از این که طبقاتی باشد به روحیه و اشخاص عضو در سممازمان ارتبمماط دارد و چممون این.۸

افراد در روند انقالبی سال های چهل و پنجاه نقش داشته اند اکنون می توانند از این تجارب انقالبی برای بیان نظریات

.خود استفاده کنند

نکته جالب توجه دیگر در این اطالعیه نپرداختن به موضوع آزادی و ازادی های فردی است و این تضاد و تنمماقض در.۹

از یک سو تفکرات روشممنفکرانه و شممرقی سممازمان نمی توانممد بمما. اندیشه های سازمان امری ثابت و پابرجا خواهد بود
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سازمان ماننممد کسممی. آزادی های فردی به مخالفت برخیزد و از سوی دیگر حفظ اسالم و شریعت با آن مباینت دارد

.است که پایش در زمین گیر است و دست هایش در آسمان به دنبال بهشت موعود می گردد

.سازمان به دلیل فشار از پایین انقالب مجبور است که خواست های توده های مردم را مورد توجه قرار دهد.10

گره خورده است که در تفکممرات ممذهبی همر« حکومت توحیدی»ماهیت بعدی حکومت به امر مبهم و ناشناخته ی .11

.گونه تفسیری از آن می توان به عمل آورد

دلیل مبهم بودن ماهیت طبقه ی حاکمه در آینده و  مالحظات سیاسی، سممازمان از پممرداختن بممه ممماهیت طبقمماتی.12

.هیئت حاکمه بعدی پرهیز می کند

می پندارد که به دلیل مسلمان بودن توده های مردم نباید از مذهب فاصله پیدا کند و در صممورت لممزوم بمما نیروهممای.13

.مذهبی از هر نوع می تواند ائتالف به عمل آورد؛ چرا که به ماهیت طبقاتی این نیروها کاری ندارد

این. دلیل عدم صراحت در موضع گیری طبقاتی روشن، سممازمان بایممد ملغمممه ای از اقشممار اجتممماعی مختلممف باشد.14

.مطلب را مبارزات آتی سیاسی در کشور معلوم می کند

البته باید توجه داشت که این هدف بممدون اینکممه. بر علیه امپریالیسم هم یکی دیگر از اهداف سازمان اعالم می شود.15

چرا که روح زمانه ای انقالب برای هر نیروی دموکراتیکی. ماهیت و محتوای امپریالیسم تعریف گردد، مطرح می شود

مبارزه با امپریالیسم را یک وظیفه مبرم می شناسد و نیروهای انقالبی تمام جوامع این مبارزه را سممرلوحه کممار خممود

به هر حال در آینده معلوم می شود که این سازمان کدام یک از نیروهای کشورهای جهان را پرچم دار. قرار می دهند

.مبارزه با امپریالیسم می شناسد

در واقممع شممعار آزادی در انقالب نادیممده. نکته ی جالب در اعالمیه فوق عدم اشاره به آزادی و آزادی های فردی است.16

.گرفته شده است

57 بهمن 24 شنبه سه آیندگان،

جیمی کارتر: امریکا حاضر است با رهبران انقالبی ایران کار کند.

امریکا آماده ی شناسایی حکومت بازرگان شد.

کشورهای بزرگ غرب درباره اوضاع ایران سکوت کرده اند

بعد از کنفرانس گوادولوپ و به پایان رسیدن حکومت پهلوی به کمک ژنرال هایزر در ایران و تقدیم حکومت توسممط سممپهبد

امریکا به هیچ وجممه خممود را در. قره باغی به امام خمینی، امریکا منتظر است که ازحکومت جدید ایران امتیازات الزم را بگیرد

به طور خالصه سیاست انفعالی امریکا به رهبری کارتر و حزب دممموکرات در مقابممل ایممران بممه. مقابل دولت بازرگان نمی بیند

.جدیت دنبال می شود

57 بهمن 24آیندگان، سه شنبه 

نورالدین کیانوری دیروز از آیت اهلل خمینی ستایش کرده و می گوید: مواضع آیت اهلل مترقیانه هستند. با

موضع حزب کمونیست ایران متضاد نیست.

نورالدین کیانوری مهدی بازرگان، نخست وزیر تعیین شده از سوی آیت اهلل خمینی را یننک میهن پرسننت

خوب معرفی کرد.
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57 بهمن 25 چهارشنبه آیندگان،

پیام آیت اهلل خمینی به ملت ایران: تمام اسلحه هایی که در دست مردم است جمع شود.

.باید به این امر توجه داشت که لنین گرو های مسلح، مردم و کارگران را تنها ضامن انقالب و پیشرفت آن می داند

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

پیام آیت اهلل خمینی به کارکنان شرکت نفت: اکنون بحمداهلل پیروزی حاصل شده. مقتضی اسننت اعتصنناب

خود را بشکنند و بر سر کار خود بروند. اکنون اعتصاب بر خالف مسیر انقالب است و شکستن آن موافننق

صالح ملت است.

در واقممع بهممترین. با حذف اعتصابات یکی از برنده ترین سالح های کارگران برای ادامه فشار از پایین، از میان برداشته می شود

.راه برای حذف نقش سیاسی توده ّا در حکومت از میان برداشتن فشار از پایین است

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

تهران، خبرگزاری فرانسه: چند هزار تن از کارکنان اعتصابی شرکت نفت اعالم کردند:  امروز کار را با بقیننه

کشور از سر نخواهند گرفت. این اعتصابیون شرکت نفت می خواهند در شورای انقالب نماینده داشته باشند.

رشد و آگاهی سیاسی آن ها در مرحله ای باالتر. این خواسته ها نشان از استقالل جنبش کارگری ایران از نهادهای مذهبی دارد

.از مبارزات سندیکالیستی می باشد ولی تنها نقطه ضعف آن نداشتن حزبی سیاسی است که توان رهبری آن ها را داشته باشد

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

سرمقاله:  کارگران از طریق سندیکا، راه دست اعتراض کننردن را می آموزننند. شکسننت پیشننین تشننکیالت

کارگری، تجربه ای است که باید در ساخت سندیکاهای تازه به کار گرفته شود.

اگر آیندگان را نماینده ی جریان های مستقل و لیبرال جامعه بدانیم، این سرمقاله نشان می دهد کممه چگونممه عناصممر میممانی و

مترقی و مستقل جامعه چشم امید خود را به حرکت طبقه کارگر دوخته اند و مبارزه آینده بین جریان هایی خواهممد بممود کممه

.مبارزه برای تشکیل سندیکای واقعی کارگری در دستور روز است. می خواهند این حرکت را متوقف و یا کند نمایند

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

سرمقاله: نباید اجازه داد انقالب در مراحل رشد خود به انحصار طبقه ای خاص در آید.

برای کسانی که از هوش و فراست و آینده نگری برخوردار می باشند، در پشت دیوارهای انقالب ملی و دموکراتیک مردم ایران،

نیروهممای. اردوگاه نیروهای واپس گرایی پیداست که به جمعآوری نممیرو بممرای قلممع و قمممع نیروهممای مممردمی انقالب هسممتند

بوی این خفاشممان تاریممک نشممین مشممام هممر آزاده ای را. واپس گرایی که سر از دخمه تاریک تاریخ جزم گرایی بیرون آورده اند

.می آزارد
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نشانه های انحصارطلبی از همه طرف هیئت حاکمه به چشم می خورد و این روند با شممدت بیشممتری ادامممه دارد چممون رهممبر

انقالب خود را مافوق و ماوراء نیروهای سیاسی می بیند و تصمیمات فممردی او از هیچ فیلممتری نمی گذرنممد و همممه الزم االجممرا

.این مطلب عالوه بر انحصار سیاسی برای حلقه هیئت حاکمه از استبداد فردی هم حکایت دارد. می باشند

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

سرمقاله: بعد از رژیم استبداد، دشمن بعدی انقالب مردم ایران، فرصت طلبانی هستند که این روزها همچننون

قارچ از زمین می رویند و دنبال کالهی از این نمد هستند.

ترکیب طبقاتی انقالب و رهبری التقاطی طیف های مختلف و نداشتن برنامه برای انقالب ملی و دموکراتیک بی شممک خلممل و

این نیروهممای حاشممیه ای بممالتبع ماننممد تمممام انقالبممات. فرج بسیار برای نفوذ نیروهممای حاشممیه ای در انقالب فممراهم می آورد

تنها زمممانی انقالب می توانسممت ایمن بمماقی بمانممد کممه طبقه ی کممارگر و حممزب و. ضدکارگری و مدافع سرمایه داری می باشند

نمایندگان کارگران بتوانند در تصمیم گیری های سیاسی شرکت داشته باشند که در این مرحلممه چممنین چشممم اندازی متصممور

.سیمای مذهبی انقالب ایران مهمترین مقر برای عرض اندام فرصت طلبان و در نهایت ضدانقالبیون خواهد شد. نیست

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

کسانی که انقالب را فقط در چارچوب اهداف طبقه خود می پذیرند، از دشمنان انقالب هستند.

.در صحت این نظریه که برای تمام انقالبات صادق است شکی وجود ندارد و ایران آزمایشگاه چنین حممرکت تمماریخی ای است

.انحصارطلبی از ارکان و صورت این انقالب است

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

گفتگو با جواد مجابی: نه، استبداد دیگری نمی تواند جایگزین استبداد دو هزار و پانصد ساله شود.

این روشممنفکران. روشنفکرانی که به نیروی انقالب اعتقاد دارنممد می تواننممد تصممور یممک حکممومت دیکتمماتوری دیگممر را بکنند

فاصله ای بین خودشان و توده های مردم نمی بینند و چون در جریان انقالب شرکت داشممته اند فکممر نمی کننممد کممه شمماید بممه

این روشنفکران مستقل و دموکرات فقط عالئم خطر را دریممافت می کننممد ولی از. سادگی از صفحه ساسی کشور حذف شوند

هر چند به خاطر هوشمندی اجتماعی خود باید بممه زودی و بممه درسممتی از کم و کیممف ممماجرا. محتوای آن بی خبر می باشند

.باخبر شوند

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

این خطاست که انقالبیونی را که در جنبش ایران شرکت داشتند به دو گروه مذهبی و غننیر مننذهبی تقسننیم

کنیم.

روشنفکران ایرانی برای گفتمان درباره ی وحدت نیروهممای شممرکت کننمده در انقالب بمه تجممربه ی انقالب مشممروطیت چشمم

ولی. دوخته اند که در آن نیروهای مذهبی و ملی در زیر یک پرچم وحدت پیدا کرده بودند و آن هم مبممارزه بمما اسممتبداد بممود

.اکنون این دسته بندی از طرف هیئت حاکمه با هدف حذف نیروهای چپ می باشد
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57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

آقای بازرگان!  انقالب کجا و این انتصابات کجا؟!

. هیئت حاکمه در جهت حفظ ماشین دولتی قدیم حرکت می نماید. زنگ خطر برای روشنفکران به صدا در آمده است

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

سانسور به شکل دیگری در رادیو و تلویزیون

قطب زاده:  تلویزیون متعلق به افراد مسلمان است.

هیئت حاکمه با هوشیاری کامل رادیو و تلویزیون را به صورت کاماٌل انحصاری در اختیار گرفته و از آن برای تبلیممغ  سممرکوب

.از این پس رادیو و تلویزیون قلب رژیم و زبان آن است. عقاید آزادی خواهانه و دگراندیشان استفاده به عمل خواهد آورد

57 بهمن 25آیندگان، چهارشنبه 

نامه سرگشاده دکتر امیر معینی به مهدی بازرگان: انتصابات اخیر، خطری برای نهضت و انقالب است.

چریک های فدایی: سازمان مجاهدین خلق را جزء رادیکال ترین مبارزان می دانیم.

روحیه ی انقالبی اعضاء سازمان فداییان راه درست را در نزدیکی و همبستگی با سایر گروه های انقالبی می دانممد و آینممده بایممد

.نشان دهد که این روند همبستگی و نزدیکی به کجا ختم می شود

انقالب از فداییان نخستینخواسته های 

چریک های فدایی خلق هنوز نمی توانند یک برنامه برای آنچه که باید انجام دهند ارائه کنند و در عین حال به دلیل روحیه

انقالبی اعضاء آن به دنبال پیگیری خواسته های مردم هستند و به ویژه از آن جهت که روح سوسیالیسم در سازمان آن ها

.وجود دارد مطالبات کارگری آن ها پررنگ است

سندیکاها را به وجود آوریم اما فعالیت خود را به سندیکا محدود نکنیم.

.آشنایی ضمنی با نظریات لنینیستی به آن ها می گوید که نباید در مبارزات سندیکالیسم متوقف شد

آیا سیاست وزیر جدید کار ادامه سیاست وزیران کار گذشته نیست؟

.سازمان متوجه سیاست مزورانه هیئت حاکمه در حفظ ماشین دولتی قدیمی می باشد

نابود باد حاکمیت امپریالیسم و نوکرانش، برقرار باد حاکمیت خلق

فداییان خلق امپریالیسم را از دریچه چشم جنگ های آزادی بخش ویتنام می بیند و هنوز تحلیل درستی از چگونگی حضور

.آن در گذشته ایران و آینده ندارد و جنبه شعاری خواسته ها بیشتر مورد عنایت است

درک نادرست بعضی از رهبران ارتش ضدخلقی، جنبش را تهدید می کند

.در این جا سازمان درست در نقطه مقابل نظریات هیئت حاکمه در مورد حفظ ماشین دولتی قدیمی است
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سانسور مطبوعات محکوم است

سازمان دارد. اولین تیرهای ترکش هیئت حاکمه برای حذف آزادی ها بعد از ده روز از انقالب بر تن سازمان نشسته است

.متوجه می شود که هیئت حاکمه آزادی فردی و سیاسی را مورد هدف قرار داده است

کارگران خواستار شرکت مستقیم در تصمیم گیری سیاسی شدند

.این خواسته هم درست در نقطه مقابل هیئت حاکمه است که خواستار شکستن اعتصابات و رفتن به سر کار کارگران است

دهقانان: زمین های از دست رفته را پس می گیریم

.این شعاری کاماٌل توخالی است که بعد از اصالحات ارضی هیچ معنایی ندارد مگرد در مواردی جزئی

کمیته های امام در بعضی از کارخانجات از کارفرما حمایت می کنند

سازمان فداییان هنوز به ماهیت طبقاتی هیئت حاکمه جدید پی نبرده است و متوجه نیست که کمیته های امام در به خفقان

.کشیدن خواسته های مردمی چه نقش بزرگی دارند

به دلیل انقالبی بودن اعضای سازمان فداییان خواسته های احقاق حقوق کممارگران و کشمماورزان مطممرح می باشممد و بممه دلیممل

سممازمان بمما غریممزه. تیزهوشی انقالبی اعضاء سازمان بوی تشکیالت ضدمردمی امنیتی و لشگری را به خوبی درک کرده است

انقالبی خود متوجه است که به کمک فشار از پایین انقالب، راهی بمرای پیشمبرد  انقالب وجمود دارد و بمه ویمژه بمه حمرکت

مستقل کارگران و دوری جستن آن ها از شعارهای مذهبی چشم امیمد دارنمد و تالش دارنمد تما حمرکت کمارگران را از بمرزخ

.سندیکالیسم عبور دهند

اما سازمان به دلیل جوانی و کمبود وقت هیچ برنامه مدونی برای آینده طرح نمی کند و بدین جهت دچار روزمممرگی سیاسممی

سممازمان تشممخیص درسممتی از. شده و به دنبال حرکت های اجتماعی است که می تواند آخراالمر به انفعممال سیاسممی بیانجامد

.ماهیت هیئت حاکمه ندارد به همین جهت ممکن است در آینده به بالتکلیفی سیاسی در مقابل هیئت حاکمممه منجممر شممود

موضع خطرناک دیگر، خالصه کردن ضدانقالب به نهادها و سازمان های رژیم گذشته است و سازمان متوجممه رشممد نیروهممای

.ضدانقالب در عرصه های دیگر نیست

سازمان به دلیل ماهیت طبقاتی میانی خود مانند سازمان مجاهدین با اندیشه های سیوسیال اتوپیممایی آغشمته اسممت و بمدون

سممازمان آن. برآورد نیروهای خودی و هیئت حاکمه شعارهایی را مطرح می سازد که در بلند مدت امکان تحقق آن ها را ندارد

.چه را که خوب است و به حال توده های مردم مفید است را می خواهد و تعقیب می کند ولی خواستن توانستن نیست

در حممالی کممه هممیئت. در هر سه اعالمیه سازمان به دلیل شم انقالبی اعضاء، خواستار انهممدام ماشممین دولممتی قبلی می شمموند

حاکمه در جهت احیماء و زنممده کمردن آن قممدم بممرمی دارد و حمداکثر ممکن اسممت سمازمان های مموازی بمما آن خلممق نمایمد

 مرداد و نظریممات امنیممتی2۸دلیل این خواسته سازمان و همچنین سازمان مجاهدین، کودتای (.  سازمان های امنیتی جدید)

.در این باره می باشد

فرانسه پایتخت که داشت حوادثی از ناقص و جزئی بسیار اطالعات و اخبار مارکس، با وجود اینکه 1۸71 آوریل آغاز همان از

در» مبممارزه آن که بفهمد و کند درک را پاریسی کممارگران قهرمانانه مبممارزه لی اصمممحتوای توانست بود، آورده در لرزه به را

(.کگلمممان به ممارکس کمارل نامه« )بوروکراتیک و نظمامی بمورژوایی دولت ماشین شکستن هم در برای است تالشی حقیقت
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 ایتوده معنا تمام به که است انقالبی پیروزی الزم شرط خود این و کند خرد را دولتی ماشین باید پرولتاریا طبقه اینکه فکر»

(انقالب و دولت.« )بود عملی چه و تئوری نظر از چه پرولتری بخش رهایی مبارزه برای عظیمی اهمیت دارای باشد، 

 دارنممدجدید اجتماعی وظیفه یک آتش تنها از مشتعل پرولترهای»نویسد  می فرانسه در داخلی جنگ کتاب در مارکس کارل

که دانند می مممردم  – .است طبقممات سمملطه و طبقممات برانممداختن همانا آن و –  دهند انجممام جامعه تمممام بممرای بایستی که

این جممای به که را متشممکل و متمرکز حکومممتی قدرت این و بشکنند هم در را دولت یعنی طبقاتی سلطه این ابزار توانندمی 

.«کنند خرد هم در است، شده آن ارباب غصب به باشد جامعه خدمتگزار که

زدن هم بر. »شممود می محدود مهم عمل دو به اساسًا بورژوایی دولتی ماشین کردن خراب دهد می نشان کمون مختصر تاریخ

پرولتاریا طبقه آزار و سمرکوب واقعی نمیروی  که“مسملح ممردان خماص افمواج این”لنین  قول به یا و «پلیس و  دائمی ارتش

در دو طبقه این«. هایش شاخه تمامی در آن کارمندان کهنه هیئت و بروکراتیک کهنه دستگاه کردن خرد »سپس و هستند،

.شد خواهد روشن بعد های سال در آن عواقب و میماند متروک و معطل کلی به ماه بهمن انقالب

بهمن 2۹ یکشنبه آیندگان، 

امریکا از ترس گروه های چپ با بازرگان همکاری می کند.

اعتصاب ها پایان یافت. مردم به سر کارها بازگشتند.

علی میرفطروس »مبارزان را خلع سالح نکنیم. انقالب های ناکام و ناتمام بننه مننا می آموزننند فننریب عقب

نشینی های تاکتیکی ارتجاع را نخوریم.

ترس از چپ موجب مودت بین بورژوازی ملی. با پایان یافتن اعتصابات، برنده ترین سالح توده ها از دست آن ها گرفته می شود

با پایان یافتن اعتصابات فشار از پایین انقالب فروکش خواهد کرد و دست هیئت حاکمه را بممرای اهممداف. و امریکا خواهد شد

چپ اشتباه می کند اگر فکر کند دوباره می شود توده ها را به خیابان آورد و از نیروی آن ها بممر علیممه ارتجمماع. آن باز می گذارد

.استفاده کرد

57 بهمن 30 دوشنبه آیندگان، 

بازرگان:  در همه پرسی فقط یک سوال مطرح می شود. به جای سلطنت جمهوری اسالمی می خواهید؟

این رفراندوم به مردم می گوید که چه کسی به تنهایی فرمانرواست و برای اسالمی بودن حکومت مجوز قممانونی تهیممه خواهممد

.57یعنی پایان انقالب « جمهوری اسالمی»واژه ی . کرد و قوانین اسالم و شریعت را بر زندگی مردم حاکم خواهد ساخت

57 بهمن 30 دوشنبه آیندگان، 

جبهه ملی :  همه ی نیروها باید در دولت موقت شرکت داده شوند.

.جبهه ملی هنوز متوجه نیست که روند انقالب به کجا می رود و خودش از اولین حذف شدگان خواهد بود
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57 بهمن 30 دوشنبه آیندگان، 

جبهه ملی: از سازمان مجاهدین،  فداییان خلق، جنبش دانشگاهیان و کانون نویسندگان باید برای شرکت در

دولت دعوت شود.

.این درخواست ها از ماهیت انقالب دموکراتیک و ملی بود که در رفراندوم به نفع جمهوری اسالمی حذف می شود

57 بهمن 30 دوشنبه آیندگان، 

راه پیمایی هواداران چریک های فدایی خلق در خیابان های تبریز

نیروی مردمی عظیم در پشت سر این سازمان قرار دارد ولی آیا این. آذربایجان، تبریز مهد زایش چریک های فدایی خلق است

سازمان مانند دایناسوری عظیم بمما مغممزی»سازمان قدرت بسیج و سازماندهی این نیروها را دارد؟ عده ای به طنز گفته اند که 

.«کوچک است

57 بهمن 30آیندگان،  دوشنبه 

ایران با اسرائیل قطع روابط کرد

آیت اهلل شریعتمداری: تمام گروه های سیاسی می توانند در اداره مملکت سننهیم باشننند. دلیننل منطقی بننرای

جدایی خواهی و خودمختاری وجود ندارد.

جبهه ملی: همه نیروها باید در دول موقع شرکت داده شوند.

.آیت اهلل شریعتمداری متوجه دو موضوع اساسی است که انقالب و هیئت حاکمه و مردم با آن روبرو می باشند

حفظ جنبه دموکراتیک انقالب.1

.مسئله ی قومیت ها که وارد دستور روز می شود.2

.مواضع ایشان به جبهه ملی نزدیکی بسیار دارد

57 اسفند 1 شنبه سه آیندگان،

آیت اهلل طالقانی: تحمل نمی کنیم استبداد جایش را به استبداد دیگری بدهد.

آیت اهلل طالقانی به عنوان پدر معنوی سازمان مجاهدین به خوبی از نیات امام خمینی باخبر اسممت و نگممرانی او دربمماره آینممده

.انقالب بی دلیل نیست

57 اسفند 1 شنبه سه آیندگان،

معاون نخست وزیر:  اعالم استقالل کردستان فقط یک شائبه است.

این ها دسیسه هایی است که حکومت انقالبی را متزلزل کند.

دولت محدودیتی برای قلم و بیان قائل نیست.
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در. مسئله کردستان به مسئله ی روز انقالب تبدیل می شود و مسئله ی حقوق سایر قومیت ها هم بی تردید مطممرح خواهممد شد

.این جا حکومت خود را پشت درهای تجزیه طلبی مخفی می کند تا در صورت لزوم سالح سرکوب را به دست گیرد

57 اسفند 1 شنبه سه آیندگان،

آیت اهلل خمینی: تکلیف ملت را در برابر توطئه های اشرار معلوم می کنیم

.مشت آهنین جواب تمام خواسته هاست. حرف آخر از خمینی زده می شود

57 اسفند 1 شنبه سه آیندگان،

سرلشکر قرنی:  از فرماندهان ارتش ملی اطاعت کنید.

.حفظ ماشین دولتی کهنه و قدیمی به ویژه در زمینه های امنیتی و نظامی از اولویت های هیئت حاکمه است

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

پیام آیت اهلل خمینی:  کتاب های درسی را از مطالب استعماری تسویه کنید.

کتاب های درسی هیچ متولی و مدافعی جز وزارت آموزش و پرورش ندارد و وزیر مربوطه خود جزو گردانندگان همین هممیئت

عکس العمل روشنفکران در مقابل تغییرات در کتاب های درسی خط مشی بلند مدت رژیم را در امور فممرهنگی و. حاکمه است

ولی آنچه مسلم است این است که هر چه به مذاق فرهنگی هیئت حاکمه. سرنوشت آموزشی دانش آموزان روشن خواهد کرد

.خوش نیاید با برچسب استعماری بودن از میان برداشته خواهد شد

57 اسفند 3 شنبه سه آیندگان،

دفتر تعلیمات امام خمینی:  راه پیمایی فردا از سوی کمونیست هاست.

.باید چپ های ایران معنا و مفهوم این پیام را به خوبی درک کرده باشند

57 اسفند 3 شنبه سه آیندگان،

سپاه پاسداران انقالب اسننالمی تشنکیل شند؛ از اهننداف این سننپاه: این سننازمان بنا هندف پاسننداری از

دست آوردهای گران قدر نهضت انقالبی ملت ایران تأسیس و شروع به کار نموده است.

در این اطالعیه هیچ واژه ای درباره حفظ و حراست از کشور ایران و مرزهای آن به میممان نیامممده اسممت و تکلیممف ملی گممرایی

.روشن است

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

امیرانتظام: شورای جمهوری اسالمی یک شورای مخفی است.

.سخنگوی دولت به دولت نامرئی و همه کاره اعتراف می کند
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57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

در کردستان مشکل وحشت آوری نداریم.

همان طور که می دانید اطالع رسید که در کردستان مشکالتی است. به همین دلیل آقای داریوش فروهر بننه

منطقه رفت. ایشان این خبر را که به آن صورت باعث وحشت شده بود تکننذیب کردننند. البتننه مشننکالتی

هست.

.باالخره مسئله ی قومیت ها سر باز می کند

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

امیرانتظام: همان طور که اطالع دارید به وسیله ی اطالعیه از مردم تقاضای راه پیمایی شده بود. از طرف امنام

خمینی دستور داده شد که از این راه پیمایی جلوگیری شود. به دلیلی اینکه موقع ساختن و کار کردن است.

دولت برای جلوگیری از راه پیمایی ها به قوه ی قهریه متوسل نمی شود.

.بین دولت موقت و دولت نامرئی حاکم بر کشور فاصله بسیار زیاد است

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

خواست هشت ماده ای خلق کرد در مهاباد خوانده شد.

خلق کرد همراه و همگام با سایر خلق هممای ایممران انقالب ایممران را تأییممد می کنممد و تصمممیم دارد بمما تحکیم پیونممد.1

.مبارزاتی با سایر خلق های ایران در ایجاد جامعه ی آزاد و آباد آیند نقش اساسی ایفا کند

در چارچوب کشممور ایممران می باشممد و هممر« فدراتیو»خلق کرد خواهان  تأمین حق تعیین سرنوشت خود به صورت .2

گونه اتهام تجزیه طلبی را رد می کند و از دولت های مهندس بازرگممان می خواهمد کمه موضممع خمود را در مقابمل این

.خواست ما رسمٌا اعالم نماید

به همین جهت حق مسلم زحمت کشممان و. ما برآنیم که زحمت کشان ایران سهم اساسی در انقالب ایران ادا کرده اند.3

.کارگران و دهقانان است که در دولت انقالبی شرکت داشته باشند

بنابراین رفممع. کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان یکی از عقب افتاده ترین مناطق ایران است.4

.ستم اقتصادی یکی از خواسته های اساسی است

بممدین منظممور کمیتممه مشممترک نظممامی از. همه پادگان ها در کردستان باید تحت نظر شمموراهای انقالبی اداره شممود.5

.افسران میهن پرست نمایندگان شوراهای انقالبی تشکیل گردد

افسران جنایتکارکه دستور تیراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند باید تحویممل دادگمماه انقالبی خلممق.6

.گردند و به منظور تبدیل ارتش ارتجاعی به ارتش خلق باید ارتش از عناصر ضدانقالبی تصفیه گردد

نمایندگان حاضر که نمایندگان شهرستان های کردنشین هستند، اعالم می دارند کممه حضممرت آیت اهلل سممیدعزالدین.7

حسینی صالحیت دارند رأس هر هیئتی قرار گیرند که از طرف خلق کرد با دولت مرکزی مذاکره نمایند و دسممتگاه

.رهبری انقالب و دولت موقت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کرد برحذر میدارند

«میت»عمال سازمان سیای آمریکا و ساواک ایران و « قیاده موقت»از آنجا که مالمصطفی بارزانی و گروه معروف به .۸

لذا از دولت انقالبی میخواهیم هر نوع ارتباط و تماس. باشند و مورد نفرت تمام خلق کرد هستنداند و میترکیه بوده
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با این دارو دسته قطع گردد و رهممبران خممائن آنهمما از ایممران اخممراج شمموند، بممدون آنکممه این سیاسممت بممه وضممعیت

.های پناهنده بی بضاعت لطمه ای وارد آوردخانواده

مثل اداره ی پادگان ها به وسیله ی شوراهای انقالبی. در این اطالعیه خواست های دموکراتیک و غیرعملی هم مطرح شده است

و عالوه بر این خلق کرد شناخت درستی از رهبری انقالب و کابینه نامرئی آن ندارند و نمی دانند چه کسممانی در پشممت پممرده

ثانیٌا مسئله مالمصطفی بممه این. تصمیم می گیرند و همین دولت نامرئی است که می تواند خون ریزی های بزرگ به وجود آورد

سادگی قابل حل نیست ولی به هر حال گروه های انقالبی و ضدانقالبی بسیاری می توانند در کردستان متولممد شمموند و داعیممه

رهبری خلق کرد را داشته باشند ولی آن چه مسلم است هیچ یک از این خواسته ها به ویژه فدرالیسممم هرگممز مممورد ممموافقت

.حکومت مرکزی واقع نخواهد شد

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

مصاحبه بازرگان با نیوزویک: 

- عکس العمل شما نسبت به حمله به سفارت امریکا چه بود؟

- من خیلی متأسفم. بسیار متأسفم از آنچه اتفاق افتاد.

- آیا شما قصد دارید کوشش هایی در راه بهبود روابط ایران و ایاالت متحده به عمل آورد؟

- ما روابط دوستانه ای با ایاالت متحده داشته ایم و دوست داریم روابط دوسننتانه را بننا اینناالت متحننده و

تمامی کشورهای جهان حفظ نماییم.

- شما برای برقراری نظم در ایران تصمیم دارید چه اقداماتی را انجام دهید؟

- امشب تصمیم داریم تشکیل یک گارد ملی را اعالم کنیم و ما سرگرم استخدام و سازمان دادن چندین هزار

نفر هستیم.

- چریک های دست چپی فدایی تا چه حد اهمیت دارند؟

- در حال حاضر ما نمی دانیم فداییان چه کسانی هستند و افکار و یا برنامه ی آن ها چیست.

- آیا فداییان اجازه خواهند داشت در دولت جدید نقشی داشته باشند؟

- اگر چنانچه آن ها حزبی تشکیل دهند که مشی آن روشن باشد ما هیچ گونه مخالفتی بننا آن هننا نخننواهیم

داشت. آن ها می توانند انتقاد کنند و در انتخابات شرکت کنند. ولی اگر آن ها بخواهند نظم را به هم بزنند،

آن ها را متوقف خواهیم کرد.

- آیا حزب توده بار دیگر اجازه فعالیت خواهد داشت؟

- هویت حزب توده بنابر قوانین موجود غیرقانونی است. ما باید از این قوانین اطاعت کنیم.

- آیا شما از اعدام چهار ژنرال توسط دادگاه اسالمی خبر داشتند؟

- در اصل من با این اعدام ها مخالفتی ندارم و ما آن ها را تأیید کردیم. مردم خوشحال شدند. اثر مثبتی بننر

روی آن ها داشته است. به عنوان یک شهروند معمولی از آن خوشحالم ولی به عنوان رئیس دولت این اقدام

از طرف افراد مافوق من انجام گرفت.

- در رفراندومی که در نظر دارید آیا مردم اجازه خواهند داشت نوع حکومت را انتخاب کنند؟
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- سؤال این است به جای نظام پادشاهی خواستار جمهوری دموکراتیک اسالمی هستید؟  بله یا نه؟

در این مصاحبه بازرگان چه طور مستقل و چه نماینده هیئت حاکمه دشمنی و بی اعتمادی خود را بممه نیروهممای چپ نشممان

هیچ نگاه منفی به امریکمما نممدارد و بممه دلیممل اعممدام ها مجبممور. او بازرگان در فکر ایجاد نهادهای امنیتی جدید است. می دهد

.می شود که به دولت نامرئی مافوق دولت موقت اشاره نماید که استراتژی های اصلی رژیم را معلوم می سازد

بازرگان به علت تعلق داشتن به طبقه متوسط میانی جامعه و سخنگوی آن بودن در موضوع حکومت جمهوری و دموکراتیک

.را پیش می کشد که با دولت نامرئی همخوانی ندارد

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

نزیه، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت: عنوان »جمهوری اسالمی« می تواند کافی باشد.

.باید توجه داشت که نزیه وابسته به نهضت آزادی و از دوستان بسیار نزدیک بازرگان است

57 اسفند 3آیندگان، پنجشنبه 

یورش به گردهمایی فرهنگیان جبهه ملی

.به نظر می رسد که آینده ی جبهه ملی هم رقم زده شده است

57 اسفند 5آیندگان، سه شنبه 

آیت اهلل العظمی شریعتمداری: الزم نیست همه پرسی به دو شکل محدود شود، از مردم سوال کنید چه نننوع

حکومتی میخواهید

.وجه اختالف نظریات امام خمینی و شریعتمداری کاماٌل هویداست

57 اسفند 5آیندگان، سه شنبه 

 هزار تن تخمین زده اند، زیر باران قطع نامه گردهمایی دیننروز1۵۰جمعیتی که خبرگزاری ها آن را بیش از 

چریک های فدایی را در دانشگاه تهران گوش دادند.

: رهبری امام خمینی و آیت اهلل طالقانی را گرامی می داریم.قطع نامه گردهمایی چریک های فدایی خلق

خبرنگاران آیندگان گزارش می دهند: در بحبوحه قرائت پیام دانشجویان پیشگام، گروه کوچکی مننرکب از

چند صد نفر از ضلع شرقی زمین چمن به راه افتادند که شعار »حزب فقط حزب اهلل، رهبر فقننط روح اهلل« را

می دادند.

در متن قطع نامه آمده است: بدون اعتصاب کارگران شرکت نفت این انقالب امکان پذیر نبود.

هدف واقعی این انقالب محو کامل سلطه امپریالیسننم و رژیم وابسننته بننه آن اسننت. نوسننازی فریادهننای

ضدمردمی رژیم سابق انقالب را در میانه راه باز می دارد و آن را به مسیری سازش کارانه سوق می دهد.
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 گردهمایی چریک های فدایی خلقمتن قطع نامه

محو کامل سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپریالیسم و رژیم وابسته با آن است. .1

هم طبقات و اقشار خلق که با صفوف یکپارچه خود انقالب را به پیش برده اند باید در ادامه شرکت.2

داده شوند. شوراهای کارگری در کارخانجات باید برای ادامه آن ها تشکیل شود.

ما خواهان یک اصالحات ارضی واقعی و دموکراتیک هستیم..۳

انحالل و تغییرات اساسی در ارتش.4

تشکیل ارتش خلق از تمام نیروهایی که در انقالب شرکت داشته اند..۵

ایجاد دستگاه نوین اداری.6

خواستار آزادی های سیاسی و اجتماعی برای همه اقشار و احزاب و افراد می باشیم. باید سانسور از.۷

میان برود.

خواستار تساوی کامل حقوق زنان و مردان در جامعه می باشیم..8

حق خلق های ایران در انتخاب شیوه ی زندگی خود..9

در پایان تاکید می کنیم کوشش هایی در جهت احیاء ارتش و دستگاه های بروکراتیک سابق در جریان است.

ماهیت ارتش ضدخلقی را نمی توان با تعویض فرماندهان و تغییر نام دگرگون ساخت.

این خواسته های ملی و دموکراتیک جهت احقاق حقوق ملت ایران به ویژه زحمت کشان از طرف هیئت حاکمه نامرئی کشنده

نکته اساسی دیگر در این خواسته ها درهم شکستن ماشین دولتی کهنه است که یممک خواسممت لنینیسممتی. تلقی خواهد شد

.اساسی می باشد

خبرگزاری آسوشیتدپرس

از قول اعضای سازمان چریک های فدایی خلق که با خبرنگاران مصاحله کردننند: حنزب آن هننا یننک جنبش

مستقل، ملت گرای مارکسیستی است و به حزب کمونیست توده ایران که گرایش به مسننکو دارد، وابسننتگی

ندارد.

این مرزبندی با حزب توده هنوز از بقایای نظریات بیژن جزنی می باشد و از نظر سازمان حممزب تمموده ایممران فاقممد مشممروعیت

.انقالبی و ملی است و آن را حزبی رویزیونیست می داند

57 اسفند 6آیندگان، 

مجاهدین خلق: انقالب ما ناقص است، آقای بازرگان اگننر مسننئله ارتش حننل نشننود، شننما مسننئول تمننام

کشتارهای آینده هستید.

انقالب ما ناتمام خواهند ماند مگر اینکه:

نظام ارتش منحل شود..1

هیچ تضییق سیاسی و نظامی برای انقالبیون قدیمی به وجود نیاید..2
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دادگاه خلق در محاکمات علنی مفسدان را به جزا برساند..۳

انتصاب ها با نظر شوراهای مردمی صورت گیرد..4

سازمان مجاهدین بنا بر رویه انقالبی اعضای آن خواستار در هم شکستن ماشین دولتی کهنه هستند که از نظر هیئت حاکمه

سایر خواسته های سازمان که از جریان های درون انقالب سرچشمه گرفتممه از مممرز انقالب دموکراتیممک و. امری ناممکن است

.ملی فراتر می رود

57 اسفند 6آیندگان، 

امیرانتظام: دولت نقشی در سانسور رادیو و تلویزیون ندارد. تردید نداریم که کارکنان صنایع نفت به محض

تصمیم دولت صدور نفت را آغاز می کنند.

فقدان قدرت در دولت بازرگان در موضوع رادیو و تلویزیون معلوم است و بالعکس؛ دولت نامرئی نشان می دهد که همممه کمماره

.با جدا کردن کارگران از بدنه انقالب راه را برای مسدود کردن فشار از پایین نیروهای انقالبی فراهم می آورند. است

مواضع آیندگان چیست؟

حقوق بشر، حق آزادی بیان و اندیشه.1

.در آیندگان می کوشیم به عنوان یک روزنامه مستقل ملی در انعکاس اخبار از بی طرف بودن منحرف نشویم.2

.ما درباره حکومت کنندگان حاضر نیستیم اگر کارنامه ای در برابر ملت ایران نشان نداده اند قضاوت کنیم.3

.مخاطب و جایگاه این خواسته ها طبقات و اقشار میانی و روشنفکران مستقل می باشند

.بدین ترتیب پانزده روز بعد از پیروزی انقالب و استراتژی سیاست خارجی دولت نامرئی جمهوری اسالمی پایه گذاری شد

57 اسفند 7آیندگان، دوشنبه 

آیت اهلل العظمی خمینی در مالقات سفیر شوروی: کسانی که در امور داخلی ما مداخله کنند مبارزه می کنیم.

ایرانیان مقیم شوروی به ایران بازمی گردند.

چریک های فدایی خلق: نه پیکار  ما سیاسی خواهد بود نه مسلحانه؛ ما معتقدیم بعد از سرنگونی رژیم سابق و

دولت های وابسته به آن حکومتی که در ایران استوان می ماند از مردم ریشه گرفته و حکومتی خلقی است. با

این حکومت مبارزه مسلحانه نخواهیم کرد و اگر دولت یا حکومتی مخالف منافع مردم عمل کند به مبننارزه

سیاسی با آن دولت با حکومت اکتفا خواهیم کرد.

نکات زیر حائز اهمیت است.

از کجا معلوم است که حکومت جدید ریشه ی مردمی دارد؟.1

رگه های مصالحه کار در سازمان وجود دارد که به این سادگی چنین امتیاز بزرگی در مقابل حکومتی که ماهیت آن.2

.مجهول است می دهد

.سخنگوی سازمان رویه استبدادی حکومت نامرئی را نادیده گرفته است.3
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نامه از دفتر امام خمینی

لغو قانون حمایت از خانواده اعالم می شود.

امممری کممه بسممیار زودتممر از آنچممه تصممور.  روز پس از پیروزی انقالب با به بند کشیدن زنان آغاز می شود15اولین گام بعد از 

.اولین ضربه به آزادی زنان در تصمیم گیری برای تشکیل خانواده. می شد شروع گردید

نامه معلمان به کمیته امام

تفتیش عقاید در مدرسه ها جایز نیست.

.آموزگاران به زودی متوجه حذف حق آزادی بیان در جامعه می شوند

57اسفند  ۹آیندگان، چهارشنبه 

پیش نویس قانون اساسی تسلیم رهبری انقالب شد.

وزیر اطالعات: دربرگیرنده قوانین آزادی اسالمی و انسانی است

.به جای آزادی مرزهای آزادی عقیده و بیان را آشکار می سازد« آزادی اسالمی»واژه . کم کم منیت ها آشکار می شود

57 اسفند ۹آیندگان، چهارشنبه 

 روز شد.۳وزیر آموزش و پرورش:  بحث های سیاسی در مدارس آزاد است. تعطیالت نوروز 

57 اسفند 10پنجشنبه : آیندگان

بازرگان: با ادامه مزاحمت کمیته ها، دولت قادر به کار نیست. اشخاصی که ما می فرستیم بازداشت می کنند.

.بازرگان به خوبی می داند بازیچه دست دولت نامرئی است. دولت بازرگان فاقد قدرت سیاسی و اداری است

57 اسفند 10پنجشنبه : آیندگان

هیئت اعزامی به کردستان: مسئله کردستان عمیق است ولی خطرناک نیست.

داریوش فروهر: مجلس مؤسسان درباره خود مختاری کردستان تصمیم میگیرد

تظاهرات کردها در مریوان به خشونت گرائید

داریوش فروهر هنوز در خواب خرگوشی قانون مممداری و. مسئله قومیت ها از نظر دولت نامرئی در هیئت حاکمه راه حل ندارد

جبهه ملی و هواداران آن روند سیاسی مملکت را نمی توانند به درستی بررسی کننممد و از. تشکیل مجلس مؤسسان ملی است

.سرکوب ابزار قدرتمند هیئت حاکمه از طرف امام خمینی است. ماهیت هیئت حاکمه نامرئی بی خبر می باشند

57 اسفند 10پنجشنبه : آیندگان

ناصر پاکدامن: نگران انقالب باشیم
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.شخصیت های مستقل و ملی بوهای ناخوشایندی را درباره آینده ی انقالب استشمام می کنند

57 اسفند 12آیندگان، شنبه 

آیت اهلل خمینی:  وزارت تازه مستقل از دولت عمل خواهد کرد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می شود.

.در همین جا دادن امتیازات ویژه به روحانیونیت برای عملکردهای مختلف شروع می شود

57 اسفند 13آیندگان، شنبه 

دادستان کل تعیین شد:  مهدی هادوی

57 اسفند 14آیندگان،  دوشنبه 

آیت اهلل العظمی خمینی: مردم حق تعرض به روزنامه ها را ندارننند. روزنامه نگنناران باینند در جهت پیشننبرد

انقالب اسالمی قدم بردارند.

.در جهت حفظ اسالم و سخنی از آزادی مطبوعات نیست. راستای حرکت مطبوعات در آینده معلوم شد

57 اسفند 15آیندگان، سه شنبه 

یک هشدار در اجتماع عظیم سیاسی بر مزار مصدق. یک میلیون نفر دیروز بر مزار مصدق گرد آمدند.

 مرداد هستیم. این دولت ایده آل من هم نیست اما ایده غیر از واقعیات است.28طالقانی: در شرایطی بدتر از 

این مصممالحه کاری در. مصالحه کاری طبقه متوسممط و نماینممدگان آن بمما فممروکش کممردن شممور انقالبی شممدت خواهممد یممافت

.سازمان های انقالبی برآمدیافته از انقالب هم رشد می کند

57 اسفند 15آیندگان، سه شنبه 

بنی صدر: حکومت فدرال عملی نیست.

نامه حزب دموکرات کردستان به آیت اهلل العظمی خمینی

باید توجه داشته باشید که دست آوردهای انقالب ر نمی توان در اختیار گروهی گذاشت. واقعیت این اسننت

که در ایران خلق های ستم دیده بیش از نصف جمعیت را تشکیل می دهند. رفع ستم ملی از خلق ها بننرخالف

آنچه عده ای از دشمنان مردم ادعا می کنند تجزیه طلبی نیست.

.حزب دموکرات کردستان هم مانند سایر گروه ها و احزاب سوراخ دعای رهبری را گم کرده است

57 اسفند 16آیندگان، چهارشنبه 

در جبهه ملی شکاف افتاد. جبهه ملی متهم به عدم رعایت اصول دموکراتیک و دنباله روی از حوادث شد.
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جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران  از جبهه ملی جدا شد.

امیرانتظام: دولت مطلقًا محدودیتی برای مطبوعات قائل نیست.

بنی صدر فقط نظریات خودش را مطرح می کند.

جبهه ملی که با پیوستن سنجابی به خمینی و پذیرفتن نخست وزیری از طرف شاپور بختیار، اعتبار سیاسی خممود را بممه طممور

.کامل از دست داده بود، باالتبع می بایستی با چنین بحران هایی روبرو می شد

در حالی که دولت نممامرئی تکلیممف را روشممن می سممازد و این بممه خمموبی. حرف های انتظام حرف بازرگان و دولت موقت است

.ناتوانی دولت موقت را نشان می دهد

57 اسفند 16آیندگان، چهارشنبه 

تحصن کارگران در وزارت کار

.هنوز بخشی از طبقه کارگر می خواهد به کمک تحصن و اعتراض حق خود را بگیرد

57 اسفند 16آیندگان، چهارشنبه 

چریک های فدایی به عنوان اعتراض نسبت به حمله ناآگاهانه گننروهی بننه دانش آمننوزان پسننر کننه بننرای

بزرگداشت دکتر مصدق گرد هم آمده بودند اعتراض کردند.

.کم کم هیئت حاکمه نامرئی تکلیف خود را با سازمان های انقالبی از جمله فداییان روشن می کند

57 اسفند 16آیندگان، چهارشنبه 

دکتر قاسملو: خودمختاری برای ُکرد، دموکراسی برای ایران

.کردستان آبستن حوادث بزرگ است

57 اسفند 16آیندگان، چهارشنبه 

مسعود رجوی بر مزار دکتر مصدق  موافقت خود  با جمهوری اسالمی را اعالم داشت و در عین حننال گفت:

سوء استفاده ارتجاعی از نام اسالم را تحمل نخواهیم کرد.

سازمان مجاهدین همیشه می بایممد در بین. سیاست مصلحت گرایاننه و پراگماتیسم مجاهدین به تناقض الینحل منجر می شود

مورد استقبال هیئت حاکمه و خمینی در حال« نه سیخ بسوزد نه کباب»سیاست . مرزهای ارتجاع و ترقی خواهی نوسان کند

.حاضر است

57 اسفند 17آیندگان،  پنج شنبه 

امروز مراسم روز جهان زن در دانشگاه تهران برپا می شود.

زنان خواهان از میان رفتن نابرابری هستند.
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57 اسفند 1۹آیندگان،  پنج شنبه 

تظاهرات زنان به خشونت کشانده شد.

.مقابله هیئت حاکمه با آزادی و حقوق زنان از همه جوانب پیداست

57 اسفند 20آیندگان، یکشنبه 

طالقانی:  نمی خواهیم بگوییم زنان به ادارات نروند.

دادگستری صحنه تظاهرات زنان شد.

بیانیه چریک های فدایی: کسانی که به زنان توهین می کنند باید به شدت مجازات شوند.

جاج سید جوادی:  خانم ها خودشان باید درباره ی حجاب تصمیم بگیرند. اسالم و قننرآن و مراجننع دینننی

می خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ شود.

.باالخره مسئله زنان و حجاب از پرده بیرون آمد و نظر هیئت حاکمه درباره آن روشن شد

57 اسفند 20آیندگان، یکشنبه 

تظاهرات و راه پیمایی ده ها هزار عرب ایرانی در آبادان

ده ها هزار عرب ایرانی در استان نفت خیز خوزستان به تظنناهرات پرداختننند و خواسننتار هننویت قننومی و

امتیازهایی در زمینه های مدارس، مطبوعات و زندگی سیاسی منطقه شدند.

.عالوه بر مسئله زنان و حجاب مسئله قومیت ها هم با شدت و سرعت وارد عرصه ی سیاسی کشور می شود

57 اسفند 21آیندگان، دوشنبه 

آیت اهلل شریعتمداری: بهتر است مردم بگویند چه نوع حکومتی می خواهند.

دکتر مفتح: در همه پرسی هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. مردم می توانند به هر نوع جمهننوری رأی

بدهند. در همه پرسی انتخاب هر یک از روش های حکومتی زیر آزاد است؛ جمهوری اسننالمی، جمهننوری،

جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق، رژیم سلطنتی.

هنوز امواج انقالب از پایین فرو ننشسته است و هیئت حاکمه توان اظهارنظرهای ضدمردمی را بممه صممورت آشممکار نممدارد و از

.همه مهم تر صاحب نظران از نظریات هیئت حاکمه نامرئی به خوبی مطلع نیستند

57 اسفند 21آیندگان، دوشنبه 

بازرگان رئیس دولت موقت: حجاب خانم ها الزامی نیست.

از طرف زنان حقوق دان: تحمیل حجاب اجباری پایان یافته است.

.این نظرات بدون توجه به نظریات خمینی ارائه می شود که سکان دار اصلی حکومت و حکومت نامرئی است
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57 اسفند 21آیندگان، دوشنبه 

آیت اهلل خمینی:  از گفتار مردم نمی ترسم؛ هر کس هر چه دارد بگوید.

57 اسفند 22آیندگان، سه شنبه 

داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی: زنان از حقوق و مزایای مشابه مردان برخوردار خواهند بود.

مشارکت فقهای سنّی در تدوین قانون اساسی

تظاهرات و راهپیمایی زنان در دانشگاه تهران و میدان آزادی و محوطه رادیننو و تلویزیننون. آن هننا شننعار

می دهند »آزادی فرهنگ ما، خاموش بودن ننگ ما«

در مقابل محل روزنامه آیندگان: چند هزار تن در مخالفت با آیندگان اجتماع کردند

سرمقاله: نشان های تهدیدآمیز از خشونت سیاسی

بدین ترتیب یک ماه از پیروزی انقالب نگذشته که حمله هیئت حاکمه به زنان و آزادی مطبوعممات شممروع می شممود و هممیئت

.حاکمه با استفاده از چماق و مهره های فیزیکی اقدام به قلع و قمع می نماید

:بدین ترتیب در آغاز سال نو، سازمان های انقالبی مواجه با تصمیم گیری سه مسئله مهم می شوند

قومیت ها.1

زنان.2

آزادی.3

.که باید در مقابل آن موضع گیری کنند و به زودی مسئله چهارم یعنی رفراندوم هم به آن اضافه می شود

. خود در مقابل این مسائل چنین موضع گیری می کند57 اسفند 21سازمان مجاهدین در اعالمیه 

خوشبختانه تا آنجا که ما می دانیم و مواضع اعالم شده کلیه مسئولین کشور و مقامات دولت هنای بازرگنان

نیز مؤید آن است، هیچ مقام و نیروی مسئولی نیز قصد ندارد برای جامعه زنان ما کمترین اجبار و اشننکالی

در این رابطه ایجاد کند و اگر هم برخی برخوردهای غیراصولی دیده شده باشد، از طرف عناصر ناآگنناه و

احیانًا افراد مشکوک و عناصر ضدانقالب اعمال و توطئه چینی بوده است.

دوم اینکممه دولت. اول اینکه آن ها از ماهیت طبقاتی هیئت حاکمه بی خممبر هسممتند. البته اشکال مجاهدین به دالئل زیر است

انشاهلل گربممه»سوم به دلیل ماهیت طبقاتی سازمان، می گویند . نامرئی و تصمیم گیرنده به رهبری امام خمینی را نمی شناسند

به هر حال هیئت حاکمه با دو چهره، یکی پیدا و یکی ناپیدا به دنبال اهداف خود توده و تا آن جا که ممکن اسممت از!«. است

.گروه های میانه حال مثل بازرگان و نهضت آزادی بهره خواهد برد

تا این تاریخ سازمان فداییان از موضع گیری درباره مسئله زنان و حجاب و آزادی های فردی خودداری می نماید و دلیل خود را

سازمان هر زمان که می خواهد در مقابل مسائل اساسی موضممع گیری. عنوان می کند« مبارزه اصلی بر علیه امپریالیسم است»

پناه می برد و خود را در زیر چتر آن و برای دنبممال کممردن مشممی سازشممگرانه« خطر امپریالیسم»کند فوری به چراغ جادوی 

.پنهان می سازد
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واقعیت اینکه شعار عدالت اقتصادی بر پیشانی چپ بطور تاریخی حک شده ولی دمکراسی،آزادی و خواسممت های مممدنی، جمما

حزب توده هم در این تاریخ بهپای محکمی در تئوری و پراتیک چپ چه در سطح جهانی وچه داخلی از جمله فدائیان ندارد. 

.هیچ موردی جز حفظ نظام به هر قیمت نمی پردازد

57 اسفند23آیندگان، چهارشنبه 

به دعوت دانشجویان مسلمان، صدها هزار تن دیروز از دانشگاه به سوی سفارت امریکا به راه افتادند.

راهپیمایی اعتراضی علیه توطئه های امریکا

شعار مردم: امریکا! اسرائیل! ما دشمن تو هستیم

بازرگان: استعفای سنجابی را تأیید کرد

هشدار مجاهدین خلق درباره ی سوءاستفاده از اعتراض زنان

57 اسفند 24آیندگان، پنج شنبه 

تأسف بازرگان از روش دادگاه های انقالب و اختالف های داخلی

بازرگان: دوستی مجاهدین خلق و فداییان خلق با دولت خیلی امیدبخش است

بازرگان: نه تنها به دولت فشار می آورند بلکه آقا را هم تحت فشار می گذارند

در چارچوب نظام موجود، یعنی مشروطیت منهای  سلطنت خیلی کارها کرده ایم

می روند پشت گوش آقا می خوانند که این ها در ظروف طال و نقره غذا می خورند

موسی خیابانی: یا انقالب یا سازش و تسلیم

چریک های فدایی: نیروهای مترقی و مبارز از جبهه دموکراتیک ملی حمایت می کنند

نفوذ قدرتمند ناسیونالیسم در سازمان فداییان

جبهه دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری

توده ای کردن کار از نخستین قدم و سازمان دهی از پایین راه درست دیگری برای تشکیل جبهه دموکراتیک

ملی نمی شناسد.

این گروه به روشنی صفت عدم وجود تشکیالت توده ای را تشخیص داده انممد ولی آیمما قممدرت بسممیج و سممازمان دهی آن را هم

دارند؟

57 اسفند 26آیندگان، شنبه 

اجرای حکم دادگاه های انقالب متوقف شد

دیوان عالی کشور منحل شد

یک گام دیگر به طرف احکام اسالمی در قضا
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57 اسفند 26آیندگان، شنبه 

قطب زاده: از امروز مفاهیم جمهوری اسالمی را روشن می کنیم.

.قطب زاده هنوز خود را سخنگوی امام خمینی می داند

57 اسفند 26آیندگان، شنبه 

سرمقاله آیندگان: صادق قطب زاده دیروز تیری زهرآگین به سوی آیندگان انداخت

.حمله به مطبوعات آغاز می شود

57 اسفند 27آیندگان، یکشنبه 

انجمن حقوق دانان: به طرفداران تنوع در سؤاالت رفراندوم پاسخ مثبت دهید

اطالعیه وزارت اطالعات درباره نشریات، افراد و گروه هننا: وزارت اطالعننات اعالم کننرد اخننیراْ مشنناهده

می شود که بعضی از افراد یا گروه ها دست به انتشار نشریاتی زده اند که مغایر با شننئون قبننول مسننئولیت در

دفاع از آزادی های اجتماعی است.

.سیاست هیئت حاکمه در مقابل مطبوعات کم کم در حال آشکار شدن است

57 اسفند 27آیندگان، یکشنبه 

محل و تاریخ برگزاری میتینگ جبهه ملی تغییر کرده

57 اسفند2۸آیندگان، دوشنبه 

آیندگان: تجاوز به آزادی مطبوعات مقدمه تجاوز به سایر آزادی هاست

مجاهدین خلق: مردم را در انتخاب شکل حکومت آزاد بگذارید.. نظر مجاهدین مشننخص و رأی مثبت بننه

جمهوری اسالمی است.

امیرانتظام: دولت از آزادی مطبوعات حمایت خواهد کرد.

چریک های فدایی: پیش از رفراندوم تشکیل مجلس مؤسسان

57 اسفند 2۹آیندگان، سه شنبه 

جبهه دموکراتیک ملی: در رفراندوم شرکت نمی کنیم. فراخواندن مننردم بننه انتخنناب در مهلننتی کوتنناه و

پیش بینی راه انتخاب دیگر، بی گفتگو غیر دموکراتیک است

چریک های فدایی: در رفراندوم شرکت نمی کنیم

 مجروح2۷۰  کشته ن 26»آتش بس سنندج شکسته شد.« 
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، ریشه های استبدادی هیئت حاکمه به میوه و ثمر می نشیند و در سایه آفتاب بهاری شکوفا می شممود و57باالخره پایان سال 

.آن چه را که ناگفته بود و پنهان بود آشکار می سازد

مخالفت با آزادی های فردی.1

مخالفت با آزادی های مطبوعات.2

مخالفت با حقوق بشر.3

ایجاد سانسور در رسانه ها.4

مبارزه با خواسته های قومی.5

خط و نشان کشیدن برای احزاب.6

برافراشتن پرچم حکومت جهان اسالم.7

حذف حقوق اجتماعی زنان.۸

از میان برداشتن حقوق مدنی و برقراری قوانین جزای اسالمی.۹

حفظ ماشین دولتی پیشین.10

بالتکلیفی اقتصادی و طبقاتی به نفع سرمایه داری.11

همه پرسی برای نوع حکومت می بایستی شممالوده ی قممانونی بممرای. هیئت حاکمه به لحظه سرنوشت ساز حکومت خود می رسد

هیئت حاکمه در ابتدا به خاطر شور انقالبی مردم سخن ازدیکتاتوری مطلق بممه میممان نمی آورد ولی پس. حکومت فراهم آورد

از گذشت یک ماه از انقالب متوجه می شود که نیروی مخالف سازمان یافته ای در مقابل خواسته های آن وجود ندارد و می تواند

به همین جهت تمام وعده های آزادمنشانه ی خود را به دست فراموشممی می سممپرد و حممق. اراده خود را بر مردم تحمیل نماید

انتخاب مردم را به دو نوع حکومت جمهوری اسالمی یا پادشاهی منحصر می کند و دیگر از واژه ی دموکراتیممک یمما جمهمموری

.خبری نیست

5۸ فروردین 7آیندگان، سه شنبه 

سرمقاله: رفراندوم ایران: رأی گیری شتاب زده. اگر رفراندوم به شکل فعلی انجام شود کسانی که به جمهوری

یا جمهوری دموکراتیک میخواهند، مجبورند رأی سفید بدهند. رفراندوم در زمانی صننورت می گننیرد کننه

مردم هنوز از اجزاء برنامه ها و چگونگی جمهوری اسالمی اطالع دقیقی ندارند.

شاپور بختیار از مخفیگاهش پیام فرستاد. وی با چنین رفراندومی مخالفت کرد.

5۸ فروردین ۹آیندگان، پنجشنبه 

اطالعیه دولت:در گنبد کاووس آتش بس اعالم شده است

نبرد در گنبد از سر گرفته شد. 

 دقیقه مذاکره کردند. قاسملو4۵نمایندگان حزب دموکرات کردستان به ریاست دکتر قاسملو با امام خمینی 

مذاکرات را رضایت بخش خواند.

شدت گرفتن حرکت های اقلیت های قومی و مذهبی
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5۸ فروردین 11آیندگان، شنبه 

جمهوری اسالمی قطعی شد

بازرگان: در ایران دیکتاتوری مذهبی برقرار نخواهد شد.

قاسملو: برای جلوگیری از تحریکات امپریالیسم حقوق مردم کرد باید تامین شود

امیرانتظام: شورای انقالب نقش والیت فقیه را ایفا خواهد کرد.

راه پیمایی و گرد هم آیی در اعتراض به رویدادهای سنندج

 شدید است.
ٌ
گزارش خبرنگاران اعزامی آیندگان به گنبد کاووس: درگیری ها نسبتا

* * *
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موضع گیری سازمان ها و گروه ها در مقابل رفراندوم »جمهوری اسالمی«

. می پردازیم« جمهوری اسالمی»در ادامه به بررسی موضع گیری سازمان ها و احزاب در مقابل رفراندوم 

موضع گیری سازمان فداییان نسبت به رفراندوم

.گوید می چنین (135۸ فروردین ۹ )4 شماره کار سازمان فداییان در نشریه ی

چرا در رفراندوم شرکت نمی کنیم؟

ما طرفدار آن شکل و محتوای جمهوری هستیم که مدافع هر چه بیشتر منافع خلق هننای تحت سننتم ایننران

می باشد. اما آیا بدون تدوین قانون اساسی و روشن شدن محتوای کامننل جمهننوری می تننوان دربنناره آن

قضاوت کرد؟  به اعتقاد ما قبل از هر چیز باید نمایندگان واقعی و راستین مردم برای تشکیل مجلس مؤسسان

انتخاب شوند.

به عالوه باید پیش از انجام هر گونه انتخابات حداقل شرایط و اوضاع و احننوال مناسننب بننرای برگننزاری

انتخابات فراهم باشد. هنگامی که مرتجعین و بازماندگان رژیم سابق خودسرانه به تفتیش عقاید مشغولند و با

تهدید و ارعاب و توهین و تعرض و جرح و حتی قتل،  انقالبیون را در معنرض شندیدترین فشننارها قنرار

. انجام دهند. نمی توانند . هنگامی که دولت موقت نتواند  ابتدایی ترین وظیفه خود را  دناوتیمن .دهد ماجنا .…داده اند،  دناوتیمن .دهد ماجنا .…دناوتیمن .دهد ماجنا .…

.. از طرف دیگر نحننوه برگننزاری رفراننندوم و دناوتیمن .دهد ماجنا .…رفراندوم را در شرایط آزاد و دموکراتیک برقرار سازد. 

طرح این سوال که با جمهوری اسالمی موافقید یا خیر و اگر نیستید طرفدار سلطنت شناخته خواهینند شنند، 

دناوتیمن .دهد ماجنا .…دناوتیمن .دهد ماجنا .…توهین به انقالب خلق است باید برخالف فرصت طلبان و دو رویان،  صننادقانه و صننراحتًا بننه مننردم

میهنمان بگوییم در این شرایط در رفراندوم پیشنهای شرکت نمی کنیم.

 نسبت به رفراندوم مجاهدینموضع گیری سازمان

.چنین می گوید« رفراندوم درباره اسفند 27»سازمان مجاهدین در بیانیه 

برقراری جمهوری اسالمی، خواست اکثریت قاطع مردم ما، و لذا موفقیت آن در رفراندوم پیش بینی شننده

از جانب دولت از پیش محرز و لذا ضدیت با آن جز نشان سکتاریسم نخواهنند بننود،. اسننتقرار جمهننوری

. به خودی خود یک کمال مطلوب است؛ مشروط بننر این کننه . برای »مجاهدین خلق ایران«  دناوتیمن .دهد ماجنا .…اسالمی  دناوتیمن .دهد ماجنا .…

آن چه به نام اسالم ارائه می کنیم، حقیقتًا اسالمی و به دور از هر شائبه شرک آمیز اسننتبدادی و اسننتعماری و

. در همین قدم اول و حتی قبل از استقرار خود جمهوری اسالمی بوی اکراه و اجبار به دناوتیمن .دهد ماجنا .…استثماری باشد. 

. بنابراین از دولت های بازرگان تقاضا می کنیم ترتیبی اتخاذ نماید که امکان انتخاب آزاد دناوتیمن .دهد ماجنا .…مشام می رسد؟ 

هر شکل از حکومت برای هر فرد یا گروهی در نظرخواهی وجود داشته باشد. البته همچنننان کننه در فننوق

گذشت در هر صورت نظر »مجاهدین خلق ایران« دقیقًا مطابق نظر اکثریت قاطع مردم ایران و بر حسب نقطننه

نظرهای ایدئولوژی خود موضع رای مثبت به جمهوری اسالمی است.
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:نکات قابل توجه در این اعالمیه عبارتند از

.سازمان مجاهدین به نمایندگی از طرف مردم ایران سخن می گوید.1

سازمان معنای درست سکتاریسم را درک نکرده که بعد اصلی آن روند تاریخی آن است نه یک دید ایستا و لحظه ای.2

از آن

.به دلیل وضعیت طبقاتی التقاطی خود از طرف دیگر به روی استبداد آن توجه دارد.3

.به هر حال سازمان مجاهدین با تأیید جمهوری اسالمی آب به آسیاب آنچه خمینی می خواهد ریخته است.4

سازمان درک نکرده که این دست پخت و دست آورد هیئت حاکمه نامرئی است و نه دولت بی توان بازرگممان کممه آلت.5

هر چند به هر حال روحیه انقالبی اکثریت اعضا سازمان نگران آینممده ی آزادی همما. دستی بیشتر برای خمینی نیست

.در ایران می باشد؛  هر چند قرابت ایدئولوژیک با هیئت حاکمه موجب تناقض بزرگ برای آنان شده است

این دوگانگی الجرم در آخر منجر به. سازمان با دستاویز کردن مسئله سکتاریسم به دامن پوپولیسم مذهبی می افتد.6

.یک اراده گرایی شدید خواهد شد

چنین می گوید:( 5۸ فروردین 16)سازمان در ادامه سیاست دوگانه ی خود در پیام تبریک به ملت ایران و رهبری انقالب 

اینک که مردم ستم دیده و داغدار ما با لبیک به رهبر انقالب و با میلیون هننا رای خننود اسننتقرار جمهننوری

اسالمی را تحقق بخشیدند،  ما افتخار داریم که گرم ترین تبریکات را به عموم مردم جان بر کننف و شننخص

»امام« و نیز پاک ترین درودها را بر شهدای به خون خفته خلق که در مسیر هموار کردن راه این پیروزی جان

.. دناوتیمن .دهد ماجنا .…باختند،  تقدیم کنیم«

نگرانی ما این است که مبادا با سقوط رژیم سلطنت مبارزه پیگیر علیه امپریالیسم و تمام مظنناهر اجتمنناعی و

طبقاتی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی متوقف شده و حرکت به سمت محو ستم های اجتماعی و طبقاتی و به

خصوص تامین منافع طبقات محروم دوام نیابد.

از یک طرف به ستایش از امام خمینی می پممردازد و. دوگانگی ماهیت طبقاتی سازمان در این اطالعیه نیز به خوبی هویداست

از سوی دیگر سخن از منافع زحمت کشان به میان می آورد که مبین ماهیت اصمملی و عمممده طبقمماتی سممازمان همممان طبقممه

چممون کممه لممنین دربمماره انقالب فرانسممه. متوسط و خرده پای سرمایه داری است که در تمام انقالبات سرنوشت مشترکی دارند

می گوید همین طبقه است که انقالب را به سمت ربسپیریسم و یمما بناپارتیسممم می بممرد و الجممرم اراده گممرایی را بممر آن غممالب

.می سازد

رفراندوم مقابل در توده حزب گیری موضع

.چنین می گوید( 135۸ فروردین ۸ )3 شماره مردم حزب توده در نامه ی

مشی حزب توده ایران استراتژیک درازمدت و صادقانه است. ما معتقدیم که باید دعننوت آیت اهلل خمینننی

برای تجهیز هر چه بیشتر نیروها در رفراندوم مورد توجه قرار گیرد و در همه جننا کارخانننه هننا، مننزارع،

دانشگاه ها و موسسات اداری همه نیروهای انقالبی تجهیز شوند کنه در صننف واحنندی بنرای وارد کنردن

آخرین ضربت به رژیم ضد ملی و ضد دموکراتیک سلطنتی به پای صندوق ها بروند.

برخی از دوستان می پرسند بهتر نبود به جای یک پرسش چند پرسش مطرح می شد تا مردم از میان آن چه که

می خواهند انتخاب کنند؟  به نظر ما نه.
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برخی از دوستان می پرسند آیا رای دادن به جمهوری اسالمی مواضع آن دسته از محافل ارتجنناعی را کننه

مقاصد خود را در کسوت اسالمی پنهان کرده اند تحکیم نمی کند؟  به نظر ما نه.

برخی از هواداران می پرسند آیا بهتر نبود که با توجه به دشواری های موجود حزب توده ایران هم اصننواًل

از شننرکت در رفراننندوم پرهننز می کننرد؟ پاسننخ در این مننورد هم قطعننًا منفی اسننت. زیننرا اواًل

سینًایناث و تسین یدنمدوس تسایس ینامز چیه رد لاعفریغ و ویساپ تیساّاسیت پاسیو و غیرفعال در هیچ زمانی سیاست سودمندی نیست و ثانیا حزب توده ایران به وحدت تننوده

مردم اهمیت درجه اول می دهد.

.نکات زیر در رابطه با نامه فوق قابل توجه و استنتاج است

آیا به دنبال یک جریان سیاسی نرفتن به معنای سیاست پاسیو و غیرفعال است؟.1

حزب توده آزادی های چندگانه را در این انقالب دموکراتیممک ملی قبمول نممدارد و اصموال بممه ممماهیت دموکراتیممک و.2

.انقالبی این انقالب اعتقاد ندارد و موضع خود را در این مورد روشن نساخته است

بممه مهمممترین وجممه می تواننممد سممنگر گرفتممه و« جمهمموری اسممالمی»در پاسخ به اینکه محافل ارتجاعی در زیر نام .3

.سیاست های ضدمردمی و ضدفرهنگی و ضدآزادی های خود را پیگیری کنند طفره می رود

کسممی یممک پیشممنهاد را. حزب توده ایران بدون هیچ قید و شرطی نظریه هیئت حاکمه را برای همه پرسی می پذیرد.4

.بی قید و شرط می پذیرد که در موضع ضعف مطلق بوده و یا به پنهان کاری و خرید زمان مشغول باشد

شاید این موضع گیری تسلیم طلبانه و بی قید و شرط از طرف اردوگاه سوسیالیستی و اتحاد جاهیر شمموروی توجیمه و.5

تعیین شده باشد و حزب توده بدون توجه به منافع ملی مردم و ماهیت دموکراتیک انقالب چنین موضممعی را اتخمماذ

.کرده باشد

به هر حال با این موضممع گیری همممان طور کممه خممود. شاید هم اختیار این موضع ناشی از اشتباه رهبران حزب باشد.6

.حزب گفته است آینده استراتژیک حزب هم در تسلیم طلبی و دنباله روی از هیئت حاکمه روشن می شود

.این موضع گیری تسلیم طلبانه خبر از ماهیت غیرانقالبی حزب دارد.7

اعضاء پایین حزب بمما تجربممه انقالبی. بین دیدگاه های اعضاء پایین حزب با رهبران حزب اختالف اساسی وجود دارد.۸

.خود با این مشی حزب مخالف می باشند

.در این اطالعیه حزب مدعی سخنگویی طبقه کارگر نیست و نمی تواند باشد.۹

اگر حزب با توصیح اتحاد شوروی چنین مشی ای را اتخاذ کرده باشد به معنای آن است که رابطه دیالکتیکی منممافع.10

.ملی و منافع انترناسیونالیسم کارگری را به دست فراموشی سپرده است و توازن بین آن ها را نادیده گرفته است

…این موضع گیری حزب در نقطه مقابممل موضممع گیری های اقمموام مختلممف ایممرانی از قبلی کممرد، تممرکمن، بلمموچ و .11
.منافع این اقوام و رفع ستم ملی آنان برای حزب چندان مطرح نیست. می باشد

:بدین ترتیب مالحظه می شود که مواضع گروه ها و احزاب مختلف در مقابل رفراندوم به شکل زیر خالصه می شود

شخصیت های مستقل و ملی با جمهوری اسالمی مخالف می باشند.

جبهه دموکراتیک ملی متین دفتری با جمهوری اسالمی مخالف است.

سازمان چریک های فدایی خلق با جمهوری اسالمی مخالف است.

سازمان مجاهدین خلق با چند شرط و امید به مجلس مؤسسان موافق است.

حزب توده ایران بدون هیچ قید و شرط طرفدار جمهوری اسالمی است.



داغ آزادی / 35

مسئله کردستان و ترکمن صحرا

5۸ فروردین 12آیندگان، یکشنبه 

در حالی که تیراندازی در نقاط مختلف شهر ادامه  دارد، طرف های درگیر در گنبد مذاکره را پذیرفتند.

دولت سعی دارد فدائیان را مقصر در این درگیری ها اعالم کند.

نماینده ی دولت: حق تعیین سرنوشت که از طرف مردم ترکمن مطرح شده، قانونی ولی تجزیه طلننبی قابننل

قبول نیست.

کردهای مقیم مرکز از خلق ترکمن حمایت کردند.

5۸ فروردین 13آیندگان، دوشنبه 

آتش بس در گنبد

امیرانتظام: در خوزستان هم توطئه هایی در حال شکل گرفتن است.

پیام امام خمینی به ملت ایران: باکی نداریم که در غرب درباره ی ما چه می گویند.

چریک های فدایی خلق: سیا می خواهد جنگ داخلی راه بیندازد.

رهبر حزب دموکرات کردستان: خودمختاری را دشوار جلوه می دهند.

5۸ فروردین 14آیندگان، سه شنبه 

ارتش سنگرها را در گنبد تحویل گرفت.

گنبد آرام است.

مولوی عبدالعزیز: درگیری در گنبد به تحریک ساواکی ها و بعضی از افراد بی تجربه ی کمیته بود.

بازرگان: در پی فرمول واحد خودمختاری هستیم. دولت هرگز با گروه های تروریستی مذاکره نخواهد کرد.

موضع سازمان فدائیان خلق درباره ی وقایع گنبد

5۸ فروردین ۹، 4کار شماره 

عناصر ضدانقالبی تظاهرات آرام مردم ترکمن را به خون کشیدند.

در گردهم آیی مردم ترکمن پیام سازمان خوانده می شود و به مردم. سازمان فدائیان در میان ترکمن ها نفوذ بسیار زیادی دارد

گفته می شود که این اجتماع مسالمت آمیز است که ناگهان چند کامیون ارتش که تعداد زیادی نظامی و غیرنظممامی را حمممل

را داشتند بر بام خانه های مممردم« پاسداران انقالب»افراد مسلح که اکثرشان بازوبند . می کرد در اطراف باغ ملی پیاده می کند

.سنگر می گیرند و شروع به تیراندازی می کنند
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5۸ فروردین 16، 5کار شماره 

درباره ی حوادث گنبد:  فدائیان موظفند سخن بگویند.

ما اعالم می کنیم به هیچ وجه در جنگ های گنبد مداخله ای نداشته ایم. تأکید می کنیم کننه همننان روز اول

درگیری ها نماینده سازمان در گنبد طبق دستورالعمل اکید سازمانی از شلیک خودداری کرده و متأسفانه بننه

علت تحریکات مرتجعان بازداشت شده است. مرتجعان می خواهند طوری وانمود کنند که گویا ما در گنبنند

فعالیت داشته ایم. حال آنکه ما افتخار می کنیم که نه تنها در گنبنند بلکننه در بسننیاری از شننهرهای ایننران

دوشادوش پیشروترین نیروها، دوشادوش آن ها که در راه ایرانی آزاد و دموکراتیک مبننارزه می کنننند در

کنار مردم و همراه مردم برای نابودی تمام مظاهر ستم طبقاتی و ملی مبارزه می کنیم و خواهیم کننرد و این

مبارزه ی حق طلبانه را وظیفه ی همه ی انقالبیون راستین خلق می شناسیم.

بدین ترتیب تا این لحظه سازمان فدائیان رسالت انقالبی خود را دنبال می کند؛ هر چند متوجه می شود که هممیئت حمماکمه ی

روبرو می باشد که با قدرت کممافی« پاسدار انقالب»نامرئی به دنبال آن ها می باشند و برای اولین بار با سازمان و گروهی به نام 

.و تجهیزات الزم و آموزش های مناسب می تواند برای محو فیزیکی سازمان ها و گروه ها و افراد وارد عمل شود

اعالمیه ی جبهه ی دموکراتیک ایران درباره ی حوادث گنبد

مردم ترکمن به تحریک عوامل رژیم پیشین و به دستبرادران مسلمان خود یعنی پاسداران بننه قتننل می رسننند.

بی توجهی به حقوق و خواسته های حقه ی کارگران و واگذار کردن حل مشکل آن ها به کمیته ها این جامعننه را

دچار چنان آشوبی خواهد کرد که علیرغم پیروزی بزرگ در رفراندوم رژیمی به مننراتب مسننتبدتر از رژیم

سابق را بر کشور حکمفرما خواهد ساخت.

.پیش بینی جبهه ی دموکراتیک ملی از آینده با توجه به وضع موجود از واقعیت بیشتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار است

.هر چند آن ها هم هنوز به ماهیت و وجود هیئت حاکمه نامرئی به رهبری امام خمینی پی نبرده اند

به هر حال هم سازمان فدائیان و هم جبهه دموکراتیک و هم افراد مستقل و ملی خواسممتار حممل مسممئله اقلیت هممای قممومی و

.مذهبی به صورت دموکراتیک هستند و این موضوعی قابل ثبت در تاریخ است

موضع گیری سازمان مجاهدین درباره ی اتفاقات گنبد

جنبش ملی مجاهدین با تأیید کامل نقطه نظرهای اعالم شده ی »حضرت آیت اهلل طالقننانی« در مننورد مسننائل

برادران ترکمن و ضمن ابراز تأسف شدید از درگیری ها و خون ریزی های اخیر گنبد که منجر به قتل تعدادی

از برادران عزیز ترکمن نیز شده است، اعالم می دارد که به هیچ وجننه در جریننان این درگیری هننا نبننوده و

اصواْل هنوز هیچ دفتر یا نماینده ای در منطقه ندارد.
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نقطه نظرهای »مجاهدین خلق ایران« درباره مسائل برادران ترکمن مبنننی بننر دفنناع از حقننوق حقه ی تمننام

ملیت های ایرانی و رفع ستم مضاعف از ایشان در چارچوب وحدت ملی و ضدامپریالیستی کل کشننور نننیز

قباْل اعالم گردیده است.

همچنین امیدواریم که برادران و خواهران ترکمن هیچ فرصتی برای بهانه جویی های استعماری باقی نگذارند

چرا که دشمنان انقالب می خواهند خواست های خلق مهربان ما را در گوشه و کنار کشور تجزیه طلبانه جلننوه

دهند و با روشن کردن آتش نفاق درونی، مبارزه ی ضدامپریالیستی تمام مردم ایران را از مسیر اصننلی خننود

منحرف سازند.

۵8 فروردین 8

نکته جالب توجه در این اعالمیه این است که سازمان مجاهدین گناه این اتفاقات را بمه سماواکی ها و عواممل گذشمته مرتبمط

ولی به هر حال بوی احقاق حق برای ملیت های ایممرانی از. نساخته است و حس می کند که دود آتش از جایی دیگر بلند است

.آن به مشام می رسد

موضع گیری حزب توده درباره وقایع گنبد 

5۸ فروردین 15، 4روزنامه ی مردم شماره 

دناوتیمن .دهد ماجنا .…تردیدی نیست که حل مسئله ملی  در کشور کثیرالمله ای مانند ایران آسان نیست.  دشواری مسئله و لننذا

ضرورت رفتار مدبرانه و خونسردانه به ویژه اینجاست که دشمن مشترک خلق های ایننران یعنننی امپریالیسننم و

دناوتیمن .دهد ماجنا .…عمال آن لحظه ای بیکار نیستند.  کسانی که خواستار حل مسئله خلق ها بر مبنننای دموکراتیننک و ایجنناد

آرامش واقعی و تفاهم میان خلق های ایرانند باید این واقعیت را در نظر بگیرند و توجه کنند که تنها راه حل

مسئله این است که حقوق کامل این خلق ها و برابری آن ها در چارچوب تمامیت ارضی ایران پذیرفته شننود.

رهبران خلق های تحت ستم نیز به نوبه خود وظیفه ی دشواری به دوش دارند.

نکته جالب در این اعالمیه این است که حزب توده مسئله را به طور مساوی نصف کرده؛ بممه شممکلی کممه نصممف آن بممه دوش

دوم اینکه مسئله را چنان دشوار جلمموه! رهبران خلق های تحت ستم است ولی نصف دیگر هم معلوم نیست با چه کسی است

سوم این که حزب به هیچ وجه به مسببان این حادثممه. می دهد که در صورت حل نشدن، هیئت حاکمه از تقصیر مبری شوند

در این کشممتار شممرکت نداشممته اند و بممه« پاسداران انقالب»اشاره ای ندارد؛ و باالخره چهارم این که گویا اصاٌل سازمانی به نام 

.خاطر خوش خدمتی از آن ها نامی به میان نمی آورد

موضع گیری سازمان فدائیان خلق درباره مسئله کردستان

از مدتی پیش موج نارضایتی در میان مردم کرد به وجود آمد که علت آن بدرفتاری کمیته ی امامو نیروهای

ارتش بود. مردم با کمیته مخالف بودند و می خواستند نمایندگان خود را انتخاب کنند. مردم ژاننندارمری را

گرفتند اما ارتشی ها آن ها را به گلوله بستند و صدها نفر را کشتند و مجروح ساختند.
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شورای موقت انقالب سنندج خواست های عمومی و اساسی ملت کرد را در قالب موارد زیر مطرح کردند:

در قانون اساسی باید گنجانده شود که ایران یک کشور کثیرالمله اسننت و ملت کننرد مانننند دیگننر.1

ملت ها باید از حق کامل و انکارناپذیر تعیین سرنوشت برخوردار باشنند و این بننه معنننای اسننتقرار

حاکمیت سیاسی و اقتصادی خلق ها بر میهن و سرزمین تاریخی خودشان اسننت تننا بنندین تننرتیب

وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران به شکل واقعی و آزاد و داوطلبانه حفظ و تأمین گردد.

هشت ماده تقدیمی نمایندگان مردم ُکرد به هیئت تحت ریاست آقای داریوش فروهر در شهر مهاباد.2

باید سریعًا و دقیقًا از طرف دولت به نحو مثبت جواب داده شود. هر نننوع تنناخیری در قبننول این

درخواست ها بر بحران منطقه می افزاید و عواقب خطرناک ناشی از آن به عهده دولت مرکزی است.

حل مسئله ُکرد تنها در رابطه با حل مسائل اساسی ملت ایران در تامین آزادی های فردی و اجتماعی.۳

و تکامل مبارزه دموکراتیک و ضدامپریالیستی تمام خلق ها امکان پذیر خواهد بود و این دو جریان

به نحو دقیق و جدایی ناپذیر به یکدیگر وابسته اند.

هیئت حاکمه با ویترین داریوش فروهر در هر کجا که باید مدتی وقت خرید و نیروهای دیگر را فریب داد وارد عمل می شممود

به هر حال سازمان فدائیان به عمممق فاجعممه و اختالف خممود بمما. و از محبوبیت داریوش فروهر حداکثر سوءاستفاده را می کند

.هیئت حاکمه پی نبرده است و یک نوع خوش بینی پاسیفیسم در آن ها وجود دارد

.با این وجود سازمان فدایی با روحیه ی انقالبی به سنجش امور مشغول است

4روزنامه کار شماره 

  همگام با نیروهای مترقی

تا پای جان در کنار خلق ها خواهیم بود

مسئله کردستان و حق خلق ُکرد در تعیین سرنوشت خود در چهارچوب خودمختاری داخلی از جمله مسائلی

. امپریالیسننم تالش دناوتیمن .دهد ماجنا .…است که باید با توجه به رویدادهای اخیر پاسخی قطعی و روشن بننه آن داده شننود

می کند که خواست های بر حق خلق ُکرد را در جهت خودمختاری واقعی تجزیه طلبی قلمداد کند تا بتواننند

. کسانی که امروز سیاست زور و سرکوب را بر علیه خلق ها به دناوتیمن .دهد ماجنا .…مردم میهن ما را رو در روی هم قرار دهد

کار می برند، تنها به امپریالیسم و ارتجاع خدمت می کنند.

امپریالیسم و ارتجاع از طریق عوامل خود برای مقابله با خواست های بنر حنق خلق هننای اینران بنه وینژه

. امپریالیسم و دست نشاندگانشان می کوشند بننه شننیوه های دناوتیمن .دهد ماجنا .…کردستان به تجدید سازمان ارتش پرداختند. 

مختلف از جمله متوسل شدن به اختالفات مذهبی مسیر مبارزه را منحرف کنند.

. از آن جا که بنندون احقنناق دناوتیمن .دهد ماجنا .…از آن جا که سرکوب خلق ها راه سلطه مجدد امپریالیسم را هموار می کند 

. همگام با نیروهننای دناوتیمن .دهد ماجنا .…حقوق و خود مختاری خلق ها امکان ایجاد ایرانی آزاد و دموکراتیک وجود ندارد 

مترقی تا جان در کنار خلق ها خواهیم بود و از خواست های بر حق آن ها دفاع خواهیم کرد.
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مستحکم باد پیوند خلق های سراسر ایران

سازمان مجاهدین با داشتن برنامه ای ذهن گرایانه از امپریالیسم نمی تواند خط یممک حکممومت مممذهبی و یممک هممیئت حاکمممه

این هممیئت حاکمممه نممامرئی. این امپریالیسم نیست که در کردستان غائله می آفریند. نامرئی مذهبی را به درستی ارزیابی کند

مذهبی است که ماشین و ارتش کهنه دولتی را دوباره بر علیه مردم به کار انداخته و می اندازد و با خلق سازمان های موازی با

.به تقویت آن هم می پردازد( سپاه پاسداران)آن 

خواست های انقالبی سازمان فدائیان بدون تکامل و تجهیز و سازمان دهی طبقه ی کارگر، چه در ایران و چه در میان خلق های

لنین و رزا لوکزامبورگ نشان داده اند که مسئله ی ملیت ها فقط به کمک طبقه کممارگر ممکن اسممت و. ایران امکان پذیر نیست

ولی بممه هممر حممال رویه ی انقالبی سممازمان. به همین جهت امپریالیسم با آگاهی از این نکتممه نمماظر و شمماهد ماجراست. الغیر

.فدائیان آن ها را با رمانتی سیسم انقالبیشان در کنار توده های مردم قرار داده است

کردستان وقایع درباره مجاهدین سازمان موضع

. چنین می گوید57 اسفند 2۸سازمان مجاهدین در اعالمیه 

جنبش ملی مجاهدین،  ضمن ابراز تاسف شدید از درگیری ها و خون ریزی های اخیر کردستان که منجر بننه

قتل تعدادی از برادران عزیز ُکرد نیز شده است، اعالم می دارد که به هیچ وجه در جریننان این درگیری هننا

قرار نگرفته و اصاًل هنوز هیچ دفتر یا نماینده ای در منطقه ندارد.

نقطه نظرهای مجاهدین درباره مسئله کردستان مبنی بر دفاع از حقوق حقه ی هم میهنننان کننرد و رفننع سننتم

مضاعف از آنان در چارچوب وحدت ملی و ضدامپریالیستی تمام خلق های ایران نیز اعالم گردیده و اکنون

نیز امیدواریم که با ترک هر نوع مخاصمه،  زمینه برای اعزام نماینده ذی صالح دولت »آقای مهدی بازرگان«

به منطقه فراهم شده و در اسرع وقت چارچوب انقالبی و مردمی مناسبی برای حل مسالمت آمیز مسئله ای که

به خوبی می تواند به بهانه تجزیه طلبی مورد استفاده دشمنان انقالب ایران قرار گیرد تدارک دیده شود.

سازمان مجاهدین به علت روحیه ی انقالبی اعضای خود توجه درستی به مسئله کردستان کرده و به حق مردم کرد در اداره ی

اما به دلیل عدم درک ماهیت هیئت حاکمه و تفاوت نگذاشتن بین آن و دولت بازرگممان، موضمموع را سمماده. خود معترف است

. سازمان هنوز به اشتباه می پندارد که دولت بازرگان هسته ی اصلی در هیئت حاکمه است. می گیرد

.سازمان از خطر مخوف ماشین دولتی به جا مانده به خوبی آگاه نیست

.سازمان به تالش دالئل مذهبی درک درستی از مسائل امپریالیسم ندارد و بی جهت آن را وارد مسئله ی کردستان می نماید

شیعی خود، نمی تواند نقش مؤثری در میان اقلیت هممای قممومی ایممران کممه اکممثراْ سممنی-سازمان به دلیل شناسنامه ی مذهبی

.می باشند بازی کند

موضع حزب توده درباره وقایع کردستان

 چنین می نویسد135۸ فروردین ۸حزب توده ایران در نامه مردم چهارشنبه 

پیروزی نوین انقالب در کردستان،
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آنچه در سنندج گذشت ماجرای تحریک آمیزی بود .. .حداقل چیزی که توطئه گران می خواسننتند بننر هم

زدن آرامش و متزلزل کردن پایه های انقالب بود.

.تا اینجا هیچ اشاره ای به نقش هیئت حاکمه و ارتش ندارد

خوشبختانه مبارزین کرد با هوشیاری و فداکاری تمام این توطئه ها را در هم شکستند و موفننق شنندند بننه

همراه آیت اهلل طالقانی به توافقی دست یابند که از بسیاری جهننات جنبننه تنناریخی دارد و می تواننند پایننه

استواری برای حل مسئله ملی نه تنها در کردستان بلکه در سایر مناطق کشور قرار گیرد.

به طور تلویحی مردم کرد را مسبب این غائله دانسته و چنین می گوید که مسئله خلق کرد برای همیشه بممه دسممت نماینممده

.دولت بازرگان حل شده است

 ما عین توافق را به علت اهمیت آن به همان ترتیبی که از رادیوی انقالب اسالمی ایران منتشننر شننده و بننه

مثابه یک تعهد قطعی الزام آور است در زیر می آوریم.

بممه جممای رادیممو ایممران می رود و از جممانب خممودش این« رادیوی انقالب اسممالمی»جالب این است که حزب توده به استقبال 

اعالمیه را یک تعهد قطعی می داند و به مردم کرد مژده می دهد که مسئله کردستان برای همیشه به دسممت این هممیئت حممل

.شده است

ما با صراحت و صداقت کامل به برادران و خواهران کردستانی اعالم می داریم کننه انقالب اصننیل اسننالمی

ایران تحقق آرمان هایی به شرح زیر را تضمین می کند:

در تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ایران شما نیز سهیم خواهید بود و در این قانون حقوق همننه.1

مردم ایران از جمله مردم شریف کردستان تأمین خواهد شد.

.هیئت حاکمه در پی خرید وقت برای خود است و وعده ی سر خرمن تدوین قانون اساسی را می دهد

مردم کردستان برای اشاعه فرهنگ اصیل کردی آزادی کامل دارند و زبننان کننردی در کنننار زبننان.2

فارسی در مناطق کردنشین رسمیت خواهد یافت.

هیئت حاکمه به خوبی می داند که هرگز نمی تواند زبان کردی را محو و نابود کند و همچنین وجود این زبممان بممرای حکممومت

.مذهبی ایران آسیب رسان نیست

در کردستان هم چون استان های دیگر امور منطقه با اراده و انتخاب مردم اداره خواهد شد و هیچ مقام.۳

.اداری به آن تحمیل نخواهد شد

به مردم کردستان همه گونه امکان داده می شود تا منافع اقتصادی منطقه را در راه رفاه خود بدون هیچ.4

گونه استثمار به کار گیرند.

داده می شود که مسئله را به طور کامل بی معنمما« امکان»داده می شود، می گوید « اختیار»در عوض اینکه بگوید به مردم کرد 

.و تهی از محتوا می کند

برای مردم کردستان هم چون مردم سراسر کشور حق دخالت در امور سیاسی عمننومی و تصننمیم گیری.۵

در سرنوشت مملکت بدون هیچ گونه تبعیض رعایت می گردد.
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چگونه ممکن است که مردم یک منطقه را در هممر انتخابممات قالبی از حممق رأی محممروم. روغن ریخته را نذر امام زاده کرده اند

کرد و انتخاب نمایندگان خلق کرد را در مجلس به جای حق حاکمیت مردم کرد جا زد؟

دولت اسالمی مرکزی حمایت اقتصادی اجتماعی از مردم محننروم و مستضننعف کردسننتان را در رأس.6

برنامه های خود قرار خواهد داد و در جریان عقب ماندگی های گذشته آنان خواهد کوشید.

.این امتیازی برای مردم کردستان نیست

به آگاهی مردم کردستان در استفاده از لباس و انسجام سنت خاص کننردی کم تننرین خدشننه ای وارد.۷

نخواهد شد.

امتیاز بزرگی به خلق کرد در لباس پوشیدن داده می شممود کمه حمزب تمموده آن را الگمویی انقالبی بممرای رفمع سممتم های ملی

.خلق های ایران می داند

بممه این تعهممد: »حزب توده یا ناآگاه است یا خود را درباره ی این اعالمیه به نادانی می زند و با خوشحالی و شممادمانی می گوید

ولی چممون رسمموایی بممزرگ«. ما به همه ی مبارزین انقالبی بتریک می گمموییم»و « منطقی و روشن چیز زیادی نمی توان افزود

.است، برای خالی نبودن عریضه این چند کلمه را اضافه می کند

اما این نکته مهم را نمی توان ناگفته گذاشت و آن این که موضوع مسببین واقعننه خننونین سنننندج در این

توافق نامه مسکوت گذاشته شده،  از جمله معلوم نشده است که پادگان سنندج به دستور کدام مقام دولتی یا

نظامی به روی مردم آتش گشوده است.

به هر حال تبریک حزب توده به انقالبیون از این که هیچ سخنی درباره ی خودمختاری و اختیارات سیاسی به میان نیامممده و

مسئله به لباس و زبان مردم کرد خالصه شده، هیچ معنایی جز خودشیرینی برای هیئت حاکمه ندارد و حتی حممزب بممه هیچ

. وجه به دلش بد راه نمی دهد که تازه این اعالمیه مربوط به دولت بازرگان است نه هیئت حاکمه اصلی

 فروردین یک ماه کامل در مقابممل کشممتار۸ اسفند تا صدور این اعالمیه در 5نکته بعدی این است که حزب از شروع ماجرا از 

خلق کرد سکوت کرد و در روزنامه های مردم کوچک ترین اشاره ای به این وقایع نمی شود و بالطبع اکنون این اطالعیه در واقع

!نجات بخش حزب توده پس از یک ماه سکوت است

در این فاصله ی. روبه رو می شویم« دولت اسالمی»نکته جالب دیگر این است که پس از رفراندوم از طرف حزب توده با واژه ی 

این موضممع گیری هممیئت. یک ماهه آن چه مایه ی شادی حزب است، تشممکیل دادگاه هممای انقالب بممه رهممبری خلخممالی است

حاکمه مورد تأیید حزب دموکرات کردستان نیست و این تفاوت نظمر بایمد بمه زودی در تصممیم گیری های اسمتراتژی حمزب

گروه های کوچک تر کرد مانند کوموله و غیره به کلی با این توافق همراه نمی باشند و در. درباره ی کردستان خود را نشان دهد

.نتیجه به اعمال رادیکال دست خواهند زد

مسئله ی آزادی زنان و حجاب اجباری

57 اسفند 17آیندگان، سه شنبه 

زنان خواهان از میان رفتن نابرابری هستند.
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57 اسفند 1۹آیندگان، سه شنبه 

تظاهرات زنان به خشونت کشیده شد.

57 اسفند 20آیندگان، سه شنبه 

آیت اهلل طالقانی: هیچ اجباری در کار نیست و مسئله چادر هم نیست.

57 اسفند 21آیندگان، سه شنبه 

از طرف زنان حقوق دان: تحمیل حجاب پایان یافته تلقی شد.

داریوش فروهر: زنان از حقوق و مزایای مشابه مردان بهرمند خواهند شد.

نظر دولت درباره ی حجاب: خجاب خانم ها الزامی نیست. البته نمایشگری و عریانی و جلفی چیز دیگریست.

57 اسفند 22آیندگان، سه شنبه 

راه پیمایی دختران در تبریز به خشونت کشیده شد.

57 اسفند 23آیندگان، سه شنبه 

هشدار مجاهدین درباره ی سوءاستفاده از اعتراض زنان

5۸ فروردین 25آیندگان، سه شنبه 

بازرگان: بی شک آیت اهلل خمینی مرتکب اشتباه شده اند. یکی وقتی حکم کرد زنان چادر به سر کنند و دیگر

ممنوع کردن گوشت یخ زده.

در این. بدین ترتیب با حکم امام خمینی آینده ی حقوق زنان و آزادی آن ها برای همیشه در جمهوری اسالمی روشن می شود

میان نه حزب توده ی ایران و نه سازمان چریک های فدایی خلق به این مسئله نپرداخته و در مورد آن سکوت کرده اند و تنهمما

.سازمان مجاهدین اطالعیه زیر را صادر می کند

 خود چنین می گوید:57 اسفند 21سازمان مجاهدین در اعالمیه 

خوشبختانه تا آنجا که ما می دانیم و مواضع اعالم شده کلیه مسئولین کشور و مقامات دولت هنای بازرگنان

نیز مؤید آن است، هیچ مقام و نیروی مسئولی نیز قصد ندارد برای جامعه زنان ما کمترین اجبار و اشننکالی

در این رابطه ایجاد کند و اگر هم برخی برخوردهای غیراصولی دیده شده باشد، از طرف عناصر ناآگنناه و

.احیانًا افراد مشکوک و عناصر ضدانقالب اعمال و توطئه چینی شده است

هم چنان که از متن این اعالمیه برمی آید نه دولت بازرگان و نه نیروهای انقالبی از ماهیت خواست های ارتجاعی هیئت حاکمه

بمما کمممال قممدرت از طممرف این نیروهمما دنبممال« یا روسری یا تو سری»نامرئی باخبر نیستند؛ چون با تمام تکذیب ها مسئله ی 
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از همه جالب تر این که دولت موقت هیچ گونه اطالعیه ای در این مممورد صممادر. می شود و کسی هم یارای مقابله با آن را ندارد

.بدین ترتیب هیئت حاکمه با دوچهره،  یکی پیدا و یکی ناپیدا، با قدرت وارد عمل شده است. نمی کند

«جمهوری اسالمی»موضع گیری سازمان ها و احزاب پس از برگزاری رفراندوم 

 حزب توده ایران5۸ فروردین 15اطالعیه 

مردم ایران پیروزی بزرگی را که در طی نبردهای دشوار و خونین انقالبی کسننب کرده اننند، بننا رأی مثبت

خویش در رفراندوم تثبیت کردند. امام خمینی که نظر اکننثریت شننرکت کنندگان در رفراننندوم را منعکس

می کند، پیروزی جمهوری اسالمی را در رفراندوم غلبه مستضعفین بر مستکبرین اعالم می کند و خواستار آن

است که آن چه از رژیم طاغوتی بر جای مانده، زیر و زبر شود.

:در همین جا حزب توده حساب امام خمینی را از سایر رهبران هیئت حاکمه جدا می سازد و می گوید
ٌ

مقامات دولت موقت انقالبی اسالمی و عده ای از سایر رهبران انقالب، انجننام وعننده های خننود را معمننوال

موکول به فرصت می کنند.

.در صورتی که از نظر حزب امام خمینی نماینده و سخن گوی مردم و انقالب است و انقالبی عمل می کند

موضع گیری سازمان چریک های فدایی خلق در برابر برگزاری رفراندوم

رفراندوم در شرایطی که فضای غیر دموکراتیک بر کشور غننالب بننود، در شننرایطی کننه رأی دهننندگان و

طرفداران آزادی و دموکراسی هیچ گونه اطالعی از چارچوب قانون اساسی و ماهیت جمهننوری اسننالمی

نداشتند،  برگزار شد. 

 بهمن تا کنون مردم چشم انتظار اقداماتی انقالبی و تغییراتی اساسی بودند؛ ولی هنننوز21از قیام پیروزمند 

حداقل آنچه را که از انقالب انتظار داشتند به دست نیاوردند.

موضع گیری سازمان مجاهدین خلق در برابر برگزاری رفراندوم

:می آوریم« جمهوری اسالمی»حال نظر سازمان مجاهدین خلق را درباره ی تصویب 

اینک که مردم ستم زده و داغدار ما با لبیک به رهبر انقالب و با میلیون هننا رای خننود اسننتقرار جمهننوری

اسالمی را تحقق بخشیدند،  ما افتخار داریم که گرم ترین تبریکات را به عموم مردم جان بر کننف و شننخص

»امام« و نیز پاک ترین درودها را بر شهدای به خون خفته خلق که در مسیر هموار کردن راه این پیروزی جان

.. دناوتیمن .دهد ماجنا .…باختند،  تقدیم کنیم«

در این اطالعیه به رهبری بی چون و چرای امام خمینی اعتراف شده و از آن تقدیر به عمل آمده است و مجاهممدین معتقدنممد

که در حکومت جمهوری اسالمی می توان به خواسته های انقالبی مردم پاسخ داد و نمموع حکممومت مممانعی در راه احقمماق حممق

.مردم نیست



 / داغ آزادی44

پدر بزرگوار ما

 ساله که تحت رهبری شما صورت گرفت، گننام مهمی محسننوب2۵۰۰برای همه ی آزادگان واژگونی کاخ 

می شود که شایسته ی بر پا کردن اصیل ترین جشن های مردمی است.

بدین ترتیب وجه مشترک نظریات حزب توده و سازمان مجاهدین عبارت می باشند از

پذیرش رهبری بی چون و چرای امام خمینی.1

.پذیرش این نظریه که امام خمینی منعکس کننده ی خواسته های اقشار و طبقات زحمت کش ایران می باشد.2

.این که نوع و شکل حکومت هیچ مانعی در احقاق حقوق مردم نیست.3

در مقابل آزادی هممای فممردی و قومیت همما و احممزاب و زنممان و« جمهوری اسالمی»مسکوت گذاشتن محتوای واژه ی .4

مطبوعات

انقالب از برآمده حکومت ماهیت

این حکومت موانع روابممط سممرمایه داری بین اقشممار و طبقت و نهادهممای. ماهیت حکومت برآمده از انقالب، سرمایه داری است

اجتماعی است و بدین ترتیب خواست های طبقه ی کارگر و توده های زحمت کش را در همممان گممام اول بممه دسممت فراموشممی

با کم شدن فشار از پایین، دست هیئت حاکمممه در سممرکوب و خاموشممی زحمت کشممان و نماینممدگان آن همما بممه. سپرده است

 خواسته های عدالت خواهانه زحمت کشان بسیار پررنگ در رأس شممعارهای انقالبی بممود و دو57در انقالب . سرعت باز می شود

ماه بعد از پیروزی انقالب با اعتمادی که توده های زحمت کش به امام خمینی می نمایند از خیابان همما بممه سممر کممار خممود بمماز

سازمان های جمموان انقالبی. می گردند و بازوی توانای انقالب به وسیله ی وعده های فریب کارانه در جای خود میخ کوب می شود

مانند مجاهدین و  فدائیان، زمان الزم را برای بسیج و سممازمان دهی  کممارگران ندارنممد و نممیروی توده هممای زحمت کش ماننممد

حزب تمموده هم بمما معممرفی. بنزینی شعله ور بود که در هوای آزاد هدر می رفت و هیچ سازمان و یا حزبی قادر به مهار آن نبود

امام خمینی به عنوان رهبری زحمت کشان و توده های مردم هیچ خطری در جهت از دست رفتن انقالب ندارد و عالوه بممر آن

آب« خممط امممام»به خاطر نفوذ اندک خود قادر به انجام حرکت فعالی در احقاق حقوق زحمت کشان نیست و با مطرح کردن 

.پاکی را بر خواسته های دموکراتیک زحمت کشان می ریزد

، بمدین تممرتیب سممرمایه داری و بممه ویممژه«بممازار و بازاریممان اسممتوانه انقالب می باشممند»همچنان که امام خمیممنی اعالم کممرد 

.سرمایه داری دولتی هسته ی اصلی حکومت بوده و ماهیت آن را می سازد

گرایشی که از ابتدای. در فسلفه ی علمی ماهیت هر پدیده عبارت است از عمده ترین گرایشی که پدیده از خود نشان می دهد

ماهیت هر پدیده را می توان از نوع حرکت تضممادهای درونی آن مشممخص. تولد تا زمان مرگ در طی تکامل آن دیده می شود

می دانمد کمه ناشمی از تضمماد بین کمار و« انباشت سمرمایه»به طور مثال مارکس ماهیت اصلی جامعه ی سرمایه داری را . کرد

.سرمایه و رابطه ی دیالکتیکی آن ها با هم است

.قابل توجه بسیار است« دولت و انقالب»از نقطه نظر تئوریک نظریات لنین درباره ی دولت در کتاب 

[ دولت محصول و  تجلی آشتی ناپذیری  تضادهای طبقاتی است کممه]اگر آشتی طبقات ممکن بممود …. ]

.دولت نه می توانست پدیممد آیممد و نممه پایممدار بماند[ مبشر آن دولت بازرگان و خود شخص بازرگان هستند
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 ] طبق نظر مارکس، دولت ارگان سیادت طبقاتی، ارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه ی دیگر و حمماکی…]

.از ایجاد نظمی است که این ستمگری را با تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می سازد

امام خمینی برای پاسداری این رژیم و اعمال ستم طبقاتی فقه شیعه را مبدأ قرار می دهد که تمام ابزارهای الزم را برای نیات

.او دارد

را بممه میممان می کشممند و« دولت ماوراء طبقات»نظریه پردازان سازشکار و موانع سرمایه داری در نهان، در طول تاریخ نظریه ی 

:انگلس در این باره چنین می گوید. بدین ترتیب سیادت سرمایه داری را ممکن می سازند

مفهوم نیرویی را که دولت نامیده می شود و نیرویی است که از درون جامعه بیرون آمده ولی خود را مافوق

این نیرو به طور عمده مممرکب از چیسممت؟ . آن قرار دهد و بیش از پیش با آن بیگانه می شود بسط می دهد

.مرکب از سازمان  مسلح که زندان ها و غیره را در اختیار دارد

نهضت آزادی و سایر سازمان های میانه رو در این مقطع حساس زمانی، برای خاموش ساختن شعله های سوسیالیسممتی انقالب

به میدان آمدند و تیغ به دست امام خمیممنی بممرای برقممراری« دولت مافوق طبقاتی»و « در اسالم طبقه وجود ندارد»با شعار 

:لنین در این باره می نویسد. حکومت استبدادی دادند

دموکرات های خرده بورژوا که مشتی پندار خام را دربمماره ی سممازش طبقممات جممایگزین مبممارزه ی طبقمماتی

می کردند و اصطالح سوسیالیستی را نیز به شیوه ای پندارمانند در مخیله ی خود مجسم می نمودنممد، یعممنی

این. نه به صورت برانداختن سیادت طبقه استثمارگر، بلکه به صورت تبعیت مسالمت آمیز اکثریت از اقلیت

رابطه ی ناگسسممتنی دارد، در عمممل« دولت مممافوق طبقمماتی »تخیل خرده بورژوازی که با قبممول نظممریه ی

.همیشه کار را به خیانت به منافع زحمت کشان کشانده است

بدین ترتیب دولت بازرگان با شعارهای آزادی فردی و هیئت حاکمه نامرئی به رهبری امام خمیممنی بمما شمعار دفمماع از منممافع

.مستضعفان، حکومتی ناشناخته را بر مردم ایران تحمیل می کنند

5۸ فروردین14آیندگان، سه شنبه 

مصاحبه با شاملو:  

- نظرتان راجع به جمهوری اسالمی چیست و کأل  چه نو حکومتی برای این شرایط مساعد است؟

- متأسفم؛ هیچ کسی تا این ساعت برای من شرح نداده که جمهوری اسالمی چه نننوع حکومننتی اسننت و

امیدوارم از من قبول کنید که نمیشود درباره مفاهیمی که مصداقی برایشان وجود ندارد نظر داد. اما گفته اند

که باید برای جمهوری رأی بدهیم و این کلمه وحشتناک »باید« نگرانم کرده است. من هیچ نوع حکومننتی

را نمی پذیرم.

- آینده جنبش ایران را با در نظر گرفتن تمامی جوانب چگونه می بینید؟

- من به آینده انقالب ایران بسیار خوش بینم.

همان طور که تئوری های انقالبی می گفت اگر ماشین دولتی قدیمی در هم نشکند، انقالب دسممت بممه دسممت شممده و ممماهیت

جمهوری اسالمی در عوض در هم شکستن ماشممین دولممتی قممدیمی آن را حفممظ. سرمایه داری آن محفوظ و تثبیت می گردد
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نمود و در تقویت دستگاه بروکراسی دولتی خود عالوه بممر ماشممین دولت قممدیمی بممه سمماختن ممموازی و مکمممل این دسممتگاه

(بسممیج)پرداخت و این کار را با تشکیل سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی جدید، دستگاه قضایی اسالمی و تشکیل شبه نظامیان 

پرداخت و بدین ترتیب با ماهیت سرمایه داری دولتی خود بنا بر گفته ی لنین که موجب مخوف ترین دستگاه دولممتی در قممرن

بیستم و عصر امپریالیسم می شود؛ مخفوترین دستگاه حکومتی و دولتی را در قرن بیستم هم تراز با حکومت نازی ها در آلمان

.تأسیس کرد که با توجه به روبنای مذهبی آن هیچ کس در تاریخ چنین حکومت مخوفی ندیده است

.این حکومت سه ُدمل چرکین را در بطن خود پرورش می دهد که تا زمان مرگ آن برای عالج آن راهی وجود ندارد

نقض خواسته های زحمت کشان.1

نقض آزادی های فردی و مطبوعاتی و حزبی و نقض حقوق زنان.2

نقض حق حاکمیت اقلیت های قومی و مذهبی در ایران.3

این حکومت در سیاست خارجی با کوبیدن بر طبل استقالل زمینه ایزوله و منفرد کردن مردم ایران را از بقیه ی جهممان بممرای

این استقالل طلبی به هیچ روی در جهت حفظ منافع ملی ایران عمل نمی کنمد؛ بلکمه هم چنمان. احیای اسالم فراهم می آورد

که امام خمینی گفت در جهت جدا شدن از فرهنگ و تمدن جهانی و بازگشت به دوران قممرون وسممطای اسممالمی بمموده و در

.جهت برافرشتن پرچم اسالم شیعه در جهان است

*  * *

سرمایه داری که در طی انقالب ضربات سهمگینی را متحمل شده بود و از ترس سوسیالیسم و خواسته های عدالت اجتماعی و

کوتمماه ترین راه بممرای. اقتصممادی در تممرس و بیم دائم بممه سممر می بممرد، کوتمماه ترین راه را بممرای حفممظ خممود انتخمماب می کند

.سرمایه داری، تفویض تمام قدرت به خمینی با صرف نظر کردن از تمام آزادی های فردی، سیاسی و فرهنگی بود

این تفویض قدرت با مقاومت سازمان های انقالبی فدائیان و مجاهدین و روشنفکران ملی و مستقل روبه رو می شود اما به دلیل

.نداشتن تشکیالت منسجم کارگری، بهای گزافی را می پردازند و متحمل فاجعه ای باورنکردنی در تاریخ ایران می شوند

عالوه بر بورژوازی، اقشار خرده بورژوازی در تحکیم موقعیت رژیم شرکت می جویند و این کار با ایجمماد سممازمان های نظممامی و

بروکراتیک همچون کمیته ها، سپاه پاسداران، انواع و اقسام کمیته های امام و سممربازگیری از میممان آنممان انجممام می شممود کممه

رشد سریع و وسممیع این سممازمان ها یکی از. موجب حرکت بی سابقه خرده بورژوازی دهقانی از روستا به سمت شهرها می شود

این سرمایه داری دولتی دوشادوش سرمایه داری داخلی از این. را پدید می آورد« سرمایه داری دولتی»قدرتمندترین دولت های 

.پیاده نظام قدرتمند در حفظ و ارائه ی حیات خود سود می برد
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محتوای حکومت جمهوری اسالمی

.نوع حکومت جمهوری اسالمی ترکیبی از میلیتاریسم و نظامی گری با مذهب می باشد: نوع حکومت

ساختارهای اصلی نظام عبارتند از نهادهای نظامی، مممذهبی، اطالعمماتی، سمماختارهای اقتصممادی وابسممته بممه: ساختار حکومت

.حکومت و در صورت ظاهر یک حکومت پارلمانتاریسم کاذب

:استبداد فردی کامل در لباس و کسوت مذهب: ماهیت حکومت

.جمهوریت رژیم کاماٌل جنبه ی کاذب داشته و طبق قوانین فاقد قدرت سیاسی و نظامی است

.دستگاه های قضایی و دادگاه ها دارای نظامی منبعث از فقه شیعه است: نظام قضایی

تحوالت اجتماعی حاکمیت، احزاب و گروه ها پس از تثبیت نظام جمهوری اسالمی

حمله ی خود را به سمازمان ها و احمزاب سیاسمی بما حملمه بمه ضمعیف ترین« جمهوری اسالمی»هیئت حاکمه پس از تثبیت 

توسط امام خمیممنی بممه جبهه ی« ملی گرایی شرک است»این حمله با شعار . شروع می کند« جبهه ی ملی»حلقه ی آن یعنی 

اول این که سممنجابی در پمماریس چممک سممفید. جبهه ی ملی دو نقطه ضعف اساسی در تاریخ انقالب دارد. ملی شروع می شود

بدین ترتیب جبهه ملی کممه فاقممد. امضاء تسلیم امام خمینی کرد و نقطعه ضعف دوم قبول نخست وزیری از طرف بختیار بود

پشتوانه ی مردمی شده بود، مورد تهاجم ویران کننده ای قرار گرفت و سنجابی که مزدش را به صورت وزیر خارجممه بممودن در

. فروردین استعفای خود را به بازرگان تسمملیم می نماید25دولت موقت گرفته بود، متوجه موقعیت متزلزل خود می شود و در 

.هر چند با حمایت بازرگان چند مدت دیگر هم بر سر کار می ماند ولی به هر حال از قدرت سیاسی کشور حذف می شود

5۸ فروردین 2۹آیندگان، 

سنجابی:  استعفای من برای هشدار به دولت بود.

.سنجابی: دولت های دیگری در برابر دولت اعمال حاکمیت می کنند

باالخره بازرگان و هیئت دولت او متوجه می شوند که هیئت حاکمه ی نامرئی به رهبری امام خمینی همه کاره است و دیگران

 روز از تصویب رفراندوم اسممت کممه جبهممه ملی از گممردونه ی سیاسممی ایممران خممارج15به هر حال پس از . هیچ قدرتی ندارند

.می شود

دفمماتر. فرزندان آیت اهلل طالقانی دستگیر و شممکنجه می شمموند. پس از تسویه حساب با جبهه ملی نوبت نهضت آزادی می شود

تظمماهرات میلیممونی در حممامیت از طالقممانی برگممزار. آیت اهلل طالقانی به اعتراض به قم می رود. آیت اهلل طالقانی اشغال می شود

.آیت اهلل طالقانی با خمینی مالقات می کند و پس از مالقات پیام زیر را اعالم می دارد. می شود

5۸ اردیبهشت 1آیندگان، شنبه 

پیام آیت اهلل طالقانی: رهبری قاطع آیت اهلل خمینی را پذیرفته ام. در مسائل اصولی رهبران دینی نمی توانننند

اضطراب داشته باشند. جز کمیته ها کی توانست تهران و سایر شهرها را حفظ کند؟ باید بننه دنیننا نشننان دهیم

انقالب ما به نفع محرومان در طریق محرومان است.
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5۸  اردیبهشت 3آیندگان، دوشنبه 

آیت اهلل خمینی: این که می گویید روحانیت نباشد خیال خامی است. اگر آخوند نباشد کشور شما را از بین

می برند.

آیت اهلل طالقممانی. بدین ترتیب تزلزل و نوسان در نمایندگان خرده بورژوازی دموکراتیک منش گردن نهضت آزادی را می گممیرد

اکنون هیچ نیروی میانه رویی در مقابل. با اعالمیه ی خود ستون فقرات حکومت بازرگان و سازمان مجاهدین را در هم شکست

بدین. حکومت فردی امام خمینی وجود ندارد و خواسته خمینی برای حکومت دینی مستبدانه کم کم آشکار و شفاف می شود

ترتیب دومین نیروی سیاسی کشور یعنی نهضت آزادی را هم به تدریج از گردونه سیاسی خارج می کننممد و احسمماس قممرابت

باید به زودی منتظر سقوط. بازرگان و نهضت آزادی با خمینی تبدیل به خنجری می شود که از پش سر بر آن ها فرود می آید

.دولت بازرگان هم باشیم

 اردیبهشت ماه سازمان فدائیان هیچ گونه موضع گیری در مقابل اسمتعفای سمنجابی و مسمائل آیت اهلل طالقمانی انجمام6تا روز 

«.خطر اختناق جدی است»نمی دهد و تنها در سرمقاله  می گوید 

 موضع گیری سازمان مجاهدین نسبت به مسائل جدید

 خواستار بازگشت آیت اهلل طالقانی به تهران و از سرگرفته شدن کار و خممدمت5۸ فروردین 2۸سازمان مجاهدین در اطالعیه 

دادن جمیع اجتیاجات اجرایی الزم به دولت و منع دخالت های ناروا که دولت هممای متعممددی را در.. کلیه ی دفاتر ایشان است

.ایجاد کرده است« آقای مهندس بازرگان»کنار دولت 

به این ترتیب سازمان مجاهدین هم به هیئت حاکمه نامرئی که صاحب قدرت اصلی است اعتراف می نماید و خطر اختنمماق را

.در حمله به آیت اهلل طالقانی و دولت بازرگان احساس می کند و تقریبْا آن را قطعی می داند

در این فاصله ی زمانی نه حزب توده و نه سازمان فدائیان راجع بممه برکنمماری رفسممنجانی و موضممع گیری بممر علیممه طالقممانی و

.بازگشت وی به تهران و اعالمیه ی وی هیچ نوع واکنشی از خود نشان نمی دهند

پس از رفراندوم و در واقع از اول اردیبهشت ماه، مسائل قومیت ها به شکل فزاینده ای رشد می یابد و با خشونت بسممیار همممراه

.می گردد

5۸ فروردین 30آیندگان،

بحران سنندج شرت گرفت.

5۸  اردیبهشت 1آیندگان، 

حمله مسلحانه به اجتماع حزب دموکرات کردستان در نقده

قبول نتایج انتخابات سنندج بهتر از تجدید آن است
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5۸  اردیبهشت 2آیندگان، یکشنبه 

وزیر کشور: ارتش در نقده وارد عمل می شود.

پیکارهای نقده دامنه یافت. دست کم سی تن کشته شدند.

5۸  اردیبهشت 3آیندگان، دوشنبه 

وزیر کشور: ارتش کنترل نقده را به دست گرفت. 

وزیر کشور: طرفین درگیر توافق نامه ی آتش بس را اجرا نکردند.

اطالعیه رهبر عشایر عرب خوزستان درباره ی عزیمت از ایران.

جبهه دموکراتیک ملی: از دولت می خواهیم جلو برادرکشی در کردستان و آذربایجان را بگیرد.

5۸  اردیبهشت 4آیندگان، سه شنبه 

آیت اهلل طالقانی مردم نقده را به صلح دعوت کرد.

صدها کرد در بیابان  آواره اند.

5۸  اردیبهشت 5آیندگان، چارشنبه 

آرامش به نقده بازگشت. واحدهای ژاندارمری وارد نقده شدند.

موضع گیری دوباره ی حزب توده، سازمان فدائیان و مجاهدین نسبت به مسائل جدید مربوط به
قومیت ها

5۸ فروردین 1۹روزنامه مردم، چهارشنبه

مصاحبه مطبوعاتی رفیق نورالدین کیانوری: به همین جهت ها در تمننام بیانیه هننا و اظهاریه هننای حننزب، از

خطوط بسیار مثبت سمت گیری آیت اهلل خمینی کاماْل پشتیبانی کرده ایم.

5۸  فروردین 22روزنامه مردم، شنبه 

ولی در میان تالش هایی که ضدانقالب به کار می برد، مهم ترین آن و خطرناک ترین آن توطئه هایی اسننت کننه

برای تضعیف رهبری انقالب ن رهبری امام خمینی ن صورت می گیرد.
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5۸  فروردین 2۹روزنامه مردم، شنبه 

در بسیاری از برخوردهای ناگواری که در ماه های اخیر روی داده و منجر به خون ریزی و برادرکشی شننده

است، عمال سرسپرده ی رژیم سابق از همین بذر نفاق و تبعیض که قباْل کاشته شده استفاده کرده اند.

یک ماه از جریان سرکوب مردم سنندج و هجوم ارتش به نقده به فرماندهی سرهنگ صیاد شیرازی و بممه تمموپ بسممتن مممردم

حزب توده به این که در یک ماه اخیر هیچ سخنی از وقایع کردستان نگفته و باز همان سممخن خوشممایند. کردستان می گذرد

را به میان می آورد و نمی گوید ارتش به فرماندهی صممیاد شممیرازی از« کار، کار عمال رژیم گذشته است»هیئت حاکمه را که 

۸در یک ماه گذشته حزب تمموده حممتی یممک بممار دربمماره ی اجممرای توافممق . چه کسی حکم سرکوب مردم کرد را گرفته است

 ماده ای که خود حزب آن را پیروزی انقالب نامید و بممه دسممت نیروهممای۸همان . ماده ای دولت و مردم کرد سخنی نمی گوید

مسلح رژیم به کناری افکنده شد؛ و زمانی که مردم کردستان خواستار اجرای آن شدند، با گلمموله ی توپهممای سممرهنگ صممیاد

و( همان پیروزی انقالب به گفته ی حممزب تمموده) ماده ای را کنار می گذارد ۸رژیم به طور رسمی توافق . شیرازی روبه رو شدند

زمانی نمی گممذرد کممه این سیاسممت حممزب بممه ضممرر خممود حممزب. حزب توده ی ایران واکنشی در مقابل آن و خلق کرد ندارد

در این یک ممماه حممزب تمموده. دموکرات کردستان عمل کردهه و موجب نفاق بزرگ تری در میان نیروهای انقالبی خواهد شد

.همه چیز را رها کرده و خواستار پشتیبانی بی دریغ از امام خمینی شده است

موضع گیری سازمانی فدائی در مقابل حوادث گنبد و سنندج و کردستان

5۸ اردیبهشت6، پنچ شنبه ۸کار شماره 

حقایقی درباره ی حوادث گنبد: دشمنان خلق و عوامل ارتجاع و سرسپردگان بیگانه توطئه ای رکه که همواره

در خیال تدارک دیده بودند سرانجام در گنبد به اجرا در آوردند. آن ها ضمن کشتار مردم و ایجاد اغتشاش و

برادرکشی و جنگ داخلی، سازمان های مبنارز و انقالبی را مسنئول حنوادث معنرفی کردنند و دسنت بنه

تحریکات وسیعی علیه سازمان چریک های فدایی خلق زدند.

5۸ اردیبهشت13، پنچ شنبه ۹کار شماره 

کشتار نقده را چه کسانی پدید آوردند؟ مردم با نگرانی می پرسند چه کسانی رویدادهای سنننندج، گنبنند و

نقده را به وجود آوردند؟ چرا توطئه گران و عامالن کشتار مردم افشا نمی شوند؟ چننرا رادیننو و تلویزیننون

اخبار این وقایع را دگرگون جلوه می دهند؟ چرا سخن گوی دولت دروغ می گوید؟

مردم می خواهند بدانند چه کسانی زیر پوشش کمیته ها به قتل و غارت مردم نقده پرداختند؟

در همین شممماره. بدین ترتیب موضع گیری انقالبی سازمان فدائیان در مقابل خواسته های خلق های ایران همچنان ادامه دارد

.سازمان فدائیان نسبت به کشتار خلق عرب هم هشدار می دهد

5۸ اردیبهشت13، پنچ شنبه ۹کار شماره 

کشتار خلق عرب خیانت به خلق هاست.
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وقایع اخیر خوزستان که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از هم میهنانمان شده است یک بار دیگر ثابت کنرد

که نمی توان مسئله ی خلق ها را با توسل به زور و با برچسب های تحریک کننده و توطئه گرانه حل کرد.

بدین ترتیب مالحظه می شود که سیاست کلی هیئت حاکمه سرکوب همه جانبه ی خلق هممای ایممران اسممت و این کممار بممدون

.استثناء در مقابل تمام خلق ها چه کرد، چه ترکمن، چه عرب و چه بلوچ و غیره انجام می شود
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موضع گیری سازمان مجاهدین در قبال مسائل اردیبهشت ماه، گنبد، سنندج، نقده و کردستان

هجوم به آزادی های فردی و مطبوعات و احزاب

5۸  اردیبهشت 4آیندگان، سه شنبه 

اعتراض به آیندگان و کیهان و خبرگزاری پارس در آبادان

5۸ فروردین1۸آیندگان، 

دکتر مهدی سمسار، روزنامه نگار باسابقه، بازداشت شد.

5۸ فروردین 2آیندگان، دوشنبه 

اجتماع در دانشگاه تهران ممنوع شد.

5۸  اردیبهشت 16آیندگان، شنبه 

آقای نخست وزیر برای رفع تجاوز علنی به آزادی بیان چه می کنید؟

5۸  اردیبهشت 17آیندگان، یکشنبه 

موسی خیابانی: کوشش هایی می شود تا جنگ عظیمی به راه افتد.

ابوالحسن بنی صدر: پیروزی فاشیسم مساوی است با انهدام جامعه

5۸  اردیبهشت 1۸آیندگان، دوشنبه 

حسن شریعتمداری:  اعمال محدودیت و فشار نمی تواند جایگزینب حث و استدالل شود.

وجود سانسور در رادیو و تلویزیون موجب اعتراض همه ی روشنفکران است.

5۸  اردیبهشت 20آیندگان، چهارشنبه 

بازرگان: حاکمیت را باید به ملت برگردانیم.

انتقاد نهضت آزادی از دولت

چریک های فدائی: عوامل ارتجاع در رهبری رخنه کرده اند.
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5۸  اردیبهشت 23آیندگان، شنبه 

آیا آیندگان باید منتشر شود؟

ادامه ی کار ممکن نیست. تا روشن شدن موضع دولت در برابر اصل آزادی مطبوعات و بیان که هدف اصلی

انقالب ما بود، این روزنامه به شکل همیشگی منتشر نخواهد شد.

5۸  اردیبهشت 31آیندگان، دوشنبه 

انتشار آیندگان ادامه می یابد.

تلگرام انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به بازرگان

کیهان:  آزادی مطبوعات تحکیم قدرت دولت نیز هست.

5۸ خرداد3آیندگان، پنج شنبه 

بحران در کیهان؛ هیئت تحریریه ی کیهان خواستار تشکیل مجمع عمومی روزنامه شد.

5۸  اردیبهشت 6آیندگان، یکشنبه 

استاندار گیالن اختناق و سانسور را در رادیو و تلویزیون محکوم کرد.

 روز از اعتصاب تحریریه ی کیهان می گذرد.1۳

نامه ی سرگشاده ی اعضای هیئت تحریریه ی کیهان به کارگران و کارمندان دولت

5۸ خرداد ۸آیندگان، سه شنبه 

دکتر متین دفتری: می ترسم پیش از اظهار نظر، سند قانون اساسی به ما تحمیل شود.

ناصر نیاچی: در الیحه ی مطبوعات آزادی کامل روزنامه ها منظور شده است.

5۸  خرداد13آیندگان، یکشنبه 

شایعه انتشار روزنامه ی »کیهان آزاد«

5۸ خرداد14آیندگان، دوشنبه 

پیش نویس الیحه ی جدید مطبوعات

حسن نزیه از نهضت آزادی از مدیریت شرکت نفت برکنار شد.
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5۸  خرداد16آیندگان، چهارشنبه 

مقدم مراغه ای: یک وقت چشم باز می کنیم و خواهیم دید که از آزدی مطبوعات خبری نیست.

5۸  خرداد21آیندگان، دوشنبه 

سنجابی و الهیچی خواستار تشکیل مجلس مؤسسان شدند.

تلگرام انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به وزیر ارشاد ملی: الیحه ی قانون مطبوعات مطلقْا مردود است.

5۸  خرداد22آیندگان، سه شنبه 

حاج مهدیان، تاجر معروف بازار مؤسسه ی کیهان را تحویل گرفت.

5۸  خرداد2۸آیندگان، دوشنبه 

حسن صدر: ضروری ترین مسئله در قانون اساسی، آزادی مطبوعات و دیگر وسائل ارتباط جمعی است.

5۸ تیر2آیندگان، پنج شنبه 

گردهمایی جبهه ی دموکراتیک ملی به سبب برخورد گروه های مخالف امکان برگزاری نیافت.

میناچی: قانون فعلی مطبوعات هنوز فسخ نشده است.

5۸  تیر16آیندگان، شنبه 

یکی از مدیران با سابقه:کیهان غصب شده است.

5۸  تیر20آیندگان، چهارشنبه 

قطب زاده: روزنامه ها برای باالبردن تیراژ مقاالت ضد انقالب اسالمی چاپ می کنند.

5۸  تیر21آیندگان، پنج شنبه 

نامه ی سرگشاده ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به نخست وزیر: به جای قانون تحدید مطبوعات منشننور

آزادی مطبوعات را منتشر کنید.

مفسر رادیو ناگهان بر سانسور در رادیو و تلویزیون تاخت.

5۸  تیر23آیندگان، شنبه

تحریریه ی »زن روز« در اعتراض به سانسور دست از کار کشید.
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نویسندگان اخراجی کیهان: بازگشت به کیهان را خدمت به سانسور و اختناق تلقی می کنیم.

5۸  تیر24آیندگان، یکشنبه 

 نفر کشته شدند.۳2در راه پیمایی مریوان 

5۸  تیر2۸آیندگان، پنج شنبه 

آخرین هشدار سندیکای نویسندگان و خبرنگاران درباره ی الیحه ی مطبوعات

5۸ مرداد 10آیندگان، چهارشنبه 

رادیو و تلویزیون با سازمان مجاهدین موضع مخالف دارد.

5۸ مرداد 15آیندگان، دوشنبه 

ابراهیم یزدی: متن پیام های مبادله شده میان کارتر و آیت اهلل خمینی فاش شد.

مدارک موجود هر ؟؟ را به مخدوش بودن انتخابات واقف می سازد.

5۸ مرداد 16آیندگان، سه شنبه 

با درج خبر فوق عمر یک نشریه ی مستقل و لیبرال به پایان می رسد. آیندگان تعطیل شد.

موضع گیری سازمان فدائیان در مقابل سلب آزادی از مطبوعات

11، شماره 5۸ اردیبشهت 27روزنامه ی کار، پنج شنبه 

سرمقاله: فشار و اختناق بر مطبوعات

امروز شاهد آنیم که آزادی مطبوعات و روزنامه ها، این خون بهای مبارزات مردم زحمت کش میهنمان علیننه

دیکتاتوری جنایت کاران و وابستگان امپریالیسم مورد تهاجم قرار گرفته و شنندیداْ مننورد تهدینند اسننت و

حرمت آزادی آن ها دست آویز بازی های کسانی کننه حننرفی بننرای گفتن و جننایی بننرای اظهننار وجننود

دموکراتیک و آزاد ندارند قرار می گیرد.

5۸ خرداد 10روزنامه ی کار، پنج شنبه 

سرمقاله: فجایع تا کی ادامه خواهد یافت؟
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آن ها از منطق وحشت دارند. آن ها از کتاب، روزنامه و نشر عقاید و اندیشه ها می ترسند.

5۸ خرداد 31روزنامه ی کار، پنج شنبه 

الیحه ی مطبوعات یا چماق دولت برای سلب آزادی ها؟

5۸ مرداد 1۸روزنامه ی کار،  پنج شنبه 

سرکوب مطبوعات حمله به دست آوردهای انقالب است.

خبر توقیف روزنامه ی آیندگان و حمله به تحریریه ی این روزنامه بیننانگر توطئه هننای ضنند دموکراتیننک و

سرکوب گرانه است که هدف آن حمله به دست آوردهای انقالب می باشد.

البته از مدت ها پیش انتظار چنین اقداماتی از جانب دولت می رفت. تنها الزم  بود تا الیحه ی مطبوعننات بننه

تصویب برسد و موج سرکوب نشریات آزادی خواه شروع شود.

 مرداد22روزنامه ی کار، دوشنبه 

حمله به آزادی مطبوعات، حمله به همه ی آزادی ها و حمله به ثمرات مبارزات مردم است.

بدین ترتیب سازمان فدائیان با حفظ مواضع انقالبی خود به شدت از آزادی مطبوعات و بیان دفاع می نماید و متوجممه عممواقب

.تعطیل شدن روزنامه ی آیندگان می باشد و آن را مقدمه ای برای اختناق می داند

موضع گیری حزب توده در مقابل توقیف روزنامه ی آیندگان

 مرداد27روزنامه ی مردم، 

آیا آزادی مطلق و بی بند و بار و بدون مسئولیت در یکی از بغرنج ترین و حسنناس ترین دوره هننای تنناریخ

معاصر ایران مجاز است؟

!تایید و ابراز خوشحالی از توقیف روزنامه ی آیندگان و توجیه کردن آن

در این شرایط بحث های مشکوک و تیترهای عظیم و تحریک آمیز برخی از جراید که دائمْا و عاماْل حوادث را

کج و کوله می کنند، آیا بخشی از این عملیات ضدانقالب نیست؟

نمی توان به حساب  انقالب شیوه ی لوکس »بگذار هر چه دلش می خواهد بنویسد« را مجاز شمرد.

برای آن ها )سازمان های انقالبی به جننز حننزب تننوده( دسننت آوردهای مثبت انقالب در سیاسننت داخلی و

خارجی نتیجه ی »پویایی خود به خودی جنبش انقالبی« است ولی همه ی پدیننده های منفی تقصننیر رهننبران

درجه اول انقالب است.
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ما جداْ خواستار احترام به حقوق حقه ی مطبوعاتیم و ولی نمی توانیم درباره ی نقش نادرست و زیان مند بعضی

از مطبوعات به قصد عوام فریبی سکوت کنیم.

.نکات زیر از اعالمیه ی حزب توده قابل توجه است

خود را تنها دلسوز انقالب می داند که در راه امام خمینی پیکار می کند.1

مثممل کشممتار مممردم در سممننج و)مخالفت خود را با تیترهایی که مربوط بممه کارهممای زشممت هممیئت حاکمممه اسممت .2

.ابراز می نماید...(  گنبد، حقوق زنان،  یا روسری یا توسری، از میان برداشتن مجلس مؤسسان و 

.حزب علنْا با آزادی مطبوعات مخالف است و آن را تا جایی مجاز می داند که مطابق میل هیئت حاکمه باشد.3

حزب از نیروی انقالبی توده ها و فشار از پایین پاک خداحافظی می کند و دو دستی به هیئت حاکمممه چسممبیده و از.4

.آن دفاع می کند

است نه آزادی مطبوعات« احترام به حقوق حقه ی مطبوعات»حزب معتقد به .5

.حزب حاضر نیست بپذیرد که اختناق مطبوعات مقدمه ی اختناق و استبداد سیاسی است.6

.حزب ارزشی برای جان فشانی مردم در انقالب برای کسب آزادی بیان و نگارش قائل نیست.7

در همین فاصله ی اردیبهشت تا مرداد ماه مسئله ی اساسی دیگر رژیم تشکیل مجلس مؤسسان بوده که ابتممدا بممرای کم رنممگ

.کردن آن، نام آن را به مجلس خبرگان تغییر می دهند که هدف از آن تمام مذهبی کردن آن بود

در رفراندوم توانسممت رأی اکممثریت را بممرای. هیئت حاکمه در جهت قانونمند کردن دولت و دولتمران مورد نظر خویش است

مشروعیت خود به دست آورد و اکنون باید برای حکومت در صورت و در ظاهر ساختاری قانونی بتراشد و این ساختار قممانونی

بالطبع در تمام جهان در هنگممام تغیممیر حکممومت، مرجممع قممانونی. در ظاهر می بایستی از طرف مجلس مؤسسان تدوین گردد

حال ببینیم هیئت حاکمه برای شانه خممالی کممردن از. برای تعیین تکلیف وضع نهایی کشور بر عهده ی مجلس مؤسسان است

سازمان ها و دولت موقت سخن از قانون اساسی بممه میممان می آورد و سممازمان های. زیر این بار چه ترفندی ره به خرج می دهد

انقالبی مفّر خروج از بحران استبدادزدگی را در قانون اساسی می بینند و در این خیال هستندکه با انتخابمماتی آزاد نماینممدگان

بعممد از سممرکوب های. مردم، مجلس مؤسسان را تشکیل دهند و مطابق منافع همه ی ملت ایران قانون اساسممی را وضممع کنند

.اخیر چشم همه متوجه مجلس مؤسسان است

5۸ تیر 17آیندگان، 

بحث در فرهنگ در حضور وزیر آموزش عالی به بحث درباره ی قانون اساسی کشیده شد. شرکت کنننندگان

به این نتیجه می رسند که بدون بحث و بررسی قانون اساسی نمی توان به مسائل فرهنگی کشور پاسخ داد.

5۸ تیر 1۸آیندگان، 

کانون نویسندگان: بهتر است دولت از هیچ دیدگاهی خود را شبان ملت نداند.

5۸ تیر 20آیندگان، چهارشنبه 

در پی صدور دستور نخست وزیر آیین نامه ی انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی منتشر شد.
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5۸ مرداد 23آیندگان، شنبه 

جبهه ی دموکراتیک ملی از دولت خواست آزادی انتخابات و امنیت میتینگ ها را تضمین کننند. اگننر دولت

آزادی انتخابات را تضمین نکند تصمیم های مجلس خبرگان مردود است.

.بدین ترتیب هم نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان تبدیل می شود

5۸ تیر 26آیندگان، سه شنبه 

وزیر کشور از همه ی احزاب و سازمان ها خواست برای مجلس خبرگان نامزد معرفی کنند.

صباغیان: نازمدان باید به جمهوری اسالمی معتقد و وفادار باشند.

5۸  تیر 30آیندگان، شنبه 

 تیر پیامی به ملت ایران فرستاد:  فقط »مجلس مؤسسنان« قنانون اساسنی را۳۰شایگان در رابطه با بزرگداشت 

تصویب کند.

آیت اهلل العظمی خمینی به فرمانداران کشور: با عمل نشان دهیم که انتخابات ملی و آزاد است. این انتخابات

باید در تاریخ نمونه باشد.

5۸ تیر 31آیندگان، یکشنبه 

آیت اهلل خمینی: اگر کاندیداهای شما غیراسالم باشند، شکست مفتضحانه خواهند خورد. آن روز کننه بفهمیم

توطئه گران دست از لجاجت برنمی دارند، یک روز فاتحه ی آن ها را می خوانیم.

چریک های فدایی خلق نامزدان خود را برای مجلس خبرگان معرفی می کنند.

:سخن گوی سازمان چریک های فدایی خلق در ادامه ی توضیحاتش درباره ی مجلس خبرگان و نقش رادیو و تلویزیون گفت

.بنابراین مجلس خبرگان را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد

محدود کردن هر چه بیشتر حقوق مردم.1

کاهش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان .2

.اگر بخواهیم مجلس خبرگان را مجسم کنیم، می بینیم که در واقع مانع آن شده اندکه نیروهای مترقی در آن شرکت کنند

یکی نیروهایی که به طور کامل استثمار را  قبول دارند ولی می خواهنممد بممه. در این مجلس دو نیرو در برابر هم قرار می گیرند

.آن شکل لیبرالی بدهند که شخص نمایندگان جبهه ی ملی از این قبیل اند

نیروی دوم که نیروی قالب است اصاْل قانون را قبول ندارد و محصول کار خبرگان چیزی خواهد بود بدتر از پیش نویس قمانون

.اساسی
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5۸ مرداد 4آیندگان، پنج شنبه 

جبهه ی دموکراتیک ملی در انتخابات شرکت نمی کند.

بی اعتنایی های مکرر به حقوق اساسی مردم گام زدم در راه آتش و خون است.

فروهر: نباید روی یک لیست انحصاری برای مجلس خبرگان پافشاری شود.

5۸ مرداد 6آیندگان، شنبه 

سنجابی: ترتیبات و اجرائیات این انتخابات غیرقابل اعتماد است.

5۸ مرداد 7آیندگان، یکشنبه 

نام سنجابی، رهبر جبهه ملی در میان نامزدها نیست.

سی گروه انقالبی از نامزدهای چریک های فدایی خلق پشتیبانی کردند.

5۸ مرداد ۸آیندگان، دوشنبه 

حاج سید جوادی: این مجلس نه خبرگان است نه مؤسسان.

5۸ مرداد ۹آیندگان، سه شنبه 

نزیه: اگر آزادی مبارزات انتخاباتی تأمین نشود کنار می روم.

5۸ مرداد 10آیندگان، چهارشنبه 

حزب جمهوری خلق مسلمان خواستار تعویق انتخابات شد.

5۸ مرداد 11آیندگان، پنج شنبه

بررسی کنندگان قانون اساسی ایران فردا برگزیده خواهند شد.

دولت درخواست حزب جمهوری خلق مسلمان را نپذیرفت.

احتمال کناره گیری جبهه ی ملی از انتخابات قوت گرفت.
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5۸ مرداد 13آیندگان، شنبه 

وزیر کشور: استقبال مردم از انتخابات به اندازه ی رفراندوم نبود.

جاما، ساش، سازمان مجاهدین خلق: موارد نقض آزادی در انتخابات را به اطالع مردم خواهیم رساند.

5۸ مرداد 15آیندگان، دوشنبه 

وزیر کشور: حزب جمهوری اسالمی با مؤتلفین خود اکثریت آراء را به دست آورد.

انتخابات کردستان از طرف جمعیت های سیاسی مردود اعالم شد.

در سراسر کردستان هزار رأی به صندوق ها ریخته شد.

5۸ مرداد 16آیندگان، سه شنبه 

نزیه: انجام انتخابات بدین شکل به هیچ عنوان صالح مملکت و ملت نیست.

موضع گیری سازمان فدائیان در مقابل قانون اساسی و انتخابات مجلس خبرگان

5۸ خرداد 17،  پنج شنبه 14روزنامه ی کار شماره 

بدون مجلس مؤسسان حقوق مردم پایمال می شود.

مردم مبارز ایران،

ما در این لحظه تاریخی هشدار می دهیم که کوشش های انحصارطلبانه ای در جریان اسننت تننا سننندی پننر از

اشکال که هیچ گونه هماهنگی با محتوای ضدامپریالیستی و دموکراتیک انقالب ما ندارد به نام قانون اساسی

به ما تحمیل کنند.

5۸ تیر 21،  پنج شنبه 1۹روزنامه ی کار شماره 

تنها مجلس مؤسسان منتخب شوراهای مردم حقانیت دارد نه مجلس خبرگان.

می گویند تهیه ی قانون اساسی یک کار تخصصی است و نمی توان آن را به دست هننر کسننی سننپرد و نتیجننه

می گیرند که بهتر است به جای مجلس مؤسسان مجلس »خبرگان« تشکیل شود.

21روزنامه ی کار شماره 

چرا سازمان فدائیان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت می کند؟
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از طرف دیگر می بینیم که پیش نویس قانون اساسی که به عنوان طرح در مجلس خبرگان مورد بررسی قننرار

می گیرد حقوق و آزادی های مورد نظر توده ها و منافع آن ها را در نظر نگرفته است. 

حال برای ما دو راه باقی می ماند؛ یکی عدم شننرکت در فعالیت هننای انتخابننات و تحننریم آن و اکتفننا بننه

افشاگری است. راه دیگر شرکت فعال و آگاهانه در این زمینه است. ما راه دوم یعنی شرکت فعال و آگاهانننه

در انتخابات این مجمع را برگزیدیم.

در پیش نویس قانون اساسی: حق خلق ها در تعیین سرنوشت خود نادیده گرفته شده است.

5۸ مرداد 4،  پنج شنبه 22روزنامه ی کار شماره 

سازمان چریک های فدایی کاندیداهای خود را برای انتخابات مجلس خبرگان معرفی کرد.

سرمقاله: چرا به جای مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان را اختراع کردند؟

 نماینده روبه رو می شود که کنترل۷۰ نماینده روبه رو باشد با ۷۰۰هیئت حاکمه به جای آن که با .1

آن ها آسان تر است

 نفر نماینده مملکت نمی توان اطمینان کرد.۷۰۰به .2

با چنین مجلسی هیئت حاکمه انتظار دارد که هر چه زودتر سر و ته قضیه ی قانون اساسی را بننه هم.۳

آورد.

ما همان طور که گفته ایم به رغم همه ی این مسائل و به رغم آن که مجلس را مانعی برای تنظیم قننانون اساسننی

نمی دانیم و کوچکترین اعتقادی به این که این مجلس می تواند سندی به نفع مردم ارائه دهد نننداریم، امننا از

آن جا که وظیفه ی خود می دانیم از تمام امکانات استفاده کرده تا واقعیت را هر چننه روشننن تر بننرای مننردم

توضیح دهیم. لذا تصمیم گرفته ایم در این انتخابات شرکت کنیم.

بمما وجممود روحیه ی انقالبی در سممازمان و اعتقمماد بممه حقمموق زحمت کشممان در این سممازمان بممه نظممر می رسممد کممه رگه هممای

.مصالحه جویی در آن در حال رشد است

5۸ مرداد ۸،  دوشنبه  23روزنامه ی کار شماره 

پیش نویس قانون اساسی: آزادی های دموکراتیک را پایمال کرده است.

5۸  مرداد 11،  پنج شنبه 24روزنامه ی کار شماره 

نیروهای سیاسی با چه موضع و هدفی در انتخابات شرکت می کنند؟

 مرداد سبب تثبیت رژیم شاه28سران حزب توده که پس از عقب نشینی و فرار مفتضحانه شان بعد از کودتای 

و سرخوردگی توده ها به ویژه بی اعتباری پیشاهنگ در چشم توده ها شده بودند و عماْل به حیثیت و اعتبننار
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ایدئولوژی طبقه ی کارگر در جامعه ی ایران صدمات زیادی وارد ساخته بودند در جریان اصالحات دروغین

شاه که برای هموار شدن راه رشد سرمایه داری وابسته و به دستور امپریالیسم آمریکا صننورت می پننذیرفت،

اصالحات ارضی و انقالب ضدانقالبی شان را تأیید کردند و آن را به عنوان گامی مثبت ستودند.

حزب توده امیدوار بود که با ستایش از بورژوازی وابسته و به بهای خیانت و دشمنی بننا جنبش خلق هننای

ایران به طور اعم و جنبش طبقه ی کارگر به طور اخص، امتیاز اختصاصی اجازه ی فعالیت علنی از رژیم شنناه

را بگیرد. سران حزب توده امروز نیز مانند گذشته می خواهند به بهای خیننانت بننه نیروهننای انقالبی طبقه ی

کارگر و با حمله به نیروهای دموکراتیک از بورژوازی امتیاز بگیرند.

5۸ مرداد 15،  دوشنبه 25روزنامه ی کار شماره 

نحوه ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز گننامی دیگننر در جهت پایمننال کننردن حقننوق دموکراتیننک

زحمت کشان و خلق های ایران بود.

5۸ مرداد 1۸،  پنج شنبه 26روزنامه ی کار شماره 

چرا فقط کاندیداهای حزب جمهوری اسالمی و مؤتلفین سر از صندوق در آوردند؟

اکنون که انتخابات مجلس خبرگان به پایان رسیده،  معلوم شد که همین مجلس خبرگان طننرحی بننود بننرای

کسب قدرت انحصاری تدوین قانون اساسی و جلوگیری از مداخله ی سایر نیروها.

(خبرگان)موضع گیری حزب توده ایران در مقابل انتخابات مجلس مؤسسان 

5۸ خرداد 2۸، دوشنه 2۸روزنامه ی مردم شماره 

پیش نویس قانون اساسی جدید آغاز خوبی است برای تدارک و تصویب قانونی در خور انقالب ایران.

این اولین گروه و حزب سیاسی ایران است که نسبت به این پیش نویس اظهار تفقد می نماید و با حمزب جمهمموری اسممالمی و

بممرای بممه تعویممق افتممادن قممانون اساسممی توطئممه: امام خمیممنی. )هیئت نامرئی حاکمه به رهبری امام خمینی همراه می شود

.(می کنند

5۸ خرداد 30، چهارشنبه 2۹روزنامه ی مردم شماره 

.اصل داشتن قانون اساسی مترقی است نه شکل تصویب آن

.در این دو شماره حزب، بعد از تأیید محتوای قانون اساسی جدید حال به تأیید صورت و فرم و نحوه ی اجرای آن می پردازد
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5۸ تیر 2، شنبه 30روزنامه ی مردم شماره 

نامه ی سرگشاده ی کمیته مرکزی حزب توده ی ایران درباره ی پیش نویس قانون اساسی بننه ریاسننت محننترم

هیئت دولت:

کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران خرسند است به استحضار عالی برساند که پیش نویس قننانون اساسننی آن

چنان که در مطبوعات انتشار یافته در خطوط کلی خود خواست های مشروع و حقه ی مردم ایننران را منعکس

می سازد و از این جهت مورد تأیید کمیته ی مرکزی حزب ما قرار گرفته است.

5۸ تیر 4، دوشنبه 31روزنامه ی مردم شماره 

ضرورت تصریح نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی

حزب توده ی ایران نخستین سازمان سیاسی است که درباره ی پیش نویس قانون اساسی اظهار نظر کرده.

5۸ تیر 11، دوشنبه 34روزنامه ی مردم شماره 

برابری کامل زن و مرد در قانون اساسی باید تصریح شود.

5۸ تیر 13، چهارشنبه 35روزنامه ی مردم شماره 

شیوه ی انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها باید دموکراتیک باشد.

5۸ مرداد 6، شنبه 45روزنامه ی مردم شماره 

حزب توده ی ایران اسامی نامزدهای خود برای انتخاب مجلس خبرگان را اعالم می کند.

در این لیست تقریبْا تمامی اعضای کمیته مرکزی حزب توده ی ایران وجود دارند.

5۸ خرداد 13، شنبه 46روزنامه ی مردم شماره 

میلیون ها نفر در انتخابات شرکت کردند.

5۸ مرداد 23، دوشنبه 52روزنامه ی مردم شماره 

اعالمیه ی کمیته  مرکزی حزب توده ی ایران درباره ی انتخابات مجلس خبرگان

 ساله ی وی در زندان شاه خائن احترام اکننثریت مبننارزان2۵برای رفیق حجری  مبارز پایداری که مقاومت 

 هزار رأی خوانده شده است.16حتی مخالفان حزب ما را به خود جلب کرده است تنها 
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بدین سان تردیدی نیست که بخش مهمی از لیست کامل کاندیداهای حزب توده ی ایران قرائت نشده و یا از

بین برده شده است.

اینک مجلس خبرگان علی رغم عیوبی که در انتخابات آن وجود داشت تشکیل شده است.

مردم ایران باید این عیوب را به دست فراموشی بسپارند.

چرا حزب توده پس از انتخابات نسبت به وقوع تقلب در آن هشداد نداد؟.1

چرا به هر حال این انتخابات را سالم ارزیابی می کند و از مردم ایران می خواهد که از آن پشتیبانی کنند؟.2

حال که تعداد آراء خوانده شده برای حزب کم بود، حزب به تقلب در انتخابات اشاره می کند ولی باز هم می گوید به.3

حممزب تمموده ی. دلیل پشتیبانی عظیم مردم از امام خمینی این مجلس به هر حال با این شکل به وجود نیامده است

.ایران دچار سیاست کوسه و ریش پهن شده است

این سیاست حمایت بی قید و شرط حزب بعد از عقب نشینی در مقابل تهاجم به آزادی های فردی، قومی، مذهبی، مطبوعاتی

این آخرین خدمتی نیست که حزب توده بممرای. و احزاب،  اکنون به عقب نشینی از حقوق حقه ی مردم ایران تبدیل شده است

این رونمد تسملیم طلبی و پشمت. جمهوری اسالمی انجام می دهد و حقوق ملت ایران را در پای اممام خمیمنی قربمانی می کند

اکنون سیاسممت های حممزب در ممموارد. کردن به منافع ملت ایران ادامه داشته و با پشتکار و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد

.زیر کاماْل آشکار می شود

حقوق زنان.1

آزادی مطبوعات.2

مسئله ی قومیت ها.3

عقب نشینی از مارکسیسم و پناه گرفتن در زیر عبای آخوندها و روحانیون.4

آزادی انتخابات.5

حق تشکیل مجلس مؤسسان.6

این کممار را بمما اهرم هممای قممانونی و. ، هیئت حاکمه توانست تمام خواست های ضدانقالبی خود تحقق ببخشد135۸در مهرماه 

.تشکیالتی به شرح زیر انجام داد

رفراندوم جمهوری اسالمی.1

تشکیل مجلس خبرگان.2

تشکیل دادگاه های انقالب.3

مبنا قراردادن اسالم و شریعت در قانون اساسی.4

حذف آزادی های زنان.5

تصویب قانون مطبوعات و پایان آزادی مطبوعات.6

تشکیل کمیته های انقالب.7

تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.۸

پاک کردن هیئت دولت از عوامل ملی و مستقل.۹
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سرکوب خواست های اقوام و ملیت ها به شکل خونین.10

احیای ماشین دولتی گذشته.11

کنترل کامل رادیو و تلویزیون.12

به همین ترتیب اکنون هیئت حاکمه هم مجوز قانونی و شممرعی بممرای خممود تهیممه کممرده اسممت و هم تشممکیالت سممرکوب گر

.کمیته ها و سپاه و دادگاه انقالب و تشکیل وزارت اطالعات و سازمان های اطالعاتی موازی

:اکنون هیئت حاکمه هدف های خود را در این راستا دنبال می کند

از بین بردن سازمان های انقالبی باقیمانده از انقالب.1

از بین بردن آزادی های حزبی و سیاسی.2

برقراری حکومت استبدادی خودکامه با اصل والیت فقیه.3

 سال پیش را بممر زنممدگی مممردم1300با تسلط کامل بر رادیو و تلویزیون و مطبوعات سیطره ی اسالم ناب محمدی .4

.متحقق می سازد

گام نهادن در جهت سیطره بر فرهنگ ملی و ایرانی.5

کنترل دانشگاه ها و نهادهای علمی کشور.6

«حزب فقط حزب اهلل،  رهبر فقط روح اهلل: »تمام این خواسته ها در زیر یک شعار عملی خواهد شد

: رژیم به سه دستگاه پایه ای برای حکومت خود دست یافته است5۸به طور کلی در مهرماه 

قانون اساسی.1

نیروهای مسلح.2

قوه ی قضائیه.3

.و اکنون وقت تسویه حساب با نیروهای مخالف است

.پس از تصویب قانون اساسی توسط مجلس خبرگان رژیم جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر بر پا شد

سرمایه داری دولتی: محتوای حکومت.1

(والیت فقیه)استبداد مذهبی فردی : صورت حکومت.2

جمهوریت و نظام پارلمانتاریسم: عوامل اجرایی صوری رژیم.3

کنترل بر نهادهای اجرایی و قانون گذاری توسط نظارت استصوابی از طرف ولی فقیه.4

(سپاه و بسیج)تشکیل نیروهای نظامی و امنیتی .5

(با کار بر اساس شریعت و فقه)تشکیل قوه ی قضائیه زیر نظر والیت فقیه .6

حاکمیت به مسائل فرهنگی جامعه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی منصوب از طرف والیت فقیه.7

اعمال سیاست خارجی در جهت توسعه ی انقالب اسالمی.۸

محدود کردن آزادی های فردی و مدنی.۹

، پای به سیاهچاله ی حکممومت مممذهبی57بدین ترتیب مردم ایران پس از این انقالب شکوهمند و بزرگ تاریخی در بهمن ماه 

.قرون وسطی می گذارند که در آن هیچ امیدی برای تغییر در جهت بهبود زندگی مردم به ویژه زحمت کشان دیممده نمی شممود
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انقالب ایران که می رفت درهای آزادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به روی مردم ایران بگشاید، اکنون با تثبیت جمهوری

اسالمی به دورانی سیاه تر از همیشه پای می گذارد و عالوه بر خودش و مردم ایران، مممردم سرتاسممر منطقممه را هم بممه همممان

جمهوری اسمالمی ایمران همممان راهی را می پیمایمد کمه ممردم قمرون. سیاهچاله می کشاند که خودش در آن گرفتار می باشد

!در اروپا حاکمیت پاپ و کشیشان بود و انیجا حاکمیت امام و آخوند. وسطی در اروپا پیموده اند

که رحمت بر آن ترب پاک بادچه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

وز آنان امید بهی داشتنسر ناکسان را برافراشتن

به جیب اندرون مار پروردن استسر رشته ی خویش گم کردن است
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