
 !...ک ها و اری در دانشگاه ها ، پتفکیک جنسدر حاشیۀ 

 محمود احمدی نژاد و دستگاه والیت؟زمینه ای برای تشدید رویاروئی باند 

 احمد نوین

 

بنابر ماهیت  ایران تمامی جناح های جمهوری اسالمیساله حاکمیت رژیم بنیادگرای اسالمی بر ایران نشان داده است که   23تاریخ 

بویژه باند . توافق دارند( با شدت و ضعؾ های متفاوت  )آپارتاید جنسی در ایران در مورد  ، مذهبی و تبعیض گرانه شان، ارتجاعی

 .دستگاه والیت و باند محمود احمدی نژاد

یر این طرح را ؼمحمود احمدی نژاد  پس از اعالم آؼاز طرح تفکیک جنسی در دانشگاه های ایران،اما، بگونه ای ؼیر مترقبه، 

  .عالوه بر توقؾ این طرح، خواستار توقؾ اخراج بی رویه استادان دانشگاههای ایران شدو ُمدرن خواند 

 ی در جامعه الزم استدر ایران در رابطه با تفکیک جنسجهت درک بیشتر علت رویاروئی های اخیر مابین باندهای مافیائی قدرت 

 . زیمرژیم بیاندا "ساختار جدید"نگاهی گذارا به  ابتدا

دستگاه رهبری و در راَس ؛   با تکیه بر سه پایه ساختار جدید نظامپس از آؼاز کار محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور نظام، 

 .طراحی و مورد توافق هر سه پایۀ آن قرار گرفت  دولت انتظاریون برهبری احمدی نژادو  سپاه پاسداران، آن شخص ولی فقیه

و  ولی فقیه با تقلب بهم ریخته شدن قواعد بازی در باال و با)  مخالفت داشتند رژیم ا این ساختار جدیداصالح طلبان رژیم که ب

شدید قرار از همه ارکان های حکومتی رانده و سپس مورد سرکوب  به مرور(  4233و  4231دو نمایش انتخاباتی در  متحدانش

 . کردند" یدناپد" کروبی را از صحنه  مهدی موسوی و میرحسین ی ومعترض را زندانفعال و  صاحب منصبان اصالح طلب. گرفتند

 .محمد خاتمی هم بشیوه همیشگی خودش نق زد و در حاشیه باقی ماند

اصل ولی فقیه و خود رهبر  و بخیابان ها آمده  گسترده در سراسر ایران ظاهراتمردم معترض نیز که با بر پائی تهزاران نفر از

بازداشت و در زندان های مخوؾ نظیر کهریزک مورد مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار  قرار داده بودند،نظام را هم مورد حمله 

چندین نفر از معترضین هم  مورد تجاوز . ندندبقتل رسا ها و زندان ها ایادی رژیم در خیابان از جوانان معترض را تعدادی . گرفتند

 .جنسی قرار گرفتند

دستگاه رهبری و در راَس آن شخص ولی  ن به اصالح طلبان و راندن آنان به بیرون دایره قدرت، در سرکوب مردم و اعمال خفقا

  .همدل و هم زبان عمل کردنداحمدی نژاد، هر سه پایه قدرت در ساختار جدید نظام،  محمود باندفقیه، سپاه پاسداران و 

که باند  ند متوجه شد "روزنامه جمهوری اسالمی" بقولپس از آنکه دستگاه والیت و اصولگرایان ذوب در رهبری،   اما،

قوه "  استقالل "در رویای  نیز  کرده اند، و شخص احمدی نژاد" با چراغ خاموش رخنه  در باال و پائین نظام" احمدی نژاد 

ك اهْس خاسجَ ثش اعتُْیي آهیض هٌْچِش هتکی، ّصیاخشاج  با بویژه ] به آتوریته ولی فقیه ضربه میزند با گفتار و کردارش مجریه

تَ اتماء  دخالت ػلی خاهٌَ ایکَ تا  دّلت اص کاتیٌَ هْسد اػتواد ّلی فمیَ تیشّى ساًذى هصلحی، ّصیش اطالػاتّ تذًثال آى کاتیٌَ 

بسوی احمدی نژاد  ،رهبری متحد بااز حمالت اصولگرایان  ، طوفانی.[ هٌجش ؽذٍ تْدسّصٍ احوذی ًژاد  11ّ تحصي  ّصیش هشتْطَ

 .و او را مجبور کردند که عقب نشینی هائی بنماید نمودندترسیم  را دی نژاداحمبرکناری  تصویرتا جائیکه  .شد روان

 " سکوت وحدت بخش"اص تاصگؾت تش عش کاسػ  پظ که محمود احمدی نژاد .امروز ورق برگشته است:  توجه کنید

ای پاتک زدن به حریفان و دستیابی به خاک ریزهائی در میان بربرداشته و " سکوت وحدت بخش"دست از تاکتیک  کرده بود ، اکنون

از .داده است نیز و ارتقاء را که قبالً نیز مرتکب شده بود، تشدید نموده یاعمال ،اصولگران مخالؾ اش ه باو در مقابل خود فریب مردم

 :جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد 



ّ تؼذاً پظ گشفتي ". ؟آیا واقعاً مشکالت کشور ما ایه است" تا تیاى ایٌکَ  لَ، اص جوًؼل ّاسًَّ صدى دس هْسد حجاب اعالهی -

 .آى

ػمة ػاهلیي  تؼٌْاى تٌِاهمصش للوذاد کشدى آًاى ّ  "آخًْذ جواػت"  دس ساتطَ تا هشدم ػذم اػتواداص  یتِشٍ تشداس   -

 . هاًذگی، فمش ّ هصیثت ُای هْجْد

تالػ دس تطثیك اعالم ػِذ تْلی تا تشخی ُکذُای  ، کتیبۀ کورشهؼَ تا اعتفادٍ اص تِشٍ تشداسی اص ػالئك ًاعیًْالیغتی دس جا  -

  .ِاّ عپظ هغکْت گزاسدى آً اسالم ایراویطرح تا  عشهایَ داسی اهشّصی،جاهؼَ 

ی ّسّد عشیغ تَ هیذاى ّ ایشاد ضشتَ تَ حشیف ّ ػمة ًؾیٌ .دس دسگیشی تا سلثایؼ" تضى ّ دس سّ" سّػ اعتفادٍ تِیٌَ اص    -

چاق اجىاس توسط قاّ " برادران قاچاقچی"ًظیش حولَ تَ  .ّ حفظ ًیشُّای خْدی هْلغ جِت تحکین تشخی اص ائتالف ُا تَ

 .سپاي از اسکلً ٌا و بىادر غیر مجاز

 ًکتَ جالة ایٌغت کَ پظ اص افؾاگشی احوذی ًژاد دس هْسد عپاٍ پاعذاساى، ػکظ الؼول عشیغ هحوذ ػلی جؼفشی فشهاًذٍ ُکل عپاٍ

ػکظ الؼول عشیغ جؼفشی تشدیذ ُا دسساتطَ تا لاچاق ُای کالى . آًچٌاى عشیغ تْد کَ ًؾاى هیذاد تیش احوذی ًژاد تَ ُذف خْسدٍ اعت

حتی تشای ػمة هاًذٍ اکٌْى  کَ تا ّجْدی .دس هیاى سدٍ ُای پائیي عپاٍ تَ یمیي تثذیل کشد سا دُِا هیلیاسد دالسی عاالًَ تْعظ عپاٍ

ًَ هیخْاٌُذ ّ ًَ هیتْاًٌذ سفشم ُای التصادی دس جِت سفاٍ ( ًظام ل ّ کُ ) کَ احوذی ًژاد  اعت ؽذٍ سّؽيهللا ًیض تشیي الؾاس حضب

دس غاست ّ چپاّل اهکاًات التصادی کؾْس دعت داؽتَ اًذ، تشای  تطْس گغتشدٍ احوذی ًژاد کَ تاًذ اػهشدم سا عاصهاى دٌُذ، اها، 

 .ٍ اعتؽذایشاًی خاًْاس  هیلیْى 02ّیال ّ تاؽ تَ  اُذاء خْاُاى ،َجاهؼ عادٍ لْح دس جلة ًظش تِیذعتاى

 احمدی وژاد و یارگیری ٌای پیشگیراوً اش:  

پیؾاپیؼ دعت تَ اػوالی دس ساتطَ تا دسگیشی ُای احتوالی هاتیي تاًذ خْدػ ّ تاًذ ّلی فمیَ،  "گیشییاس"احوذی ًژاد جِت    -

 :اص جولَ .صدٍ تْد

 .تا ّاگزاسی لشاسدادُای کالى اجشایی تَ آًاى ، ّ تغیج تَ خْد پاعذاساى عشاى عپاٍ صا تؼذادی ّاتغتَ ًوْدى  -

ش ، ّ پُ پاعذاساى عپاٍ ّاگزاسی لشاسدادُای چٌذیي هیلیاسد دالسی آًِن تذّى هٌالصَ ّ خاسج اص ُشگًَْ ضْاتظ لاًًْی تَ -

 .غیج دس جٌگ لذست تا سُثش ًظامتتَ هٌظْس عْدتشی اص ًیشّی عپاٍ ّ  .کشدى جیة عشاى آى تا دالسُای ًفتی

 .رّج ُای جْاى ّ هتوایل کشدى آًِا تجاًة داسی اص احوذی ًژاد تخؾی اص یک هیلیْى تْهاى تَ" اُذاء" -

ُضاس تْهاى  122ّ ّاسیض ًوْدى عاالًَ  1932ّػذٍ تاصگؾائی حغاب پظ اًذاص یک هیلیْى تْهاًی تشای ًْصاداى هتْلذ عال  -

 .لگیعا 11، تا عي آًِا تحغاب

 . تاًذ احوذی ًژاد تَ ّاتغتگاى( عاالًَ % 6حذّد ) هیلیْى تْهاًی تا تِشۀ پائیي   چٌذ صذّاگزاسی ّام ُای  -

دسصذ تِشٍ  عاالًَ، صاحة دسآهذُای  92الی  02ّ دسیافت تِشٍ  اب ُای عپشدٍ تلٌذ هذت دس تاًک ُاّام گیشًذگاى تا افتتاح حغ

 .جاًة داس احوذی ًژاد، لزا ؽاکش ّ ؽذٍ اًذهیلیًْی هاُاًَ 

سئیظ  ، تا تزل ّ تخؾؼ ُا دس عفشُای اعتاًیتَ احوذی ًژاد  ّاتغتَ ًوْدى تؼذادی لاتل هالحظَ اص اعتاًذاساى کؾْس -

 . جوِْس

،  ّصیش اطالػاتػذم هْافمت اػ تا اتماء  دس ساتطَ تا سّص تحصي احوذی ًژاد دس هٌضل اػ ، 11الصم تَ یادآّسی اعت کَ دس 

 ،تْاًغتَ تْد تا تِیَ تیاًیَ ای دس پؾتیثاًی اص سئیظ جوِْس( ظ دفتش سئیظ جوِْس ّ پذس داهاد احوذی ًژادیسئ) سحین هؾائی اعفٌذیاس 

 .اعتاًذاس سا پای آى تیاًیَ جوغ آّسی ًوایذ 19اهضای 

اًذاساى کؾْس، هیتْاى دس تاصی جذیذ احوذی ًژاد دس ساتطَ تا ّاگزاسی عشپشعتی اداسات اّلاف ّ هٌاتغ عشؽاس آًِا تَ اعت

 .حاهیاى سئیظ جوِْس سا هؾاُذٍ کشد صف عپاعگضاسی اّ اص اعتاًذاساى ّ جلة تیؾتش آًِا تَ

ُواًٌذ  دس دّساى سیاعت جوِْسی احوذی ًژاد، ،(ّاتغتَ تَ صاحثاى صس ّ صّس دس ًظام عشهایَ داساى )تْسژاصی هوتاص  -

تاص تْدٍ  اىتْلیذات داخلی ّ ّاسدات اص خاسج دس غاست ّ چپاّل دعتؾدس صهیٌَ  آًکَػالٍّ تش ُوَ دّساى حاکویت سژین، 



ّ ػذم تاص پشداخت ایي ّام ُا، اص جولَ ایشاى ی ّام اص عیغتن تاًک هیلیاسد دالس 24اخز هؼادل  تا ضوٌاً تْاًغتَ اًذ اعت،

 .ذٌتاًذ احوذی ًژاد تاؽ اى ؽکشگضاس

سا ًیض ... هیلیاسد دالس ّ  11تَ هثلغی هؼادل " شهایَ گزاسی صّد تاص دٍع"اگش تَ ایي لیغت، دسیافت کٌٌذگاى پْل ُای طشح -

 .آؽٌاتش خْاُین ؽذ! تاًذ احوذی ًژاد، تشای سّص هثادا یارگیری ٌای پیشگیراوً اش اضافَ کٌین، آًگاٍ تَ ػوك 

در باال و پائین نظام با " اد که باند احمدی نژ شده استمدعی  "روزنامه جمهوری اسالمی" ؽایذ تذلیل ُویي ػولکشدُا اعت کَ 

 .ستکرده ا" چراغ خاموش رخنه 

پشّعۀ جٌگ لذست هاتیي عَ پایَ سژین، تش پایَ تا ایٌجای ؛ هْضْع هِن دیگشی ًیض اؽاسٍ ؽْد  الصم اعت کَ دس ایٌجا تَ -

 .لوْط تْدٍ اًذعپاٍ پاعذاساى تشًذۀ تشتش ّ دعتگاٍ سُثشی ّ تْیژٍ ؽخص ّلی فمیَ تاصًذٍ هؽْاُذ ّ لشائي هْجْد، 

 

اخراج اساتید در دانشگاهها و مسئله تفکیک جنسی چگونگیاحمدی نژاد در رابطه با  که بر چنین بستری است:توجه کنید

 :نعل وارونه میزند، دانشگاهها

 مخالف ،"اسالم ایرانی"  او طرفدار، اینست که ، به دانشجویان و جوانان وانمود بکند که ها قصد احمدی نژاد از این درگیری

و  تفکیک جنسی  موافق (خامنه ای و دستگاه والیت انطرفدار بویژه روحانیت" )آخوند جماعت"  است، اما،مدرن  وتفکیک جنسی 

بالفاصله علناً  از طرؾ وزیر مربوطه مورد پذیرش قرار .. طرح تفکیک جنسی و چگونگی مخالفت احمدی نژاد با  .ندا عقب افتاده

 .گرفت

علل این مخالفت به پیروی از . ک احمدی نژاد بالفاصله از جانب طرفداران ذوب در والیت مورد مخالفت قرار گرفتالبته این تاکتی

 :منویات  شخص سید علی خامنه ای تعقیب این اهداؾ است

 .یزنداو م آخررا ولی فقیه مایل است با تکیه بر افکار و تمایالت عقب مانده ترین اقشار سنتی مذهبی نشان دهد که حرؾ  -

آنها از احمدی نژاد و احتماالً تقویت موقعیت او در میان  بخشی از به روحانیون سنتی بفهماند که حمایت آشکار و نهان -

بخشی از مخالفان دستگاه والیت، عاقبت پایه های روحانیت سنتی را نیز مورد ضربه قرار خواهد داد و لذا بنفع روحانیون 

 .ولی فقیه گرد آیند و به پروسه انفراد احمدی نژاد یاری رسانندسنتی و صاحب نام است که در اطراؾ 

اکثریت روحانیون سنتی صاحب نام در حین هراس از قدرت یابی احمدی نژاد،اما، از برتری سیدعلی خامنه ای هم خاطره خوشی 

 .ندارند

اینان تجربه کرده اند که برخالؾ . آنان به عینه دیده اند که این هوا و هوس ولی فقیه است که فقه حکومتی را شکل و شمایل میدهد

مذهب شیعه، در زمان اقتدار ولی فقیه، حتی از بیان نظرشان در مورد ساعت ظهور ماه در پایان ماه رمضان نیز قواعد پذیرفته شده 

 .!!میتوانند متضرر شوند( در صورتی که مخالؾ نظر ولی فقیه باشد ) 

مابین باند درگیری های در (  که تعداد قابل مالحظه ای مقلد نیز دارند) لذا بنظر نمیرسد که آیت هللا های دانه درشت و صاحب نام 

 .، بنفع این یا آن دارو دسته به میدان بیایند[ بویژه با توجه به پیشروی های سپاه ] احمدی نژاد و دستگاه رهبری 

نه اکثر قریب اتفاق آیت هللا های صاحب نام قم در سال گذشته که رهبر نظام با سفر به قم از آنان بیعت طلبید، با عدم استقبال از خام

تعداد قابل مالحظه  .نشان دادند که نمیخواهند به عمله و اکراه دستگاه والیت تبدیل شوند ، ای و عدم تمایل به دیدار و تبادل نظر با او

 .ای از این آیات عظام، نفع خود را در حفظ فاصله با سیدعلی خامنه ای جستجو میکنند

در میان .) ن به تضعیؾ دستگاه والیت و شخص خامنه ای یاری رسانیده استدرگیری های دستگاه والیت و باند احمدی نژاد، همچنا

امری که مردم ستم دیده و لگدمال شده (.  بطور اخص و در میان حامیان رژیم در داخل کشور بطور ویژه  افکار عمومی در ایران

 .ایران، با گشاده روئی با آن روبرو شده و خواهند شد



محمود احمدی نژاد با توجه به نفرت شدید مردم از دستگاه . اد در این مورد نیز حائز اهمیت استتوجه به مانور های احمدی نژ

، با بازی های ماهرانه ای .(گذشته از اینکه از نفرت مردم به دولت متقلب انتظاریون هم مطلع است) والیت و شخص خامنه ای 

 . ، اینجا و آنجا، به وضوح و به شیوه خود به مردم اعالم مینمایدفاصله خود از دستگاه والیت و زیاده روی های شخص خامنه ای 

احمدی   . بوده است، تدارکاتچی ولی فقیه  او دولت ،اش یریاست جمهور در مدت که اعالم نموده بود  محمد خاتمیبخاطر داریم که 

 :تیرماه امسال در سایت ریاست جمهوری خطاب به مردم میگوید  32نژاد در 

 ." و درمقابل زیاده خواهی ها ایستادگی خواهد کرد ر مردم استدولت نوک "

 ."دنبال نوکری مردم هستند فقط... اعضای دولت" 

د که سیاست ها و عملکردهای ضد مردمی جناح نمیدانعقب مانده نیز  بشریت مترقی، که حتی اکثر قریب به یقین اقشار امروز نه تنها

تخریب وضعیت  دولت او دست دولت های قبلی در. در همه زمینه ها نقش جدی داشته استاحمدی نژاد نیز در تخریب زندگی مردم 

  .مردم و مخالفان رِژیم را از پشت بسته است بر ن، تحمیل خفقانااقتصادی ایر

دستگاه والیت احمدی نژاد و باندش، در تبلیػ و ترویج افکار سیاه، عقب افتاده و ارتجاعی مذهبی در جامعه کم نظیر هستند و بهمراه 

 .و سپاه پاسداران در ؼارت ثروت ها و نیروی کار مردم ایران، گوی سبقت را از همه دولت های پیشین ربوده اند

رفع  ،ربطی با آزادی. است خودش جهت تحکیم موقعیت باند، به رقبای خودش در قدرت هائی ، پاتکاحمدی نژادهای تاکتیک 

نافع اکثریت عظیم در جامعه؛ کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان و ملت های ساکن ایران ربطی به م .ندارد و یا مدرنیته تبعیض

 .!ندارد

و تصویه  بنابراین، طرح تفکیک جنسی در دانشگاهها. االن، جنگ مابین جناح های رنگارنگ رژیم، مؽلوبه است طبیعی است که

ا، اُمل و ، خودش را مُدرن و رقباش ررافی بر سر چگونگی اجرای آنبا ح هم وسیله ای شده است، که احمدی نژاد استادان دگراندیش

بنفع " امتیاز"در کشمکش مابین باند خودش و دستگاه رهبری و شخص رهبر، یک  تالش نماید و بدینوسیله عقب افتاده معرفی بکند

  .خودش بدست آورد

 با  احمدی نژاد" مخالفت"اندیش در دانشگاهها و اعالم در اینجا خالی از فایده نخواهد بود اگر به موضوع تصویه اساتید دگر 

 .اشاره بشود نیزاین امر  چگونگی اجرای

 اخراج و بازنشستگی اساتید دانشگاهها  چگونگی اشاره احمدی نژاد به موضوع! 

" ها،  ا بر اساس شنیدهاستادان ر ای به وزیران علوم و بهداشت، روند بازنشستگی نژاد در نامه در نیمه تیرماه امسال محمود احمدی

 .گیری شورای عالی انقالب فرهنگی شده بود خوانده و خواستار توقؾ این روند تا تصمیم " رویه بی

خواستار توقؾ این روند تا زمان تصویب  ،"  رویه اساتید بازنشستگی بی" نژاد با انتقاد از  تنها دو هفته پس از آن که محمود احمدی

گروهی متشکل از را به  دانشگاهها استادان تصفیهاختیار  ،رای عالی انقالب فرهنگی شده بود، این شوراای ویژه در شو نامه آیین

 .نمودها واگذار  وزیران علوم و بهداشت و هیئت امنای مرکزی این وزارتخانه

ها  تگی اساتید دانشگاهدرخصوص بازنشس ای رفتار سلیقهبا این روال دیگر شاهد " که  کرد سخنگوی شورای انقالب فرهنگی اعالم

و  شورای عالی انقالب فرهنگی سلیقهبوضوح آشکار مینماید که اساتید دانشگاهها تا کنون بنا بر  اعالم موضعاین  ."نخواهیم بود

 امری که در یک دولت دینی، امری بدیهی و بنا بر درک و تفسیر رهبر آن نظام از قواعد و .اند میشده تصفیهوابستگان به دستگاه، 

 که در خدمت پیشرفت علوم و دانشجویان است قواعد و قوانینی آنچه بهیچوجه مورد توجه نبوده ؛  .قوانین مذهبی انجام میگیرد

  .میباشد

 .نژاد رخ داده است های محمود احمدی در دولت،  بزرگترین موج بازنشستگی و اخراج استادانکه  یادآور شدباید عالوه بر این ، 

محمد مهدی زمانی وزیر علم در دولت نهم و کامران )  نژاد احمدیکابینه های دولت  وزیر علوم 3ش کرد که فرامو دهرگز نبای

بخوان ] " ؼیر هم سو"بشفافیت در گذشته خواستار تصفیه و اخراج استادان ( دانشجو وزیر علوم در دولت دهم محمود احمدی نژاد 

 . بوده اند[ دگر اندیش 



سال گذشته، اخراج و یا بازنشستگی دهها استاد دانشگاه بوده  6دولت احمدی نژاد و وزرای علوم او در  حاصل سیاست های ارتجاعی

 .است

اما با توجه باینکه . بسیاری از این اساتید ، هم مورد احترام و تائید همکارانشان بودند و هم از نظر علمی جایگاه شایسته ای داشته اند

 .اسالمی قرار نمیگرفتند، اخراج و یا بازنشسته شده انددر چارچوب دولت تئوکراتیک نظام 

و وزرای علوم کابینه اش نقش داشته اند،  احمدی نژاددر اخراج و بازنشسته کردن اساتید دگر اندیش دانشگاههای ایران نه فقط خود 

علوم انسانی را علوم حیوانی   خامنه ای 4233پس از آنکه در اواخر .  بلکه رهبر نظام سید علی خامنه ای نیز نقش داشته است

بخوان دگر ]  "هم سو"اعالم نمود که همۀ استادها و دانشگاهیانی که با نظام اسالمی ؼیر کامران دانشجو، وزیر علومخطاب کرد،  

 .هستند اخراج میشوند [ اندیش 

وزیر ) نشوند، همین کامران دانشجو  اخراج و بازنشسته" بی رویه"که قرار است اساتید دانشگاهها  حاالطنز موضوع این است که 

خر، همان خر است،اما، پاالن "به معنای دیگر . تشان سپرده انداساتید را بدس تصفیهاز کسانی خواهد بود که اختیار اخراج و ( علوم 

 .".اش عوض شده است

، اساتید (استادان دانشگاههای ایران نبودن اخراج و بازنشستگی" مدرن" در مورد  ) اظهار نظر احمدی نژاد از به بیان دیگر، قبل

شورای "احمدی نژاد، اکنون بنابر مصوبه  شدن نظام به شیوه "مدرن" ازاز کار برکنار میشدند، اما، پس  بی رویه" ؼیر هم سو"

 .خواهند شد تصفیه،   با رویه، اساتید دگراندیش، " عالی انقالب فرهنگی

، مردم شاهد نمایشات و بازی های تهوع آور جناح های رنگارنگ داردما حاکمیت  بر کشور" نظام جمهوری اسالمی"تا زمانی که 

 .رژیم، برای فریب دادن افکار عمومی و حفظ و گسترش منافع سرمایه و صاحبان زر و زور خواهند بود

اهد انباشته شدن ثروت ش یک طرفدر باالی رژیم ، از  ی واقعیپایان هر پرده ای از نمایش های گوناگون و یا تشدید شکاؾ هادر 

، تداوم بی حقی مردم، ها شاهد سرکوب آزادی طرف دیگرهای بیشتر در دستان این و یا آن جناح از سرکوبگران میباشیم و از 

 .نیز هستیم... افزایش فقر و گرسنگی زنان، کارگران، جوانان، دانشجویان، ملل ساکن ایران و

در محالت  خویش ی از این وضعیت خفت بار چاره ای ندارند جز آنکه با سازماندهیمردم آزادی خواه و مخالؾ تبعیض برای رهائ

کار و زندگیشان، با تعمیق آگاهی های دمکراتیک، با نافرمانی های مدنی برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، با برپائی 

و با بمیدان آوردن عدد بزرگ،  سراسری کردن آنها این مبارزات و اعتصابات و تظاهرات، با تلفیق مبارزه علنی و مخفی و پیوند

پایان آن سرنگونی رژیم و دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشتشان با تکیه بر نیروی شکست ناپذیر  شرایطی را فراهم آورند که

 . اکثریت عظیم، برای تاَمین منافع اکثریت عظیم است

ان هر طیؾ در حین دفاع از مبارزات بحق مردم، و سرانجام هماهنگی طیؾ در این مسیر اتحاد و یا اتحاد عمل اپوزیسیون در می

های متفاوت اپوزیسیون در لحظۀ سرنوشت ساز، میتواند در خدمت گسترش مبارزات مردم بر علیه رژیم ضد انسانی جمهوری 

 .اسالمی ایران و در نهایت سرنگونی آن قرار گیرد

گیری ها و عمل مردم سازمان داده  کار خواهد آمد، ارتباط مستقیم به چگونگی سمتاینکه پس از سرنگونی رژیم چه نظامی بر سر

به بیان دیگر برآیند نیروهای موجود پس از سرنگونی رژیم، سرنوشت مسیری که  نظام . شده در مسیر سرنگونی رژیم خواهد داشت

 آینده کشور ما را تعیین خواهد نمود، رقم خواهد زد

ر ایران به حمایت از نیروهائی باشد که خواهان تامین منافع اکثریت عظیم لگدمال شدگان، توسط خود این امید که اقبال عمومی د

 .!امید که آن روز دور مباد .اکثریت عظیم هستند
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