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 قيامی که بشارت دھنده 
 انق"ب است

 
ھای آن    که نخستين جرقه٩٨ماه   قيام آبان

درخوزستان روشن شد و با سرعت شگفت 
انگيزی به ساير استان ھا تسّری يافت و به 
حريقی بزرگ در سرتاسر کشور تبديل شد، تمام 

ھای نظم موجود را به لرزه افکند و به مدت   ستون
يک ھفته خواب و قرار از رژيم ديکتاتوری حاکم 

توفان خشم .  گر آن ربود  و سران مستبد و سرکوب
تراکم يافته ميليون ھا تن از فرودستان، 
زحمتکشان، بيکاران، زنان، جوانان و عموم 

دستان و استثمارشدگان، خيابان ھای اکثر   تھی
استان ھا و شھرھای کوچک و بزرگ را 
درنورديد و رژيم حاکم را در مقياس سراسری به 

سنگربندی خيابانی، يورش گسترده .  چالش کشيد
ھا،   ھای بسيج و سپاه، حمله به کLنتری  به قرارگاه

ھا، پمپ بنزين ھا، دفاتر امام   آتش زدن بانک
جمعه ھا و مراکز اشاعه خرافات مذھبی، آتش 
زدن خود روھا و وسايل نقليه نيروھای نظامی و 
انتظامی، مبارزه و مقابله رو در رو با نيروھای 
سرکوب و دريک کLم استفاده از اشکال 

تر مبارزه، نمايشی از روحيه   تر و عالی  راديکا
اعتراضی قيام کنندگان و نشان از عزم و ارداه 
آن ھا برای تعيين تکليف با رژيم حاکم داشت و 
ھمين عزم و اراده بود که ترس  و  وحشت مرگ 
آوری را به جان رژيم سرمايه داری حاکم و 

 .گر آن انداخت سران مستبد و ستم

قيام آبان ماه رويدادی بزرگ درصحنه سياسی 
. ھای زحمتکش مردم بود ايران و مبارزات توده

ھا و  از ھمين روست که تقريباً  تمام سازمان
گيری در  ھای سياسی را وادار به موضع گرايش

برای نخستين بار از دوران به .  قبال آن کرد
قدرت رسيدن جمھوری اسLمی، اتفاق جديدی ھم 

ھای  ھا و گروه طيف وسيعی از سازمان.  رخ داد
ھای  بورژوائی که يک سر آن را سازمان

دھند و سر ديگر  اصطLح برانداز تشکيل می به
يابد،  آن تا درون جمھوری اسLمی بسط می

٧درصفحه   
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴٩شماره    ٩٨ آذر ١١ –سال  چھل و يکم 

  آذر١۶جنبش دانشجويی در آستانه 
 

ھای   است، روزی که خون سرخ سه دانشجو با نام١٣٣٢ آذر سال ١۶مين سالگرد ۶۶شنبه آينده 
شريعت رضوی در محوطه دانشکده فنی دانشگاه تھران )  آذر(نيا، احمد قندچی و مھدی  مصطفی بزرگ
روزی که عوامل گارد شاھنشاھی به محوطه دانشگاه تھران ھجوم بردند و دانشجويان .  بر زمين ريخت

ھا برای  فشانی آن روزی که به افتخار مبارزات دانشجويان و به ياد جان.  معترض را به گلوله بستند
 .عدالت و آزادی، از آن پس روز دانشجو نام گرفت

 روز مانده به روز دانشجو، ماموران اطLعات و سپاه، يعنی ١٩، تنھا ١٣٩٨ آبان ٢٧ سال بعد، ۶۶
ای و حکومت اسLمی، شبانه و راھزنانه در داخل چند آمبوhنس پنھان شده  ھمان گارد شاھنشاھی خامنه

راھزنان مزدور با ورود به دانشگاه، تعدادی از دانشجويان را .  و با آن وارد محوطه دانشگاه تھران شدند
با ضرب و شتم دستگير کردند، دانشجويانی که برای عدالت و آزادی، برای کار، نان، آزادی و با شعار 

 بودند که در زير ستم  ای بپا خاسته ديده ھای ستم ، به حمايت از توده"تر شده، فقير فقيرتر شده بنزين گرون"

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 جان بازداشت شدگان قيام آبان ماه در خطر است،
  به ياری شان بشتابيم

اط"عيه مشترک نيروھای 
 چپ و کمونيست

مبارزه انق"بی عليه جمھوری 
 !اس"می ادامه دارد

 !اُسرايمان را آزاد ميکنيم

 داری،از انق"ب  ھای مدافع نظم سرمايه ھراس سازمان

دورانی .  در دوران پرتLطمی بسر می بريم
اما سخت تر از اين دوران، .  بسيار سخت

روزھای عبور از اين وضعيت سخت و دشوار 
روزھای اندوه باری که اکنون از پس .  است

کشتار و سرکوب و بگير و ببند توده ھای 
. بپاخاسته جای جای جامعه را فرا گرفته است

شرايط سنگين و پر اضطرابی  که با نعره کشی 
ھای مستانه اوباشان جمھوری اسLمی بر خانواده 
. ھای دستگيرشدگان قيام آبان ماه آوار شده است

خانواده ھايی که اين روزھا با کابوس شکنجه و 
کردن فرزندان شان سر بر "  زجرُکش"اعدام و 

بالين می گذارند و بامدادان با اشک ھای جاری 
 . بر گونه ھای پريشان، از خواب بر می خيزند

دورانی که از حلقوم اوباشان .  دوران سختی است
. رژيم، مدام صدای بند و سلسله و دار می آيد

دورانی که آدمکشان جمھوری اسLمی، يک صدا 
بر آن شده اند تا به جوانان پيکارگر، زنان 
ستمديده و قھرمان، معلمان و دانشجويان شجاع، 
کارگران و عموم توده ھای زحمتکشی که 
اينروزھا با اميد به انقLب و تغيير در وضعيت 
موجود، پر شور تر از ھر زمان ديگری برای 

 ..."بيا به اشک بپيوند"

٩درصفحه   
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 قيامی که بشارت دھنده انق"ب است

٣درصفحه   

جمھوری اسLمی که پيش ازاين نيز بارھا 
قيمت سوخت ازجمله بنزين را رسماً افزايش 

کرد توده ھای مردم   داده بود، تصور نمی
دراين ابعاد وارد عرصه مخالفت با سياست 

کرد آتش   تر فکرنمی  دولت شوند و از آن مھم
جان آمده   کش و به  خشم فروخفته اقشارزحمت

ور شود و تا   مردم، با اين حدت و شدت شعله
تمام مراکزستم و سرکوب و تحميق آن امتداد 

ارتجاع حاکم دربھت و حيرت گرفتار و .  يابد
ی   ضربات کوبنده.  گير و سراسيمه شد  غافل

. قيام، موجوديت رژيم را به خطر انداخت
حتی در درون برخی حافظان نظم موجود 

گاه ديکتاتور   آن.  تزلزل ھائی پديدار شد
بزرگ فرمان کشتار را صادر کرد و خون 

 .صدھا قيام کننده برزمين ريخت
گفته شد فقط نيم درصد مردم دراين 

قيام آبان را به .  اعتراضات شرکت داشته اند
دولت ھای خارجی منتسب کردند و با 
اظھارات ديگری ازاين دست، خواستند 
ازابعاد قيام بکاھند و آن را کم اھميت جلوه 

شد با اين   عظمت قيام آبان را اما نمی.  دھند
خورشيدی طلوع .  عبارات خدشه دار نمود

ديگر .  کرده و ھمه جا نور پاشانده بود
ضربه قيام چنان .  شد آن را کتمان کرد  نمی

سخت و کاری و ناگھانی بود و سران رژيم 
را چنان گيج و سراسيمه ساخت که عLوه 
برفرمان کشتار و قتل عام قيام کنندگان، آنان 
را دچار تناقض گوئی و اعتراف ولو غير 

 .مستقيم به عظمت قيام کرد
عبدالرضا رحمانی فضلی وزيرکشور، سه 
شنبه پنج اذردرشبکه يک سيمای جمھوری 
اسLمی درحالی که ادعاکرد 

 ھزارنفر ٢٠٠ تا ١٣٠درسرتاسرکشور 
دراعتراضات خيابانی شرکت داشته اند و 
برای بی اھميت جلوه دادن قيام تھيدستان و 

نيم "  گرسنگان اضافه کرد که اين تعداد
اما "  شود  درصد جمعيت کشورھم نمی

درعين حال نکات ديگری را نيز مطرح کرد 
کاھد، بلکه   که نه فقط ازاھميت قيام آبان نمی

دhيل آشکاری بر اھميت و عظمت آن نيز 
وزير کشور اعتراف کرد که .  ھست

اعتراضات توده ای  در تھران از ساعت ده 
شھرداری .  شروع شد)   آبان٢۵(روزشنبه 

ما در "اتوبان ھا مسدود شد و .  گير شد  غافل
سی چھل نقطه با اين مشکLت روبرو 

 پايگاه ۵٠وی عتراف کرد  به بيش از"  بوديم
 ٩ بانک، ٧٣١و پاسگاه نظامی و انتظامی، 

 خورو ١٨٣ پمپ بنزين و ٧٠مرکز مذھبی، 
وزير .  نظامی و انتظامی حمله شده است

کشور اعتراف کرد تظاھرات و سنگر بندی 
" ھای خيابانی عLوه برشھرھای بزرگ 

 درصد درمناطق حاشيه ای ۵٠بيش از 
وزير کشور درمورد ".  شھرھای بزرگ بود

گسترش قيام و خطر تسخير صدا و سيما 
دست قيام کنندگان درحالی که خود از   به
چه که درتھران و ساير شھرھا درحال   آن

وقوع بود به شدت نگران و مضطرب شده 
بود ، رئيس صدا و سيما را ازحرکت يک 

 نفره به سمت صدا و سيما باخبر ۵٠٠گروه 
زنگ زدم به آقای علی "  می گويد.  می کند

 نفر ۵٠٠عسگری رئيس صدا و سيما و گفتم 
از اشرار درحال حرکت به سمت صدا و 

 "سيما ھستند
گی از يک سو و   ترس و وحشت و سراسيمه

عظمت قيام ابان از سوی ديگر را درسخنان 
سران رژيم حتی ده روز پس ازپايان ان 
ھنوز می توان دراين جمLت ديد و حس 

کسان ديگری نيز ازدرون حکومت، .  کرد
حرف ھای ديگری زده اند و آمار ھای 
ديگری ذکرنموده اند که باقوت بيشتری 

گی و   صحت  اين برداشت يعنی سراسيمه
. ترس ازقيام و عظمت آن را تأييد می کند

مجتبی ذوالنور رئيس کميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس اعتراف کرد که روز 

 نقطه درتھران و بيش ١۴٧ ابان در ٢۵شنبه 
 نقطه در سراسر کشور درگيری ٧٠٠از 

اين ھا ھمه نشانه ھائی از .  وجود داشته است
ست که وابستگان   قدرت و عظمت قيامی

قيامی که .  حکومتی به ان اعتراف می کنند
 ھزار نفر بلکه بيش از يک ميليون ٢٠٠نه 

نفر از تھيدستان و بيکاران و جوانان و 
 .فرودستان جامعه ان را رقم زدند

وزير کشور البته از حمله قيام کنندگان به 
اماکن عمومی، آمبوhنس ھا و خودروھای 
شخصی غيردولتی وامثال آن نيز نام برد که 
ھمه مردم می دانند اتھامات بی اساس و 

دروغ ھائی که جز .  دروغ ھائی بيش نيستند
ريزی بيشتر و سرکوب   برای توجيه خون

اين .  خونين تراعتراض کنندگان نبوده است
چراکه .  دروغ ھا اما کسی را فريب نمی دھد

بسياری از توده ھای معترض و کسانی که 
ازنزديک شاھد بودند به چشم خود ديدند 
مأمورين امنيتی و بسيجی که نقاب ھای 
متحدالشکلی برچھره داشتند و ازمرکز 
واحدی سازماندھی و ھدايت شده بودند  
برای بدنام کردن قيام وصدور جواز سرکوب 
خونين و تيراندازی به قصد کشتن قيام 

برخی .  کنندگان ، دست به اين کارزدند
ويدئوھای منتشر شده در شبکه ھای مجازی 
نيز نيروھای وابسته به رژيم را که درحال 
تخريب اماکن عمومی و خودروھا ی 

ھا ھستند، بوضوح   شخصی در راه بندان
 .نشان می دھند

وقتی که آتش فشان خشم ميليون ھا بيکار و  
گرسنه حاشيه نشين شھرھا فوران کند، اين 
نيز محتمل است که برخی فروشگاه ھای 

بزرگ مواد غذائی دولتی وسرمايه داران 
بزرگ نيز درمعرض تھاجم گرسنگان 

اما نسبت دادن اتھام تخريب اموال .  قرارگيرد
عمومی و خودرو ھای شخصی و امثال آن 
به اعتراض کنندگان و قيامی که شيپور 
سرنگونی رژيم را به صدا درآورد و بی 
استثنا در دل تمام سران حکومتی و باhترين 
مقامات مذھبی رژيم رعب و ھراس  و 
. وحشت انداخت، نمی توان آن را بدنام کرد

درترس و  وحشت رژيم ھمين بس که گفته 
شود شخص خامنه ای که خطر سرنگونی و 
شکاف و دودلی درميان پائين ترين رده ھای 
نيروھای سرکوب را زودتر ازديگران 
احساس کرد خيلی زود وارد معرکه شد و پی 
درپی به اظھارنظر پرداخت تا بلکه با 
سخنان خود دراطراف زنده کردن سرکوب 
ھای دھه شصت و تدارک آن، ھLکت خود و 

خامنه ای .  اش را به عقب بياندازد  رژيم
درديدار خود با بسيجيان درتاريخ ششم آذر، 

يک "  ازقيام مردم زحمتکش به عنوان 
ياد "  توطئه عميق وسيع بسيار خطرناک

او ضمن اعتراف به عمق و دامنه قيام .  نمود
ابان، برسرکوب حد اکثری و حفظ نظام به 
ھرقيمت و حتی توسل به روش ھا و تاکتيک 

ھای خونين در دھه شصت   ھای سرکوب
وی ازبسيج خواست درتمام .  تأکيد ورزيد

کشور و درتمام محله ھا و درمقابل حوادث 
گير نشود و   گوناگون آماده باشد، غافل

. راھبرد ھا و تاکتيک ھای آماده داشته باشد
ديکتاتور بزرگ ضمن تعريف و تمجيد از 
بسيج، سعی کرد بسيجيانی را که در 
روزھای اول و دوم قيام تا حد زيادی روحيه 
خود را باخته بودند، ترغيب و تشويق کند و 

خامنه ای به بسيج .  به ان ھا روحيه بدھد
از درون دچار "  ھشدار داد مراقب باشد که 

خامنه ای پيش از آن نيز "!  مشکل نشود
 ابان وزمانی که ٢۶پيامی در روز يکشنبه 

نه نيرھای سرکوب و بسيج و سپاه و نه کل 

 نيکتا اسفندانی
كه در اثر اصابت   ١٣٨۴متولد ارديبھشت 
 آبان  درخيابان ستارخان ٢۵گلوله به سر در 

 .جان باخت
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بعدی در نخستين امواج خود، دست به سLح 
ھمه تعرض قيام کنندگان   با اين.  خواھد برد

درمقياس سرتاسری به اين مراکز و کاربست 
تاکتيک ھا و اشکال عالی و راديکال مبارزه 
و چنگ در چنگ شدن با نيرھای سرکوب تا 
به دندان مسلح، يک نقطه عطف بزرگی را 
درمبارزات خيابانی توده ای رقم زد و 
دستاورد بسيار ارزشمندی را نه فقط برای 
قيام کنندگان آبان، بلکه قيام کنندگان آتی نيز 

پا خاسته و قيام   توده ھای به.  به ھمراه داشت
 تمام مراکز ستم و ٩٨ی آبان ماه   کننده

سرکوب و تحميق را شجاعانه مورد يورش 
قرار دادند، دربرابر اعمال قھر و خشونت 
دستگاه سرکوب دست به مقاومت زدند و تا 

 .آن جا که می توانستند ازخود دفاع کردند
 سرکوب  و درخون قيام ٩٨قيام آبان ماه 

. کنندگان غرق شد، اما اين تمام ماجرا نيست
وقتی که برپا دارندگان نظام و نوکران 
خمينی ازقماش مير حسين موسوی، سرکوب 

 و ۵٧قيام آبان را با کشتار فجيع شھريور 
شخص خامنه ای را با محمد رضاشاه مقايسه 
می کند، اين درواقع نشان می دھد که 
وضعيت رژيم جمھوری اسLمی به چه 
ميزان باhئی ناپايدار است و دراساس چيزی 

با .  به پايان عمر نظام حاکم باقی نمانده است
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه 
سراسری که از ھم اکنون بايد آن را تدارک 
ديد، بايد تکليف رژيم جمھوری اسLمی را 

. سره کرد و به عمر ننگين آن پايان داد  يک
قيام آبان سرکوب شد اما قيام توفنده تر بعدی 

کند   چه که رژيم تصور می  زود تر از آن
قيام آبان درخون قيام .  فراخواھد رسيد

کنندگان درھم شکست اما بشارت دھنده و 
قيام شکست خورد، .  آغاز کننده انقLب شد

 ! زنده باد انقLب

شمار زخمی ھا نيز بسيار زياد است و تا  
 . نفر تخمين زده می شود ۵٠٠

شمار بازداشت شدگان نيز گرچه رسماً  
. اعLم نشده اما به ده ھزار نفر می رسد

نقوی حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی 
مجلس، تعداد بازداشتی ھای قيام آبان را 

تنھا در تھران .   نفر اعLم نموده است٧٠٠٠
 نفر را به زندان فشافويه ١٢٠٠ تا ١٠٠٠

منتقل نموده اند که گنجايش اين تعداد زندانی 
. را ندارد و شرايط آن بسيار وخيم است

دراين زندان خريد و  فروش ومصرف مواد 
مخدر و تجاوز جنسی يک امر عادی است و  

 ساله ٢١جوان )  خرداد (  ھمين چند ماه پيش 
ای که به اتھام سياسی دراين زندان بود، 

ساز به   توسط دو زندانی شرور با کارد دست
شايان ذکر است که تعداد زيادی .  قتل رسيد

از کشته شدگان و ھمچنين بازداشت شدگان 
 سال و ٢٠قيام آبان را جوانان کم سن و زير 

 سال ١٧ تا ١٣نوجوانان و حتی کودکان 
درحال حاضر نيز شکنجه .  تشکيل می دھند

ھای وحشيانه، فشارھای گوناگون، پرونده 
سازی و اعتراف گيری ھای اجباری 
درابعادی وسيع عليه  بازداشت شدگان 

ارتجاع حاکم .  زندانی اعمال می شود
ازطريق عوامل خود، علناً از زجرکش 
کردن بازداشت شدگان قيام آبان سخن می 

پنجم آذر، شبکه اول سيمای  جمھوری .  گويد
نام ابوالفضل   اسLمی، سخنان مرتجعی به

بھرام پور مفسرقرآن را پخش کرد که به 
سبک گيLنی جLد، خواستار زجر کش 
نمودن و بريدن دست و پای قيام کنندگان و 

افزون بر اين، .  سLخی جوانان زندانی شد
ارعاب و فشار و تھديد عليه خانواده ھا فوق 

دربرخی شھر ھا درازای .  العاده شديد است
 ١۶٠ تا ١۴٠تحويل جنازه کشته شدگان مبلغ 

ميليون تومان طلب نموده و درضمن خانواده 
ھا از ھرگونه مراسم تشييع جنازه منع شده 

 .اند
سرکوب وکشتار و آدم کشی گرچه بسيار 
شديد و گسترده و بعد از دھه شصت کم 
سابقه است اما مطمئناً رِژم را نجات نخواھد 

اين رژيم به پايان خط رسيده است و بايد .  داد
که قيام آبان به   ويژه آن  به.  گورش را گم کند

اعتراض کنندگان آموخت که با دست خالی 
. توان دربرابر تفنگ و گلوله ايستاد  نمی

ھای بسيج و   يورش قيام کنندگان به پايگاه
سپاه و کLنتری ھا اما نشان ازاين داشت که 
قيام کنندگان نه فقط ازاين بابت به اين مراکز 
يورش برده اند که مراکز سرکوب مستقيم 
بوده اند، بلکه ھمچنين ازاين بابت که با 

يابی به سLح و   تصرف اين مراکز و دست
مھمات می توانند و بايد خود را تجھيز کنند، 

ست که   اين تجربه ای.  به اين اقدام دست زدند
قيام .  کار خواھند بست  درقيام بعدی آن را به

حکومت از شوک و گيجی و سردرگمی 
ناشی از ضربه کاری قيام درنيامده بودند 

سخنان خود وزير کشور در.  صادر کرده بود
" اوگفت.  در پنج آذر نيز به آن اشاره کرد
پس از .  پيام رھبر انقLب نافذ و مؤثر بود

پيام رھبری وحدت در کشور ايجاد شد و 
نيروھا انگيزه گرفتند، چرا که آن پيام روح 
بخش بود و ھمه بايد شکر گذار ايشان 

 ." باشيم
ھمراه با پيام ھای پی درپی خامنه ای،  

ترين شيوه   ارتجاع حاکم شديدترين و خشن
دستور .  ھای سرکوب قيام را اتخاذ کرد

کشتار و تيراندازی به سر و به قصد کشت، 
فرماندھان سپاه و .  ازباh صادر شده بود

بسيج و نيروی انتظامی، دستگاه قضائی و 
روحانی دلقک، ھمگی برسرکوب خونين و 

درظرف . حد اکثری قيام کنندگان پای فشردند
فقط دو روز، با گلوله ھای مزدوران 
حکومتی، تيراندازی از روی پشت بام ھا و 
شليک ازنزديک، صدھا قيام کننده درخون 

آمار کشته شدگان اعLم نشده .  خود غلطيدند
. است اما شمار کشته شدگان بسيارباhست

برطبق سومين ليست سازمان عفو بين الملل، 
 تن ازقيام کنندگان به دست جLدان به ١۶١

يک مقام وزارت کشور تعداد .  قتل رسيده اند
کشته شدگان ثبت شده درفرمانداری ھا را 

آمار ثبت شده ديگری .   نفر اعLم کرد٢١٨
که درشبکه ھای اجتماعی انتشار يافته، 

 نفر در ٣۶۶حاکی از ان است که دست کم 
تعداد واقعی .  باخته اند  سراسر کشور جان

 اما به احتمال خيلی ٩٨کشته شدگان قيام آبان 
 .زياد ازاين ھم بيشتراست

 قيامی که بشارت دھنده انق"ب است

 ساله ای که اھل  ١٧عليرضا استوان نوجوان 
شھرک آ-رد رباط کريم بود در ميدان 

آبان ٢۵شب  ٧فرمانداری رباط کريم ساعت 
 .با گلوله مزدوران حکومتی کشته شد

روز شنبه )  کارگر ساختمانی(عزيز اسکندری 
 ابان درمقابل بسيج سپاه پاسداران مشکين ٢۵

 .دشت به دست مزدوران سرکوب گر کشته شد



 ۴ ٨۴٩ شماره  ٩٨ آذر ١١    ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 داری،از انق"ب  ھای مدافع نظم سرمايه ھراس سازمان

دليل .  ظاھراً کشتار مردم را محکوم کردند
در .  ھا البته پوشيده نيست گيری سياسی اين موضع

ايامی که يک رژيم سياسی يا يک نظم طبقاتی به 
ھای  رسد، جنبش پايان دوره حيات خود می

ای به خود  کننده ای ابعاد گسترده و تھديد توده
گيرند و صدای پای انقLب به گوش طبقه  می

رسد، معموhً در درون طبقه حاکم  حاکم ھم می
ھايی از درون  شود و حتی گروه شکاف ايجاد می
کوشند خود را طرفدار مردم و  طبقه حاکم می

از ھمين روست که .  ھا جا بزنند ھای آن خواسته
ھايی که بنا به  بينيم گروه در پی قيام آبان ماه، می

شان، زمانی بخشی از قدرت حاکم  ماھيت طبقاتی
اند، به  قدرت اکنون بخشی از اين بودند و يا ھم

عنوان  کنند و برخی به کشتار مردم اعتراض می
ھا  اما آن.  شوند ھای مردم ظاھر می مدافع  خواسته

خورده پيشين  گونه که تجربه انقLب شکست ھمان
عنوان يک جريان  نشان داد، حتی زمانی که به
شوند، ھدفی جز به  سرنگونی طلب ظاھر می

انحراف کشاندن و شکست جنبش و انقLب 
توان به  ھا را می ھا و سازمان اين گروه.  ندارند

ھايی  گروه اول آن.  دودسته بزرگ تقسيم کرد
اند،  ھستند که خواستار برافتادن جمھوری اسLمی

اما برافتادن جمھوری اسLمی حتی چنانچه صرفا 
ادعای جدائی دين از دولت را داشته باشند، اين 

ھا معنای ديگری جز برافتادن  جدائی برای آن
يعنی .  دخالت آخوند از اداره سياسی کشور ندارد

. مدافع واقعی جدائی دين از دولت نيستند
. شان فقط با آخوند است و نه دولت دينی مشکل

رغم ھر ادعائی ھم که داشته  گروه دوم نيز به
باشند، چيزی جز برخی اصLحات سياسی ناچيز 
در چھارچوب ھمين جمھوری اسLمی موجود 

ھا طيف وسيعی را در بر  اين.  خواھند نمی
ھايی از جناح موسوم به  گيرند که شامل گروه می

مذھبی و   -طلب رژيم تا ملی اصLح
 . خواه است جمھوری

ھای بورژوائی ھر  ھا و گروه تمام اين سازمان
اختLفی ھم که با يکديگر داشته باشند، در اين 

اجتماعی   -نقطه وحدت دارند که نظم اقتصادی
ھا بدون  ھمه آن.  داری بايد حفظ شود سرمايه

استثنا بر اين باور نيز ھستند که ھمين سياست 
اقتصادی نئوليبرال جمھوری اسLمی که 

ھا انسان کارگر و زحمتکش را به فقر،  ميليون
فروشی، محکوم  گرسنگی و بيکاری، اعتياد، تن

داران و ثروتمندان را ثروتمندتر  کرده و سرمايه
ساخته و شکاف فقر و ثروت را در ابعادی 

آنچه .  ناشناخته عميق کرده است، بايد ادامه يابد
المثل  ھاست، بنا به ضرب مورد اختLف ميان آن

شکل .  معروف، دعوا بر سر لحاف مLست
حکومت و سھم و نقشی است که ھرکدام از اين 

خواھند در قدرت سياسی داشته  ھا می سازمان
دھند، در  بنابراين، آنچه به مردم وعده می.  باشند

وبيش از مطالبات  ای کم بھترين حالت، مجموعه
به تمام .  خواھانه است دمکراتيک و آزادی

ھا تا جايی که اصوhً چنين  ھای آن برنامه
ای داشته باشند، نگاه که شود، ھرگز حتی  برنامه

داری  يافت  کLمی فراتر از محدوده نظم سرمايه
بنابراين روشن است که اين .  نخواھد شد

ھا به ھر طيفی که تعلق داشته باشند،  سازمان
درنھايت، چيزی جز اصLحات سياسی 

خواه بدون جمھوری اسLمی يا با .  خواھند نمی
ھا نيز در اين  ھای آن تاکتيک.  جمھوری اسLمی

راستاست که اوضاع از کنترل خارج نشود و 
گيرند و  کارگران نتوانند ابتکار عمل را به دست

دھی و رھبری  ای در سازمان کننده نقش تعيين
جنبش انقLبی و تحول آن به يک انقLب داشته 

 . باشند
ھا بيندازيم،  اگر نظری به مواضع اين سازمان 

تر از ديگر  مجاھدين خلق در ظاھر راديکال
اين سازمان .  رسد ھای بورژوائی به نظر می گروه

ھای بورژوائی،  برخLف تمام ديگر سازمان
ای  خواھان سرنگونی جمھوری اسLمی به شيوه

خواھد جمھوری اسLمی را  می.  قھرآميز است
براندازد، اما ھدفی جز اين ندارد که مجاھدين 
خلق قدرت را به دست بگيرند و يک دستگاه 
دولتی را با ساخت و بافت فکری و تشکيLتی 

جای جمھوری اسLمی کنونی  مجاھدين، به
يعنی دولتی ارتجاعی شبيه دولت .  بنشانند

خواھند  ھا چگونه می اما آن.  جمھوری اسLمی
جمھوری اسLمی را سرنگون کنند و به قدرت 

گونه که درگذشته شيوه عمل اين  ھمان.  برسند
ھا با مردم ايران و مبارزه  سازمان بوده است، آن

تر، تا جايی  يا به عبارت دقيق.  اند ھا بيگانه آن
ھا برای اين سازمان مطرح  مردم و مبارزه آن

ھا حمايت  است که به مجاھد بپيوندند و يا از آن
ھای جھانی  ھا با قدرت اگر از بندوبست آن.  کنند

يابی به قدرت بگذريم، تا جايی که  برای دست
کنند،  امروز ھم  اند در داخل مبارزه می مدعی
ھای شورشی اين سازمان، ھمان واحدھای  کانون

ھا اين است که  ترين وظيفه آن مجاھدند که اصلی
بنرھای مسعود و مريم رجوی را از جايی آويزان 

اند،  کنند، يا درجايی که مردم در حال مبارزه
. عکس و فيلم برای تبليغات اين سازمان تھيه کنند

اين سازمان به دليل عملکردی که تاکنون داشته، 
در ميان مردم ايران اعتباری ندارد و ھرگز 

تواند نقشی جدی در جريان تحوhت سياسی  نمی
ايران داشته باشد، تا چه رسد به کسب قدرت 

وجود از آنجائی که اين سازمان يک  بااين.  سياسی
است،  نظامی  يافته شبه نيروی متشکل و سازمان

ھر تحولی که در ايران رخ دھد، يکی از 
معضLت قدرت حاکم، سازمان مجاھدين خلق 

ھای  گروه ديگری که از ميان سازمان.  خواھد بود
بورژوائی  خواستار سرنگونی جمھوری اسLمی 

اين .  طلب ھستند ھای سلطنت است، سازمان
ھا خواستار بازگشت نظام سلطنتی در  گروه
خواھند اين بازگشت  ھا چگونه می اما آن.  اند ايران

ھای وابسته به طيف  را عملی کنند؟ گرچه گروه
ھای متفاوتی دارند، اما اگر  طلب تاکتيک سلطنت

ھا، رضا پھلوی را  بخواھيم مواضع رھبر آن
ھا خواھان برافتادن  مLک قرار دھيم، آن

جمھوری اسLمی با حفظ دستگاه دولتی موجود 
يعنی صرفاً تغيير شکل جمھوری اسLمی به 

گرچه .  ھم روشن است دليل آن.  سلطنتی ھستند
طلب در داخل  ھا در ميان بازماندگان سلطنت آن

ايران، نفوذ دارند و گروھی محدود از افراد 
اللھی خرافاتی دوره  ھای حزب ناآگاه، شبيه گروه

کنند و در  ھا حمايت می  نيز از آن۵٧انقLب سال 
رضاشاه روحت "برخی از اعتراضات شعار 

دانند  دھند، اما از آنجائی که می را سر می"  شاد

عموم مردم ايران که تجربه بازگشت به 
وسطا را تجربه کردند، با بازگشت به  قرون

اند و از آنجائی  داری باستان مخالف عصر برده
که ھرگونه برآمد موج انقLبی را به زيان خود و 

دانند، بنابراين تنھا  تقويت جنبش چپ کارگری می
شانس خود را برای به قدرت رسيدن، برافتادن 
جمھوری اسLمی با حفظ اساس دولت کنونی، 

. دانند بوروکراسی و نيروھای مسلح، می
ديگر، بر اين باورند، زمانی تحولی به  عبارت به

ھا رخ خواھد داد که گروھی از درون  نفع آن
. ھا دست به عمل بزند جمھوری اسLمی به نفع آن

تواند جريانی جز نيروھای  اين گروه البته نمی
از ھمين روست که رضا .  مسلح رژيم باشد

ھای خود در ھمان  گيری پھلوی ھمواره در موضع
کند،  آميز تأکيد می حال که بر مبارزه مسالمت

بيش از ھر چيز بر نقش و اھميت نيروھای 
ھای باhی  ويژه رده نظامی جمھوری اسLمی، به

که تا چه حد  اين.  آن برای سرنگونی تأکيد دارد
طلبان برای احياء سلطنت  اين انتظار سلطنت

اگر قرار باشد .  تخيلی است، پوشيده نيست
ھای پائين نيروھای مسلح رژيم به  سربازان و رده

مردم بپيوندند،  در جريان يک انقLب و 
ای  ای قھرآميزخواھد بود و نه مبارزه مبارزه
اگر ھم قرار باشد در شرايط  .  آميز  مسالمت

بحران سياسی عميق که ديگر بقاء جمھوری 
ھای باhی نيروھای  اسLمی ممکن نباشد، رده

داری  مسلح برای نجات طبقه حاکم و نظم سرمايه
کنند، برای نجات  عليه جمھوری اسLمی اقدام 

نظم موجود است و نه افزودن معضلی به نام 
بنابراين درھرحال .  سلطنت بر معضLت ديگر

روشن است که سلطنت ديگر امکان ظھور مجدد 
اساساً مردم ايران  در مقابل .  در ايران را ندارد

طلبان نيز ھمانند مجاھدين خلق ، موضع  سلطنت
دارند، از ھمين زاويه نيز ھست که جمھوری 

ھا به  کوشد با کشيدن پای آن اسLمی می
تر اين  ھای اعتراضی مردم، راحت جنبش
 .ھا را سرکوب کند جنبش

گونه که گفته شد،  بندی دوم ھمان اما در دسته  
اند که گروھی از  طيف وسيعی جای گرفته

 -خورده دولتی تا ملی طلبان شکست اصLح
. گيرد خواھان را در برمی ھا و جمھوری مذھبی
 -خواه  سکوhر اصطLح جمھوری ھا از به ھمه آن

طلبانی که ھنوز  دمکراتيک شان گرفته تا اصLح
رغم تمام  پا در قدرت دارند، به يک

ھايشان، ھمچنان بر اصLحات سياسی در  شکست
اينان نيز در پی قيام . جمھوری اسLمی تأکيددارند
ھايی، در ظاھر به  آبان ماه، با صدور بيانيه

درجات مختلف، سرکوب و کشتار مردم را 
 . محکوم کردند

اصطLح   آبان، گروھی از به٢۶روز 
ھايی که ھمواره يک پای ايجاد و تحکيم  شخصيت

رژيم جمھوری اسLمی و استبداد و سرکوب 
ھايی که روحانی را نيز به قدرت  اند، ھمان بوده

 اقتصادی نئوليبرال  رساندند و از برنامه
اند، امثال  جمھوری اسLمی دفاع و حمايت کرده

زاده، اصغر زاده، علوی تبار،  حجاريان، تاج
 ٧٧ای  بيانيه...   کوhيی، مزروعی، موh وردی

ماه  ھا اين بار برخLف دی آن.  نفره انتشار دادند
 که ھمراه با جناح ديگر رژيم، مردم ٩۶سال 

ھا  معترض را اوباش ناميدند و از سرکوب آن
که وضعيت وخيم جمھوری  دفاع کردند، اکنون
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  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 داری،از انق"ب  ھای مدافع نظم سرمايه ھراس سازمان
اند وتوام با آن تضادشان  اسLمی را دريافته

با جناح ديگر تشديد شده است، در بيانيه خود 
کوشيدند با محکوم کردن سرکوب و کشتار،  

ھا  ھای آن خود را طرفدار مردم و خواسته
"  ھا نوشتند ازجمله آن.  معرفی کنند پاسخ : 

بار به تجمعات مردمی در اعتراض  خشونت
به گرانی بنزين طی دو روز گذشته در 
چندين شھرستان متأسفانه تاکنون فاجعه به 

قرار اطLع منجر به جرح  ھمراه داشته و به
 .و حتی قتل نفس شده است

محابای تفنگی که از محل  شليک بی
شده  المال برای دفاع از مردم فراھم بيت
سوی شھروندان عادی و غيرمسلح که  به

برای ابراز اعتراض و يا خشم خود به 
اند، مطلقاً و فارغ از موضوع  خيابان آمده

توجيه و جنايتی است که  اعتراض، غيرقابل
ای در  قانون و دستگاه قضا نبايد حتی لحظه

." تعقيب بانيان، آمران و عامLن آن تعلل کند
طلب ورشکسته از قانونی که بيان و  اصLح

داران و ارتجاع سياسی  تبلور اراده سرمايه
حاکم است و دستگاه قضائی رژيم 

اش ھمواره  ديکتاتوری عريان که وظيفه
زندان و اعدام ھر معترضی بوده است، 

را "  بانيان، آمران و عامLن"  خواھد که  می
ماھيت تمام ادعای .  تحت تعقيب قرار دھند

ھا در مورد محکوم کردن کشتار مردم از  آن
ھمين درخواستشان از دستگاه قضائی رژيم 

ھا اگر به کشتار  آن.  استبدادی روشن است
کنند، برای نجات نظم  ھم اعتراض می

گيری از مبارزات مردم در  موجود و بھره
 . ھای جناحی است رقابت
ھا از رژيم سرکوب و کشتار و  اما آن

ديکتاتوری عريان چه چيز ديگری 
"  خواھند؟ بشنويم می باز گذاردن مسير : 

آميز و به رسميت  اعتراضات مسالمت
شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی 

توان از حاکمان  ترين توقعی است که می کم
و زمينه جلب نظر و مشارکت ...  داشت

مردم را از طريق برگزاری انتخابات آزاد، 
ھا  سالم و عادhنه با حضور تمامی گرايش

فراھم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته 
سازی روابط خارجی بساط  و نيز با عادی

طلب  اصLح."  ھا را جمع کنند تحريم
برگزاری "ورشکسته ھنوز ھم وعده 
را تحت "  انتخابات آزاد، سالم و عادhنه

رژيم استبداد  و اجرای قانون اساسی استبداد 
گويا که اين قانون .  دھد دينی و طبقاتی می

اساسی تاکنون به اجرا درنيامده و دولت 
دينی استبدادی حاکم بر ايران، تبلور ھمين 
قانون اساسی نيست و از آسمان فروافتاده 

 . است
 سال سر مردم ۴٠ھايی که  اين آقايان و خانم

ايران کLه گذاشتند، وعده اصLحات دادند و 
دادند که  مدام به مردم ايران ھشدار می

ھا به پايان رسيده، حاh که  دوران انقLب
ھا  مردم برخLف تمام نصايح مرتجعانه آن

در تدارک برپائی يک انقLبی نوين ھستند، 
ھا  به ترساندن مردم روی آورده و از آن

خواھند که مبادا از مسير اعتراض  می
 : آميز خارج  شوند مسالمت

خواھيم با  از مردم عزيز و معترضان می"  
نمايش تعھد خود به نفی ھرگونه خشونت و 
تخريب اموال عمومی و خصوصی از مسير 

عLوه  آميز خارج نشده و به اعتراض مسالمت
مراقب ھر نوع سوءاستفاده احتمالی 

طلب و غير  ھای خشونت بيگانگان و گروه
ملتزم به تماميت ارضی و حاکميت ملی 

 ." باشند
به اين حاميان نظم استبدادی موجود بايد 

ھايی ھستند که چھل  طلب آن خشونت:  گفت
سال مردم ايران را کشتار کردند و به بند 

ھای ستمديده و زحمتکش مردم  توده.  کشيدند
ايران که به نبرد برای برافکندن رژيم 

اند، نه به  سرکوب و کشتار برخاسته
خشونت، بلکه به قھر انقLبی عليه طبقه 

اند و چندان نخواھد گذشت  حاکم روی آورده
که به قھر مسلحانه نيز عليه مرتجعين حاکم 

يک حق  اين.  اين خشونت نيست.  آورند روی
انسانی برای رھايی ستمديدگان از چنگ 

 سال با سرکوب و ۴٠ستمگرانی است که 
. اند کشتار، مردم ايران را به اسارت گرفته

اين مردم ايران نبودند که در قيام اخير اموال 
به .  عمومی و خصوصی را تخريب کردند

آتش کشيدن مراکز سرکوب و ستم نظامی 
رژيم، به آتش کشيدن مراکز دستگاه سرکوب 

ھا  اين.  و تحميق مذھبی، اموال عمومی نيست
حتی درجايی .  کنام سرکوبگران مردم بودند

ھای بنزين را به  ھا و پمپ که مردم بانک
آتش کشيدند، خشم فروخورده خود را عليه 

داران و دزدھای حاکم نشان دادند که  سرمايه
ھای  با دزدی و چپاول و استثمار ثروت

چيز را به انحصار   و ھمه ھنگفت اندوخته
اين مزدوران سرکوبگر و .  اند خود درآورده

طلب حکومت بودند که از ھمان  خشونت
ھای مردم را در ھم  لحظه ورودشان ماشين

ھا و منازل مردم يورش  به مغازه.  شکستند
ھا حمله کردند و حتی  به بيمارستان.  بردند

ھا برپا  ھا را خود آن سوزی برخی از آتش
حال، مردم ايران در اين  درعين.  نمودند

جنبش سراسری به ھمگان نشان دادند که 
سوءاستفاده "  ديگر به اراجيفی از نمونه

طلب  ھای خشونت احتمالی بيگانگان و گروه
و غير ملتزم به تماميت ارضی و حاکميت 

مردمی که .  گذارند کمترين وقعی نمی"  ملی
در آبان ماه به قيام در سراسر ايران روی 
آوردند، برخLف ادعای مرتجعينی امثال 

ای قاتل، سران نظامی مزدور رژيم و  خامنه
ديگر سران حکومت، از کسی دستور 

منتظر ياری و کمک از خارج از .  نگرفتند
ھای  گروه"مرزھای کشور نبودند، نگران 

طلب و غير ملتزم به تماميت ارضی  خشونت
متحد و يکپارچه در .  نبودند"  و حاکميت ملی

 استان کشور، به جنگ با ٢٧ نقطه از ٧٠٠
 . ارتجاع برخاستند

طلبان  اصطLح اصLح اگر اين گروه از به
انديشی  در شرايط انقLبی کنونی، مصلحت

کردند و علناً از سرکوب مردم به نام 
طلب نامی نبردند، رھبر مفتضح و  خشونت

ھا، محمد خاتمی که تازه ده روز  رسوای آن
ھا را  بعد،از خواب بيدار شد، کمبود بيانيه آن

صف معترضان «:  جبران کرد و گفت
جو را بايد از کسانی که طالب  مسالمت
وی تLش کرد با اين ."  اند جدا نمود آشوب

اظھارنظر ابلھانه، مردمی را که متحد به 
اند به دودسته تقسيم  قيام روی آورده

.  طلب آشوب"و "  جو مسالمت"کند، از " 
ای وجود  آنجائی که در واقعيت چنين دودسته

نداشت و ھمه مردم خواستار برافتادن رژيم 
بودند، اظھارنظر ايشان چيزی جز تأييد 

"  طلب آشوب"دفاع به نام  کشتار مردم بی
 . نيست
ھای سياسی  نزديک به اين جناح  گروه

حکومت نيز تقريباً مواضع مشابھی اتخاذ 
ھا با مبارزه قھرآميز مردم  ھمه آن.  کردند

شدت مخالفت کردند  برای سرنگونی رژيم به
آميز، اعتراض  و از مردم خواستند، مسالمت

جمھوری اسLمی ھر مبارزه .  کنند
بندند، اما  آميز مردم را به گلوله می مسالمت

دھند،  مدافعين نظم ستمگرانه حاکم اندرز می
عLوه بر اين، .  آميز کنيد مبارزه مسالمت

ھا از ارتجاع حاکم خواستار شنيدن حرف  آن
 ! مردم و برگزاری انتخابات آزاد شدند

 آذرماه گروھی تحت ۴ازجمله، در تاريخ 
با "  مذھبی-جمعی از فعاhن ملی"عنوان 

که  ای ضمن ابراز نگرانی از اين انتشار بيانيه
نقطه ثقل اعتراضات از طبقه متوسط به "

اگر در "و "  يافته، انتقال"  درآمد اقشار کم
 عمدتاً شھرھای کوچک صحنه ٩۶ماه  دی

اعتراض بودند، اين بار برخی شھرھای 
." بزرگ نيز وقايع مشابھی را تجربه کردند

فاصله اعتراضات خودانگيخته مردمی "  و 
با اظھار تأسف ."  شده است"  تر مرتب کوتاه

خواھند چشم بر  که حاکمان نمی از اين
گذرد و گوش بر  واقعياتی که در کشور می

صدای اعتراض مردم جان به لب رسيده باز 
اين بار "  اظھار اميدواری کردند."  کنند

حاکمان صدای اعتراض مردم را تا دير نشده 
بشنوند و به تجديدنظر بنيادی در 

رھنمود ."  رويکردھای شان بپردازند
اينان که خود در طول !!  ای است حکيمانه

چھار دھه حاکميت ستمگرانه جمھوری 
اسLمی يا متحد رژيم در سرکوب و کشتار 

که  اند يا گروه مخالف قانونی آن، اکنون بوده
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 داری،از انق"ب  ھای مدافع نظم سرمايه ھراس سازمان
بحران عميق سياسی جامعه ايران را فراگرفته 
است، از ترس سرنگونی حکومت اسLمی 
محبوبشان، از حاکمانی که ھمين چند روز پيش 
صدھا تن از مردم ايران را کشتار کردند و 

تا "کنند  ھزاران تن را به بند کشيدند، تقاضا می
اين ."  دير نشده در رويکردشان تجديدنظر کنند

 . ھا چيزی جز فريب مردم نيست حرف
 آبان ماه  با ٣٠جمعی ديگر از ھمين قماش نيز در

ای ضمن اعتراف به حضور ساکنان  صدور بيانيه
فقير مناطق حاشيه شھرھا در اعتراضات ، ھمان 

ھا پيش را تکرار  خورده سال ھای شکست رھنمود
ی فشارھا بايد  رغم ھمه به"  کردند و ادعا کردند 

ترديد  بی.  از ھرگونه اعمال خشونت پرھيز کرد
گسترش دامنه خشونت کمترين دستاوردی برای 
مدافعان منافع ملی، تماميت ارضی، عدالت و 

ھای  ھا به توده رھنمود آن."  آزادی نخواھد داشت
اگر چھل سال .  ستمديده مردم روشن است

سرکوب شديد و به بند کشيده شديد، اگر جمھوری 
ھا ھزار تن از شما مردم را به  اسLمی تاکنون ده

جرم دفاع از مطالبات برحقتان کشتار کرده 
است، شما اجازه نداريد عليه اربابان به پا خيزيد 

داران  و به قھر انقLبی برای سرنگونی برده
مبادا به قھر انقLبی و انقLب متوسل .  آوريد روی
اين خشونت است و دستاوردی نخواھد !  شويد
بازھم تحقير، بندگی، سرکوب، اسارت  و .  داشت

کنيد و به اين پند سفيھانِه عمل  کشتار را تحمل
جز با اصLحات "  کنيد که خرابی اوضاع 

ساختاری از طريق آغاز گفتگوی ملی در داخل 
اينان ."   کشور برای بھبود وضعيت ممکن نيست

اند که حاh دو سالی است   گويا فراموش کرده
گرا،  طلب، اصول اصLح"دھند،  مردم شعار می

 ". ديگه تمومه ماجرا
مذھی، -ھای مرتجع ملی پدربزرگ اين گروه

ای در   آذرماه بيانيه۶نھضت آزادی ھم در 
الذکر،  ھای فوق چھارچوب ھمان مواضع گروه

 :اين گروه ادعا کرد. انتشار داد
ای از سر  در ميان معترضان، عده"

گذاری بيگانه  ھای فردی يا با سرمايه طلبی  فرصت
 شده، کوشيدند دست به  دھی طور سازمان يا به

تخريب اموال عمومی بزنند، اما حساب اين اقليت 
گريز را بايد از اکثريت مردم معترض که  قانون
ای جز حاکميت قانون و حقوق  ھاست خواسته سال

توان به اين  انسانی خود ندارند، جدا کرد و نمی
ايادی « و »گر آشوب«بھانه، کل معترضان را 

ترين وجه ممکن   خواند و با آنان به سخت»دشمن
 ."برخورد کرد

ھای  پردازی نھضت آزادی  نخست بر دروغ
دستگاه امنيتی جمھوری اسLمی که گويا گروھی 

دھی شده  طلب سازمان از معترضان ، آشوب
سپس .  زند اند، مھر تأييد می توسط بيگانگان بوده

خزعبLت ھميشگی خود را در مورد مضرات 
 :گويد کند و می راديکال شدن جنبش تکرار می

ھای فراوان تاريخی  مردم ايران درنتيجه تجربه"
اند که راديکاليزه کردن اعتراضات و  دريافته

دميدن خشونت بر امواج اعتراضات مدنی 
ھای  ای امنيتی است که تنھا به سود گروه شيوه

شود که ابزار  برانداز و نھادھايی تمام می
  سرکوب را در دست داشته و در صورت خشن

 ."شدن اوضاع، دست باh را خواھند داشت

دھد که  در پايان نيز به رژيم استبدادی ھشدار می
امواج اعتراضات مردم . "  حواستان را جمع کنيد
" نشين شھرھای بزرگ به بافت حاشيه

ممکن است مھار کردن و "  يافته و  گسترش
ھای  ھای آتی با ھزينه مديريت آن در فرصت

جا دارد که مسئوhن نظام " "سھمگين مواجه باشد
ھای دمکراتيک قانون  در چارچوب ظرفيت

ازاين که  اساسی جمھوری اسLمی ايران و پيش
 مانع »وفاق ملی«ھای  دير شود، با ايجاد زمينه

ھای  ھای سياسی و گسترش شکاف از واگرايی
 ." سياسی و اجتماعی شوند

کند و از  نھضت آزادی شديداً اظھار نگرانی می
رژيم کشتار، سرکوب و استبداد درخواست 

کند که برای نجات نظم موجود زمينه  می
ھای  اين فسيل.  اصLحات ساختاری را فراھم کند

ھا از  اند که دوران اين حرف سياسی ھنوز نفھميده
ارتجاع حاکم در .  شده است ھا پيش سپری مدت

برابر يورش کارگران و زحمتکشان به رژيم در 
ھای خود متوسل شده  حال زوال به آخرين حربه

ھای  اکنون فقط اين مانده است که توده.  است
 . مردم نيز دست به اسلحه ببرند

ھای بورژوائی از  تر سازمان اھميت ھای کم گروه
خواھان  نيز که در  اصطLح جمھوری نمونه به

ھا ھمين بس که گفته شود  يکی از  اعتباری آن بی
ھا گروه رسوای موسوم به فدائيان اکثريت  آن

است که زمانی در سرکوب و کشتار مردم 
ھمدست جمھوری اسLمی بود و اکنون نام خود 
را به حزب چپ تغيير داده است، به ھمراه اتحاد 

ھای جبھه ملی  خواھان ايران، سازمان جمھوری
ايران در خارج از کشور و ھمبستگی جمھوری 

ای صادر کردند و ھمان  خواھان ايران، بيانيه
ھای باh را به زبانی ديگر تکرار  مواضع گروه

شدت  به"  که اعLم کردند ھا ضمن اين آن.  کردند
حرف "   نسبت به سرکوب اعتراضات معترضيم

ديگری جز اين نداشتند که مبارزه قھرآميز مردم 
را برای سرنگونی رژيم ارتجاعی حاکم محکوم 

دفاع "  آميز ای مدنی و مسالمت مبارزه"  کنند و از 
 : ھا در بيانيه خود مصرا تأکيد نمودند آن. نمايند

کنيم  از تظاھرکنندگان مصرانه درخواست می"
که از خشونت بپرھيزند و به مبارزات خود به 

اينان "  جويانه ادامه دھند شکل مدنی و مسالمت
حال تأکيد کردند که ھدف مبارزه مردم  درعين

نبايد برانداختن جمھوری اسLمی باشد، بلکه بايد 
. ای محدود شود فقيه و شخص خامنه به وhيت

فقيه  نھاد وhيت:"  ھا از تظاھرکنندگان خواستند آن
ای را ھدف  و ديکتاتور حاکم يعنی علی خامنه

ھا مشکلی  روشن است که اين گروه."  قرار دھند
حزب چپ .  با جمھوری اسLمی ايران ندارند

ھا پنھان نکرده است که  حتی جناح  اکثريتی
طلب رژيم را متحد خود  موسوم به اصLح

فقيه است و  ھا صرفاً وhيت مشکل آن.  داند می
 .ای و نه چيزی فراتر از آن شخص خامنه

ھای بورژوائی  بررسی مواضع احزاب و سازمان
بار از  ھا ھراسی مرگ وضوح نشان داد که آن به

آوری کارگران و زحمتکشان به انقLب  روی
ترسند و برای  ھا از وقوع انقLب می آن.  دارند

ويژه با مبارزه قھرآميز که شرط  مقابله با آن به
ضروری انقLب و سرنگونی جمھوری اسLمی 

ھا  آن.  کنند است، از ھيچ اقدامی فروگذار نمی
برای ادامه بقای جمھوری اسLمی مبارزه 

ای که  توصيه.  کنند آميز را توصيه می مسالمت
ھا پيش به صدا درآمده  کوس رسوايی آن از مدت

کمتر کسی است که نداند در طول چھار .  است
آميز مردم،  دھه گذشته پاسخ ھر مبارزه مسالمت

آيا .  سرکوب، کشتار و زندان بوده است
کارگران، معلمان، دانشجويان و زنانی که 

وسطايی  ھای قرون ھا در زندان اکنون سال ھم
اند، مبارزه قھرآميز يا به  رژيم به بند کشيده شده

ای  ادعای اين طرفداران نظم حاکم، مبارزه
 بودند؟ آيا کارگرانی که در  آميز کرده خشونت

اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدھا اعتصاب و 
آميز داشتند  ای غير مسالمت تجمع کردند، مبارزه

ھا کشيد و به زندان و  که سروکارشان به دادگاه
ھا،امثال  شLق محکوم شدند و رھبران آن

 سال حبس محکوم شد؟ ١۴اسماعيل بخشی به 
. پاسخ اين سؤاhت ديگر بر کسی پوشيده نيست

اند که خود را  تنھا مدافعين استبداد دينی و طبقاتی
حاh ديگر ھر آدم ناآگاھی ھم .  زنند به نفھمی می

فھميده است که در ماھيت جمھوری اسLمی 
ھا  نيست آزادی مردم را بپذيرد و به مبارزه آن

دولت استبدادی حاکم ھيچ شکلی از .  تمکين کند
پذيرد و جز زبان زور  مبارزه مردم را نمی

ھايی که  پس روشن است آن.  فھمد چيزی نمی
کنند،  آميز را توصيه می مبارزه مسالمت

مرتجعينی ھستند که از بقای جمھوری اسLمی و 
اما ماھيت رژيم بر .  کنند سرکوب مردم دفاع می

. ھای زحمتکش مردم آشکارشده است عموم توده
 ماه نشان دادند، به  گونه که در قيام آبان ھا ھمان آن

اند که جمھوری اسLمی را بايد  اين نتيجه رسيده
با توسل به قھر انقLبی برانداخت و اين اعمال 

ای که جنبش پيشرفت و اعتLی  قھر در مرحله
بيشتری داشته باشد،شکلی مسلحانه به خود 

که اعتصاب عمومی سياسی  وقتی.   خواھد گرفت
تمام جامعه را فرابگيرد، آنگاه، انقLب و  قيام 

 .مسلحانه کار رژيم را يکسره خواھد کرد

رژيم جمھوری اس"می را بايد با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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سرنگونی طبقه حاکم خيز برداشته اند، بقبوhنند 
که اين بار نيز آنان فاتحان ميدان نبرد با توده ھا 

آدم کشان و قاتLنی که به ضرب تھديد و . بوده اند
ارعاب، زندان و شکنجه، و با تبليغات ھيستريک 
شبانه روزی می خواھند به توده ھای سلحشوری 
که در ھفته پايانی آبان ماه به قيام عليه جمھوری 
اسLمی برخاستند، بباورانند، که اينبار نيز طبقه 
حاکم، دستگاه قضايی، نيروھای مسلح و اراذل و 
اوباشان آن در پرتو کشتار و سرکوب وسيع 

صدای بند و سلسله و "مردم ايران، توانسته اند 
آوايی .  را در جای جای جامعه بگسترانند"  دار

شوم که در تمام دوران حاکميت جمھوری 
اسLمی از حلقوم کثيف آدمکشان رژيم بيرون 

" طناب دار"جھيده و اينبار نيز با نعره َکشی ھای 
کردن بازداشت شدگان، بی "  زجرُکش"و وعده 

دريچه پشت "وقفه در تLشند تا روايت تلخ 
" دريچه، شکنجه پشت شکنجه، نقاب پشِت نقاب

را، به تصويری رايج و متداول در ذھنيت توده 
تا بدين سان، به توده ھای قيام کننده .  ھا بگنجانند

اند و در "  چنبره دام"بباورانند که ھمه راه ھا 
روايتی تک سويه، .  به شکست"  محتوم"نھايت، 

 به اين سو، در پرتو ٩۶که اگر چه از دی ماه 
مبارزات رو به رشد توده ھا، گسترش اعتصابات 
کارگری و استقامت و پايداری بازداشت شدگان 
اين دوره، در گستره ای وسيع رنگ باخته است، 
اما مجموعه ھيات حاکمه ايران، از رئيس 
جمھور و فرماندھان سپاه تا نيروھای اطLعات، 
از رئيس دستگاه فاسد قضايی تا دادستان کل 
کشور، از نماينده خامنه ای در روزنامه کيھان تا 
سخنرانان ياوه گوی نماز جمعه ھا، جملگی با 

، و اصرار بر "محارب"و "  باغی"طرح اتھام 
کردن تعدادی از بازداشت "  زجر ُکش"اعدام و 

شدگان، ھمچنان بر جا انداختن اين روايت 
 .سرکوبگرانه در ذھنيت مردم اصرار دارند

در مقابل اين تک صدايی جمھوری اسLمی اما، 
دير گاھی است از گلو و زبان تفتان توده ھای 
مردم ايران، صدای پر طنين ديگری به گوش می 

، که اين "سر سبزتر از جنگل"رسد؛ صدايی 
روزھا پر شورتر از ھرزمان ديگری در متن 

اين صدا، صدای ھمراھی و .  جامعه پژواک دارد
ھمدلی مردمی است که در ھم آوايی با جويبار 
اشک خانواده ھای جانباختگان و دستگيرشدگان 

بانک بر می "  پر تپش تر از دل دريا"آبان ماه، 
"کشند بيا و با ما باش، بيا به اشک بپيوند که : 

جوی باريکی است، سپس به رود بپيوند اگر 
اين صدا، صدای استقامت و ".  ھدف درياست

پايداری مردم است؛ صدای استمرار مبارزه ای 
پيگير و بی امان عليه طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار آن است؛ اين صدا، خروش توده ھای 
ستمديده ای است که اکنون برای تغيير وضعيت 

صدايی پر طنين که اين .  موجود بپا خاسته اند
روزھا در ھمدلی و ھمراھی با خانواده ھای 
داغدار و مضطرب از تھديد اعدام بازداشت 

پر طبل از "شدگان تجلی يافته است؛ صدايی 
که اين روزھا از ھر سو بانک بر می "  حيات
 ". من درد مشترکم، مرا فرياد کن: "کشد

در واقع، نھيب مرگباری که اين روزھا، حاکمان 

جمھوری اسLمی با توسل به تھديد و اعدام 
دستگيرشدگان سر داده اند، بر گرفته از وحشت 
آنان در ھمين ھمراھی و ھمدلی ايجاد شده با 
جانباختگان سلحشوری است که در روزھای قيام 

نترسيد نترسيد، ما ھمه با ھم "فرياد بر کشيدند، 
پرنبض تر "يک ھم نوايی و ھم ُسرايی ".  ھستيم

با جان باخته جوانی که آدمکشان "  از انسان
جمھوری اسLمی در مقابل چشمان مادرش، 

 . مغزش را با گلوله متLشی کردند
سخن از پويا بختياری است؛ جوانی از ميان 
ميليون ھا جوان رنج کشيده و سرکوب شده در 

جوانی .  حاکميت جور و جنايت جمھوری اسLمی
 آبان به اتفاق مادرش در ٢۵که در روز 

اعتراض به گران شدن بنزين به تظاھرات 
جوانی .  خيابانی مردم در مھرشھر کرج پيوست

سلحشور که پخش ويدئوھای ضبط شده اش بعد 
از مرگ او، ھم اينک در فضای خونبار ايران، 

جوان مبارز و پرشوری که .  توفان بپا کرده است
در صحنه ھای نبرد مبارزاتی، با فيلم ھايی که از 
خود به يادگار گذاشته است، با دعوت ھم نسلی 
ھای خود به انقLب و قيام اين چنين به ھمگان 

"نھيب می زند پدرا، .  من ھم پسِر کسی ھستم: 
مردم اين ...مادرا، بذارين بچه ھاتان بيان بيرون

. پيش بسوی پيروزی.  فرصت رو از دست ندين
" آری، اين صدای ".  مردم، فقط بياين، فقط بياين

پويا بختياری است که اينک "  پر طبل تر ز مرگ
در جامعه پژواک يافته است؛ اين صدای يکی از 
صدھا جانباخته ای است، که خامنه ای، اين سر 
دسته اوباشان تبھکار، و رھبر راھزنان نظام 

و "  اوباش"فاسد جمھوری اسLمی، آنان را 
 . خوانده است" اشرار"

در واقع، طنين بلند پويا بختياری و ديگرانی که 
ھمانند او در قيام آبان ماه سلحشورانه مبارزه 
کردند و قھرمانانه جان باختند، ترجمان شعر 

 ۵٧حميد مصدق در اعتراضات خيابانی انقLب 

است، که در فضای آن روزھای ايران اين چنين 
من اگر بنشينم، تو اگر بنشينی، : "طنين انداز بود

من اگر برخيزم تو اگر .  چه کسی برخيزد
چه کسی می خواھد .  برخيزی، ھمه بر می خيزند

اين ".  من و تو ما نشويم، خانه اش ويران باد
ھمدلی و ھمدردی با جان باختگان و بازداشت 
شدگانی که اکنون در زندان ھای جمھوری 
اسLمی با خطر مرگ مواجه اند، يک ھم ُسرايی 
مستمر با آخرين زمزمه ھای جان باختگان قيام 
آبان ماه است، که در واپسين ثانيه ھای بودن، با 
نفس ھای منقطع و با گلوی غرقه به خون در 

بيا "خطاب به ھمگان زير لب زمزمه می کردند، 
 ". و با ما باش، بيا و بی ما باش

سرودی "اوج اين ھمآوايی را، که خود 
در گذرگاه "، "درگذرگاه نسيم"، "ديگرگونه

است، بايد در "  در گذرگاه باران"، و "سايه
پدری سوگوار که از .  سخنان پدر پويا ديد و شنيد

اندوه جانفزای مادری می گويد که آدمکشان 
جمھوری اسLمی در مقابل چشمان مادر، مغز 

اين .  فرزندش را با شليک گلوله متLشی کردند
ھمآوايی و ھمُسرايی را بايد در شجاعت پدر پويا 

پدری .  شنيد و بر شھامت او دست مريزاد گفت
دلشکسته که پيش از ديدن و شنيدن ويدئوھای 
پسرش، در ھمراھی با آرمان ھای پويايی فرزند 

 ساله اش پويا، اين چنين با افتخار از او و ٢٧
"آرمان ھايش سخن می گويد بچه من رفته بود : 

چکار کند، بچه ام رفته بود که چرا بنزين گران 
من افتخار می .  شده، مردم نمی تونن زندگی کنن

کنم که پسر من در راھی رفته برای آزادی اين 
برای اينکه ملت ما آزاد باشند تا بتوانند .  ملت

پسرم به خاطر آسايش ...  درست زندگی کنند
 ". مردم رفت و جون خودش را از دست داد

اين ھمآوايی را بايد در ھمدلی و به سوگ 
نشستن جامعه ای سرکوب شده در مرگ 

 ..."بيا به اشک بپيوند"
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٧از صفحه   
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 ساله، ١۴نيکتا اسفندانی ديد؛ دختربچه ای 
که با گلوله اوباشان جمھوری اسLمی در 

فاجعه بارتر اينکه، .  کف خيابان پرپر شد
اوباشان خامنه ای در صدا و سيما، پدر 
داغدار اين نوجوان جانباخته را جلوی 
دوربين نشاندند تا از روی دستنوشته ھای 

مخالف "آنان بگويد، که نيکتا، سياسی و 
ھمان دختر بچه ھای .  نبوده است"  نظام

نوجوانی که خامنه ای از آنان به عنوان 
نام برد و اوباشان سفاک رژيم با "  اشرار"

. شليک گلوله مغزشان را متLشی کردند
دختر بچه ھايی که شاعر بلند آوازه و فدايی 
به خون تپيده ما، سعيد سلطانپور، چھار دھه 
پيش از اين، در سوگ اين بلبLن گل نغمه 

"ھای باغ، اين چنين سوگوار نشست بزن : 
پنچه بباف آن زلف تارو، پريشون کن دو 
زلف سوگوارو، به جرم عاشقی بر دار 

 ". کردند، به باغ  آن بلبِل ُگل نغمه ھا رو
دورانی که .  دوران ويژه و پرتLطمی است

بيش از ھر زمان ديگری، ھمدلی و ھمراھی 
توامان خانواده ھای جان باختگان و خانواده 
ھای دستگير شدگان با يکديگر و نيز 
ھمدردی و ھمراھی کل توده ھای مردم 
ايران با ھر دو گروه از آسيب ديدگان قيام 
آبان ماه، می تواند بخش مھمی از نياز 
عاطفی و مبارزاتی توده ھای ستمديده مردم 
ايران در گذر از اين شرايط سخت و دشوار 

به راستی که دوران سخت و غمباری .  باشد
است، اما آنچه اين دوران را با روزگاران 
سخت پيش از اين، متفاوت کرده است، ھمانا 
ھمين ھمدلی و ھم آوايی موجود در جامعه 

اين ھم ُسرايی عمومی، ھمراه با .  است
گسترش جوانه ھای اميد به انقLب و اميد به 
تغيير وضعيت موجود است، که گذار از اين 
شرايط سخت کنونی را با سال ھای سخت 

پوشيده .  دھه ھای پيشين متفاوت کرده است
نيست که اين جوانه ھای اميد به تغيير، 
جوانه ھای اميد به انقLب اجتماعی، آسان 
بدست نيامده اند، که اکنون آدمکشان 
جمھوری اسLمی بخواھند و يا بتوانند با 
تکيه بر کشتار و مرگ، و  در پرتو تبليغات 
زھرآگين شان بتوانند آن  را از کارگران و 

اين .  عموم مردم زحمتکش باز پس بگيرند
اميد به انقLب و اين اميد به تغيير وضعيت 
موجود، که اکنون در جامعه و در دل توده 
ھا جوانه زده است، حاصل جانفشانی ده ھا 
ھزار تن از پيشقراوhن آزادی خواه و 
نيروھای مبارز و کمونيست طی چھل سال 
رزم و پيکار مستمر عليه جمھوری اسLمی 

جوانه ھای اميدی .  و نظم موجود بوده است
که ذره ذره از ميان اشک و آتش و خون راه 
باز کردند و اکنون در باورمندی به انقLب 
اجتماعی و مبارزه برای تغيير وضعيت 

موجود به امری ضروری برای کارگران و 
عموم توده ھای زحمتکش ايران تبديل شده 

از اين اميد به باورمندی انقLب، از .  است
اين اميد به تغيير وضعيت موجود، می 
بايست با چنگ و دندان محافظت کرد و 
اجازه نداد طبقه حاکم اين شعله ھای اميد به 
انقLب را، اين اشک ھای نشسته بر گونه ھا 
و خون ھای جاری بر سنگفرش خيابان ھا و 
اين جوانه ھای سرکش اميد به تغيير 
وضعيت موجود را در دل کارگران و 

 . زحمتکشان به سردی و خاموشی بکشاند
اين ھمان نکته ای است که حاکمان جمھوری 
اسLمی به ھمراه مجموعه مدافعان نظم 
موجود ھم اينک در تLشی شبانه روز می 
کوشند تا اين اميد شعله ور به انقLب را از 
. کارگران و توده ھای ستمديده باز پس گيرند

طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن، طی 
چھل سال با کشتن اين اميد در دل توده ھای 
کارگر و زحمتکش توانسته است شرايط 
. مرگبار حاکم بر جامعه بر آنان تحميل کند

اکنون اما، کشتن اين اميد و بازگرداندن 

دوران انقLبی کنونی به شرايط قبل از 
 ٩۶خيزش توده ھای مردم ايران در ديماه 

که ھيچ، حتی بازگشت شرايط انقLبی 
 ٩٨موجود به وضعيت قبل از قيام آبان ماه 

نيز برای جمھوری اسLمی ديگر مقدور و 
اين را مجموعه شرايط انقLبی .  ممکن نيست

حاکم بر جامعه به ما می گويد، اين را 
اعتLی روحيه انقLبی و مبارزاتی کارگران 
و توده ھای زحمتکش به صد سخن فرياد می 
زند، اين را فوران خشم انقLبی توده ھای 
ستمديده در قيام آبانماه نھيب زدند، اين را در 
اميد توده ھای بپاخاسته و در استواری گام 
ھايشان برای تغيير وضعيت موجود می توان 

اين اميد به تغيير را، پويا بختياری .  ديد
بلندتر از ھر آوايی نھيب کشيد، اين اميد به 
انقLب را جانباختگان و دستگير شدگان آبان 
ماه در ميان اشک و آتش و خون برای 
پيوستن به دريای پر تLطم و مواج انقLب، 

بيا به اشک بپيوند که :  اين چنين فرياد زدند
جوی باريکی است، سپس به رود بپيوند اگر 

 ".ھدف درياست

 ..."بيا به اشک بپيوند"
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 اط"عيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 

 !مبارزه انق"بی عليه جمھوری اس"می ادامه دارد
 !اُسرايمان را آزاد ميکنيم

 
   تھيدستان شھری، جوانان بيکار و به حاشيه رانده.  داران را به لرزه درآورده است ھای ارتجاع اسLمی و حکومت سرمايه خيزش انقLبی و توده ای آبانماه پايه

 مذھبی تا گان زمانی که اعتراض آنھا با سرکوب خونين و قھّر عريان روبرو شد، ھر آنچه نشانی از حکومت اسLمی و سرمايه داشت، از مراکز دولتی و شده
حکومت اسLمی که خود را در .  شھرھا و محLت بصورت موقتی از دايره قدرِت حاکميت بيرون آمد.  ھا و مراکز نظامی را مورد تھاجم قرار دادند بانک

جنايتکاران .   زندتنگنا می ديد، با قطع اينترنت و تلفن و وسائل ارتباطی تLش کرد جامعه ايران را قرنطينه خبری کند تا بتواند با خيال راحت دست به کشتار
نمای  سناريوی نخ.  گاھھا کردند اسLمی صدھا نفر را به قتل رساندند، تعداد بسيار بيشتری را زخمی کردند و ھزاران نفر را بازداشت و روانه شکنجه

 ! شان را جشن بگيرند" پيروزی"سازی کليد خورد و رجزخوانان حکومتی جلو صحنه آمدند تا  گيری و پرونده اعتراف
 

اينان خوب .  ھا، در سيمای سران حکومت از خامنه ای و روحانی تا ديگر مقامات دولتی، ترس و وحشت به وضوح آشکار است اما عليرغم اين رجزخوانی
تر  کسانی که ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند، خيل گرسنگان و ھيچ بودگان، اينبار با نفرتی عميق.   ايستادن ندارد ای سر ميدانند که اين انفجار توده

حکومتی که در پاسخ به اعتراض به گرانی و .  ھا اعتراض و تھاجم به مقامات حکومتی ادامه دارد ھنوز در شھرھا و محLت و بويژه شب.  برخواھند گشت
امروز ھيچ آخوند و عنصر حکومتی، عليرغم .  فقر دست به اسلحه ميبرد و کشتار ميکند، اينبار بايد منتظر باشد که با زبان اسلحه جواب بگيرد

تنھا "  آرامش ظاھری"شان دررفته است و ھر  اينان خوب ميدانند که َمھاِر اوضاع از دست.  شان، جرات ظاھر شدن در ميان مردم را ندارد رجزخوانی
 .  ای بر ُغرش طوفانھای بعدی است مقدمه

 
 !کارگران، آزاديخواھان، زنان و مردان انق"بی

جمھوری اسLمی صرفاً با سرکوب موقتاً سرپا مانده است و ما بايد اين مانع .  مبارزه برای سرنگونی حکومت فقر و فساد و استبداد و استثمار بايد پيروز شود
تبليغاتی که رژيم ار .  وقت آنست که اشکال متعدد مبارزه توده ای، اعتصابی، تظاھراتی و تھاجمی را ترکيب کنيم.  را درھم بکوبيم و از روی آن رد شويم

ما در .  تريبونھايش مبنی بر اعدام دستگيرشدگان راه انداخته است، تLشی برای گسترش ارعاب، وقت خريدن و بازسازی صفوف درھم ريخته خويش است
کسانی که با دست خالی در مقابل گلوله می ايستند، اين سخنان تکراری ديکتاتوريھای درحال سقوط را جّدی .  خيابانھا نشان داديم که ايندوره گذشته است

مبارزه سراسری برای آزادی .  اما نبايد حتی يکروز به آنھا اجازه دھيم که اسرای ما را زير شکنجه و دور از چشم جھان در زندانھا قربانی کنند.  گيرند نمی
 . زندانيان آبانماه و کليه زندانيان سياسی را بايد با گسترش اعتراض و اعتصاب در اشکال مختلف پيش ببريم

 
کارگران ضروری است عليه اين موج سرکوب و کشتار فرزندانشان به اشکال مختلف اعتراض کنند، اولتيماتوم اعتصاب دھند و خواھان آزادی فوری 

ھا و  دانشگاه.  ھا عرصه را به حکومت تنگ کنند ھا ضروری است زير بار تھديدھای امنيتی نروند و با افشای تھديدھا و باجگيری خانواده.  زندانيان شوند
وری دانشجويان انقLبی ضروری است ھر روز به عناوين مختلف اعتراض کنند، فضای اعتراض و مبارزه با حکومت را زنده نگاھدارند و خواھان آزادی ف

در مقابل ارعاب حکومتی اعتراضات .  در محLت ضروری است اجتماع و تظاھرات سازمان داد و فضا را بر سرکوبگران تنگ کرد.  دستگير شدگان شوند
رژيم اسLمی ھر زمان احساس کند که .  تنھا با گسترش اعتراضات خود ميتوانيم از اُسرايمان حمايت کنيم و آنھا را از زندانھا آزاد کنيم.  خود را گسترش دھيم

 .نبايد به آنھا فرصت دھيم. تری را سازمان ميدھد ايم، اُسرای ما را بخون ميکشد و حمله گسترده ايم، ترديد کرده ايم، مرعوب شده ما ترسيده
 

شان را ايفا  فعالين و پيشروان کارگری بايد نقش رھبری و شايسته.  فراخوان ما اينست که با اعتصاب و اعتراض و تظاھرات در اشکال مختلف بميدان بيائيم
قاتلين فرزندان ما بايد جواب .  تر بميدان آئيم تر و ھدفمند در محLت ارگانھای انقLبی تشکيل دھيم و برای اعتراضات جاری و آتی قويتر و سازمانيافته.  کنند

يکصدا و متحد بميدان بيائيم، دست به اعتصاب و اعتراض زنيم، در مقابل بازداشتگاھھا اجتماع کنيم، خانواده جانباختگان را در ھاله ای از .  پس بدھند
 . ھمبستگی و محبت و ھمدردی انسانی قرار دھيم و نفرت و بغض ھای فروخورده را به آتشی بنيان برکن بدل کنيم

 
. ياسی تبديل کنيمشدگان خيزش آبانماه و کليه زندانيان س ھای سياسی و تبليغی در دفاع از آزادی دستگير خارج کشور را بايد به ميدان گسترده اعتراض و کمپين

ھا را برای  تواند ھزينه سياسی اين جنايات و سرکوبگری ھای آزاده در سراسر جھان می ھای کارگری و تمامی انسان نھادھای ترقيخواه، تشکل  جلب حمايت
از سوی نيروھای چپ و کمونيست ما ايرانيان آزاديخواه در خارج کشور را به شرکت گسترده در اجتماعات اعتراضی که .  جمھوری اسLمی باh ببرد
 . برگزار ميشود دعوت ميکنيم

 
ه فقر و ما بار ديگر بر تقويت ھمبستگی و ھمسرنوشتی مبارزات انقLبی کارگران و مردم زحمتکش در ايران و عراق و لبنان و شيلی و ھر گوشه جھان علي

ھای يک مبارزه واحد  اند و آنرا بدرستی جبھه مردم بپاخاسته در عراق و لبنان از اعتراضات آبانماه در ايران حمايت کرده.  کنيم استبداد و فساد تاکيد می
ما سرکوب مخالفين و معترضين توسط دولتھای مستبد و مرتجع .  ما اين ھمبستگی بين المللی را ارج می نھيم و راسا برای گسترش آن تLش ميکنيم.  اند دانسته

 .  شدگان اين اعتراضات ھستيم را محکوم ميکنيم و خواھان آزادی بدون قيد و شرط دستگير
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس"می
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠١٩ / ١٢ / ١ برابر با ٩٨ / ٩ / ١٠
 

 .، ھسته اقليت)اقليت( حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاھا
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اعتراضاتی با محتوای اعتراضات دانشجويان 
 .دانشگاه تھران صورت گرفته است

دستگيری دانشجويان دانشگاه تھران از شامگاه 
يکی از دانشجويان .   آبان آغاز شد٢۶يکشنبه 

دستگير شده در اين روز سھا مرتضايی دبير 
سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تھران بود 

دار شدن و محروميت  که در اعتراض به ستاره
از تحصيل از حدود يک ماه قبل، روزانه در 

ی دانشگاه تھران دست به تحصن زده و  محوطه
بار در  تعدادی از دانشجويان نيز حداقل يک

حمايت از حق تحصيل وی در محوطه دانشگاه و 
سھا .  در کنار او دست به اعتراض زده بودند

مرتضايی از جمله دانشجويانی است که در 
جريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه تھران در 

دادگاه   نيز دستگير شده و در بی٩۶ماه  دی
 ۶احمدزاده به "  قاضی"جمھوری اسLمی توسط 

دانشجويانی که در .  سال زندان محکوم شده بود
طلب،  اصLح"آن روزھا شعارھايی چون 

نان، کار، "و "  اصولگرا ديگه تموم ماجرا
 .ھا بردند را سر داده و به ميان توده" آزادی

مقامات اطLعاتی جمھوری اسLمی جدا از 
دستگيری دانشجويان در محوطه و يا ھنگام 

ھا از دانشگاه، به دنبال دستگيری  خروج آن
ھا مبارز  دانشجويانی بودند و رفتند که از نظر آن

يا چپ ھستند و در اعتراضات دانشجويی نقش 
معاون دانشجويی دانشگاه تھران .  کنند ايفا می

سعيد حبيبا که يک مزدور اطLعاتی است در 
سخنان خود به اين موضوع اعتراف کرده و 

"گويد می اند  دانشجويانی که در بازداشت مانده: 
برخی از اين افراد ...  پيشتر سابقه سياسی داشتند

در جريانات ارديبھشت ماه دستگير شده و 
ھا صادر شده اما اجرا نشده  احکامی برای آن

 دانشجوی دانشگاه ۵٠شود حداقل  گفته می".  بود
تھران و عLمه طباطبايی در روزھای گذشته 

ھا تاکنون  اند که اسامی تعدادی از آن دستگير شده
حتا مقامات دانشگاه تھران .  مشخص شده است

نيز آگاھانه از اعLم تعداد دستگيرشدگان 
خودداری کرده و برای نمونه معاون فرھنگی اين 

"گويد دانشگاه می برای اينکه بتوانيم خبر دقيقی : 
در اين زمينه بدھيم، بايد ليست اين دانشجويان را 
داشته باشيم و فعL اين ليست به ما داده نشده 

 ".است
چه که اين روزھا در دانشگاه گذشت،  اما آن

پيوندی عميق با تحوhتی دارد که در سطح 
جامعه صورت گرفت و اين نکته بسيار 

 در ٩۶ماه  ست که بويژه از اعتراضات دی مھمی
برای درک ھر چه بھتر .  ھا شکوفا گرديد دانشگاه

اھميت اين مساله hزم است تا نگاھی ھر چند 
 .مختصر به گذشته بياندازيم

ھا به خاطر حضور پُر  ، دانشگاه۵٧پس از قيام 
 که بويژه متاثر از  رنگ دانشجويان کمونيست

" ھای فدايی خلق چريک"قيام سياھکل و سازمان 
ای در مخالفت و   توجه بودند، نقش و وزن قابل

سازماندھی مخالفان و مبارزه با حاکميت پيدا 
ھا در تسخير  کردند و در يک کLم  دانشگاه

وابسته به "  پيشگام"ھا بود و سازمان  کمونيست
ترين  سازمان چريکھای فدايی خلق نيز به بزرگ

تشکل دانشجويی تبديل شد که البته نه در گذشته و 
نه پس از آن چنين تشکل فراگيری در جنبش 

ويژگی اين مرحله .  دانشجويی شکل نگرفته است
از جنبش دانشجويی، رابطه تنگاتنگ آن با 

ای  ھای سياسی چپ و يا تا اندازه سازمان
بود و بنابراين "  سازمان مجاھدين خلق"

ھای حاکم بر جنبش دانشجويی سياست  سياست
اھميت و نقش .  غالب بر اين سازمان ھا بود

ھا  نيروھای مخالف جمھوری اسLمی در دانشگاه
حدی بود که رژيم برای متLشی کردن آن اقدام  به

 تحت ۵٩ھا در ارديبھشت  به تعطيلی دانشگاه
 .کرد" انقLب فرھنگی"عنوان 

ھا که با اخراج،  بعد از بازشدن مجدد دانشگاه
دستگيری، تبعيد به خارج از کشور و اعدام 

ھای  بسياری از دانشجويان و حتا اساتيد در سال
 ھمراه بود، رژيم سعی کرد با ايجاد ۶٠دھه 
ساز ھم چون دفتر تحکيم وحدت  ھای دست تشکل

که به اختصار از آن به عنوان (حوزه و دانشگاه 
شد و از  دفتر تحکيم وحدت نام برده می

و )  ھا تشکيل شده بود ھای اسLمی دانشگاه انجمن
ای،  گيری از حضور دانشجويان سھميه با بھره

 .ھا را در دست داشته باشد کنترل دانشگاه
با گذر زمان و افزايش نارضايتی در ميان 

ديده جامعه، رژيم برای مھار  ھای ستم توده
طلب و  اصLح"ھا به بازی  نارضايتی توده

محصول اين .  روی آورد"  اصولگرا
ھا، رياست جمھوری محمد خاتمی  کاری سياسی

از اين مرحله بود که تشکل دانشجويی .  بود
" دفتر تحکيم وحدت"ساز رژيم يعنی  دست

رژيم وارد "  طلب اصLح"عنوان بازوی جناح  به
عمل شد و با توجه به فضای جامعه تLش کرد تا 

شکل دھد که در "  جنبش دانشجويی"چيزی به نام 
ھای حکومت بوده  واقع ابزاردست يکی از جناح

و در نھايت ھدفی جز حفظ نظم موجود و 
 اين ٩۶ تا ٧۶از سال .  حکومت اسLمی نداشت

ھا و در  جريان توانست اگرچه با فراز و نشيب
ھای متفاوت، به حيات خود ادامه  پوشش تشکل

 اما نقطه پايانی بر اين روند ٩۶ماه  دی.  دھد
ھا را به  گذاشت و گفتمان غالب بر دانشگاه

داری  گفتمان نفی حکومت و گفتمان ضد سرمايه
البته اين تغيير گفتمان چيزی نبود که .  تغيير داد

 .يک شبه اتفاق افتاده باشد
 کوی دانشگاه تھران که به ٧٨حوادث تير 

ھای مرکزی شھر تھران منتھی  درگيری در بخش
ھای  شد و چند روز طول کشيد، و يا درگيری

 که منجر به تعطيلی ٨٢کوی دانشگاه در خرداد 
امتحانات تيرماه شد، حوادثی بسيار فراتر از 

ھای جناحی درون حاکميت بود و  ريشه  درگيری
ھای عمومی در سطح جامعه  در نارضايتی

بر بستر ھمين نارضايتی عمومی و .  داشتند
بود که نارضايتی در "  طلبان اصLح"عملکرد 

تر دانشجويان از جريان  ھای فعال ميان بخش
ھای گفتمان  رشد کرد و حتا نطفه"  طلبان اصLح"

ھا شکل گرفت، اما اين  چپ نيز در دانشگاه
دانشجويان "ھا که مثL در تشکيل گروه  نطفه

خود را نشان داد، به "  طلب خواه و برابری آزادی
ھا منتھی نشد و با  گفتمان غالب در دانشگاه

دستگيری اعضای آن، ديگر اثری از اين تشکل 
 .نيز باقی نماند

اما از سوی ديگر، اگر ما نگاه دقيقی به مجموع 
ھا  اعتراضات دانشجويی در طول اين سال
بينيم  بياندازيم، و اين نکته بسيار مھمی است، می
ھای  که گفتمان چپ از آن جا که ريشه در واقعيت

ھای خود را  جامعه داشته و دارد، توانست ريشه
. ھا حفظ کند ھا در طول تمام اين سال در دانشگاه
توان از جمله در شرکت دانشجويان  اين را می

ھای اعتراضی  ھا در جنبش پيشروتر دانشگاه
در .  ھا ديد اقشار گوناگون جامعه در طول آن سال

ھا محصور در  واقع گفتمان چپ در دانشگاه
ی سختی بود و برای اين که بشکفد بايد اين  پوسته

ی  شکافت و به بيان ديگر رابطه پوسته را می
مشخصی بين چگونگی حرکات و اعتراضات 
دانشجويی و ميزان راديکاليسم آن با سطح 

ھای  مبارزات و اعتراضات در ديگر جنبش
 .اجتماعی وجود داشت

 که جامعه وارد يک دوران انقLبی ٩۶ماه  با دی
که گفتمان چپ در جنبش  شد، شرايط برای اين

ھای اجتماعی  دانشجويی به عنوان يکی از جنبش
اين را حتا .  به گفتمان غالب تبديل شود بوجود آمد

حزب کارگزاران سازندگی که سرسختانه 
ھای اقتصادی نئوليبرال است در  طرفدار سياست

بيانيه خود که در شھريور سال جاری انتشار 
ھا در بيانيه خود با بيان  آن.  يافت اعتراف کرد

، "رسد صدای پای سوسياليسم به گوش می"که  اين
"نوشتند ھای  دھيم شيوع جريان ما ھشدار می: 

کمونيستی محصول يک بحران اقتصادی و 
 ".اجتماعی گسترده است

  آذر١۶جنبش دانشجويی در آستانه 
١٢از صفحه   

١١درصفحه   

١۶گرامی با 
ز دانشجو
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     جان بازداشت شدگان

  قيام آبان ماه در خطر است،
     به ياری شان بشتابيم

 
 
 

در پی فروکش کردن قيام انق#بی جوانان، زنان و توده ھای جان به لب رسيده مردم ايران، 
آنچه اکنون از رجز خوانی ھای حاکمان جنايتکار جمھوری  اس#می به گوش می رسد، 
تماما بيانگر اين امر است که دستگاه سرکوب و سيستم قضايی رژيم برای اعدام تعدادی از 

جوانان و توده ھای سلحشوری که . جوانان و بازداشت شدگان قيام آبان ماه خيز برداشته اند
به دليل سه برابر شدن قيمت بنزين، به يکباره خشم فروخفته چھل ساله شان شعله ور شد و 

خشمی خروشان و توفنده که از بامداد .  به سرعت برق و باد سراسر ايران را فرا گرفت
 آبان شروع شد و در روندی انفجارگونه طی چند روز خرمن جمھوری ٢۴روز جمعه 

 . اس#می را به آتش کشيد
جمھوری اس#می اما، از ھمان شروع اعتراضات خيابانی، به سرکوب و کشتار بيرحمانه 

 که با گذشت يک   دامنه سرکوب و کشتار آنچنان وسيع بود.  توده ھای معترض روی آورد
ھفته از فروکش کردن اعتراضات توده ای، ھنوز ھم آمار دقيقی از تعداد کشته ھا، زخمی 

سازمان عفو بين الملل، در جديدترين بيانيه خود تعداد . ھا و دستگير شدگان اع#م نمی شود
" س#ح گرم" نموده و ياد آور شده است که تمام آنان با    نفر اع#م١۴٣کشته شدگان را 

 نفر اع#م ٣٠٠شبکه ھای اجتماعی اما،  تعداد کشته شدگان را بيش از .  جان باخته اند
در کنار اين تعداد از کشته شدگان، گزارش ھا از زخمی شدن صدھا نفر و .  کرده اند

بازداشت شدگانی که اين روزھا به شکل ھيستريک از .  بازداشت ھزاران تن خبر می دھند
 . تھديد شده اند" اشد مجازات"سوی ھيأت حاکمه ايران به 

خواندن جوانان، زنان و توده ھای جان به لب "  اشرار"اگر چه خامنه ای از ھمان آغاز با 
رسيده، فضای سرکوب و کشتار آنان را فراھم کرد، اما اکنون کل حاکميت، ازرئيس 
جمھور و فرماندھان سپاه گرفته تا نيروھای اط#عات، از رئيس دستگاه فاسد قضايی گرفته 
تا دادستان کل کشور، از نماينده خامنه ای در روزنامه کيھان گرفته تا سخنرانان ياوه گوی 

، بر اعدام گروھی از بازداشت "محارب"و "  باغی"نماز جمعه ھا، جملگی با طرح اتھام 
 .شدگان تاکيد دارند

جدای از اينکه اين تھديدات با ھدف ايجاد ترس و وحشت .  اين تھديدات را بايد جدی گرفت
در جامعه باشد و جدا از اينکه اساسا شرايط موجود و وضعيت وخامت بار جمھوری 
اس#می در عرصه داخلی و بين المللی، امکان اقدام چنين جناياتی را به آنان می دھد يا نه، 

از اين رو Lزم است با تمام نيرو و امکانات تبليغی، . در ھر حال بايد خطر را جدی گرفت
ترويجی و رسانه ای، از بسيج خانواده ھا گرفته تا تجمع در مقابل بازداشتگاه ھا، از بسيج 

 . افکار عمومی گرفته تا اعتراضات عملی به ياری بازداشت شدگان بشتابيم
سرکوب و کشتار جوانان، زنان و توده ھای زحمتکش بپاخاسته )  اقليت(سازمان فدائيان 

ايران را به شدت محکوم کرده و بر آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی دستگير شدگان 
 .  آبان ماه تاکيد دارد

ضمن اع#م ھشدار و جدی بودن خطر اعدام تعدادی از بازداشت )  اقليت(سازمان فدائيان 
شدگان، تمامی سازمان ھای سياسی چپ و کمونيست،  نيروھای مترقی و آزادی خواه را 

 .به حمايت ھمه جانبه از بازداشت شدگان فرا می خواند
 

 بر قرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس:می
 زنده باد سوسياليزم -زنده باد آزادی

 نابود باد نظام سرمايه داری
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٨ آذر ۴
 

 حکومت شورايی -آزادی -نان  -کار
 

توان گفت که جنبش دانشجويی   می٩۶ماه  از دی
به دوران جديدی گام نھاده است که گفتمان غالب 

ست چپ و راديکال، گفتمانی که  بر آن گفتمانی
ريشه در گرايش طبقاتی جنبش دانشجويی دارد 

. داند که خود را متحد کارگران و زحمتکشان می
 نيز ٩٨ و ٩٧ھای  اين تحول را در طول سال

حمايت دانشجويان از .  خوبی ديد توان به می
تپه و فوhد يک نمونه  اعتراضات کارگران ھفت

ھا در فراگيرتر شدن  نقشی که آن.  آن است
چون  تپه ھم ترين شعارھای کارگران ھفت راديکال

در سطح جامعه "  نان کار آزادی، اداره شورايی"
شعارھايی چون .  داشتند، غيرقابل انکار است

از "يا "  مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می"
گر  بيان"  تپه تا تھران، زحمتکشان در زندان ھفت

ست که بر جنبش دانشجويی غالب  ی گفتمان جديد
شده و آن را به يک جنبش راديکال متحد طبقه 
کارگر و ديگر زحمتکشان جامعه تبديل نموده 

تواند تاثيرات مھمی در  است، متحدی که می
ھا و فراگير  تر کردن مبارزات توده راديکال

دانشجويانی .  ترين شعارھا داشته باشد کردن مھم
شان با  ھا و ارتباط که به دليل تعداد قابل توجه آن
توانند پيشروترين  اقشار تھيدست جامعه، می

ھا برای گسترش و تعميق مبارزه را به ميان  ايده
اين .  ھا برده و آن را تبليغ و ترويج کنند توده

 .ظرفيت امروز در جنبش دانشجويی وجود دارد
جنبش دانشجويی امروزی نه وابسته به يک 

ست مستقل و متحد  جريان سياسی بلکه جنبشی
: ست که با شعارھايی چون طبقه کارگر، جنبشی

وسوی  سمت"  کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد"
رشد اين .  طبقاتی خود را مشخص کرده است

گيری اين جنبش ارتباطی منطقی  گفتمان و شکل
ھای اجتماعی و وارد شدن به  با رشد ديگر جنبش

. دوران انقLبی و پايان دوران رکود سياسی دارد
ھا با شعارھايی  اعتراضات دانشجويان دانشگاه

راديکال، از جمله اعتراضات دانشجويان دانشگاه 
ھای  ھا با توده  و ھمراھی آن٩٨تھران در آبان 

ھا را به تسخير خود درآورده  معترضی که خيابان
گر حاکم بودن روحيه انقLبی بر  بودند، نشان

جنبشی که امروز وظايف .  ست جنبش دانشجويی
 .مھمی بر دوش دارد

مين سالگرد به خون ۶۶در آستانه روز دانشجو و 
غلطيدن سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه 

ھا و  داشت ياد و خاطره آن تھران، ضمن گرامی
ھا جان  تمامی دانشجويانی که در طول اين سال

خود را فدا کردند، به تمامی دانشجويانی که اين 
روزھا در کنار کارگران و ديگر زحمتکشان 
جامعه قرار دارند درود فرستاده و يادآور 

شويم که امروز جنبش دانشجويی در پيشبرد  می
ھا  ھای تعميق مبارزه در ميان توده ھا و روش ايده
چون ضرورت اعتصاب عمومی سياسی، نقش  ھم

جنبش دانشجويی .  و رسالت مھمی بر دوش دارد
تواند امروز تاثير مثبتی بر روند رو به رشد  می

ھای کارگر و زحمتکش ايران برای  انقLب توده
سرنگونی جمھوری اسLمی و برقراری حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان از خود بر جای 

 .بگذارد
 
 
 
 

جنبش دانشجويی در 
  آذر١۶آستانه 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس"می 

١٠درصفحه   

١از صفحه   

داری در حال له  و نابرابری مناسبات سرمايه
 .شدن ھستند

در دانشگاه تھران و در روزھای يکشنبه و 
ھای  طور که از فيلم  آبان، ھمان٢٧ و ٢۶دوشنبه 

منتشر شده ھويداست، دانشجويان زيادی در 
. محوطه دانشگاه دست به تظاھرات زدند

ھايی که بر  چنين با نصب تراکت دانشجويان ھم
ما دانشجويان دانشگاه : "  روی آن نوشته شده بود

تھران در ھمراھی با اعتراضات معيشتی مردم و 
ھای درس خود را از  ھمبستگی با آنان کLس

کنيم و به اميد تحقق   تحريم می٩٨/  ٨/  ٢٧روز 
فردايی روشن برای قشرھای محروم و طبقات 

، دست به "فرودست آن را ادامه خواھيم داد
ھای درس  اعتصاب زده و از شرکت در کLس

دانشجويان دانشگاه تھران در .  خودداری کردند
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
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تظاھرات اعتراضی خود در اين روزھا 
زندانی سياسی آزاد بايد "چون  شعارھايی ھم

از ھفت تپه تا "، "کار، نان، آزادی"، "گردد
بنزين گرون تر "، "تھران، زحمتکشان در زندان

اصLح طلب اصولگرا، "، "شده، فقير فقيرتر شده
اطLعات، حراست "و "  ديگه تمومه ماجرا

گر  سر دادند که بيان!"  پيوندتان مبارک
گيری عمومی جنبش دانشجويی در لحظه  جھت

 .کنونی است
ھايی که تاکنون منتشر شده،  براساس اخبار و فيلم

جدا از دانشگاه تھران، در برخی از ديگر 
" عLمه طباطبايی"ھای کشور از جمله  دانشگاه

بابل، دانشگاه تبريز، "  نوشيروانی"تھران، 
دانشگاه آزاد گوھردشت کرج و دانشگاه اروميه 

  آذر١۶جنبش دانشجويی در آستانه 

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوhريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


