
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13861386    اسفنداسفند  1515    ––  6644  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جاودان باد 
   تمامي خاطره

  !شهداي به خون خفته خلق

  !بهاران خجسته باد
سر فصل نـوئی    . در آستانه سال جدیدی قرار داریم     

.  اسـت در زندگی طبيعت شـروع بـه آغازیـدن کـرده            
ــوار    شــبهای ســياه و طــوالنی زمــستان، مغلــوب ان
زرین خورشيد فروزان مـی شـود و بهـار بـا طبيعـت              
ــا و طــرب انگيــزش از راه مــی رســد و ســبزی و    زیب
خرمی بهاره، نسيم فـرحبخش آن و طـراوت گلهـای           
نورس بهاری، نوید پایان زمـستان سـرد و سـخت را            

ی  بـرا ١٣٨٧ز سـال  در ایـن بهـار و در آغـا       . می دهند 
خلقهــای دربنــد ایــران و بخــصوص بــرای کــارگران و  
زحمتکشان که مبـارزات سترگـشان بـر عليـه رژیـم             
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسـالمی و اربابـان         
امپرياليست اش، نوید بخش پایان زمستان تاریـک و      
خفقان آوری سـت کـه بـه دسـت ایـن دشـمنان بـر                
سرزمين ما حاکم گشته، آرزوی موفقيت و بهـروزی         

  .می کنيم
  

باشــد کــه ســال نــو، ســال پيــشرفت و موفقيتهــای  
ــارگران و    ــر چــــه بيــــشتر بــــرای کــ ــارزاتی هــ مبــ
ــای    ــامی خلقهـ ــان و تمـ ــان، جوانـ ــشان، زنـ زحمتکـ
ستمدیده مان در پيکـار بـه منظـور سـرنگونی رژیـم             
سرکوبگر جمهوری اسالمی برای رسيدن بـه آزادی     

  .و سوسياليسم در ایران باشد

  ! جا زده مي شود"انتخابات" كه به جاي"انتصاباتي"
  

در ایـن دور  زیـر نـام انتخابـات دور هـشتم              . ستيمدر آستانه دور جدیدی از انتصابات حکومتی رژیم جمهوری اسالمی هـ           
مجلس شورأی اسالمی شاهد شدت گيری تالشهای مقامات حکومت برای گـرم کـردن تنـور انتخابـات از طريـق پخـش                       

. مـی باشـيم  "  انتخابـات " وسيعترین اکاذیب به منظور ترغيب و تحریک مردم برای حضور در این انتصابات و یـا بقـول آنهـا   
ولـی  . "نـام گـذاری کـرده انـد    "  انـسجام ملـی  "و نمـایش  " اتحاد ملـی "را روز   ) روز باصطالح انتخابات  (اسفند   ٢٤آنها روز   
از مجلـس بـی اختيـار، کـه از آن بـه       " ملـی "يعنی رهبر جنایتکار این رژیم نيز با تالشی مذبوحانه بـرای گـرفتن پـز                " فقيه

را نخـورده و بـا حـضور در حـوزه     " دشمن" که فریب تبليغات نام می برد، با وقاحت از مردم می خواهد" خانه ملت "عنوان  
خود را انتخاب کنند؛ آن هم درسـت در شـرایطی کـه همگـان شـاهد مـوج بزرگـی از                     " نمایندگان اصلح "های رأی گيری،    

وحشيانه ترین تهاجمات ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی به مردم تحت سـتم و خـشمگين از مظـالم ایـن حکومـت در             
در شـرایطی کـه در گوشـه و کنـار کـشور و در معـابر عمـومی چوبـه هـای دار برپـا گـشته، در                             . ه هـستند  سراسر جامع 

شرایطی که کارگران را به جرم شرکت در مراسم روزجهانی خودشان به تازیانه می بندند، در شرایطی کـه گـروه گـروه                       
 خيابان مورد شنيع ترین اهانـت هـا و ضـرب    دانشجویان مبارز را به بند می کشند و شکنجه می کنند، زنان را در کوچه و 

و شتم ها قرار می دهند و خالصه در شرایطی که دیو استبداد می کوشد با ارتکاب به جنایات هر چـه دهـشتناک تـر و                           
در چنـين شـرایطی     ! نمایش آنان در مقابل ديد همگان از توده های به جان آمده و بـه پاخاسـته زهـر چـشم بگيـرد، بلـه                        

مـی  " انتخابـاتی "نایت پيشه نظام به صحنه آمده اند و برای فریب تـوده هـا دم از ضـرورت شـرکت در                      ست که رهبران ج   
  !زنند که هر نامی را می توان بر آن گذارد به غير از انتخابات

مجریان این . مجلس هشتم را باید به حق یکی از رسواترین نمایشات انتخاباتی جمهوری اسالمی ناميد" انتصابات"
موسوم به اصالح طلب " خودی های"همان مراحل اوليه به اصطالح انتخابات، صالحيت قریب به یک سوم از معرکه در 

 ٢ادامه در صفحه                .کاندید احراز پست نمایندگی را رد کرده اند



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١ ادامه از صفحه ... كه به جاي "انتصاباتي"
نها کسانی را فاقد صالحيت نماينگی قلمداد کرده اند که  آ

همگی سالها در رکاب اين رژيم گام برداشته و ليست باال 
بلندی از خدمت در امر سرکوب و استثمار توده های تحت 

آنها روزی با ادعای ایجاد . ستم را یدک می کشند
اصالحات در جامعه وسيعًا دست به فریب توده ها زده و 

فظ و تحکيم رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی از برای ح
اما هنگامی که . هيچ تالش ضد انقالبی کوتاهی نکردند

توده های رنجدیده ایران در جریان مبارزات خود پرده از 
چهره فریبکار آنان برداشتند، آنها نيز تاریخ مصرف خود را از 

در چنين شرایطی است که گردانندگان نظام  .دست دادند
و قمع بدون تعارف بخشی از دارو دسته های با قلع 

" انتخاباتی"موسوم به اصالح طلب حکومتی در کارزار 
جاری، نشان داده اند که دیکتاتوری حاکم در دور جاری 

مخالفين "انتصابات حکومتی ظرفيت و حتی تحمل حضور 
در مجلس فرمایشی و تحت کنترل خود را هم  به " درونی

 ترتيب شعارهای اخير مقامات به این. شکل سابق ندارند
... و " انتخابات"و " وحدت ملی"، "انسجام"رژیم در مورد 

آن قدر در افکار عمومی مفتضح شده است که حتی 
شماری از کارگزاران و مقامات حکومت نيز با اظهار نگرانی 

و رسوایی نمایش انتخاباتی مجلس هشتم " سردی"از 
فر توده ها از این برای سوار شدن بر موج نارضایتی و تن

مضحکه و برای فریب آنها، در اینجا و آنجا جار می زنند که 
به علت شدت انحصارطلبی جناح های رقيب حکومتی و 

" قهر"بودن تنور این انتخابات، ظاهرًا با انتخابات " سرد"
  !کرده اند

برغم تمامی این واقعيات نکته ای که در کوران نمایشات 
می خورد همانا کوشش رسوای انتخاباتی اخير به چشم 

طيفی از جریانات و افراد اپوزیسيون ضد انقالبی رژیم 
است که با دنائت تمام تالش می کنند با توسل به 
دروغپردازی و عوامفریبی پا به پای گردانندگان این 
حکومت ضد خلقی، مردم به جان آمده را به شرکت در 

که شعبده بازی انتخاباتی اخير و بازی در بساطی 
می توان گفت توده . حکومت پهن کرده است ترغيب کنند

" انتخاباتی"های مبارز ما آنقدر نسبت به شعبده بازی 
رژیم  بی اعتنا هستند که اینان برای دست و پا کردن 
مشروعيت توده ای برای این رژیم سراپا ضد خلقی و 

از . سرکوبگر  جمهوری اسالمی وارد ميدان شده اند
 طيف، مرتجعين و جانيان چکمه ليس جمله افراد این

قرار دارند که در راستای پيشبرد چنان هدف " اکثریتی"
نامقدسی، با وجود اذعان فریبکارانه به پوشالی و 
فرمایشی بودن انتخابات مجلس، از مردم می خواهند که 
بجای تحریم این انتخابات ضمن شرکت در این شعبده 

مخالفت " ی سفيدرأ"بازی، از جمله با باصطالح دادن 
حکومت " بنيادگرأی"و " اصولگرا"، "راست"خویش با جناح 
جاری به عنوان " کارزار انتخاباتی"و یا از ! را نشان دهند

تمرکز "مردم و " مطالبات دمکراتيک"فرصتی برای طرح 
استفاده " نيرو برای عقب نشاندن جریان راست افراطی

های جامعه در شرایطی که حتی نا آگاه ترین بخش .کنند
هم با مشاهده اوضاع جاری کمترین توهمی نسبت به 
مسخره بودن نمایش انتخاباتی اخير ندارند و برخورد 
درست را بی اعتنا گذشتن از کنار آن می دانند، طيف 
نامبرده به هر طریق ممکن می کوشند که تنور به اصطالح 
انتخابات را گرم نموده و توده ها را به پای صندوق های 

مثًال آنها مطرح می کنند که شعار رأی  .ی بکشانندرأ
سفيد و یا تمرکز نيرو برای به عقب راندن جناح راست 

  غير راست  حکومت را به خاطر تقویت جناح باصطالح

سر می ) تییعنی اصالح طلبان فریبکار حکوم( حکومت 
در حالی که در واقعيت رأی مردم مثل همه به . دهند

اصطالح انتخابات جمهوری اسالمی بهيچوجه در انتخاب 
. این یا آن عنصر برای احراز این یا آن مقام تأثيری ندارد

آنچه برای این رژیم دارأی اهميت است همانا کشاندن 
ع مردم به پای صندوق هاست تا در تبليغات از آن به نف

و دیگر عناصر " اکثریتی"نوکران . خود استفاده نماید
اپوزسيون ضد انقالبی رژیم نيز درست برای رونق 
بخشيدن به بساط انتخاباتی دیکتاتوری حاکم است که 

  . تالش می کنند
  

تجربه سالها حاکميت دارو دسته های مختلف از 
رفسنجانی و خامنه ای گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد 

ه که آنها ماهيتًا کوچکترین فرقی در حفظ نشان داد
اساس نظام ضد مردمی حاکم  یعنی بورژوازی وابسته به 
امپریاليسم در ایران نداشته و ندارند و اتفاقًا در تجربه 

سگ زرد "زندگی توده های تحت ستم، مردم با گفتن 
به درستی ماهيت يکسان آنها را " برادر شغال است

 قریب به سه دهه حاکميت آشکار ساخته اند و تجربه
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی جای شکی در این 
حقيقت باقی نمی گذارد که تمامی نمایشات انتخاباتی 
این رژیم بدون استثنا به غایت ضد دمکراتيک و فرمایشی 
بوده اند و مضحکه  کنونی نيز از این نظر تفاوتی با 

 عمق ایده اما برای نشان دادن. انتخابات های قبلی ندارد
ها و تبليغات ضد انقالبی طيف مذکور به منظور تالش 
برای اغوای توده های تحت ستم و تشویق آنها به شرکت 
در نمایشات انتخاباتی مجلس الزم است تا یکبار دیگر 
برخی از واقعياتی که در جریان  چندین دوره نمایشات 
انتخاباتی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و در بستر 

ه عينی توده های تحت ستم ما از این نمایشات تجرب
جمعبندی شده و معيار شناخت توده های ستمدیده ولی 

  .آگاه ما قرار گرفته است یادآوری گردند
  

اول آنکه تجربه قریب به سه دهه حاکميت رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی به عينه ثابت کرده که با وجود حاکميت 

می که روبنای سياسی نظام سرمایه داری وابسته، نظا
ذاتی آن را یک دیکتاتوری عريان تشکيل داده و کمترین 
مطالبات صنفی و سياسی کارگران و خلقهای ستمدیده 
با قوه زور سازمانيافته و مطلق العنان پاسخ داده می 
شود، نظامی که در آن از کمترین آزادیهای رأیج در جوامع 

شکل و اعتصاب سرمایه داری نظير حق آزادی بيان، قلم، ت
خبری نيست، به ) هرچند به صورت ناقص و صوری... (و 

هيچ وجه نمی توان از یک انتخابات با حداقل معيارهای 
برعکس در چنين نظام دیکتاتوری . دمکراتيک سخن گفت

ای، توده های تحت ستم ما حتی از این امتياز که مانند 
به سایر جوامع بورژوازی هر چند سال یکبار طبقه حاکم 

آنها امکان دهد که با رأی شان یکی از دارودسته های 
حاکم را به عنوان چپاولگران دور بعدی انتخاب نمایند نيز 

به اعتبار حقيقت فوق، آن چه که تا کنون .  محروم هستند
در این نظام سازمان داده شده، جز " انتخابات"زیر نام 

انتصاباتی حکومتی نبوده که در باالترین سطح هرم 
یکتاتوری بر روی نتايج آن تصميم گيری شده و سپس د

تالش شده تا با برگزاری نمایشات انتخاباتی به آن تصميم 
  .گيری ها  رسميت و قانونيت داده شود

  

در چنين سيستم انتخاباتی ای  معيار نه رأی توده ها 
 ٣ادامه در صفحه            بلکه



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غير "و " سفيد"اعم از (عزم گردانندگان نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم است که نتيجه آن برغم هر رأیی 
م ناآگاه به صندوقها ریخته باشند از این صندوقها بيرون می آید و غير منتظره نيست که در آخرین پرده که مرد") سفيد

یک "می بينيم که به اعتراف برخی از کارگزاران رژیم ) انتخابات ریاست جمهوری(از چنين سيستم انتخاباتی ای 
  ! ابجا و حذف می شودکروبی مزدور به نفع احمدی نژاد جنایتکار به آسانی ج" ميليون رأی

  
اما درست به همان اندازه که نظر و رأی شرکت کنندگان در این معرکه گيریهای انتخاباتی برای رژیم مهم نيست، 

چرا که شمار باالی آراء استخراج شده . شمار باالی آراء اعالم شده در هر انتخابات برای گردانندگان نظام حياتی ست
اسالمی، در افکار عمومی و بویژه در سطح بين المللی مبنای تبليغات مبتنی بر از صندوقهای مارگيری جمهوری 

واقعيتی که از یک . بخشيدن به چهره ضد مردمی  رژیم جمهوری اسالمی ست" مشروعيت"و " پایه مردمی" داشتن
 آنها برای سو توضيح دهنده چرائی تالشهای بی وقفه گردانندگان جمهوری اسالمی و وابستگان رسمی و غير رسمی

ترغيب مردم به مشارکت در نمایشات انتخاباتی بوده و از سوی دیگر توضيح دهنده اساس تقلبات و جعليات و 
  . آمارسازی های مقامات حکومت در هردوره بنا به مصالح اش راجع به  تعداد واجدین حق رأی می باشد

  
ک درس دیگر هم برای مردم آگاه و مبارز ما نمایشات پوشالين انتخاباتی جمهوری اسالمی در سه دهه گذشته ی

گرفته تا " و اصالح طلب" معتدل"داشته است و آن این که آن چه برای دارودسته های مختلف درون حکومت از 
در تمام شرایط و بدون استثنا هدف اساسی ست همانا حفظ  و صيانت نظام "اصول گرا"و" افراطی" و " راست"

بش های اعتراضی توده ها و دفاع از منافع امپریاليستها و سرمایه داران وابسته به هر دیکتاتوری حاکم از گزند جن
این واقعيت را تمامی این جناح ها  در جریان زمامداری خود در دوره های مختلف و بویژه در . قيمت بوده و می باشد

يجه اگر در آستانه هر یک از این در نت.  سال حکومت دار و دسته خاتمی فریبکار به عينه نشان داده اند٨جریان 
برنامه "جناح های متخاصم و " اختالفات"نمایشات انتخاباتی، ما شاهد تشدید تبليغات واهی و گزافه گویی در مورد 

گوناگون  آنان هستيم، علت این است که آنها می کوشند تا با ایجاد توهم راجع به ظرفيت تضادهای درونی رژیم " های
 توده ها، مردم بيشتری را به اميد تغيير در وضع نکبت بار زندگی خود به به عنوان باصطالح ناجیو نمایش یک جناح 

اما این تاکتيک بخش دیگری از سياستهای ضد خلقی طبقه حاکم برای فریفتن و اغوا . پای صندوق های رأی بکشانند
در معرکه اخير . کردن توده هاست که بویژه در سالهای اخير به آن اتکا می گردد و فاقد کمترین عنصر واقعی ست

عناصر اپوزسيون ضد انقالبی نيز به کمک رژیم آمده اند تا این پيام مسموم را پخش کنند که مردم باید در انتخابات 
در حالی که .  کنندانتخابفرمایشی شرکت کنند تا اصالح طلبان را به مجلس بفرستند و از ميان بد و بدتر یکی را 

 که با یکدیگر در چگونگی حفظ اختالفات واقعی ای دسته های درون حکومت برغم تجربه نشان داده که هيچ یک از دارو
نظام دارند، تا آنجا که به امر استثمار و سرکوب توده ها و پاسخگوئی به معضالت واقعی زندگی آنها نظير فقر و بيکاری 

  .ستندو گرانی و تورم و فحشا و اعتياد بر می گردد، کامال با یکدیگر متفق القول و همد
  

دیگر " انتخابات"مردم تحت ستم ما کامًال متوجه این امر هستند که نمایشات انتخاباتی مجلس هشتم همچون تمامی 
جمهوری اسالمی کمترین منافعی برای آنها ندارد و درست به همين دليل این انتصابات بار دیگر  با بی اعتنایی 

چرا که رأی واقعی کارگران و توده . ای تحت ستم روبرو خواهد شدگسترده کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و خلقه
های رنجدیده ما در فریادهای رسای روزمره آنها در جامعه تحت سلطه ماست که هر روز با شدت تمام و با شعارهای 

ژواک پ... و" ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"، " ، ما حکومت اسالمی نمی خواهيم"مرگ برجمهوری اسالمی"
می یابد و خبر از تداوم مقاومت و مبارزه عليه رژیم سرکوبگری می دهد که سرنوشت آن نه در پای صندوق های رأی 
نمایشات انتخاباتی بلکه در زیر امواج سهمگين پيکار توده های آگاه و به پاخاسته برای سرنگونی آن تعيين خواهد 

 .گشت

  !تشديد اعدامها، تالشي براي مرعوب كردن مردم
روهای انتظامی جمهوری اسالمی در استان مرکزی اخيرًا طی مصاحبه ای با سردار نبی اهللا حيدری فرمانده ني

 مورد ٩ مورد اعدام صورت گرفته که از این تعداد ٣٩ شمسی تنها در این استان ١٣٨٦خبرنگاران اعالم کرد که در سال 
 ٦ منتشره هم اکنون حداقل همچنين بنا به اخبار.  مورد در زندانهای رژیم به مرحله اجرا درآمده است٣٠در مالء عام و 

زن در سياهچالهای جمهوری اسالمی در انتظار تائيد احکام ضد انسانی سنگسار از سوی مقامات رژیم و در معرض 
  . مرگ با این شيوه وحشيانه هستند

  
د این اخبار درحالی اعالم و توسط ماشين  تبليغاتی حکومت تبليغ می گردد که مطابق گزارشات منتشر شده استبدا

این اعدامها که شمار .  تن را به اتهامات مختلف اعدام کرده است٢٩٠گذشته ميالدی  حاکم تنها در طول سال
این امر . چشمگيری از آنان در مالء عام انجام پذیرفته نسبت به سال گذشته بيانگر یک افزایش صد در صد می باشد

س کشورهای رکورد دار اعدام در سطح جهانی قرار رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را همچون سالهای گذشته در رأ
با توجه به این واقعيت که مبنای آمار فوق اساسًا بر گزارشات رسمی خود حکومت قرار دارد و اعدامهای . داده است

غير رسمی و اعالم نشده را در بر نمی گيرد ميتوان به گوشه ای از وسعت وحشيگری جمهوری اسالمی در حق توده 
  .تم و استفاده بی مهابای این رژیم از اعدام قربانيان جرایم اجتماعی و مخالفين سياسی پی بردهای تحت س

 
واقعيت این است که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی از اولين روز به قدرت رسيدنش نشان داده است که اعدام 

 و دریای خونی ٦٠کوبهای هولناک دهه این واقعيت را مردم ما بطور مثال در جریان سر. جوانان جزء ذاتی آن می باشد
 ٤ادامه در صفحه  .که جمهوری اسالمی با اعدام هزاران تن از مخالفين سياسی خویش براه انداخت به عينه دیده اند



  

  ٣ صفحه ادامه از... تشديد اعدامها، تالشی 
عالوه بر کاربرد اعدام به عنوان وسيله ای برای سرکوب و نابودی 
نيروهای جنبش انقالبی توده ها، در طول حاکميت این رژیم ما با 
شمار بسيار زیادی از اعدامهایی روبرو بوده ایم که زیر نام 
باصطالح مبارزه با جرایم اجتماعی نظير قاچاق مواد مخدر ، 

در حقيقت . سازمان یافته است... نف، زنا و شرارت، تجاوز به ع
در هر زمينه ای، تجربه حاکميت  ننگين جمهوری اسالمی نشان 
می دهد که در هر مقطع و به هر دليلی که بحران نظام حاکم 
حدت یافته، سردمداران جنایتکار رژیم با تشدید سرکوب مردم و 

جه در معابر بویژه با براه انداختن هر چه وسيعتر بساط دار و شکن
عمومی و نمایش جنایات خود، به حربه ایجاد رعب و وحشت و 
خفقان در سطح جامعه متوسل شده اند تا جنبش اعتراضی 
توده ها را مرعوب کرده و از توده های مبارز زهر چشم بگيرند تا 
به این ترتيب سلطه اختناق و دیکتاتوری در جامعه تحت سلطه 

بی دليل نيست که در . زندما را هر چه بيشتر مستحکم سا
یکی دوسال اخير ما به طور تصاعدی شاهد افزایش شدید 
اعدامها، سنگسارها و رها کردن اجساد بدار کشيده شده 
قربانيان دستگاه سرکوب حکومت در مالء عام و تبليغ شدت 

  .قساوت و وحشيگری رژیم حاکم در سطح جامعه هستيم
  

م جمهوری اسالمی در یک امروز نيز رژیم وابسته به امپریاليس
سران این رژیم از یک سو نگران . شرأیط بحرانی قرار گرفته است

سرنوشت رژیم خود در جنجال مربوط به پرونده هسته ای 
جمهوری اسالمی هستند که تصميم گيری قطعی بر سر آن 
مطلقا به اراده اربابان جهانی این رژیم، چگونگی منافع و 

در .  المللی گره خورده استکشاکش های آنها در سطح بين
عين حال آنها با امواج پی در پی و متراکم اعتراضات کارگران و 
زحمتکشان، زنان، دانشجویان و جوانان و ملتهای ستمدیده و 
محرومی روبرو می باشند که کمرشان در زیر بار گرسنگی و 
بيکاری، فقر و گرانی و بی عدالتی و سرکوبهای روزمره حکومت 

هرروز  با کوچکترین بهانه ای به اعتصاب و شورش و خم شده و 
در چنين . اعتراض بر عليه دستگاه فاسد حکومتی می پردازند

شرایطی ست که دیکتاتوری حاکم در هراس از آینده خویش هر 
چه بيشتر به سالح سرکوب و خفقان و بگير و ببند و شکنجه و 

دید قهر ضد زندان و اعدام روی می آورد تا به خيال خود ضمن تش
انقالبی امکانات کنترل خود بر جان و مال  توده های رنجدیده  و به 
. پاخاسته را  فزونی بخشيده  و آنها را هر چه بيشتر مرعوب نماید

واقعيت اين است که زندان، شکنجه و احکام سنگسار و گسترش 
نمایش مرگ بر سر چوبه های دار در معابر عمومی، پيامی ضد 

یکتاتوری حاکم به توده های معترض و به خشم خلقی از سوی د
از  ورای این پيام، دیکتاتوری حاکم می کوشد . آمده ماست

حاکميت بحرانی خویش در انظار توده ها را قدر قدرت و بالمنازع 
اما تشدید سرکوب از جنبه دیگر خود انعکاس عجز و . جلوه دهد

استيصال رژیم سرکوبگری ست که می بيند برغم تمامی 
وحشيگریهایش در حق مردم به جان آمده هنوز قادر به مرعوب 
ساختن کامل جنبش توده ها و خشم و نفرت آنها نيست و هر روز 
با موج نوینی از مبارزات و مقاومت های  توده ای به مثابه پاسخ 

  . توده های مبارز به پاخاسته به استبداد حاکم روبروست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "!بجنگ تا بجنگيم! ما زن و مرد جنگيم" :دانشجويان دانشگاه شيراز
، جلوه دیگری "جنگيمما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا ب"در آستانه روز جهانی زن، دانشجویان مبارز دانشگاه شيراز با سر دادن شعار 

از همبستگی مبارزاتی بين زنان و مردان جامعه تحت سلطه ما و سطح باالی آگاهی مبارزاتی خود در پيکار بر عليه رژیم جمهوری 
  .اسالمی را به نمایش گذاردند

 دانشگاه و برای در اواسط اسفند ماه دانشجویان معترض دانشگاه شيراز در اعتراض به سياستهای سرکوبگرانه رژیم ومقامات
خواستهای دانشجویان . کسب مطالبات صنفی خود به یک تجمع اعتراضی در دانشگاه دست زدند که چندین روز به طول انجاميد

معترض برکناری رئيس دست نشانده دانشگاه و عدم هرگونه دخالت مقامات در انتخابات تشکلهای صنفی دانشجویان و لغو فوری 
در اوج این حرکت اعتراضی، بنا به گزارشات . نشجويان دختر و پسر از همديگر در دانشگاه ها بودطرح ارتجاعی جداسازی دا

منتشره صدها تن از دانشجویان با تجمع در مقابل تاالر فجر اين دانشگاه يعنی محل سخنرانی صادقی، رئيس دانشگاه بود که با 
ما زن و «، »گر تير و فتنه بارد، جنبش ادامه دارد«: عار می دادنددانشجویان مبارز ش. يورش نيروهای حراست دانشگاه مواجه شد

  .»منادی عدالت، خجالت خجالت«، »مفسد اقتصادی اخراج بايد گردد«، »مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم
 توسط اعتراض دالورانه دانشجویان دانشگاه شيراز در شرایطی اتفاق افتاد که برغم سرکوب وحشيانه اعتراضات دانشجویی اخير

رژیم جمهوری اسالمی و به بند کشيدن ده ها تن از فعالين دانشجویی و برغم فشارهای همه جانبه وزارت اطالعات و ارگانهای 
نکته . سرکوب درون دانشگاه ها بر دانشجویان موج تازه ای از اعتراضات دانشجویی دانشگاه های کشور را فرا گرفته است

رز دانشگاه شيراز، سردادن شعار هایی مبارزاتی در تاکيد بر نقش پيشروی زنان مبارز در برجسته حرکت اخير دانشجویان مبا
آستانه روز جهانی زن بود که بار دیگر درجه رشد آگاهی در صفوف دانشجویان مبارز و همبستگی مبارزاتی بين زنان و مردان مبارز 

ن شعار فوق الذکر نشان دادند که برغم تمامی تشبثات ضد انقالبی دانشجویان مبارز با سر داد. در دانشگاه ها را به نمایش گذارد
جمهوری اسالمی برای تضعيف جنبش انقالبی کارگران و توده های تحت ستم ما که از جمله  از طریق تشدید سرکوب و تبليغات 

گرفته است، زنان و مردان مبارز ارتجاعی بر عليه زنان و ایجاد شکاف و جداسازی در بين صفوف  مبارزاتی مردان و زنان به کار 
دوش به دوش یکدیگر در جنبش انقالبی ای که هدف آن بر افکندن نظام و رژیم ضد خلقی موجود می باشد، شرکت کرده و تسليم 

شایان ذکر است که تالش و سياست ضد انقالبی جمهوری اسالمی برای پيشبرد طرح جداسازی زنان . تبليغات ارتجاع نمی گردند
ن در دانشگاه های کشور به شدت از طرف دانشجویان آگاه و مبارز مورد حمله قرار گرفته و به یکی از عرصه های مبارزه و و مردا

 .مقاومت بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در دانشگاه ها تبدیل شده است
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