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  1388آذر  16تحليلي از گزارش 
در زیر سرکوب ھای  خارق العاده حکومتی  برگزار شد و ھمانطور که انتظار می رفت به برگ زرینی در  تاریخچه یِ مبارزات انق"بی  1388آذر  16

ردھای نوینی در عرصه مبارزاتی این روز فرخنده، به رغم یک ماه ت"ش ارتجاع برای جلوگيری از وقوع اش، دارای دستاو.مردم ایران تبدیل گشت
  .نظرات تکميلی خود را ارائه خواھيم دادبصورت اجمالی نظری به نکات آن انداخته و در روزھای آتی  بود که در زیر

داشت ھای ظھور روند انق"بی پی برده بود، از ھمان تاریخ به باز" تلخ"آبان، به واقعيت  13جناح کودتا، که پس از پيروزی مردمی در مراسم .1
 90این بازداشت ھا آنچنان بُعد وسيعی یافت که تنھا در ھفته ی آخر به بيش از .  گسترده و سراسری فعاTن و رھبران دانشجویی دست زد

، که بيش از دو  86ھمچنين، برگزاری دادگاه ھا و صدور احکام سنگين ضربتی برای دانشجویان چپ بازداشت شده در سال .  دستگيری انجاميد
  .، ھراس حکومت دیکتاتوری از برگزاری موفقيت آميز این مراسم را ظاھر ساختندسال برگزاری آن را به بھانه ھای مختلف به تعویق انداخته بود

ت بر خ"فِ باورھا و کوشش ھای فعاTن رویزیونيست و اپورتونيست کارگری،  حکومت سرمایه داری جمھوری اس"می  کام"ً به این امر واقف اس
در .  بزودی مبارزات جنبش کارگری از کانال ھای خودبخودی و صنفی سر ریز شده و به جنبش پوپوليستی عليه دیکتاتوری خواھد پيوست که

حتی عقب افتاده ترین اقشار مردمی را به ميدان خواھد آنگاه و  می گرددچنان زمانی، واقعيّت طبقاتی بودن مبارزات جاری برای ھمگان آشکار 
عليه ، احکام زندان جمله این اقداماتاز .  شدت بخشيدنيز طر، در یک ماه گذشته، به سرکوب خفقان آور  جنبش کارگری به ھمين خا.  کشاند

و احکام  را به سرعت برگزار کرد 1388ھمزمان، دادگاه ھای فعاTن کارگری بازداشت شده در اول ماه مه . فعاTن کارگری را به اجرا گذاشت
و از طرف دیگر، با تشکيل پست ھای امنيتی ، مستقيماً نيروھای نظامی  و . صادر نمود ی برایشانقابل پرداخت سنگين زندان و جرایم نقدیِ غير

  .امنيتی را وارد کارخانه ھا کرد
عمومی و ایجاد رعب و  در یک ماه گذشته، آنھا حتی ت"ش به تھدید.  امنيتی حاکم به ھمين اقدامات خ"صه نگشت –تق"ی جناح نظامی 

صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان وقایع اخير، .  ردم را نيز تشدید کرده و دست به اعمال بی سابقه ای زدندوحشت در دل م
اس . ام. ھمراه با تماس ھای مستقيم تلفنی بازجویان اط"عات برای تھدید مستقيم فعاTن سياسی و حقوق بشری، فرستادن پيامک ھای اس

بازداشت و برخورد امنيتی در صورت شرکت شان در اعتراضات، ھمه و ھمه،  نشاندھنده یِ درماندگی  و اقدامات نا  برای عموم مردم و تھدید به
  .اميدانه یِ دایره قدرت برای حفظ خود می باشد

ت جمھوری عليرغم تمامی این تمھيدات و ت"ش ھا، نه تنھا جنبش دانشجویی دانشگاه ھای سراسر کشور را به ميدان مبارزه عليه حکوم
دانشجویان با ھمراه  انق"بیمردم  .  کشاندبه خيابان ھا و ميادین  خودازبه حمایت را نفر از مردم  کرد، بلکه در تھران ھزاران ھزار اس"می تبدیل

بنابراین . به نمایش گذاشتند، هھنيّت انق"بی، نسبت به ماه گذشت، سطح باTتری از ذت مقابله جویانه شانشفاف و اقداما  با شعارھای مبارز،
برگزاری موفقيّت آميز آن بود که نشاندھنده ی توان نا محدود مبارزات مردمی و اعت"ی  1388آذر  16رد مبارزات می توان گفت بزرگترین دستاو

سال رکود و مبارزات تدافعی، دورانی آغاز گشته  30اینک، پس از .  انق"بی آن است که دیگر با ھيچ شيوه ی سرکوبگرایانه ای قابل مھار نيست
  .می قرار گرفته و تمھيدات دفاعی حکومت دیکتاتوری قادر به سرکوب آن نمی باشداست که مردم در حالت تھاج

جناح معروف به اص"ح طلب که تنھا اص"حات مورد نظرش، اص"ح سھم گروه ھای انحصاری غير حاکم از چپاول ثروت ھای مردمی و منابع .2
تا از روند رادیکاليزه شدن خواسته ھا و  شعارھا و  ام کوشش خود را به کار گرفتطبيعی و جایگاه مناسب تری در ھرم قدرت است، باز ھم تم

ميرحسين .  دبه جریان بيانداز محدود جناحی خودد و آنھا را به سمت دست یافتن به خواسته ھای يوه یِ مبارزات مردمی جلوگيری کنش
حفظ نظام دیکتاتوری «دو بيانيه منتشر کرد که ھر دوی آنھا سياست تحریف واقعيت روند انق"بی مبارزه توده ای و تأکيد بر  موسوی در این مدت

اجرای بی کم و کاست قانون اساسی «، و منحرف کردن مبارزات به ھدف محدود منافع گرو ھای انحصاری غير حاکم، یعنی »جمھوری اس"می
مضمون این پيام ھا نشاندھنده ِ فاصله ای است که کارگزاران و نویسندگان پيام ھای او از ارزش ھا و اھداف   .را داشت» جمھوری اس"می

بود که مردم با آتش زدن » خمينیدوران بازگشت به اصول و ارزش ھای اوليه یِ «چرا که تأکيد عمده یِ ایشان در این پيامھا .  مردمی دارند
  .  احمدی نژاد، پاسخ آنھا را دادند عکس ھای خمينی، ھمراه با خامنه ای و

او که در ھمان .  در این ميان، مضحک تر از ھمه ت"ش ھای ھاشمی رفسنجانی و خانواده اش برای برخورداری مجدد از محبوبيّت توده ای بود
بيعت کنند، اینک که دوباره منافع » يهولی فق«روزھای اول مبارزه مردمی در مقابل رھبری خامنه ای سر تسليم فرود آورد و از مردم خواست تا با 

با سخنرانی ) مدیریت و بودجه ميليارد دTری متروی تھران( امنيتی مواجه گشته  –اقتصادی باند و خانواده اش با تھاجمات دوباره یِ جناح نظامی 
می تواند مجدداً مردم را به دادن شعار در  و پيش خود خيال کرد که با این ت"ش ھای تبليغاتی ھایی سعی در به دست آوردن دل توده ھا نمود

ر سر زبان ھا را بتظاھرات ھا و بازداشت وی ای مبنی بر شرکت فائزه ھاشمی در شایعه با ھمين انگيزه،  ھمچنين،.  حمایت خود ترغيب کند
ده و کام"ً ذھنيّت مردم در این مبارزات شش ماھه بسيار روشن تر شت مفتضحانه ای روبرو گشت، چرا که این ت"ش ھا با شکساما،  .انداخت

  .با جناح ھای غير حاکم حکومت دیکتاتوری سرمایه داران واقف گشته اندبه تضاد منافع خود 
ایشان که عموماً اساتيد .  ليبرال را نيز شامل می شد» مستقل«تن تئوریسين ھایِ به ظاھر البته، ت"ش جناح ھای حکومتی، به خدمت گرف

 ره انتشار می رساندند که عموماً بخریداری شده و یا روشنفکران مجذوب شده به فرھنگ سرمایه داری ھستند، ھمه روزه مقاTت و متونی را ب
نقش انق"بی و تعيين کننده  آنھا با انکار.  انق"بات به سر رسيده استنکه چگونه زمان تکيه داشت و ای» طبقه متوسط مدرن«تئوری غير علمی 

که  ،است» طبقه متوسط مدرن«اینکه مبارزات کنونی نشأت گرفته از منافع  برليبرالی مبنا توھمات ایدئولوژیک  ، وشيوعطبقه کارگر یِ اجتماعی
تبدیل به ، و انق"بی جامعه است» غير خشونت آميز«تغييرات تدریجی و خواھان نيز می باشد و روزگار دارای ایدئولوژی ليبراليسم  تصادفِاز 

امور و جنبش » کارشناسان«این ليبرال ھای مستقل، بعنوان   .موانع نظری جدّی ای در آگاھی توده ھا به اصول علمی مبارزه طبقاتی شده اند
 ثمربی و راھکارھایشان  ردکه اگر تئوری ھایشان با واقعيّت مبارزه طبقاتی خوانایی ندا» نخبگانی«. ھای اجتماعی به مردم معرفی می شوند

مبارزه با این تفکر .  ایران استسرمایه داری در و رشد غير ک"سيک جامعه وقایع غير منطقی بودن تقصير از بوده، بلکه ، مشکل از ایشان ناست
امادر عمل، تجربه مستقيم مبارزاتی توده  .و نياز به کار آگاھگرایانه یِ وسيعی از طرف کمونيست ھای انق"بی دارد صورت نمی پذیردبسادگی 

پس مردم در .  عدم اعتبار راھکارھای غير واقعی شان می انجامد، بدون آنکه بتواند برخورد ریشه ای با چنان ذھنّيتی را ميسر گرداند ھا به
باقی مانده و مانع رشد سریع در اذھان توده ھا تئوری ھای انتزاعی ایشان ند، اما تأثيرات نظری شومبارزات عملی خود از ایشان دور می 

بود که » جمھوری ایرانی«نمونه یِ رشد تدریجی و گام به گام ذھيّت توده ھا ھمان شعار معروف   .مناسب با شرایط عينی می گرددذھنيّتی 
مطرح گشت و برای ماه ھا به شعار اصلی بصورت خودبخودی » جمھوری اس"می«صرفاً برای مشخص ساختن موضع ضدیّت مردم با بقایِ 

شعار بسيار روشنِ و  باقی نماندآذر ھيچ نشانی از آن  16درصورتيکه در تظاھرات ) آبان 13س و بخصوص در مراسم قد(تظاھر کنندگان تبدیل شد 
  .  جایگزین آن شد» موسوی بھانه س، کل نظام نشانه س«

اشتباه  اما نباید منشاء و علل وجودی اش را با نقطه و روزنه یِ تظاھرش.  چنين تحول تاریخی ای ھمواره بصورت جھشی رخ می نمایاند .3
خرداد ماه و به بھانه یِ انتخابات،  23این جھش تاریخی ناشی از روند رشد بحران ھای سرمایه داری در بطن جامعه ی ماست که در روز .  گرفت

وی بھانه موس«این رخداد تاریخی را دانشجویان دانشگاه تھران به بھترین وجھی در شعار .  آمد) وجوه سياسی(به رو ) روابط زیربنایی(از بطن 
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اما نيروھایی که به علت منافع طبقاتی شان قادر به درک چنين تحولی نيستند، آگاھانه و نا آگاھانه، .  بيان کردند» س، کل نظام نشانه س
ه دو جناح که ب» حزب توده ایران«احزابی چون .  تبدیل به موانع رشد و شتاب تکاملی مبارزات انق"بی و سازمان یافته یِ طبقه کارگر گشته اند

، آگاھانه کارگران را به عدم شرکت در »دمکراسی خواھی«که در جبھه ھای » فدائيان اکثریت«حکومتی و اص"ح طلب شقّه شده است، و 
 مبارزات انق"بی ضد دیکتاتوری ترغيب می کنند و منحرفين اپورتونيستی که نا آگاھانه و به علت عقب ماندگی و فقر نظری خود قادر به درک

خش دیالکتيکی تاریخ نمی باشند و منکر تغيير جھشی جامعه به روند انق"بی گشته اند، از جمله نيروھایی ھستند که ماھيّتی مرتجعانه چر
ل ، مانع اعما»مبارزات ضد دیکتاتوری«این نيروھا عم"ً با انکار منافع طبقه کارگر در   .یافته و باید از طرف نيروھای انق"بی افشا و طرد وشوند

خواندن ماھيّت طبقاتی این مبارزات، در » خرده بورژوا«با  جالب تر اینجاست که اکثر این نيروھا.  آگاھانه یِ نقش تاریخی این طبقه می شوند
بعنوان تنھا را ایشان با چنين توجيھی، از یکطرف، نقش پرولتاریا .  را تکرار می کنند» طبقه متوسط«عمل ھمان تئوری ارتجاعی و غير علمی 
با ارائه ایشان .  نسبت می دھند) خرده بورژوازی(نفی کرده و مبارزات انق"بی را به بخشی از بورژوازی  طبقه یِ انق"بی در دوران سرمایه داری

این   .و جبھه ھای روشنفکران کمونيست با احزاب و سازمانھای بورژوازی باز می کنند ھا ر علمی راه را برای تشکيل ائت"فی ھای غيچنين تئور
تا حد از شرکت در مبارزات را و انگيزه ھای کمونيست ھا اند یادی به اعتبار نيروھای کمونيستی وارد کرده نوع مدعيان چپ تا به حال صدمات ز

ما، مدت .  و یا سازش با حکومت ھای بورژوایی تقليل داده اند» احزاب کمونيست«کسب قدرت سياسی و اعمال دیکتاتوری گروھی از طریق 
حزب «، »حزب کمونيست ایران«خود خوانده یِ کمونيستی، از قبيل  سه سال است که مبارزه ِ قاطع، علنی و مستقيمی را عليه این احزاب

و طرفداران منصور حکمت آغاز کرده و به افشایِ ماھيّت ضد انق"بی ایشان » حزب کمونيست کارگری«و انشعابات » .م.ل.کمونيست ایران م
رف گروه ھای رویزیونيست و اپورتونيست باندازه ای است که با صدمات وارده به اعتبار کمونيست ھا در توده ھای کارگری از طاما،   .پرداخته ایم

و نياز به کار ھدفمند ترویجی و تبليغی  ميسر نبودهدر نظر گرفتن جوانی و محدودیت نيرو و امکانات کنونی انق"بيون کمونيست در کوتاه مدت 
  . مداوم و منظمی دارد

آذر دانشجویان را تنھا نگذاشته و به دعوت ایشان  16ھمانطور که در اع"ميه ھا و پيام ھای خود اصرار ورزیده بودیم، مردم غيور ایران نيز در روز .4
و ميادین تھران و مشھد و چند شھر دیگر تظاھرات  ده ھا ھزار نفر از مردم مبارز ما ھمزمان با دانشجویان مبارز، در خيابان ھا .پاسخ مثبت دادند

و شيوه ھای مبارزات بر خ"ف گزارشات دروغ رسانه ھای اص"ح طلب و غربيان حامی ایشان، شعارھای مردمی .  ضد حکومتی خود را برپا کردند
که در ھمانطور . بوضوح عاری از ھرگونه تعلق خاطری به جناح ھای حکومتی و اص"ح طلبان بود خيابانی شان با عام"ن حکومت اس"می

، »حکومت اس"می، نميخوایم نمی خوایم«، »خامنه ای مرگ بر«، »مرگ بر دیکتاتور«شعارھای گزارشات ویدیویی از این مبارزات آشکار است، 
کذب رسانه ھای غربی و نافی تمامی گزارشات » خميني چشم به راه ته! اي رھبرآزاده  «،» رھبرخدايي مي كند ملت گدايي مي كند«

، از احمدی ھمچنين مردم در تظاھرات خود ھر عکس و نشانی از رھبران گذشته و کنونی جمھوری اس"می .مفسرین اص"ح طلب شان است
که این خود پاسخ صریح منفی به  را پایين کشيده و یا به آتش سوزاندند )بنيانگذار جمھوری اس"می(ه تا خامنه ای و حتی خمينی نژاد گرفت

   .خمينی می باشدمشخصه یِ حکومت  و ارزش ھای» انق"ب اس"می«دعوت اص"ح طلبان به بازگشت به اصول بنيادین 

بر خ"ف معمول بسياری از مردم .  آمادگی ایشان در رویارویی با نيروھای سرکوبگر بود از مھمترین دستاوردھای مبارزات مردمیدیگر یکی  .5
به آتش کشيدن سطل ھای زباله و دیگر اشيایی که در دسترس شان قرار داشت، و ھمچنين با حمل نقطه ای را برای تظاھرات انتخاب کرده و با 

در یک واقعه، در نزدیکی ميدان انق"ب، یک .  و گاز اشک آور آماده می شدند پاره آجر و چوب ھای دستی برای خنثی سازی حم"ت حکومتی
خود او نيز پياده شد و شروع به شکستن آجرھا .  و مردم را دعوت به استفاده از آنھا نمود راننده یِ کاميون بار آجر خود را در خيابان خالی کرد

در حالي که ھمه ي ت"ش نيروي انتظامي وبسيج وسپاه  گزارشات دیگر از مبارزات مردمی حاکيست که .  کرد تا بھتر در دست مردم جا بگيرد
آذر شده بود مردم با تجمع در خيابان جمھوري وخيابان دانشگاه با  16گاه تھران وخيابان صرف مقابله با تجمع مردم ودانشجويان در برابر دانش

  .نيروھاي سرکوب گر وارد شديد ترين زدوخوردھا شدند
با ديدن موج جمعيت چندين ده ھزاري مردم به سوي آنھا ,نيروھاي سرکوب گر احتمال تجمع مردم در خيابان جمھوري و دانشگاه را نمي دادند 

مردم با مقاومت و با آجر وسنگ به مقابله پرداختند ويکي از موتورھاي گارد ويژه را به آتش .ھجوم برده وبا موتور به مردم تجمع کننده حمله کردند
ادند ماموران با بيرحمي تمام با باتوم به جان مردم افت .کوچه ھاي اطراف کشيده شد درگيري ھا به خيابان ھاي فرعي واین ھنگام در . کشيدند

 .دادند پياده روھا بلندتر از ھميشه شعار مرگ برديکتاتور را سر امامعترضين با حضور مجدد درخيابان ھا و .وبسياري از معترضين را زخمي کردند
اساس  بر .خامنه اي بارھا شعار مرگ برخامنه اي سردادند محل استقرارجالب توجه اينکه مردم معترض درخيابان جمھوري و درست در نزديکي 

نفر مورد اصابت باتوم قرار گرفتند و بيشترين شليک ھاي ھوايي وگاز اشک آور در اين  50بيش از ري در خيابان جمھوگزارش ھاي بدست آمده 
تا مردم نتوانند به درون آنھا  تعطيل کردندفروشگاه ھاي محدوده ي انق"ب را  نيروھاي سركوبگر تمام مغازه ھا وھمچنين .ه بودخيابان صورت گرفت

کارگر شمالي مردم را براي شرکت گسترده تر در اعتراضات به طور جدي  آزادي و بانھاي انق"ب ودر حالي که تعداد زيادي از کسبه خيا .پناه ببرند
ھمچنين نيروھاي امنيتي جايگاه سوخت نبش خيابان وصال شيرازي را به طور کامل تعطيل کرده واجازه ي سوخت  .حمايت مي کردند تشويق و

, خيابان انق"ب در محدوده دانشگاه تھران , ميدان انق"ب , ن ھاي امير اباد شمالي در خيابا .گيري به خودروھا در اين جايگاه سوخت را ندادند
 محدوده ی خيابان در اما  . ب تاکتيک جنگ و گریز دست می زدند خيابان كاخ و چھار راه وليعصر مردم , خيابان فلسطين , خيابان شانزده آذر 

تا  بودندتمام مسيرھا به سمت ميدان انق"ب را بسته  .ندنا متفرق كمردم ر تا شدندھوايي تيرھای شليك ر وادار به نيروھای سرکوبگوليعصر 
  .می کردتنفس را مشكل در این مناطق به حدی بود که گاز اشك آور  شليک. دسته ھای ھزاران نفره مردمی نتوانند به یکدیگر بپيوندند

این اقدام اینک بصورت سنتی در .  حرکت می کردند سيماي  صدا ومرکز به سمت در خيابان وليعصر، باTتر از ميدان ونک دسته ای چند ھزار نفره 
تھران، پلی تکنيک و دانشگاه  سهدر مرکز شھر و در محدوده ی مابين . داعی می کنداین مبارزات در آمده است که اقدام تصرف این مرکز را ت

و در فاصله ھای معين با روشن کردن .  حکومتی پرداخته اندمزدوران چوب دستی به مقابله با  با سنگ وانق"بی و مردم مبارز جوانان  شریف
در ميدان انق"ب کاميونی برای کمک به مردم بار آجر خود را تخليه نمود . مقابله می کردندگاز اشك آور آتش در مقابل حم"ت نيروھای مسلح به 
و آجرھا باندازه ی مشت مردم شکسته شد و در ميان مردم کمتر از نيم ساعت بار کاميون تخليه  در.  و مردم را تشویق به استفاده از آنھا نمود

قاط مختلفي از ميدان انق"ب تجمع کرده اند و نيروھاي بسيج نمردم در )بوقت تھران14:30(   این ھنگام در . مبارز و جوانان انق"بی توزیع گشت
رھبري اعتراضات مردم را در دست که بنظر می رسيد دختري به تشویق در خيابان ابوريحان . با جا گذاشتن موتورھای خود مجبور به فرار گشتند

   . ی مردم برای رساندن آب و غذا به مبارزان باز شدمردم درب خانه ھا، دارد
عوامل حکومتی پرداخته و ترتيب می بينيم که این بار مردم با شناخت بھتری از ماھيت مزدوران سرکوبگر، آماده تر از گذشته به تقابل با بدین 

مناطق ر دی دیگرمح"ت مله صادقيه، سعادت آباد و مبارزات در بسياری از مناطق، از جاین .  ھرات ھای خود را در مناطق مختلف سامان دادندتظا
  . تا ساعت ھا پس از خاموشی ھوا ادامه داشت جنوب تھران رکزی و م

در پی اعتراضات گسترده مردم مشھد در پارک ملت ، ميدان آزادی و خيابان ھای اطراف دانشگاه فردوسی ، صدای  در شھر مشھدھمچنين 
به گزارش شاھدان عينی صدای شدید و ممتد  .دیشب در این مناطق شھر مشھد شنيده شده است 9تا  8:30تيراندازی شدید از ساعت 

گفتنی است ھزاران تن از مردم مشھد با حضور در پارک ملت و . سی و پارک ملت مشھد شنيده شده استتيراندازی از اطراف دانشگاه فردو
به گزارش شاھدان عينی ده ھا تن از مردم معترض  .ميدان آزادی ھمصدا با دانشجویان این شھر به دولت کودتایی احمدی نژاد اعتراض کردند
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صدای تيراندازی  .لت کودتا در پارک ملت ، ميدان آزادی و ميدان استق"ل بازداشت شده اندمشھد توسط نيروھای امنيتی و انتظامی حامی دو
  .شدید نيروھای حامی کودتا که در اکثر نقاط شھر مشھد شنيده شد ، موج گسترده ای از وحشت در شھر مشھد به وجود آورده است

  مبارزات دانشجويي 
در برابر دانشگاه ھا و خيابان ھای اطراف آنھا را ر پيش بينی کرده بودیم، حکومت، نيروھای خود آذ 16ھمانطور که در پيام سيزدھم و اع"ميه  

در بسياری از .  و متأسفانه در اکثر موارد و در تمامی شھرستان ھا موفق به حبس دانشجویان در صحن دانشگاه ھایشان شدبود متمرکز کرده 
ز مزدوران غير دانشجوی حکومتی، در لباس ھای بسيج، برای سرکوبی و اجرای تظاھرات دانشگاه ھا و بخصوص در دانشگاه تھران، ھزاران نفر ا

تنھا در دو مورد، دانشگاه تھران و پلی تکنيک تھران، پس از ساعت ھا ت"ش، . بودند شدهھای نمایشی به طرفداری از حاکميّت را وارد دانشگاه 
ده ای را که در پشت درھای بسته دانشگاه تجمع کرده بودند به داخل صحن آن راه دانشجویان توانستند درھا را شکسته و مردم حمایت کنن
  . دھند تا متحدانه در مقابل این تمھيد حکومتی مبارزه کنند

بارھا دانشجویان اص"ح طلب سعی کردند تا شعارھای مشخصه ی خود را . در مبارزات دانشجویی رادیکاليسم مردمی کام"ً مشھود بود :تھران
، اما با عدم استقبال توده ی دانشجویی، طنين آنھا به سرعت محو  گشته و در دل »یا حسين ميرحسين«و یا » هللا اکبر«دھند، از جمله سر 

پول نفت چی شده، «، »مرگ بر بسيجی«، » ، مرگ بر خامنه ای»موسوی بھانه س، کل نظام نشانه س«، »مرگ بر دیکتاتور«شعارھایی چون 
پرچم / مزدور چقدر گرفتی«،»ستيمیپول بگيریم بيا/ ما اھل کوفه نيسيتم«،  »حکومت اس"می نمی خوایم، نمی خوایم«، »خرج بسيجی شده

، »مرگ بر این وTیت! حمایت! شکنجه«، »دیکتاتور سرنگونه/ امسال سال خونه«،»خرج بسيجی شده/ پول نفت چی شده«،»دستت گرفتی
چنين، درگيری ھای مستقيم و زد و خورد ميان نيروھای سرکوبگر در دانشگاه ھا با ھم. ناپدید شد »كارت دانشجویی ات كو/ بسيجی دروغگو«

طبق معمول با تھاجم نيروھای سرکوبگر حکومتی و ضرب و شتم دانشجویان، ایشان را وادار به مقابل به مثل .  دانشجویان گزارش شده است
به جرأت می توان گفت در کليه ی دانشگاه   .اه ھای تھران مشھود بودو حالت ھای تھاجمی دانشجویان در اکثر دانشگاین شعارھا .  ميکرد

علم و ، رودھن، علوم تحقيقات پونک، آزاد واحد تھران جنوب ،خواجه نصيرتھران، شریف، اميرکبير، ھای شھر تھران، از جمله دانشگاه ھای 
در کليه این دانشگاه ھا، آنچه که مشھود .  سم برابری مواجه بودیمیکپارچه در این مبارزات با شعارھای ھمسان و درجه رادیکالي صنعت،آزاد كرج

در تظاھرات ھای پيشين، .  بود، افت محبوبيّت و تمایل دانشجویان نسبت به رنگ سبز که معرفِ نيروھای اص"ح طلب شده است، بود
آذر به ندرت می شد سبز پوشی در ميان  16اما، در   .و مچ بندھای سبز تزیيتن می کردند دانشجویان بسياری خود را با لباس ھا و نوارھا

مث"ً یک .  سعی در منحصر نشان دادن این تظاھرات ھا به نفع خود بودند شانالبته طرفداران اص"ح طلب طبق روال عادی .  دانشجویان یافت
اما تعداد  . در یک سمت از صف تظاھرات ھا مستقر ساخته بودند بوسيله یِ چند دانشجو حمل می شد،که بيرق سبز بسيار طوTنی ای 

اگر بخواھيم وزن نيروھای راست و چپ را بر مبنای رنگ .  و پوشنده ی رنگ سبز به ندرت دیده می شد بسيار معدود بود نندهدانشجویان حمل ک
اما در این ميان خيل عظيمی از دانشجویان، شاید قریب .  شان تخمين بزنيم، بخصوص در دانشگاه تھران، سبز و سرخ به یک اندازه دیده می شد

برای اولين بار در .  البته در این ميان باید دو استثنا را نيز یاد کنيم. ص کننده ای به تظاھرات آمده بودنددرصد ایشان، بدون ھيچ رنگ مشخ 90به 
کارگر، دانشجو، «ھمچنين شعار .  دانشگاه تھران نيروھای سرخ ابراز وجود مستقل کرده و در جھت دادن شعارھا نقش مثبتی را ایفا کردند

در دانشگاه و دیگر استثنا حضور پر رنگ طرفداران سبز . این تظاھرات بود و بر روی چندین پ"کارد مشھود بوداز جمله شعارھای » اتحاد، اتحاد
Tزم به یادآوری است که دانشگاه شریف بطور سنتی مرکز فعاليت .  بود که با ھوا کردن بادکنک ھای سبز جھت گيری خود را نشان دادندشریف 

  .بوده استھای دانشجویی حزب توده 
  اخبار شھرستان ھا عيناً از منابع خبرگزاری ھای مستقل درج می گردد  :شھرستان ھا

خبرھای رسيده حاکيست که در اقصاء نقاط ایران و در ھر جا که .  آذر را فعاTنه گرامی داشتند 16روز  اندانشجوی زنيشھرستان ھا در 
  . ، شعار مرکزی آنھا بوده است»مرگ بر دیکتاتور«دانشگاھی دائر می باشد، این مناسبت جشن گرفته شده است و در تمامی آنھا شعار 

در دانشگاه آزاد تبریز ده ھا دانشجو با در دست . ان و دیگر نقاط ایران تظاھرات دانشجویان دانشگاه تبریز یکپارچه سرخ بودبر خ"ف تھر :تبریز
تنھا » دانشجوی با غيرت، حمایت حمایت«و » نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم«، »مرگ بر دیکتاتور«گرفتن پ"کارد سرخ و دادن شعار 

  . ا برگزار کرده و دیگر دانشجویان را دعوت به راھپيمایی کردندمراسم یکپارچه سرخ ر
سر وشعارھاي ضد حكومتي خود را بي وقفه  شدنددانشجويان با حراست درگير , در سلف سرويس دانشگاه شيراز  1230از ساعت  :شيراز

بازداشت و از وضعيت " ان چپ و سوسياليست شيرازتن از دانشجوی" 3آذر  16به گزارش دانشجویان سوسياليست امروز دوشنبه  . می دادند
دانشجوی سوسياليست شيراز " سيد محمد محسن موسوی"صبح رفيق  8آذر ساعت  16صبح امروز دوشنبه .انھا خبری در دست نيست

شيراز و امنيتی کردن  تھدید و فشارھای فراوانی از سوی نيروھای امنيتی در  به دنبال .بازداشت و ھنوز از وضعيت وی خبری در دست نيست
از وضعيت وی خبری در    آذر روز دانشجو رفيق محسن موسوی بعد رفتن به سمت فوقانی خوابگاه مفتح باز داشت و ھنوز 16فضای شھر، امروز 

چپ  فعال" سبحان حيدری"ھمراه با    دیگر دانشجوی سوسياليست شيراز" نجما رنجبران:  به گزارش دانشجویان سوسياليست.دست نيست
  .سر فلکه آرم بازداشت شده اند و از وضعيت انھا ھيچ خبری در دسترس نيست  دانشجویی شيراز از سوی نيروھای امنيتی رژیم

نيروھاي امنيتي و انتظامی ھمراه لباس شخصي ھا در حالت کامل آماده باش و    در خيابانھای اطراف دانشگاھھا و خبابانھای شيراز آذر 16امروز 
  .و شھر شيراز در فضایی کام" امنيتی بسر برد  ذران به سر بردتفتيش از رھگ

تجمع دانشجويان دانشگاه فردوسي مشھد با شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي 1500تا 1200آذر از ساعت  16روز دوشنبه  :مشھد
  بستند و اجازه خروج نميدادند 1600ورود و خروج دانشجويان را ساعت . جويان با بسيجي ھا درگير شدند دانش, شكل گرفت 

طبق خبر دريافتی، در پی حمله نيروھای لباس شخصی و بسيجی به تجمع دانشجويان معترض دانشگاه بوعلی سينا، تنی چند از : ھمدان
ی لباس شخصی قابل ذکر است نيروھا . گزارشھا حکايت از درگيری در ساختمان دانشکده علوم اين دانشگاه دارد .دانشجويان زخمی شدند

يکی از دانشجويان را از طبقه باT به محوطه ھشتی علوم دانشگاه پرت کردھاند که در پی خونريزی و زخمی شدن، اين دانشجو به بيمارستان 
  است ھنوز از ھويت اين دانشجو گزارشی منتشر نشده .منتقل شده است

مرگ بر , مع اعتراضي خود را در دانشگاه ملي اي"م با شعار مرگ بر ديكتاتور صبح تج 10دانشجويان از ساعت , آذر  16در اي"م درروز : اي(م
در اين تجمع بسيج و مزدوران به دانشجويان حمله كرده و آنھا را مورد ضرب وشتم قرار دادند . دانشگاه پادگان نيست آغاز كردند, احمدي نژاد 

د نام دوتن از دستگيرشدگان رضا رشوندي و حسين كياني بود كه آنھا را با ضرب ھمچنين نيز تعدادي از دانشجويان دراين درگيري دستگير شدن
  وشتم بردند

دانشجويان . آذر تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه سمنان در دانشكده فني ھنر شكل گرفت 16صبح روز  10از ساعت : دانشگاه سمنان
 . ر ادامه دادندظھ 1200بزرگداشت روز دانشجو را با شعارعليه حكومت تا ساعت 

 دانشگاه پيام نور سنندج برگزار گرديد, دانشگاه آزاد سنندج  ,و دانشگاه ھاي تابعه  سراسري كردستانمراسم شانزده آذر در دانشگاه  :سنندج
مع خود را ادامه ھمراه با خواندن سرود و سردادن شعارتج, درسالن آمفي تئاتر اين دانشگاه ,نفر  700در دانشگاه سراسري كردستان نزديك  .

آذر را گرامي  16, نفر در سالن آمفي تئآتر دانشگاه  400نفر در سالن آمفي تئاتر و دردانشگاه آزاد سنندج نيز  400در دانشگاه پيام نور  . دادند
كاردھا نوشته بودند دانشجويان شعارھايي در ھمبستگي با دانشجويان سراسر شھرھاي كشور روي پ" . و بيانيه اي ھم صادر كردند . داشتند
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, محكومين به اعدام در كردستان بايد آزاد گردند .زنداني سياسي آزاد بايد گردد , مرگ برديكتاتور , دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد  : مانند
   .احكام اعدام بايد لغوگردند

ده علوم پايه رشت نيروھاي بسيجي راچيده بودند و تدابير آذر در تمام خيابان ھاي اطراف دانشك 16امروز براي مقابله با تظاھرات بزرگ : رشت
ماموران بسيجي به سمت دانشجويان حمله , به محض اينكه دانشجويان جمع شدند و خواستند شعار بدھند.امنيتي شديدي انديشيده بودند 

بسيجي ھا درگير شده بودند را بستند و به  دست وپاي سه نفر از دانشجوياني كه با. كردند و درگيري بين دانشجويان و بسيجي ھا شروع شد
به معناي واقعي كلمه امروز در رشت  , داخل پيكان وانت پرتاب كردند و به صورت كام" وحشيانه اي با باتوم به سر آنھا زدند و آنھا رابا خود بردند

 . ندھار شده بودند و مردم ودانشجويان دلير اين خطه ميھن را به شدت كتك ميزدن, بسيجي ھا
جمعي از دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و خواندن  .تجمع اعتراضي خود را آغاز كرد 4از ساعت : دانشگاه سيستان و بلوچستان

 .ديگر دانشجويان را دعوت به حضور کردند" دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد"و"دانشگاه زنده است"بيانيه انجمن اس"مي وسر دادن شعار ھاي 
در مقابل سلف دانشگاه تجمع نمودند و با شعار هللا اکبر و روشن کردن شمع اعتراض  5دانشجويان از ساعت , ارش خبرنگارآژانس ايران خبر به گز

اگر چه مسئولين در .Tزم به ذکر است که ماموران امنيتي و لباس شخصي به کمک مسئولين دانشگاه دانشجويان را احاطه كردند. را ادامه دادند
ش بودند از ھفته گذشته بابرقراري تماس با خانواده دانشجويان و ايجاد ترس در بين آنھا از شور اين روز بکاھند اما دانشگاه سيستان و ت"

  .تادقايقي ديگر اعتصاب غذا آغاز ميشود .بلوچستان ھنوز زنده است
به دانشجويان داخل دانشگاه كه با نيروھاي لباس شخصي و  تن از دانشجويان دانشگاه آزاد بندر عباس150بيش از 1900در ساعت : بندرعباس

اين دانشجويان بعد از اينكه شنيدند در شھرھاي ديگر مردم و دانشجويان به , به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر . انتظامي درگير بودند پيوستند 
با نيروھاي حراست درگير شده و حراست اجازه خروج دانشجويان تجمعات خودشان ادامه ميدھند در صدد ادامه تجمع قبل از ظھر خود بودند كه 

  .ھمچنان ادامه داشت 19اين درگيري تا بعد از ساعت . را نمي داد
ديکتاتور و هللا اکبر نفراز دانشجويان آزاده در دانشگاه آزاد قزوين تجمع کرده و شعارھاي مرگ بر  800الي  700امروز صبح جمعيتي حدود  :قزوين
   . آذر تجمع اعتراضي به مناسبت روز دانشجو برگزار كردند 16دانشجويان دانشگاه بين المللي قزوين نيز امروز ند سر داد

دانشجويان دانشگاه آزاد بروجرد با اتوبوس دانشگاه براي تجمع اعتراضي به محل ميدان مدرس جنب  11.30صبح امروز ساعت : بروجرد
حراست دانشگاه دانشجويان را , لن دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند وشعارھاي ضد حكومتي سردادنددانشجويان در سا .پيراپزشكي رفتند 

  .حراست دانشگاه گوشي ھاي دانشجويان را گرفت وفيلمھايشان را پاك كرد. پراكنده كرده وعده اي از آنھا را احضار وشناسايي كرد 
نفر  600تعداد دانشجويان حدود . از مقابل ساختمان خميني اين دانشگاه شروع شد 1230تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد اھراز ساعت :اھواز

درتجمع .طول كشيد  1500اين تجمع تا ساعت . پول نفت چي شده خرج بسيجي شده ميدادند, مرگ بر ديكتاتور , بود كه شعار ھا ي هللا اكبر 
دانشجويان اين , بسيجي ودانشجويان دانشگاه چمران درگيري به وجود آمد  اعتراضي امروز دانشجويان دانشگاه چمران اھواز بين نيروھاي

 دانشگاه با مقاومت خود در مقابل مزدوران ايستادگي كردند دانشجويان دانشگاه سقز تجمع اعتراضي كردند
اعتراضي در دانشگاه ھا شوند با اين حال آذر دانشگاه آزاد سقز در حاليكه تعطيل اع"م شده بود تا به اين ترتيب مانع ھر حركت  16امروز : سقز

در حاليكه حضور مامورين و حراست , نفر از دانشجويان در دانشگاه آزاد سقز در شرايط باراني در حياط و سالن دانشگاه تجمع كردند  500بيش از 
  . ه وضعيت موجود بيان نمودندمحسوس بود اما دانشجويان بحالت تحصن در دانشگاه تجمع كردند و به اين ترتيب اعتراض خود را ب

نزديك ساعت , امروز صبح کارتھاي دانشجويي دانشجويان دانشگاه اراك توسط حراست دانشگاه بشدت كنترل ميشد:1500, اراك ساعت :اراك
ي از بسيجيان در مقابل آنھا گروھ. دانشجويان تجمع كرده و شروع به سر دادن شعارھاي مرگ برديکتاتور و هللا اکبر کردند , صبح 1000

تعداد ماموران . دانشجويي سعي در به ھم زدن نظم دانشجويان داشتند که اين مسئله در يکي دو مورد حتي منجر به درگيري بين آنھا شد
  .بيرون دانشگاه ھم قابل توجه بود

ركوب و وحشت نظام را به ھيچ گرفته و دانشجويان دانشگاه آزاد شھر كرد با عزم جزم نشان دادند كه تمام تمھيدات امنيتي و جو س: شھركرد
ھمه : يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد شھركرد در اين رابطه به خبرنگار آژانس ايران خبرگفت , آذر را گرامي داشته اند  16با تمام قوا روز 

خيلي , تا حاT سابقه نداشت اينجوري بشه .  اينجا غوغاست, دانشگاه آزاد پر از تراكت و شب نامه ھاي كوبنده و انگيزاننده شده ) تابلو(بردھاي
  .من مطمئن ھستم با اين شور و اشتياق ماپيروز ميشويم  ! شلوغ شده

دانشجويان دانشگاه نجف آباد امروز تجمع كرد ه و شعارھاي مرگ بر خامنه اي و مرگ براحمدي نژاد و شعارھاي ما نميخوايم ھسته : نجف آباد
نفر بودند تحت عنوان بسيج دانشگاه به  300در اين تجمع لباس شخصي ھاي مزدور و سركوبگر كه نزديك به , دادنداي از وTيت خسته ايم را سر

نيروھاي حكومتي موفق به دستگيري , ايستادند و كوتاه نيامدند  دانشجويان حمله كردند وآنھا را مورد ضرب وشتم قرار دادند ولي دانشجويان
  .زدند وسعي كردند دانشجويان را متفرق كننددانشجويان نشدند فقط آنھا را 

  .آذر در دانشگاه آزاد اروميه و دانشگاه نازلو اروميه تجمع اعتراضي برگزار شد و دانشجويان شعار ضد حكومتي سر دادند 16در روز : اروميه

خرداد مشھود بود، نھایتاً پس  23ھمانطور که شاھدید، استق"ل مبارزات مردمی از رھبری اص"ح طلبان که در ھمان روز اول مبارزات، یعنی  .6
ی چند، ھمچنان توری سرمایه داری، روندی انق"بی در پيش گرفت و با گذر از افت و خيزھایخرداد و درگير شدن مسلحانه ی حکومت دیکتا 30 از

در خارج از کشور به علت عدم حضورشان در شرایط عينی مبارزات مردمی به اتخاذ م کمونيسمدعی از نيروھای بسياری .  به پيش می راند
مقاومت این سازمان ھا و اما .  در گزارشات خود سعی کردیم تا ایشان را نسبت به این اشتباھات آگاه کنيمما .  مواضع اشتباھی دست زدند

که چرا .  در ایران را دیگر نمی توان پای عدم آگاھی و برداشت اشتباه ایشان گذاشتمبارزه طبقاتی مشخص شرایط در برابر واقعيّت » احزاب«
تداوم مقاومت پس .  قابل انکار نيستچنان واضح گشته است که اش آن و روند انق"بیکومتی این مبارزات از جناح ھای حواقعيّت استق"ل 

که در مقابل » احزابی«سازمانھا و چه .  اتی ایشان نسبت دادقد به منافع طبرا بای کمونيستی در خارج از کشور» احزاب«رھبران سازمان ھا و 
، مانند جناحی از حزب توده و کارگران را به حمایت از اص"ح طلبان ترغيب می کنند صف آرایی کرده اند مبارزات انق"بی مردم با جناح اص"ح طلب

و احزابی که به بھانه یِ  چه سازمانھاو .  یت، که بيانگر سمتگيری ایشان به منافع انحصارھای سرمایه داری غير حاکم می باشدو فدائيان اکثر
یکتاتوری و سياسی و تداوم مبارزات کارگران را دعوت به برخورد منفع"نه نسبت به مبارزات ضد د» وابستگی مبارزات به جناح ھای حکومتی«

و نيروھا برای حفظ منافع گروھی  اینرھبری   .ایط می باشندصنفی می کنند، که نھایتاً معرفِ پاسفيسم طبقاتی خرده بورژوازی در این شر
در تداوم گزارشات سياسی خود از شرایط کنونی مبارزه طبقاتی ما .  ر می دھندبه حد، انرژی و توان مبارزاتی ھواداران خود را »رھبری«امتيازات 

  .بصورت تفصيلی خواھيم پرداختو نيازھای فوری آن، به نکاتی که در این گزارش بصورت اجمالی مطرح کرده ایم، 
  

  !بر دولت سرمایه دارمرگ 
  !شوراییجمھوری  –مسکن، آزادی  نان،
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