
 به مناسبت بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران

 دانشجويی آغاز سال تحصيلی جديد و ضرورت های حاکم بر دور جديد مبارزات
  

و به ويژه بخش چپ آن پا به عرصه نهادند، که  دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران در مقطعی از مبارزات جنبش دانشجويی 

 ضعيت خود طی چند سال گذشته به سر می برد و از اين رو می توان موجوديتوترين  چپ دانشجويی، در ضعيف ترين و تدافعی

بايست در اوج فشار ها و تهديد های  ضرورت ناب تاريخی در بزنگاهی ارزيابی نمود که میدانشجويان سوسياليست را محصول يک 

سامان می داد که حداکثر تالشش معطوف به جلوگيری از سرخوردگی  رژيم سرکوب گر اسالمی، مقاومت و هم زمان تعرضی را

امری تثبيت » ها سوسياليست«ه حضور صريح و قاطع چنين بود ک. ويژه چپ و نيز تشتت و پراکندگی آنان باشد عمومی دانشجويان به

  .شده در جنبش دانشجويی گرديد

برهه، با در نظر گرفتن منافع کل جنبش  لذا دانشجويان سوسياليست همواره با ارائه تحليل و ترسيم مختصات شرايط در هر

  چنان که بارها در بيانيه های خود م نمودند ومواضع و عملکرد خود را شفاف و تنظي ،)و نه منافع هيچ سکت و محفلی( سوسياليستی

در جنبش دانشجويی را هم گام با مبارزات    از ابتدا تا به اين لحظه، حرکت بر مبنای يک استراتژی سوسياليستی اعالم داشته اند،

زدن تعرضات نظام ساير جنبش های اعتراضی با مطالبات دموکراتيک برای پس  جنبش طبقاتی کارگران و جنبش راديکال زنان و

    .اختناق زاييده ديکتاتوری اعالم داشته اند سرمايه و

    

  ؟بودن يعنی چه» سوسياليست«*

    ضرورتتبيين معنای سوسياليست بودن در جنبش دانشجويی بر محور
پيش از اين در چپ دانشجويی موجود بود را به چالش  دانشجويان سوسياليست با نهادن اين نام بر مجموعه خود، در واقع سنتی را که

چپ بودن و  که گاه هيچ ربط مستقيمی با(مجموعه گروه های چپ همواره با ناميدن خود با اسامی عام  .کشيده و آن را معکوس نمودند

يان و پوشش خيل وسيع تری از ای شدن در بين دانشجو ، ظاهرا چنين تبليغ می نمودند که هدف توده)رويکرد طبقاتی فعالين آن نداشت

: بوده است مجموعه تجربيات چپ دانشجويی حاکی از آن است که در عمل، تناقضی بر اين رويه حاکم اما. دانشجويان را دنبال می کنند

  .پيگيری منافعی خاص تحت لوای عنوانی عام

با ارجاع به ماهيت طبقاتی » سوسياليست«ان عنو با حضور دانشجويان سوسياليست در جنبش دانشجويی، اين رويه معکوس گرديد؛

دانشجويی در جنبش های اجتماعی سرلوحه عمل قرار می دهد، مرزبندی و نقد تخفيف  استراتژی که اين بخش از جنبش .مشخص

 تاکيد را در پی می آورد، ضمن هرگونه خط مشی بورژوايی، اعم از ليبرالی، سوسيال دموکراتيک، رفرميستی و اپورتونيستی ناپذير

 شرکت  پيگيری خواست ها و مطالبات صنفی و دموکراتيک دانشجويی  صفوف دانشجويان، با طرح و عملی بر گسترش و نفوذ در

  .مبارزه برای نيل به اين مهم عملی در هر سطحی از

دگی اش با ضرورت های واقع، که همواره در گره خور برای ما نه ارجاع به اموری انتزاعی و غير» سوسياليست بودن«از اين جهت 

  .سوسياليستی معنا يافته است جنبش های اجتماعی بر مبنای استراتژی

نقدی که . هياهوی بالنتيجه، با نقد آغاز گرديد برای ما علی رغم هرگونه سم پاشی و» سوسياليست بودن«در جنبش دانشجويی نيز، 

يدی از مبارزات سوسياليست ها در جنبش دانشجويی برای دانشجويی برای آغاز فصل جد مبنای آن ضرورت تعيين تکليف در چپ

نقد اپورتونيسم، رياکاری و فرصت  نقد هرگونه سکتاريسم و فرقه پرستی، . حيثيت و دستاوردهای شگرف چپ در دانشگاه بود اعاده

خود می کند، نقد هرگونه که منافع کل جنبش را قربانی ماجراجويی های  طلبی های نفرت انگيز خرده بورژوايی، نقد آوانتوريسم

فحاشی، ابتذال و  بنيان فکنی از هرگونه اخالقيات سوسياليستی عمل مي نمايد، و نقد فرهنگ که در خدمت  تئوري يا پراتيکي

  . استپرووکاسيون که جزء جدايی ناپذير گرايشات و فرقه های خرده بورژوايی



 عطف توجه به مطالبات و  و آن لزوم  دانشجويی تحقق يافت،کماکان بر مبنای ضرورت ديگری در جنبش» سوسياليست بودن«

چنان که از همان ابتدا در بيانيه های دانشجويان سوسياليست . شرايط نوين بود نهادهای صنفی به مثابه بستر و ظرف اصلی فعاليت در

مشارکت توده های دانشجو امری  ج وعنوان شده است، برای فعليت يافتن جنبش دانشجويی در معنای واقعی، نياز به بسي به صراحت

عزيمت از منزلگاه مطالبات صنفی و خواسته های عمومی و روزمره دانشجويان  غير قابل انکار است و يکی از الزامات تحقق اين امر

 راستا براين در اين . بوده است نمايندگی کردن اعتراضات و تکاپوهای دانشجويان در راستای نيل به اين دسته خواسته ها و رهبری و

" تشکلهای زرد " فعالين چپ به " ورود  "  سابقه بخشی از چپ دانشجويی، که  سياست شناخته شده و مسبوق به مساله تاکيد گرديد که 

جای اينکه منجر به تکرار تجربه   اکنون بايد به های اسالمی را برای برقراری ارتباط با بدنه دانشجويی تشويق می نمود، نظير انجمن

اسالمی گردد ، در مورد تشکل های آزاد و مستقل دانشجويی نظير شوراهای  اموفق و ناکام عضويت و فعاليت در قالب انجمنهاین

سياسی دارای پيوندهای عميق و  آن اجرا گردد که عالوه بر اينکه بر خالف انجمنهای اسالمی نهادهای ايدئولوژيک و صنفی و مانند

 را فراهم می  نيستند، امکان دسترسی مستقيم و مناسبی به توده های دانشجو  و حامل سبک کار منحط آنوثيق سياسی و تاريخی با رژيم

و جنبشهای مختلف اجتماعی بوده  اتکاء و پشت گرمی به آن بستر پيشبرد استراتژی سوسياليستها در ادوار گوناگون تاريخی آورد که

سوسياليست ها بر اين باور بوده اند . تضمينی عينی و عملی می بخشد »جويیتشکل های مستقل دانش«است و هم چنين به بحث نظری 

اعتصابات توده ای دانشجويان  تالش در جهت سازمان دادن به تشکل توده ای دانشجويان و استفاده از ابزارهايی چون که تشکل يابی و

يکی از ابعاد مهم وحدت تئوری انقالبی و پراتيک انقالبی ، به مثابه )بوديم شاهد.. چنانکه چند تجربه موفق آن را در کرج، تبريز و(

تالش می کنند  ها بيان داشتند که  بايد در راس فهرست وظايف فعالين سوسياليست جنبش دانشجويی قرار گيرد؛ لذا سوسياليست امروزه

مل کنند و به مثابه نماينده اين  در جنبش دانشجويی ع دهنده گرايش انقالبی  مشخص کننده ، وحدت بخش و انسجام به عنوان ظرف

دانشجويی ، دفاع از حقوق  در جنبش دانشجويی در جهت مبارزه برای تحقق شعارها و مطالباتی نظير تشکل مستقل گرايش مشخص

  .جنسی و ساير حقوق دموکراتيک و سياسی دانشجويان، شناخته شوند بنيادی دانشجويان ، مطالبات صنفی، مبارزه بر عليه آپارتايد

اين است که سوسياليست ها اين وظيفه را بر خود   موضوعيت می يابد،» سوسياليست بودن«ضرورت ديگری که با تاکيد عملی بر آن 

. زنان باشند مبارزات دانشجويان با مبارزات جنبش طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی ديگر نظير جنبش بار می ديدند که نقطه اتصال

هنگامی که . عامل تغييرات بنيادين باشد، نياز به توضيح ندارد توانند ای به جز جنبش طبقه کارگر نمی تماعیهای اج اين مسئله که جنبش

قابل تحقق نيست و يا  های دموکراتيک در بورژوازی امروز بدون پشتوانه يک جنبش کارگری قدرتمند، يا آزادی بدانيم هر درجه از

شد، الجرم بايد به آن جنبشی نگريست که توان تحقق اين مناسبات  ط باز پس گرفته خواهدناپايدار خواهد بود و با هر چرخشی در شراي

  .باشد اصيل دارا می دموکراتيک را به شکل

نمايندگي افق پرولتري « بحث  ،»اتحاد جنبشهاي دموکراتيک حول جنبش کارگري«بخش سوسياليست جنبش دانشجويي با طرح مقوله  

 دانشجويي به تبليغ و ترويج اين  ساخته اند و همواره براين امر اهتمام ورزيده اند که در بدنه جنبشرا مطرح» دانشجوييدر جنبش 

چرا که ممکن ترين و واقع بينانه ترين راه براي مبارزه . که اين چشم انداز را براي تداوم مبارزات خويش برگزينند مساله بپردازند

اتحاد جنبش کارگري و " سوسياليست ها شعار  سطح جامعه است و به اين معناست که پيگير در راستاي تحقق مطالبات دموکراتيک در

 جنبش دانشجويي دعوت مي کنند که مبارزه در راه تشکل يابي طبقه کارگر و غلبه بر را پيش مي کشند و از بخش چپ" دانشجويي 

 -» مبارزه طبقاتي« يعني پويايي –چنين ديناميزمي با طرح . عيني و ذهني آن را به هسته اصلي استراتژی خود بدل سازند موانع 

دانشجويان سوسياليست اذعان داشتند که در دوران ما راديکاليسم ، انقالبي  براي پيشبرد امر دموکراتيزاسيون در سطح جامعه است که  

راتژيک و قابل ترجمه به زبان سياست استبه امري  ابعاد گوناگون مبارزات طبقه کارگر  گري و آزادي خواهي تنها از کانال پيوند با 

 در برهه حساس کنونی نيز می بينيم که تا چه حد سرنوشت آزادي و رهايي مردم. گردد  واقعي و متکي به يک نيروي اجتماعي بدل مي

کارگران ها به سوی مبارزات طبقاتی  جنبش کارگري گره خورده است و تا کجا چشم" ارتش قدرتمند و مهيب " ايران به مبارزات 

  .دوخته شده است



همواره تعّين واقعی خود را می يابد، ضرورت  در جنبش دانشجويی» سوسياليست بودن«ضرورت ديگری که به زعم ما بر مبنای آن 

ورژن  ، و افشای هم دستان سوسيال دموکرات آن و در)چه در و چه بيرون از حاکميت(ايرانی  مقابله هر روزه با ليبراليسم محافظه کار

جنبش های اجتماعی را قربانی منافع و مصالح  های متنوع اسالمی، سکوالر يا الئيک ، سنتی و يا مدرن بوده است که همواره منافع

   .طبقاتی خود ساخته اند

دانشجويی، مغفول می ماند و در برهه هايی حساس به  اين آن چيزی بود که گاه در منازعات عبث و خودزنی های درون جنبشی چپ

جوالنگاه  به ويژه در سال تحصيلی گذشته که دانشگاه. جدل ها و کشمکش های محفلی می گرديد ن يک وظيفه استراتژيک قربانیعنوا

تنها دانشجويان سوسياليست بودند که با ارائه تحليل  نيروهای مختلف سياسی برای داغ کردن بازار انتخابات رياست جمهوری بود، اين

تحليل در دانشگاه   به عنوان تنها نماينده فعال خط تحريم بر مبنای سياسی را به دقت تبيين نمودند و ایمنسجم طبقاتی، آرايش نيروه

به کمپين های مهيج انتخاباتی کانديداهای اصالح طلب  در شرايطی که حتی بسياری از نيروهای ظاهرا چپ نيز. شناخته می شدند

طبقاتی بورژوازی و  وسياليسم راديکال و کارگری را نمايندگی می کردند و توجيهاتسوسياليست ها بودند که س پيوسته بودند، اين تنها

  .خرده بورژوازی ابن الوقت را افشا می کردند

و عملی در دستور کار داشنجويان سوسياليست قرار   سال گذشته به لحاظ نظری٣آنچه که ذکر گرديد، تنها مرور آن چيزی بود که در 

اتخاذ  پرداختن به آن ضرورت ديگری برای سوسياليست هاست، تحليل شرايط جديد، موضع گيری و  اکنوناما آنچه که. داشته است

  .ذيال بدان می پردازيم سياست های درست در قبال تحوالت اخير و مبارزات توده ای مردم ايران است که

   

  ننبش توده ای مردم ايراقبال ج تحليل شرايط جديد پس از کودتای انتخاباتی و موضع سوسياليست ها در* 
روشن است که اين جنبش ديگر برای احيای . است جنبش توده ای مردم اکنون به برهه حساسی از مبارزه خود عليه ديکتاتوری رسيده

 بلکه. برای تبديل يکباره کابينه دولت کودتا به کابينه رفرميست های محبوب مردم نيست رای های باطل شده، يا صدور معجزه ای

اند و بدون اين پشتوانه حتی يک لحظه هم  عکس، اين اصالح طلبان هستند که به حضور ميليونی مردم در خيابان ها عميقا محتاجبال

اکنون جدال برای اصالح طلبان جدال مرگ و زندگی است . طبقاتی شان خطر نمی کنند برای ادامه اعتراضات خود برای احيای منافع

  .)پيشين بود چنان که در دوره های انتخاباتی( از قدرت سياسی و اقتصادی کاهش و افزايش سهم خود  و نه

از همان فردای اعالم نتايج، به يکباره پوست اندازی  جنبش توده ای ضد کودتای مردم ايران،. اما برای مردم اين مساله متفاوت است

يکسر متفاوت  ارناوال های انتخاباتی پيش از اعالم نتايجهمان لحظات بود که ماهيت اين مبارزات با ک روزانه خود را شروع نمود، از

خواهی و کسب حقوق دموکراتيک شان در خيابان ها می  گرديد؛ و همان طور که هفته به هفته از مبارزات خونين مردم برای آزادی

  .دامن اين تحوالت با سرعتی چشم گير رشد خود را ادامه می دادند گذشت، نسل جديدی از مبارزين در

تدريج از حضور مداوم و بی واسطه مردم در خيابان  ديديم که پس از چندين هفته درگيری و مبارزه پيگيرانه مردم در خيابان ها، به

 خاکستر خشم مردمی که خون فرزندانشان در خيابان ها، شکنجه گاه ها و دخمه های رژيم بر های شهرها کاسته شده است و آتش زير

   .د که هيمه ديگری برای شعله ور ساختن بيابدزمين ريخته است، می رو

اين را نه فقط دانشجويان و مردم و فعالين . چرخيده است اکنون در آستانه آغاز سال تحصيلی جديد، همه نگاه ها به سمت دانشگاه ها

و از اين  وبی دريافته اندمی دانند، که بهتر از همه آن ها، دولت کودتا و ايادی نظامی اش به خ همه جنبش های اجتماعی و سياسی

برخورد با تحرکات دانشجويی را سر داده اند و  روست که زمزمه های سرکوب دانشگاه، انقالب فرهنگی دوم، تعطيلی دانشگاه و

  .بينند تدارک اطفاء حريق خشم دانشجويان را می

 و جنبش دانشجويی اين رسالت را بر دوش است روشن است که اکنون پرچم مبارزه عليه ديکتاتوری به دست جنبش دانشجويی رسيده

  بر ايفای تعهد تاريخی-جنبش طبقاتی کارگران-کننده ديگری از زنجيره مبارزات مردم  دارد که تا تفويض اين پرچم به بخش تعيين

ر ترين و راديکال طبقه کارگر، به مثابه پيگي خود به رزميدن جهت احقاق خواست ها و مطالبات دموکراتيک با حداکثر توان بکوشد تا



 و سياسی اش پا به عرصه مبارزه بنهد، چرا که اکنون عينی ترين و مبرم ترين نياز مردم ترين نيروی سياسی با تمام تشکل های صنفی

  .  آمدن طبقه کارگر متشکل استبرای تداوم مبارزات و تعميق خواست های سياسی، اقتصادی و اجتماعی شان در گرو به صحنه

به خاک و خون کشيده شد، و دوشادوش مردم در  که پيش تر در رويدادهای پس از کودتای انتخاباتی، خوابگاه هايشاندانشجويانی 

خود به  ورزيده بودند، اکنون وارد فاز جديدی از مبارزه خود می شوند تا بر اساس نقش تاريخی خيابان ها به مقاومت و مبارزه مبادرت

جامعه زنده نگه دارند و در ثانی، سطح مبارزات را  ی دموکراتيک، اوال فضای مبارزاتی را در سطحمثابه ميليتانت و پيشتاز جنبش ها

  .تا درجاتی ارتقاء دهند

دارند که بايستی با دقت و هشياری کامل آن را  روشن است که فعالين سوسياليست در جنبش دانشجويی اکنون وظيفه خطيری بر عهده

  .به انجام برسانند

   

  یظايف سوسياليست ها درجنبش دانشجوياکنون و* 
استراتژی سوسياليستی هدف اعاده دستاوردهای  سوسياليست ها تا پيش از رويدادهای پس از کودتای انتخاباتی اخير بر مبنای يک

 ند، طرحرا پيگيری می کردند، و زمانی که تا حد قابل قبولی اين نقصان را جبران کرد ٨۶ آذر ١٣دموکراتيک از دست رفته پس از 

ها و مبارزات صنفی دانشجويی، سعی  خواست های صنفی و رفاهی دانشجويی را مورد نظر خود قرار دادند و با حضور در فعاليت

  . مبذول نمودندخود را جهت بسيج بدنه توده ای حول اين خواست ها

دون شک امنيتی تر و پادگانی تر از گذشته می ها ب فضای دانشگاه. اما واضح است که اکنون شرايط ويژه ای بر دانشگاه ها حاکم است

 دانشجويی مورد هجمه اساسی قرار می گيرند، تنگناها و محدوديت های شديدی بر فعالين شود، تشکل ها، کانون ها و نشريات

 خيل قابل   واز تحصيل را نويد می دهند دانشجويی اعمال می شود، کميته های انضباطی فعال تر از هميشه محروميت های دانشجويان

 فرماندهان سپاه با. نشده، ستاره دار می شوند و از حضور در دانشگاه منع می گردند توجهی از دانشجويان هنوز سال تحصيلی آغاز

دانشگاه ها سعی می کنند کنترل فضا را در دست  مقامات دانشگاه ها ديدار می کنند و با تفويض اختياراتی به بازوهای نظامی خود در

  .بگيرند

خيابان ها يا بازداشت گاه ها آماج گلوله های کودتاچيان  اين در حالی است که بسياری از هم کالسی های دانشجويان، در خوابگاه ها،

شان بيش از هر  محروم شده اند و يا هنوز در بازداشت های طوالنی مدت به سر می برند و بی گمان جای قرار گرفته اند، از تحصيل

اساتيد گرفتار پرونده سازی های عجيب و غريب شده اند و يا   و در آغاز سال تحصيلی، خالی می نمايد؛ بسياری اززمان ديگری امسال

دانشجويان مهر سکوت بر  آيا می توان باور کرد، وقتی که زندان ها دانشگاه شده اند و دانشگاه ها زندان، .در بازداشت به سر می برند

  ؟لبانشان بکوبند

. ملتهب خواهد بود ترديدی وجود ندارد متالطم و ن که وضعيت دانشگاه های سراسر ايران با شروع سال تحصيلی جديدبنابراين در اي

   رسانند؟ها در برهه حساس کنونی در جنبش دانشجويی وظايف خود را چگونه به انجام می مساله اصلی اما اين است که سوسياليست

  : کرد در دو گروه طبقه بندیاز اين زاويه بايد وظايف سوسياليست ها را

  .صنفی و دموکراتيک طرح می شود  وظايفی که از جهت دانشجو بودن و حضور در يک جنبش اجتماعی با خواست های-

  .بر فعالين بار می شود  وظايفی که بر مبنای سوسياليست بودن و پيوند با يک جنبش عمومی سوسياليستی-

استراتژی توده ای شدن و جذب بدنه دانشجويی  بدون شک وظايف گروه اول، مجموعا بر تاکتيک هايی داللت می کند که بر مبنای

بر اين اساس تاکتيک هايی چون اعتصابات دانشجويی و کمپين های اعتراضی . می گيرد برای بسيج حداکثر نيرو در دانشگاه صورت

حقوقی که مهم ترين دستاورد به ويژه  ه مسائل صنفی و حقوق دموکراتيک دانشجويان حساس نمود؛تواند بدنه دانشگاه را نسبت ب می

فعال نيروهای سوسياليست در تشکل های صنفی و پيشتازی آن ها برای بازپس  حضور. چپ جنبش دانشجويی در دهه گذشته بوده است

سوسياليست ها به اعتبار  ين مطالبات از مهم ترين وظايفدست رفته و گسترش خواست های دموکراتيک و تعميق ا گيری حقوق از

که نه فقط خواست های دموکراتيک، که جزئی ترين و حداقلی ترين  چرا که امروز می توان به عينه مشاهده نمود. دانشجو بودن است



حمله به سرمايه  رايانه، جز بااکنون حمله به ارتجاع و تحرکات واپس گ. حد به سوسياليسم گره خورده است خواست های مدنی تا چه

های عبور ناپذيری با سوسياليست ها داشته باشند و  داری ميسر نيست؛ از اين رو دموکرات های پيگير، ديگر نمی توانند مرز

مبارزه  جدی ترين نيروی سياسی برای احقاق حقوق صنفی و سياسی و بسيج بدنه دانشجويان برای سوسياليست ها در دانشگاه، لزوما

  .در اين مسير خواهند بود

پرتابی برای انعکاس خواسته های اقشار و طبقات  هم چنين با اوج گيری مبارزات دانشجويی، خواسته های صنفی به مثابه سکوی

 که سوسياليست ها بر اساس جزئی از يک جنبش عمومی و فراگير تر سوسياليستی در دانشگاه اين جاست. گوناگون جامعه عمل می کند

فعالين را از چنگال درنده خويان در امان نگه  وظفند که ضمن ملحوظ داشتن موازين و اقداماتی که تا حد امکان بدنه دانشجويی وها، م

 اوال عاملی برای تداوم جنبش توده ای باشند تا طبقه متشکل کارگر نقش موثر دانشگاه،  می دارد و ضمن پيشگيری از سرکوب خونين

چه در دانشگاه و چه (در جنبش توده ای  عتراضات و مبارزات پيدا نمايد، ثانيا نسبت به هرگونه انحرافیخود را در جهت دهی به ا

برقراری باالنس بين دو جناح متعارض تاکيد می گذارد يا وزن گزافی تا سطح رهبری  عليه توهماتی که بر هشدار داده و ) خارج از آن

را برای هژمون ساختن جنبش طبقه   می بخشد مقابله نمايند، ثالثا تمام تالش خودبه نيروهای سياسی اخراج شده از حاکميت جنبش

  .ورود به فاز جديدی از مبارزات مبذول نمايند کارگر و سياست های آن برای سمت دهی به تحوالت آتی و

ار تر نيز می شود، برای پيگيری به مراتب فالکت ب اکنون طبقه کارگر با توجه به شرايط وخيم اقتصادی که با بحران اقتصادی جهانی

 طور جدی وارد صحنه شده اند، بر طبق آمار های منتشر شده خبرگزاری رسمی کار رژيم خواست های معيشتی و اقتصادی خود به

اخبار حاکی از آن است که کارگران به  . روز يک اعتصاب کارگری رخ داده است۵سرمايه داری اسالمی، در چند ماه گذشته هر 

داشته اند و روشن است که چرا چشم همه مردم به سوی کارگرانی است که چرخ   ير متشکل در جنبش توده ای مردم حضورطور غ

زنجيرهايشان چيزی برای از دست  را می چرخانند؛ و چرا اين جنبش توده ای در انتظار آن است که کارگرانی که جز های اقتصاد

  .بورزند دادن ندارند، از چرخاندن اين چرخ امتناع

خود جنبش توده ای و ميليونی مردم را نديده می گيرد،  )فرقه ای(ما ضمن اعالم انزجار از هر جريان سياسی که بر مبنای منافع سکتی

مردم توسط  نشينی می کند، نسبت به هرگونه سوء استفاده و به هرز دادن مقاومت و مبارزات توده و در مبارزه عليه ديکتاتوری عقب

سياسی و اجتماعی توسط رژيم سرکوب گر اسالمی  رميست، هشدار می دهيم؛ ما کشتار، شکنجه و بازداشت مردم، فعاالننيروهای رف

ريخته شده  خانواده های جان باختگان اخير اعالم هم دردی می کنيم و اعالم می کنيم که خون های را اکيدا محکوم می کنيم؛ با تمامی

  .ياد نخواهيم برددر دانشگاه ها و خيابان ها را از 

   

  !زنده باد جنبش توده ای مردم عليه ديکتاتوری

  !پيش بسوی ايجاد تشکلهای توده ای مستقل و راديکال
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