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 آبان روز دانش آموز فرا می رسد وجناحهای گوناگون طبقه حاکم برای برگزاری راهپيمايی و بسيج اجباری دانش آموزان ١٣سالروز 

  .و فرهنگيان در تدارک اند

يم سلطنتی شاه درخيابانهای اطراف  روزی بودکه دانش آموزان درپيوند با جنبش دانشجويی و همگانی  برعليه رژ١٣۵٧ آبان ١٣

دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدندو دراثر يورش وتيراندازی افراد گارد شاهنشاهی دهها تن از دانش آموزان و دانشجويان در خون 

 .غلطيدند واين روز بيک نقطه عطف در مبارزات آزاديخواهانه عليه رژيم استبدادی ـ سرمايه داری درايران بدل شد

مبارزات فراگير توده ای به کيفيتی رسيده بود که مبارزه برای آزادی های سياسی و حقوق  ،۵٧روز در آستانه ی قيام ضد سلطنتی آن

دمکراتيک و مبارزه بر عليه حاکميت سرمايه و متحدين غارتگر جهانی اش توام شده و آرمان درخشان پيروزی بر ستمگران و 

 .ونی بويژه اليه های جوانان و دانش جويان و دانش آموزان پر شور انقالبی مبدل گشته بودغارتگران به آرمان توده های ميلي

پس ازقيام با خزيدن يک ضدانقالب فريب کار ديگر به رهبری خمينی بر مسند قدرت و استقرار ارتجاع  اسالمی اما بسرعت مدارس و 

ای مترقی و انقالبی و نيروهای مرتجع گرديد چرا که رژيم عرصه ی کشمکش نيروه ،هها همچون تمامی عرصه ها ی جامعهدانشگا

 آغازيده بود  تا سياست ۵٧اسالمی حاکم  همه ی حربه های ممکن سرکوب و تحميق وعوام فريبی  را بر عليه اهداف انقالب توده ای 

امعه را در هم شکند و نظام ضربه های اسالمی را درهمه ی ارکان جامعه گسترش دهد، آرمانها ی انقالبی برای تغييرات اساسی در ج

 .خورده ی سرمايه داری بر ايران را ترميم نمايد

رژيم اسالمی که حاصل تالقی منافع سرمايه جهانی در به انحراف کشيدن و شکست يکی از عظيم ترين جنبشهای توده ای بود تالش 

ارس و اشاعه اجباری دروس دينی و تربيت جوانان و نمود مدارس را همچون مساجد به سنگر ارتجاع تبديل نمايد و با  تسخير مد

 .نوجوانان در خدمت دستگاه فقهی در عرصه ی فرهنگ و تعليم و تربيت نيز اهداف ضد انقالبی اش را دنبال نمايد

با " انقالب فرهنگی" چنين بود که اسالمی کردن دروس و محيط آموزشی و تصفيه مدارس از معلمان و دانش آموزان  دگرانديش و

  . به اوج رسيد۶٠موج سرکوب دانشجويان و فرهنگيان دگرانديش همراه بود و در سالهای اوليه دهه 

 با روز دانش آموز فرصت عوامفريبی را بيش از پيش برای اسالمگرايان مرتجع ۵٨ آبان سال ١٣تالقی اشغال سفارت آمريکا در 

ز مبارزه برای آزادی و عليه استبداد حکومت سرمايه بود را خفه و بجای فراهم کرد تا با تحميق افکار عمومی روز دانش آموز که رو

 .آن مراسم فرمايشی رژه ی بسيجيان و انجمن های اسالمی مدارس را بنام مبارزه با استکبار جهانی اشاعه دهند

لی در لوای خطر دشمن خارجی که گام دوم ضد انقالب برای فريب افکار عمومی از سرکوب داخ" انقالب دوم "  اشغال سفارت اما نه 

بسمت " انقالب دوم " خمينی بمنافع حاکميت آگاهی داشت و توانست بخش بزرگی ازنيروهای سياسی جامعه را نيز با اين ترفند . بود

 در جامعه دفاع از منافع حاکميت سوق دهد و يا دستکم با بهم زدن توازن نيروهای سياسی پايه های ضد انقالب را تحکيم کند تا جايی که

بتدريج آرمان مبارزه بر سر آزادی و حقوق دمکراتيک درراه يک ضدامپرياليسم ميان تهی و فريب کارانه قربانی شد و نسلی از 

 .مبارزان و روشنفکران انقالبی ايران مجبور به پرداخت تاوان آن گرديدند

جنگ ايران و عراق نيز مدارس سراسر ايران نيز شاهد   و سالهای ۶٠ ارتجاع افسار گسيخته اما چهارنعل می تاخت و درطی دهه 

دستگيری و زندان و شکنجه و اعدام دانش آموزان انقالبی و مترقی از يکسو و گسترش ميليتاريسم اسالمی و نهادهای امنيتی و کنترل 

رس نيز نظير همه ارکان جامعه بيش از پيش افکارو رفتار دانش آموزان و معلمان سراسرکشور گرديد و تا امروز بعد از سه دهه مدا

در زير سلطه افکار ارتجاع مذهبی رنج برده و جوالنگاه وابستگان حکومتی در کنترل امور زندگی و پرورش آزادانه ی افکار 

 .نوجوانان و جوانان بوده است

يشتی دست وپنجه نرم می کنند همگان می دانند که معلمان زحمتکش ايران نيز نظير اکثريت مزد وحقوق بگيران جامعه با مشکالت مع

و بدليل شکاف عميق ميان فقر و ثروت در جامعه ايران هزينه ی تامين تحصيل برای همه ی خانواده ها ممکن نيست و تبعيض و 

 اجحاف به نارضايتی از حکومتيان دامن زده است و در يک کالم بر بستر بحران اقتصادی و حکومت امنيتی و نظامی وقدر قدرتی

 .ده و بمرحله ی انفجاری رسيده است واليت فقيه  حجم مطالبات سياسی اجتماعی جامعه متراکم ش تحت پوششسرمايه



 در مقابل اين مشکالت واقعی دولت سياستی جز تشديد تبعيض وسرکوب مطالبه و خواستهای  اقشارمختلف جامعه نداشته است و در 

،  بحران مشروعيت کليت رژيم نيز ون حاکميت بر سر سهم قدرت جناحها دراثر گسترش مقاومت مردمی بر ابعاد بحران و تضاد های

  در سطح مدارس نيز همواره دانش آموزان را  سالهای طوالنیبدين ترتيب با وجوديکه سرکوب و اختناق اسالمی. افزدوه گرديده است

 و جوانان گردد ومقاومت در مقابل سياست های  اما نتوانسته مانع بروز اشکال مقاومت در بين نوجوانان،تحت فشارقرار داده است

 کارگزاران رژيم اسالمی را با اين مقاومت ر و پسر ايران نيز ادامه دارد و فرهنگی رژيم به انحاء مختلف در بين دانش آموزان دخت

 .نگرانی مواجه ساخته است

 برای پيکاردوباره تا ۶٠ از خاکستر نسل جوان دهه تجربه ی همين حکومت اسالمی به حکومتيان ياد آور می شود که ققنوس ها دارند

پای جان  بر سر آزادی و رفع تبعيض پر می گشايند و با عميق تر شدن بحران سياسی و اجتماعی قدرت انفجاری مدارس و دانشگاهها 

 .آزاد می گردد 

تالش می کنند به بهانه ی يک روز تاريخی ، جناحهای طبقه حاکم بيش از هميشه ١٣۵٧ آبان ١٣ سال پس از ٣٠ ازاينروست که امسال 

با بسيج اجباری دانش آموزان و انتقال آنان به صفوف راهپيمايی دولتی برای حفظ اتوريته ی امنيتی خود خيز بردارند و با اين حربه 

 س امنيتی فراهميکبار ديگر ضمن مشروعيت زائی برای حاکميت خود، زمينه ی محاصره ی مدارس را توسط بسيج دانش آموزی و پلي

 .  اختناق محيط آموزشی، ازرشد آگاهی  و خودسازمانيابی دانش آموزان کشور جلوگيری نمايند تشديد تا باکنند

سران رژيم خوب می دانند که عليرغم سه دهه سرکوب پيوسته واسالميزه کردن مدارس واشاعه ی روزمره ی اسالم سياسی و خرافات 

 آبان ١٣ئنی در مدارس بويژه در شهر های بزرگ ايران مواجه اند و ازهم اکنون نيز استقبال آنان از مذهبی باز هم با اوضاع نا مطم

 . است نمی باشد۵٧ آبان ١٣  تداعیدر واقع چيزی جز آماده گی آنان برای مقابله با آرمانها ی يک روز تاريخی که

 آبان انجام داده است و امسال در يکی از بی سابقه ترين دوره های بحرانی ١٣رژيم تا کنون همه ی  تالش خود را برای مصادره ی 

رژيم و رونق اعتراضات توده ای، بی ترديد چنين روزی متاثر از اوضاع سياسی جامعه به روزی حساس برای سر باز کردن تضاد ها 

  .  آبان را رقم زند١٣بود خواهد انجاميد و  در واقع مسئله اصلی نيز اين هست که کدام سياست قادر خواهد 

 آبانی است که  نقشه و بساط بازی دستگاه امنيتی را  بر عليه جنبش توده ای برهم ريخته و در اين روز ١٣امروزهراس حکومتيان از 

ی  تظاهرات خود انگيخته ی توده ای نيزبر عليه نظام اسالمی بتواند عرض اندام کند، به سرگيجه  بموازات راهپيمايی فرمايشی،

بهمين دليل نيز هست که در همين روز ها . هزاران مامور امنيتی دامن زده شود و ضربات غافلگيرانه به کليت نظام اسالمی واردآيد

آبان نبايد از چهارچوب نظام اسالمی  خارج و کنترل وابتکار شعارهای ١٣تمامی طرفداران رنگارنگ نظام کنونی هشدار داده اند که 

 آبان ١٣آنها رياکارانه از يکسووعده ی آزادی شرکت همگانی در راهپيمايی و تظاهرات می دهند و از سوی ديگر . سياسی  ازکف رود

 .در هاله ی تقدس می پيچند تا حريم آن را خدشه ناپذير نشان دهند" انقالب دوم "را همچنان بنام 

سرکوبگر رژيم اسالمی به مصاف ومقابله با سياست با وجود اين فريب و نيرنگ اما جنبش اعتراضی  با آگاهی کامل از ماهيت 

  . می روند۵٧اسالميزه کردن مطلق رويدادهای سياسی منجربه  انقالب  

 آبان مستقل بنابر ويژه گی تعيين کننده ی ذهنی و عينی اش در بطن يک انقالب توده ای حامل ديناميسم مبارزه جو و ساختارشکن و ١٣

 آبان امسال ١٣رت است و دقيقا از همين زاويه نيز هست که اصالح طلبان ديروز وامروز نيز نگران غير قابل کنترل برای اصحاب قد

  .آنان نيز سلب شودبی اثرگردد و کنترل اوضاع از" چهارچوب نظام "که فراخوان آنان برای ماندن درنگرانی آنان از اينروست . هستند

وب مرکبار جنبش فرهنگيان، استادان و معلمين و دانشجويان و دانش آموزان عامل سرکيااصالح طلبان که بخش عمده ی آنان شاهد و

ايران در سالهای عمراين حکومت بوده اند اينبار با رانده شدن از حواشی حکومت روی پايه ی توده ای و سوار شدن بر حرکات 

می دهند تا به اين "  آبان سبز١٣"  برگزاری سياسی اجتماعی درون جامعه و همچنين توده  ی دانش آموزان حساب باز کرده و وعده ی

  .بهانه بتوانند برای جلوگيری از حاشيه  رفتن بيشترشان  از حلقه های تنگ خطو ط قرمز محمل سازی نمايند

 آبان دانش ١٣ آبان امسال زمانی بر مال می گردد که برای آنان براستی آرمان و هدفی که ١٣در" موج سبز " ماهيت طرفداران 

يعنی مبارزه ومقابله ی سازش ناپذيردانشجويان و دانش .  ی را بيک روز تاريخی مبدل کرد آرمانی خشونت آميز تلقی می شودآموز

آموزان  با دستگاه استبداد و نيروهای سرکوب آن و رودررويی قهرآميز با سيستم حاکم و مبارزه آنان تا پای جان برای آزادی عليه 



رار اين مبارزه در مقابل ديکتاتوری اسالمی برای رهبران موج سبز و طرفداران آنها خشونت تلقی می حاکميت متکی بر سرمايه و تک

بی دليل نيست آنان بجای فراخوان . شود و بهمين دليل نيز هست که موج سبز نه چنين فراخوانی می دهد و نه ادعای آنرا دارد

با گسترش ميليتاريسم و پليسی کردن مدارس،  مسابقه گرافيک برای طراحی خودسازمانيابی دانش آموزان و آمادگی آنان برای مقابله 

آنان نيز به  .اشغال سفارت امريکا معرفی می نمايندتداعی  آبان را بيش از هر چيز ١٣پوسترسبز راه انداخته و همچون دولت حاکم 

سط اسالمگرايان مرتجع به رهبری خمينی مصادره به  آبانی بماند که در يک خلط تاريخی تو١٣ آبان همان ١٣امام دخيل بسته اند تا 

 .مطلوب شده است

تبديل شده است " دمکراسی خواهی " امروز برای طرفداران رنگارنگ اين يا آن کانديد رياست جمهوری به اسم رمز " سبز" اينکه 

هی زمانی بر مال می گردد که اينان ماهيت اين نوع دمکراسی خوا. بخودی خود نشان و معرف ماهيت اينگونه دمکراسی خواهی نيست

خود نيز عامل محدوديت آزادی بيان دگرانديشان؛ مخالفين نظام اسالمی و نيروهای مستقل و فعالين سياسی اجتماعی منتسب به جنبش 

  .زنان و جنبش کارگری که در جامعه ما قدمتی بسيار طوالنی دارد شوند

چپ و سوسياليست در ايران اما در طول حيات اين حکومت اسالمی برای برچيده شدن نيروهای آزاديخواه و مترقی و بويژه نيروهای 

بساط سلطه ارتجاع مذهبی از مدارس مبارزه کرده و با فراخوان خودسازمانيابی دانش آموزان وبرای گسترش آزاد انديشی و مقابله با 

 .وز دانش آموز می شتابند آبان ر١٣بساط ماموران بسيج و نيروهای امنيتی در مدارس به استقبال 

 آبان و استقبال از چنين روزی که يادآور مبارزات قهرمانانه ی دانشجويان و دانش آموزان است می تواند برغم خواست ١٣سالروز 

حکومت گران و طرفداران نظام اسالمی حاکم فرصتی باشد تا در عرصه ی بازيابی واقعيات تاريخ سياسی ايران برای اعتالی 

 . گرفته شود به خدمت بهم تنيده ای که در اعماق جامعه با شرکت گسترده ی نسل جوان جريان داردمبارزات

 توانست به بهانه ی اشغال سفارت آمريکا در عرصه ی داخلی ۵٨ آبان ١٣فراموش نکنيم که حکومت مذهبی و ميليتاريستی اسالمی در 

 ی ضد استبدادی و پرچم مبارزه بر عليه امپرياليسم و حاکميت سرمايه با هياهوی ضدآمريکايی و توسل به سرکوب خشن پرچم مبارزه

در ايران را مورد يورش وحشيانه قرار دهد و يک کشاکش فرسايشی و دفاعی به نيروهای جنبش های مردمی که بعد از سرنگونی شاه 

ی برهبری آمريکا در زمينه ی گسترش جنبش آماده گی پيشرفت داشت تحميل نمود و توانست از اين راه به نگرانی سرمايه داری جهان

 .انقالبی در منطقه پايان دهد

اين تجربه ی تاريخی يکبار ديگر يادآور می شود در کشور ما که اقتصاد و سياست با منافع کارتل ها و سهامداران نظامی و کارگزاران 

رغم اينکه امتيازطلبی جناح حاکم سرمايه در ايران ب و مديران دولتی و حکومتگران ايران در سطح کشوری وجهانی گره خورده است،

 سال گذشته ٣٠آنان را به رقابت آشکار و پنهان با سرمايه های جهانی يا عقب نشينی و مصالحه سوق می دهد، اما هيچ نيرويی در اين 

بهمين دليل نيز . نی واقع نشده استبه اندازه ی رژيم اسالمی به منافع امپرياليسم در ايران خدمت نکرده و مورد حمايت سرمايه ی جها

رژيم اسالمی  امروز بيش از سالهای اوليه حاکميت اسالمی در نزد "ضداستکباری " فريب کاری و شعارپراکنی ضد آمريکايی و 

   ،اری با شکست قطعی مواجه خواهد شدافکار عمومی مترقی ايران وجهان رنگ باخته و امسال نيز تکاپوی رژيم برای فريب ک

 .اد و حاکميت سرمايه در ايران نيستا مبارزه واقعی با امپرياليسم جدا از مبارزه برعليه استبدزير

 

 گسترده باد پيوند مبارزاتی دانش آموزان و دانشجويان با کارگران و زحمتکشان ايران

 مرگ بر جمهوری اسالمی ايران

رفاه ، آزادی   جمهوری شورايی کار،  

 هسته اقليت

١٣٨٨ آبانماه ۵  


