
در اجالس بررسي ادواري حقوق بشر كـه هـفـتـه         
گذشته در ژنو برگزار شد، جـواد الريـجـانـي زيـر          

منفعـت  ” از اعدام در ايران  و “  CNN” نورافكن هاي 
 . دفاع كرد“ آن براي همه جهان

اجالسي كه گوش به فرمان منجالب يك !  بسيار خب
دست و يك تنه ارتجاع سرمايه در سراسـر جـهـان      
است؛ باشگاهي كه قسمي از تركيباتش را قدرتـهـاي   
صدور و اجراي احكام اعدام تشكيل مي دهد، جـاي    
ترديد نيست كه الريجاني اينچنيـن وقـيـحـانـه و          

، ايـن    “ قصـاص ” بيشرمانه مفتخر به دفاع از اعدام و 
كمـتـر حـكـومـتـي         .  قرون وسطايي باشد“  عدالت” 

اينچنين سالح ارعاب عليه اكثريت مردم خود را مايه 
فخر دانسته؛ كمتر دولتي است كه دست هاي خـون  
آلود به قتل و آدمكشي را، هر روز جهت بـازتـولـيـد     
. ترس و ارعاب، در برابر ديدگان قربانيان قـرار دهـد    

اين ويژگي منحصر به فرد حاكميت اسـتـبـداد در        
جامعه اي است كه از كارگر بـرده سـاخـتـه و در           
قانونش زن و كودك جزو احشام اند؛ همين كـافـي     
است تا كثيف ترين و ارتجاعي ترين روبناي سياسـي  
را از اعماق بدويت به مسند قدرت كشاند؛ جمهـوري  
اسالمي تا به امروز،  مفتخر به فتح اين قله جنـايـت   

واقعيت اين ست كه اعـدام يـك ركـن          .  بوده است
حيات و شالوده جناح ها و دسـتـه بـنـدي هـاي            

تـا  “  معـتـدل  ”و “ اصالح طلب”بورژوازي در ايران، از 
بدون اين خصلت، بدون تحميـل  .  بوده است“  تندرو” 

سه دهه اختناق عنان گسيختـه مـذهـبـي، بـدون          
حراست سرمايه و حجاب و حكم قصاص و اعـدام،      
بدون كشتارها و به پا كردن لعنت آبادها و گورهـاي  

، انقالبي كه بـراي    57دسته جمعي، شكست انقالب 
 !   آزادي، برابري و رفاه بود، غير ممكن ميبود
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فرماندهي گارد ساحلي تركيه اعالم داشت كـه    
پناهجو  و دهها تن كـه بـخـش       24دست كم 

اعظم آنها كودكان بودند در آبهاي درياي سيـاه  
گزارش هـا حـاكـي      .  غرق شده و ناپديد شدند

است كه بيشتر اين پناهجويان از كشـورهـاي       
 .افغانستان و سوريه گريخته اند

اين نه اولين و نه آخرين باري است كه دهـهـا     
. نفر يكجا توسط آبهاي دريا بلعيده مي شـونـد    

اين پناهجويان نه سرمايه داران آن مـمـلـكـت     
بودند و “  تروريست” ؛ نه “ شرور” بودند و نه افراد 

؛ انسانهاي شريفي بودند كه تـنـهـا      “ تبهكار” نه 
سرمايه شان، دار و ندارشان يـعـنـي جـان و           
زندگيشان را برداشته، بار كوله پشتيشان كردند 
تا در جايي ديگر و در سرزميني بدور از سـايـه   
سياه مرگ، ناامني، جنگ، فقر و گـرسـنـگـي         
مامني دست و پا كنند و به زندگي شرافتمندانه 

اما جهان امروز و مصائـب .  و انساني ادامه دهند
آن نـيـز بـطــور غيرمنصافانه اي تقسيم شـده 

مردم اين خطه محكوم شده اند كـه در    .  اسـت
آتش جنگ، در زير چنگال زمـخـت ارتـجـاع         
مذهبي و قومي، زير الشه سنگين گرسنگي، بـا  

 . مرگ دست و پنجه نرم كنند
بـاال  “  محتـوم ” پيش شرط فرار از اين سرنوشت 

. اسـت “  جهان آزاد  ” رفتن از ديوارهاي بلند دژ 
ديوارهايي كه خشت به خشت آن را تـابـلـوي      

براي رسـيـدن بـه      .  پوشانده اند“  ! عبور ممنوع” 
دامنه اين دژ لعنتي، سايه شوم مرگ صدها بـار  

اين گوشـه  .  در كمين نشسته و بيرون مي جهد
اي از نقشه جهان ما است؛ جهاني كـه نـظـام        
سرمايه داري و قانون سود بر آن حاكم اسـت؛    
سهم جنگ و مرارت و فالكـت ايـن دنـيـا را           
كارگران و زنان و كودكان خاموش و ارزان بايـد  

اين منطق دنياي وارونـه جـهـان      .  يدك كشند
سرمايه داري است كه چنين گستاخانه فاجعـه  

عاملين و آمـريـن     .  مي آفريند و كنار مي كشد
مرگ اين مردم عاصي و گريختـه از جـهـنـم         

 21افغانستان و سوريه، نظام حاكم بـر قـرن         
است؛ نظامي كه در آن مرزها از جان و زندگـي  

 .انسان ارزشمندتر است

 ٣٨ 
ستون    سر 

باز هم جنايت در 
 “دنياي آزاد”آبهاي 
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

رسانه هايي همچون راديو فردا و بي بي سي، خيلي 
مفتون افه ها و حركات مهره هايي چون سروش ها 
و شيرين عبادي ها و گنجي ها و جريانات اصـالح    

در “  انقالب فرهنگي” سروش، طراح .  طلب ايران اند
دانشگاه هاي ايران كه يك شبه تبديل به فيلسوف، 
دگرانديش و ولتر اسالمي شد اخيـرا از روحـانـي        

هـمـه عـوامـل       “  وار خاتمي” خواسته تا در حركتي 
“ هاي پليدشان دخمه” هاي اصفهان را از  اسيدپاشي

به نقل از راديـو    .  به در آورد و به مردم معرفي كند
كيست امروز ” ، “ متفكر ايراني” فردا بنا به گفته اين 
هاي خانمـانسـوز    اين خباثت  كه نداند در پس همه

حجت شـرعـي     ...)  ها و  ها و اسيدپاشي چون قتل( 
 “وجود دارد؟

 
قالب كردن چنين تصويري كه گويا نـهـاد دولـت      
شرافت به حراج رفته اي است و بي تقصير، آنـهـم   

، كـه    “ ليبرال شـده ” توسط يك كهنه حزب اللهي 
بوده و در   “  انقالب فرهنگى” گرده ريز و ايدئولوگ 

سالهاي فراق از وطن، بقالي پينه كردن اسـالم بـا     
كسـي كـه     .  مدرنيته  باز كرده، جاي تعجب نيست

يكي از افتخاراتش، البته پس از دگرانديش شـدن،  
كسي كه مهمترين فعاليت .  سركوب دانشگاهها بود

اش، پاكسازي دانشگاهها از كمونيستهـا  “  فرهنگي” 
و چپها و سپردن آنها به جوخه هاي اعدام خلخالي 

بود؛ امروز همان وظيفه نامقدس را اينبار در ...  ها و 
سـروش اولـيـن      .  قامت ناجي جامعه پيش مي برد

جاني نيست كه در دوره خاتمي، مصلح و منـتـقـد    
تندروي هاي دوستان قديمـي خـود شـد و در            

بـرداري از يـك        واپسين سالهاي دو خرداد با بهره
شناخت سطحي از فرهنگ پيچيـده غـرب قصـد        

وظيفه ايشـان    !  پيوند دين به تفكر مدرن را داشت
مانند خامنه اي ها، روحاني ها و خاتمي ها، مبارزه 

آنها چماق و چـاقـو   .  با آزاديخواهي و كمونيسم بود
برداشته اند، سروش دستورالعمل نوشته؛ آنها حكم 

سروش در زمينه   بر مردم ايران نازل كرده اند، الهي 
در ترشي انداخته؛ ايشان “  طرحي نو” علم و فلسفه 

در اسالم را “  عقالنيت”سالهاست كه پول ميگيرد تا 
 . كشف و طبع كند

 
از اينها گذشته، آقاي سروش مزاح مي فرمايد؛ مگر 
مي شود حاكميت و دولتي كه خود وي نيز سالهـا  
از روسا و مهره هاي مهم آن بوده و با اسيدپاشي و 
! تيغ بصورت زنان سر كار آمد خود را مواخذه كند؟

از كي تا بحال مد شده حاكم حكم به محكومـيـت   
خويش صادر كند؟ مگر ميشود سر دسته اسيدپاش 
ها و سازماندهندگان آن در دولت و مجلس و بيـت  
! رهبري را توسط نهاد سركوبگر دولت بر مال كـرد؟ 

مگر مي شود از دولتي كه بنيادش بر بردگي زن و   
آپارتايد جنسي بنا شده و روزانه مشـغـول وضـع        
قوانين جديد عليه زنان است، دولتي كه چـكـيـده    

طـرح  ” بازتوليد توحش است، دولتي كه حـامـي       
اسـت و    “  آمران به معروف و ناهـيـان از مـنـكـر         

اوباشانش در خيابان به روي زنان اسيد مي پاشنـد،  
پس در حكومـت  !  انتظار داشت دسته خود را ببرد؟

!  اسالمي چه كسي با اسيدپاشي مخالف است؟ همه
“ امر بـه مـعـروف     ” در همين حكومت چه كسي با 

 !  مخالف است؟  هيچكس
 

و سـروش و    “  بي بي سي” طنز ماجرا آنجاست كه 
دولت روحاني اشك تمساح مي ريزند و خود را در   

اينها بلدند چـگـونـه    .  اعتراض مردم شريك ميدانند
مردم را به تمكين بكشانند و به دنبال كار و زندگي 

وظيفه رئيس جـمـهـور مشـعـوف        .  شان بفرستند
چيزي نيست جز توجيه اين جنايت و قانع كـردن    
مردم به اينكه عاملين و آمريـن آن، در سـاعـت          
مشخص و با استفاده از امكانات دولتي و انبارهـاي  
اسيد واحد ارشاد شهر به وظايف قانوني و شـرعـي   

 . اقدام كرده اند
اينها فهميده اند كه مردم باورشان ندارند و هر آن   
و با هر بهانه اي، عليه بساط دولت تكان ميخورند و 

ميدانند كه قوانين اسـالمـي   .  به غليان در مي آيند
ديگر نه ابزار ارعاب مردم، بلكه مـايـه تـحـريـك          

اصالح طلبان، تاريخا آن !  ترسشان بجاست.  آنهاست
بخشي از خود هيات حاكمه و خـود جـمـهـوري         
اسالمي اند كه در بزنگاه هاي بحراني رژيـم، ايـن       
استعداد را دارند كه بعنوان كاتاليزورهاي تـغـيـيـر     

هراسشان .  دولت بدون دخالت از پايين، ظاهر شوند
از پا گرفتن و سازمان يافتن جنبشـي اسـت كـه        
روزانه در محله و كارخانه و دانشگاه بـه قـوانـيـن       

جنبشي كـه عـلـيـه         .  ميگويد“  نه” حاكم بر زنان، 
داعش و داعش هاي وطني از اصفهان تا تهـران و    
تبريز و سنندج خواب راحت را از رژيـم اسـالمـي      

 .حاكم بر ايران گرفته است
 

اگر در اثر سركوب سيستماتيك رژيـم، جـنـبـش       
برابري طلبي و رهائي زن امـكـان ابـراز وجـود             
قدرتمند ندارد و به يمن همين سركوب، جريانـات  
اصالح طلب و سبز و مخملي امكان عوامـفـريـبـي     
دارند ذره اي در اين واقعيت تغيير نميـدهـد كـه      
پرچم واقعـي دفـاع از حـقـوق زن در دسـت                  

امروز وقت آنسـت    .  كمونيستها و طبقه كارگر است
به سازماندهي تشكلهاي راديكال زنـان پـرداخـت؛       
وقت آنست كه باريگادهاي دفاع از امنيت و آزادي   

براي لغو حجاب، لغو آپارتايد جـنـسـي،    .  را بپا كرد
لغو قوانين زن ستيز، جدائي مذهـب از دولـت و         

 -اجـتـمـاعـي      -رسيدن به آزاديهاي وسيع سياسي
فرهنگي و اقتصادي و دهها خواست برحق و برابري 

نسخه جنـاح  .  طلبانه، نيرو سازمان داد و متحد كرد
هاي رژيم اسالمي پوچ و شكـسـت خـورده انـد؛         

ميتوان بر ويرانه سـي سـالـه      .  محتوم و رفتني اند
حاكميت ننگين سرمايه و مذهب دنيايي بنا نـهـاد   
كه عاري از هر گونه تبعيض، سرشار از نـعـمـات        
دستمايه زنان و مردان كارگر باشد؛ ايـن دنـيـاي        

 . وارونه را بقول ماركس بايد بر قاعده اش نشاند
 

صحنه سياسى ايران در ظرف دو هفته دگـرگـون     
اصفهان و تهران و سنندج سرنخى هايي . شده است

 .است به آنچه در راه است

 !اعتراضات اصفهان، آب در النه مورچگان
 

 در حاشيه افه هاي يك ولتر اسالمي  
 فواد عبداللهي

 
اين حكومت و آدم هايش تا به امروز تنها بر ستـون  
خفقان و سركوب زنده بوده اند؛ روزي كه نتوانـنـد   

يـك     60مرعوب كنند، كارشان تمام است؛ سـال    
نسل تمام از كمونيست ها و آزاديخواهان جـامـعـه    

سران اين جنايت هنوز در   .  ايران را قتل عام كردند
وكـيـل   .  هنوز سياستمداران آن كشورند.  صحنه اند

انـد،        اند، رئيس قوه قضـائـيـه    اند، در كابينه مجلس
. انـد    اند، سران سپاه پاسـداران  رهبرند، رئيس ارتش

پرونده اينـهـا نـزد مـردم         .  نبرد با اينها ادامه دارد
زماني كه اين تاريخ به بوته قضاوت و   .  مفتوح است

بررسي سپرده شود و همه حقايق پشت آن بر مـال    
 . گردد، روي نازيسم و گشتاپو سفيد خواهد شد

. اما، فاتحين جنايت و برج و بارويشان، انداختني اند
بايد متحد و متشكل پا به مـيـدان ايـن جـنـگ            
گذاشت؛ گوركنان اين نظم سرمايه و نظام جهنمي، 
طبقه كارگر ايران و كمونيستها نقش كليدي در بـه  
عقب راندن ماشين اعدام و سركوب رژيم اسالمي به 
عهده دارند؛ بايد اين صف را تقويت كرد، اين تنـهـا   

مردم ايران شايسته يك زندگي انساني و   !  راه است
 . رهايي از شر اين جانوران اند

 ...اجالس مجرمين 
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تنها در عرض يك هفته، طبق گزارشي از ايـلـنـا،      
كارگر مراكز گوناگون تولـيـدي، اخـراج و         1100

بيكار شده اند و اين رقم بخش كوچـكـي از كـل        
گرچـه اخـراج و       .  اخراج ها و بي كارسازي هاست

بيكارسازي، پديده هاي جديدي در جـمـهـوري        
اسالمي ايران نيستند، اما آنچه قابل توجه است  نه 
فقط ميزان باالي اين اخراج ها، بلكه  تـهـديـدي      
است كه در ادامه گزارش از درجـه گسـتـردگـي         

 .اخراج ها بدست ميدهد
اين ارقام در دل شرايطي است كه  از يـك طـرف      
دولت اعتدال و پوزوسيون و اپـوزوسـيـون درون        
طبقاتي اش،  تمام تالش و كوشش خود را كـرده    
اند تا نيروي كار ماهر و ارزان و آماده بـه كـار در       

در ايـن راسـتـا، و          .  بازار كار ايران را نگه دارنـد   
همزمان با پايين نگه داشتن دستمـزد كـارگـران،      
قرار است هر گونه مانع و دست اندازي از سـر راه    
برداشته شود؛ ديگر حتي قوانيني كه كارگـران در    

) از نـظـر قـانـونـي       ( طي دوره انقالب به بورژوازي 
تحميل كرده بودند را هم  ذره ذره از روي كـاغـذ   
هاي بي ارزش مصوبات قانوني دارند الك مي زنند 

خالصـه  .  تا خيال اعتراض قانوني به سر كارگر نزند
به هر وسيله ممكني پناه برده اند تا ايـن كشـور       
بيشترين جذابيت را براي جلب سرمايه خـارجـي     

اما واقعيت جامعه بيش از هـر دوره      .  داشته باشد
ديگري شاهد عدم توانايي حكومت كنـنـدگـان از      
نشان دادن چراغ اميدي در بهبود شرايط مـوجـود   

كار به جايي رسيده است كـه ديـگـر      .   بوده است

وزراي دولت اعتدال هم  از انتظـار و امـيـد بـه           
بهبودي دم نمي زنند و حتي خودي هايشان هـم    

“ كاهش بـيـكـاري     ” آمار و ارقام افزايش اشتغال و 
وزارتخانه هايشان را هم قبول ندارند و جدي نمـي  

 .گيرند
درست در دل همين شرايط، در متن بـي افـقـي      

اعـتـراضـات كـارگـري            كامل حكومت كنندگان،
در طـي دو سـال         .  كماكان  گسترش يافته است

اعتراضات طبقه كارگر براي دستيابي به هـر    اخير،
گونه بهبودي در معيشت و زندگي و شرايـط ايـن     

 . طبقه، سير صعودي داشته است
در چنين اوضاعي است كه بار ديگـر، اخـراج هـا        

در اين دوره است كه ايلنا با اعـالم  .  مطرح شده اند
بـه  ” درجه باالي كل بيكارسازي ها بـه راحـتـي        

اشاره مـي     “  شرايط فاجعه بار حقوق كار در ايران
رجزخواني ايلنا تنها كاري است كه از يـك      .  كند

خبر گزاري دولت اسالمي سرمايه، رو بـه كـارگـر      
اخراج، و مشخصا اخراج كارگـر  .  معترض بر مي آيد

معترض، چماقي است كه بورژوازي بر سر كـارگـر   
خـود را داده      “  هشـدار ” فرود مي آورد تا از پيش 

اگر بيكارسازي، و گرفتن تبر بيكاري بـاالي    .  باشد
سر كارگر، حربه اي  در دست بـورژوازي عـلـيـه         

، ) باالخص در شـرايـط امـروز     ( كارگر است، اخراج 
بيانگر حمله اي سياسي و بيان پاكسازي و بـيـرون   

ايـن آن    .  كردن هر معترضي از محيط كار اسـت   
هشداري است كه ايلنا به كارگر و جامعه دارد مـي  

اين هشداري است كه  بـورژوازي از تـرس       .  دهد

اعتراض و فراگير شدن اعـتـراض كـارگـري، بـه          
كارگران كمونيست و آگاه .   كارگران دارد مي دهد

نيز به همين دليل بايستي يكبار ديگر بر اهمـيـت   
دفاع از كارگران معترض و نمايندگـان كـارگـري       

در اين ميان تاكيد بـر اهـمـيـت         .  پافشاري كنند
تشكيل مجمع عمومـي كـارگـران بـراي بـيـان             

مـجـمـع    .  اعتراضات كارگري بمراتب مهـم اسـت    
عمومي بالواسطه شرايط پيكره واحد كارگـران در    
محيط كار را در مقابل كارفرما و دولتش قرار مـي    
دهد، و بهترين شرايط را براي وحدت و اتحاد آراي 

در ايـن شـرايـط كـه           .  كارگران فراهم مي آورد  
بورژوازي از هراس خود به اعتـراضـات كـارگـري       
اذعان دارد، در شرايطي كه بي افقي كـامـل كـل      
دستگاه حاكمه و كارفرماهاي ريز و درشـت بـراي     
همه عيان شده است، تشكيل مجامـع عـمـومـي       
كارگران، و منظم برگزار كردن آن، بهترين امكـان  
حفاظت و امنيت كارگران و نمايندگان آنان را در   

 .محيط كار ممكن مي سازد

وید د  ھان  ان   !کار

 !ايلنا و چماق اخراج كارگر
 

 امان كفا

 
 

استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشكالي اينچنين عيان، بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار 
توجيه كردن اين وضعيت، ابدي و ازلي و . شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند

طبيعي قلمداد كردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فكري و فرهنگي و 
بخشي از اين . زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره كننده است. اخالقي در اين جامعه است

اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و . ابزارها از اعصار كهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند
تعصبات اخالقي جاهالنه، قوم پرستي، نژادپرستي، مردساالري، همه و همه حربه هاي فكري و فرهنگي طبقات حاكمه در طول تاريخ براي 

همه اينها در اشكال نوين و ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در خدمت مصون . خفه كردن و سربزير نگاهداشتن توده كاركن جامعه بوده اند
 . ...داشتن مالكيت و حاكميت بورژوايي از تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه كارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند

 
 فرهنگ، ايدئولوژي و اخالق

 )خط رسمي -يك دنياي بهتر برنامه حزب حكمتيست (



ت    ٣٨حک  ٤ 

هفته گذشته روحاني در صحن مجلـس هـنـگـام       
مراسم راي اعتماد به وزير علوم، هراس خود را از     

 :فضاي دانشگاه ها اينگونه بيان كرد
 
خواهيم كه دانشگاه از مسائل سياسي جـدا   ما نمي” 

دانشگاهي .  باشد ولي باشگاه سياسي هم نبايد باشد
خواهيم آگاه به مسائل سياسي كه شعارهـايـش    مي

هاي سياسي  اگر گروه.  هاي سياسي نگيرد را از گروه
هاي سياسي كنند روش خودش  خواهند فعاليت مي

مـا  ” ...  “ را دارد كه بايد از آن راه عـمـل كـنـنـد           
بـازي و       خواهيم دانشگاه مـركـز سـيـاسـت          نمي

خواهـيـم    مي.  گاه اين جناح و آن جناح باشد جوالن
دانشگاه ”... “اعتدال و آرامش در دانشگاه حاكم شود

بايد مومن و پايبند به اصول انقـالب و نـظـام و          
 ...“ گذار ملت باشد خدمت

 
بدنبال ماجراي اسيدپاشي عوامل رژيم به روي زنان 
و اعتراضات وسيع در اصفهان و تهران، مشام آآسيد 

آمران ” زير عباي “  برادران بسيج” تيز شده كه مبادا 
در صدد براه انداختـن  “  به معروف و ناهيان از منكر

ديگري و ايجاد فضاي رعـب در    “  انقالب فرهنگي” 
دانشگاه ها برآيند؛ اگر در جامعه هر جوجه پاسـدار  
و هر كفن پوش اسالمي ميتواند آنگونه كـه دلـش     
ميخواهد عربده بكشد امـا دانشـگـاه ظـرفـيـت             
زنجيرچرخاني خط امامي ها را نـدارد؛ مـيـتـوانـد        

 .شود و كار دستشان دهد“ سياسي”سريعا 
 

اما آنچه امروز در جامعه مي گذرد از چماق كشـي  
به زنان گرفته تا اعدام ها و تحمـيـل فـالكـت و         

بيكاري بي سابقه به طبقه كـارگـر، ديـر يـا زود           
انعكاس خود را در صحن دانشگاه ها خواهد يافـت؛  
روي سخن روحاني به جوخه هاي ارعاب رژيم در   

اوباش بسيجي و  برادران حـزب  “  خصوصي” بخش 
اللهي است؛ به زبان بي زباني اعتراف مي كند كـه    
بقاء رژيم از موضع قدرت در دانشگاه هـا عـمـلـي       

 .نيست و نبايد پاي آن رفت؛ فعال غالف كنيد
 

همه اين را پذيرفته اند كه دانشگاه تاريخا مـكـان     
غـيـر   .  زورآزمايي ارتجاع با آزاديخواهي بوده اسـت 

سياسي كردن دانشگاهها با تذكر و يادآوري اينكـه  
“ دانشگاهها در تحوالت اجتماعي پيشتاز بوده انـد ” 

هشدار روحاني به خطر عـروج دوبـاره چـپ در          
دانشگاه و تاثير آن بر فضاي اعتراضي جـامـعـه و        

روحاني دارد به رقـبـاي درون       .  طبقه كارگر است
در دوران بـه  .  حكومتي خود خطر را گوشزد ميكند

، در دوراني كه نه تنـهـا   “ اعتدال” ته رسيدن دولت 
كمترين اثري از متحقق شدن مطالبات اجتماعـي،  
اقتصادي و رفاهي مردم زحمتكش وجـود نـدارد       
بلكه فشار بي عدالتي و بيكاري و فـالكـت و بـي        
مسكني و استبداد، كماكان بر جاي خـود بـاقـي        
است، در دوراني كه آخرين خشتهاي تـوهـم بـه        
دولت، كم كم در حال از جا كندن است، هـمـه از     

تـا  “  مـحـتـرم   ” رژيم تا مردم و از ژورناليست هاي   
محافل و ارگان هاي دولتي چشم دوخته انـد تـا       
ببينند كه بر ويرانه هاي اضمحالل اين يكي دولت، 
كدام سياست عروج مي كند و اين خـالء را چـه       

 . كسي و چه جرياني پر ميكند
آزاديخواهي و برابري طلبي را تـنـهـا جـريـان و          

جنبشي ميتواند تامين كند كه در تامين آن ذينفع 
. است و اين كمونيـسـم طـبـقـه كـارگـر اسـت              

كمونيسمي كه شش سال پيش نسل جـوان زيـر       
در دانشگاه نمايندگي كرد و دانشگاه را “  داب” چتر 

به سنگر مبارزه عليه خفقان و سركوب، سنگر دفاع 
از كارگر و پايان دادن به ستمكشي زن، تـبـديـل      

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب سركـوب  .  كرد
شدند اما پرچم و افقي كه در مقابل جـوانـان در       
جامعه گذاشتند، جواب به نياز واقعي اين جـامـعـه    

مبـارزه و    .  است و در دل ميليونها انسان زنده است
اعتراض راديكال در دانشگاه، تالش براي شكستـن  
فضاي انتظار و ارعاب و تامين آزاديهاي سياسي و   
ابتدائي ترين حقوق انساني، تنها و تنهـا در گـرو       

 .  بدست گرفتن همان افق و همان پرچم است
امروز با كنار رفتن فضاي سنگـيـن سـركـوب آن         
دوران، بار ديگر بايد جريانات بورژوائي و مرتجع را   

امروز بايد نقش و تاثير آنها را در     .  حاشيه اي كرد
عقب گردي كه به دانشگاه تحميل كردند به عنوان 

جامعه بـه چـپ     .  كارنامه آنها به گردنشان  آويخت
خود محتاج است، كمونيسم جواب واقعي و انساني 
مشقاتي است كه به طبقه كارگر و زن و جوان آن   

امروز ضروري است نسـل    .  جامعه تحميل كرده اند
جوان و دانشجويان راديكال با اتكا به تجارب ايـن    
چند سال، با سربلندي و افتخار از اين دوران دفـاع  
كند و صف خود را متحد و آماده جدالهاي جـدي    

اين تنها راه پـيـشـروي تـحـرك          .  پيش رو كنند
الزم است تضمين كـرد    .  راديكال در دانشگاه است

تحرك سياسي و راديكال، مقابله بـا ارتـجـاع در          
 . دانشگاه تماما از صف جريانات بورژوايي جدا است

 
روحاني گوشش را سفت به زمين چسبانده و لرزش 

به چـه زبـانـي        .  اين نظم ارتجاعي را شنيده است
بگويد كه جدال جارى در ايران و دانشـگـاه هـاي      
ايران مقابله اسالم قساوت و اسالم تساهل نيـسـت،   
جدال واليت فقيه و قانون نيست، جدال داعـش و    

نيست، بلكه جدال آزاديخواهى “  اسالم خوش خيم”
 . ...با استبداد و ارتجاع در همه اشكال آن است

 !فعال غالف كنيد
 در ادامه هراس روحاني از  فضاي سياسي دانشگاه 

 
 فواد عبداللهي

نفر از شخصيتهاي انسان دوست فـراخـوان    130اخيرا 
تظاهرات و اعتراض در حمايت از مردم كوباني و عليـه  

تشـكـيـالت    .  داعش در روز شنبه اول نوامبر داده انـد   
از ايـن    )  خط رسـمـي  ( خارج كشور حزب حكمتيست 

فراخوان حمايت ميكند و از همه بشريت مـتـمـدن و      
انساندوست توقع دارد كه به ايـن تـحـرك انسـانـي          

 .بپيوندند
 

آنها تـا    .  مردم كوباني شايسته بيشترين حمايتها است
كنون با اتكا به نيروي خود، زن و مرد، پير و جوان در   
مقابل داعش يكي از فرزندان جنايتكار ناتو و متحديـن  

آنها براي دفاع از حرمت و   .  منطقه اي آنها ايستاده اند
كرامت انساني خود، براي دفاع از حق حيات خـود بـا     
همه امكانات محدودي كه دارند در مـقـابـل مشـتـي        
جنايتكار و آدم كش ميجنگند و تـوحـش داعـش را        

 .افسار كرده اند
 

مقاومت قهرمانانه مردم كوباني در شرايـطـي صـورت      
در حالـيـكـه    “  جهان متمدن و دنياي آزاد” ميگيرد كه 

مدعي مبارزه با تروريسم هستند و مشغول تشـكـيـل      
اند در تمام اين مدت چشـم بـه     “  ائتالف عليه داعش” 

انتظار شكست كوباني بودند و كوچكترين كمكـي بـه     
 .آنها نكردند

 
مردم كوباني با مقابله جسورانه خود راه ديـگـري در       
. مقابل مردم محروم و متنفر از داعش قرار داده اسـت   

الگويي از مبارزه با اتكا به قدرت متحد و اراده انسانـي  
خود و بدون اميد بستن به دولتهاي مرتجع غربي كـه    
از عاملين اصلي توليد داعشها در منطقه و جهان بـوده  

 .و هستند
 

دفاع از مردم كوباني وظيفه بشريت متمدن، وظـيـفـه    

. طبقه كارگر و هر انسان شريفي در سراسر جهان است
نبايد گذاشت كوباني شكست بخورد؛ دفاع از كـوبـانـي    

 .دفاع از انسانيت در مقابل توحش و بربريت است
 

 
 زنده باد همبستگي جهاني در دفاع از 

 مردم كوباني
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دفاع از كوباني دفاع از 
 انسانيت است

 
در حمايت از فراخوان تظاهرات اول نوامبر (

 )در دفاع از كوباني


