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ی ت کار ی                  حو ا  آزادی                     

 کارگران جهان متحد شويد!

 “دانشگاه پادگان نيست”
 بازي معاون وزير با آتش!

 ثريا شهابي

روحاني رئيس جمهور رژيـم         
اسالمي قرار است كه در روزهـاي  
پاياني ماه ژانويـه امسـال بـراي        
ديدار رسمي با مقامات دولتي بـه    
پاريس سفر كند و بساط ديگـري  
از همبستگي و همدلي بـا دولـت     
فرانسه، و عليه ميليونها نفر گرفتار 
در زندان فقر و مـحـرومـيـت و         

 اختناق ايران، براه اندازند. 
چرا كه نه!  مگر هيئت حاكمه       

وقت فرانسه و دول غربي اولـيـن   
حاميان و متحدان ارتجاع اسالمي 
ايران نبودند و خميـنـي، جـوهـر       
اپوزيسيون عقب گرا و ارتجاعي را 
در نوفل لوشاتو پاريس، به جامعـه  
مترقي، چپ و انقالبي ايـران در      

، تحميل نكردند.  مـگـر      57سال 
خميني، اين جانور ضـدبشـري و     
اسالمي را زير نورافكن نگذاشتنـد  

، 57و او را بعنوان رهبر انـقـالب     
قالب نكردند! بي ترديد باز هم بي  
بي سي و خيل ژوناليستهاي كاسه 
ليس وزارتخانه هاي دول غـربـي   
در اين روز، آفتابي خواهند شد تـا  
دوباره در بوق و كرنا بدمند و بـه    
مردم بگويند كه اين آدم امـيـد       
توسعه و امنيت و شكـوفـايـي و      
تغييرات در ايران و منطقه اسـت.    
بي ترديد باز تكـاپـوي پـلـيـس        

و سـاكـت     “  نـرم ” فرانسه براي   
كردن كمونيست ها و مخـالـفـان    
استبداد و ارتجاع در ايـران آغـاز     

 خواهد شد.
روحاني نماينده و چكيده حاكميت 

سرمايه داري امـروز ايـران، در         
زمخت ترين و كريه ترين شـكـل   
آن است. رهبر اركستر سـرمـايـه،     
رئيس قوه مجريه، رئيس مـافـوق   
ساواما و وزارت اطالعات حكومتي 
است كه آدمكشي وجه مشخصـه  
اصلي آن است. زندانيان در ايـران   
رسما زنداني ايشاننـد. كـارگـران       
بردگان مزدي دولت ايشانند، زنان 
و كودكان رسما تحـت قـوانـيـن       

 اسالمي ايشان اسيرند.  
در حكومت ايشان است كـه         

ميليونها نفر زير خط فقر زنـدگـي   
ميكنند، كه هفت ميليون كـودك    
كار وجود دارد؛ كـودكـانـي كـه         
توسط خرافات مذهبي و قـومـي     

شستشوي مغزي داده مي شـونـد.   
پرداختن يـا بـاالكشـيـدن مـزد          
كارگران، تعيين سهم يـا ابـعـاد        
محروميت مردم از بـهـداشـت و      
مسكن و سوادآموزي، بـا ايشـان     
است. ايشان است كه بودجه حوزه  
هاي علميه قم، سپاه و بسـيـج و     
نهادهاي سركوبگر را تعيين ميكند 
و ميپردازد. ايشان است كـه دارد     
افغانستاني هاي ساكن ايـران را      
پاكسازي قومي ميكند، آپـارتـايـد    
جنسي و قومي را در جـامـعـه در      
ميان شهروندان دامن مـي زنـد،     
بزور حجاب سر زنان مـيـكـنـد.       
ايشان رئيس كل اين بوروكراسـي  
ضد انساني، ضد كارگري و ضـد    

 زن در ايران است. ...

كمونيسم و دانشگاهها در ايـران از        
موضوعات هميشه داغ سياسي بـوده    
است. به بهانه يك اظهار نظري كمي  
قديمي نگاهي به موقعيت امـروز آن      

 بيندازيم.  
شهريور ماه امسال، معاون فرهنگي وزير علـوم طـي      9 

سخنراني در  يكي از مراسم دولتي ـ دانشگاهي، فرمودند 
اين ها مقدمه چينـي  ...“.  دانشگاه پادگان نيست كه ” كه 

 براي داغ كردن بساط انتخابات از نيمه اول سال بود. 
مابقي توضيحات اهميت چندان زيادي ندارد. آنچـه كـه      

مهم است، زير آبي رفتن معاون وزير مربوطه و خـزيـدن    
شبانگاهي او به درون سنگري آشنا است! سنگـر آشـنـا       

دانشـجـويـان    ” ، متعـلـق بـه        “ دانشگاه پادگان نيست” 
مـعـروف   “  داب” يا هـمـان       “  آزاديخواه و برابري طلب

را چه كسي ممكن است از خاطر برده  88تا  86سالهاي 
، “ دانشكاه پادگان نيسـت ” باشد! به عاريت گرفتن  پرچم  

توسط معاون وزير علوم درخور توجه است. بدست گرفتن  
پرچمي كه نماد جنبشي وسيع و سـراسـري، چـپ و            
كمونيستي، عميقا آزاديخواه و برابري طلب، كه از جملـه  
قوياً عليه و در مقابل صف آقاي معاون و مـجـلـس و          
وزارتخانه مربوطه بود، اگر  نشان حماقت آقاي مـعـاون     
وزير نباشد، بي شك بيانگر ناشيگري بي تناسبي اسـت.    

“ جـلـب تـوجـه      ” بخصوص اينكه اين پارازيت بـراي      
دانشجويان براي رفتن بپاي صندوق هاي راي انتخابـات  

 4مجلس، توليد شده است. اين بازي با آتش است!  ص

مردم ميزبانان جمهوري اسالمي را 
 ميشناسند!

پاريس نوفل لوشاتو ديگري توليد 
 نخواهد كرد

 تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست كارگري حكمتيست (خط رسمي)

ديشب لحـظـه بـه      ” فرخ نگهدار:  
لغـو كـامـل      ” لحظه خبر مي آمد.  

شـور و     تحريم هاي هستـه اي،   
هلهله و شادي در شهرها، صـعـود   

و اسـتـعـفـاي      بورس، سقوط دالر
ناگهاني سـخـن گـوي شـوراي         

سال پس از روزي      37نگهبان...    
كه شاه رفت، تحريم ها رفت. هـر   
دو روز را شاهد لبخندهاي ماندگار 
بر چهره مردم ميهنـم بـوده ام...         
كاش ياران رفته هم بـودنـد. بـه       
خون خفته هاي تپه هاي اوين، پر 

، قــربــانــيــان   67پــر شــدگــان     
 “كهريزك، ... و با خود گريستم...

 
اين اولين بار نيست كه فـرخ         

و “  پيشروي ها” نگهدار از هيجان  
اشكش به سرعت در “  پيروزي ها” 

ميايد و سر به عرش كـبـريـايـي       
 ميزند. 

اما مسله اين نيست كـه ايشـان       
بيشتر از سران ريز و درشت نظـام  
دلنگران آينده حكومت اسـالمـي     

 است و كاسه داغتر از آش! ...

 “ تجارب تاريخي”درز گرفتن 
 به سبك يك پادوي كاركشته!

 فواد عبداللهي

 و اوضاع سياسي ايران “ انتخابات”
جلسه گفت و شنود با آذر مدرسي از رهبري حزب 

 4حكمتيست (خط رسمي) در لندن          صفحه 

كنفرانس ”در 
“ لندن 94انتخابات 
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در حكـومـت ايشـان اسـت كـه                  
سازشكارترين و سربراه ترين و مـطـيـع      
ترين احزاب سياسي هم اجازه فعـالـيـت    
ندارند! كه كارگران اجـازه تشـكـل و           
اعتصاب ندارند، كه زنان اجازه زنـدگـي     
ندارند و مردم را به جـرم عـقـايـدشـان        
ميگيرند و ميزنند و اعدام ميكنند. شـغـل    
ايشان پاسداري، حراست و اجـراي كـل     
قوانين و احكام نظام سرمايـه داري در      
ايران است و حقوقش را به همين عنوان 
ميگيرد. جاي هيچگونه پرده پـوشـي و       
عوامفريبي وجود نـدارد. مـردم ايـران           
ميدانند كه اين آدم يكي از سران اصلـي  
جمهوري اسالمي است. منـزلـتـي كـه        
ايشان دارد روساي قوه مجريه و مقنـنـه   

 آلمان هيتلري هم داشتند. 
بي توهمي به جمهوري اسالمي در        

جامعه ايران، در نزد طبقه كارگر و مـردم  
آزاديخواه هيچگاه به اين قدرت نـبـوده     
است. زنان و جوانـان تشـنـه آزادي و           
برابري هيچگاه به اندازه امروز مشـغـول   

اره كردن قلم پاي قوانين اسـالمـي در     
زندگي شخصي شان نبوده اند. تـولـيـد       
محصوالت معيوب بيشتري بعـنـوان راه     
نجات ايران، بعد از تراژدي نوفل لوشاتو، 
براي جامعه ايران، جامعه اي كه تجـربـه   
حاكميت بيش از سه دهه ارتجاع اسالمي 
را داشته است، توهم و خوش خـيـالـي      
بورژوازي ايران و بورژوازي جهاني است. 
خميني براي نجات نظام سـرمـايـه در        
ايران، كانديد مورد قبول دولـت هـاي       
غربي شد و در نوفل لوشاتو بـر تـخـت      
جلوس كرد. پس از بيش از سـه دهـه        
كشتار و سركوب و برپايي هالـوكـاسـت    
اسالمي،  قادر بـه بـرقـراري سـكـوت          
گورستاني براي حفظ امنيت سرمـايـه از     
تعرض مردم انقالبي ايران نشد.  پس از    
سركوب سه نسل، هنوز هم قادر نيستنـد  

 اندكي سر اختناق را شُل كنند.
تالش امروز پاريس بـراي پـهـن              

كردن فرش قرمز زير پاي روحاني بـراي  
بسرانجام رساندن وظيفه اي كه خمينـي  
و دولت هاي مختلف جمهوري اسالمـي  
ايران قادر نشدند آن را به پايان برساننـد،  

جانوري است كه مرده بدنيا آمده اسـت.    
مردم ايران نتيجه همه انواع دولت هـاي  

“ اطـالحـات  ” رفسنجـانـي،     “  سازندگي” 
خاتمي، حكومت مستضف پناه احـمـدي   
نژاد، جنبش سبز، جامعه اعتدال و تدبـيـر   
روحاني، را ديده اند و مزه ابراز وجـود و    
حاكميت همه شان را چشيده انـد. هـم      
اكنون به صـف احـزاب اپـوزيسـيـون          
بورژوايي جمهوري اسالمي و پرو رژيمي 
نگاه كنيد. به راديو تلويزيون هايي نظيـر   
بي بي سي توجه دهيد. همه شال و كاله  
كرده اند و  ميخواهند قدرت ما و اميد و   
دنياي ما را به سايه برانند. از قدرت ما و    
از آنچه كه ما ميتوانيم بـوجـود آوريـم        
وحشت دارند. هر روز سعي مـيـكـنـنـد         
بقبوالنند كه افقهاي مقابل جامـعـه راه     
حل انها و رهبري جامعه يكي از مهره ها 

 و راهكارهاي آنان است. 
اكنون كه روحاني مـدال بـازگشـت           

جـامـعـه    ” سرمايه داري ايران به كلوپ   
را به گردن آويخته، قرار اسـت    “  جهاني

بزودي روي فرش قرمز در پاريس قـدم    
در “  سـرمـايـه گـذاري      ” بزند و در مورد 

و اوضاع منطقه گفـتـگـو    “  امنيت” ايران، 
كند! اين گفتگو را بايد به كام طـرفـيـن     
زهر كرد! دولت فرانسه بايد در مـقـابـل       
افكار عمومي بين المللي پـاسـخـگـوي       
حمايت و پشتيباني بيشرمـانـه خـود از        

 جمهوري اسالمي باشد. 
ما طبقه كارگـر فـرانسـه، احـزاب              

كمونيست، اتحاديه هاي كارگري و جبهه 
آزاديخواهي و برابري طلبي در اين كشور 
را فرا ميخوانيم كه در اتحاد و همبستگي 

 40” با طبقه كارگر ايران، از فـراخـوان       
تشكل ايراني و فرانسوي در اعتراضي به 

و اعتراضات ساير “  سال جنايات رژيم 37
آزاديخواهان عليه جمهوري اسـالمـي و     
دولت فرانسه در تظاهرات روز چهارشنبه 

ژانويه در ميدان جمهوري فرانسه در    27
 پاريس، حمايت كنند. 
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 مردم ميزبانان جمهوري ...

 
مدتهاست سرفه هاي روحـانـي و          

به گريه اش مي اندازند! “  آقا” تقيه هاي 
نگهدار مانند هـر دلـقـك و پـادوي           
كاركشته و با سابقه ميتواند با هر سـاز    
سران جمهوري اسالمي بـرقصـد يـا        
بگريد اما به ميان كشيدن پاي قربانيان 

اكثريت و رژيم، -جنايات مشترك توده 
سهيم كردن آنها در خود شيـريـنـي و      
عنتربازي خود، دز بااليي از بيشرمي و   
وقاحت مي طلبد. نگهدار خاطره تـپـه      
هاي اوين، سركوب بي محاباي انقالب 

را در ذهنش مـرور     60خرداد  30و  57
هم “  وقوع حادثه” كرده است. در محل  

بوده و اينك دارد بـه مصـاف يـك            
ديگر ميرود. اما كمـدي   “  تجربه عملي” 
جديد، اين شور و هلهله “  تجربه عملي” 

ها به دور جمهوري اعتدال اسـالمـي،     
يادآور جلوه هايي از تـكـرار خـدمـات       
خونين گرايش جنبشي و خط فـكـري     

 30ايشان به جمهوري اسـالمـي در         
است. وضعيت فعلى جـنـاب       60خرداد 

نگهدار و اپوزيسيون حل شده در رژيـم،  
شاخصى است براى شناخت بستر اصلى 
آنها. پادويي و كارچاقكني آقاي نگهـدار   
و جريانش، پرونده اي قطور دارد. اينهـا   
تاريخي از مشـاركـت در كشـتـار و             

سركوب كمونيستها و مـردم آزاده در        
ايران دارند. اينها محصول و فـرآورده       
ضد انقالب اسالمى بودند، ايـنـهـا در      
همان روزهاي اول سركوب انقالب بـه  

پاسداران را به ” اسالم سياسى پيوستند، 
، “ سالح هاي سنگين مجـهـز كـردنـد      

لـو  “  ضد انقـالب ” كمونيستها را بعنوان 
دادند و در شناسائي شان فعاالنه شركت 
كردند و بعنوان رژيم خودشان، عليه هر 
جلوه مخالفت با آن ايستادند. هـرچـنـد     
جمهوري اسالمي بعد از كشـتـارهـاى      

، اينها را از خود راند، اما از هـر  67سال 
فرصتي براي تكيه زدن بـه صـنـدلـي       
رياست رهبـرانشـان در حـاكـمـيـت           
(رفسنجاني و روحـانـي و خـاتـمـي)           

دولـت  ” كوتاهي نكردنـد. بـه پـيـام            
و سردار آن لبيك گـفـتـنـد،     “  سازندگي

ي “ گفتگوي تمدنها” چهار نعل به سوي 
اسـالم  ” خاتمي دويدند و در وصـف        

خـاتـمـي    “  لبخندهاي مليـح ” و “  ليبرال
نوشتند. همانطور كه امروز در وصـف       

هاي روحاني اشك ميزيرند و “  پيروزي” 
 جفنگ ميگويند. 

امروز اين طايفه سابق كه اتحاد سياسى 
خود را مرهون بـه قـدرت رسـيـدن            

“ نظـم نـويـن     ” خمينى بود، با هزيمت 
اعـتـدال و     ” عموسام و عروج سيماى   

اسالمى و سهم خواهي اش در     “  تدبير
تحوالت منطقه، زاد ولد خود را تكميـل  
كرده است. اين ايل بعد از تخته قـاپـو      
شدن در خيمه روحاني و ولي فقيه بـه    

بـا سـاربـانـى        57قافله اى كه از سال 
خمينى عليه انقالب و آزاديخـواهـى و     
برابرى طلبى راه افتاده بود با بـازگشـت   

، جفت پـا  “ جامعه جهاني” آن به آغوش 
بدان ملحق شده اند. فرخ نگهدار آيينـه   
اي شده كه جمهوري اسالمي بايـد در    
آن به خود بنگرد و ببيند كه در حاليكـه  

 30مشغول لبخند زدن است، قهرمـان    
و “  اصالح طلـب ” اش، رستم  60خرداد 

اش اين رب النوع شـرافـت و     “ معتدل” 
پاسدار واقعي پرچم پر افتخار ايـران و      
جمهوري اسالمي كامال فهميده اسـت    
كه اين نظم و نظام ايشـان در درون        

است و هيچ جـريـان     “  بدون جانشين” 
ايـدئـولـوژيـك در صـف             -سياسي 

بورژوازي ايران به اندازه خود جمهـوري  
اسالمي قدرت حفظ اركان و مـنـافـع      
سرمايه و ارتجاع را ندارد. ملي گـرا و       
جمهوري خواه و سلطنت طلب و چـپ    
دموكرات و امثالهم، از پس جامعـه اي    
كه به محض كمرنـگ شـدن سـايـه         
استبداد و خفقان جمهوري اسالمي در   
همه زمينه ها منفجر خواهد شـد، بـر       

نخواهد آمد. مشت آهنين و ولي فقـيـه    
مي خواهد. به اين اعتبار، نفرت نگهـدار   
از مخالفين نظام تازه شده و امـادگـي     
كامل دارد كه بار ديگر به ايـن مشـت     
آهنين مجهزش كنند. نبايد به ايـنـهـا       
اجازه داد بدون پاسخ دادن بـه مـردم       
ايران، اين تاريخ و اين كارنامه سـرشـار   
از اهانت به انسانيت و آزاديخـواهـى را     
زير فرش كنند و خود را از تـيـررس         

 انتقاد جامعه بدزدند. 
امروز كه تحريم هاي غرب عـلـيـه        

لغو شده است، ديـگـر جـايـي       “  ايران” 
براي دودوزه بازي نگهدارها و نـظـام       
شان و بهانه اي براي سركيسه كـردن    
مطالبات رفاهي و خواسته هاي معيشتي 
اكثريت مردم محروم ايران وجود ندارد. 
آقاي نگهدار و دولت معتدلش بايد خود 
را آماده امواج اعتراض طبقه كـارگـر و     
مردم محروم براي بهبود معيشت، رفـاه  

دشـمـن   ” و آزادي كنند. كنار رفـتـن        
و تـحـريـم،      “  فضاي جنگي” ، “ خارجي

جمهوري اسالمي و آقاي نـگـهـدار را      
لخت و عريان و بي سالح در مـقـابـل    
مردم و مطالبات سركوب شده شان قرار 

 ميدهد. 
آنوقت زمان گريه كردن واقعي نگهـدار  

 است. اينرا ما تضمين ميكنيم.
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در لندن،  2016ژانويه  16روز شنبه      
كـه  “  انجمن سخن” كنفرانسي از جانب 

اساسا توسط جريانات و شخصيـتـهـاي    
پرو رژيمي همچون سازمان اكثريت و   
حزب توده و جريانات ريـز و درشـت       

اسالمي و به حمايت بي   –نهضت ملي 
بي سي در مورد انتخابات مجـلـس در     
ايران سازمان داده شده بود، برگزار شد. 
ناگفته نماند كه اين كنفرانس از صـادق  
زيباكالم هم دعوت به عمل آورده بـود،  
اما گويا ايشان به دليل مشكالت اخـذ    

 ويزا نتوانست شركت كند.
كنفرانس مربوطه در راس تبـلـيـغ         

براي شركت در انتخابات جـمـهـوري      
اسالمي سنگ تمام گذاشت. اين طيـف   

اصالح ” اگر تا ديروز قادر بودند به بهانه 
در نقش اپوزيسيون ظاهر شونـد  “  طلب

اما امروز و آشكارا اعالم كـردنـد كـه        
ديگر سخنگويان و مبلغين خـود رژيـم     
اند. با رديف كردن ليستـي از آمـار و         

“ شـكـوفـايـي    ” ارقام آمده بودند كـه      
را “  اعتدال” جمهوري اسالمي در دوران 

كنند و مثل هميشـه بـرايـش      “  ثابت” 
كاسه گدايي راي بدست بگيرند. قـبـال    

بود و امروز با بـي  “  اصالح طلبي” بهانه 
معني شدن اپوزيسيون دروني حكومت، 
دفاع تمام قد از نظام! اين همه وفاداري  
در عالم سياست باوركردني نيست. اينها  

سال پيـش   34خردادي هاي  30همان 
اند كه امروز با سر هم آمدن شـكـاف     
غرب و جمهوري اسالمي، پيـشـقـراول    
بقاي نظام در مقابل مطالبات فروكوفته 
مردم ايران اند. اما اين كـل مـاجـراي       
كنفرانس نبود؛ روحيه غالـب بـر ايـن        
طيف ديدني بود: شـكـسـت خـورده،          

 مغبون و بازنده... 
فعالين و كادرهاي حزب حكمتيست     

(خط رسمي) در ميان شركت كنندگـان    
حضور داشتند و در بـخـش پـايـانـي          
كنفرانس كه به سـوال و جـواب از           

پانليست ها اختصاص داشت، اظهار نظر 
كردند. فواد عبداللهي مسول تشكيـالت   
خارج كشور حزب در نوبت كوتاه خـود    
تنها توانست به سر تيتر برخي نـكـات     

 اشاره كند. از جمله اينكه: 
بيش از يك دهه تالش طيف عظيمي ” 

، روشنفكران و “ اصالح طلبان” از جبهه 
رسانه هاي رنگارنگ غرب براي بستـن  

، “ انــتــخــابــات” ،   “ جــامــعــه مــدنــي  ” 
و... به ريش    “  اصالحات” ، “ دموكراسي” 

سران اين نظام شـكـسـت خـورد و           
نتوانست مردم و مخالفين اين نظـام را    
خام كند. بازار سوت و كور انتـخـابـات     
امروز جمهوري اسالمي، تاكيد ديگـري  
است بر اينكه اين رژيم علي رغم اينكه 
يكدست تر از هميشه در مقابل طبـقـه   
كارگر و اكثريت مردم محروم ايـران و    
در برابر آزادي و رفاه و خـوشـبـخـتـي      
انسان صف كشـيـده اسـت، امـا در           
موقعيتي بي افق تر، شكست خورده تـر  

ايشـان  “  و زبون تر از هميشه قرار دارد. 
در ادامه صحبتهايشان متذكر شدند كـه  

با پر شدن شكاف غرب و جـمـهـوري    ” 
اسالمي، آن دسته از اپوزيسيوني كه تـا  
ديروز در اين شكاف زندگـي مـيـكـرد       
يعني يكي در كنار آمريكا بـود و آن        
يكي در جوار جمهوري اسالمي، امـروز  
با پر شدن اين شكاف و بـه كـمـك          

ولي فقيه، همگي به “  نرمش قهرمانانه” 
دولت اعتدال و جمهوري اسالمـي بـار     
ديگر لبيك گفتند؛ اپوزيسيـون درونـي     
براي اين حكومت باقي نمـانـده؛ اگـه      

“ اصالح طـلـبـي   ” كسي ديروز به بهانه 
اپوزيسون بود، امروز به مشروطـه اش    
رسيده و شوراي اسـالمـي و دولـت          
اعتدال نماينده آنهاست و انتخابات هـم  

 “انتخابات آنهاست؛
ما هم فكر ميكـنـيـم    ” ايشان ادامه داد:  

اين انتخابات فرصت مناسبي است؛ امـا  
نه براي راي دادن دوباره به نهـادهـاي   
رژيم و دوباره امضا كردن سند بردگـي؛  
مردم ايران به هيچ جناح حكومتي و بـه  
هيچ ارتجاعي بدهكار نيستنـد؛ بسـاط     
انتخاباتشĤن سوت و كور است و ايـن      
روز جشن ماست! مردم بايد به بـهـانـه     

انتخابات همه جا از كارخـانـه هـا تـا         
محالت زندگي تا دانشگاها و همه جـا    
متشكل شوند و مطالبات عميق رفاهـي  
و معيشتي خود را عليه كل ايـن بـازي     
انتخابات به دست بگيرند؛ مگر روحانـي  

دولت ايشĤن مـوفـق شـده        ” نميگويد 
فضاي امنيتي را از روي جـامـعـه و          

، بسيار خب؛ مردم هـم  “ انتخابات بردارد
ميتوانند خواهان لغو قوانيـن اسـالمـي      
شوند و پرچم برابري زن و مرد را بلنـد  
كنند؛ ميتوانند مطالبه لغو اعدام را بـه      
دست گيرند؛ ميتوان خواهان وسيعتريـن  
آزادي هاي سياسي و آزادي احزاب غير 
دولتي شد؛ بدون اينكه رفت و به يـك    
دور ديگر از بازتوليد استبداد و خفـقـان   

 “راي داد...
ايشان در انتهاي سخنان خود در جواب 
به تحريف پانليستها در مورد انـقـالب     

جمـهـوري اسـالمـي بـا          ” ، گفت:  57
هالوكاست اسالمي و سركوب انـقـالب   

و قلع و قمع انقالبيون سر كار آمـد.   57
اختناق و استبداد از ضروريات اين نظام 
است و انتخابات آزاد در اين رژيم پـوچ  
است. فاشيسم هيتلري را با تكـيـه بـر       
اسناد گشتاپو نميتوان روايت كرد و بـه    
اين نتيجه رسيد كه شيندر لـيـسـت و      

در “  اصـالحـات  ” گشودن دپارتمانهاي   
فاشيسم امكان دارد؛ در اروپا هم آزادي 
هاي اجتماي، دموكراسي و خـدمـات       
عمومي و ... تنها بعد از انقالب فرانسـه     

روسيه و كـوتـاه      1917و انقالب اكتبر 
كردن دست حاكميت سرمايه، كليسا و   
مذهب و خدا توانست پا بگيرد، تنها بعد 
از اين انقالبات است كه شما شاهد بـه  
حاشيه راندن ارتجاع از زندگـي مـردم     
هستيد. جامعه ايران نيازمنـد چـنـيـن        
انقالباتي است. امروز هر جريان سياسي  
كه به هر بهانه اي توجيه كند كه بايـد  
رفت و به جمهوري اسالمي راي داد،     
بايد عواقبش را هم قبول كنـد؛ بـايـد      
مسوليت ارگانهاي سركوب اين رژيم و   
بازتوليد استبداد و خفقان را قبول كنـد؛  
بايد مسوليت تحميل دوبـاره حـجـاب      
اجباري و ادامه تبعيض و نابـرابـري در     
حق زنان را قبول كند؛ بايد قبول كـنـد   

كه طبقه كارگر را به فالكت بـيـشـتـر     
 “ميكشاند...

در ادامه اظهار نظرها، محمد جعفري از   
كادرهاي عضو كميته انگلستان حـزب    
حكمتيست (خط رسمي) نيز اعالم كرد:   

در نظامي كه بر پايه اختناق و استبـداد  ”
ايستاده، چگونه ميـتـوان از مـجـراي         
انتخابات به آزادي هاي اجتماعـي، بـه     
آزادي تحزب و تشكل طبقـه كـارگـر،      
مبارزه با مذهب و خرافه، رهـايـي زن     
و ... دست يافت؟! راه رسيدن بـه ايـن         
مطالبات در جمهوري اسالمي مسـدود    
است؛ يك عده اي را جـلـو جـامـعـه          
گذاشته اند كه دوباره براي تـحـمـيـل       

ايشـان  “  استبدادشان مشروعيت بخرند. 
در جواب به مليحه محمدي از سازمـان  
اكثريت كه در سخنراني شان تـاكـيـد      
كرده بود كه نبايد مردم خواهان وعـده    
هاي آسماني و دور از تحقق بـاشـنـد،      

چرا تحقق تشكل ها و احـزاب    ” گفت:  
مستقل كارگري در ايران وعـده هـاي     
آسماني است؟ چرا مطالبه لـغـو اعـدام      
وعده آسماني است؟ اگر كسي خواهـان  
آزادي احزاب سيـاسـي بـاشـد وعـده          
آسماني است؟ شما نه تنهـا اسـتـدالل      
نكرديد بلكه داريد يك حقيـقـت را از       
جامعه ايران پنهان ميكنيد؛ شمـا انـگ     
خشونت طلبي را به جنبشها و به جامعه 
اي كه عليه جمهوري اسالمي اسـت و    
خواهان آزادي و رفاه و خوشبختي است 
زديد بدون اينكه متوجه باشيد كه اتفاقا 
خشونت را خود جمهوري اسـالمـي و       
استبداد طبقه حاكم، بر جامعه تحمـيـل   

 “  كرده است.
در پايان كنفرانس، اطـالعـيـه حـزب       
حكمتيست (خط رسـمـي) در مـورد            

ميان شركـت كـنـنـدگـان        “  انتخابات”
پخش شد كه با برخورد سخيفانه يكـي  
از اعضاي سازمان اكثريت روبرو شـد.    
اما كادرهاي حزب حكمتيست ضـمـن     
افشاي دوباره سياست ها و خدمات اين 
جريان و حزب توده بعنـوان يـكـي از        
عوامل سر كار آوردن جمهوري اسالمي 

و بيش از  57و به خون كشيدن انقالب 
سه دهه پادويي اين جـريـانـات بـراي       
رژيم، با متانت و خونسردي كامل بدرقه 

 شان كردند. 
 2016ژانويه  18
 1394ديماه  29

در  94كنفرانس انتخابات ”در 
 چه گذشت“ لندن

 تشكيالت انگلستان حزب حكمتيست
 واحد لندن –(خط رسمي)  

م! یا و ده باد  ی!                ز سال وری   گ  
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خطر آن را از ولي فقيه كه هرسال بـه    
مناسبت نزديك شدن روز دانشـجـو،       
هشدار ميدهد كه مراقب رشد كمونيسم 
در دانشگاهها باشيد و هركجا شل داديد 

 آن جا شل ندهيد، بپرسيد!  
اما اينكه معاون وزير، پس از تـمـلـق        
بسيار در وصف قشر دانشجو و تـعـلـق    

شكر مـيـل     ” آنها به نظام،  جسارت  و 
دانشـجـويـان    ” و با پـرچـم     “  كرده اند

عـكـس   “  آزاديخواه و برابـري طـلـب     
يادگاري گرفته اند، عالوه بر كمبودهاي 
احتمالي در شيارهاي مغز  آقاي معـاون  

 وزير، گوياي واقعيات مهم تري است. 
شوراي عـالـي     ” ايشان در پناه توپخانه 

و مصوباتش، كه هـر  “  انقالب فرهنگي
نوع تشكل غيراسالمي در دانشگاهها را 
ممنوع كرده است و برادران سـپـاه و       
بسيج و وزارت اطالعات و حـراسـت و     
دادگاهها و زندانها قريب چـهـل سـال      

اين ممنوعيت را براي “  به خوبي” است 
ايشان اعمال كرده اند، نشسته است. از    

اعـتـمـاد بـه       ” اين روست كه امروز با   
هوس ميكنند كه پا به چـنـيـن      “  نفس

ميداني بگذارد! هرچند كه دانشجـويـان    
معترض، بدون كسب اجازه از ايشـان،    

آذر امسال،  16چند ماه بعد و در مراسم 
آذر    16روياي بـرگـزاري       “  شيريني” 

را به كام ايشان و “  دستگاهي” دولتي و 
دوستانشان تلخ كردند و پاسخ اراجـيـف   

 او را دادند. 
از اطالعيه حزب حكمتيست در مـورد      

آذر امسال بخوانيد كه مـيـگـويـد:        16
عليرغم تبليغات پر سروصدا و بيمـايـه   ” 

آذر امسال  16وعده هاي دولت اعتدال، 
به امكان و محملي براي اعـتـراض و       

تبديل شد. در  “  انتظار” اعالم پايان دوره 
دانشگاه تهران قريب به هزار دانشجوي 
اين دانشگاه مستقل از بـرنـامـه هـاي       
فرمايشي تشكلهاي دولتي، با حضور در 
صحن دانشگاه و با صدور يك بيـانـيـه    
روشن مطالبات خود را اعالم كـردنـد.     
دانشجويان  با سـردادن شـعـارهـايـي        

دانشگاه پول گردان، تضعيـف  ” همچون 
آموزش رايـگـان حـق        ” ، “ زحمتكشان
پرديس بين الـمـلـل،      ” ، “ مسلم ماست

امكانات برابر، حـق    ” ، “ انحالل انحالل
آموزش خصوصي، نمي ” ، “ مسلم ماست

در ” ، “ دانشگاه پادگان نيست” ، “ خواهيم
دانشگاه بيگاري، بعـد از تـحـصـيـل          

، “ استاد دانشگاه، دالل پروژه” ، “ بيكاري
بار ديگر رو به جامعه اعالم كردند كـه    
اين اوضاع و شرايط را نبايد پذيرفت. در  

آذر به روز حمايت از  16دانشگاه زنجان 
زندانيان سياسي، اعتراض به تبـعـيـض    
جنسي، و دفاع از حقوق معلمان تبديـل  

آذر در دانشگاهاي نجف آبـاد،     16شد.  
خواجه نصيرالدين و عالمه به صـحـنـه    
اعتراض به وضعيت اسف بار زنـدگـي     
دانشجويان و فشار و خفقان تبديل شد. 
در دانشگاه صنعتي تهران با همه تدابير 
امنيتي و گسيل نيروهاي خـودي بـه       
مراسم، رييس دولت اعتدال را با شـعـار   

“ روحاني حيا كن، دانشگاه را رها كـن ” 
بدرقه كردند. در دانشگاه كردسـتـان و      
پيام نور سنندج، عليرغم فضاي امنيتـي  
شديد، دانشجويان در بيانيـه خـود بـا        
اعالم اينكه ارمغان دولت اعتـدال جـز     
تنگ تر شدن فضا در دانشـگـاهـهـا و       
تشديد فشار اقتصادي به دانشـجـويـان    
نبوده، خـواهـان بـهـبـود وضـعـيـت             
دانشگاهها، آزادي زندانيان سـيـاسـي،      
بهبود وضعيت معيشت مردم و كـاهـش   

 “ فاصله طبقاتي شدند.
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جناب معاون وزير و وزازتخانه مربـوطـه   
شان ميدانند كه دانشگاه ها در ايـران،    
مستقيماً و بالواسطه تريبون و سـنـگـر    
طبقه كـارگـر، چـپ، كـمـونـيـسـم،             
آزاديخواهي و برابري طلبي است. اگـر     
نيرويي خارج از سوخت و ساز تحركـات  
دانشجويي، با تـكـيـه بـه ابـزارهـاي           
حكومتي،  با سانسور و اختناق و ارعـاب  
و گرو گرفتن امكانـات تـحـصـلـي و          
ملزومات زندگـي، در مـقـابـل رشـد            
كمونيسم در دانشگاههاي ايـران سـد       
نبندد، كمونيسم همه دانشـگـاهـهـاي       

 ايران را يك روزه تسخير ميكند.  
تفاوت دانشگاه و دانشجـو در ايـران،       
ايراني كه تاريخا و سنتا اخـتـنـاق زده      
است (از هر نوع آريامهري يا اسالمـي)،    

اختناقي كه مهم ترين ركن حفظ نظـام  
است، با دانشگاه در اروپا و آمريـكـا در     
همين است. در ايران دانشگاه تـاريـخـا     
سنگر مبارزه با اختناق و سـركـوب و       
نابرابري و بي عدالتي اسـت، و بـراي       
جوان معترضي كـه هـنـوز گـرفـتـار           
مسئوليت تامين مـعـاش خـانـواده و           
محظورات ناشي از آن نيست، انقـالبـي   
پرور است! اين انقالبي گري، اگر ديروز  
براي اپوزيسيون هاي درون خانـوادگـي   
نظام (اسالمي  و ملي) امكـانـي بـراي      
ابراز وجود فراهم ميكرد، امروز و پس از 
تسخير فضاي دانشگاهي توسـط يـك     
سنت معين، سنت دانشجويان آزاديخواه 
و برابري طلب، كامال مهر كمونيسـتـي   
خورده است. از اين روست كه مـعـاون     

بـه  ” وزير مربوطه تالش ميكند خود را   
تا بلكه مهمالت “  رنگ جماعت در آورد
 اش طرفدار پياد كند. 

صحبت از تسخير دانشگاههـا تـوسـط      
كمونيسم، آن هم كمونيسم نوع معينـي  
است. كمونيسمي كه نه از خانواده توده  
و  اكثريت و جبهه ملي و نهصت آزادي 
و چريك و فدايـي و مـجـاهـد، كـه            

سال قبل عروج كـرد!   8كارگري است!  
سركوب شد، اما در هر طپش و تحـرك  
دانشجويي زنده است. مـعـاون وزيـر         
ميگويد زنده است! به اين خاطر اسـت     
كه او براي خود شيريني سعي ميكند بـا  

 بيرق آن عكس يادگاري بگيرد!    
امروز در دانشگهاي ايران، هر مـبـارزه،   
اعتراض متحد و مـتـشـكـل بـراي            
كوچكترين خواست رفاهـي، از وضـع       
سلف سرويس تا اعتراض بـه جـدايـي      
جنسي، از اعتراض به خصوصي شدن تا 
فساد كادر آموزشي، از اعـتـراض بـه        
پادگاني شدن دانشگاه تا دخالت و نقش 
دانشجو در جدول بندي تحصيلي، هـر    
پيشروي در هر اعتراض و مبـارزه اي،    
بالواسطه صداي دانشجوي معترض را   
به صداي كمونيسم و طبقه كارگر پيوند 

 ميدهد.  
، نقش دانشگاهها در رساندن 57انقالب 

صداي آزاديخواهي و انقـالب، نـقـش      
دانشگاهها در رساندن صداي اعـتـراض   
كارگر كمونيست، و پس از آن در سـيـر   
سركوب انقالب، تعرض به دانشگاهـهـا   
براي بازپس گرفتن اين دستاورد مـهـم   
انقالب،  سركوب خونين سازمـانـهـاي    
چپ و كمونيست در دانشگاهها تـوسـط   

دوستان آقاي معاون وزيـر، پـاكسـازي      
خونين استادان و دانشجويان و كاركنان  
دانشگاهها از هر عنصر غيراسالمـي و    
آزايخواه و برابري طلب بقصد ريشه كن 
كردن كمونيسم در دانشگاهها،  پس از   
دو دهه پاشاندن خاك مرگ بر جامعه و 
دانشگها،  شكست خورد. سنگر گرفتـن   
مقام معاونت وزارت علوم پشت بـيـرق     
دانشجويان آزاديخواه و برابري طـلـب،   
اعتراف به اين شكست است. بايد ايـن     
اعتراف را پذيرفت و اين  شكـسـت را     

 ثبت كرد!    
دانشگاهها در ايران يكي از مهمتـريـن   
سنگرهاي طبقه كارگر براي پيـشـروي   
است. هر پيشروي در اعتراض متحد و    
متشكل، مستقيم و غيردولتي، كسب هر 

“ پيش پا افتاده” مطالبه ظاهرا كوچك و 
بي ترديد طبقه كارگر را در  موقـعـيـت    
مطلوب تري براي مقاومت و پيشـروي  
در جدال هر روزه اش بر سر معيشت و   
رفاه و آزادي هاي سياسي قرار ميدهـد.  
كمونيست ها بايد  تضمين كنـنـد كـه      
دانشگاه همچنان سنگر ازاديخواهـي و    

 برابري طلبي بماند! 

 دانشگاه پادگان نيست...”

ت!   ل او ب  و  ه کار    درت 

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
عبداللهي فواد   سردبير: 

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

و “ انتخابات”
اوضاع 

 سياسي ايران 
 

جلسه گفت و شنود با آذر مدرسي از 
 رهبري حزب حكمتيست (خط رسمي) 

 در لندن
 

راس  - 2016ژانويه  30زمان: شنبه 
 بعد ظهر 5الي  3ساعت 

 
دوستاني كه مايل به شركت در اين 

جلسه هستند جهت اطالع از آدرس مكان 
با بختيار پيرخضري مسول كميته حزب 

 در لندن تماس بگيرند:
07577952113 

 
 كميته انگلستان حزب حكمتيست 

 (خط رسمي) واحد لندن


