
  -حزب  کمونيست کارگرى  

 حکمتيست

١٠٦ 

                                        ١٣٩٠آذر  ١١

 ٢٠١١دسامبر  ٢

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 ٤صفحه 

 ٢صفحه 

 ٢صفحه 

 ٤ صفحه

از سخنان جوانفکر تا 
 حمله به سفارت انگليس 

 

 حسين مرادبيگی

 

سخنان ھفته گذش�ت�ه ج�وان�ف�ک�ر، 
مشاور احم�دی ن�ژاد و مس�ئ�ول 
روزنامه دولتی ايران، حاکی از 
تشديد شکافھای درون جمھوری 
اس/می بود. جوان�ف�ک�ر ت�ا آن�ج�ا 
پيش رفت که ب�ه ن�ق�ش مس�ت�ق�ي�م 
خامنه ای و بيت رھب�ری او در 
س���رک���وب ج���ن���ب���ش س���ب���ز و 
اعتراضاتی که ح�ول ان�ت�خ�اب�ات 

ش��ک��ل گ��رف��ت اش��اره  88س��ال 
کرد. در کنار اي�ن، ح�م�ل�ه روز 
س��ه ش��ن��ب��ه ع��وام��ل ج��م��ھ��وری 
اس/می به سفارت ان�گ�ل�ي�س در 
تھران، ابع�اد ت�ازه ای ب�ه ت�ن�ش 
م��ي��ان ج��م��ھ��وری اس��/م��ی و 
آم��ري��ک��ا و  دول غ��رب داده و 
اخ��ت���/ف���ات درون ج���م���ھ���وری 
اس/م�ی را ن�ي�ز ت�ح�ت الش�ع�اع 

 خود قرار داده است.   

م��ع��ض��/ت و مس��ائ��ل م��ت��ع��ددی 
خ���ام���ن���ه ای و دي���گ���ر س���ران 
جمھوری اس/می را وارد دور 
جديدی از اي�ن کش�م�ک�ش ک�رده 
اس��ت ک��ه ح��م��ل��ه ب��ه س��ف��ارت 
 بريتانيا ميتواند شروع آن باشد. 

تناقض خ�ود ج�م�ھ�وری ب�ا ھ�ر 
نوع گشايش ج�دی در س�رم�اي�ه 
داری ايران که ب�ی ش�ک ب�دون 
جلب سرم�اي�ه ھ�ای خ�ارج�ی و 
ورود ت��ک��ن��ول��وژی کش��ورھ��ای 
غرب در مقياس وسيعی مق�دور 
نيس�ت، مش�ک�6ت اق�ت�ص�ادی و 
س��ي��اس��ی و اج��ت��م��اع��ی ای ک��ه 
حکومت اس6می ب�ا آن درگ�ي�ر 
اس��ت، اف��زاي��ش ت��ح��ري��م��ھ��ای 
اقتصادی ت�ا ح�د ت�ح�ري�م خ�ري�د 
 نفت و ت�ح�ري�م ب�ان�ک م�رک�زی

 ايران که 

دانش      گ      اه  
سن گ ر دف اع 
از آزادی و 

 برابری!

       

                         

ھر سال آذرماه در م�ح�ي�ط�ھ�ای آم�وزش�ی  
حال و ھوای ديگری به سياست در اي�ران 

آذر تاک�ن�ون دو م�ھ�ر ب�رجس�ت�ه  ١٦ميدھد.
اعت�راض�ی ب�ر خ�ود دارد ک�ه در ھ�ر دو 
مورد جا پای محکم کمونيستھا و چ�پ�ھ�ا را 
در  دانشگاه نشان م�ي�دھ�د.ت�ج�رب�ه اول ک�ه 
عموما عليه استبداد شاه سابق ايران ب�ود و 

ش��م��س��ی ب��ر م��ي��گ��ردد ب��ا ١٣٣٢ب��ه س��ال 
جانباختن سه ت�ن از دانش�ج�وي�ان دانش�گ�اه 
تھران اي�ن س�ن�گ�ر ض�د اس�ت�ب�داد س�ي�اس�ی 
اع��/م م��وج��ودي��ت ک��رد. ن��ي��م ق��رن از آن 
حادثه گذشت تا اينبار  دانشج�وي�ان چ�پ و 
ک��م��ون��ي��س��ت ب��ع��د از ي��ک دوره س��رک��وب 
سيس�ت�م�ات�ي�ک و م�ي�دان داری ان�ج�م�ن�ھ�ای 
اس/می و تحکيم وحدت،  پ�رچ�م آزادی و 

 برابری را با روشن بينی بر افراشتند.

، ک�م�ون�ي�س�م ٦٠بعد از س�رک�وب�ھ�ای دھ�ه 
دانشگاه  ت�ح�ت ت�اث�ي�رو ن�ف�وذ  ک�م�ون�ي�س�م 
دخالتگر دوره معاصر ايران سر بر آورد. 
نحله ھای اين درخت تنومند به سرعت در 
ھمه دانشگاھھای کشور گسترانده ش�د.چ�ن�د 
سال Yزم بود تا اين نوع کموني�س�م ت�ع�ي�ي�ن 
سازمانی ب�ه خ�ود دھ�د.ط�ي�ف وس�ي�ع�ی از 

دانش��ج��وي��ان چ��پ و ک��م��ون��ي��س��ت فض��ای 
اختناق را ب�ا اب�ت�ک�ارات و ف�دارک�اري�ھ�ای 
خود شکستند. در مقابل" ت�ح�ک�ي�م وح�دت" 
قد علم کردند. و دھ�ھ�ا نش�ري�ه، ان�ج�م�ن و 
گروه م�ط�ال�ع�ات�ی  م�ارکس�ي�س�ت�ی تش�ک�ي�ل 
دادن���د.ب���رآم���د اي���ن ت���/ش جس���وران���ه، 
"دانشجويان آزاديخواه و ب�راب�ری ط�ل�ب" 
بود." داب" محصول  ت/ش طيف وسيع�ی 
از دانشجويان کمونيست بود که روشن ت�ر 
از نيم قرن گ�ذش�ت�ه م�ط�ال�ب�ات و خ�واس�ت�ه 
ھايی را طرح و پيگيری ک�رده ان�د ک�ه ب�ا 
جامعه ، با خواسته ھای جنب�ش ک�ارگ�ری، 
زنان و دانشجويان  م�رب�وط ب�ود.پ�/ت�ف�رم 
خود را "حقوق جھ�انش�م�ول انس�ان" ق�رار 
دادند. پيشروترين قوانينی که تاکنون مدون 

 شده است.

      جمال کمانگر    

م  ح  ت  وای ج  ن  گ  س  ف  ارت 
 ايران -انگليس

 (بخشھايی از 

 مصاحبه راديو پرتو

 با رحمان حسين زاده) 

 

در برنامه دي�گ�ری از رادي�و راديو پرتو: 
پ��رت��و رح��م��ان حس��ي��ن زاده رئ��ي��س دف��ت��ر 
سياسی حزب حکمتي�س�ت م�ھ�م�ان ب�رن�ام�ه 
است. از مسئله حمله به سفارت انگ�ل�س�ت�ان 
در تھران شروع کنيم. از يک طرف گف�ت�ه 

ميشود که ساعقه ای در آس�م�ان آب�ی ب�ود. 
جمھوری اس/می که به نظر م�ي�رس�ي�د ک�ه 
روابط خودش را با جامعه بين الم�ل�ل�ی  ب�ا 
چنگ و دندان داشت،بھبود ميبخشي�د، ي�ک 
دفعه حمله به سفارت انگلستان را سازم�ان 
دادند،آشکارا ھمه شواھد نشان م�ي�دھ�د ک�ه 
سازماندھی شده بوده از يک ط�رف گ�ف�ت�ه 
ميشود روند ط�ب�ي�ع�ی ج�م�ھ�وری اس�/م�ی 

 ھمين بوده که ھست شما چه فکر ميکنيد؟

به نظرم اين اتفاق رحمان حسين زاده: 
روند طبيعی نبود.  اين در بطن دو مسئله 
اتفاق افتاده، يکی از آنھا کشمکشی است 
که ايندوره بين کشورھای غربی و 

جمھوری اس/می دوباره اوج گرفت . به 
ع/وه اين اتفاق حمله به سفارت انگليس 
در تھران ضرب در اخت/فات جناحی 
درونی خود جمھوری اس/می ھم می 
شود. بارھا گفتيم اين کشمکشی که غرب 
با جمھوری اس/می دارد ،جمھوری 
اس/می از آن بھره برداريھای خودش را 
می کند و اين يک نمونه تيپيک از آن 
بھره برداری  سياسی است که جمھوری 
اس/می وجناحھای آن  ازآن استفاده می 
برند وقبل از ھر چيز اتفاقا عليه جامعه 
 ايران و خود مردم ازآن استفاده می برند. 

 

 

 

 

قدردانی از رفيق خالد حاج 
 محمدی

 

بيش از دوسال ھر ھفته و به طور منظم  نش�ري�ه 
کمونيست ھفتگی با سردبيری رف�ي�ق خ�ال�د ح�اج 
محمدی انتشار يافت. در تمام اين دوره ما ش�اھ�د 
ت/ش جدی و پيگير رفيق خالد  برای انت�ش�ار ب�ا 
کيفيت اين نشريه بوديم. به اين م�ن�اس�ب�ت ھ�ي�ئ�ت 
دايم دفتر سياسی حزب،  بي�ش�ت�ري�ن ق�دردان�ی را 
برای فعاليتھای رفي�ق خ�ال�د  ح�اج م�ح�م�دی در 

 سردبيری نشريه کمونيست ھفتگی قائل است. 

با بھترين و بيشترين آرزوھا، موف�ق�ي�ت ھ�ر چ�ه 
بيشتر رفيق خالد ح�اج م�ح�م�دی در ف�ع�ال�ي�ت�ھ�ای 

 سياسی و حزبی را خواھانيم.  

 

از ط  رف ھ  ي  ئ  ت داي  م دف  ت  ر س  ي  اس  ی ح  زب 
 حکمتيست 

 رحمان حسين زاده 

   ٢٠١١بيست و ھشتم نوامبر 

آذر، عليه جنگ، عل ي ه  ١٦
 استبداد

 برای آزادی ، برابری

 

 مظفر محمدی

 

در دل کش��م��ک��ش��ھ��ای ح��اد س��ي��اس��ی و 
بح�ران�ھ�ای درون خ�ان�واده ب�ورژوازی 
چه در سطح کشور و چه بين الم�ل�ل�ی و 
درفضای جنگی  که بوج�ود آورده ان�د، 

 آذر ديگری قرار داريم. ١٦در آستانه 

آذر امسال می خواھد به چ�ه چ�ي�زی ١٦
جواب بدھ�د و ک�دام ت�وق�ع را ب�رآورده 
 سازد؟ اين سئوالی است که بار ديگر و 

 در اوضاع و احوالی متفاوت پيش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی دانشجويان آزاديخواه  دانشگاه ھ�ا 
 قرار گرفته است.

دانشگاه ھای ايران ھمچون کل ج�ام�ع�ه 
ب��ه گ��رايش��ات س��ي��اس��ی واج��ت��م��اع��ی 
گوناگونی تقسيم می شوند. ھ�ر گ�راي�ش 
از زاويه منفعت خود دنبال پاسخ به اي�ن 

 سئوال است.

 کارگران مصر به نوامبر   ٢٥ تظاھرات

 ٣صفحه سوی ميدان تحرير                            

 اعNميه تشکيNت بريتانيای حزب حکمتيست

اعتصاب ميليونی و تظاھرات صدھا ھزار نفری پاسخ 
 ٣صفحه دولت اين کشور!           کارگر بريتانيا به  طبقه

 کارگران جهان متحد شويد!



 
  کمونيست ھفتگی

 

 مرگ بر جمھوری اس6می!

 محتوای جنگ  سفارت ...

فض��اس��ازی ج��ن��گ��ی و فش��ارھ��اي��ی ک��ه 
کشورھای غربی دارن�د ،ت�ھ�دي�دات�ی ک�ه 
خود بريتانيا داشته،  اينجا منج�ر ش�د ب�ه 
اينکه اول مجلس اس/می س�ط�ح راب�ط�ه 
را پايين بياورد با بريتانيا و از ھ�م�ان�ج�ا 
رق��م خ��ورد ک��ه در ف��ک��ر آکس��ي��ون��ھ��ا و 
اقدامات ديگری خ�واھ�ن�د ب�ود. ش�م�ا ھ�م 
اشاره کردي�د، ب�رن�ام�ه ري�زی ش�ده ب�ود 
وي��ک مش��ت کس��ان��ی ک��ه ع��م��دت��ا ج��زو 
مواجب بگيران ھيئت حاکمه ج�م�ھ�وری 
اس/می ،بيت رھبری و اين مورد ح�ت�ی 
مجلس اس/می ھست�ن�د،س�ازم�ان�ش دادن�د 
واس��م��ش را گ��ذاش��ت��ه ان��د ، "ح��م��ل��ه 

دانش�ج��وي��ان" ک�ه خ��ي��ل�ی روش��ن اس��ت،  
اينھا دانشجو نبودند ! به س�ف�ارت ح�م�ل�ه 
کردند تا از اين وضعيت استفاده ب�ب�رن�د. 
از اين طريق بر معض/ت واقعی که ب�ا 
آن دست بگريبانند، س�رپ�وش ب�گ�ذارن�د، 
اذھان عمومی را به جای ديگر کانال�ي�زه 
ک�ن�ن�د، اي�ن ج�زو ش�گ�ردھ�ای دول�ت�ھ��ای 
بورژوا و جمھوری اس/می بوده اس�ت. 
دوب���اره ج���م���ھ���وری اس���/م���ی چ���ھ���ره 
ايستادگی  در مقابل تعرض "بي�گ�ان�گ�ان 
و دفاع از کشور و م�ل�ت"  را دارد ب�ه 
خودش می گيرد. ميخواھد ت�وھ�م اي�ج�اد 
کند،می خواھد در عين حال ج�ام�ع�ه را 
به نظر من از اين طريق مرعوب ک�ن�ن�د 
وخودی نش�ان دھ�ن�د. ب�ع�/وه ج�دال�ھ�ای 
جناحھای درون جم�ھ�وری اس�/م�ی ھ�م 
در اين مورد خود را نشان م�ي�دھ�د. ک�ل 
دارودسته بيت رھبری و حتی اين مورد 
مجلس اس/م�ی ک�ه اYن خ�ودش را در 
راستای بيت رھبری وخامنه ای تعري�ف 

ميکند، با حمايت از اينکار ب�ه م�ان�وری 
در مقابل دولت احمدی نژاد دست زدن�د. 
اظھار نظر سخ�ن�گ�وی وزارت خ�ارج�ه 
ش��ان ح��اوی ن��ا خش��ن��ودی از اي��ن ک��ار 
است،  در صورت�ي�ک�ه ع�ل�ی Yري�ج�ان�ی 
رئيس مجلسشان کام/ با خشن�ودی دارد 
از آن دفاع م�ي�ک�ن�د. م�ا حص�ل ک�ل اي�ن 
فضا سازی نھايتا عليه مردم اس�ت. اي�ن 
عاقبت مانورھای سياسی است که  اتفاقا 
کشورھای غربی طی اي�ن م�اج�راھ�ا ب�ه 
دامن جمھوری اس/می می ريزند و اين 
رژي��م ھ��م از آن ب��ه ع��ن��وان "م��وھ��ب��ت 
الھی" استقبال م�ي�ک�ن�د.از ط�رف دي�گ�ر 
کشورھای غربی ھ�م ب�ھ�ره ب�رداري�ھ�ای 
خود را دارند. تعطيلی سفارت ان�گ�ل�ي�س 
،به ع/وه آلمان و فرانسه و نروژ سفي�ر 
فراخواندند. با اي�ن فض�ا س�ازی ظ�اھ�را 
پرونده جمھوری اس/می را سنگي�ن ت�ر 
ميکنند برای اھداف و برنام�ه ھ�اي�ی ک�ه 
احتماY در آينده داش�ت�ه ب�اش�ن�د.اي�ن چ�ار 
چوبی است که اي�ن ات�ف�اق در آن ات�ف�اق 

 افتاده است. 

اين ج�دال ت�اک�ن�ون ب�ه ن�ف�ع راديو پرتو: 
   جمھوری اس/می نچرخيده است؟

در اين دور ج�دي�د رحمان حسين زاده : 
فکر نميکنم. اين دوره فرق مي�ک�ن�د. اي�ن 
ماج�را ب�ر بس�ت�ر ت�ح�وYت خ�اورم�ي�ان�ه 
برجسته شده است. تحوYت خ�اورم�ي�ان�ه 
به ضرر ج�م�ھ�وری اس�/م�ی چ�رخ�ي�د. 
موقع�ي�ت م�ن�ط�ق�ه ای آن ض�ع�ي�ف ش�ده 
است. آمريکا و کشورھای غربی اين را 
ميدانند و خ�ود در ف�ک�ر آن�ن�د، اوض�اع 
منطقه را در راستای مناف�ع خ�ود ش�ک�ل 
دھند. از جمله ميخواھند  به مزاحمتھ�ای 

جمھوری اس/می پايان دھند. فش�ارھ�ای 
اين دوره آنھا در اين راستا است. غ�رب 
مدعی تر در مقابل ج�م�ھ�وری اس�/م�ی 
ظاھر شده و فشارھا را بي�ش�ت�ر م�ي�ک�ن�د. 
ع/وه بر فض�ا س�ازی ن�ظ�ام�ی ، آن�چ�ه 
واقعی ت�ر اس�ت، م�ي�خ�واھ�ن�د در اب�ع�اد 
گسترده تری تحريم اقتصادی را ع�م�ل�ی 
کنند. بحث تحريم نفت ايران و يا با ن�ک 
مرکزی از آن جمله است. ف�ک�ر م�ي�ک�ن�م 
م��ع��ادل��ه ب��ه ض��رر ج��م��ھ��وری اس��/م��ی 

 چرخيده است.  

خ��ي��ل��ی ک��وت��اه، م��ردم و رادي  و پ  رت  و: 
کارگران چگونه بايد نگاه ک�ن�ن�د ب�ه اي�ن 

 مسئله؟

: بارھا تاکيد شده و رحمان حسين زاده
فکر کنم تجربه خود کارگران و مردم 

ھم ھست،اين مانورھايی که ھم  
کشورھای غربی دارند و ھم بھره 
برداريھای جمھوری اس/می و جناحھا 
از آن سرسوزنی ربطی به منفعت 
کارگر  و مردم در جامعه ايران 
ندارد.نه تنھا ندارد در ضديت آشکار  با 
منفعت کارگران و مردم است و اين را 
به روشنی می بينيم. از اين فضا و 
تھديدات آمريکا و غرب،  جمھوری 
اس/می عليه مردم و عليه آزادی ھای 
سياسی استفاده ميکند. با اتکا به تحريم 
اقتصادی تعرض وسيعتر به سفره مردم 
را تدارک می بيند. اين واقعيت را بايد 
ديد و اعتراض و مبارزه خود را مستقل 
از جدالھای غرب و جمھوری اس/می 
بايد به پيش برد. کارگر و مردم در 
جامعه اعتراض خود را دارند. 
چھارشنبه ھمين ھفته در لندن ديديم در 

ابعاد ميليونی کارگر و مردم عليه دولت 
حاکمه آنجا به ميدان آمده اند. در 
ھمانحال کارگران ايران ھم اعتراضات 
خود را دارند. اينجا ميخواھم يک ھم 
سرنوشتی را تاکيد کنم . کارگر ومردم 
در ايران و انگليس دراعتراض و 
مبارزه شان در کنار ھمديگر ھستند 
ظاھرا دولتھا ی دو کشو ر ھم جنگ 
ديپلماتيک با ھمديگر دارند. در ھر دو 
کشور، چه در لندن و چه در تھران 
کارگر و مردم Yزمست " نه " خودشان 
را به دولتھای حاکم دو کشور ، به 
مانوورھا و سناريو ھای آنھا بگويند. 
در اين ماجرا و در دل شکافھايی که 

دشمنان ما دارند بايد خود آگاه تر،  
متحد تر و متشکل تر شويم.  ھمبستگی 
طبقاتی کارگران و مردم در اين 
کشورھا را بيشتر بکنيم اعتراض و 
مبارزه مان را در ايران گسترش بدھيم. 
اين آن راھی است که بايد طی کنيم. نه 
مانوور کشورھای غربی جای اميد 
کارگر ومردم است نه بھره برداريھا ی 
اين يا آن جناح جمھوری اس/می و 
جدال آنھا جای کوچکترين توھم برای 
کارگر و مردم است. دوره آن است 
خيلی آگاه و روشن و متحد و متشکل 
در ھر کارخانه، کارگاه، دانشگاه و 
مدرسه و محله صف جنبش خود را 
آماده کنيم، عليه دشمنان طبقاتی مان 
عليه سناريوھای ضد انسانی آمريکا و 
غرب اعم از فضا سازی جنگی و 
تحريم اقتصادی، عليه ھيئت حاکمه 
بورژوايی و جمھوری اس/می که 
ميخواھد از اين وضعيت عليه کارگران 

 و مردم ما استفاده کنند.*** 

 آذر، عليه جنگ، عليه ... ١٦

آخوند و حراس�ت و بس�ي�ج و ح�زب هللا 
دانشگاه ھا از ھمين حاY خ�ود را ب�رای 
مقابله ب�ا ھ�ر ن�وع ص�دای اع�ت�راض و 
آزاديخواھی آماده م�ی ک�ن�ن�د، ت�ي�م ھ�ای 
جاسوسی شان را تشکي�ل و گ�روه ھ�ای 
فش��ار و ت��ع��رض ب��ه  ت��ج��م��ع ھ��ای 
دانشجويان و ب�ھ�م زدن اج�ت�م�اع�ات را 

 بوجود می آورند.

ان��ج��م��ن ھ��ای اس��/م��ی و تش��ک��ل ھ��ا و 
شعبات ملی مذھبی، ن�اس�ي�ون�ال�ي�س�ت�ھ�ا و 
طرفداران جن�ب�ش س�ب�ز ت�/ش خ�واھ�ن�د 
کرد بخشی از دانشج�وي�ان را ب�ه دن�ب�ال 
خود بکشند تا اميد جنبش ش�ان را ب�رای 
ابراز وجودی "سبز" برآورده س�ازن�د... 
اما اين ھ�ن�وز در ص�د بس�ي�ار ک�م�ی از 
توده عظيم دانش�ج�وي�ان دانش�گ�اه ھ�ا را 

 تشکيل می دھد. 

توده ی عظيم دانشجويان، نه منفعتی در 
جمھوری اس/می و نھادھايش دارند، نه 
ملی اند، نه مذھبی. تجربه ج�ن�ب�ش س�ب�ز 
را پشت سر خود و ده ھا درد و مس�ال�ه 
و مش��غ��ل��ه و م��ط��ال��ب��ه دارن��د. تص��اوي��ر 
دانشجويان کشته شده در حم/ت اوب�اش 
جمھوری اس/می به کوی دانشگاه پ�ي�ش 

چشمانشان است. تش�ک�ي�ل پ�رون�ده ھ�ای 
قضايی، تعيين وثيقه ھای سنگ�ي�ن ب�رای 
دانش��ج��وي��ان زن��دان��ی، اس��/م��ی ک��ردن 
دانشگاه، محروميت ھ�ای از ت�ح�ص�ي�ل، 
تھديد به آپارتايد جنسی در دانش�گ�اه ھ�ا، 
استبداد و خفقان و ارتجاع را با م�غ�ز و 
پوست و استخوان تجربه کرده ان�د. ف�ق�ر 
و تنگدستی و بيکاری پ�دران و م�ادران 
و خ���ان���واده ھ���ای خ���ود و س���رک���وب 
اع��ت��راض��ات ک��ارگ��ران ع��ل��ي��ه ت��وح��ش 
سرمايه را لمس کرده اند...  و ب�ا ھ�م�ه 
اينھا  در ب�ي�رون و درون دانش�گ�اه ھ�ا 

 زندگی کرده و بزرگ شده اند...

آذر به اين ت�وده وس�ي�ع ج�وان�ان ک�ه  ١٦
اکثرا فرزندان کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان 
ھس��ت��ن��د، ت��ع��ل��ق دارد. ف��ع��ال��ي��ن چ��پ و 
رادي���ک���ال و دانش���ج���وي���ان آزادي���خ���واه 
وبرابری طلب از چنين نيروی عظي�م�ی 
در اطراف خود برخوردارند. روزھ�ای 

آذر، روز بسيج ت�وده وس�ي�ع  ١٦قبل از 
دانشجويی عليه  مظالم، ست�م وس�رک�وب 
و تحقير و بی حرمتی ھايی است ک�ه ب�ه 
اي�ن ج�وان�ان و ب�ه ک�ل ج�ام�ع�ه م�ا روا 
داشته می شود. عليه پادگانی و اس�/م�ی 
کردن دانشگاه، عليه ھر گونه ت�ح�ق�ي�ر و 

بی ح�رم�ت�ی ب�ه انس�ان و ع�ل�ي�ه فض�ای 
جنگی ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ھ�ا و ع�ل�ي�ه اس�ت�ب�داد 

 بورژوازی حاکم بر ايران است. 

آذر روز اب��راز وج��ود ج��وان��ان و  ١٦
دانشجويان در دانشگ�اه ھ�ا در ص�ف�وف 
گسترده، مستقل از ناسيوناليسم و مذھ�ب 
و خرافات و مستقل از جنبش ارت�ج�اع�ی 
سبز، مستقل از صف اپوزيسيون منتظر 
جنگ و دخالتھای ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی اس�ت. 
دانشجويان دانشگاه ھ�ای اي�ران ت�ج�رب�ه 
پ��ر اف��ت��خ��ار دانش��ج��وي��ان آزادي��خ��واه و 
برابری طلب را پشت سر دارن�د، ش�ب�ح 
پرچم آزادی و برابری ھ�ن�وز ب�ر ف�راز 
دانش��گ��اه ھ��ا در گش��ت وگ��ذار اس��ت. 
آزاديخواھی و برابری طلبی از حم�اي�ت 
وس��م��پ��ات��ی  ص��ف��وف گس��ت��رده ای از 
دانشجويان دانشگاه ھا برخوردار اس�ت. 
مدافعان و فعالين اين جنبش رادي�ک�ال و 

 انسانی در ميان دانشجويان کم نيستند. 

ع/وه بر اينھا تج�رب�ه ج�وان�ان ان�ق�/ب�ی 
کشورھای شمال افريقا و ب�وي�ژه مص�ر، 
الگو و الھام بخش ان�ق�/ب�ي�ون ج�وان در 
منطقه و در سطح بين المللی شده اس�ت. 
جنبش وال استريت ک�ه اک�ن�ون ج�ن�ب�ش�ی 
جھانی است، نابرابری نظام استثم�ارگ�ر 

سرماي�ه داری را نش�ان�ه گ�رف�ت�ه اس�ت. 
اينکه  بورژوازی يک درصدی  از قب�ل 

درصد انسانھ�ای ک�ارگ�ر و  99استثمار 
زحمتکش جوامع بشری امروز، از ھمه 
نعمات برخوردار است و فقر و ف�/ک�ت 

 99و بيحقوقی و تبعيض و تحقير را ب�ه 

درصد شھروندان جامعه ت�ح�م�ي�ل ک�رده 
 است...

از چ��ن��ي��ن پ��ت��انس��ي��ل��ی در  ١٦آذر  ١٦
دانشگاه ھا و از چنين موقعيتی در جدال 
ازاديخواھی و  انق/بيگری با ن�اب�راب�ری 
و استثمار و استبداد در ابعاد بين المل�ل�ی 
برخوردار است. بايد دي�د ک�ه  دانش�گ�اه 

آذر چ�گ�ون�ه ب�ه  ١٦ھای ايران در اين 
استقبال يک ابراز وجود ع�ظ�ي�م انس�ان�ی 
درمحکوميت تھديدات جن�گ�ی واس�ت�ب�داد 
ج��م��ھ��وری اس��/م��ی، ع��ل��ي��ه ت��ح��ري��م 
اقتصادی، عليه  تبع�ي�ض ون�اب�راب�ری و 
تحقير و ارتجاع در لباس ناسيوناليس�م و 

 سبز و سياه خواھد رفت.

دانشجويان آزاديخواه و ب�راب�ری ط�ل�ب، 
لوYی اتحاد و ھ�م�ب�س�ت�گ�ی ت�وده وس�ي�ع 

دانشجويان در دانشگاه ھا و ق�ل�ب ت�پ�ن�ده  
يک جنبش عظيم انسانی در اي�ن ب�خ�ش 

  از جامعه ما ھستند.***

٢صفحه    



 ١٠٦شماره 
  کمونيست ھفتگی

 

 زنده باد جمھوری سوسياليستی

 تلويزيون پرتو 
ب ع د از ظ ھ ر ب ه وق ت  ٧ت ا   ٦تلويزيون پرتو روزھای جمعه ساعت

 روی ماھواره ھات برد پخش ميشود.  KBCتھران از کانال  

 فرکانس پخش                                            
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زمان پخش برنامه ھای پروتو را به 
آشنايان خود اطNع دھيددوستان و   

 ما را از کيفيت پخش برنامه ھا مطلع کنيد

 نوامبر  ٢٥ تظاھرات

 کارگران مصر به 

 سوی ميدان تحرير
 

 

 

 

نوامبر  ٢٥در پی اعت/ی جديد انق/ب در مصر، سازمانھای کارگری روز 
تظاھرات بزرگی را به سوی ميدان تحرير برگزار کردند و در مسيرھای 
گوناگون از مح/ت مختلف شھر قاھره تا ميدان تحرير راھپيمائی کردند. در 
مسير راھپيمائی، کارگران شعارھای طبقاتی و انق/بی عليه قوانين محدود 
کننده شورای ارتش سر ميدادند: "اعتصاب قانونی است، عليه بقايای نظام 
ساقط شده است"، "انق/ب انق/ب تا پيروزی، ضدانق/ب بر مصر حکومت 
ميکند"، "معيشت، آزادی، عدالت اجتماعی"، "کارگران مصر با قدرت 
اع/م ميکند: ما حکومت ارتش را نميخواھيم"، "انق/بيون مصر اع/م 
ميکنند: نه طنطاوی و نه جنزوری" (جنزوری نخست وزير جديد مصر که 
توسط شورای ارتش مامورتشكيل کابينه شده است)، "اعتصاب س/ح ماست 

 عليه سلطه ارتش، قدرت بايد در دست ما باشد" و ... 

 

يکی از زنان شركت کننده اظھار داشت: "خبری از عدالت اجتماعی نيست 
اص/ً. ھيچ نشانه ای از بھبود معيشت در زندگی مردم ديده نميشود. 
جنزوری سه بار در حكومتھای سابق وزير بوده، و اصل تعيين حداقل و حد 
اکثر حقوق را رد کرده است. ما ھم او را رد ميکنيم". کارگر ديگری اضافه 
کرد: "آنچه امروز جريان دارد مبارزه بين دزدھا و مردم است، شورای 
ارتش و پليس آنھا طبعا نماينده دزدھا ھستند و از بقايای نظام سابق دفاع 

 ميکنند".

 

فاطمه رمضان رھبر کارگری سوسياليست شناخته شده در صف مقدم 
تظاھرات و راھپيمايی حضور داشت و درباره موقعيت طبقه کارگر در 
انق/ب جاری مصر چنين گفت: "تا کنون ھنوز کارگران و سازمانھای 
کارگری با ظرفيت کافی و تحرک متحدانه کافی به ميدان نيامده اند. ما 
ھنوزدر ابتدای تولد جديدمان ھستيم. تشکلھايمان جديد ھستند و جريانات 
گوناگونی بطور جدی عليه تشکلھای ما ميجنگند و در راس آنھا اساساً دولت 
و اين ارتش است که قانون ممنوعيت اعتصاب را تصويب کرده اند، قانونی 
که حسنی مبارک جرات تصويب آن را نداشت. در حاليکه از تصويب قانون 
حاضر و آماده آزادی تشکلھای کارگری سر باز ميزنند. بخصوص سرمايه 
داران، تشکلھای جديد کارگران را بويژه در مناطق صنعتی مرتبا زير 
ضرب و فشار ميگذارند. قصابی ميکنند. کارگرانی که دست به تشکيل 
اتحاديه محل کارشان بزنند را اخراج ميکنند. انگار كارگران بايد تمام عمر 
از حق تشکل محروم بمانند. اين نظام حقيقتا از پيوستن کارگران به ميدان 
تحرير وحشت دارد. چون كارگران نقش مھمی در ساقط کردن مبارک 
داشتند. طبعا ما منكر اين واقعيت نيستيم که کارگران ابتدا در ظرفيت طبقه 
وارد نبرد نشدند اما بعدا اعتصابات و تحصنھای روزمره صدھا کارخانه و 
شركت، موجب تسريع سقوط حسنی مبارك شد و در واقع دور اول انق/ب 

 ژانويه را به سرانجام رساند". ٢٥

 

تظاھرات و راھپيمائی کارگران به رغم ت/شھای پليس ارتش برای ممانعت 
از ورود آن به ميدان تحرير وارد ميدان شد و با فرياد شعارھا مورد استقبال 

 قرار گرفت.

 

//:httpبرگرفته از سايت مرکز کمونيسم پرولتری در جھان عرب 

www.pcaworld.net 

 فاطمه رمضان 

اعNميه تشکيNت بريتانيای حزب 
 حکمتيست

اعتصاب ميليونی و تظاھرات 
  صدھا ھزار نفری پاسخ طبقه

دولت اين   کارگر بريتانيا به
 کشور!

 

نوامبر (نھم آذر) بالغ  ٣٠  روز چھار شنبه
بر دو ميليون ک�ارگ�ر ب�خ�ش�ھ�ای خ�دم�ات�ی 
ش�ھ�رداري�ھ�ا، آت�ش نش��ان�ي�ھ�ا، پ�رس�ت��اران، 

ھ�ھ�ا و ب�ن�ادر،  مامورين مرزی در فرودگا
معلمين، پرستاران و کارگ�ران ق�ط�ارھ�ای 

به تغييرات پيش�ن�ھ�ادی دول�ت در اعتراض 
در مورد حقوق و سن بازنشستگ�ی، دس�ت 

در اين طرح قرار است به اعتصاب زدند. 
سال و  ٦٧  سال به ٦٠سن بازنشستگی از 

درصد بيش�ت�ر از ق�ب�ل  3ھمچنين پرداخت 
بازنشستگی و در عوض ک�م�ت�ر   برای بيمه

حقوق آنان در ش�راي�ط�ی   از يک درصد به
  ع�م�ل م�ي�ک�ن�د، ب�ه  تورم افسارگسيخ�ت�ه  که

در عين ح�ال  شد.  دستمزدھا اضافه خواھد
اتحاديه ھای کارکنان بخش دولتی ميگوين�د 
براساس ت�غ�ي�ي�رات پ�ي�ش�ن�ھ�ادی دول�ت در 
زمينه شرايط بازنشستگی، سھ�م ک�ارک�ن�ان 
در حق بيمه بازنشتستگی افزايش می ي�اب�د 
در حاليکه مس�ت�م�ری ک�م�ت�ری ب�ه ھ�ن�گ�ام 

 بازنشستگی به آنھا پرداخت خواھد شد.

 

دو سوم مدارس تعطيل شدند، ق�ط�ارھ�ا از 
ح��رک��ت ب��از ايس��ت��ادن��د و ھ��زاران ن��وب��ت 

تعويق افتادند و آش�غ�ال�ھ�ای   بيمارستانھا به
ب�اق�ی م�ان�دن�د. ب�رای   شھرھا دست نخورده

کنترل مرزھا از پ�ل�ي�س اع�ت�ص�اب ش�ک�ن 
ن��م��ودن��د. اي��ن روز روز ق��درت   اس��ت��ف��اده

کارگر بريتانيا ب�ود. دول�ت در   نمايی طبقه
  ھ�ا را ب�ه اخير رھب�ران ات�ح�ادي�ه  يک ھفته

اس�ت،   م�ت�ھ�م ک�رده  برخور غير مسئوYنه
رھ�ب�ران   اما اين اتھامات خ�ل�ل�ی در اراده

است. درصد باYي�ی   ھا وارد نکرده اتحاديه

از م�ردم وس�ي�ع��ا ع��ل�ي�رغ��م زھ�ر افش�ان��ی 
ح��اک��م از اع��ت��ص��اب ح��م��اي��ت   دس��ت��گ��اه

ھ�ای ک�ارگ�ری در  کردند.رھبران ات�ح�ادي�ه
  دول�ت ھش�دار دادن�د ک�ه  اين راھپيمايی به

اعتراضات آنان تا منصرف ک�ردن دول�ت 
خ�واھ�د داش�ت و در   از تصميم خود ادامه

  ژان�وي�ه  صورت ت�ن ن�دادن دول�ت در م�اه

مجددا وارد اع�ت�ص�اب خ�واھ�ن�د   سال آينده
شد. در ع�وض ن�خ�س�ت وزي�ر ان�گ�ل�ي�س، 
کامرون گفت "اين اعت�راض�ات خ�ل�ل�ی در 

آنان وارد نميکند" اما در اوج ب�ي�ان   اراده
اش" ترسی بر او مس�ت�ول�ی ب�ود،  "قاطعانه

ج�ري�ان   ب�ه  ترس از جنبش خودآگاھ�ی ک�ه
اس�ت. ب�ري�ت�ان�ي�ای   و وارد عمل ش�ده  افتاده

امروز بريتانيای قبل از ت�ح�رک�ات م�ي�دان 
اش�غ�ال   تحرير مصر و جنبش م�وس�وم ب�ه

کارگر بريت�ان�ي�ا   وال استريت، نيست. طبقه
  نيز از رويدادھای تاريخی يکس�ال گ�ذش�ت�ه

  ن�ه  م�ي�خ�واھ�د و  اس�ت و ن�ه  درس گرف�ت�ه

از   م���ي���ت���وان���د در م���ق���اب���ل اي���ن درج���ه
افسارگسيختگی و تحميل ف�ق�ر و ب�ي�ک�اری 

گر خاموش بماند و تاوان بحرانی را  نظاره
 نقشی در ايجاد آن ندارد.  بدھد که

 

  ح�زب ح��ک�م��ت�ي��س�ت در ب��ري�ت��ان�ي��ا وظ��ي�ف��ه

در اي�ن   انترناسيوناليستی خود م�ي�دان�د ک�ه
در ک�ن�ار   جدالھای تاريخی و تعيين ک�ن�ن�ده

کارگر اين کشور سھمی اي�ف�ا ک�ن�د و   طبقه
ھ��م�ي�ن م�ن�ظ��ور از اط��/ع رس�ان��ی ت��ا   ب�ه

حض��ور ف��ع��ال در اع��ت��راض��ات م��وج��ود 
کارگر ب�ري�ت�ان�ي�ا خ�واھ�ي�م   ھمدوش با طبقه

 ايستاد.
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 کمونيست را بخوانيد

 کمونيست را بدست کارگران برسانيد

 کمونيست را تکثير و توزيع کنيد
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 از سخنان جوانفکر تا ...

 

اساسا ريشه در تشديد رقابت قطبنديھای 
جھانی جديد سرم�اي�ه و ج�ن�گ ب�ر س�ر 
بازارھای تقسيم شده سابق دارد، بحران 
جھانی سرمايه که ج�دا از ف�اک�ت�ورھ�ای 
جھانی و منطقه ای و م�ح�ل�ی در م�ورد 
جمھوری اس/می، افق ھرنوع سرم�اي�ه 
گذاری جدی را در اقت�ص�اد ب�ورژوائ�ی 
اي��ران ک��ور ک��رده اس��ت، در م��ج��م��وع 
طرفين اين دعوی را به تش�دي�د ت�ن�ش و 
دور ج��دي�دی از کش��م�ک��ش م��ي�ان خ��ود 

ح��م��ل��ه س��ازم��ان ي��اف��ت��ه کش��ان��ده اس��ت. 
جمھوری اس/می به س�ف�ارت ان�گ�ل�ي�س 
جوابی است که خامنه ای و جناح او ب�ه 
اوضاع پ�ي�ش رو داده ان�د. ب�ا ع�ل�م ب�ر 
اينکه از دس�ت آم�ري�ک�ا و دول غ�رب 
کاری عليه جمھ�وری اس�/م�ی س�اخ�ت�ه 
نيست و حکومت اس/می ھنوز ميت�وان�د 
عليه منافع آمريکا و دي�گ�ر دول غ�رب 
در ع��راق و ل��ب��ن��ان و ف��ل��س��ط��ي��ن و 
افغانستان و در سطح ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی ن�ي�ز 
وارد ع�م�ل ش�ده و ب�رای آن�ان مش�ک��ل 
ايجاد کند و لذا آنان را به کنار آم�دن ب�ا 

 خود وادار کند.  

خامنه ای ھمچنين از سازماندھی حم�ل�ه 
ب��ه س��ف��ارت ان��گ��ل��ي��س اھ��داف زي��ر را 
تعقيب ميکند: کاھش اخت/ف�ات ج�ن�اح�ی 
درون جمھوری اس/می بر سر ت�ق�س�ي�م 
و انتقال قدرت ميان خود و متحد ک�ردن 
آنان مجددا حول بيگانه س�ت�ي�زی ک�ه در 
آن بتوانند "انتخابات" پيش رو را ب�دون 

از س���ر  ٨٨ت���ک���رار ح���وادث س���ال 
بگذرانند. در عين حال کوب�ي�دن کس�ان�ی 
از "خودی ھا"ی نظامشان ک�ه در اي�ن 
ج��و و فض��ا ب��خ��واھ��ن��د در اخ��ت��/ف��ات 
جناحی، خامنه ای و بيت رھبری او را 
نشانه روند. و سرانجام و مھمتري�ن آن، 
استفاده از جو و فضای جنگی که ب�ا آن 
خواستھای اق�ت�ص�ادی و رف�اھ�ی  ت�وده 
کارگر و ديگر مردم آزادي�خ�واه را ب�ی 
جواب گذاشته و مبارزه و ت/ش آنان را 
برای آزاديھ�ای س�ي�اس�ی و ت�ع�رض ب�ه 

 حکومت اس/می سرکوب کنند. 

تص��م��ي��م دول��ت ان��گ��ل��ي��س ب��رای بس��ت��ن 
سفارت جمھوری اس�/م�ی در ل�ن�دن و 
اق��دام��ات مش���اب��ه دي��گ���ر کش��ورھ���ای 
اروپائی در حمايت از اين دولت ممک�ن 
است بتواند به انزوای بيشتر ج�م�ھ�وری 
اس/می در سطح جھان�ی  م�ن�ج�ر ش�ود 
بويژه که ح�ک�وم�ت اس�/م�ی دي�گ�ر از 
موقعيت قبلی اش در منطقه ب�رخ�وردار 

 نيست. 

در اين م�ورد ب�دون ش�ک م�ف�س�ري�ن و  
تحليل گران و سخ�ن�گ�وي�ان ب�ورژوازی 
از راست و چپ آن وارد ميدان خواھن�د 
شد و روی دور ج�دي�د کش�م�ک�ش م�ي�ان 
جمھوری اس/می و دول غرب سرماي�ه 
گذاری خواھند کرد. اينھا از ھم اک�ن�ون 
بادبان اميد خود را به آن بس�ت�ه ان�د. از 
آن بعنوان ابزاری برای ح�ذف ن�ي�روی 
"رقيب" درون حکومت اس/می نام می 
برند. ميگوي�ن�د ک�ه ج�م�ھ�وری اس�/م�ی 
برای بقاء خود دنبال "برکت�ی" اس�ت و 

غيره. اما برای کارگران و رھ�ب�ران و 
فعالين کمونيست درون ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر، 
اميد بستن به کش�م�ک�ش م�ي�ان اي�ن دول 
ارتجاعی و ج�ن�اي�ت�ک�ار ج�ائ�ی ن�دارد و 

 راھی نيست که در آن بروند.    

اگر افشاگری جوانفکر در م�ورد ن�ق�ش 
خ��ام��ن��ه ای و ب��ي��ت رھ��ب��ری او در 

و ھ�ر  ٨٨سرکوب اع�ت�راض�ات س�ال 
نوع کشمکش جناحی درون ج�م�ھ�وری 
اس/می به منافع توده ک�ارگ�ر و دي�گ�ر 
مردم آزاديخواه بيگانه و بی رب�ط اس�ت 
و تنھا دست کليت جمھوری اس/می را 

سال سرک�وب م�داوم اي�ن م�ردم  32در 
رو ميکند، تشديد تنش و کمشکش م�ي�ان 
آمريکا و ديگر دول غرب ب�ا ح�ک�وم�ت 
اس/می نيز عليه من�اف�ع و م�ب�ارزه اي�ن 

 مردم است. 

ج��م��ھ��وری اس��/م��ی ب��دون ش��ک در 
جستجوی راھی برای بقاء خوي�ش ب�وده 
و ھست و گسترش فضای ج�ن�گ�ی ن�ي�ز 
م�ورد دي�گ�ری از آن اس�ت. ام�ا پش��ت 
ت�/ش ج��م��ھ��وری اس��/م��ی ب��رای ب��ق��اء 
خويش، ت�/ش اي�ن دول�ت ب�رای نش�ان 
دادن م��ط��ل��وب��ي��ت خ��ود ب��ه ب��ورژوازی 
داخلی و خ�ارج�ی در ح�ف�ظ پ�اي�ه ھ�ای 
نظام سرمايه داری و دستگ�اه س�رک�وب 
و بوروک�راس�ی آن در اي�ران خ�واب�ي�ده 
اس��ت. ج��م��ھ��وری اس��/م��ی ع��ل��ي��رغ��م 
تناقض پايه ای خود با گسترش سرم�اي�ه 
داری ايران، ميخواھد ب�ه ک�ل س�رم�اي�ه 
داران نشان دھد که ھ�ن�وز ب�ا س�رک�وب 
عريان خود بھتري�ن م�داف�ع ب�ورژوازی 

در داخ��ل و خ��ارج در م��ق��اب��ل ط��ب��ق��ه 
ک��ارگ��ر و دي��گ��ر م��ردم آزادي��خ��واه در 
ايران بوده است. وضع طبقه ک�ارگ�ر و 

س��ال  ٣٢دي�گ��ر م��ردم زح��م��ت��ک��ش در 
گذشته و سرمايه ھايی ک�ه از ق�ب�ل ک�ار 
طبقه کارگر در دست سرماي�ه داران و 
کارفرمايان مختلف متمرکز شده اس�ت، 
گويای چ�ن�ي�ن ک�ارک�ردی از ح�ک�وم�ت 

 اس/می است.  

ط��ب��ق��ه ک��ارگ��ر و رھ��ب��ران و ف��ع��ال��ي��ن 
کارگری بايد با ھوشياری تم�ام اوض�اع 
فعلی را تحت نظر قرار دھند.  ب�ا ت�م�ام 
توان ت/ش ک�ن�ن�د ک�ه ص�ف�وف خ�ود را 
مس��ت��ق��ل از دو ط��رف اي��ن کش��م��ک��ش 
ارتجاعی و اين ت�ھ�دي�دات ض�دم�ردم�ی، 
در راه تحقق اھداف آزاديخواھان�ه خ�ود 
متحد و نيرومند سازند. دست در دس�ت 
ھمديگر بگذارن�د. ص�ف�وف خ�ود را از 
ص��ف��وف س��رم��اي��ه داران و اح��زاب و 
نمايندگان راست و چپ بورژوازی جدا 
کنند. آمريکا و ديگر دول غ�رب�ی ب�ي�ش 
از سی س�ال اس�ت ک�ه در م�ق�اب�ل ت�وده 
ک��ارگ��ر و دي��گ��ر م��ردم آزادي��خ��واه و 
معترض به جمھوری اس/می زير بغ�ل 
حک�وم�ت اس�/م�ی را گ�رف�ت�ه ان�د. راه 
انداختن فضای جنگی ھر دو طرف اين 
کشمکش که ھر دو سوپر ارت�ج�اع�ی و 
سوپر جنايتکارند نيز عليه م�ب�ارزه اي�ن 

مردم در راه رفاه اقتصادی و آزادی و  
برابری است. طبقه کارگر و رھبران و 
فعالين آن بايد عليه اين وضعيت ني�روی 

 ***  خود را متحد و متشکل کنند.  

 دانشگاه سنگر دفاع از ...

به جرأت ميتوان گفت مھری که 
دانشجويان "آزاديخواه و برابريطلب" 
اين بار بر دانشگاه کوبيدند، برای نسلھا 
محمل اتحاد و خودآگاھی خواھد بود.ھر 
چند دستگاه سرکوب  جمھوری اس/می 
اجازه نداد اين سازمان کمونيستی و 
جوان به حيات خود ادامه دھد. ھر چند 
دھھا نفر از بھترين کمونيستھای ايران 
را زندانی ،شکنجه و مجبور به تبعيد 
کردند. ھر چند رھبران "داب" بر 
خ/ف ميل خود مجبور به ترک ايران 
شدند.اين تجربه درخشان خوشايند 

بخشی از اپوزيسيون نيامد و شروع به 
افشاگری عليه آنھا کردند. اين طيف 
وسيع را ھمه به  حزب حکمتيست 
منتسب کردند."نئو توده ايھا" آتش بيار 
سرکوب جمھوری اس/می شدند.اما اين 
تجربه نشان داد "داب" فقط مختص به 
اين تعداد از دانشجويان نبوده و نيست. 
بلکه طيف وسيعی را در بر ميگيرد که 
در ھمه دانشگاھھای کشور حضور 

دارند.داب سنت کار متشکل کمونيستی  
را در دانشگاه زنده کرد و الگوی  
سازمان يابی کمونيستی را اجرايی کرد 

 که قب/ وجود نداشت. 

آذر را گرامی  ١٦امسال در شرايطی   

ميداريم که مسائل سالھای گذشته مانند  
استبداد سياسی ، فضای جنگی و 
مخاطرات آن ، تحريمھای اقتصادی و 
غيره کماکان  و با شدت بيشتری روی 
ميز جامعه قرار دارد. "داب" دانشگاه 
را به سنگر دفاع از مدنيت جامعه، 
سنگر دفاع از زندگی و امنيت و آسايش 
مردم  و عليه فضای جنگی تبديل کرد. 
دانشگاه را به سنگر دفاع از آزادی 

عقيده و بيان،  دفاع از رھايی  زن  
تبديل کرد. درعمل  با  پيوند محکم بين 
فعالين کارگری و دانشجويی شعار 
"کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد" را 
عملی کرد.برای  نسل جديد دانشجويان 

آذر محملی  ١٦مبارز و کمونيست 
برای متحد کردن توده وسيع دانشجويان 
حول انسانی ترين، مدرنترين و 
راديکالترين، آزاديخواھان ترين 
خواسته ھا، حول آزادی و برابری 
است. برای دانشجوی کمونيست و 
راديکال  آذرماه فرصتی برای  معنی 
کردن کمونيسم و ايده ھای برابری 
طلبانه در ميان دانشجويان  است. 

آذر بايد جامعه را در  ١٦دانشگاه در 
مورد خطرات جدی که ھمين 
امروزامنيت  و معيشت مردم را ھدف 

 قرار داده است ھوشيار کند.

  *** 

٤صفحه    


