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بنا بر     .   ، سرکوب شد   » لباس شخصی ها   «  بار ديگر توسط عده ای تحت عنوان                ها اعتراضات  اخير دانشجويی در دانشگاه                  

مسئوالن     و   " ويان امير کبير را به خشونت کشاندند                  تجمع دانشج     "   » لباس شخصی ها    «     روزنامه ها           يکی از     گزارش     

 و در عوض به       اده    ند که دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار ند                   کرد  "   خواهش   "   از آنها     ه در مقابل اين خشونت          دانشگا   

  ).١٣٨١ آذر ١٩ ،»ايران«روزنامه (! ندنآنها بز» گوش«

  ؟ چنين بايد باشد»لباس شخصی ها«آيا واقعًا روش مقابله به  

 »غير رسمی  «   اينها مزدورانی هستند که توسط هيئت حاکم به صورت                   .    بر کسی پوشيده نيست     » لباس شخصی ها   « ماهيت   

بنا بر شواهد عينی همه اينها مسلح به سالح             .   هر گونه حرکت مستقل دانشجويی  را در نطفه خفه کنند                      تا  استخدام شده،       

 و همان چهره ها شناخته شده در           عمليات خود دريافت می کنند؛            »   مرکز  « و بی سيم بوده و دستورات خود را از                   های گرم     

  .تمام تظاهرات دانشجويی ظاهر می شوند

تحقق                                                        برای  دهند  می  تشخيص  خود  که  هر شکلی  به  که  دارند  حق  اجتماعی  تحت ستم  هر قشر  نند  ما نيز  دانشجويان  

که ظاهرًا    »   اصالح طلبان    « .   ی از آنها را ندارد              جلوگير  حزب و دولتی حق        و هيچ فرد، دسته،         .    مبارزه کنند      ، مطالبات خود      

عده ای    در مقابل       و ُکرنش   »   خواهش و التماس    «، می خواهند با روش خود را مخالف هيئت حاکم و سرکوبها جلوه می دهند

عيف نه تنها    مزدوران  تمام شده  و منجر به تض                 اين روش از برخورد تنها به سود همان                      .    مستله را حل کنند        ،  مزدور     

  .ديده جامعه می شودضعيف ساير مردم ستمنشجوی که ت حرکتهای دا

به کسانی    »   زبان خوش     « مذاکره با      .   ان به شکل مسالمت آميز به نتيحه نمی رسد            ی است که روش مقابله با اين مزدور                بديه  

حقوق دمکراتيک مردم را            رض  ک معتقد بوده و با قصد و غ          به اصول اوليه دمکراتي           نيز  سد که آنها    به نتيجه مطلوب می ر      

  .کنندپايمال ن

 سازماندهی کميته های       : تنها يک روش در مقابلشان باقی مانده است                   » لباس شخصی ها   « دانشجويان پيشرو برای مقابله با  

اين اوباش و اراذيل بايستی توسط کميته                   !   بايستی کميته های مخفی و ضربتی خود را ايجاد کنند                    آنها   . مخفی دفاع از خود         

  . متوقف شودآنهاسته، عمليات مخرب ای مخفی دانشجويی شناسايی شده و به هر شکلی که خود کميته ها صالح دانه

تا  .   ين اوباش با ايجاد  تشکالت مستقل دانشجويی ِگره خورده است                         ا خنثی سازی عمليات      مبارزه در راه           در وضعيت کنونی      

 های مرگ زا       ويروس    .   نگردد امکان هيج فعاليتی باقی نمی ماند        از دانشگاهها کوتاه »لباس شخصی ها«زمانی که دستهای 

            !از ريشه سوزاند و از ميان برداشترا بايستی 

 ١٣٨١آذر  ١٩     

 برای ساير مقاالت به اين سايت رجوع شود
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