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  به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر...بيانيه دانشجويان سوسياليست
 

   هشتاد و هفت ماهزدهم ارديبهشتسي                                                                         تسيالي سوسانيدانشجو
 

  بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاههای سراسر ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
 
امروز روزی است که رنجبران قدرت تشکيالتی و اراده دفاع از . امروز روز اول ماه مه عيد رنجبران جهان است"

ان کار را ترک می گويند و روز کار امروز در سراسر جهان، رنجبر. حقوق و منافع طبقاتی خود را ظاهر می سازند

هشتاد ... " شعار انقالبی و سرود های بين المللی رنجبران تمام جهان را به تکان در می آورد. ..را جشن می گيرند

، حزب کمونيست وقت ايران در اعالميه ای از کارگران و رنجبران ايران خواست که ١٣٠٧سال پيش در اول ماه مه 

دادها و ين هشتاد سال و وقوع رويپس از گذشت ا. وندند يکارگران جهت احقاق حقوق خود بپبه مبارزه ی جهانی 

 ی  بسیيرويران با ني در ایز و درخشان جنبش کارگريره مبارزات افتخارآميران ،  زنجي در جامعه ایتحوالت اساس

من يامروزه به . ان ادامه دارد افته تر کماکيغل ي به مراتب صی ای در هم فشرده تر و خود آگاهیافزونتر ، صفوف

 ،  در خواست ١٣٨٣ شهر سقز از سال ین کارگريژه فعالير و به طور ويان اخي در سالیمبارزات جنبش کارگر

. ن جنبش بدل گشته است يت شده در اي تثبی کارگر به خواسته ای و مستقل روز جهانیر دولتي مراسم غیبرگزار

 طبقه کارگر در مورد روز اول ماه مه ی حکم جهانیابند راسا به اجراينش را بران در هرکجا که امکايکارگران در ا

 مراسم ی کارگران در انتخاب نوع برگزارین روز و  آزادي ایلي، تعط" روز کارگر " ن شدن آن به عنوان يي تعیعني

 در روند یلحظه اد ي تردی مراسم روز اول ماه مه بیبرگزار. ند ي نمایص خود اقدام مين روز بر اساس تشخيا

خته يان دارد و با خون و افتخار در هم آمين مناسبت جري که در پشت ایخي وقفه طبقه کارگر است اما تاریمبارزات ب

ن يدر ا"  سرخ یرزا. " ده است يژه و منحصر به فرد بخشي وین روز ، به آن ارزشين ايگاه نمادياست و جنبه و جا

شتری در قدرت يمان بيقت، چه می توانست به کارگران شهامت و ايدر حق : "  دهد یح ميا و شفاف توضيباره چه گو

شتری به يک توقف کار توده ای که آنها خودشان آنرا انتخاب کرده باشند؟ چه می توانست شهامت بيخودشان بدهد تا 

رفته يلتاری بسرعت پذده جشن پرويبردگان ابدی کارخانه ها و کارگاه ها بدهد تا فراخواندن گردانهای خودشان؟ پس ا

جشن گرفتن ... گر کشورها کرده تا سرانجام تمام جهان پرولتاری را فتح کرديا، آغاز به گسترش در ديشد، و از استرال

ک نهاد يد يمه با] ماه[نکه هر کس بفهمد و حس کند که روز اول يک بار کافی بود، تا ايمه بسادگی ] ماه[روز اول 

دن يولی حتی پس از رس. رش هشت ساعت در روز مطالبه کرديمه پذ] خواست اول ماه[ن يلاو... ر باشديگيساالنه و پ

که مبارزه کارگر بر ضد بورژوازی و طبقه حاکم ادامه يتا زمان. ن نخواهد رفتيمه از ب] اول ماه[ن هدف، روز يبه ا

 که یو وقت. ن مطالبات خواهد بودينه امه نموده ساال] اول ماه[رفته نشده اند، روز يکه همه مطالبات پذيدارد، تا زمان

اول [ت احتماًال روز ي آنگاه هم بشر-ش را بدست آورديکه طبقه کارگر جهان رستگاريروزهای بهتری سر زنند، وقت

منشاء روز اول ماه مه چه ... " ( " ار گذشته جشن خواهد گرفتيمه را به افتخار مبارزات تلخ و رنجهای بس] ماه
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 )وکزامبورگ ، رزا ل" هستند ؟ 

در " ( کارگران  " ید جهانيم که چرا اول ماه مه تنها عين سوال و دغدغه بپردازيم تا به اي کوشیه ابتدا ميانين بيما در ا

 طلب ی خواه و برابری آزادید تمام انسانهايست و عيستها نياليو سوس ) یک صنف و قشر خاص اجتماعي یمعنا

 که مثال با مبارزات ی و روشنفکریاسينکه چرا هر فعال سيان هم هست و اون و تحول خواهين و همه انقالبيراست

ن جنبش را امر و يک  ايف مطالبات دموکراتي تخفیرانه و بيگيب پي و تعقیشروي سروکار دارد و پیيجنبش دانشجو

ن يز ايد ؟  و نم گردي تواند اول ماه مه را جشن خود بداند و در آن سهیمت و وجه همت خود قرار داده ، مينقطه عز

ا ين جامعه و ي با محرومی و همدردی مانند همراهی ای ذهنیزه هاي از انگی تواند ناشین مساله تنها ميا ايسواالت که آ

ا توجه به کارگران و استعداد و ي و یيجنبش دانشجو" چپ " شه ي همی از رنگ و بویرويا پيک و يدئولوژيح ايترج

ا يباشد و ... گاه فرودست آنان در سطح جامعه و يل جايض به وضع موجود به دل اعترایشتر کارگران برايزه بيانگ

 یر جنبشهايو سا ( یيش دانشجويکال جنين رادي فعالیک از سوي استراتژید به عنوان مقوله اي دارد و بایني عیمبنا

  رد ؟ ي مورد توجه قرار گیو روشنفکران انقالب) ک يدموکرات

 یي پاسخگوینجا براي گوناگون پاسخ داد اما ما  در ایاشکال مختلف و در سطوح و فضاها توان به ین سوالها مي به ا

ن مساله ي تری گردند ، از محورین سوالها و دغدغه ها که هر ساله در آستانه مراسم روز اول ماه مه تکرار ميبه ا

 است که نفس یهيبد.  م ي کنیم مطالبه حق تشکل مستقل آغاز یعني یط کنونيران در شراي در ای جنبش کارگریکنون

 ی تشکل ، آزادیر آزادين در سطح جامعه نظياديک رشته از حقوق بنيات آن  محتاج ي و ادامه حیوجود تشکل کارگر

ک است  که بدون آنها ي دموکراتیهاي از آزادی درجه ایعني...  تجمع و اعتراض و ی مطبوعات ، آزادیان ، آزاديب

 دهد که در همه یسم نشان ميتاليخ کاپيش از دو قرن تاريب.  گردد یت ميفاقد موضوع"  یتشکل مستقل کارگر" وجود 

.  کارگران بوده است یابي اختناق و سرکوب و استبداد مانع عمده تشکل یعنيک ي دموکراتیهاين آزاديکشورها فقدان ا

 یش براي خویطرح مطالبات طبقاتر شده است تا  عالوه بر ي ناگزی جهانیخ بخش اعظم جنبش کارگرين تاريدر تمام ا

 یهاي و آزادینجاست که مساله تشکل طبقه کارگر به مقوله دموکراسيدر ا. ز مبارزه کند يک ني دموکراتیهايکسب آزاد

ن ي کسب ایست که کارگران ابتدا براي نیت منطقيبدون شک در عالم واقع.  گردد یک در جامعه مرتبط ميدموکرات

 مربوط به خود بروند بلکه تالش و مبارزه در جهت یل نهادهايکنند و بعد از آن به دنبال تشکها مبارزه يدسته از آزاد

ل يم به تالش در جهت تحمير مستقي طبقه کارگر به طور غیشبرد مبارزه اقتصادي پی برایجاد تشکل مستقل کارگريا

  .  گردد یک در جامعه بدل مي دموکراتیهاي آزادی درجه ایدوفاکتو

ک در ي دموکراتیهاين آزادي ای گردند که که برقرارین سواالت مطرح مين موضوع ايله پس از طرح ااما بالفاص

 در هم ی است و برای متکی اجتماعیروهاي و کدام نیه ايست ؟ اختناق موجود بر چه پايسطح جامعه در گرو چ

 در رابطه با ارتباط و ی گوناگونیهانيين سوال تبيجاد کرد ؟ در پاسخ به ايد در جامعه اي بایراتييشکستن آن چه تغ

 به عنوان مرده یج کنونين رايدر درک و تبب. رند ي گیک شکل مي دموکراتیهاي و آزادی کارگریمالزمه تشکلها

 و ی شود که در اتحاد و همکاریاز طبقه کارگر درخواست م، " دوم خرداد " و " اصالحات "  از دوران یگير

  و  تمام - گردند  ی میمعرف " ی جامعه مدنینهادها"  که تحت عنوان - آن یاجتماع  و عقبه ی با بورژوازیهماهنگ

ز از ي مسالمت آمیجامعه به شکل" گذار "  در پروسه ی دموکراسیبرا " یوفاق مل" ر چتر يو ز" مدرن  " یروهاين
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ن يبا ا. ند يمشارکت جو " تهيمدرن"  به – شود ی می استبداد حاکم معرفی که به عنوان علت اصل-"  سنت " مرحله  

 از ی آن را مهار کنند و به سمت نوعی بر جنبش کارگری دارند با اعمال هژمونی سعیه پردازان بورژوازين نظرييتب

اد کارگران ي از انقیگريات خود ادامه دهد و به شکل ديه بتواند به حي سوق دهند که در سازش با سرمایتشکل کارگر

   .ه گردن گذارديبه دست سرما

 یران، نه مقوله اياسى حاکم در ايدهد که علت اساسى اختناق سيخى متعدد نشان ميات تارياما بررسى علمى و تجرب

" دارى است که  هيستم، خود سرمايارى از کشورهاى جهان سوم در قرن بيکه مانند بس" سنت "  مانند یفاقد بار طبقات

هنوز چهره و خاطره . شتر قرار داده است ي بی و بهره کشیز در خود هضم کرده و در خدمت سودآوريرا ن" سنت 

ن خود يا.  نرفته است یاد کسياز ... دالها و ي محمد سوهارتوها ، محمد رضا شاه ها ، وینوشه ها ، حاجين پي خونیها

ل يفصازى به تينجا نيدر ا. اسى براى کارگران استيران موجب اختناق سير اي نظیيدارى است که در کشورها هيسرما

انسانى کار، بى حقوقى کارگران، و اختناق  رين، شرائط سخت و غيست که چرا و چگونه دستمزدهاى پائين نکته نيا

ه، شکل دادن يسک سرماين نرخ سود باال، کاهش ريگذاران، تام هيجاد فضاى باب طبع سرماياسى و فرهنگى، براى ايس

د صنعتى در يا باشد تا توليد مهيط باين شرايهمه ا. اتى استيا حنهير اير، و عواملى نظيروى کار نامتحد و سربزيبه ن

اسى يجه سياسى نتينى از اختناق سيين تبيچن. ت صنعتى مشغول شوديه به فعاليران صرف کند و سرمايکشورى مثل ا

ه يا که مدافع مناسبات اقتصاد سرمی و اجتماعیاسي سیروهاياسى حکومتى و نيران، ساختار سيدر ا: اش روشن است

   . خواه باشدیک و دموکراسيتواند دموکراتيدارى هستند نم

 هم ی آن راه حل ساده ای حل کنند و برایوه اين تناقض را به شيده اند ايبرال در جهان سوم کوشيه پردازان لياما نظر

قل و داوطلبانه  مستی تشکلهایک وجود آزادي دموکراتیهاي مهم آزادیارهاي از معیکيرند که ي پذیآنها م: افته اند ي

ن ي تضمیعني را درک کنند  ی حرکت کنند و الزامات نظام اقتصادیاسيد در چارچوب نظام سياست اما کارگران هم با

 یب نوعين ترتيبد. ست بدل نگردد ين چپ و کموني رشد و نفوذ فعالی برای آنان به ظرفی کارگریبدهند که تشکلها

در جهان سوم  و  " یدموکراس" ن مدل از ي ای اصلیه هاي از پایکي سم بهي هار از جنس مک کارتیزيسم ستيکمون

ش چه ين مدل و خط قرمزهاي گردد و مشخص است که ای بدل میسم جهان سوميبراليات و مواضع و عملکرد لينظر

. ابد ي ی می و فرهنگی و  اجتماعیاسي سید و شرط در عرصه هايع و بدون قيک وسي دموکراتیهاي با آزادینسبت

ان يشود انتخابات عمومى از ميغ ميران تبليان بورژوازى اياى که امروز از طرف سخنگو ور اصلى دموکراسى مح

   . د طبقه حاکمه استييوهاى مجاز  و مورد تايآلترنات

بود پس از  " ی با بورژوازی سازش و همکاری بر مبنایتشکل طبقات " ی که منادیش راست در جنبش کارگري گرا

 یرانيسم ايبراليک لي و استراتژیاسي کامل سی افقی و بی و سرگردانی حکومتیان اصالح طلبيحالل جرانهدام  و اضم

ش به رکود يتهاييش چپ را از دست داده و فعالياز دست داده است ، قدرت رقابت با گرا" باال " ، متحدان خود را در 

دگاه خود را در قائل بودن به يز دي وجه تمایرگرست جنبش کاياليدر مقابل ،  جناح چپ و سوس.  دچار شده اند یاساس

ک ي دموکراتیهاي آزادی در مبارزه برایدگاه جنبش کارگرين ديدر ا. ابد ي یم " یمبارزه طبقات" و " ز طبقات يست" 

 – ی صنفیجاد تشکلهايش در راه اين گرايا. ند و نه همکار و موئتلفش را ي بیف خود را مي چهره حریدر بورژواز

 ی کارگریجاد تشکلهايگر اگر مساله ايبه عبارت د.  کند یه ميج طبقه کارگر تکيرو و قدرت بسي خود بر نیطبقات
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 توانند به صورت دوفاکتو ی خودشان میروي گردد ، آنگاه کارگران به نیع طبقاتيک جنبش وسي یريمحور شکل گ

ن يدر ا. ند يل نمايک را در عمل تحصيدموکرات یهاي خود را شکل دهند و نگاه دارند و آزادی صنفی عمال تشکلهایعني

ن کننده يي تعیژگيک وي از یه داريک موجود در جامعه سرماي دموکراتیر جنبشهاي نسبت به سایان جنبش کارگريم

 یه دارين است که در جامعه سرماي است و آن اید ما در بحث کنوني مورد تاکیدي و کلیبرخوردار است که نکته اصل

ر يک آن برخالف ساي و مطالبات دموکراتیخواهيد ، آزاديگاه طبقه کارگر در پروسه توليت و جايل موقعيبه دل

ک به يردموکراتي غیاوال قابل برآورده شدن به روشها... )  و ی ، جنبش ملیمانند جنبش دهقان( ک ي دموکراتیجنبشها

ه يدر پا است و ی و ساختارینيست و عيو ني و سوبژکتی ذهنیا  امريست و ثانين برود ني آن از بیه مادي که پایشکل

ن اساس است که اعتصابات و مبارزات متحد طبقه کارگر در يبر ا. شه دارد ي ریه داري سرماین ساختارهاي تریا

ن ييت تعيبرالها را واداشته است که به اهمي لیمها را فلج کرده و در هم شکسته است و حتين رژيخ مقتدرتريطول تار

هاى ين در مبارزه براى کسب آزاديين تبيت اياهم.  اعتراف کنند ی دموکراسیگر در روند مبارزه براکننده طبقه کار

رغم منافع يعلد که بتوان آنها را، يايک تنها تا به آنجا و به آن درجه بدست ميهاى دموکراتين است که آزاديک ايدموکرات

دار است که طبقه کارگر يک تنها تا به آنجا پايهاى دموکراتيل نمود و آزاديران تحميدارى ا هيه، با مبارزه به سرمايسرما

 کامل آن یت جدى اعالم کند و به سمت نابوديه محدوديانه و سودآورى سرمايروى خود بتواند بر استثمار وحشيبه ن

ن طبقه کارگر و ي رود و تنش بی و سازش به سمت تعارض می هارمونیامعه به جا جیطين شرايدر چن. د يحرکت نما

 – یتشکل صنف.  گردد یاس کالن در جامعه محسوس مي در مقیر اجتماعييرد و چشم انداز تغي گی باال میبورژواز

 برد که راه یش ميپ ی طبقه کارگر به دست آورد جامعه را به سمتی را به شکل دوفاکتو  برای که  دموکراسی ایطبقات

  . ن در آن طرح شود و مقدور جلوه کند يادير بنييحل تغ

ک حول جنبش ي دموکراتیاتحاد جنبشها"  به طرح مقوله یيست جنبش دانشجويالين مبناست که بخش سوسيبر ا

  در جنبشی افق پرولتریندگينما" ست بحث ياليان سوسين اساس است که دانشجويبر ا.  پردازد یم " یکارگر

ن چشم ي پردازند  که این مساله ميج ايغ و تروي به تبلیي سازند و از در بدنه جنبش دانشجویرا مطرح م " یيدانشجو

ر در يگي مبارزه پین راه براينانه ترين و واقع بينند  چرا که ممکن تريش برگزي تداوم مبارزات خویانداز را برا

 و یاتحاد جنبش کارگر" ن معناست که شعار يبه ا . ک در سطح جامعه استي تحقق مطالبات دموکراتیراستا

 طبقه یابي کنند که مبارزه در راه تشکل ی دعوت میي کشند و از بخش چپ جنبش دانشجویش ميرا پ " یيدانشجو

 یعني – یزمينامين ديبا طرح چن.  راهبرد خود بدل سازند ی آن را به هسته اصلی و ذهنینيکارگر و غلبه بر موانع ع

ست از ياليان سوسيون در سطح جامعه است که  دانشجويزاسيشبرد امر دموکراتي پی  برا- " یمبارزه طبقات"  یيايپو

 خواهند که جشن روز اول ماه ی و تحول خواه مین و روشنفکران انقالبي طلبان راستی خواهان و برابری آزادیتمام

در دوران . کارگر ندانند "  صنف " و " قشر" تص به  مخیمه را از آن خود بدانند و در آن مشارکت کنند و آن را امر

 یوند با  ابعاد گوناگون مبارزات طبقه کارگر  به امري تنها از کانال پی خواهی و آزادی گریسم ، انقالبيکاليما راد

امروزه سرنوشت .  گردد ی بدل می اجتماعیرويک ني به ی و متکیاست واقعي و قابل ترجمه به زبان سیراهبرد

 گره خورده یجنبش کارگر" ب يارتش قدرتمند و مه"  به مبارزات یگريش از هر دوره ديت بي بشریي و رهایآزاد

 به طرح آن ١٣٠٧ش در اول ماه مه يران ، هشتاد سال پيست وقت ايه حزب کمونياني است که بین همان امريا. است 
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  :در جامعه ما پرداخت

  ! رنجبر ايرانی "
تو بايد در کنار رنجبران تمام جهان عليه بی قانونی ! ين ارتش قدرتمند و مهيب را تشکيل می دهیتو يکی از افواج ا

های امپرياليسم، استبداد رژيم موجود، جنگ خونين سرمايه داران و زورگوئی های روز افزون کار فرمايان قد علم 

  !ر بپا خيزیتو بايد برای روز کار هشت ساعته بخاطر اعالم قوانين مدافع کارگ: کنی

به پا خيزيد، زيرا . زيرا آزادی بشريت به اتحاد و تظاهرات رنجبران بستگی داردتظاهرات کنيد، !  رفقای رنجبر 

متحد شويد و برای ويران کردن . خيانت، ظلم، استبداد و خود سری دولت اشرافيت ايران حد و مرزی نمی شناسد

  .. " .اساس اين ظلم و استبداد تظاهرات کنيد

  
  تهران"  طلب ی خواه و برابریان آزاديدانشجو" و  " ین کارگري تشکلها و فعالی همکاریشورا" 

  
 که حول یيوستن تمام جمعهايبا به هم پ " ی کارگرین و تشکلهاي فعالی همکاریشورا " ١٣٨۵ بهمن ماه ٢٧خ يدر تار

ن ي فعالی تمامی برایديو به نقطه امل شد ي تشکیه اياني نمودند با صدور بیت مي کارگران فعالیابيمحور تشکل 

ته يکم" ،  " ی کارگریجاد تشکلهاي ای برایته هماهنگيکم. "  بدل شد ی مختلف اجتماعیست در عرصه هاياليسوس

 " ی کارگریته هاياتحاد کم"  ، ) "  کار یآوا(  کارگران یتي حمای، انجمن فرهنگ " ی کارگریجاد تشکلهاي ایريگيپ

 یشورا" ت يه اعالم موجوديانيب"   طلب ی خواه و برابریان آزاديدانشجو" و  " ی کارگرني از فعالیجمع" ، 

 کنند که حرف اول و آخر را در امر ین مرتبط با آن ادعا نکرده و نميشورا و فعال. را امضا کرده بودند  " یهمکار

 توانند به معضل یالفاصله ممومت  قرار دارند و بينه در موضع قين زمي زنند و در ای کارگران میابيتشکل 

ران ي در طبقه کارگر ایيرفته اند که از نفوذ باالي پذیآنها حت. ان بخشند ي و فقدان تشکل طبقه کارگر پایپراکندگ

د داشته اند ين نکته تاکي بر ایرنج ببرند اما به درست " یيمحفل گرا" ستند و ممکن است خود از عارضه يبرخوردار ن

 ی مبارزات مشترک است و می رو به جلو در راستایي ابتدای خودگامی اتحاد عمل و همکاریا بریيرش شورايکه پذ

 یت ، هدف محوريه اعالم موجوديانيشورا در ب. ران باشد ي در ای جنبش کارگریان پراکندگي بر پایتواند آغاز

 در ین  اتحاد عمل کارگرق تر نموديهرچه گسترده تر کردن و عم " یعني " ینياز عين" ک يلش را بر بستر يتشک

 یان آزاديدانشجو " یامضا. اعالم نموده بود" ه بر بدنه کارگران يه فشار و اجحافات دولت سرمايمبارزه واحد عل

 اتخاذ نکرده یل تا کنون شورا مواضعياز هنگام تشک. ه قرار گرفته بود يانين بي ایهم در پا"  طلب یخواه و برابر

  .  باشد یگري به جهت دیا چرخش ضمنيبه اهداف اعالم شده و  پشت کردن یاست که به معنا

 یان آزاديدانشجو " یه از سويانير مترقبه بي و غی ناگهانی آذر به شکل١۶ و در آستانه روز ١٣٨۶ آذر ماه ۴اما در 

شک بدون .  نمود یاعالم م " ی همکاریشورا" ن جمع را از ي ایيتهران صادر شد که جدا"  طلب یخواه و برابر

را در   " ی متحد جنبش کارگریيجنبش دانشجو"  که سال قبل از آن شعار  -ان چپ ي از دانشجوی بخش عمده ایيجدا

 در ی اساسی  چرخشیشرو کارگرين پيرنده فعالين جمع در برگي  از  عمده تر-ون شانزده آذر مطرح کرده بودند  يآکس

 و قانع کننده و استدالالت و استنادات روشن و محکم یسحات اساياز به توضي شد و نی آنان محسوب میريموضع گ
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م يگذشت زمان و تماس مستق: " ان شده بود  که  ين بينچني ای به شکل سرسریين جدايل ايه داليانين بياما در ا. داشت 

  - ان ينشجوژه با داي به و-گر يکدي ارتباط و رفتار آنها با یل دهنده شورا و درک چگونگي تشکیک با گروههايو از نزد

 به ی حت-"  سبک کار مشخص  " ی نوعی معرفی شورا الزم برایبهاي شورا از اصول و پرنسیو عدم برخوردار

 نمود یل مي گره خورده در خود تبدیسم که شورا به جمعيتا  ابتال به عارضه محفلي و نها–ل دهنده آن ي تشکیگروهها

 چپ در جامعه را تحت حجاب تملق یت در بستر اصليه ضد کیي عناصر فرصت طلب و چپ نمایو در آن را  به رو

م يد نظر در تصمي را به تجدیيان دانشجوين جري نمود ای کردند باز می مستتر مین کارگريدر برابر کارگران و فعال

ن ن عارضه درماي ایل دهنده شورا به استعمال پاد زهر هاي تشکیل گروههايعدم تما" ... و ... " ه خود واداشت ياول

 ی اجتماعیا در ظرفهاي پرولتاریم که مبارزه طبقاتين باوريما بر ا" ...و ... "  گرداند یآن را هر روزه ناممکن تر م

ت در محافل موجود يشتر از عضوين مبارزه را بله مراتب بي گسترش ایر است و چپ  ، ساختن مجاريگر تحقق پذيد

  ... "  کند ی میابي ارزیضرور

 ی معنی و بی کامال واهیليتهران با دال) کال يچپ راد(  طلب ی خواه و برابریان آزاديدانشجوب بود که ين ترتيبد

مشخص .  قطع نمودند یشرو کارگرين پي کامال آگاهانه و خود خواسته با تنها جمع موجود فعالیارتباط خود را به شکل

ان  و ي با دانشجوین کارگريفعال" رفتار " ر ينظ یل خنده آورين در و آن در زدن و تمسک به داليه با به ايانياست که ب

ه در واقع پرچم ابراز يانين بياما ا.  خود بتراشد یاسي و چرخش سین موضع انحرافيه اي توجی برایلي کوشد دالیم... 

در تهران بود که " کال يچپ راد" ان بر جمع ين جري از غلبه کامل ای خاص و نشانه ای و حزبیاسيک خط سيوجود 

 خاص از ی و سازمانیاسين خط سيا.  داد یل مي طلب تهران را تشکی خواه و برابریان آزادي دانشجوی اصلستون

 ی همکاریشورا"ن کار نداشت و ي هم به ای برخوردار نبود و اصوال اعتقادین کارگرين فعالي در بین نفوذيکوچکتر

که قصد داشت از فراز سر طبقه کارگر و تنها  یهمان خط.  جوشد ی او نمیست که براي نگریم" یگيد"را بمثابه " 

ل شکست ي را به دلی جنبشیتهايت در ظرفيد  و فعالينما " یاسيتصرف قدرت س" اقدام به "  خود یروين" با اتکا به 

ان بر ين جريا.  پنداشت یهوده ميبر آنها  ب" سم پرو غرب يوناليت افق ناسيحاکم"  در اثر ی اجتماعیخوردن  جنبشها

 سرباز ی برای موجود تنها بمثابه بستری اجتماعیت در جنبشهاي فعالیر قالبهاي خود به شورا و سایش فرضهايپاساس 

 کرد با یافت ، سعيق نين امر توفيست و چون در اي نگری خود می بزمی  جوخه های برایساز" کادر "  و یريگ

 یشورا"  چهره و اعتبار - باشد یآن استاد م که در - ی و لجن مالی همراه با گرد و خاک پاشینيک عقب نشيتاکت

  . د يرا مخدوش نما " یهمکار

" ر و ي کبیها" دريل" م  از ي خواهیخود در شهرستانها م"  طلب ی خواه و برابریآزاد " ینجا از رفقايما در ا

شده در اثر جاد ي ای شدن در پس فضایدر تهران در خواست کنند که از مخف" کال يچپ راد " یان رسمي" سخنگو 

 آذر و شعارها و کلمات ١٣ طلب در شهرستانها پس از ی خواه و برابریان چپ و آزادي دانشجویتهاياعالم موجود

ن چهارم يک از اقدامات آنان در فاصله بيت اعالم کنند که به عنوان مثال کداميج دست بکشند و با صراحت و شفافيمه

 که یا اقدامات فاجعه بار و ابلهانه ايبوده است ؟ آ"  چپ در جامعه یوستن به بستر اصليپ" زدهم آذر در جهت يتا س

 خاص انجام شد و یاسيان سيک جري طلب تهران و به امر ی خواه و برابریان آزادي از سران دانشجویتوسط برخ

ر از همه  خبیر صفر برگرداند و دهها تن از رفقا و دوستان بيت زي در تهران را به موقعیيت چپ دانشجويسطح فعال
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 یا در ظرفهاي پرولتاری گسترش مبارزه طبقاتیساختن مجار " ی فرستاد ، به معنایتي امنیر ضربه نهادهايجا را به ز

ا ما مشکالت زبان شناسانه و يپس  " یآر" ؟ اگر در جامعه است"  چپ یوند با بستر اصليپ" و " گر ي دیاجتماع

 جنون ین افراد به نوعيا ايم و ي کامال متضاد از عبارات واحد داریان افراد تا حد برداشتهياصطالح شناسانه با ا

، پس صادر کنندگان " نه "  کنند و اگر ی می نامگذاریرين تعابينچني را با ای دچار گشته اند که آن چنان اقداماتیاسيس

 عالج ی برایيفتن دواايبهتر است " ن معضل ي ایاستعمال پادزهرها" به  " ی همکاریشورا"  ارجاع یه به جايانيب

 چپ در یت با بستر اصليضد"  و یت ضد جنبشيکه فعال" چپ نما " و " فرصت طلب " ا عبارات يآ.  سر خود باشند 

 حاضر ین کارگريق فعالي کردند الیمستتر م " ین کارگريتحت حجاب تملق در برابر کارگران و فعال" را " جامعه 

 یان آزادي در جمع دانشجویش خاصي و و گرایاسيان خاص سيک جري  از سرانیا برخي است ی همکاریدر شورا

  ؟  طلب تهرانیخواه و برابر

 توانند تا ابد خود را در پس ی خاص نمیاسيان سيک جرين سران يکال در تهران و همچنيان چپ راديسران دانشجو

 از یکي که یيردشان در جنبش دانشجود در رابطه با  عملکيپنهان کنند و با " یانقالب" ج و ظاهرا يغبار عبارات مه

 چپ و یما توجه رفقا.  در تهران  بوده است پاسخگو باشند یينه ساز ورود آمدن ضربه بر چپ دانشجويعلل زم

اعالم "  طلب ی خواه و برابریان آزاديدانشجو" گر تحت عنوان ي دی شهرستانهایي که در مراکز دانشجویستياليسوس

م که يم و از آنها درخواست داري کنی شود جلب می که به نام آنها منتشر میه مواضعت نموده اند نسبت بيموجود

ن ي ایبونهاي و مواضع اتخاذ شده در تریان رسمي نسبت به عملکرد گذشته و حال سخنگویشتريت و دقت بيحساس

  . ان داشته باشنديجر

  

  

  زنده باد اول ماه مه

  زنده باد همبستگی طبقاتيمان

  سمزنده باد سوسيالي

  
 دانشجويان سوسياليست دانشگاههای سراسر ايران
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