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  هياطالع

راني ای طلب دانشگاههای خواه و برابریزاد آانيدانشجو  

»ی مستقل کارگرني تشکلها و فعالی همکاریشورا«  خروج از راموني پ  

  
   م آذرماه هشتاد و ششرهاچ                                                                                               ی برابریآزاد

 
   

 تحت ی تشکلهي اولی هسته ی جنبش کارگری شناخته شده ی ها و تشکلهاتهي از چهره ها ، کمی تعداد٨۵ زمستاندر

  گروهليتشک هي اول ی و در همان روزها  نهادندهيرا پا »  ی مستقل کارگرني تشکلها و فعالی همکاریشورا« عنوان 

. شورا دعوت نمودني به اوستني پی برازي نراني ای طلب دانشگاههای خواه و برابری آزادانيفوق ، از دانشجو    

 لي از تماتي حسن ننيا.  وستندي دعوت پاسخ مثبت داده و فعاالنه به شورا پني به اتي با حسن ناني آن زمان دانشجودر

 مشخص ی حول برنامه ای کارگرني در جهت اتحاد فعالاي متعهد به آرمان و منافع پرولتاری چپگرااني هر جریطبقات

امر بدوطلب خود را در  یبرابر  خواه وی آزادانيلذا دانشجو  و دي گردی می ناشیمبارزات کارگر مر اشبردي پیبرا  

  . دندي دی با شورا میملزم به همراه   

 ارتباط و رفتار ی شورا و درک چگونگی دهنده لي تشکی با گروههاکي و از نزدمي گذشت زمان و تماس مستقاما

  ی نوعی معرفی برا  الزمیپهاي و پرنس  شورا از اصولی برخوردار و عدم - اني با دانشجوژهيبه و - گريکديآنان با 

 که شورا را به سمي محفلیً  ابتال به عارضه تاياو نه - آن ی دهنده لي تشکی به گروههایحت -مشخص » سبک کار«

 با بستر تي که ضديی عناصر فرصت طلب و چپ نمای نموده و درِ  آن را به رولي گره خورده در خود تبدیجمع

 ني نمود ، ای کردند بازمی مستتر می کارگرني چپ در جامعه را ، تحت حجاب تملق در برابر کارگران و فعالیاصل

 خواه ی آزادانيالزم به ذکر است که تالش دانشجو.  خود واداشتی هي اولمي درتصمدنظري را به تجدیي دانشجوانيجر

 رفتار و روابط مي تنظی برای نامه انيي آني تدوقيحداقل از طر – نقاط ضعف شورا مي ترمی طلب برایو برابر

 کي اتوماتتي اعضا حماتي جانب اکثراز که - سمي محفلی دهي و مقاومت پددي نرسجهيبه نت - اعضا یروني و بیدرون

ً  عضو درجه حايشورا تلونظرم، ازکه به صرف دانشجو بودن  رااني، دانشجوتالش اصالحگرانههربرابردر - شد یم  

. با شورا مواجه نمودی شدند ، با بن بست در ادامه همکاریدو محسوب م  

 ني انيعناصر وجه - یو در واقع مورد ادعا - از منافع طبقات مورد اتکا گانهي هر نوع ارتباطِ  بیماري بسميمحفل

 ی معطوف به آن جنبش عارض می و تشکلهاني به فعالی اجتماعی جنبشهاتي رکود فعالطيارتباط است که در شرا

 شورا ی دهنده لي تشکی گروههالياما عدم تما.  ست یعي طبی در روابط شورا امردهي پدني ایابي رو ردنياز ا. شود 

 ساله کي به کي نزدتي فعالیمطالعه . دي نمای، درمان آنرا هر روز ناممکن تر م عارضهني ایبه استعمال پادزهرها

 ني در اسمي محفلی را به کشف نشانه های آن ، هرناظریروني کارکردها و اثرات بی و بررسیمکار هی شورای
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  مهاری آنرا به اقدام برا ی دهنده لي تشکی و گروهها  شورایاجتماع  یمبارزه  امر  استديام.  شودی مماتشکل رهن

  . ديام مجاب نیماري بنيا  

 ی همکاریشورا« ، خروج خود از هي اطالعني ای، طراني طلب ای خواه و برابری آزاداني رو ما دانشجوني ااز

 مانده در آن در ی باقی که شورا و اعضامي و صادقانه آرزومندميي نمایرا اعالم م» ی مستقل کارگرنيتشکلها و فعال

 ی همکاری شورای پس مواضع و عملکردهاني که از است یهيبد.  موفق باشند یامر تکامل و توسعه مبارزه کارگر

 شورا ی عملماتي ها و تصمهياني بی تماملي طلب از ذی خواه و برابری آزاداني دانشجوی ما نبوده و امضادييمورد تأ

 ري تحقق پذیگري دی اجتماعی در ظرفهااي پرولتاری طبقاتی که مبارزه مي باورنيما برا.  خواهد شد یحذف شده تلق

ی ضرور محافل موجود  درتيعضو ازشي ب را به مراتب  مبارزه ني ای و تعال  گسترشی، ساختن مجار و چپستا  

 . د کنیم یابيارز  
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