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  انسان از ستم و استثماریبه رهروان رهائ
ی جنبش دانشجوئدر  

   ١٣٨٧ آذر زدهمپان جمعه                                                                                             یمحمود صالح 
 

 
!عزيزان دانشجو  

ياد جانباختگان گرامی ورا دانشجو،روز آذر،١٦نهای آزاده فرارسيدنانسادست همه کارگران ودست دروبه همراه شما

د ستايش کرده و به اميد اينکه مبارزات دانشجويان دربنفرصت را غنيمت شمرده و از. يدارمم  اين جنبش را گرامی 

     .عقايدش به زندان نيافتدکسی به خاطرکاری کند که ديگر ومبازرات موجود امکان آزادی آنها را فراهم کرده

داری در هر دو جهان به اصطالح توسعه يافته و  در حالی دارد فراميرسد که کل نظام سرمايه امسال روز دانشجو

موج مهلک بحران اين بار کل کشتی سرمايه را آماج خود قرار داده . حران عميق استغير توسعه يافته دچار يک ب

داری همه دارند تبيينهای خود نسبت به اوضاع و راه  نمايندگان بخشهای مختلف سرمايه و دولتهای سرمايه  . است

ا انسان کارگر و زحمتکش را آنها ميدانند که مصيبتهای ناشی از بحرانشان يقه ميليونه. حلهای خود را ارائه ميدهند

مردمی که قربانی اين نظامند آنها ميدانند که ما برای دفاع از. گرفته و در آينده يقه ميليونها تن ديگر را خواهد گرفت

حال  کار در ميدانند که جبهه. يريزيمهای خود را م داريم برنامه  کار، ميدانند که ما فعالين جبهه. بيکار نخواهد نشست

   .دو طرف مشغول آمده کردن خود هستندهر. خود استتقويت 

هائی برای خود   کار هستند، چه برنامه در جنبش دانشجوئی، که در جبهه" رهروان رهائی انسان از ستم و استثمار"

مسئله آگاهند که بايد دست در دست فعالين کارگری ضمن ارتقا آگاهی خود الزم دارند؟ به نظر ميرسد که آنها بر اين 

ميدانند . تر و روشنتر برای مردم تبليغ و ترويج کنند است که تبيينها و بديل خود برای رهائی انسان را هرچه گسترده

ت ستم و استثمار طبقه که در دل اين تالش بايستی يک استراتژی بريزيم که روشن کند رکن رهائی انسان از دس

حتما شما با من موافقيد که برای تحقق اهدافمان . کارگر است و نيز افقهای رهائی را نيز مدون و قابل فهم نمائيم

. کارهای زيادی هست که بايد انجام گيرد که تقويت تشکلهای موجودمان و نيز ايجاد تشکلهای ديگر يکی از آنهاست

اديکال و غير کارگری و در همانحال امکان همکاری با آنها در مراکز دانشجوئی و تدقيق مرزها با گرايشات غير ر

هر همکاری ممکنی طبعا بايد با حفظ پرنسيپهای ما انجام . کاری، برای اين و آن مبارزه، از کارهای ديگر ماست

ربات وارده توسط اين بايد درسهای ناشی از ض. بايد به افشاگری و طرد نيروهای اپورتونيستی ادامه دهيم. گيرد

نيروها را مداوما مرور کرده و آنرا به جنبش دانشجوئی ارائه دهيم با اين هدف که در آينده کسی نتواند از جنبش 

. راه اهداف سازمانی و اپورتونيستی خود سوءاستفاده کند آحاد دانشجو بعنوان يک ابزار دردانشجويي، جمع دانشجو و

بار ديگر روز .يش پای جنبش ماست که با همکاری همديگر بايد در تحققشان بکوشيمطبعا وظايف زياد و سنگينی پ
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