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                   راني ای دانشگاه های چپ کارگری هيانيب

                  ! کردمي را آزاد خواهماني رفقای تمام،ی طبقاتی همبستگیروي نبا

 
   ششو ماه هشتاد دی دهم انزش                                                                              دانشگاه                 یآوا

 

زاری مراسم  تن از دانشجويان چپ و آزادی خواه در آستانه ی برگ٣٠ و ربودن بيش از بيش از يک ماه از بازداشت

ه عنوان تاريخ جنبش دانشجويی در ايران، همواره بسرتاسرروزی که در. دانشجو، می گذرد آذر، روز١٦بزرگداشت 

بازداشت ها   اين  اما. ی شده استمستبدانه ی حاکم، شناخته مو عليه مناسبات سرمايه ساالرو پيکارنمادی برای ستيز

جوش جنبش های راديکال اجتماعی جنب وحکومت اسالمی ازت که بورژوازی و اين واقعيت اسۀخوبی نشان دهند به

. چرا که اين جنبش ها مصمم به رجوع به خواست راديکال توده های مردم برای ايجاد دنيايی بهترند. در هراس است

را از جان انسان ها دارد و در برابر  کوتاه کردن دست کليت سرمايه  ويی است که عزم ترس حکومت اسالمی از نير

  .تمامی مناسبات غير انسانی قد علم می کند

دستگيری  از يک ماه   بيش از گذشت بعد از  و نوناينکه تا ک  و ی موجودوضعيت فوق العاده  اما اکنون با توجه به 

 اقدامات صورت توجه به تمامی وضعيت شان مشاهده نمی شود، بايد با  د  گونه نشانه ای از بهبو ، حتی هيچرفقايمان

. اين دانشجويان، گام های عملی مستحکمی برداشتچه سريعترراستای آزادی هريک ماه گذشته درگرفته و نگرفته در

 ارزيابی مختصر حوادث و اتفاقات رخ داده طی آن،يران با نگاهی به يک ماه گذشته ولذا چپ کارگری دانشگاه های ا

  .ا در اين راستا ارائه می دهدزير ر

سوی طيف ها، فعاليت های گوناگونی از  و قداماتبازداشت رفقايمان می گذرد، شاهد ا که از ماهی  يک  بيش از در

اعالم حمايت از  و صورت پذيرفته، صدور بيانيه ها   اين اقدامات  جمله یاز.  بوده ايم جمع های مختلفی ت وجريانا

ويژه اعالم حمايت بسياری از کارگران و  به . بوده است  و آزادی خواه   دموکراتيک، چپ نهادهای سوی بسياری از

مبارزات جنبش دانشجويی ايران بر بستری  که خود نشان از تعميق  تشکل های کارگری از دانشجويان بازداشت شده 

، ، فارابی، فن اوران، اروند، فجرامام پتروشيمی بندر مع هایکارگران مجتحمايت  اعالم .  و تاثيرگذار دارد راديکال

ی  حمايت-کارگری، انجمن فرهنگی کارگری، اتحاد کميته های  ايجاد تشکل های آزاد   و غدير، کميته پيگيری  کارون

 اخراجی و بيکار، کارگران  سراسری   خودرو، اتحاديه ان ايرانکرمانشاه، آارگرفلزکار برق و  کارگران، کارگران

مجتمع های صنعتی شهر تبريز و   و لين کارگری، کارگران کارخانجاتفعا  صالحی، جمعی از ته دفاع از محمودکمي

پس از مطرح شدن شعار .  معدود از اين حمايت هاست مواردی  تنها   عسلويه١٠ و٩کارگران پااليشگاه گاز فازهای 

نشگاه و اقدامات صورت داطول يک سال گذشته دردر" حوريت جنبش طبقه ی کارگربا ماد جنبش های اجتماعی اتح"

 کارگران جمله برپايی صندوق حمايت ازعملی اين اتحاد، ازو وارد شدن به فازراستای اجرايی شدن اين امرپذيرفته در

موجود به حمايت از جنبش دانشجويی  شکل های کارگری  و ت زندانی، اکنون شاهد آن هستيم که بسياری از کارگران
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يخته ی گس  حاکميت لجام مقابل سرکوبگری شاهد صفوف متحد پرولتاری در و ند خواسته ا مقابل استبداد حاکم بردر

   .جمهوری اسالمی هستيمسرمايه ساالر و منفعت نگر

دانشجويان ترتيب دادن آکسيون های حمايتی از توان به پيگيری های رفقای دانشجو واقدامات صورت گرفته ميديگراز

جمله ی از. ين راستا بسيار مهم بوده استادرخانواده های دانشجويان دربند نيزسو، پيگيری های ديگراز. اشاره داشت

، و فضای امنيتی دانشگاه هابه بازداشت های اخير اعتراض  در  و تريبون آزاد  برپايی تجمع بهتوان  اين اقدامات می

روزه ی خانواده ها، برگزاری تجمع از سوی خانواده ر دانشگاه اصفهان، پيگيری های هرترتيب دادن اعتصاب غذا د

ا، صدور بيانيه ها در اعتراض به بازداشت فرزندانشان، اقدام به سازماندهی کمپين های اعتراضی و جمع آوری امض

اما نکته ای . اشاره داشت. ..عالين مستقل ودانشجويان چپ و سوی بسياری از گروه ها، تشکل ها، فو اعالم حمايت از

صفوف در اقدامات تفرقه انگيزگونه تشتت وهرازست، ايجاد و تقويت اتحاد و پرهيزاين بين بسيار حائز اهميت اکه در

 جريان فکری  يک گروه، طيف يا ايران به اه های دانشگ  پيداست، که چپ در بی گمان ناگفته. استدانشجويان مبارز

قای بازداشتی بين رفدر. ه های متفاوت، شکل يافته استجريانات مختلف با نظرگابسياری ازخود ازختم نمی شود و در

رفقا آنيم که عده ای از انه بعضا شاهد اما متاسف. سياسی وجود دارند طيف های نظری وبسياری ازنيز، دانشجويانی از

حالتی در .  می کنند طيف سياسی معرفی  و نشدگان را متعلق به يک جريادستگير  تمامی   نکته اين با بی توجهی به 

ا می توان با هدف ايجاد اتحاد اين نکته اذعان دارند، اين اقدام را از سوی اين رفقبينانه و همانگونه که خود نيز برخوش

اتحاد عمل استراتژيک ازه اين تعبيراين رابطه بايد اين توضيح را بدهيم کدر. ف دانشجويان چپ ارزيابی نمودصفودر

، کند که با معرفی تمام دانشجويان بازداشتی با يک اسم است که خواهد توانستکه گمان ميآن رواز. سطحی استبسيار

 جريان خاص را پوشاندن به تمام دانشجويان مبارز،   يک  و يونيفرميکسان سازی. به اين اتحاد جامه ی عمل بپوشاند

 رفتن بينازعملی نتيجه ای جزنظرافزايد، که اساسا اين اقدامات ازبين دانشجويان نمی اتحاد دريکپارچگی ونه تنها بر 

تقويت بنيان های اين اتحاد، تنها زمانی برداشته خواهد راستای ايجاد وما گامی عملی درنظراز.اين اتحاد نخواهد داشت

اسی و نظری  ديگر صورت نگيرد، بلکه دقيقا بالعکس اين اختالفات سيشد، که نه تنها سعی بر يکسان سازی جريانات

اين نکته عين حال بررا به رسميت بشناسند و درتلف با نظرگاه های متفاوت همديگرجريانات مخ تاييد شود، گروه ها و

سوی تمامی  از ساالر  سرمايه عليه استبداد متحدانه برۀمبارزفات توان ايجاد هيچ گونه خللی درتاکيد شود که اين اختال

عين اختالفات دست در ين صورت است که خواهيم توانست دراو تنها در. را ندارد  چپ  جريانات ودانشجويان مبارز

  .دست هم در مقابل حاکميت مستبد اسالمی بايستيم

  

ياری از کشورهای جهان اقدامات مثبت صورت پذيرفته نيز می توانيم به برگزاری آکسيون های حمايتی در بسديگراز

  .در حمايت از دانشجويان دربند و نيز فعاالن اجتماعی ايران از جمله محمود صالحی و منصور اسالو اشاره کنيم

اما در کنار تمام نکات ذکر شده در مورد اين فعاليت ها، اساسی ترين و بنيانی ترين مسئله در رابطه با اقداماتی که 

اد، تقويت و تعميق اتحاد طبقاتی حول منافع طبقاتی جنبش کارگری به عنوان يگانه بايد صورت گيرد، سعی در ايج

جنبشی که از پتانسيل الزم برای محوريت جنبش های اجتماعی در جهت ايفای نقشی راديکال در راستای تغييری 

ش های اجتماعی را چرا که تنها اين طبقه است که توان رهبری جنب. بنيادين و ريشه ای، برخوردار است، می باشد
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چرا ". تنها آزاديخواه پيگير پرولتارياست. "در مسيری متعين و مشخص عليه مناسبات غير انسانی سرمايه داری دارد

  .که تنها پرولتاريا است که توان رهايی انسان را با رها ساختن خود از زنجيرهای راديکالش دارد

بش های اجتماعی برای ممانعت از برگزاری آکسيون های راهکار بازداشت، ربودن و زندانی کردن فعالين جن 

همه ی ما در طی چند سال اخير . اعتراضی، مسئله ای تازه در مبارزات انسانی و حق طلبانه ی مردم ايران نيست

شاهد . شاهد همين برخوردها با جنبش های کارگران، زنان، معلمان و ديگر جنبش های اجتماعی پيشرو بوده ايم

 به زندان افکندن فعالين و پيشروان اين جنبش ها در آستانه ی برگزاری مراسم هايی چون روز جهانی بازداشت و

اما اکنون بايد از آقايان اين سؤال را پرسيد که آيا ايجاد اين فضای رعب و وحشت . کارگر و روز جهانی زن بوده ايم

های اجتماعی شود؟ آيا زندان، تبعيد، اعدام و هر هيچ گاه توانست، مانع از برگزاری اين مراسمات و پيشروی جنبش 

آنچه از ابزار سرکوب که در دست خود داريد، توانست جنبش توده های تحت ستم را از حرکت باز ايستاند؟ اکنون 

 ماه از به زندان افکندن محمود صالحی، فعال کارگری شناخته شده و سپری اين مدت در بدترين شرايط زندان ١٠

اکنون که . جرم وی تنها برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، روز جهانی کارگر بود. اسالمی می گذردهای جمهوری 

صالحی در بدترين وضعيت جسمی ممکن در زندان است، همانطور که خود می گويد، ما نيز با حاکمان مستبد می 

  و يا مردی سرازير شود را تبديلگوييم که اطمينان داشته باشيد، هر قطره اشکی که از چشمان يک زن، يک کودک 

  .به آتشی خواهيم کرد و با آن نظام پوسيده سرمايه داری تان را خواهيم سوزاند

   

  !صاحبان و حاميان ديکتاتوری سرمايه! آقايان
  

 طبقاتی سر بر  و تعارضات جامعه ی اگر با سرکوب می شد مانع از پيشروی جنبشی اجتماعی شد که از دل تضادها 

، کابوس جنبشی پيشرو، قيلوله تان را آشفته نمی ساخت ٦٠پس از کشتارهای وحشيانه تان در دهه ی زمی آورد، امرو

آنان که رويای به .  انديشه وا نمی داشت   و اين  اين جنبش  و تريبونهای رسمی تان را به اعتراف به و جود و رسميت

 و جنبش  جنبش دانشجويی آن در با کابوس   را می ديدند، اکنون راديکال   و کارگری انديشه  ه ی تاريخ سپردن موز

  . زنان و معلمان رو به رويندکارگری و بيم پيوند آن با جنبش

 يورش به فعاالن جريانهای   و اين  سرکوبگرانه اين اقدامات در می کنيم که های اجتماعی اعالمخطاب به جنبش    ما

 جريانات پيشرو برای برخورد با  ای سرکوب حاکميتدستگاه  و تسامح به  ، آنان که با گل ياس و تساهلهامترقی جنبش

شيخ اصالحات  و  جريان سيد خندان  انتخاباتی   هایمسئولند، و نسبت به سوء استفاده دهند هم  سبز نشان می چراغ 

جنبش ها با محوريت  نيروی مبارزه متحدانه  تنها به . هشدار می دهيم چانه زنی از اين موضوع   تئوری پردازان  و

  . نه با چانه زنی و نه با دخالت خارجی  آزادی به دست می آيد هر است کطبقه کارگ

  تحاد، مبارزه، پيروزیا

  ه های ايران گانشداچپ کارگری 

  ١٣٨٦انزدهم دی پيکشنبه 


