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 اب ایجداگانه مراسم متوالی سال سومین برای ،۶۹ آذر ۳۱  در امسال

 رگزارب کشور بزرگ هایدانشگاه در دانشجویان صنفی شورای فراخوان

. بود ادهد قرار دانشگاه پولی هایسیاست با تقابل را محوریتش که شد

 سردادن و کوتاه راهپیمایی با تهران دانشگاه دانشجوی روز مراسم

 ایدقیقه ده از بعد و شد شروع دانشگاه حیاط محوطۀ در شعار

 جرایا یک و مرکزی کتابخانۀ روبروی حلقه تشکیل با راهپیمایی

. شد خوانده صنفی شورای بیانیۀ هم آخر در. شد همراه هنریادبی

 اعالم هم فراخوان که همانطور مراسم این در مطرح شعارهای بیشتر

 رچیدنب. بود  هادانشگاه سازیپولی هایسیاست به اعتراض در کردمی

 یک از غیره و پولی هایپردیس سنوات، جریمۀ اجباری، هایشهریه

 «میدا و تدبیر» دولت سازیخصوصی هایسیاست علیه شعار و طرف

 اب دانشجویان اتحاد» جمله از چپی شعارهای همچنین. دیگر طرف از

 زشآمو و کار و مسکن» مانند زحمتکشان مطالبات از دفاع ،«کارگران

 .بود امروز تجمع در شده مطرح مطالبات دیگر هایبخش از «رایگان

 رد شرکت با هم کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ دانشجویی هواداران

 بین را – نسخه ۰۵ حدود – هااعالمیه از محدود تعداد مراسم این

 هک امروز مانند تجمعی. کردند توزیع مراسم این در حاضر دانشجویان

 و ودشمی برگزار صنفی شوراهای فراخوان به است بار چندمین برای

 از هبرگزارشد نمایشی مراسم برخالف بود، امسال همین آبان آخرینش

 اًعمدت آن متولی که) قدرت دستگاه به وابسته هایتشکل سوی

 و شعارها طرح ظرفیت( هستند هادانشگاه درون اسالمی هایانجمن

 از باید رو این از و دهدمی را طیف همه از دانشجویان بیشترِ مانور

 هب مربوط جاییکه تا دیگر طرفِ از. کرد استقبال آن در مشارکت

 این که مطالباتی و شعارها–شودمی مراسم این در مطرح مطالبات

 مضایا آنکه با  و است حمایت قابل و مترقی اند،کرده مطرح هاتشکل

 صنفی صرفاً سطح در مطلقاً دارد، را دانشجویان صنفی شوراهای بیانیۀ

 آن هب نخواهند صنفی تشکلهای این خودِ اگر حتی) استنمانده باقی

 تدبیر بودن دروغ دانشگاه، بودن پادگانی به اشاره مثالً(. کنند اعتراف

 بیانیه این در زحمتکشان و کارگران طبقاتی مطالبات طرح یا یا امید و

 .است نکته این اثبات خود خودی به

 گاهدانش درون صنفی شوراهای اخیر سال دو یکی در که هاییظرفیت

 جان البته اند،کرده ایجاد چپ نیروهای مطالبات طرح و دخالت برای

 و داده دهشقمع و قلع و متالشی ترپیش جنبش یک به ایتازه نسبتاً

 بیش یبینخوش اما. کرد استفاده ممکنه که جایی تا فضا این از باید

 هاییدرس و مالحظات بررسی از رو ما شده ایجاد فضای به راجع حد از

 .اردمید باز گرفت این از پیش دهۀ در دانشجویی جنبش از باید که

 

 دهۀ در  دانشجویی چپ جنبش تجارب از هاییدرس -1

۰۸ 

 ۳۱ جداگانۀ مراسم تجربۀ به ایاشاره ندرت به هاسال این عموم در

 روز آن به منتهی گستردۀ هایبازداشت و بگیروببندها و ۶۹ آذر

 چنانآن بوده، که هرچه تجربه این هایدرس نتیجه در. شودمی

 فعالیت کی سیاسی، فعالیت که صورتی در. شودنمی یادآوری و ارزیابی

 یک اربتج کردن بندیجمع جدی، فعالیت الزمۀ بلکه. نیست تفننی

 هب موسوم دانشجویی فعالین که بود روزی ۶۹ آذر ۳۱. هست شکست

 برخالف( داب اختصار به) «طلب برابری و خواه آزادی دانشجویان»

 موعد زا زودتر روز سه گرفتند تصمیم خودشان، قبل سال یک تجربۀ

 ایبرنامه کوچکتری جمع با وحدت تحکیم مراسم از جدای و آذر ۳۹

 ازداشتب قیمت به اما شد برگزار ایبرنامه نهایتاً کنند، برگزار را مجزا

 هب که سنگینی ضربۀ آمدن وارد و اصلی سازماندهان از نفر ده چند

. دانجامی آن تالشی به نهایت در و کرد پیدا تسری داب مجموعۀ کل

 از هگریخت جسته هاییتحلیل یا نقدها ماجرا، این از بعد هایسال طی

 دانشجویی هواداران دخالتگری و گزارش 

 دانشگاه در دانشجو روز مراسم در کمیته

 دانشجویان وظایف ارزیابی تهران؛

 برهه این در سوسیالیست
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 جامع ارزیابی و بررسی یک ندرت به اما گرفت، صورت واقعه این

 اجرام این بطن در نزدیک از خودشان که کسانی از برخی و بینیممی

 عیتیموضو دیگه» یا «شده تموم دیگه» که ساده فرمول این با بودند

 .روندمی طفره سال آن مسائل دوبارۀ یادآوری از «نداره

 اریکمخفی زندگیِ و مرگ اهمیت تلخ واقعۀ آن اساسی و اصلی درس

 هایتموفقی برخی به کردن پیدا دست و علنی فعالیت مدتی. هست

 ژیمر دمکراتیک هایظرفیت به نسبت را کاذب توهم نوعی نسبی،

 نشان مشابه تجارب انواع و ۶۹ سال تجربۀ کهحالی در. کندمی ایجاد

 مشچش جلوی و علناً که هاییفعالیت به جهت این از رژیم که دهدمی

 اشدب داشته فرصت که دهدمی نشان روییخوش مدتی شوندمی انجام

 شونربط و خط کند، شناسایی کامل را حرکت یک سازماندهان بتواند

 به و باشد گرفته دست در را حرکت آن نبض خالصه و کند پیدا را

 هم شانمرتبطین از تریگسترده دایرۀ به علنی افراد آن واسطۀ

 رفظ کند اراده و بخواهد کهاین محض به جااین از. کند پیدا دسترسی

 .کند متالشی را مجموعه آن کلّ تواندمی دقیقه چند

 یقانون چهارچوب سمت به را فرد الزاماً علنی، فعالیت صرفِ واقع در

 تأثیر اشمبارزه اندازچشم و افق روی امر همین و دهدمی هُل

 برای جبارا به شد، قانونیعلنی فعالیت وارد فرد وقتی یعنی. گذاردمی

 انسورس را خودش زند،نمی را هاحرف خیلی نیاید پیش مشکلی کهاین

 به را خود است مجبور یا شودمی کارمحافظه خالصه و کندمی

 دبزن خودسانسوری این به دست نخواهد هم اگر. بزند کاریمحافظه

 ورطۀ هب افتادن که بینیممی بنابراین و گیردمی قرار رژیم حملۀ موردِ

 تناقضات چارد باشد سوسیالیست است قرار که را جریانی علنی، فعالیت

 .کندمی عدیده

 امید ر،تدبی پادگانه؛ دانشگاه» داد شعار طرف یک از شودنمی نتیجه در

 و «تدبیر» به داشتن توهم با «پادگان» همان در وقتآن ،«چاخانه

 .شد قانونی و علنی فعالیت مشغول است، چاخان که «امیدی»

 تا رد؛ک کار بشود تا بود مخفی باید که هست دلیل همین به درست

 و دباش باثبات و ماندگار که ساخت دانشگاه محیط در چیزی بشود

 شدن ایمق معنی به مخفی، فعالیت. دانشگاه بعدی نسل دست به برسد

 هست معنی این به بلکه. نیست عام مأل در نشدن دیده یا زیرزمین در

 اًمطلق دو هر سازماندهی فرایند خودِ و فعالیت هر سازماندهندگان که

 هب یعنی. باشد پنهان دارد جاآن و جااین که هاییچشم و حاکمیت از

 نکرد خودسانسوری و نشریه برای مجوز گرفتن دام در افتادن جای

 بدون و مجوز بدون را نشریه یک شودمی مطلب نوشتن موقع

. درسان مخاطب دست به و درآورد خانگی پرینتر با خاصی محدودیت

 ار نظارت و سانسور مرزهای همۀ مستعار اسم یک انتخاب با توانمی

 زا تا پوشاند کاله و ماسک با را چهره تجمع یک در توانمی. کرد رد

. نبود اییشناسقابل حراست برداریفیلم یا مداربسته هایدوربین طریق

. کردن صحبت جزئیاتش و فعالیت یک مورد در تلفن پای توانمی

 را خود هویت اما کرد، کارهمه و بود جاهمه شودمی کهاین خالصه

 .داشت نگه مخفی

 فعالین از یلیخ که کنیم اشاره و کنیم باز پرانتز یک باید مختصراً جااین

 دندبو شده سیاسی اصالحات، دورۀ در واقع در مقطع، آن در دانشجویی

 دانشگاه کوی به حمله و ۸۶ تیر ۳۶ ماجرای از بعد خصوص به و

 .بود شده فراهم شدن چپ و اصالحات جریان از شانریزش هایزمینه

 در شدمی را دوره آن «ِچپ» دانشجویان از خیلی ردّ نتیجه در

 ودخ خودی به که کرد پیدا سابق وحدت تحکیم و اسالمی هایانجمن

 رجامف و شروع از بعد بلکه شروع، نقطۀ نه مهم چون هست، بالاشکال

 یابغ در که بود جااین مسأله اما. شودمی کنندهتعیین که هست کار

 وان،ج نیروهای این جذب برای انقالبی و رادیکال چپ آلترناتیو یک

 به پیوست پروسۀ نه و شد کامل اصالحات از گسست پروسۀ این نه

 که ندنکرد فرصت جوان نیروهای این از خیلی نتیجه در. انقالبی چپ

 بین راینبناب. کنند طی کامل را خودشان تحول و دگردیسی فرایند این

 چنین رد. بودند نوسان در جدید چپ رادیکالیسم و قدیم طلبی اصالح

 ألخ در و شدند صحنه وارد اپوزیسیون چپ هایجریان برخی شرایطی
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 تردقیق ای گرفتند عهده به را نقش این رادیکال، و انقالبی رهبری یک

 .اندکرده پر را خأل آن که کردند وانمود بگوییم

 هایبحث و مطالبات اپوزیسیون، خاص جریان این ادبیات کل در

 طرح دشمی دیده خیلی که چیزی  عوض در ولی بود، رنگکم طبقاتی

 فعالیت بت. باشد داشته جاذبه متوسط طبقۀ برای که بود مسائلی انواع

 یسیاس فضای شدن باز به توهم و اصالحات دورۀ یادگار که علنی

 منظر از. دش ترکیب گراییعلنی به جریان این غلیظِ تمایالت با بود،

 بودندمی علنی بایستمی اعتراض یا جنبش یک رهبران جریان، این

. نندک پیدا دیگران جلب برای ایجاذبه و کاریزما یک طریق این از تا

 خودشان قول به یا جریان این اعضای از خیلی که بود طوراین

 دانشجویی فضاهای و دانشگاه توی صراحتاً و علناً هایشان«کادر»

 نای هم اگر حتی. کردندمی دفاع شانمتبوع حزب از و دادندمی جوالن

 قدر به هایشانکالمتکیه و اصطالحات و ادبیات از کردندنمی را کار

 از جریان این هواداران امتناع واقع در. شدمی روشن چیزهمه کافی

 غالب طخ بلکه نبود اتفاقی دانشگاه در مخفی یافتۀسازمان فعالیت

 آن آخرش و اول هدف چون چرا؟ ؛ خواستمی چنین هاآن از رهبری

 رتیبت هر به که شدمی خالصه این در خارج در اپوزیسیون تشکیالت

. شودب دیده جنبش و داخل وضعیت با مرتبط و بیاید چشم به ممکن

 جهنتی در. شدمی هدف این فدای هم اعضایش امنیت حفظ بنابراین

 از دفاعش حتی. دمیدمی تبلیغش و کاریعلنی این در عامدانه خودش

 این از دقیقاٌ ۶۹ سال در «مستقل» اصطالحبه مراسم یک برگزاری

 ضااع که صورتی در. باشد خودش دست در عمل ابتکار که بود زاویه

 متحکی رسمیِ دانشجویی مراسم در قبلش سال جریان آن هواداران و

 و پالکاردها هم بودند، رفته عادی دانشجویان تجمع بین وحدت،

 و ودندب کرده حفظ را شاناستقالل هم بودند، برده باال را شعارهایشان

 تأکید ۶۹ سال باراین اما. بودند کرده پیدا مصونیت جمعیت بین در هم

 این خود که بود این برای صرفاً ،«مستقل» اصطالحبه مراسم بر

 که هنوز «سرخ آذر ۳۱» آن با بتواندِ بعداً و بزند را خودش مُهر جریان

 رژیم جانبه همه یورش شد هم نتیجه. بدهد تبلیغاتی مانور است هنوز

 سلن از هاخیلی سیاسی حیات پایان بهای به مراسم یک برگزاری و

 .دانشگاه چپ جدید

 ادند کُد و اشاره و ایما با جریان این رهبران برخی دستگیری، از بعد

 واقع رد. هستند هاآن با زندانی دانشجویان از بعضی که دادندمی نشان

 ونچ. باشد داشته زندان در را کسانی که آمدنمی هم بدش جریان این

 برخی با خودشان ارتباط زدن جار با و هابازداشت این قِبَل از

 یدانشجوی جنبش با مرتبط را خود توانستمی زندانی دانشجویان

 را جریان یک انحطاط و طلبیفرصت نهایتِ این خوب. کند تصویر

 .است باقی هم اآلن همین به تا که دادمی نشان

 

 پس و است مخرّب حد چه تا که داد نشان فعالیت سبک این

 هگوناین قربانی که کسانی. داشت خواهد ادامه هامدت تا هایشلرزه

 فاصله سیاست حوزۀ از همیشه برای یا شوندمی هاانگاریسهل

. نندک پیدا را خودشان نو از بتوانند تا بردمی زمان هامدت یا گیرندمی

 جادای سیاسی، هایجریان رهبران هایکاریندانم این ضربۀ ترینکم

 یک از همه هامدت تا که طوری به است، اعتمادیبی شدید جوّ یک

 .باشند داشته واهمه متشکل فعالیت

 

 دانشجویی مستقل تشکل ایجاد حق -2

 صلیا  مطالبات از یکی همیشه دانشجویی مستقل تشکل ایجاد حق

 درون هرگز امروز همین تا که بوده دانشگاه درون دموکراتیک

 ونیقان امکان که کنونی وضعیت در. نشده محقق ایران دانشگاههای

 اینهاده و نیست ممکن هادانشگاه درون سیاسی متشکل فعالیت

 صنفی یشوراها. اندکرده قبضه را دانشگاه وابسته هایتشکل و امنیتی

 البته آنها رب تصفیه و کنترل حلقۀ که هستند هاییتشکل تنها عمل در

 یاندانشجو برای  معتقدیم ما. استنشده کامل هنوز نسبی بشکل

 هایتشکل این هایظرفیت از برداریبهره رادیکال، و سوسیالیست
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 کهبل. نیست کار تمامِ معنای به مطلقاً اما است واجب امری صنفی

 درون دخالتگری بر عالوه دانشجویان از طیف این است ضروری

 ایشگر به بنا هم را خودشان مستقل سازماندهی صنفی، هایتشکل

 که است مستقل سازماندهی این پایۀ بر. ببرند پیش دارند که سیاسی

 هدفمند رطو به که کنندمی پیدا را آن امکان سوسیالیست دانشجویان

 یرغ در چه. بگذارد تأثیر دیگران روی و کنند دخالت هاانجمن این در

 هاانجمن و شودمی حل هاانجمن این درون در سادگی به صورت این

 .کشید خواهند خودشان دنبال را هاآن که بود خواهند

 

 درون ار خودشان باید سوسیالیست دانشجویان معتقدیم ما بنابراین

 مواضع ربیانگ که اینشریه کنند، متشکل مخفی نفره چند هایهسته

  کنند؛ توزیع مخفی شکل به دانشگاه درون است گرایششان سیاسی

 و شودمی چاپ خانگی پرینتر با و مجوز به نیاز بدون که هایینشریه

 تیبتر این به. شودمی توزیع نامحسوس طور به هم دانشگاه سطح در

 فعالینِ با هاسوسیالیست سازماندهی کارِ سبکِ اینجا در که بینممی

 به ام که است چیزی همان دقیقاً این. شودمی متفاوت صنفی صرفِ

 نشجویدا یک یعنی. گوییممی «علنی و مخفی فعالیت ترکیب» آن

 اشیعلن فعالیت با هم و دارد را اشمخفی فعالیت هم سوسیالیست،

 در گاهی کند؛می استفاده رسمی هایتشکل و هاانجمن ظرفیتهای از

 این در ظریفی شکل به را خودش سیاسی خط و شده ظاهر هاآن

 .اندازدمی جا هاتشکل از دست

 

 یاسیس از صنفی فعالیت مصنوعی تفکیک به گرایش -3

 طالبۀم بین که شود اشاره دانشجویانی به نیست بد بستر همین در

 ریدیگ چیز یک موجود واقعیت اما. کشندمی مرز سیاسی و صنفی

 یا صنفی ۀمطالب یک بابت که دانشجویانی نیستند کم مثالً. گویدمی

. اندشده دارستاره و تحصیل از محروم یا بازداشت دیدگاهشان، بیان

 ثالًم یا سیاسی؟ زندانی دانشجویان از دفاع جز کرد باید کارچه حال

 نفت عتصن دانشگاه دانشجویان اخیر تحصن و اعتراض به کنید نگاه

 طالبۀم این وقتی کرد باید چه. نفت وزارت استخدامی شرایط به آبادن

 ردنک خالی و امنیتی نیروهای و انتظامی نیروی ورود با صنفی سادۀ

 سیاسی وعموض یک به تبدیل متحصنین، کردن متفرق برای آب تانکر

 رانای نظیر کشورهایی در داریسرمایه حاکمیت خصلت اصوالً شد؟

 .ودشمی سیاسی سرعت به آن در صنفی مطالبۀ یک که است این

 

 یک اگر که است این آیدمی وجود به که مهمی خیلی سؤال حال

 گهن صنفی چهارچوبِ در مصرانه را خود که قانونی صنفی تشکل

 راه نیمۀ در اما رفت، آن تحقق پای و کرد مطرح را ایمطالبه داردمی

 جز اردد راهی آیا کند؟می چه یافت، ارتقا سیاسی سطح به مطالبه این

 خود بکند ار کاراین اگر بایستد؟ مطالبه شدن سیاسی مقابل در کهاین

 .استدهش مبدل دانشجویی جنبش مانع و سازشکار نهاد یک به تبدیل

 قاًدقی هم صنفی نهادهای در مترقی نیروهای دخالت وظایف از یکی

 مقابل  در و ندارند نگه صنفی چهارچوبِ در را آن که اینست

 یجلو کنندمی سعی هاتشکل این در که کاریمحافظه هایگرایش

 پارسال هک طورهمان درست. بایستند بگیرند را مطالبات شدن سیاسی

 یاندانشجو فراگیر بیانیۀ» کهاین از بعد بالفاصله که دیدیم هم

 این درون که جریانی از طیفی شد، منتشر «کشور هایدانشگاه

 اب ارتباط از برائت اعالم در ایبیانیه بودند، صنفی هایتشکل

 از ستد این جلوی قاطعانه باید ما نظر به. نوشتند سیاسی هایجریان

 .ایستاد کارمحافظه جریانات

 

 تشکل» استقالل: «استقالل» مفهوم به نسبت بدفهمی -4

 نههرگو از «جنبش» یک استقاللِ یا احزاب از «دانشجویی

 سیاسی؟ جریانِ
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 مطالبات از یکی همیشه مستقل، تشکل یک ایجاد حق که گفتیم قبالً

 هم امروز تا و بوده مطرح دانشجویی جنبش در که است دموکراتیکی

 نیکنو صنفی شوراهای موردِ در. استنکرده پیدا تحقق کامالً هرگز

 کردن دارستاره مادامیکه تا که چرا. است نسبی بسیار استقالل این هم

 تواننمی هنوز دارد وجود چه و چه و تحصیل از تعلیق و دانشجویان

 .هستند دانشجویان واقعی نمایندگان هاتشکل این کرد ادعا

 

 صحبت -اشصنفی نوعِ ازدانشجویی مستقل تشکل از ما وقتی

 کومتیح احزاب و رژیم به نسبت فقط نه را «استقالل» قیدِ کنیم،می

 جمله از) احزاب تمامی به نسبت طور همین که اسالمی، هایانجمن و

 که نستآ صنفی تشکل استقاللِ معنای. بریممی کار به( اپوزیسیون

 باید بلکه شوند، ساخته احزاب توسط مستقیماً نباید هاتشکل دست این

 در. ندباش نداشته ممانعتی و باشند جریانات همۀ پذیرای القاعدهعلی

 هب را مبلغینش که باشد آزاد باید هم حزبی هر و جریان هر حال عین

. کنند اشیسیاس و بگذارند تأثیر هاآن بر تا بفرستد هاتشکل این درون

 خالفتم معنی به تشکالت این «استقاللِ» مفهومِ از ما ترتیببدین

 هر از اما. کنیممی دفاع باال از احزاب طرفِ از شدنساخته درمقابلِ

 به و بودن «غیرسیاسی» معنای به را «استقالل» بخواهد که جریانی

 -یرحزبیغ یا حزبی از اعمسیاسی فعالینِ راهِ سرِ بر گذاشتن سد معنای

 .ایستیممی کند معنا هاتشکل این درونِ

 روی صنفی فعالین اصطالح به از ایعده هم امروز تجمع در

 ریانج هرگونه از مستقل ما» که بودندنوشته شعاری پالکاردهایشان

 هک آنست حرف این صریح معنای. «هستیم خارجی و داخلی سیاسی

 گویندیم کسانی کهاین واقع در اما! نداریم سیاستی هیچ اصطالح به ما

 دانشگاه هب قدم که کسی. است سیاست یک خودش نیستند، سیاسی

 یزندگ ایجامعه در او. نشده دانشگاه وارد نیستی یا عدم از گذارد،می

 اسیسی حوزۀ در که هاییشکاف طبقاتی، هایشکاف از مملوء کردهمی

 نقطۀ هآنک با نتیجه در. گذاردمی تأثیر افراد روی و شودمی منعکس هم

 و است دانشگاه اسم به محیطی در حضورشان دانشجویان، مشترک

 مشکالت و معضالت انبوه با شدن روروبه یعنی دانشگاه به ورود

 اما د،ش اشاره مفصالً هم امروز هایبیانیه در که صنفی و دموکراتیک

 و طبقاتی هایدیدگاه حامل دانشجویان این از هرکدام حال عین در

 حق دموکراتیک نظر از هم همه و هستند خاصی سیاسی الجرم

 .دارند را دانشجویی جنبش در دخالتگری

 دارد، قرار آن در که شرایطی و ماهیت به بنا دانشجویی جنبش بنابراین

 یک،دموکرات لحاظ به و عرفاً نتیجه در. باشد هم باید و هست سیاسی

 که هست برخودار حق این از هم سیاسی حزب و گرایش و جریان هر

 یسیاس حزب یا جریان یک حتی. کند دخالت دانشجویی جنبش در

 در را شخود سیاسی تشکل یا دانشجویی شاخۀ باشد داشته حق باید

 صنفی انجمن» به که جایی تا اما. کند ایجاد دانشگاه حوزۀ

 زا هم دولت، از هم باشد، مستقل باید شود،می مربوط «دانشجویی

 یعنی. اپوزیسیون احزاب هم و حکومتی احزاب و اسالمی هایانجمن

 اندتونمی حکومتی ضد چه و باشد حکومتی چه سیاسی، حزب یک

 بعد و سازدب نهادی «دانشجویی مستقل صنفی تشکل» اسم به بیاید

 مستقل صنفی تشکل. شود دیگران ورود مانع خودش ضوابط با

 ساخته سیاسی احزاب نه و دانشجویان خود سوی از دانشجویی

 حتی و سیاسی تمایل و گرایش هر با دانشجویان قاعدتاً ولی شود،می

 انشجویاند به که جایی تا. کنند فعالیت و باشند آن در که مجازند حزبی

 نفیص انجمن که نیست این هاآن وظیفۀ گردد،برمی سوسیالیست

 فیمخ سوسیالیستی هایهسته در را خودشان باید بلکه بسازند،

 .دکنن دخالت هاانجمن این درون بتوانند تا بدهند سازمان چندنفره

 

 نه اوالً نفیص تشکل یک استقالل که کنیممی تأکید بازهم بنابراین

 ردنک تصفیه» معنای به نه و است بودنش «غیرسیاسی» معنای به

 جهت این از را این. هستند «خاصی سیاسی جریان با که اعضایی

 نفیص  تشکالت این در حاضر دانشجویان از بسیاری که گوییممی
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 با( هستند تشکل آن متولیان و بنیانگذاران از هم عموماً که)

 خاصی سیسیا هایگرایش و تعلقات یا باشند سیاسی که دانشجویانی

 یا زدهطاعون افرادِ همچون باشند،داشته( غیرحزبی یا حزبی از اعم)

 بودنیسیاس یا سیاسی گرایش داشتن گویی. کنندمی برخورد جذامی

 اشتباه و دروغ به که برداشتی چنین مقابل در. است جرم یا گناه تابو،

 .ایستاد سخت و سفت باید شودمیارائه مستقل عنوان تحت

 

 صنفی شورای مراسم در شرکت تاکتیک  -5

 ممراس در چپ فعالین مداخلۀ و شرکت امروز مثبت هایدرس از یکی

 یروهاین که است صحیح تاکتیک یک این واقع در. بود صنفی شورای

 و ورز تنهایی به و نیست شاننفع به قوا توازن که شرایطی در چپ،

 ارتأثیرگذ و وسیع دانشجویی مراسم یک برگزاری برای ایعضله

 یاسیس استقالل حفظ با و بابرنامه و یافتهسازمان شکل به ندارند،

 چون. کنند شرکت دست این از تریبزرگ هایجمع در خودشان

 هست، رسمی هایانجمن طرف از تجمعات قبیل این فراخوان هرچند

 نابراینب. کنندمی درگیر را دانشجویانی و دارند هاییپایه حال هر به اما

 این در مستقل پالکاردهای احیاناً و شعار با تا شودمی مهیا فضایی

 فراتر باتیمطال بیان برای تریبونی به را آن اتفاقاً و کرد شرکت هاتجمع

 نشاگفتن از رسمی هایانجمن که مطالباتی کرد، بدل صنفی از

 بخش که دارد وجود همیشه هم احتمال این البته. دارند هراس

 قلیمست تحرکِ هرگونه مقابل در خود صنفی هایتشکل کارمحافظه

 هایاعالمیه پخش هم امروز اینکه کما بایستند، فضاها دست این در

 کمیته هواداران طرف از هاتشکل این رسمی بیانیۀ از غیر محدودی

 .نیامد خوش برخی مذاق به چندان

 

 شجنب درون سوسیالیستی قطب یک ایجاد سوی به -6

 دانشجویی

 هر از هم را چپ دانشجویان تمام که هست هم دیگری اصلی وظیفۀ

 قطب یک تقویت و تشکیل مسئولیت هم آن. میزند پیوند هم به طیفی

 این مختلف هایگرایش. است دانشجویی جنبش درون قوی چپ

 مختلف کارزارهای و موضوعات سرِ بر باید و توانندمی چپ قطبِ

 در ؛(…و آذر ۳۹ مراسم برگزاری: مانند) بزنند عمل اتحاد به دست

 تقویت را متحدانه کارزارِ اینکه بر عالوه هاعمل اتحاد از دست این

 کتشر خود مستقل خطوط و شعارها با چپ نیروهای از هریک میکنند،

 .میکنند

 ینا متولی چون. بگیریم نظر در را امروز مراسم همین مثال فرض به

 از ما یمگفت چنانکه اینکه علیرغم -بودند صنفی هایتشکل مراسم

 قیقاد اما -میدانیم مترقی را آن و میکنیم حمایت آن در مطرح مطالبات

 بینیمیم ما بود، صنفی تشکل دست در عمل ابتکار که دلیل این به

 پیش اداری چهارچوب در و رفته و شسته عجیبی طرز به مراسم که

 ماییِراهپی به را جمعیت اینکه بجای مراسم سازماندهندگان حتی. رفت

 هدقیق ده از بعد دادند ترجیح کنند، هدایت دانشکده به دانشکده

 ریهنادبی نمایش اجرای یک بر متمرکز را مراسم بقیۀ راهپیمایی،

 لیاص هایدرب پشتِ به را شعارهایشان و جمعیت اینکه بجای! کنند

 رجیحت برسانند، رهگذران گوش به را شعارها و بکشانند انقالب خیابان

 هنگ مجوز چهارچوب در بسته حلقۀ یک در ساعته یک را مراسم دادند

 نیمبیمی بحث این اثبات را امروز مراسم حتی مجدداً بنابراین. دارند

 ماا کرد، تقویت را هایشظرفیت و صنفی هایانجمن باید گرچه که

 کنند سعی گام، هر در حال عین در که است این سوسیالیستها وظایف

 علنی چهارچوب در را آن و کنند وارد مراسم در را خودشان عمل ابتکار

 .ندارند نگه قانونی و

 لعم کمیتۀ دانشجویی هواداران که بود اساسی نکتۀ واقع در این

 حطر بر عالوه کردند توزیع امروز که ایاعالمیه در کارگری سازماندۀ

 آن اشت،د همپوشانی صنفی هایتشکل خود مطالبات با که مطالباتی

 .کردند مطرح را
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 کمیته دانشجوییاران هوادتوزیع شدۀ ۀ بیانی 

 عمل سازمانده کارگری در دانشگاه

 

  


