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 ! نه به استبداد، نه به امپرياليسم١٣٣٢ ]قوس[ آذر١۶ِپيام ماندگار 
 مواجه شد، به قوای نظامی و امريکا امپرياليسم ۀ بلند پايۀاه وقتی با سيل اعتراض به سفر فرستادرژيم محمد رضا ش 

 اين يورش خونين به حريم دانشگاه ، تعداد قابل توجھی زخمی و از آن ميان سه ۀدر نتيج. انتظامی فرمان شليک داد

  نام ھای قندچی، رضوی و بزرگ نيا جان باختنده دانشجو ب

  
 فنی دانشگاه  ۀ، ھزاران تن از دانشجويان، با اجتماع در دانشکد١٣٣٢ ]قوس[ آذر١٦شصت و چھار سال پيش يعنی در  

 به ايران و برای بيان مجدد - امريکا معاون رئيس جمھور وقت – ريچارد نيکسون ۀتھران در واکنش به سفر گستاخان

اد ، دست به يک حرکت اعتراضی زده و عليه استبداد داخلی و  مرد٢٨ انگليسی– امريکائیخشم خويش از کودتای 

اين حرکت دليرانه درست در شرايطی رخ داد که تنھا چند ماه از کودتای . دخالتھای امپرياليستی خارجی شعار دادند

خبر و ليبرال مملو بود و روزی نبود که  دمکرات زندانھا از انبوه مبارزان چپ،.  می گذشت١٣٣٢خونين تابستان 

رژيم محمد رضا شاه وقتی با سيل اعتراض به . ن سياسی ديکتاتوری سلطنتی به گوش نرسدا مخالفۀدستگيری و شکنج

 اين يورش ۀدر نتيج.  مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان شليک دادامريکا امپرياليسم ۀ بلند پايۀسفر فرستاد

 قندچی، رضوی و بزرگ نيانام ھای ه ی و از آن ميان سه دانشجو بخونين به حريم دانشگاه ، تعداد قابل توجھی زخم

عنوان روز دانشجو پاس ه  خونين را بۀاز آن تاريخ تا کنون دانشجويان مبارز کشورمان سالگرد اين واقع. جان باختند

 بر ضديت ًروزی که ديگر صرفا تجليل و يادبود آن سه دانشجوی رزمنده نيست، بلکه فرصتی ست دوباره. دارند می

انبوه دانشجويان آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از آزاديھای سياسی و عدالت اجتماعی و از جمله 

  .تشکل مستقل دانشجوئی و حق سازماندھی برنامه ھا و فعاليت ھای اجتماعی، فرھنگی  و سياسی در دانشگاھھا
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رژيم ستم شاھی بااستقرار گارد .  خواستھای حق طلبانه  گردن نگذاشتند اما نه رژيم پھلوی و نه رژيم اسالمی به اين 

" ِثبات" ، برای حفظ "سياسيون"مورين ساواک برای شناسائی و دستگيری أ دانشگاھھا و سازماندھی مۀسرکوب ويژ

بارز با برپائی اما به رغم اين سياست ھا ، انبوه دانشجويان چپ و م. ژيک قائل بوديِاين کانون حساس، اھميتی سترات

ھا و کتب ممنوعه و باالخره ھمکاری فعال باسازمانھای مخفی  محافل مطالعاتی، تيم ھای کوھنوردی، توزيع اعالميه

ياد داشته باشيم که ه ب. اپوزيسيون و در کنار آن راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام رااز آن رژيم سلب کرده بودند

 نيز ٥٧انقالب  در جريان. ينی از محيط ھای  دانشگاھی برخاسته بودندبخش اعظم اعضای سازمانھای زير زم

بعد از شکست اين انقالب عظيم وحاکميت ارتجاع . جويان نقش بارزی در سازماندھی اعتراضات ميليونی داشتندشندا

. دست آورده ب چندانی در مراکز آموزش عالی ۀی نسبت به خمينی، رژيم نتوانست پايئمذھبی، حتی در اوج توھم توده 

 قرار ئی دانشجويان خيلی زود آنھا را در برابر استبداد قرون وسطاۀِخصائل دانش پژوھانه، آزاد منشانه و روشنفکران

" انقالب فرھنگی"با سازماندھی يک  ۵٩ ]ثور[از اينرورژيم فقھا، چاره ای جز اين نداشت که در ارديبھشت. داد

رژيم اسالمی تنھا زمانی اقدام به .  سنگر چپ ھا را تسخير و سپس تعطيل کنددانشگاھھا و يا ھمانطور که خود می گفت

ن  ھزاران تن از دانشجويان و فعاال٦٢ تا ٦٠ سالھای ۀ  نمود که ھم با اعدامھای گسترد٦٢بازگشائی دانشگاھھا در سال 

ه و از حق تحصيل محروم  سياسی کشور محو کرده بود و ھم ھزاران دانشجوی مخالف را تسويۀاپوزيسيون را از صحن

از جمله ھيأت ھای گزينش و نيز اختصاص بيش از پنجاه  درصد   صافی ھای متعددۀکه باتعبي ضمن اين. نموده بود

و رخوت ايادی حزب الھی رژيم، توانست الاقل برای يک دھه محيط سياسی دانشگاھھا را به رکود   دانشگاھھا بهۀسھمي

.  صنفی و مطالباتی، دانشگاھھای سراسر کشور را فرا گرفتۀاما ديری نپائيد که موجی از حرکات پراکند. بکشاند

 حمايتی رژيم در انجمن ۀ خود روی بخشی از پايۀاين حرکات به نوب. حرکاتی که ھر سال بر ابعاد آن افزوده می شد

  . ھويت اصلی اين تشکل ھا دچار سائيدگی مزمن شدثير گذاشت و آرام آرام أھای اسالمی دانشگاھھا ت

تشکل ھای قانونی در جريان انتخابات مجلس چھارم شورای اسالمی و تعميق آن در انتخابات  انشعاب بزرگ اين 

ترديدی باقی نگذاشت  ٧٦] جوزا [ خرداد٢مجلس پنجم و باالخره صف آرائی آنھا در جريان انتخابات رياست جمھوری 

بنابراين .  حمايتی خود در دانشگاھھا نيز حرفی برای گفتن ندارندۀ رژيم ديگر حتی در ميان اکثريت پايکه  جناحھای

ً اين حرکات و اعتراضات صرفا صنفی نيست که شاخص اساسی جنبش ٧٦ ]جوزا[ خردادم پس از دوۀدردور

اھی کشورمان محسوب می  اصلی مراکز دانشگۀدھد بلکه حرکات آشکار سياسی وجه مشخص دانشجوئی را نشان می

رويند اما بسياری از پيشروان چپ و ه در اين ميان اگر چه دانشجويان چپ و انقالبی با موانع گسترده ای روب. شود

 حمايتی اصالح طلبان  و داغ کردن زير پای تشکل ۀ به موقع از شکاف در پايۀمترقی در مراکز آموزش عالی، با استفاد

م وحدت و انجمن ھای اسالمی ھر دانشگاه و غيره ، موجی از مخالفت با استبداد و خفقان دفتر تحکي: ھای موجود نظير

  . را سازمان دادند 

زرگ ب  که عالوه بر تھران در چند شھر ٨٢ ]جوزا[ خردادۀ  و خيزش دھروز٧٨ ]سرطان[ تير ماهۀجنبش شش  روز

انان برخوردار شد جلوه ای از اين تحول را در ًديگر ايران رخ داد و از حمايت بخشی از توده ھای شھری خصوصا جو

 گذاشتن چند قربانی دھھا مجروح و حدود دو ھزار یجاه اين خيزشھای با شکوه اگر چه با ب.  آن دوره به نمايش گذاشت

ًبازداشتی موقتا سرکوب شدند، اما تجارب گرانبھای آن ھمچون شبحی کماکان خواب خوش از چشمان حاکمان می 

  . ربايد

 روز دانشجو انبوھی از دانشجويان چپ و مستقل با شعار آزادی و برابری به ميدان ۀستانآ نيز در ٨۶ ]قوس[آذردر 

  . ويژه تھران شده گاھای ايران بشناقدامی که سبب بازداشت و اخراج دھھا تن از دانشجويان چپ و کمونيست دا. آمدند
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ه ، ب"ستاره دار"ه برای حق تحصيل دانشجويان اخراجی و رغم اين سرکوبھا، در حال حاضر مبارز با اين ھمه وعلی

 فرھنگی و سياسی در دانشگاھھا و آزادی ايجاد تشکل ھای مستقل دانشجوئی، و ۀرسميت شناخته شدن حق فعاليت آزادان

د و تواند خود راحول آنھا بازسازی کن آن آماجھای فوری ھستند که جنبش دانشجوئی می نيز حق انتشار نشريات مستقل،

  . بخشدئیاز رکود رھا

تواند در مقياس سراسر کشور گسترده شده و از حمايت مردم ستمديده برخوردار   اما جنبش دانشجوئی تنھا زمانی می 

سوی اعماق جامعه جھت گيری کند، يعنی به اشکال گوناگون با توده ھای کارگر و زحمتکش پيوند ه ًشود که اوال ب

 خويش را با ۀاھداف خود را گسترش دھد، يعنی مطالبات ضد استبدادای و آزاديخواھانًخورد؛ ثانيا افق خواستھا و 

اکثريت دانشجويان کشورمان از خانواده ھای زحمتکش . مبارزه برای برابری و عليه نابرابری طبقاتی تلفيق نمايد

شعار .  اين جنبش نيست بعيدی ازبرخاسته اند، بنابراين عطف توجه به مطالبات طبقاتی اکثريت ستمکش، انتظار

در تاريخ مبارزات مردم کشورمان از جايگاه " کارگر، دانشجو، پيوند تان مبارک" و " کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد"

  .شايسته ای برخوردار بوده است

تالش  دانشجويان، ۀبنابراين در کنار مبارزه برای ايجاد تشکل ھای مستقل از جناحھای رژيم و نيز مطالبات خود ويژ 

 به جنبش ھای اجتماعی ديگر و در محور آن تلفيق جنبش آزاديخواھی با جنبش طبقاتی ئیبرای پيوند زدن جنبش دانشجو

  .  محسوب شوددباي راديکال می  مھم دانشجويانتقابلتوده ھای کار و زنج، دومين ھدف و 

 ذھنی و عملی پيشروان جنبش ۀد مشغلجنبش مستقل، تشکل مستقل و اھداف سياسی و اجتماعی راديکال، اينھا ھستن 

با اميد به چنين روزی .  برابری است-موفقيت ما در اين سه عرصه، از ضروريات پيشروی جنبش آزادی . ئیدانشجو

  !  ، روز دانشجو بر دانشجويان ايران خجسته بادئیو عروج مجدد جنبش دانشجو

   

  


