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 ، توقعات و انتظارات]قوس[شانزده آذر
  

ھا را، به  و دانشگاهمانند رژيم شاھنشاھی، تالش بسياری نموده است تا جنبش دانشجوئی  رژيم جمھوری اسالمی به

وجود  ، فاجعۀ شانزده آذر را به)شاھنشاھی(آن رژيم . را، به حايشه براند شان سکوت وادارد و اعتراضات و مبارزات

ھا  ، به بستن دانشگاه"انقالب فرھنگی"چون  ی ھمئھا ، با طرح و با اتخاذ سياست)جمھوری اسالمی(آورد و اين رژيم 

بی ترديد ماحصل جنبش دانشجوئی و . اش باز دارد ز پتانسيل و از انجام وظايف آگاھگرانهقول خود، ا گردن نھاد تا به

چون ديگر  که، اين جنبش ھم ُ پر واضح است وشود ھا پارامتر مربوط می ، به دهھای دمکراتيک مانند ديگر جنبش به

ھای طبقات  ه، کنش و واکنشھای اعتراضی، اوضاع سياسی درون جامع ھای دمکراتيک، متأثر از ديگر جنبش جنبش

طور  هھا را ب دانشگاهتوان اين جنبش و  می. ست  تشکيالتی-ِفکری، سازمانی  حرکتی جنبش روشن متفاوت، حرکت و بی

گری  گری و يا عدم دخالت ی، فارغ از دخالتئ  توده- دی ديگر اعتراضات کارگری من مجزا و فارغ از نقش و توان

ِست، تا جنبش ميادين فراگير علم و دانش و  توان و بناصحيح ّ و تدقيق قرار داد؛ اما نمیسازمان کمونيستی، مورد بررسی
کشان، از زير ستم و مظالم امپرياليستی  عنوان سردمدار، و پيشروان راه رھائی کارگران و زحمت نشر و آگاھی را، به

ھای فعاليتی دانشجويان در درون  ُبه اين سبب که، جنبش دانشجوئی، جنبش سيال است، مکان و ظرف. توضيح داد

 صنفی -ھای سياسی  ھا، طرح و بيان خواسته مانند ديگر جنبش نقش اين جنبش به. ھا، درازمدت و دائمی نيست دانشگاه

ھای باز دارندۀ نشر آگاھی  عنوان نھادھا و ارگان ھم به ھای رژيم، و آن راندن دم و دستگاه چنين به عقب  و ھم روزانه

ُکشان نيست، فقط و فقط، مبلغ و سخن  اعتراضی کارگران و زحمتهجنبش سازماند. باشد ، میدرون جامعه گوی علل  ُ

چون رژيم جمھوری  گر و خشنی، ھم ھای سرکوب چنين شناسائی بھتر ماھيت رژيم ھای حاکم بر جامعه و ھم عدالتی بی

  . ست اسالمی

ی، و ئ  توده- ھای اعتراضی  ا ديگر جنبش مستلزم ارتباط ببا اين تفاصيل، حيات، سر زندگی و تحرک جنبش دانشجوئی،

رغم تنيدگی اين  ھا و علی فارغ از اين. فکری سازمانيافته است ويژه، مستلزم تحرک دائمی و روزانۀ جنبش روشنه ب

 چنان ھا، صدای دانشجو، ھم رغم افت و خيزھا و ايستائی مبارزاتی و اعتراضی در درون دانشگاه ھا و علی جنبش

ھای ايران، فضای  ِ نيست که، از زمان دور و دراز، و از زمان تأسيس دانشگاه- نبوده و -  بی دليل ھم  ورساست

دار اعتراض، به  پرچم. ھا بوده است ھا و نابرابری عدالتی  ظلم، بیهجامعه، شاھد طنين اعتراضی دانشجويان علي

ھای مسلح و وابسته به نظام، در درون دانشگاه  عرض ارگاندنباله، عنصر و صنف ايستادگی در مقابل ت حقوقی و به بی
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رغم تھديدھا، ه ّای تولد يافت و به سھم خود و ب گرانه شانزده آذر، در ميانۀ چنين افکار و فضای سرکوب. ھا بوده است

وليت و از ؤسبندھا و لشکرکشی نيروھای مسلح و وابسته به نظام شاھنشاھی، ايستاد و خون داد، تا، از بار مبگير و ب

  . ھا در مقابل ستم باز نماند نقش دانشگاه

شانزده آذر در تاريخ مبارزاتی دانشجويان ثبت شد و ھر ساله در اين روز، دانشجويان به پاس ايستادگی و به اعتبار 

رضوی و احمد  نيا، مھدی شريعت مصطفی بزرگباختن سه دانشجوی مبارز،  مقاومت دانشجويان، که منجر به جان

به . فشارند شان پای می حقھا و بر مطالبات ب ل، بر خواستهحا دچی گرديد، ياد آن عزيزان را گرامی داشته و در ھمانقن

 مبارزاتی دانشجويان، با دم و - تاريخ و قدمت دانشگاه، مترادف با تاريخ و قدمت اعتراضی ُسخن ديگر، بايد گفت که

ھای حاکم بر جامعه  عرض به دانشجويان، دائمی و مختص تمامی رژيمت. ھای امپرياليستی بوده است ھای نظام دستگاه

خرج ه ترين کوتاھی از خود ب حال، ھيچ  رژيم و يا دولتی، از تخطئۀ و به انحراف کشاندن دانشجويان، کم باشد و تا به می

 مناديان و حافظان نظام که ھر ساله، ست و مشاھده شده است ُشانزده آذر، الگو و سمبل اعتراضات دانشجوئی. اند نداده

ورزند تا  ُامپرياليستی، در کوران چنين روزی، رندانه خود را حامی و مدافع دانشجويان قلمداد نموده و تالش می

ھمين چند روز قبل . خود گيرند ھا و دانشجويان را به منظور به انحراف کشاندن افکار جامعه، قيافۀ دفاع از دانشگاه به

 از" اولين سفر کاروان تدبير و اميد و دولت دوازدھم"، طی سفری با عنوان "اميد و اعتدال"روحانی سر کردۀ دولت 

 ۴ھای دولت شکوفا شدن روز دانشجو بود و چنانچه  در دوره دولت يازدھم يکی از تالش" :، گفتسيستان و بلوچستان

انشگاه امروز با صدای رسا و بدون لکنت  سال آن مقايسه کنيد به روشنی خواھيد ديد که دانشجو و د٨سال گذشته را با 

ی نظرات خود را ئھای دانشجو  دانشجويان و تشکلۀ ای کاش فرصت بيشتری وجود داشت تا ھم.گويد زبان سخن می

ھای  يدگاهھای مختلف بتوانند د مطرح کنند اما با وجود محدوديت زمان باز ھم تالش شده که صاحبان تفکرات و تشکل

  ."خود را مطرح کنند

اش، روز و  وران رياست جمھوریی اسالمی، بر اين ادعاست که در دروحانی نگھبان و کليد دار اين دورۀ نظام جمھور

ِھم به يمن و لطف دولت تدبير و اميد،  صدای دانشجو، و آن ترين  تر شده است و دانشجو بدون کم"رسا"تر و "شکوفا"ُ

کند که ھمين چند روز قبل و در زير سايۀ دولت دوازدھم،  میکتمان . گويد ُ، و بدون ھزينه، سخن می"لکنت زبان"

امکانی و  ِولين دانشگاه، در، دانشگاه نفت آبادان را، به دليل اعتراضات دانشجويان، نسبت به وضعيت وخيم و بیؤمس

رى شيراز، نسبت به  پرستاۀچنين چندی پيش بود که، دانشجويان دانشکد به دنباله ھم. اند ھم تا اطالع ثانوی تخته نموده آن

طرحی که . که برای آموزش دانشجويان ترم ھفتم آغاز شده بود معترض شدند" شيپ اينترن"اجراى طرحى با نام 

، به رتق و فتق امورات بيمار و انجام ديگر امور پزشکی مھم، از تادانبدون حضور اس"کند تا  دانشجويان را وادار می

که شرايط سخت کاری، فقدان امکانات اوليه از جمله اتاق تعويض لباس و  ًضافا اينم...". جمله تزريقات وريدی بپردازند

صبح و عصر و (ھاى مختلف  کمد جھت استراحت شيفت شب، سرويس اياب و ذھاب و استفاده از دانشجو در شيفت

 ۀجويان دانشکدست که باعث گرديده است تا دانش عنوان پرسنل رايگان در بيمارستان نيز از زمره مواردی به) شب

ولين ؤھای دانشجويان با مس البته بر آمد تالش. ولين و دولت دوازدھم دست به اعتراض بزنندؤ مسهپرستاری، علي

ھای  ًدانشکده، و بنابه رسم و رسوم تاکنونی، چيزی جر، توھين، تھديد به اخراج و مراجعه بعضا دانشجويان به کميته

عنوان  ش تخطئۀ ھرگونه اعتراضات دانشجوئی را بر عھده داشته و در عمل، بهی که نقئھا کميته. انضباطی نبوده است

  .آيند حساب آمده و می ھا، به ھای نظام امپرياليستی در درون دانشگاه مجريان سياست

اوضاعی که . ھا نسبت به مطالبات دانشجويان است سای مملکت و دانشگاهؤتوجھی ر ی از اوضاع و بیئھا ھا نمونه اين

چون روحانی، بر دم و  رانی امثالی ھم سيستم و مناسباتی که با حکم. گر داردجو و سرکوب يشه در مناسبات منفعتر
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 مقابلش ای جر، بيکاری و دربدری در ھا، بدون حقوق خواھد ماند، و آينده دانشجو در درون دانشگاه. ھای دولتی دستگاه

 در مراسم شانزده آذر امسال در دانشگاه سيستان و بلوچستان و »ناصر قربانی« چنين وضعيتی را .خواھد داشتنقرار 

که  از اين: "ھم در مقابل رئيس جمھور روحانی گفت ی و آنئھای علمی و نشريات دانشجو نمايندگی از انجمن به

ر که ھيچ قانون، امتياز و حمايتی نسبت به استمرا ھای کشور به سمت پولی شدن در حرکت ھستند، از اين دانشگاه

که به عنوان يک دانشجو ھزار پيچ و خم و مانع  ھای علمی وجود ندارد، از اين  انجمنۀفعاليت و افزايش انگيزه در حوز

 تخصصی ۀکه ھيچ تضمينی برای استخدام در رشت برای انجام يک بازديد علمی بر سر راھمان وجود دارد و از اين

ھای پيشين به سمع و نظر  ھا از سوی ھمکاران بنده در تريبون هھرچند بعضی از اين گل. له داريمخود وجود ندارد؛ گ

   ...:.حضرتعالی رسيده است اما تاکنون توجھی به آن صورت نگرفته است

خودی خود، موضوع و  ھای ھنگفت و کمرشکن از جانب فراگيران علم و دانش، به ًيقينا، چپاول دانشجويان و تقبل ھزينه

خواھيم، بر ديگر ميان، ب چه و در اين کند و چنان ھای دانشجويان سنگينی می نهست که بر شا معضل بسيار کالنی

  ھای کاری پس از فارغ اندازی ھای تحصيلی و بر فقدان چشم چنين بر محدوديت  آموزشی، و ھم- ھای اداری  خم و پيچ

ِھا و به صدای رسای دانشجويان و  توان، به ماھيت شکوفائی دانشگاه تر می تر و آسان وقت راحت فزائيم، آنالتحصيلی، بي
ِدست موارد بازگو شده، در زير سيطرۀ نظام جمھوری، امر  گمان اين بی. ُھم تحت حمايت دولت تدبير و اميد، پی برد آن
ُای نيست، بلکه مرور زمان، و به يمن حکم تازه ستاره دار . ھا افزوده گرديده است چون روحانی، بر ميزان آن رانانی ھم ُ

چنان در  ھديد به اخراج و به بند کشيدن دانشجويان، و وادار نمودن آنان از طرح و از بيان مطالبات اوليۀشان، ھمشدن، ت

ای  سسات مالی برای عدهؤھا را به م رژيم، دانشگاه. ھا و مقامات دولتی قرار دارد ولين دانشگاهؤسر تيتر وظايف مس

. التحصيلی نيست ِنمودن دانشجويان و در ناامنی شغلی آنان پس از فارغُخوار تبديل نموده است، پايانی در سر کيسه  مفت

ھا  داری، دانشگاه زعم ادعاھای اين و يا آن سرکردۀ نظام سرمايهه ھا در ميادين آموزشی بسياز زياد است و ب کوتاھی

ِر دانشجويان پس از چنين ميدانی برای فراھم نمودن زندگی بھت رفت جامعه و ھم عنوان مکان ترقی و پلکان پيش به
چرا . ھا، پوچ و بيھوده است ُبا اين اوصاف سخن گفتن از  استقالل و آزادی دانشجويان در درون دانشگاه. تحصيل نيست

اعتراض به چنين . بلعد ھا را از درون می ھا گسترده شده است و دانشگاه که چتر زورمداران اقتصادی، بر پھنۀ دانشگاه

معنا، با توھين، تحقير، دستگيری،  ھای گذشته، بلکه از سر خير دولت روحانی ھم، ھم ب دولتوضعيتی، نه تنھا از جان

ھا، لنگر  مانند ديگر دولت ھا و به نھادھای امنيتی وابسته به دولت، در درون دانشگاه. شکنجه و ستاره دار شدن است

چ قسمت از امکانات اوليۀ جامعه، در خدمت به ھيچ عرصه و ھي. پردازند ن میان و مخالفااند و به شکار معترض انداخته

توان در بحبوبۀ اعتراضات و مطالبات اوليۀ  در حقيقت حمايت دولت را می. فراگيران علم و دانش، و دانشجويان نيست

درا محمدص" و بنابه گفتۀ  - توان  را می  آنۀنمون. ھای ذينفع نظام، ديد  و ديگر نھادھا و ارگانؤسادانشجويان، نسبت به ر

، در ستاره دار شدن چند صد -" دانشگاه سيستان و بلوچستان) ره(صنعتی دبير انجمن اسالمی دانشجويان پيرو خط امام

  ".ھای ايران ديد دانشجو در دانشگاه

ای، سرکردۀ دولت دوازدھم، رياکارانه و زمانی از آزادی بيان و نقد  ود چنين اوضاع بغرنج و افسار گسيختهجبا و

 نفت آبادان ۀولين، دانشجويان معترض دانشکدؤوقت، مس آورد، که در ھمان ميان می ش حرف بهنسبت به دولتدانشجويان 

ھای مسلح،  ھا روانه نمودند و به دنباله، ارگان ھم در سرمای شديد، به بيرون از خوابگاه را، شب و بدون غذا و آب و آن

عنوان دانشجويان ستاره دار  را، به دند و حداقل شصت تن از آنانجرم انتقاد، مورد ضرب و شتم قرار دا دانشجويان را به

ھای  گرانه، نه تحت رياست دولت دست اعمال سرکوب اين.  انضباطی دانشگاه فرا خواندندۀرا به کميتھا  از آنیو بعض

ولت کنونی، که اقدامات د ، آشکار استگيرد صورت میگذشته و به اصطالح فرقۀ زنبيليون، بلکه توسط دولت اعتدال 
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شکی در آن نيست که روحانی، بدون باوری عميق و تن دادن . ھای پيشين نظام است ھای دولت ھمان اقدامات و سياست

به عنوان سوپاپ اطمينان . ھا، قادر به تکيه زدن بر قوۀ مجريۀ نظام جمھوری اسالمی نبوده است عملی، به آن سياست

خالف ھا و دانشجويان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار دھد و  انشگاهاند، تا د نظام، وی را بر سر کار گمارده

يس جمھور را نقد ئ دولت ھم رۀًانتقاد حق شماست و حتما ھم دولت را نقد کنيد، و در مجموع:"که  ش، مبنی بر ايناراجيف

ی، قدم در راھی گذشته به اين علت که دولت کنون. ست گوئی ، چيزی جز، گزافه" بسيار کمتری داردۀکنيد چرا که ھزين

  .دنبال آن بودند ھای گذشتۀ رژيم جمھوری اسالمی به است که ديگر دولت

دولت وی، از ھر جھت . ست ادعاھا در خالف اعمال مشاھده شده در درون دانشگاه ھا و در ديگر ميادين آموزشی

ل و ديگری، در پی تسخير و کنترھا يکی پس از دولت. دنبال، به تسليم واداشتن، و ضرب و شتم دانشجويان است به

اند،  که، سردمداران رژيم جمھوری اسالمی بر سر مسند قدرت  بنابراين، تا زمانی.اند ھا و دانشجويان تر دانشگاه بيش

اخاذی، محدوديت و در مضيقه . اند ی را طی خواھند کرد که تاکنون پيمودهئوسو چنان، ھمان مسير و سمت ھا، ھم دانشگاه

 ۀھا و تخطئۀ صدای اعتراضی و ستاره دار نمودن آنان، از زمر انشجويان، تنگ نمودن فضای دانشگاهقرار دادن د

 و جدا از - روز دانشجو -ذر روز شانزده آخالصه و در سال. ست مھوری اسالمیھای روتين و دائمی نظام ج سياست

ھای اعتراضی، از جنبش  ِتوقع ديگر، جنبشطرف،  کيد نمود که از يکأداشت اين روز، الزم است تا بر اين امر تيگرام

ھای بازدارندۀ نظام در درون  شان، پس زدن نھادھا و ارگان  سياسی-ِحق صنفی گيری طرح مطالبات ب انشجوئی، پید

ھای حاکم در درون جامعه، و  عدالتی ديگر ، نشر حقايق و افکار انقالبی، توضيح علل و ريشۀ بی ھا، و از طرف دانشگاه

. ست ھا، بناصحيح، غير علمی و عملی انتظاری فراتر از اين. فکری ايران است عنوان بخشی از جنبش روشن ھم به آن

 اين  ومدهاحساب ني بش روشنفکری کمونيستی به اھداف و وظايف جنۀچرا که اھداف و وظيفۀ جنبش دانشجوئی، از زمر

ھای  که رھائی جنبش دانشجوئی، از سنگالخ ح استُپر واض. ُوظيفۀ خطير، بر گردۀ سازمان کمونيستی با برنامه است

ھم توسط  ھای دمکراتيک، و آن يابی ديگر جنبش ُساز نظام امپرياليستی، در گرو، سازمان کنونی و از مشکالت دست

  .باشد ی میئ  توده- پيشگامان انقالب کارگری پيشروان و
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