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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ دسمبر ٠٧
  

 !جنبش دانشجوئی، موقعيت و جايگاِه آن
  

، "اعتدال و اميد"دولت ويژه از زمان روی کار آمدن ه تفاوتی سياسی آن، و ب در ايستائی جنبش دانشجوئی و در بی

 تحصيلی، و - ميادين آموزشی ۀچنين در موقعيت ويژ المجموع، در جايگاه و ھم حيث که و من  اينۀدر ادام. مخالفتی نيست

 در حقيقت.  اجتماعی، ابھامی نيست-قراوالن اعتراضات دمکراتيک  عنوان مبشران آگاھی دروِن جامعه و پيش ھم به آن

ھای اعتراضی  ای بر ديگر جنبش ثيرات بس ارزندهأباز و سنتاً از چنين نقشی برخوردار بود و تجنبش دانشجوئی از دير

داران، توجه خاصی نسبت به دانشجويان  ست که، حاکمان و سرمايه بنابه چنين موقعيت و جايگاھی. بر جای گذاشته است

چرا  ، منفعل و به سمت سياست پرھيزی سوق دھندھا و دانشجويان را اند تا دانشگاه داشته و به انحای گوناگون در تالش

مصاف طلبيدند و آرمان، اھداف و  داران و ظالمان را به ھا و دانشجويان، سرمايه ، دانشگاهیو عرفی تاريخاز لحاظ که 

داران، در خدمت  کارانه و ناسالم حاکمان و سرمايه ھای فريب شان، در خدمت به کشِف درونی و توضيِح سياست تحرکات

اند و  گونه نوشته اش را اين به عبارت ديگر، قانون و اساسنامه. ھا از زير يوغ ستم بوده است به رھائی و آزادگی انسان

ھای متفاوت، از خود، سرازيری و افت نشان داده است؛ اّما  ورهاگر چه و در د. بنيادی نيستقابل دگرگونی و تغيير 

 - ھای دمکراتيک  ماند که اين خاصيت تمامی جنبشالبته ناگفته ن. تطور دائم، طرِف سرمايه نرفته اس ز و بهھرگ

  .اند سو نموده ھای متفاوت سرمايه ھم ھا و يا مطالبات خود را با جناح ھا، خواسته تر، سياست اجتماعِی راديکال است و کم

غم سکون چند وقته در ر بار ديگر و علی ست تا يک ، فرصتی- روز دانشجو - امسال ]قوس[به ھمين دليل شانزده آذر

کيد نمود که دانشجويان در دروِن أھا، بر جايگاِه حقيقی اين ميادين سرزنده و پُر تحرک، اشاره گردد و ت دانشگاه

چون رژيم جمھوری  ی ھمئھا نظامۀ ھم در زير سلط شان، و آن رغم حمل گرايشات متفاوت و سيال بودن ھا و علی دانشگاه

  اند و انتظار جامعه از آنان چيست؟  انقالبیاسالمی، حامل کدامين وظايف

ھای  ھا، نقش محرک جنبش العموم دانشجويان و دانشگاه که، علی موضوع نيست و آن اين شکی در اذعان، به يک

رو و راديکال آن، جذب اند و بخش پيش پاخاسته حاکمان بهھای حاکم، بر   سياست اند و عليه اعتراضی را ايفاء نموده

وران ستم دست؛ جنبشی که در  ھای جنبش دانشجوئی  ويژگیۀاين از زمر. اند البی و کمونيستی گرديدهنيروھای انق

رفت انقالب ضد  شاھنشاھی، صدھا رزمنده و کمونيسِت مسلح را در دل خود پروراند و نقش بسزائی در پيش

ويژه در زمان ه ھای راديکال و ب بشمانند ديگر جن  امپرياليستی ايران ايفاء نموده است؛ جنبشی که اين روزھا و به

دقتی که  تعلل، خطا و بی. ست دقتی در برابر انجام وظايف خودی حاکميت جمھوری اسالمی، حامل تعلل، خطا و بی

گرد بعضاً دانشجويان راديکال و کمونيست، از ميادين آموزشی و جامعه گرديده است و رژيم  منجر به دستگيری و عقب

  . تر نمود اش مصمم ی ارتجاعی و ظالمانهھا را در تحقق سياست
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. اند ھا نموده که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی از آغاز، انرژی بس عظيمی را مصروف دانشگاه واقعيت اين است

ھا  دادن و ُورود نيروھای خودی به درون دانشگاه و به طبع از آن، سازمان" انقالب فرھنگی"ۀ بھان ھا به بستن دِر دانشگاه

ش در دروِن رسيدنقدرت  ھای رژيم جمھوری اسالمی از زمان به  تالشۀن و غيره، از زمراشف و شناسائی مخالفو ک

ديگر دانشجويان  ھا افزود و از سوی سو به تعرض خو در درون دانشگاه جمھوری اسالمی از يک. ھا بوده است دانشگاه

وران  اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی دچه کميتاند؛ اگر  ه دالئل متفاوت دست به اعتراض و اعتصاب زد و به

باشد، اّما و به جرأت  تر از زمان رژيم شاھنشاھی می تر و وسيع مراتب، گسترده حاکميت رژيم جمھوری اسالمی به

تر  تر، تعرضی مراتب، خالص ، به-وران  رژيم شاھنشاھی  يعنی در د-جنبش دانشجوئی گذشته کيد ورزيد که أتوان ت می

باشد؛  مراتب باالتر از فرازھای آن می ھای جنبش دانشجوئی فعلی، به در حقيقت غير خالصی و نشيب. تر بود دهو بُرن

ھا و مطالبات  المجموع در خدمت به خواسته حيث تر، سياست راديکال و مستقل را انتخاب نمود و من جنبشی که کم

ست مابين، اعتراضات خالِص دانشجوئی، با تفاوت ا.  دولتی بوده است- حکومتی " مغلوب"ھای  سياسی جناح

دادن اعتراضات راديکال، با اعتراضات  ھای رقيب حکومتی؛ تفاوت است مابين سازمان اعتراضات آغشته به جناح

ھم  ای از فعاليت و آن ھا و دانشجويان به چنين حوزه  دولتی و طبعاً ُورود دانشگاه- ھای رقيب حکومتی  جناحۀ يافت سامان

جتماعی  ا-ھای دمکراتيک  جبران ناپذيری را به جنبشۀ ترين ترديدی، صدم ای، خطاست و بدون کم يل و بھانهبا ھر دل

ست که دانشجويان  ای  آموزشی وارد خواھد ساخت و متأسفانه، چند سال و يا چند دھه- فکری چنين به ميادين روشن و ھم

  .اند ھای رقيب سرمايه ھای انتخابی جناح ن سيکلاند و سرگردا ھا، از مسير اصلی خود باز مانده و دانشگاه

يست و به ھمين دليل چنين پوشی ن ويژه جنبش دانشجوئی، قابل پردهه به تعبيری ديگر، ايرادات جنبش چپ و ب

ھای خالِف  ھا و برنامه آموزی و نياز به تغيير ريل سياست ی ايران، نياز به درسفکر  روشنويژه جنبشه ی و بئھا جنبش

ھا، نياز به انتخاب سياسِت مستقل و حمايت از ديگر اعتراضات  اينۀ تر از ھم  دولتی، و مھم-ای رقيب حکومتی ھ جناح

ھای رقيب  ھا، با ُسنُن و آداب و رسوم اعتراضات جناح چرا که ُسنن و آداب و رسوم اين جنبش. ی داردئ  توده-کارگری 

و در ُدوری از انحرافات گذشته و در مرزبندی قاطع و عملی با گمان عروج از آن، در رد،  سرمايه، متضاد است و بی

 ]قوس[ آذر١۶ست؛ سياستی که دانشجويان  ھای راديکال سياسی چنين در انتخاِب فعاليت  و ھم ھای متفاوت سرمايه جناح

ساختار . مان گشودند ۀھای محروم جامع تاريخ مبارزاتی تودهۀ  را، در صفحخود ساختند و ورِق تازه و نوی ۀ پيش٣٢

جاست، تا راه و افکار دانشجويان  توان و به چنان قابل اتکاءست و می مبارزاتی که، نه تنھا قابل کتمان نيست بلکه و ھم

عنوان الگوی فعاليتی خود قرار داد؛ افکار و راھی که بعد از گذشت چندين دھه از   را، پی گرفت و به٣٢ قوس ١۶

داران و حاکمان  بنياد در تقابل با منفعت سرمايهاز ش، نگاھچرا که افق و . گيری و تداوم است چنان قابل پی عمر آن، ھم

 بر گرفته از ٣٢ قوس ١۶در حقيقت اعتبار . گرفت و خون داد و طرِف حاکمان را، ن ايستاد،بودبود؛ چرا که دگرانديش 

   و ھم-ايران ۀ ديد ھای ستم تاريخ مبارزاتی تودهدليل ھم نبوده و نيست که آن روز، در  چنين منش و سياستی بود و بی

  . بديل ثبت گرديده است عنوان رويدادی تاريخی و بی  ، به-فکری  چنين در تاريخ جنبش روشن

ايران، دست به ۀ  بود که دانشجويان، در تقابل با سيستم و مناسبات حاکم بر جامع٣٢ قوس ١۶در روزھای قبل از 

ھای وسيع دانشجويان و استادان، زخمی شدن  ھنشاھی درگير شدند که ماحصل آن، دستگيریاعتراض زدند و با نظام شا

زمان  در آن. بود" نيا قندچی، شريعت رضوی و بزرگ"ھای  نام باختن سه تن از آنان، به چندين دانشجوی معترض و جان

خرج داد تا از  ای به ش گسترده آن، تال رژيم شاھنشاھی به سوی دانشجويان راديکال و معترض آتش گشود و به تبع

ھای دانشجويان  ترين خواسته عمل آورد، اّما، ابعاد جنايات و تعرض به بديھی بار، جلوگيری به داد خون انعکاس آن روی

ترين مدت، منجر به اعتراضات مردمی  چنان گسترده و ناگوار بود، که در کوتاه  آننيکسون سفر ۀھمه در ھنگام و آن

سو، بر بی اعتباری و بر عدم  باری که از يک  خون وقايع. ن دانشجويان خارج از کشوری تبديل گرديدچني ايران و ھم
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ھا و دانشجويان،  ديگر، به اثبات رساند که دانشگاه حقانيت و تعلق رژيم شاھنشاھی به جامعه و به مردم افزود و از سوی

استثمارگران و ۀ آزاد و رھائی از زير سلطۀ  و از آِن، جامعردمداری ندارند و از آِن م سرمايهھای  ترين تعلقی به نظام کم

  .اند زورگويان

 و ءای که به فقرا طبقاتی ايران بود؛ جامعهۀ زمان، انعکاس جامع  دانشجويان در آنۀکه اعتراضات گسترد پُر واضح است

تر   جمھوری اسالمی گسترده و گسترده سردمداران رژيمۀھم در زير ساي آن و آنۀ  که امروزه، دامن، بود تقسيم شدهاغنيا

ای نان، در   لقمهۀھای محروم را فرا گرفته است و مردم برای تھي ای که فقر و نداری، سراپای توده جامعه. شده است

اند و ھزاران  ھا و فراگيری دانش باز مانده شان از رفتن به سر کالس دليل نداری والدين ھا کودک به ميليون. تقالءاند

التحصيل، به خيل بيکاران  ھزاران زن و مرد و پسر و دختر فارغ. اند ھای ناامن ايران سرگردان يگر، در خيابانکودک د

ھا افزايش يافته است و بنابه آمار و ارقام  کارتن خواب. دھند اند و تن به کارھای ناخواسته و اجباری می جامعه پيوسته

گرانی روز افزون اقالم . اند گی دستی، دچار افسرده دليل تنگ عه، به درصد آحاد جام٨٠رژيم جمھوری اسالمی، بيش از 

، کمر مردم "دولت تدبير و اميد"ھم در زير لوای  اخير و آنۀ نان در چند روزقيمت  درصدی ٣٠ زندگی و افزايش ۀاولي

دارد و ھم، تمامی نن به اوضاع کنونی ان و معترضابندھای مخالف ھای سياسی و بگير و به محدوديت. کند را ُخرد می

بنابر اين و بر مبنای چنين پارامترھای تلخ و دردناک در . ترين اعتراضات مردمی، سرکوب و شکنجه است پاسخ پائين

تر شده است و جامعه و  تر و فوری ش مملوسوظايفويژه قشر دانشجو، ه فکری ايران و ب دروِن جامعه، جنبش روشن

، در انتظار نمايش قدرت و در انتظار رو نمودن ظرفيت -ای انقالبی و کمونيستی دليل فقدان نيروھ ھم به  و آن-مردم 

اند؛ در انتظار انتخاِب سياست فعال از جانب  ھا و ابھامات جنبش دانشجوئی انديشی چنين در رد کج مبارزاتی و ھم

که طرح  مسلم است. باشند معه میھا به فضای سياسی جا اند و در انتظار، تغيير فضای کنونی دانشگاه دانشجويان راديکال

قدر  قدر شکاف طبقاتی در ايران گسترده شده است، آن  کم نيستند و آن-ھای متفاوت  ھم در عرصه  و آن-وظايف 

ھا و از جمله، بر سر تقسيمات اجباری و جدائی دختران از  چنين در درون دانشگاه ھای درون جامعه و ھم عدالتی بی

  ھای تحصيلی باالست و به تبع يان و ھزينه قدر تحميل دروس انتخابی حکومتی عريان است، آنپسران و مردان از زنان 

 -ھا برخاست و بار ديگر فضای اعتراضی  توان به مخالفت از آن ھای سياسی زياداند که می قدر محدوديت ھا، آن آن

منظور کار   مبارزات دانشجوئی بهاين پيش درآمد. ھا و در دروِن جامعه زنده نمود سياسی را در درون دانشگاه

 وظايف بديھی ۀھا، از زمر داشتن سياسِت فعال در درون دانشگاه يعنی زنده نگه. تر است يافته تر و سازمان گسترده

ۀ ش ھم در آن است تا مقولھای رنگارنگ ، تالش رژيم و جناححساب آمده و در مقابل و راديکال به دانشجويان مبارز

  .ھا حاکم گردانند  و غير اعتراضی را بر فضای دانشگاهسياست منفعل، سکون

 تاريخی و از جمله روز دانشجو، روز جھانی زن و روز کارگر و -با اين اوصاف پاس داشتن روزھای مبارزاتی 

ھای صنفی، اقتصادی و سياسی در درون  دادن اعتراضات دانشجوئی بر سر تضييقات و محدوديت چنين سازمان ھم

بانی  چنين حمايت و پشتی ھای رژيم جمھوری اسالمی و ھم ھا و سياست ھا، توضيح نقشه اينۀ تر از ھم  مھمھا و دانشگاه

تری را  ير سازد و انرژی تازهمنفعِل کنونی را متغتواند ريل سياسِت  خود میۀ نوبه ی، بئ  توده- از اعتراضات کارگری 

 از خود بر جای گذاشتند و ٣٢ قوس ١۶ت که دانشجويان س اين آن درس بزرگی. ھا تزريق نمايد به دروِن دانشگاه

ی که در ئھا ؛ آموزه.قرار دادند کمونيستی خود -ھای انقالبی  ھای فعاليت عنوان آموزه ھای متفاوت، به ورهدانشجويان د

  .داران را با مشکالت و با مخاطرات جدی مواجه ساخته است ھای ديگر، حاکمان و سرمايه زمان

  ١٣٩٣ قوس ١۵/ /٢٠١۴مبر  دس۶

  

  


