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 ھا و جنبش دانشجوئی دانشگاه
  مناسبت شانزده آذر  به

  

ھای  ھا و آرمان بلغ و ترويج ايدهگری و جنبش ت ست؛ جنبش روشن  اعتراضی– تقابلیسنتاً جنبش دانشجوئی، جنبش 

. آوردھاست ھا و دست روئی گردھا، حامل پيش ھا و عقب روئی رغم پس ست و علی ست؛ جنبش تقابلی  کمونيستی–انقالبی 

با . داردھا ن آنن رنگارنگ اسوئيی با طبقات باال و مدافع مپيشاپيش وظايف اين جنبش نوشته شده و کمترين قرابت و ھ

ھا را کنار زد و بر خالقيت، و  ھا و ناکامی توان، نارسائی جاست که می ھای به گيری و با آموخته ا درساين تفاصيل ب

  .چنين بر شفافيت جنبش دانشجوئی افزود ھم

جو  و ھا و شعارھای آن جست بايد در برنامهو بايست  ای را می رونده ھای ھر جنبش پيش که شاخصه پُر واضح است

ھا و باز ھم از ياد نرفتنی و  فشانی اند جان ھای راديکال؛ بسيار و بسياران اند روزھا و جوشش راواندر اين زمينه ف. نمود

 که ئیھا مان گشودند؛ جوانان و جنبش ۀ مبارزات ضد امپرياليستی جامعيخچۀ ای در تار روزھائی که ورِق تازهاند،  ابدی

ای به دل راه دھند؛ به پيش  که ترس و واھمه ند، بدون اينسازاند و راه را نشان داد مولّد روزھای تاريخی و سرنوشت

براستی که يکی از . که از مرگ ھراسی داشته باشند تری مواجه ساختند، بدون اين  رفتند و سرمايه را با مشکالت جدی

عد از روزی که ديکتاتور زمانه و چند ماه ب. گردد  سی و دو بر می]قوس[ آذرۀساز، به شانزد اين روزھای سرنوشت

بار خود اضافه نمود و توانست به يُمن   ديگری بر تاريخ خونۀ سی و دو، صفح]اسد[کودتای امپرياليستی مرداد

  .امپرياليستی، دانشگاه را به خاک و خون کشاندۀ ھای مسلح و حافظ بقای سلط ارگان

 رژيم هخوابعد از کودتا، آرامش دل ۀرغم فضای تنگ و بست بار و علی آری، شانزده آذر سی و دو بود و دانشجويان، اين

ھا  ميليونۀ ھای لگدمال شد ھای اعتراضی، بر خواسته شاھنشاھی را در ھم ريختند و به ميدان آمدند و به حمايت از جنبش

گر و بنابه وظايف ديکته  ھای سرکوب نظامۀ رژيم پھلوی ھم به سياق ھم. ديده و دانشجويان پای فشردند انسان رنج

ن امبارزن و ا دانشگاِه تھران را با خون مخالففرش ن آتش به دانشجويان معترض را صادر نمود و سنگاش، فرما شده

  .ھا دستگيری، ارمغان رژيم بعد از کودتای امپيرياليستی در درون دانشگاه بود ھا مجروح و ده سه ُکشته و ده. ُشست

ياد ه ھا سروده شد و صدھا متينگ و مراسم بشعر. سفيد در وصف اين روز، سياه شده استۀ در حقيقت ھزاران صفح

رضوی برگزار شد و اّما و  نيا، احمد قندچی و مھدی شريعت شانزده آذر سی و دو، يعنی مصطفی بزرگۀ باخت سه جان

اخير، از راه و از افق صحيح، و از راه و از ۀ ويژه در سه دھه ، جنبش دانشجوئی و ب–وع مالمج حيث  و من-چنان  ھم

تر از اھداف  مراتب متفاوت  به آذری که راھی دگر و اھدافیۀده آذر سی و دو باز مانده است؛ شانزدافق شانز

ھر حال شانزده آذر سی و دو، سر مشق جنبش دانشجوئی و از تبار  به. مايه انتخاب نمود طلبان و دگرانديشان بی الحاص
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ای که نه قابل تحريف است و نه قابل تصرِف اين جناح  خود را دارد؛ تاريخ و ثمره مختص بهۀ ست و تاريخ و ثمر ديگری

ی ايران مخالف بود "ھا پادگانی نمودن دانشگاه"گان به سرمايه؛ تاريخی که با  دولتی و ديگر وابست-ناح حکومتیو آن ج

  .و ايستاد و مقاومت کرد و لت و پار شد و خون داد

ھای سياسی خود را  برداری بھره است تا از اين روز رژيم جمھوری اسالمی ھم در اين مدت تالش بس زيادی نموده

ھا به استقبال اين روز رفت  ساز در درون دانشگاه ھای دست نويسان خود را به ميدان فرستاد و توسط انجمن تاريخ. نمايدب

م حکميت رغ داری آن را تخريب نمايد؛ اّما بعضاً دانشجويان و علی  دمکراتيک و ضد سرمايه– تقابلیتا ماھيت جنبش 

 از -چنين به دليل درک و شناخت از تعلق شانزده به طبقات فرو دست  ھا  و ھم ھای بغايت انحرافی در درون دانشگاه ايده

بر مبنای .  خود و قربانيان نظام امپرياليستی پای فشردندۀھمان آغاز، حاکمان جديد را به مصاف طلبيدند و بر حقوق اولي

  ايران، از چنين روزی دلۀ حاکمه و وابستۀ  است که طبق- بوده و –ضاً دانشجويان چنين افق و نگاھی در ميان بع

آن، بر گرفته از ۀ چرا که پی بُرده است خمير ماي. باشد دارد و در صدد کنترل و سرکوب کامل آن میخوشی ن

. صفت و زورگو است انگلۀ فشانی دانشجويان مبارز و کمونيست در مقابل طبقگی و جان راديکاليرم، بر گرفته از ايستاد

ھای   و از ھمان ابتداء و به بھانه–مانند رژيم گذشته   و به–ست که رژيم جمھوری اسالمی  با علم به چنين وضعيتی

ھا يورش آورد و دانشجويان مخالف، مبارز و کمونيست را دستگير، شکنجه و اعدام نمود تا مبادا  متفاوت، به دانشگاه

  . آذر سردمدار آن بودندۀيند که دانشجويان شانزدزھا ھمان راه و متدی را بر گ هروز و روزگاری، دانشگا

گونه  اخير، يکی و سر راست نيست و گونهۀ شکی در آن نيست که تفاسير و تعابير، پيرامون جنبش دانشجوئی سه دھ

 دمکراتيک که محل –ضی ھای اعترا مانند ديگر جنبش  باشد؛ شکی در آن نيست که در درون جنبش دانشجوئی و به می

ھا دليل، اين  ای معين و به ده ورهد که در ئیھا گونه وجود دارد؛ تناقض ھای گونه ست، ايده ھای طبقاتی تالقی تناقض

ھای وابسته به حکومت سوق داده است و پويائی و  جنبش را به مسير ناصحيح و به مسير افکار عناصر، نھادھا و ارگان

ھم با  چنين شکی در آن نيست که به دليل ناھوشياری دانشجويان، جمھوری اسالمی و آن رفت؛ ھمگی اين جنبش را گ بالند

ھا رخنه نموده است و به کشف و به شناسائی دانشجويان مبارز و کمونيست  ھای گوناگون به درون دانشگاه حربه

  . ھا بر افراشت پرداخت و پرچم سازمان سراسر جھل خود را در درون دانشگاه

ھای پر ثمر به حساب آورد و پذيرفت که در اين  عنوان يکی از جنبش توان به  آذر سی و دو را میۀی اگر، شانزدبار

ۀ گرايان ھای سرکوب صدا در مقابل سياست رغم حمل گرايشات متفاوت، در صفی واحد و يک روز صدھا دانشجو، علی

توان به عنوان   آذر سی و دو را میۀ؛ اگر شانزد"گان نيستدانشگاه پاد"رژيم پھلوی به ميدان آمدند و اعالم نمودند که 

ساز جنبش دانشجوئی نوشت و بر اين موضوع اصرار داشت که باطناً و سنتاً،  يکی از روزھای حساس و تاريخ

سھم توان اذعان نمود که  ھا می موازات آن  باشد؛ اّما و به ھای ارتجاعی طبقات حاکم می ھا در تخالف با سياست دانشگاه

فکری و جنبش توضيح ناماليمات و  عنوان جنبش نشر آگاھی، جنبش روشن ھم به جنبش دانشجوئی در اين مدت و آن

ھای اعتراضی بود  ثمرتر از ديگر جنبش  اجتماعی دروِن جامعه، بسيار و بسيار محدودتر و بی–ھای سياسی  نابسامانی

  .نموده است نمندی پيروی و از سياست روشن و ھدف

گردد، و در  نخست به فقدان سازمان رزمنده و کمونيستی در درون جامعه بر میۀ موضوع در وحل مانی علل اينبه گ

ھای رژيم جمھوری  ھا و تاکتيک عنوان جنبش تشخيص و شناخت سياست ھم به ثانی به بی افقی جنبش دانشجوئی و آن

ت که جا نيسنابه کيد بر اين موضوع بأچنين ت ھم. ودش ھا و چه در درون جامعه مربوط می اسالمی، چه در درون دانشگاه

ر بنيادی نظام سراسر سرکوب و يياش، جنبش سازمانی و جنبش تغ گاه کمونيستیرغم خاست جنبش دانشجوئی علی

کمونيستی درون جامعه گره ُخورده ۀ يافت ست که منفعت و ثمربخشی آن با تحرک سازمان بلکه جنبشی. گر نيست غارت

کشان در درون جامعه، در  ن حقيقی کارگران و زحمتامدافعۀ  و بدون حضور و وجود عملی، و روزاناست و طبعاً 
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ی خود دست ئ ھای دمکراتيک به اھداف پايه مانند ديگر جنبش  ھای انحرافی و ناسالم گير خواھد کرد و به ايدهۀ چنبرھ

ھاست  دانشجوی آگاه و مبارز در درون دانشگاهبا اين اوصاف و با علم به چنين شرايطی، بر ھر عنصر . خواھد يافتن

، - باشد  گر می ساز و جنبش ھدايت که جنبش دانشجوئی، جنبش تحول ، مبنی بر اين-ھای اين و آن  گوئی  تا خالف ياوه

بسته ھای وا ھا، و فارغ از تنيدن در ديگر نھادھا و انجمن موقعيت و جايگاه حقيقی خود را در يابد و فارغ از بلند پروازی

، با ھوشياری و با درايت تمام سياست مختص به منفعت –ای  ھر بھانه ھر دليل و به ھم به  و آن- ھای حکومتی  به جناح

که رشد،  خالصه اين. ر سازديھا را متغ گام فضای ميادين دانشگاه دانشجويان و محرومان جامعه را انتخاب نمايد و گام به

سی و دو، منوط به تشخيص سره از ناسره از جانب دانشجويان آزاده و کمونيست  آذر ۀگيری افکار شانزد گسترش و پی

واره،  واره و ھم شود و ھم چنان از آن به نيکی ياد می مان ھم ۀ ھای دمکراتيک جامع باشد؛ افکاری که در تاريخ جنبش می

  .ھاست روئی ھا و پيش پيروزیۀبخش و نويد دھند الھام
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