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 !ھاست دانشگاه تريبون آگاھی و انعکاس مبارزات توده
 اخير جنبش دانشجوئیِ مشترک در رابطه با اعتراضات ۀبياني

ھای کشور  ِبه مناسبت روز دانشجو و در روزھای پيش از آن شاھد برگزاری اعتراضات دانشجويان در برخی از دانشگاه

 سياسی و - از نظام اقتصادی را ِشاھد فريادھای رسای دختران و پسران مبارزی بوديم که عدم رضايت خود . بوديم

و پسران جسوری را ديديم که با اجرای يک نمايش مترقی در دانشگاه تھران به دختران . آموزشی کشور اعالم کردند

انقالب فرھنگی  تاريخ معاصر مانند ۀھای در خون غلتيد برخی از واقعيت. بازخوانی تاريخ سرکوب در ايران پرداختند

... ھا و  ولی شدن دانشگاهآباد، اجباری شدن حجاب برای زنان و پ ، كشتار كارگران شھربابک خاتون۵٩اسالمی در سال 

 نيز با تأکيد بر ھمين ئیھا بيانيه. برای نسل جوان دانشجو يک روايت و برای آگاھان به موضوع يک بازخوانی بود

  .مضامين از سوی شوراھای صنفی و نھادھای ديگر قرائت شد و در ميان جمعيت توزيع گشت

ِپوشان مسلط آشفته گشت و بازھم بخشی از جامعه که قرار بود  ِگران تا بن دندان مسلح و چکمه آری بازھم خواب سرکوب
ھا تبديل کرد و اعالم کرد که شرايط موجود را  صدايش خاموش شود، فضای دانشگاه را به تريبونی برای آگاھی توده

شويم   تسليم نمیبا تھديد با احضار،«: دانشجويان فرياد زدند. کند شود مقاومت می پذيرد و در مقابل ستمی که روا می نمی

كارگر، معلم، «، »!دانشجو آگاه است با كارگر ھمراه است«، »!گردان، تضعيف زحمتكشان دانشگاه پول«، »!اين بار

  »!اتحاد! دانشجو، اتحاد

ِاين اعتراضات، اين انرژی و اين جنبه از مقاومت نسيم خوشی است که بازھم از دانشگاه وزيدن گرفته و بايد تقويت شده و 
ھا  تواند و بايد تريبون توده  درونی خود يک جنبش سياسی است که میئی پوياۀواسط  بهئیجنبش دانشجو. ن دفاع کرداز آ

 ئیدر بطن اعتراضات دانشجو. ھای ستمديده فراخوان دھد  تودهئیباشد و ضمن افشاگری از ستم و استبداد موجود، به رھا

 در ئیجنبش دانشجو. خواھيم آن را برجسته کنيم وح شاھد بوده و میوض  را بهئیاخير ما اين وجه مھم از جنبش دانشجو

گيری است و نسل جديد دانشجويان در حالی وارد ميدان   در حال اوج٨٠ و ٧٠ ۀشرايط عينی سياسی متفاوتی نسبت به دھ

وضعيتی که . شود روز حادتر می ھای جنگی در منطقه روزبه اند که شرايط اختناق داخلی در کشور و آشفتگی مبارزه شده

با درک اين وضعيت به اھميت . رو ھستنده ی با آن روبئ اشکال گوناگون مبارزات تودهھای اجتماعی و  ًتقريبا تمام جنبش

زمان کوشيد تا به جدلی سازنده  ھای درست آن را برجسته کرد و ھم توان پی برد و جنبه شده بيشتر می ای که انجام  مبارزه

 قابل دفاع ۀترين جنب مھم.  آن الزم است عمده شوندتغيير ديگری که برای توقف وضعيت موجود و ھای دامن زد که جنبه
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ِ حاکميت موجود است که با تمام کمبودھا قابل دفاع است چون ِ ھای نظم مسلط و عملکرد در حرکت اخير تقابل آن با سياست
 تبديل به چيزی شود که بايد بشود، يعنی تريبون ئینشجوتواند امکاناتی را فراھم سازد تا مبارزات آتی و کل جنبش دا می

 واقعی را ۀکه راه مبارز  ديگری ھم دارد و آن اينۀاھميت درک اين موضوع نتيج. ھا ِواقعی آگاھی و انعکاس مبارزات توده

 آن ھستند؛ تغييرِگرايشاتی که بدون درگير شدن با واقعيت موجود خواھان . کند  گرايشات اپورتونيستی جدا میۀاز بيراھ

سو   ترسيم چنين خط تمايزی ضروری است، يعنی از يک اين جنبش به چيزی که بايد بشود،» ِتبديل شدن«بنابراين برای 

 را رد ئیگرا  واقعيت موجود حرکت کرده و ذھنیتغييرمبارزه با حاکميت بايد برجسته شود و از سوی ديگر بر اساس 

 .کنيم

الت خود را دارد و اتخاذ ھر موضعی به درگير بودن آن در فضاھای سياسی ـ تاريخی  رسئیبه نظر ما جنبش دانشجو

در مورد مبارزات اخير شاھد نقاط . نقاط قوت و کمبودھای آن را ھم بايد در ھمين چارچوبه ديد. مشخص وابسته است

ر زحمتکشان قرارگرفته بود، امسال ھم  در کناز لحاظ تاريخیگونه که اين جنبش  ًمثال ھمان. ذکر ھستند قوتی بوديم که قابل

 جنسيتی ھم برخورد مسألۀبا تمام کمبودھا اما به . توانست شعار اتحاد با کارگران، معلمان و اقشار تحتانی را اعالم کند

ِھا و شرايط خاص دانشگاه در دوران   خوبی ميان وضعيت معيشتی تودهۀرابط. کرد و سياست تفکيک جنسيتی را نفی کرد
گونه  ًدر اين مبارزات شاھد کمبودھای سياسی مشخصی ھم بوديم مثال ھمان.  و تحوالت اقتصادی ايران برقرار کردتغيير

 ديرزمانی است که با اھرم دين و چماق ميزبان نماز  بخش مردم ايران بود و ئیکه اين جنبش زمانی تريبون انقالب رھا

جای خالی . شده ھای صادر و پخش  در ميان نبود حتی در بيانيهجمعه است، شعار و بحثی از مبارزه با جھل و خرافات

 به جامعه بدھکار است و امسال ھم از لحاظ تاريخی ئیِمرزبندی با خرافات مذھبی يکی از مواردی است که جنبش دانشجو

رکشی شاه به  مدافع مبارزات ظفار و مخالف لشکئیاگر زمانی جنبش دانشجو.  نداشتئیبه ھر دليلی در اين مبارزات جا

کرد اما امسال  حمل می را» !نه به استبداد داخلی، نه به جنگ امپرياليستی« ھشتاد سياست و شعار ۀعمان بود و در دھ

برانگيز  بار تعجب ھای جنگی حاکميت در منطقه در کنار خطر برخوردھای نظامی فاجعه جای خالی مرزبندی با سياست

ھای فراوانی برای   به اشکال مختلف در جامعه ايدئولوژيزه کرده، مصيبتھای جنگی که حاکميت آن را سياست. بود

ًھای خاورميانه و ايران به وجود آورده و اتفاقا دانشگاه مرکز مھمی برای اين پمپاژ فکری توسط حاکميت محسوب  توده

تنھا يک جای خالی  لمللی آن نها عدم مرزبندی با جنگ يا تبارزات داخلی و بين.  محکوم شودًاين سياست بايد قويا. شود می

  .ای سياسی در شانزده آذر امسال بود در ميان شعارھا بلکه بيش از آن حفره

طور غيرمستقيم با اين جنبش و مبارزات آن مرتبط ھستند، وظيفه   که بهئیھا ً که مستقيما درگير مبارزه ھستند و آنئیھا آن

دھی ھموار سازند، به سازمانبخش  ئیکنونی مبارزات به سطحی رھاِدارند که آگاھانه راه را برای تبديل کردن سطح 

 اھميت داده تا اين جنبش ھر چه ھوشيارتر تغييرِآگاھانه بدمند، به خط تمايز ميان حاکميت و نھادھای آن و جوانان جويای 

. م را منعکس خواھد کرددھنده خواھد بود و صدای مرد تر شود و آن موقع است که رعد و برقش تکان و مبارزات آن بالنده

بندی از اين  ما با چنين رويکردی يعنی دفاع نقادانه، راه را برای جمع. بسيار بلندتر از چيزی که اکنون شاھد آن ھستيم

بينيم چراکه بدون  وليتی را بر دوش خود نيز میؤ، بار چنين مستغييرمبارزات ھموار کرده و مانند تمام نيروھای خواھان 

 .بخش نخواھند رسيد ئیات به نتايج رھااين کار مبارز

 !ئی جنبش دانشجوۀطلبانه و آگاھان زنده باد مبارزات حق

 جيم بل-کميته جوانان 
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