دانشگاه ،نمادی از آگاهی ،مبارزه و مقاومت در جوامع تحت سلطه
شصتومینسالگرد61آذرروزدانشجو

بهمناسبت


،وهمزمانباورودنیکسونمعاونآیزنهاور

سلطهیامپریالیستیبعدازکودتایخونین82مرداد2338
ارگانهایحافظبقاء 

درایراننصیبقوایطرفدارتثبیتاوضاعو

بهمنظور"بررسینتایجپیروزیسیاسیامیدبخشیراکه
رئیسجمهورآمریکا 

قوای آزاد شده است" ،بر فضای سرکوب و اختناقِ جامعه افزودند .چند ماهی از آن کُشتار نگذشته بود که دانشگاه و
جویاندرشانزدهآذر،اوجتنفروانزجارخودرانسبتبهکودتایامپریالیستیورژیموابستهی شاهنشاهیبه نمایش


دانش
کدههایحقوقوعلومسیاسی،
راهدانش 

سال،دانشجویانِدانشگاهِتهران،به 
هم


گذاشتند.البته،پیشاپیشودرچهاردهآذرهمان
ارتانگلیسدرایران،بهپاخاسته

علومدندانپزشکی،فنیوداروسازیدراعتراضبهورود"دنیسرایت" کاردارجدیدسف

طامپریالیستیوسودجویانبینالمللیشدهبودند .

بودندوخواهانقطعرواب
تحرکیتازهازجانبدانشجویان

وازسویدیگرمواجهبا

اریکهیقدرت
رژیمپهلویازیکسوسرمستازبازگشتدوبارهبه 

یورودنیکسونبهایرانبود.قصدداشتتادرجامعهای"آرام" وعاریازتنشومخالفت ،از


درهنگامه
ومردم وآنهم 
بهمنظور جلوگیری از
نماینده ی جانیان بشریت استقبال نماید .در چنین اوضاع و احوالی در روز شانزده آذر  2338رژیم  

می نمایدوفضایآموزشیرابهفضای
گرخودراروانهیدانشگاه تهران  


جویان،نیروهایسرکوب

یدانش

اعتراضاتگسترده
شودودانشجویان درگوشهوکنار،بهاعتراضوبه


توسطنیروهایمسلحاشغالمی
لمیسازد.دانشگاه تهران 

نظامیمبد
مقابله با میلیتاریزهشدن دانشگاه میپردازند .در این اثناء و به منظور ممانعت از تنشهای احتمالی ،اولیاء دانشگاه به
مانند.دانشجویاندرمخالفتبا

هایشانب
اطالعثانویدرخانه 

کهبهخانههایخودبازگردندوتا

دانشجویاناعالممیکنند

این تصمیم در دانشگاه تهران باقی مانده و به اعتراضات خویش ادامه میدهند که با هجوم نیروهای مسلح سرمایه روبرو
دردانشکدهی

نیا،مهدیشریعترضویواحمدقندچی 


هایمصطفیبزرگ

بهنام
سهدانشجویمبارز 

میگردندو درنتیجه،

جانخودراازدستمیدهند .

فنی

کهمباسرعتیغیرقابلباور در

شودوخبراینواقعهیدردنا


خونکشیدهمی

دانشگاهتوسطرژیمسراپامسلحشاهنشاهیبه
تهرانواغلبشهرستانهاوبعضی

گردد.یکروزبعدیعنیدرروزهفدهآذرماه،تمامیدانشگاههای

سرتاسرتهرانپخشمی
جویان،دستبهاعتصابمیزنندوبسیاریازمدارسبهخیلمعترضینمیپیوندند.ترسو


بهحمایتازدانش
دبیرستانها،

وحشت یکبار دیگر ،سراپای رژیم شاهنشاهی را فرا میگیرد و قدارهبندان سرمایه ،سراسیمه و برای جلوگیری از هرگونه
یخونینمیپردازند.سهکُشتهودهها


گاناینواقعه
ازقربانیانوصدمه 
دیده

دلجوئی" 
اعتراضواعتصابپیشرونده،به" 


گرایانهیرژیم


هایارتجاعیوسرکوب

جویانمعترضواساتید،حاصلسیاست

شماریازدانش

عدادبی
زخمیودستگیریت

شاهنشاهیدرچهارماههیاوّلبعدازکودتای2338دردروندانشگاهبود .


تحصیلیودانشجوئیازافتوخیزهایگوناگونی راازسر

اززمانتأسیسدانشگاهتهراندرسال 2323تاکنون،مراکز 
باایدههایانحرافیو

هایروشنومرزبندیشده


فقدانخواسته
گذراندهاست.اینمراکزآموزشی ،کهبهسهمخود-عالرغم
جنبشهای

هایجناحهایرقیبدولتی در زمان حاکمیت رژیمجمهوریاسالمی-نقش بسمهمیدررشدوارتقاء 


سیاست
اعتراضی و کمونیستی ایران در زمان حاکمیت رژیم شاه ایفاء نمودند .وجود صدها اعتراض و اعتصاب دانشجوئی علیه
جوبهصفوفجنبشکمونیستیوسازمانهایانقالبی،


،پیوستنصدهادانش
عدالتیهایموجوددرجامعهوبهدنبال آن


بی
دانشگاه هاجداازفراگیریعلمودانش،بهیکیازبسترهایاصلیشناختونشرآگاهیوترویج

مبیناینواقعیاتاستکه
مصائباجتماعیوفقرمیلیونیتودههای

بازگوئیریشهیاصلیتمامی 

سامانهایبرای 

آنهابه 
ایدههایکمونیستیوبهتبع  

ستمدیده تبدیل گردیده است .بر همین اساس ،بی تردید میتوان گفت که دانشگاه در جوامع تحت سلطه ،نمادی مهم از

آگاهی،مبارزهومقاومتمیباشد .

شدهیآنان،چیزی
تعیین 
هاودانشجویانازخطوط 


دارانواستثمارگران،عبوردانشگاه

ازمنظرسرمایه
بدونکمترینتردیدی
هایسرمایهداریدرخدمت


یدرسیستم
عبورازخطقرمزنبودهونیست.درحقیقتآموزشوپرورشوقابلیتهایفرد

جز
آناندتاباتصویبصدهاقانون
مواره،طبقاتحاکمبر 
بهبشریتودرخدمتبهرشدوشکوفائیجامعهیانسانینیستوه 

ها،برافکاردانشجویانغلبهیافته ومانع انتقالتجاربواگاهیدر


ارتجاعیوباگسیلنیروهاینفوذیدردروندانشگاه
هایدوخواستهیکامالًمتضاد


هاوواکنش

جوئیمملوازکنش

یجنبشدانش

درونجامعهگردند.تاریخوفعالیتچندیندهه
خواستههائیکه هریکاز دوطرف آنبهمنافع معینطبقاتی ،یعنیبه طبقاتباالدستوزیر

تفاوتازهممیباشد .

وم
دست،تعلقدارند .

بر مبنای چنین واقعیاتی ،نظام وابسته و دیکتاتوری لجام گسیختهی جمهوری اسالمی هم از همان اوان حاکمیتاش ،همان
سیاست و متدی را در پیش روی خود قرار داده است که رژیم شاهنشاهی پیشهی خود ساخته بود .سرکوب و شناسائی
عملکردسردمدارانرژیمجمهوریاسالمیدردرون
لوحهی 
دانشجویانمبارزوکمونیستدرزمرهیوظائفاولیهوبهسر 

ماهیتاش -میدانمانور

پیبُردهاستکهدانشگاه -بنابه
هاتبدیلگردیدهاست.نظامکنونیبهمانندنظامگذشته ، 


دانشگاه
تهای
سیاستهای دائمی و ابدی جانیان بشریت و مدافعین رنگارنگاش نیست .کوشیده و میکوشد تا با اتخاذ سیاس 

تنبیههایانضباطی"،
همچونتغییردروسو منفکنمودنکالسهایدرسیدخترانوپسران ،" 
سرکوبگرایانهوارتجاعی  

جویانمخالفومعترض،دانشگاههارابههمانمسیریسوقدهدکهرژیمشاهنشاهی


نمودندانش
ستارهدار"
اخراجویابا" 

ارتباطجنبشروشنفکری

دانشگاههارابستتامانع

وبهبهانهی" انقالبفرهنگی"،درِب

بهدنبالآنبود.بهمدتسهسال
پاکسازی"
وکمونیستها" 

هارابستتامحیطدانشگاههاراازانقالبیون 


دانشگاه
هایاعتراضیتودههاگردد؛دربِ 


باجنبش
یابندهی جنبش
دهها قانون ارتجاعی و بازدارنده را به تصویب رساند و به دانشگاهها تحمیل نمود تا از پتانسیل رشد 
نماید . 
لمنمودتابهکشفوشناسائیدانشجویانمعترضومخالف

هایاسالمیرادردروندانشگاههاعَ


کاهد؛انجمن
دانشجوئیب

دیتهای گوناگون هرگز از طرح خواستههای ابتدائی و به حق خویش و
عالرغم تضییقات و محدو 
بپردازد؛ امّا دانشگاهها  
گرایانهیرژیمجمهوریاسالمیبهمقاومتومبارزه

ماندهودربرابرسیاستهایارتجاعیوسرکوب

تودههایمحرومبازن

دستزدهاند .


وانرژیدانشجویان

انشگاههایایرانچنگانداخته

درچندسالهیاخیربرفضاید

اصالحطلبانه

دنبالهرویورسوختفکرات

اصالحطلبانه"ی حکومتی همزمان با کاربرد

کارانهی "


فریب
ایدههای 
اشاعهی  

را به مسیری انحرافی ،سوق داده است .
ایاش باز داشته است .رژیم
سرکوبگرانه ،جنبش دانشجوئی را فرسوده کرده و از پیگیری خواستههای پایه 

سیاستهای 

عرصهی حاکمیت

حیثالمجموع به صحنهی تضادهای درون حکومتی و به 
جمهوری اسالمی صحن دانشگاهها را من 
سیاستهایلیبرالی–اصالحیتبدیلنمودهاست .

وترژیمدردروندانشگاههارابهویژه

نماییجناحهایمتفا


وجودوقدرت
نهمیتوان

انشگاههاست.

اینسیماوتصویرحقیقید
براینایدهاصرارداشتکهجامعهی ایران شاهدجوشش وتحرکات مبارزاتی

اخیرانکارنمودونهمیتوان 

سهدههی 

در 
یافتهتر و شفافتر
دانشجویان آگاه و مبارز نبوده است؛ چالشهائی که طبعن نیازمند کاری دقیقتر ،سنجیدهتر ،سازمان 

یوهمچنینتغییرریلآنبهمسیری

دجنبشدانشجوئیبهچنینکانالهائ

میباشند.ترسرژیمجمهوریاسالمیهم ورو

میباشد .رژیم آگاه است که صیقلیافتن و عبور جنبش دانشجوئی از
خالفِ خواستههای سیاسی – اقتصادی کلیت نظام  
هاینظاممنحوساشراسست


یرشدوافکارطبقاتیجامعهخواهدافزودوپایه

بردامنه
هایجناحهایمتفاوترژیم،


سیاست
خودیهااز طولعمرنظامجمهوریاسالمیخواهد

جویاناززیرسلطهی 


داندکهرهائیدانش

ترخواهدنمود؛می

وسست
هرچهبیشتریخواهدانداخت .

دارانوابستهیایرانرابهمخاطرهی


کاستوحاکمیتسرمایه

بازدارنده،
عملکرد رژیم وابسته بهامپریالیسم جمهوریاسالمی درمراکز آموزشی ،حاکیاز رفتاروکرداری  
درحقیقت ، 
دانشجویانبهسیاستِتمکین،سکوتوسرکوب
گرانهاستکهازیکطرفباتوسلبهزورسعیداردتا 


وسرکوب
کنترلی
تندهندوازطرفدیگرتالشمینمایدکهبهانحاءمختلفمبارزاترادیکالآنانرابهانحرافکشاند.باایناوصافوبنا
وهمچنینبنا بر پراتیک وتجارب برجایمانده از مبارزات
رنگارنگاش  

بهعمل کردهایرژیمجمهوریاسالمیومدافعین

یاصالحاتوعدمامکانرفورمهایعمیق


اعتباریایده
بیانگر  
بی
کهخودبهطورکلی 

جویاندردروندانشگاهها 


دانش
پیشین

طلبانهی جنبش

رمانهایح 
ق
داریوابستهمیباشد،لذا پایداریبهآ 

سیاسی،اقتصادیواجتماعی درچارچوب نظامسرمایه
باخواستهها ومطالباتجناحهای

زحمتکشانجامعه 

ترخواستههاومطالبات

جوئیوتفکیکهرچهوسیعترور 
وشن


دانش
دانشجوئی

هایدمکراتیکوازجملهجنبشدانشجوئی میباشد .جنبش


فاساسیومهمجنبش
متفاوترژیماززمرهوظائ
خاستگاهوتعلق اشبهطبقاتزیردستاستودردرونخود،صدهاکمونیستوعنصروفادار

جنبشدموکراتیکیاستکه
ازجایگاه

خمبارزاتیتودههایتحتستم ،

بهآرمانکارگرانوزحمت کشانراپرورشدادهاست؛جنبشیکهدرطولتاری

هایاعتراضیوآرمانطبقاتزحمتکش


وخواسته
ستههایخودرابامبارزات
ویژهایبرخورداربودهوسنتن،تحرکاتوخوا 

منطبقنمودهاست .

باتوجهبهاین  کهشرایطعینیانقالبدرجوامعتحتسلطههموارهآمادهاستواینتنهاشرایطذهنیانقالبیعنیوجود
پیشاهنگانقالبیکمونیست وبسیاریپارامترهایدیگرمرتبطباآناستکههنوزآمادهنیست،بنابرایندرشرایطکنونیبه
هاودانشجویاندرایندورهازتاریخ

سازمانهاو نیروهایکمونیستیدردرونجامعه ،وظائفدانشگاه

دلیلفقدان حضور 
درتقابلباجناحهایمتفاوترژیمبا

گانهاست.هممیبایستعملن 

تودههایتحتستمواستثماردرایران ،چند
مبارزاتی  
هایانحرافیواصالحگرایانهرادردرونخودپسبزنندوضمن

متشکلنمودنصفوفخودوسازماندهیمستقلخویش، 
ایده
متکش ،بهسهموتوان
درهمبستهگیبامبارزاتکارگرانودیگراقشارزح 

مبارزهبرایدستیابیبهحقوق صنفی خویش ،

یحعللریشهاینامالیماتسیاسی-

خودرژیمجمهوریاسالمیرابه اشکالمختلفبه چالشبکشندوهمدرجهتتوض
اقتصادیواجتماعی-فرهنگیجامعهکوشاباشند .
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