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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﻨﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
متن زﯾر به عنوان ضميمه ای به »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« تھيه شده است .البته ذکر اﯾن نکته در
اﯾنجا ضروری است که موارد زﯾادی از مباحث مطروحه در اﯾن برنامه ھمچون ضرورت آموزش به جوانان در ابعاد اﯾدئولوژﯾک،
استراتژﯾک و تاکتيکی ،سازماندھی نيروھای فعال در جنبش دانشجوﯾی به منظور حفظ و انسجام پرنسيپ ھا و اصول نظری و از
ھمه مھمتر در بحث اتحاد جنبش ھای دموکراتيک حول برنامه طبقه کارگر ،لزوم حضور نيروﯾی سياسی که بتواند کانالی باشد
برای مطرح کردن آلترناتيو طبقه کارگر به جامعه ،ھمگی بيانگر ضرورت اﯾجاد "حزب طبقه کارگر"ند .
به اﯾن اميد که تمامی فعالين کمونيست در جنبش کارگری ،دانشجوﯾی و ساﯾر جنبش ھای دموکراتيک ،با نقد اﯾن برنامه راه را بر
اﯾن مھم ھموار سازند.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ:
 جنبش دانشجوﯾی بخشی از جنبش روشنفکری است .روشنفکران ﯾک جامعه به طبقات مختلف و در شکل متشکل آن بهاحزاب مختلف آن جامعه وابسته اند .به عبارتی اﯾن واقعيت مادی طبقات مختلف جامعه است که در پيگيری منافع
طبقاتی ،ھر ﯾک از آن طبقات را ناگزﯾر به تدوﯾن مجموعه ای ساختارمند از اصول و پاﯾه ھای نظری)اﯾدئولوژی( می کند و
اﯾن وظيفه بر دوش روشنفکران آن طبقه است .جنبش دانشجوﯾی به مثابه جزئی از جنبش روشنفکری ،به بر نماﯾاندن
اﯾدئولوژی ھای حاضر در جامعه ،در فضای دانشگاه می پردازد.
 سخن گفتن از جنبش دانشجوﯾی به مثابه ﯾک کل _حتی در صورت ھژمون بودن ﯾک اﯾدئولوژی در فضای آن_ تحت ھرعنوانی از جمله "جنبشی اجتماعی" ھمانقدر مغلطه آميز و نامتعين است که عبارت "روشنفکر اجتماعی" .چرا که بی
شک ھر اﯾدئولوژی _ به مثابه ابزاری برای مبارزه طبقاتی_ دﯾدمانی اجتماعی و البته سياسی است .حال آنکه فضای
دانشگاھی شاھد حضور نيروھای سياسی-اجتماعی مختلفی است که تحت تاثير مبارزه طبقاتی جاری در اجتماع ،به
نماﯾان ساختن جھت گيری خود می پردازند و دقيقا بر ھمان اساس با ھم در تعامل و اندرکنش وارد می شوند .از منظری
طبقاتی ،می توان دو گراﯾش عمده را در جنبش دانشجوﯾی دﯾد .کمونيسم و ليبراليسم که ھر کدام پاﯾه ھای مادی خود
را در منافع طبقاتی دو طبقه متعارض پرولتارﯾا و بورژوازی ،در جامعه می ﯾابند.
 جنبش دانشجوﯾی بر پاﯾه منافع ابژکتيو مشترکی که در بين دانشجوﯾان وجود داشته باشد ،شکل نمی گيرد .سياسیشدن ﯾک دانشجو در دانشگاه بيش از آنکه به واقعيت مادی زندگی او وابسته باشد ،متاثر از شراﯾط ذھنی اوست .به
بيان دﯾگر جنبش دانشجوﯾی از دل مبارزات صرفا صنفی دانشجوﯾان شکل نمی گيرد .از اﯾن رو جنبش دانشجوﯾی چيزی
جز ﯾک جنبش سياسی-اجتماعی نمی تواند باشد .بر ھمين اساس ،سخن گفتن از جنبش دانشجوﯾی با عباراتی چون
"جنبش صنفی" و "مستقل" مطلقا در حوزه کالم باقی می ماند و واقعيت مادی جامعه چيزی جز آن است .چرا که تنھا
شمول اﯾن جنبش در جنبش روشنفکران است که به آن ماھيتی "جنبشی" می دھد .جداﯾی و اعالم استقالل سياسی-
طبقاتی و ﯾا به عبارتی فراطبقاتی بودن جنبش دانشجوﯾی ،چيزی نيست جز فرﯾب بورژوازی برای حذف آلترناتيو رادﯾکال و
پيگير پرولتارﯾا از صحنه ی مبارزه و محروم کردن دانشجوﯾان از انتخاب راه حل طبقه کارگر برای آﯾنده جامعه .بر ھمين
اساس حتی خود "صنفی" خواندن جنبش دانشجوﯾی نيز سياسی است!
 آنچه که به دانشگاه و جنبش دانشجوﯾی _ بوﯾژه در کشورھاﯾی با ساخت سياسی استبدادی_ اﯾن خصلت را می دھد کهھمواره بتوان با نگاه به آن ،صف بندی و توازن قوای نيروھای سياسی-اجتماعی حاضر در جامعه را درﯾافت ،توان اﯾن
جنبش در پيشتازی مبارزه نظری در جامعه است .اﯾن امر خود می تواند ناشی از عوامل زﯾادی چون شور و پوﯾاﯾی
دانشجوﯾان جوان ،فراغت زندگی دانشجوﯾی ،حساسيت دانشجوﯾان به امر سياسی ،تثبيت نشدن و ﯾا به عبارتی پاﯾان
نيافتگی پروسه سوژه شدن و اجتماعی پذﯾری دانشجوﯾان و پرھزﯾنه بودن سرکوب دانشگاه برای حاکميت باشد .از اﯾن
رو دانشگاه و جنبش دانشجوﯾی توان بالقوه باالﯾی در تاثيرگذاری بر فضای سياسی جامعه دارد و ھمواره به عنوان ﯾکی از
مھمترﯾن سنگرھای مبارزاتی کمونيست ھا به شمار می رود.
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وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺎ:
 تالش برای ھژمون کردن گفتمانی اصولی بر سر جاﯾگاه و نقش جنبش دانشجوﯾی در تحوالت اجتماعی ﯾکی از مبرمترﯾن وابتداﯾی ترﯾن وظاﯾف کمونيست ھاست" .لزوم اتحاد و تاکيد بر ھم سرنوشتی جنبش ھای اجتماعی" ﯾکی از مواضعی
است که به درستی از سوی بخش چپ جنبش دانشجوﯾی در فضای دانشگاه مطرح گشته است .اما مھمتر از آن تاکيد و
تدقيق بر خط سياسی و پالتفرمی است که اﯾن اتحاد حول آن باﯾد شکل گيرد .به بيان دقيقتر وظيفه دانشجوﯾان
کمونيست اﯾن است که لزوم رھبری جنبش کارگری و افقی سوسياليستی را در اﯾن اتحاد مطرح کرده و از سوی دﯾگر
گام ھاﯾی موثر در زمينه وارد کردن اﯾن اتحاد به فاز عملی بردارند.
 ھمچنين بافت و صورت بندی طبقاتی و جنسيتی دانشگاه ھا نشان از نفوذ و حضور نيروھاﯾی از ساﯾر جنبش ھایدموکراتيک در جنبش دانشجوﯾی دارد .از آنجا که بسياری از دانشجوﯾان دانشگاه ھای اﯾران از طبقات فرودست جامعه
اند ،درصد زﯾادی از آنھا را دانشجوﯾان دختر تشکيل داده و ھمچنين دانشجوﯾانی از مليت ھای تحت ستم در دانشگاه
ھستند ،پاﯾه ھای مادی و ابژکتيو برای اﯾن اتحاد وجود دارد .با اﯾن توجه ﯾکی از وظاﯾف دانشجوﯾان کمونيست حضور و
دخالت گری در فضای نظری فعالين اﯾن جنبش ھا در دانشگاه ھا و پيشبرد خط پرولتری در بين آنھاست .به طور مشخص
جدال و مبارزه اﯾدئولوژﯾک با انواع و اقسام نظرﯾات راست و ليبرالی در جنبش زنان اعم از شقوق مختلف فمينيسم،
صنفی گراﯾی در جنبش زنان و  ...و ھمچنين مبارزه با اشکال گوناگون شوﯾنيسم اﯾرانی و ناسيوناليسم مليت ھای تحت
ستم و تاکيد بر راه حل اصولی طبقه کارگر ،انھدام ماشين حکومت سرماﯾه داری و استقرار حکومت شوراھ ا ،برای
دموکراسی در جامعه ،می تواند موانع نظری بر سر رھبری طبقه کارگر بر جنبش ھای دموکراتيک را از بين ببرد.
 مبارزه اﯾدئولوژﯾک با ليبراليسم و نماﯾندگان رنگارنگ آن در دانشگاه و جنبش دانشجوﯾی ،به عنوان مکتبی که آبشخور نظریجناح ھای مختلف بورژوازی اﯾرانی است ،از اھميت بسيار باالﯾی برخوردار است .اھميت اﯾن امر نه تنھا در ھر چه
منسجم تر شدن چپ در جنبش دانشجوﯾی در عرصه نظری است ،که از سوی دﯾگر فضای سياسی-اجتماعی را برای
دانشجوﯾان معمولی روشن ساخته و تواناﯾی رھبری جنبش دانشجوﯾی را به کمونيست ھا می دھد .به طور مشخص
مبارزه با اصالح طلبان حکومتی و نماﯾندگان دانشجوﯾی آنھا در دانشگاه به منظور زدودن توھم بدنه دانشجوﯾی از تواناﯾی
آنھا در تغييری رادﯾکال ،جدال با روشنفکری دﯾنی که در پی حفظ پاﯾه ھای ذھنی دﯾکتاتوری طبقاتی بورژازی است ،تقابل
با نئوکان ھا و ھواداران سياست ھای امپرﯾاليسم جھانی ،جدال با انواع اشکال ناسيوناليسم اﯾرانی و غيراﯾرانی و از
ھمه مھمتر مبارزه اﯾدئولوژﯾک با سوسيال دموکراسی و انواع سياست ھای راست در زﯾر قشری از شعارھای چپ که
تواناﯾی باالﯾی در انحراف جنبش رادﯾکال دانشجوﯾی دارند .مبارزه اﯾدئولوژﯾک جنبش دانشجوﯾی _به وﯾژه در مورد آخر_
می تواند با آگاه سازی کارگران ،کمک شاﯾان توجھی به جنبش کارگری و جلوگيری از نفوذ نيروھای راست در آن بکند.
 با توجه به توان و جاﯾگاه جنبش دانشجوﯾی به عنوان ﯾکی از تاثيرگذارترﯾن جنبش ھای دموکراتيک ،ﯾکی از اساسی ترﯾنوظاﯾف دانشجوﯾان کمونيست در شراﯾط حاضر شرکت در تجمعات ،گردھماﯾی ھا ،سمينارھا و تمامی اعتراضات و اقدامات
مردمی و دانشجوﯾان ،به منظور پيگيری اھدافی چون ارتباط گيری با بدنه دانشجوﯾان و فعالين ،پيشبرد خط اصولی
سوسياليستی-پرولتری و رھبری اﯾن اعتراضات است .در اﯾن بين ﯾکی از مھمترﯾن اقداماتی که دانشجوﯾان کمونيست
باﯾد در صدر فعاليت ھای خود قرار دھند ،تالش برای اﯾجاد نھادھا ،تشکالت و ھسته ھای مقاومت کمونيستی در بين
دانشجوﯾان است .اﯾن امر می تواند دانشجوﯾان فعال را حول پالتفرمی اصولی متحد ساخته و عدم انسجام ،بی
پرنسيپی و بی برنامگی را در ميان دانشجوﯾان فعال از بين ببرد.
 تبيين جاﯾگاه نظام آموزشی و آکادمی در نظم موجود و ساختار سرماﯾه داری و ھمچنين کارکردھای آن برای بورژازی در بيندانشجوﯾان ،از مھمترﯾن فعاليت ھای دانشجوﯾان کمونيست است .عناصر آگاه در بين دانشجوﯾان باﯾد به ھر نحو و وسيله
ای از جمله برگزاری سمينار ،ميز کتاب ،انتشار نشرﯾات تئورﯾک و  ...در بين دانشجوﯾان به تشرﯾح ساختار نظام آموزشی
موجود از منظری طبقاتی پرداخته و برای آنھا روشن سازند که وظيفه دانشگاه در بعد اقتصادی چيزی جز پرورش
نيروھاﯾی آماده به کار برای بورژوازی و در سطح سياسی-اﯾدئولوژﯾک تربيت انسان ھاﯾی ميان ماﯾه ،فاقد خالقيت و
ھرگونه تواناﯾی اعتراض در برابر نظم موجود ،نيست.

اﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﻴﺮوزي!
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ!
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