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...ین سال سيرنج بردم در ا یبس  

 
١٣٨٧م بهمن تشهبيست شنبه دو   ر بذیبيانيه نشريه دانشجوي 

 
  

شده از  یست سپريست قابل توجه؛ عمري زمان،سال یس. گذرد یران ميبر ا یم مذهبيت رژيسال از آغاز حاآم ٣٠

رغم ي عل،یاسالم یجمهور. د و مبارز شديآه بال یگري و نسل د،را تجربه آرد یام واقعيك قيآه جوان بود و  ینسل

ه دستگاه دولت ين بود آه اصل و پايمهم ا. شد یم سلطنتين رژيگزي جا،مردم یمبارزه مردم و سوار بر فداآار

آه با بحران  یبود وقت یم پهلويكا آه ارباب رژيسم آمرياليامپر.  دست نخورده بماند آه ماند،طبقه استثمارگر یارتجاع

ك ي ،آرد ید ميآه منافعش را تهد یاز خطرات بزرگتر یريجلوگ ی برا،زش توده ها روبرو شديو انفجار خ یانقالب

 نظام ستم و ،ن آاريبا ا.  بودجه آن سازشي نت،یاسالم یآار آمدن جمهور یرو. بزرگ انجام داد یخيسازش تار

  . د شديافت و تشديو فالآت توده ها ادامه  یافت؛ اسارت و بردگيسم ادامه ياليبه امپر یافت؛ وابستگياستثمار ادامه 

و  یك رشته عوامل اقتصاديران محصول يدر ا یاسيو استقرار اسالم س یمذهب یادگرايبن یروهايدن نيبه قدرت رس

ران مانند آل يمختلف چپ در ا یروهاياتفاق افتاد آه ن یطيروها در شراين نيا یري قدرت گ.بود یو اجتماع یاسيس

 یآمادگ یاستفاده از بحران انقالب یآنها در مجموع نه برا. بودند یدچار بحران و سردرگم یستيآمون ین الملليجنبش ب

و  ینيبود آه خم ی عامل مهم،یقالبضعف چپ ان. ادگرا داشتنديبن یمذهب یروهاياز ن یحيل صحيداشتند و نه تحل

  .   ان مردم سوار شوند و به قدرت برسنديو توهمات موجود در م یمتحدانش بتوانند بر ناآگاه

طبقه حاآم تمام توان خود را به آار . ديرا به خود د یاريبس یب هاي فراز و نش،یاسالم یت جمهوريسال حاآم یس

انه ياز سرآوب وحش. نظام خود مورد استفاده قرار دهد یه هايظ پاب ها را در جهت حفين فراز و نشيبرد تا ا

تا شروع سرآوب منظم زنان آه فقط  یجاد حكومت اسالمين ايآغاز یچپ و مخالف خود از همان ماه ها یروهاين

ون قر ین شرعيب قوانيتا تصو یج مردساالريآردن حجاب و ترو یام بهمن به راه افتاد؛ از اجباريچند روز بعد از ق

 »خانه آارگر« مصادره ،ین جنبش آارگري؛ از سرآوب فعالیو فرهنگ یو مدن یاجتماع ینه هايدر همه زم یيوسطا

ان و جوانان و يام بودند تا سرآوب دانشجويمستقل آارگران آه محصول ق یآردن شوراها و تشكل ها یو متالش

دانشگاه ها به دست  یلي و تعط»ینقالب فرهنگا«و چپ آه نمود بارز آن  یمترق یروهايدانشگاه ها از ن یپاآساز

  .م سروش بودير عبدالكرينظ یمرتجعان شبه روشنفكر

ك ذهن و تفكر يدئولوژيبمباران ا یعني. شده و آار ساز انجام داد یزيار برنامه ريبس ی حرآت،هاين سالم در تمام ايرژ

ب قانون ين و تصوي تدو،نهين زميدر هم. ن آار شديم در ايرژ یمذهب حربه اصل. گوناگون یجامعه به شكل ها

گاه نماز جمعه در يجاد پاي ا،نماز جمعه ها در سطح آشور ی سازمانده،اسالم یو فقه یه اصول شرعيبر پا یاساس

غ يتبل یم برايص بودجه عظي تخص،آمد یك و سكوالر به حساب ميالئ یده هايدانشگاه تهران آه مرآز قدرت چپ و ا

  .ش بردندي را پ»مدرن«ك مكتبخانه يبه  یعموم یل رسانه هاي و تبد،ی مسجد سازو گسترش یج مذهبيو ترو



 

 2

 »یبرآت اله«ده خانمانسوز تحت عنوان ين پدياز ا یم اسالمي رژ،ران و عراق شروع شديا یآه جنگ ارتجاع یوقت

فتند تا نظام استثمار و  به آام مرگ ر،بهشت یبانه و با آرزويغات عوامفرين تبلياز جوانان با هم ینسل. استقبال آرد

  .ات بدهديستم باز هم بچرخد و ادامه ح

انقالب «د گفت آه بعد از يشود با یسال مربوط م ین سيا یط یيت جنبش دانشجويتا آنجا آه به سرنوشت و موقع

 ی جمهور،٦٠ یدر آغاز سال ها یچپ و انقالب یروهايها و آشتار بزرگ  ن یريم و سپس دستگي رژ»یفرهنگ

بسازد  یك دانشگاه اسالميد داشت آه باالخره يم امي رژ،با آن سرآوب گسترده. دوباره دانشگاه ها را باز آرد یاسالم

و  یان سال مهد آگاهي دانشگاه آه سال،جهيدر نت. ش دردسر ساز نباشديش خدمت آند و برايآه به اهداف ضد انقالب

د ييأهم ت یيدانشجو یدا آرده بود و تشكل هايشگاه تسلط پم بر دانيرژ.  در سكوت فرو رفت٧٠مه دهه يمبارزه بود تا ن

  . آمدند یبودند و ابزار حكومت به حساب م یاسالم یجمهور یاست هايآننده س

غات يم تبليدا آردند آه آماج مستقيبه دانشگاه ها راه پ یدي نسل جد،ان جنگيبعد از پا. ر آرديين اوضاع تغياما ا

آنان نه منافع .  بود٦٠دهه  یو توهمات مذهب یاز نوستالژ ین جوانان خاليذهن ا. ك دوران جنگ نبودنديدئولوژيا

ن دوره بود يدر هم.  تا با آن نشئه شوند،از دهه قبل یبانه ايم داشتند و نه خاطرات خودفرين رژيت از ايدر حما یماد

ط ين شرايدر ا یم اسالميرژ یازهاي نشانه ن،به صحنه یورود خاتم. رو شد یاسالم یاز دل جمهور یديآه مهره جد

 یقدرتمند یاز را بخش هاين نيا. بعد از جنگ بود یو اجتماع یاسيس یحفظ ارآان خود و مهار بحران ها ید برايجد

 یاست جمهوريرا نامزد ر ی خاتم،یاسالم یاز جمهور یگريم احساس آردند و در رقابت و تضاد با جناح دياز رژ

بود آه  ی آارناوال،ها یان معروف به دوم خرداديجر. ن نسل جوان حرف بزندآرد به زبا یتالش م یخاتم. آردند

ان از ين جريا. خواسته ها و توقعات آنها وانمود آند ینده نسل جوان و سخنگويخواست خود را رهبر و نما یم

 یعنيم يرژوابسته به  یيان دانشجوين دوران بود آه جريدر هم. دش شدنديها مر یليدم زد و خ یو آزاد یدمكراس

 یديو جديان آه به دنبال آلترناتياز دانشجو یبخش. ل شديها در دانشگاه تبد یدوم خرداد یم وحدت به بازويدفتر تحك

  .و توهمات اطالح طلبانه افتادند یبه دنبال تفكر دوم خرداد یمدت یبودند برا

و  یخرداد را به عنوان محافظ نظام اسالمو دوم  یخاتم ی چهره واقع،ك اتفاق مهمي. دار نمانديت هم پاين وضعيا یول

را تكان داد و  یي جنبش دانشجو،٧٨ر ي ت١٨ع يوقا. خواه نشان داديان آزادي به دانشجو،ه آننده سرآوب و آشتاريتوج

ز ين یاديدند و تعداد زيچند نفر به قتل رس. ان مفقود االثر شدندياز دانشجو یان آن مبارزه تعداديدر جر. متحول آرد

. ستادند و دستشان رو شديان ايزش دانشجويها در مقابل خ یدوم خرداد.  و تحت شكنجه قرار گرفتندهدان افتادبه زن

شد؛ هر چند هنوز  یم دچار چند دستگيدفتر تحك. حكومت دوباره سر بلند آرد یمستقل از جناح ها یيجنبش دانشجو

ن يهنوز در ب یاسيش سيك گرايسم به عنوان يفرمهر چند ر. رديون و منتقد به خود بگيسيآرد چهره اپوز یتالش م

ران در حال جوانه يا یدر دانشگاه ها یديكال و چپ جديان رادي اما جر،ه و نفوذ داشتيان پايان و دانشگاهيدانشجو

 یر قابل انتظار خود برايشكوفا شد و حضور قدرتمند و غ یي چپ دانشجو،٨٢بعد از مبارزات خرداد . زدن بود

  .م آردحكومت را اعال

 دولت ،سر آار گذاشتن مردم یعن يی و تمام شدن رسالت خاتم،ان دوم خرداد در سطح جامعهيجر یيآبرو یبعد از ب

 ،عدالت یو برقرار یاقتصاد ی شعارها،ن باريا. رون آمد و منتصب شدين نظام بينژاد از آست یاحمد یاصولگرا
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اول سرآوب  ی از همان ماه ها،نژاد یتحت دولت احمد یماسال یجمهور. بود یبكارانه انتخاباتيغات فريمحور تبل

بهره  ین سرآوب بيز از ايدانشگاه ن. آغاز آرد یاجتماع یمردم و جنبش ها یه توده هايرا عل ید و همه جانبه ايشد

د و  دست به آار ش،انين جوانان و دانشجويخواهانه در بين و چپ و ترقيع افكار نويم با اطالع از رشد سريرژ. نماند

 یضد تفكر چپ و روشنفكران پرداخت؛ در روزنامه ها یال هايلم ها و سريش فيبه نما. ختيچند جانبه ر یبرنامه ا

ف عملكرد رهبران يتحر یو برا یسم انقالبيه مارآسيعل ی مقاالت منظم،مختلف یمختلف متعلق بر جناح ها

و ستاره  یيات متعدد دانشجويآردن نشر یر قانونيغ یسپس حمله برا. دا آرديانتشار پ یستيست و انقالبات آمونيآمون

 نقطه اوج ٨٦ان چپ در آذر ماه يگسترده دانشجو یريدستگ. ان مبارز آغاز شديق و اخراج دانشجويدار آردن و تعل

آه  یياست هايره سيبود از زنج یگريز حلقه دين نيا. بود یيه جنبش دانشجويم عليرژ ین دوره از سرآوبگريا

 حراست ،یيج دانشجويجاد بسي ا،سال ین سيدر ا. ش برده استيسال در دانشگاه ها پ یس یط یماسال یجمهور

 راه ،ران و عراق در صحن دانشگاه هايان گمنام جنگ اي دفن اجساد قربان،یمقام رهبر یندگيدانشگاه و سپس نهاد نما

ل يتبد ی تالش برا،ن هايه همه اخالص. ان و مهار دانشگاه بوده استيه دانشجويعل یسرآوب و قلدر یبرا یيها

  .دانشگاه به پادگان و مسجد و گورستان است

ران همانند سال يا. شود یجامعه احساس م یو در همه عرصه هاياز به آلترناتي ن،ساله یس یبعد از گذر از رنج ها

زحمتكش و  یده ها تو، معلمان، زنان،مبارزات و اعتراضات آارگران. انفجار و خروش دارد یبرا یافل کيدال ،٥٧

ان و روشنفكران و ي دانشجو،ندهيآ ی جوانان ب،قرار دارند یا مذهبيو  ی مل،ی جنس،یآه تحت ستم طبقات یمحروم

ن يين و تعيسنگ یفه اي وظ،انين ميدر ا. ت نهفته در بطن جامعه استين ظرفي بازتاب ا،ی ناراضخواهيهنرمندان ترق

 یاسيبزرگ از نظر س ینبردها ید براين بار بايا. قرار دارد یكال و انقالبيراد ین در برابر چپ هايآننده و شورآفر

ش از يب ید  دستاوردهايبا. ميجنبش خود را نو آن یانقالب یها یده ها و تئوريد تفكر و ايبا. ميك آماده باشيدئولوژيو ا

شكست  یز درس هايو نستم يبدر قرن  یستياليو تجربه انقالبات سوس یطبقه آارگر جهان ین المللي سال جنبش ب١٥٠

ه و اساس محكم ين پايد صفوف خود را بر ايبا. ميدرك و جذب آن یكيالكتيو د یستياليرا به صورت ماترآنها 

 یدئولوژيخود را در مقابل ا یبخش و علم انقالب یيرها یدئولوژيد پرچم ايبا. ميك متحد آنيـ تئور یاسيك ـ سيدئولوژيا

 ی توده هامي تا بتوانمينان به اهتزاز در آوريبا غرور و اطم یيو قرون وسطا یيژوابور یاسارت بار و خراف یها

قاطع با  ی ضرورت مرزبند،استيد در عرصه سيبا. مين پرچم مطمئن سازيروزمند بودن ايت و پيمردم را به حقان

 یه داريسرما یت هان قدريتواند ب یآه م یا سازشي رغم هر آشمكش و تضاد و برخورديعل(سم ياليارتجاع و امپر

توان  یبه رنج ها م! یآر. ميغ آنيرا در سطح جامعه تبل) بروز آند یمذهب یادگرايبن یروهايو ن ین الملليب یانحصار

  .   ان داديپا

  
  ر بذینشريه دانشجوي     

  ١٣٨٧ بهمن ٢٢

  


