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یي از جنبش دانشجویبند  وجمعلي تحلکي  

 
   ١٣٨٧م مرداد پنج ستيبجمعه                                                                             )تياقل( انيسازمان فدائکار

                                                              
خواهانه و سوسياليستی، بر  نقش دانشجويان و دانشگاه در مبارزه عليه استبداد و ديکتاتوری و برای تحقق مطالبات آزادی

يکی از سنگرهای مهم و برجسته دانشگاه از زمانی که در ايران موجوديت يافت، تاکنون همواره . کسی پوشيده نيست

در طی بيش از نيم قرن مبارزه دانشجويی عليه استبداد و ديکتاتوری و برای . گری بوده است مبارزه عليه اختناق و ستم

دست  ترين دانشجويان به ترين و پيشرو خواهانه و برابری طلبانه، هزاران تن از آگاه تحقق مطالبات دمکراتيک، آزادی

ی مبارزات دانشجويان عليه استبداد و اختناق و  پيشينه. اند گر، به قتل رسيده يا به زندان افتاده د و ستمهای مستب رژيم

های ايران در مبارزه عليه رژيم سلطنتی و سرنگونی آن، بر مرتجعين اسالمی  همچنين نقش دانشجويان و دانشگاه

در . شد يی از همان آغاز، کانون خطرخيزی محسوب میدر چشم ارتجاع اسالمی، دانشگاه و جنبش دانشجو. پوشيده نبود

ش بر جهل و خرافه و ناآگاهی بنا شده و خصلت اصلی آن ادغام همه جانبه دين و دولت و ضديت با  چشم رژيمی که بنياد

جوئی و  خصلت مبارزه. شد آزادی بود، دانشگاه و جنبش دانشجويی، خار درشتی بود که بايد از سر راه برداشته می

های سوسياليستی کارگران و دفاع از مطالبات  ها به آرمان کرد بخش بزرگی از آن خواهانه دانشجويان و روی زادیآ

های کمونيستی و انقالبی در ميان دانشجويان، چنان بيم و  ديده، همچنين نفوذ قابل توجه سازمان های زحمتکش و ستم توده

ترين  ترين و نزديک جمهوری اسالمی به محض استقرار، يکی از مهمگرا ايجاد نمود که  هراسی در دل مرتجعين اسالم

، به ۵٩انقالب فرهنگی در سال  ارتجاع اسالمی با سازماندهی ضد. اهداف خود را سرکوب جنبش دانشجويی قرار داد

 تن ها دانشجو کشته، صدها تن دستگير و روانه زندان شده و هزاران ده. سرکوب خونين جنبش دانشجويی متوسل شد

  .ديگر از دانشجويان و اساتيد مترقی و چپ و سوسياليست، تصفيه و اخراج شدند

ها و با تشديد  قمع و بستن دانشگاه  و  جمهوری اسالمی بر اين خيال عبث بود که با يورش وحشيانه به دانشجويان و قلع

نه دانشجويان را برای هميشه نابود خواهانه و برابری طلبا سرکوب و گسترش اختناق در مقياس کل جامعه، جنبش آزادی

بندی دانشجويان و اعزام شمار زيادی از  ها، با اعمال کنترل شديد پليسی، گزينشی کردن و سهميه دانشگاه. ساخته است

ارتجاع اسالمی تالش نمود دانشگاه را از هر نظر تحت . عناصر وابسته يا نزديک به رژيم به درون آن، بازگشايی شد

های اسالمی و دفتر تحکيم وحدت که از درون ضد انقالب فرهنگی سر بر آورده بودند،  انجمن. يردکنترل خود بگ

بديهی بود که اين ابزارها که وسيله حفظ سلطه خفقان و . های جاسوسی و بازوی حاکميت در محيط دانشگاه بودند ارگان

های رژيم در  ها چشم و گوش اين. شجويان شوندجوئی دان تشديد آن در دانشگاه بودند، نتوانند مانع آگاهی و مبارزه

سبب نيست که جمهوری اسالمی ده سال پس از  بی. توانستند چشم و گوش دانشجويان را ببندند دانشگاه بودند اما نمی

 و به منظور تشديد بيش از پيش فضای خفقان و سرکوب، بسيج دانشجويی را ۶٩اش، يعنی در سال  " انقالب فرهنگی"

ای در  کردن آن زمان بازگشايی، تازه خامنه" اسالميزه"ها و  قمع دانشگاه  و  نيم بعد از قلع دهد و يک دهه و سازمان می
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گر چيز ديگری نبود جز اين که، شعله مبارزات اين مسائل بيان. شود  دانشگاه می"اسالمی کردن"، خواهان ٧۵سال 

های  يانه و ترفندهای وحش دانشجويی دوباره زبانه کشيدن آغاز کرده است و جنبش دانشجويی به رغم تمام سرکوب

  .آرام دوباره سربلند کرده است اسالمی، آرام

نارضايتی در ميان دانشجويان و در کل جامعه به شدت افزايش يافته و متراکم . ها آبستن حادثه است دانشگاه در اين سال

 قوای ر تناسب و نتايج سياسی متعاقب آن، تغيير و تحوالتی د٧۶انتخابات رياست جمهوری درخرداد سال . شده است

اين تحوالت و نتايج سياسی آن، جنبش دانشجويی را با تحرکات نوينی روبرو . آورد اربهای رقيب در حاکميت ب جناح

جناح خاتمی و مدافعان اصالحات سياسی در چهارچوب نظم موجود، آشکارا بر مداخالت و نفوذ خود در . ساخت

 آن که جنبش وسيع دانشجويی در با وجود. دانشگاه افزودند و دفتر تحکيم وحدت به ابزار دست اين جناح  تبديل گرديد

انگيخته است و يا رهبری آن در دست دفتر تحکيم وحدت قرار دارد، اما در جريان عمل مبارزاتی،  اين دوره عموما خود

اگر چه دانشجويان چپ راديکال و سوسياليست مبتکر طرح شعارهای راديکال در . شود تر می اين جنبش پيوسته راديکال

باشند، اما اين دانشجويان، در اين مقطع هنوز به صورت يک فراکسيون متمايز متشکل  ی میدرون جنبش دانشجوي

اين دانشجويان عالوه بر تالش به منظور انسجام . ها در جنبش اعتراضی دانشجويان پراکنده است اند و حضور آن نشده

بات دانشجويی استفاده کنند، کوشند از تضادهای حکومتی به نفع مطال خويش و برای حضور مستقل و متشکل، می

شعارهای خود را به ميان توده دانشجويان ببرند،  فضای مبارزاتی عليه حکومت را گسترش دهند و جنبش دانشجويی را 

طی دو سال اول رياست جمهوری خاتمی، بر اعتراضات و اعتصابات دانشجويی مدام افزوده . راديکاليزه نمايند

دانشجويان چپ و سوسياليست، بر نفوذ خود در . شود ی کامال ضد واليت فقيه تبديل میفضای دانشگاه به فضاي. شود می

صدد تر از گذشته در  گسترانند و جدی افزايند و شعارهای راديکال را در ميان توده دانشجويان می ميان دانشجويان می

جنبش . خورد ه سنگ میرژيم برای خاموش ساختن صدای دانشجو، بتير. آيند میهای مستقل خود بر ايجاد تشکل

همين رشد و هراس ازدر. شود راديکال تر می د يافته وم، پيوسته رشهای رژي گوش و برابرچشِم چشم  دانشجويی در

رسد و از پی آن،   طرح گسترش بسيج دانشجو در مجلس به تصويب می٧٧ست که سال  راديکاليسم جنبش دانشجويی

تر جنبش دانشجويی، پايان دادن به  بدين ترتيب، سرکوب خشن. شود خفقان و ميليتاريسم در دانشگاه بازهم تشديد می

های مستقل دانشجويی، باال بردن پرچم واليت فقيه در  ی انسجام و برپايی تشکلتالش دانشجويان چپ و سوسياليست برا

های  در همين سال است که قتل. شود دانشگاه و ايجاد رعب و وحشت در دانشگاه و در کل جامعه تدارک ديده می

 .رسند  به قتل میشوند و جعفر پوينده ربوده می  آذر محمد١٩ آذر محمد مختاری و ١٨. افتد ای به راه می زنجيره

 افزون بر اين، بخش قابل توجهی از دانشجويان به دليل نداشتن تجربه سياسی، نسبت به خاتمی و اصالحات وی هنوز 

موضوعی که در آن مقطع يکی از معضالت بزرگ . زند اند و دفتر تحکيم وحدت، اين توهم را دامن می دچار توهم

ها و  يچ يک از اين موانع و هيچ کدام از طرحبا اين وجود، ه. جنبش دانشجويی و موجب کندی پيشرفت آن است

تر شدن  با اعتالء بيشتر و راديکاليزه. شود تر شدن جنبش دانشجويی نمی ترفندهای رژيم، مانع اعتالء بيشتر و راديکاليزه

ی ها ی استقالل تشکل ايده. شود جنبش، نفوذ و قدرت گرايش چپ و سوسياليست در درون جنبش دانشجويی نيز افزوده می

هايی  رود و جنبش دانشجويی گام دانشجويی فراگير و شعارها، از حدود مورد نظر دفتر تحکيم وحدت، بسيار فراتر می

 تير تبديل ١٨آسا و قيام  خواهانه و برابری طلبانه دانشگاه، سرانجام به خروشی رعد های آزادی ندا. ميدارد به جلو بر 
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  .شود می

دانشجويان با طرح شعارهای مستقيم عليه دستگاه . شود حله کيفيتًا نوينی می تير جنبش دانشجويی وارد مر١٨با 

مستقيم  های مستقيم و غير بندی خيابانی که با حمايت پيمايی و سنگر روحانيت و سران آن و با انجام تظاهرات، راه

جمهوری برگزيده شد، تمام وقتی که خاتمی به رياست . کشند شود، کليت رژيم را به چالش می های مردم همراه می توده

ای جدا بافته از کل حاکميت معرفی کنند و  گران نظم موجود بر اين بود که خاتمی و جناح وی را تافته تالش توجيه

در درون جنبش دانشجويی نيز . مبارزات مردم را نيز به مبارزه عليه يک جناح و برای نفی واليت فقيه محدود سازند

مخالفت آن صرفا به مخالفت با . رچوب بودهمين چادر کيم وحدت، شعارها و مطالبات آن،تمام تالش دفتر تح

نهايت به محدود ساختن اختيارات ولی فقيه از طريق تغيير قانون اساسی است آن درخواهی يک جناح و خو "تماميت"

برداری کند،  تمام سعی و سياست دفتر تحکيم وحدت اين بود که از جنبش دانشجويی به نفع اين جناح بهره. شد خالصه می

  .ت از جناح خاتمی بکشاند و به ابزار دست آن تبديل نمايداين جنبش را به حماي

محدود ساختن اعتراض دانشجويان تالش دفتر تحکيم وحدت برای . اما جنبش دانشجويی، از اين مرحله گذر نموده بود

به ساير اقشار مردم، با شکست روبرو ها و تسری آن به خيابانو محيط دانشگاه و برای ممانعت ازچهار ديواری کوی در

راديکاليسم جنبش . ليت رژيم بودها و قيام تير ماه، قيامی عليه ک اعتراض دانشجويان، اعتراض عليه همه جناح. شده بود

ز حکومت اسالمی و تر از اين نيز با دفاع ا دفتر تحکيم وحدت که پيش. دانشجويی، موانعی از اين دست را پس زده بود

خواهی دروغين آن نيز برمال گشته بود،  آبرو گشته و آزادی نزد بسياری از دانشجويان، رسوا و بیقانون اساسی در

توانست اين  تری گذر نموده بود، ديگر نه فقط نمی ه مرحله پيشرفتهاکنون که جنبش دانشجويی، شعارها و راديکاليسم آن ب

بايستی ميان حاکميت، اعم از  جنبش را کنترل و منحرف نمايد و يا به زير رهبری و هژمونی خود بکشاند، بلکه می

  -ی هم عمل کرد  همانطور که خاتم-دفتر تحکيم وحدت نيز.  ای يا خاتمی و دانشجويان، يکی را انتخاب کند جناح خامنه

شرايط اعتالء، مطالبات و شعارهای دانشجويان . در ايستادن کنار حاکميت، و در برابر دانشجويان ترديد به خود راه نداد

يم وحدت بنابه ماهيت خود بايد ای رسيده بود، که دفتر تحک عليه کليت حاکميت و راديکاليزم جنبش دانشجويی به مرحله

ای فرمان سرکوب وحشيانه  دست خامنهدست درسرکوبگرتمی به عنوان يک مرتجع وزمانی که خا. ايستاد آن میبرابردر

ها ملحق شده بودند را صادر نمود، او در همان حال فرمان نابودی توهم به اصالحات در  دانشجويان و مردمی که به آن

  .کرده بودصادرارچوب نظم موجود را نيزچه

ها و جدا کردن صف خود از صف تمام  جنبش راديکال و مستقل دانشجويی در اين مرحله است که با عبور از اين

 ١٨با وجود آن که قيام دانشجويی . دارد راهان، گام مهم ديگری به جلو بر می کاران و نيمه  به رژيم و سازشوابستگان

ترين شکلی سرکوب شد و به دنبال آن اختناق و سرکوب در دانشگاه بيش از پيش تشديد گرديد، اما  تير به وحشيانه

 که ده روز پياپی ٨٢ هر چند به جز تظاهرات خرداد سال .های بعد از آن نيز ادامه يافت اعتراضات دانشجويی در سال

پيمايی در درون دانشگاه محدود شد، اما  ادامه يافت، اعتراضات دانشجويی عموما در شکل اعتصاب و تجمع و راه

اعتراضات دانشجويی . تر از گذشته ظاهر شد نفوذ تر و پر گرايش چپ و سوسياليست درون جنبش دانشجويی، قوی

 . ها، همچنان سير پيشرفت و تکامل را می پيمود گيری از کميت آن، از لحاظ کيفی و سطح شعارها و جهتنظر   صرف

ها  های وابسته به آن طلبان و تشکل های دانشجو نسبت به اصالح ، معضل جنبش دانشجويی، توهم توده٧٨بعد از تير 
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های مستقل   دانشجويان هنوز خود را در تشکلمشکل اين است که.  تير برای هميشه حل کرد١٨اين موضوع را . نيست

هرچند در اين مقطع از نفوذ تحکيم وحدت در ميان دانشجويان به شدت کاسته شده است، اما . اند خود سازماندهی نکرده

کماکان در برابر گرايش راديکال و چپ جنبش دانشجويی " گرائی   افراط "اين جريان، با دعوت از دانشجويان به عدم 

های  های وابسته به جناح های آغازين دهه هشتاد که با انزوا و تشتت تشکل در سال. کند کاری می اندازی و خراب سنگ

های مستقل دانشجويی نيز  برند و تشکل حکومتی همراه است، دانشجويان چپ و سوسياليست نيز در پراکندگی به سر می

  .بندی فراتر نرفته است هنوز از حد نطفه

هايش،   و پايان رياست جمهوری خاتمی، به رغم افت و خيز٨۴ تا سال ٧٨جنبش دانشجويی از تير طور خالصه  به

های   تشکل نفوذ گرايش چپ و سوسياليستی در درون آن تقويت گشته و نطفه. پيوسته مسير تکامل خود را طی کرده است

 در برابر اين روند، نفوذ تحکيم وحدت .شود مستقل دانشجويان چپ و سوسياليست نيز در همين دوره است که بسته می

ای از  مجموعه. شود کلی از بين رفته باشد، بيش از پيش کاهش يافته و تضعيف می در ميان دانشجويان بدون آن که به

طلبان، در وحشت از نفوذ  خواهان و سلطنت ها، گرايشاتی مانند جمهوری  مذهبی-"ليبرال"گران نظم موجود مانند  توجيه

های سوسياليستی در دانشگاه و در ميان دانشجويان، دست در دست تحکيم وحدت، عليه گرايش  ن چپ و انديشهافزو روز

  .بندند شوند و کمر به نابودی آن می چپ و سوسياليست جنبش دانشجويی به صف می

قان و سرکوب  امنيتی، تشديد و گسترش خف- و تشکيل کابينه نظامی٨۴نژاد به رياست جمهوری در سال  گزينش احمدی

بسيج و . اقدامات سرکوبگرانه عليه دانشجويان بيش از پيش تشديد گرديد. های جامعه را در پی داشت در تمامی عرصه

در . گرد و تهديد دانشجويان را افزايش دادند  امنيتی و شبه نظامی در دانشگاه، دامنه ارعاب و پی-های جاسوسی ارگان

. های انضباطی و حراست افزايش يافت  اساتيد دانشگاه، احضار دانشجويان به کميتهکنار تصفيه و اخراج شمار زيادی از

. ها تن ديگر به زندان افتاده و شکنجه و تهديد به ترور و اعدام شدند ها دانشجو از تحصيل محروم و اخراج شدند، ده ده

دانشجويی را برای " غائله"ا دوم است ت" انقالب فرهنگی"رژيم جمهوری اسالمی پنهان نکرد که در صدد اجرای 

  !هميشه بخواباند

ها و فشارها، جمهوری اسالمی بازهم قادر نشد دانشگاه را  ها و تداوم بازداشت رغم تمام سرکوب  با اين وجود و علی

و با شعارهائی چون مرگ !" دانشگاه زنده است" هزاران دانشجو در مراسمی با عنوان ٨۵در آذر سال . خاموش سازد

در اين مراسم . روز دانشجو را گرامی داشتند! تاتور، آزادی تمام زندانيان سياسی و دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحادبر ديک

عالوه بر شعارها، همه جا پالکاردهای مستقل نيروهای چپ و سوسياليست بود که ابتکار عمل را به دست گرفت و مهر 

ها بسته شده  های آن ها پيش نطفه وهای چپ و سوسياليست که سالهای مستقل نير ها و محفل جمع. خويش را بر آن کوبيد

چند روز بعد  از . بود، اکنون قدرت و نفوذ خود را در برگزاری مراسم با پرچم مستقل و بسيج نيرو  به نمايش گذاشتند

رانی در  ننژاد در بيستم آذر به منظورانحراف اذهان دانشجويان قصد سخ اين حرکت دانشجويان، زمانی که احمدی

تکنيک داشت، دانشجويان با شعار مرگ بر ديکتاتور و آتش زدن تصاوير وی، نطق رئيس جمهور را قطع  دانشگاه پلی

کردند و نشان دادند که شعور و آگاهی دانشجويان بسی فراتر از آن است که رئيس جمهوری اسالمی بخواهد آنان را 

  .فريب دهد

اين موضوع . ترش نفوذ گرايش چپ و سوسياليست در ميان دانشجويان داشت نشان از رشد و گس٨۵رويدادهای آذر 
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از اين رو بازهم سر نيزه و سرکوب بيشتر در دستور کار رژيم قرار . سبب وحشت رژيم ارتجاعی و کل طبقه حاکم بود

ديد و ارعاب و ته. سازی شد ها زمينه از طريق جعل لوگوی يک نشريه دانشجويی، گسترش دامنه سرکوب. گرفت

نشريات دانشجويی يک به يک توقيف و تعطيل شدند و تمام دار . دستگيری و حبس دانشجويان بيش از پيش تشديد گرديد

قانونی، نيروی خود را  قانونی گرفته تا اپوزسيون غير های هيات حاکمه از اپوزسيون بورژوايی قانونی و نيمه و دسته

  . ی بسيج نموده و به مقابله با آن روی می آورندترين گرايش جنبش دانشجوي عليه اين راديکال

ايستد و مسير بالندگی خود را طی  با اين همه جنبش دانشجويی، نه با سرکوب و نه با ارعاب و تهديد ، از حرکت باز نمی

 وقتی که گرايش چپ و سوسياليست جنبش دانشجويی، تصميم خود، مبنی بر فراخوان و برگزاری ٨۶سال . کند می

شمار زيادی .  آذر را اعالم نمود، بالفاصله مورد يورش شديد وحشيانه نيروهای سرکوب قرار گرفت١۶ مراسم مستقل

شمار ديگری مورد تهديد ارعاب . از دانشجويان بازداشت و روانه زندان شدند و زير شکنجه های وحشيانه قرار گرفتند

سياليست اگر چه توانستند تصميم خود را به مرحله اجرا دانشجويان چپ و سو. قرار گرفتند و شماری نيز ناپديد شدند

ها و  آورند، اما هزينه بگذارند، مراسم مستقلی برگزار نمايند و پرچم مستقل خود عليه کليت نظام را به اهتزاز در

  .اند فشارهای بسيار زيادی را که هنوز هم ادامه دارد متحمل شده

اما اعتراضات . ه است که دانشجويان ديگر دست به اعتراض نزنندجمهوری اسالمی تمام تالش خود را بکار برد

اگر در گذشته عموما دانشگاه تهران بود که اعتراضات و مبارزه را . تر از گذشته شده است دانشجويان بسيار گسترده

رکز کرد اما اکنون اين خصوصيت از انحصار تهران خارج شده است و هر شهرستان بزرگی، خود به يک م آغاز می

اعتصابات و اعتراضات دانشجويی، برخالف گذشته، به يک زمان و روز خاص . اعتراض دانشجويی تبديل شده است

اعتراضات و اعتصاباتی که . اين اعتراضات تقريبا در تمام فصول سال غير از تابستان ادامه دارد. شوند خالصه نمی

  .گيرد ان و سراسری صورت میتر شده و بيش از گذشته به صورت همزم ها کوتاه فواصل آن

جمهوری اسالمی خواستار خاموشی و مرگ . خواهد جمهوری اسالمی، دانشجو و دانشگاه مطيع و فرمانبردار می

دانشگاه و دانشجوی آگاه است و هنوز هم بر اين تالش است که با تشديد سرکوب و ارعاب و زندان و اعدام، به اين 

ها همراه بوده است، بارها بر  ترين سرکوب سه دهه حکومت اسالمی که با خونينتجربه . هدف خود جامه عمل بپوشاند

، !" دانشگاه پادگان نيست"خوانند،  دانشگاه و دانشجوی آگاه، فرمان ارتجاع را نمی. اين خيال مهر ابطال کوبيده است

  !و خاموشی بردار نيست" دانشگاه زنده است"

  
  د نکتۀ ضروریجمعبندی از مبارزات دانشجوئی و ذکر چن

حتا قلع و قمع دانشجويان ان و با توسل به بازداشت و حبس وکه با تشديد سرکوب و خفق اين مسئله ترديدی وجود ندارددر

ست که جمهوری اسالمی،  ا بديهیام. نخواهد بود جنبش دانشجوئی را نابود کندسوسياليست، جمهوری اسالمی قادروآگاه 

های زيادی بر جنبش دانشجوئی وارد سازد، جلوی پيشرفت آن را موقتًا ّسد کند و يا حتا  تواند خسارت اين طريق میاز

 .اين جنبش را عقب براند

ها در آغاز به قدرت  توان اين موضوع را انکار نمود که سرکوب خشن جنبش دانشجوئی و قلع و قمع دانشگاه  نمی

اين گسست، تأثيرات . بش دانشجوئی را در پی داشتهای چپ و راديکال جن رسيدن جمهوری اسالمی، گسست از سنت
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بايستی گام به گام، با  جنبش دانشجوئی در غياب تجارب پيشين، می. منفی خود را بر کل جنبش دانشجوئی برجای گذاشت

 در اگر تجربه، در مبارزه و. سيار زيادی نيز بايد بابت آن بپردازد، راه خود را بازيابدآزمون و خطا، که گاه، بهای ب

اگر درست نيست که دست روی دست گذاشت و نقش . آيد، پس بايد دست به مبارزه و دست به عمل زد عمل بدست می

جوئی را زائل ساخت و به طاق نسيان سپرد، پس بايد دست به  تماشاچی را ايفا نمود، اگر نبايد خصائل انقالبی و مبارزه

کند و تنها کسانی اشتباه  کند، قطعًا اشتباه هم می ه کسی که عمل میداند ک هر کس اين را می. مبارزه و دست به عمل زد

هيچ وجه به معنای توجيه نقاط ضعف و يا به معنای ناگزيری  اين سخن، البته به. زند نمیها سرکنند که عملی هم از آن نمی

گرايش چپ و سوسياليست . اشتباهات گرايش چپ و سوسيايست در درون جنبش دانشجوئی نيست و نبايد چنين تلقی شود

ها  بندی داشته باشد، تاکتيک جنبش دانشجوئی، خود، بايستی جنبش دانشجوئی را تحليل کند، از مبارزات دانشجوئی جمع

های عمل خود را موشکافانه مورد بازبينی قرار دهد، نقاط ضعف و اشتباهات خود را پيدا کند و با برخورد  و روش

مبودها را جبران و برطرف سازد، تا بتواند نفوذ و قدرت خود را در درون جنبش انتقادی نسبت به آن، ضعف و ک

  .دانشجوئی تقويت کند و مسير پيشرفت اين جنبش را نيز هموار سازد

کمتر کسی است که مختصر آشنائی با جنبش دانشجوئی داشته باشد و ضرباتی که در سال گذشته بر اين جنبش وارد شده 

های وحشيانه  جمهوری اسالمی با دستگيری گستردۀ دانشجويان چپ و سوسياليست، اعمال شکنجه. است را انکار نمايد

جسمی و روحی، حبس و اخراج و حذف بسياری از اين دانشجويان از دانشگاه، همچنين با يورش بردن به 

شجوئی و گرايش آوردهای دانشجويان و توقيف گسترده نشريات دانشجوئی، توانست ضرباتی بر پيکر جنبش دان دست

های بيرحمانه، فعاليت اين دانشجويان  جمهوری اسالمی با اين يورش. چپ و سوسياليستی درون اين جنبش وارد سازد

های مستقل را عجالتًا به محاق تعطيل کشاند و گرايش چپ و سوسياليست جنبش دانشجوئی را  در راستای ايجاد تشکل

 صورت گرفت و ضربۀ ٨۶اگر چه بيشترين دستگيريها در سال . شينی ساختن نيز بخشًا دچار انفعال و مجبور به عقب

 و حرکت دانشجويان در ٨۶ آذر همين سال وارد شد، اما ساده نگری است اگر تمام مسائل به سيزده آذر ١٣اصلی در 

 احمدی ارتجاع اسالمی بيش از يک دهه است که در تدارک انقالب فرهنگی دّوم است، دولت. اين روز خالصه شود

ها   پليسی رژيم از مدت-های اطالعاتی  گر و ارگان های سرکوب کشيد و دستگاه نژاد ُمدام برای سرکوب دانشگاه نقشه می

تنها جنبش دانشجوئی . سيزده آذر، دانشجويان چپ و سوسياليست را زير نظر گرفته و مترّصد لحظۀ مناسب بودندقبل از

 قاعده برکنار نبودند و به يک تعبير، سرکوب های اجتماعی نيز از اين ساير جنبش. شد نبود که بايد مشمول سرکوب می

های اجتماعی،  تر دولت احمدی نژاد، يعنی سرکوب تمام جنبش تر و عمومینبش دانشجوئی، جزئی از پروژه بزرگج

 .اوضاع، کنترل جامعه و حفظ نظمی بود که َارکانش به خطر افتاده بودمنظور مهار  اختناق و سرکوب، بهتشديد

در بررسی و .  جنبش دانشجوئی، موضوعی جدا و منفک از کل جامعهالبداهه بود، ونه  آذر، فی١٣ بنابر اين، نه ضربه 

بدون درنظر . بندی از مبارزات دانشجويان، حتمًا بايد اين نکات را در نظر گرفت تحليل از جنبش دانشجوئی و جمع

بهترين گرفتن اين فاکتورها، تحليل و بررسی، از حد يک تحليل و بررسی مجرد و انتزاعی فراتر نخواهد رفت و در 

  .حالت، تحليلی نادقيق خواهد بود

اکنون با توجه به نکات فوق و با توجه به مبارزات و تجارب عينی جنبش دانشجوئی در دورۀ اخير، به ذکر چند نکته 

ست  ای که طی شده است، صرفًا کنکاشی ذکر است که طرح اين نکات و يا انتقاد از پروسه الزم به. پردازيم ضروری می
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. کارها ها و ارائه راه ست برای يافتن ضعف ها و عملکرد دانشجويان چپ و سوسياليست و کوششی ينی روشبرای بازب

نيازی به گفتن نيست که طرح اين نکات، به هيچوجه بمعنای نفی و انکار مبارزه دانشجويان چپ و سوسياليست نيست و 

  .کاهد ها در اين مبارزه، نمی ای از حقانيت آن ذره

جنبش . ست ته، توجه دقيق به شرايطی است که جنبش دانشجوئی و مبارزه دانشجوئی تحت آن شرايط جاری اولين نک-١

 -بحث از جنبش دانشجوئی در يک کشور دموکراتيک که در آن آزاديهای سياسی و بورژوا . دانشجوئی در خالء نيست

مشخص در کشوری نبش دانشجوئی بطورجبلکه بحث برسر. شود نيست عايت میردموکراتيک به رسميت شناخته شده و

ست به  رژيم جمهوری اسالمی، رژيمی. مطرح است که در آن يک رژيم مذهبی و يک ديکتاتوری عريان حاکم است

العمل آن در  مارکس زمانی راجع به کليسای انگلستان و عکس.  ضد کمونيستعميقًاغايت ارتجاعی، ضد دموکراتيک و 

کليسای عالی انگلستان سی و هشت حمله : "بردند چنين گفت و مالکيت را زير سؤال میبرابر کسانی که مناسبات کهن 

و در روزگار ما . بخشد تا تعرض به يک سی و نهم از درآمد خويش تر می به اصول سی و نه گانه دين خود را آسان

کاپيتال جلد برپيش گفتار[  ".شود غيره محسوب میمخالفت با خداوند در مقابل انتقاد از مناسبات کهن مالکيت، از معاصی ص

  ]١٨۶٧ مارکس -اول 

اين گفته مارکس که روش کليسای انگلستان و مذهب در برابر منتقدين مناسبات کهن و مالکيت در آن زمان را به خوبی 

داری و مالکيت خصوصی  ها که مناسبات سرمايه کند، در مورد جمهوری اسالمی و روش آن در قبال کمونيست بيان می

اين موضوع بر هيچ فعال چپ و کمونيستی نبايد پوشيده . کند يشتری مصداق پيدا میکنند، با درجات بسيار ب را نفی می

ها  ها و کمونيست های ديکتاتوری، از جمله و به ويژه، تحت حاکميت ارتجاع اسالمی، به سوسياليست باشد که در نظام

ها بپردازند و  د و به سازماندهی تودهگذارند، اين نيروها، تشکيالت بزنن شود و به هيچ عنوان نمی اجازه فعاليت داده نمی

ای به مراحل  های علنی خاص خود را ايجاد کنند، مگر تحت شرايط و توازن قوای معينی که مبارزات توده يا تشکل

ها  پيشرفته اعتالء رسيده و جامعه، وارد موقعيت انقالبی شده باشد، که در اين حالت، اوضاع از کنترل اينگونه رژيم

گونه  ها ايجاد شده باشد، اما به اجبار، اين ترين تغييری در ماهيت ضد دموکراتيک آنو بدون آنکه کمشود  خارج می

از . کنند تا به محض تغيير اوضاع و تناسب قوا، دوباره آن را سرکوب و قلع و قمع کنند ها را تحمل می ها و تشکل فعاليت

تشکل . مستقل توده ای هستند، نبايد منتظر اجازه رژيم باشنداين روست که اگر کسانی و يا گروهی در فکر ايجاد تشکل 

توده ای را بايد به اتکاء توده ها ايجاد کرد و همين توده ها هستند که با اتکاء به نيروی خود واستمرار مبارزات خود، 

  . می کنند، ولو آن که رژيم هرگز آن را به رسميت نشناسدتحميلتشکل خودشان را بر رژيم 

ها و  ها و کمونيست  روشن است که تاکيد بر ماهيت ارتجاعی رژيم حاکم و ممنوعيت فعاليت سوسياليستبنابراين

هائی و  های مستقل، تحت حاکميت چنين رژيمی، به معنای عدم تالش برای ايجاد چنين تشکل ممنوعيت ايجاد تشکل

اما معنايش حتمًا اين هست که در تحت .ی نيستتحميل آن بر رژيم و به طريق اولی به معنای عدم فعاليت سياسی و انقالب

های علنی گذاشت، بلکه اساس کار بايد بر  چنين شرايطی، نبايد اساس کار را صرفًا بر کار و فعاليت علنی و بر تشکل

های  های سازماندهی برای ايجاد تشکل فعاليت و کار مخفی و غير علنی گذاشته شود و در عين حال بايد از تمام شيوه

های دانشجوئی  ترين شکِل تشکل تحت شرايط و توازن قوای کنونی ايجاد کميته مناسب. ی و نيمه علنی استفاده کردمخف

های مخفی  دانشجويان کمونيست که خود را در هسته. باشد های متفاوت می ترين دانشجويان، با گرايش متشکل از آگاه
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ها،  بديهی است که فعاليت علنی، نيمه علنی يا مخفی اين کميته.  کنندها را ايجاد سازماندهی کرده باشند، قادرند اين کميته

 . وابسته به شرايط و توازن قوا در مقياس کل جامعه است

های مخفی کمونيستی و مخفی بودن هويت کمونيستی يک دانشجو، به معنای اين نيست  نکته قابل ذکر اين است که هسته

ای،  های مستقل توده که دانشجوی کمونيست فعاليت علنی نکند، در مبارزات علنی شرکت نجويد و نسبت به ايجاد تشکل

 طور فعال در مبارزات علنی حضور داشته باشد و از طريق برعکس، دانشجوی کمونيست، هم بايد به. بی تفاوت باشد

.  فعاليت علنی، کار توده ای انجام دهد، و هم بايد برای ايجاد تشکل مسقل و تحميل آن بر رژيم تالش ومبارزه نمايد

. شقدم باشدها و مبارزات بايد حضور داشته باشد بلکه بايد پيشتاز و پي دانشجوی کمونيست نه فقط در تمام اين فعاليت

ها، هويت کمونيستی خود را علنی سازد و اين  مسأله مهم اين است که يک دانشجوی کمونيست نبايد در اينگونه فعاليت

اين يکی از ملزومات اوليه تلفيق کار و فعاليت علنی و مخفی . هويت حتمًا بايد از چشم پليس سياسی رژيم مخفی بماند

 .باشد می

نيروهای چپ و کمونيست در اعتراضات و . شد توری شاهنشاهی نيز به همين شيوه عمل می در شرايط اختناق و ديکتا

اين اعتراضات و اعتصابات اساسًا توسط اين دسته از دانشجويان سازماندهی . اعتصابات دانشجوئی همه جا پيشقدم بودند

پليس سياسی شاه آشکار کنند، از آنکه هويت کمونيستی خود را برای  نيروهای چپ و سوسياليست بی. شد و رهبری می

های  ها و فعاليت کردند و در عين حال در تمام تشکل های مخفی، اين مبارزات را هدايت می ها و جمع طريق کميته

های هنری، ورزشی، گروه های کوهنوردی و امثال آن نيز حضور  ها و تشکل ها ، فعاليت پوششی و علنی مانند تعاونی

اما اين موضوع از اهميت و .  که شرايط جنبش، نسبت به دوران رژيم سلطنتی تغيير کرده استبديهی ست. فعال داشتند

بلکه با توجه به شرايط است که ميان فعاليت . ضرورت رعايت ملزومات تلفيق کار و فعاليت علنی  ومخفی نمی کاهد

ًال هر کمونيستی که تحت شرايط هر دانشجوی کمونيستی و اصو. های مخفی و علنی بايد تلفيق مناسبی ايجاد نمود

کند، چنانچه هويت کمونيستی خود را هم علنی سازد، او در واقع خود را در معرض  ديکتاتوری، فعاليت علنی می

ترديدی در اين مسئله نيست که مبارزه و فعاليت انقالبی سوسياليست ها تحت حاکميت . دهد دستگيری و زندان قرار می

اما با اتخاذ شيوه ها واشکال مناسب . ان و اعدام و تلفات وخسارات نيست و نخواهد بودجمهوری اسالمی، بدون زند

علنی، و علنی فعاليت و کارحد برتأکيد يک جانبه يا بيش از. ش دادمبارزاتی، اين تلفات وخسارات را می توان و بايد کاه

  . و گرايش چپ و سوسياليست آن وارد شدست که بر جنبش دانشجوئی کردن هويت کمونيستی، از جمله دالئل لطماتی

. رار گرفته استای است که بر عهدۀ جنبش دانشجوئی ق  نکته دوم، ارزيابی دقيق از توازن قوای موجود و آن وظيفه-٢

رغم آنکه شجاعانه جنگيد و پيروزيهای انکار ناپذيری بدست آورد، اما پيش از آنکه اين پيروزيها و چپ سوسياليست علي

کاری انديشيده باشد، دچار نوعی شتابزدگی  کارها و امکانات ادامه  شده را تثبيت کند و پيش از آنکه به راهمواضع فتح

يک ديدگاه آوانتوريستی و عميقًا ذهنی نسبت به توازن قوای موجود در مقياس کل جامعه، باضافه کم تجربگی جنبش . شد

ياليستی دوران پهلوی است، لطمات و ضربات جدی  های چپ سوس دانشجوئی که حاصل گسست آن از تجارب و سنت

 .بر جنبش دانشجوئی و دانشجويان چپ و سوسياليست وارد ساخت

خواهد دست به تعرض بزند، نه فقط بايد از توازِن قوا ونيروی خود و  که می  اوًال در يک جنگ و رو در روئی، کسی

های  ض و برای تعرض، بايد تدارک کافی ديده باشد و راهدشمن ارزيابی عينی و دقيقی داشته باشد، بلکه پيش از تعر
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تواند تلفات و  بديهی است که بدون اين ملزومات و تدارکات، هر تعرضی می. عقب نشينی را نيز شناسائی کرده باشد

ی بزرگ نمائی و ارائه تصوير غير واقعی از جايگاه و نيروی خود، نه تنها معضل. خسارات سنگينی در پی داشته باشد

بسا به يأس و سرخوردگی نيز دچار  گذارد، چه کند، بلکه نيروئی که اينگونه پای در ميدان واقعی جنگ می را حل نمی

.  سوسياليستی نيستنفسه يک جنبش جنبش دانشجوئی نيز فی! نه دانشگاه کارخانه است و نه دانشجو، کارگر. شود می

های سوسياليستی  دانشجوی سوسياليستی وظيفه دارد انديشهکه هربديهی است  .، جنبشی دمکراتيک استجنبش دانشجوئی

. های سوسياليستی و کمونيستی را در درون دانشجويان گسترش دهد را در جنبش دانشجوئی اشاعه دهد و نفوذ ايده

های  انديشهها و استعداد پذيرش  اند، زمينه دانشجويان که اکثريت آنان برخاسته از ميان اقشار ميانی و زحمتکش جامعه

داند و بايد بداند که جنبش دانشجوئی هر چقدر هم  اما هر دانشجوی سوسياليستی اين را نيز می. سوسياليستی را نيز دارند

های سوسياليستی در آن اشاعه و نفوذ يافته باشد و هر چقدر هم که توانا و مبارزه جو باشد، اما اين جنبش به  که انديشه

ای به تنهائی بر دوش آن قرار  م جمهوری اسالمی را سرنگون سازد و نه اساسًا چنين وظيفهتواند رژي ، نه میتنهائی

های ميليونی کارگران و زحمتکشانند که با انقالب قهرآميز خود قادرند به اين ُمهم جامه عمل  تنها توده. گرفته است

 مبارزه خود را عليه رژيم ارتجاعی جمهوری بنابر اين، برای تحقق اين مسأله، جنبش دانشجوئی در عين آنکه. بپوشانند

های اعتراضی مستحکم  نمايد، بايستی رابطه و پيوند خود را با جنبش طبقاتی کارگران و ديگر جنبش اسالمی تشديد می

ها اشاعه دهد تا از طريق يک انقالب قهرآميز به رهبری  های سوسياليستی و انقالبی را در ميان اين جنبش انديشه. سازد

ممکن است، گرايشی که اساسًا اعتقادی به . قه کارگر، سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی نيز متحقق گرددطب

طبقه کارگر و نقش و جايگاه محوری آن در تحوالت بنيادی جامعه ندارد، سياستش اين باشد که اوضاع را به هر قيمت 

آلود به نفع خود  اشد، سرو صدائی راه بياندازد و از آب گلشلوغ کند و بدون آنکه در فکر عواقب آن برای دانشجويان ب

 اما در هر حال هيچ –!  که ندارد–! ها ممکن است برای اتخاذ کنندگانش نفعی در بر داشته باشد؟ اين شيوه. ماهی بگيرد

  .ربطی به سوسياليسم و گرايش سوسياليستی جنبش دانشجوئی ندارد

ها را با خود  شجوئی، بايد اين باشد که بتواند توده دانشجويان را بسيج و آن هنر گرايش چپ و سوسياليست جنبش دان-٣

اين، البته به معنای تنزل چپ سوسياليست تا حد توده دانشجويان و يا تنزل آن به حد دفتر تحکيم وحدت که . همراه کند

ر تحکيم وحدت و مرزبندی قاطع اصل اين است که نفی دفت. توانست تودۀ وسيع دانشجويان را بسيج کند نيست زمانی می

ای برای نديدن دانشجويان کنده شده و يا در حال کنده شدن از اين تشکل و حتا دانشجويان هنوز دنباله  با آن، نبايد به بهانه

 های مناسب ها و اتخاذ تاکتيک گرانه در ميان آن بسيج توده دانشجو، قبل از هر چيز وابسته به کار آگاه. رو آن تبديل شود

بود و به نحوی باشد که در حين حفظ  تاکتيک دانشجويان چپ و سوسياليست بايد به نحوی می. در جريان مبارزه است

اگر چپ . توانست و يا بتواند تودۀ دانشجويان را به سمت خود جلب نمايد های مشابه آن، می استقالل از اين دفتر و تشکل

بکشاند، آنها به سمت ديگری کشانده خواهند شد و چپ سوسياليست تنها سوسياليست نتواند توده دانشجو را به سمت خود 

ای، فعالين چپ و سوسياليست را در هنگام رو در روئی،  روشن است که محروميت از پايگاه توده. ماند و بی پشتيبان می

عد، به ويژه در طی  به ب٧٨با وجود آنکه از قيام دانشجوئی  سال . دهد بطور بيواسطه در معرض يورش دشمن قرار می

دو سال اخير، بر کميت دانشجويان چپ و سوسياليست به سرعت افزوده شده است، اما نبايد اين واقعيت را نديده گرفت 

ی ما اين را  با اين همه، همه. دهند که اين دانشجويان در مقايسه با کل دانشجويان هنوز کميت ضعيفی را تشکيل می
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جويان به دليل برخورداری از آگاهی علمی و دانش سوسياليستی و به دليل توان دانيم که اين دسته از دانش می

شود،   تير برگزار می١٨ آذر يا ١۶هائی که به مناسبت  سازماندهی، قادرند در اعتراضات دانشجوئی، فرضًا در مراسم

اما نبايد فراموش . يرندتناسب قوای جنبش دانشجوئی را به سود خويش تغيير دهند و نبض جنبش دانشجوئی را بدست گ

کنيم که اين مهم، فقط و فقط زمانی امکان پذير است که تاکتيک درستی اتخاذ شود و مطالبات توده دانشجويان و يا الاقل 

  .رم چپ حذف نشوندميانگين اين مطالبات که قدرت بسيج کنندگی دارند،از قلم نيفتند و از پالتف

های متفاوت طيف نيروهای   نحوۀ برخورد به اختالفات موجود ميان گرايش نکته آخر، نحوۀ برخورد به اشتباهات و-۴

نبايد به اختالفات . اين اختالفات بايد در فضائی دوستانه و رفيقانه مورد بحث وجدل قرار بگيرد. چپ وسوسياليست است

ئی و دانشجويان چپ ای استوار است و جنبش دانشجو شخصی و بحث و جدل هائی که تنها بر پايۀ منافع شخصی و فرقه

اشتباهات و ضعف . دارد، دامن زد وسوسياليست را از پرداختن به جنبش دانشجوئی و تحليل و بررسی اين جنبش باز می

شيوه درست . ها نيز تحت هيچ شرايطی نبايد الپوشانی وانکار شوند بلکه به صراحت بايد مورد نقد و انتقاد قرار بگيرند

ها، همچنين برخورد اصولی نسبت به اختالفات موجود ميان گرايش های متفاوت طيف برخورد با اشتباهات و ضعف 

نيروهای چپ وسوسياليست، می تواند نقش مهمی در جلب اعتماد خدشه دار شده توده دانشجويان وهمچنين بازسازی 

  .  اعتمادهای زدوده شده ميان دانشجويان چپ و سوسياليست  ايفا کند

داشته و افت و گرد و سرکوب قرار  یارتجاع اسالمی، پيوسته در معرض پسه دهه حاکميت جنبش دانشجوئی در طول 

های سرکوب،  بارترين شيوه ترين و خون جمهوری اسالمی، به رغم آنکه از وحشيانه. گذرانده استسرخيزهائی را نيز از

عليه دانشجويان و جنبش دانشجوئی استفاده کرده است، اما نتوانسته است دانشگاه را خاموش و دانشجو را مطيع و 

بالعکس جنبش دانشجوئی به جز در دوره وقفه هائی که بر آن تحميل شده است، پيوسته با رشد و . نبردار خود سازدفرما

عقب نشينی جنبش دانشجوئی و . تکامل همراه بوده است و گرايش راديکال و سوسياليستی درون آن نيز تقويت شده است

ضربات وارد شده، بی هيچ . ای گذرا و موقتی است لهدانشجويان چپ وسوسياليست نيز در لحظۀ کنونی، تنها مرح

گذشته در فضای دانشگاه و در کل جامعه،  تر از ايش چپ وسوسياليست خروشندهای ترميم خواهد شد و صدای گر شبه

گرايش چپ وسوسياليست درون جنبش دانشجوئی از اين ظرفيت و استعداد برخوردار است که با . طنين خواهد افکند

تر نفوذ خويش در ميان   خود، زمينۀ تقويت و گسترش هرچه سريعبرخورد انتقادی نسبت به نقاط ضعف و اشتباهات

ترين گرايش درون جنبش دانشجوئی  گرايش چپ وسوسياليست، راديکال. دانشجويان و جنبش دانشجوئی را فراهم سازد

  . است و آيندۀ جنبش دانشجوئی نيز به نام همين گرايش رقم خورده است
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