
  
  

   آذر١٧ مراسم نکته دربارهچند 
  

به اين .  رژيم جمهوری اسالمی از قبل سعی کرده بود مراسم را برای خودش مصادره کند-١
  آذر در دانشگاه فضای امنيتی سنگينی حکمفرما کند و با چند تجمع ١۶صورت که روز 

. ايگاهی داردکوچک، مراسم دعا، روضه خوانی و سخنرانی وانمود کند که هنوز در دانشگاه پ
 های هرسان!  حتی جرأت نکرد به دانشگاه برود عليرغم اعالم قبلی،یا هاما در نهايت خامن

ند که اعتراف ضمنی ا هحکومتی نيز اخبار تظاهرات مستقل دانشجويان را به کلی سانسور کرد
  .به شکست رژيم است

 ١٣٣٢شجويی که در سال  آذر به مزار سه دان١۶ عليرغم اينکه مقامات حکومتی به مناسبت -٢
به قتل رسيدند رفتند و سعی کردند آنها را به عنوان شهدای خود مصادره کنند، اما رفتار رژيم 
در همين سال و سالهای قبل به وضوح نشان داده است که هيچ فرق اصولی بين او و قاتالن آن 

ومايگی و اشک تمساح ريختن برای دانشجويان فقط نشانه فر. سه دانشجو وجود ندارد
  .ماکياوليسم حکومت است

 دستگيريهای گسترده سال پيش که در فاصله چند روز مانده به مراسم رخ دادند، باعث شدند -٣
 نمی توان .که جنبش دانشجويی و بخصوص طيف چپ آن، به مسائل امنيتی بهای بيشتری بدهند

 مراسم مستقل شد اما در ی موفق به برگزاریا هادعا کرد که امسال جنبش بدون دادن هيچ هزين
  .اين هزينه کاهش چشمگيری داشته استمقايسه با سال پيش 

 جدايی بين طيف چپ و راست که خود را در برگزاری مراسم جداگانه هر طيف در سال -۴
گذشته نمايان ساخته بود، امسال جای خود را به مراسم واحد همه دانشجويان داد که اين امری 

جنبش دانشجويی جنبشی دمکراتيک است که هيچ گاه نمی تواند . تمثبت برای کل جنبش اس
  . قرار دهدکارهمانند طبقه کارگر اهداف طبقاتی سوسياليستی را در دستور 

 و اطراف آن و ممانعت  تهران رژيم قصد داشت با جمع آوری نيروهای امنيتی در دانشگاه-۵
ور در مراسم از طريق کنترل از ورود دانشجويان ديگر دانشگاهها و جوانان مشتاق حض

دانشجويان با . داخل و خارج دانشگاه شودکارتها، مانع به هم پيوستن دانشجويان و جوانان 
از آنجا که مسلمًا رژيم در فرصتهای بعدی تالش . دندنشکستن درها موفق شدند به هم بپيو

اط شرکت کنندگان را خواهد کرد اين نقطه قوت دانشجويان را خنثی کند و در هر تظاهراتی ارتب



بايد در ) کاری که در اغلب اعتصابات و تظاهرات کارگری انجام داده بود(با خارج قطع کند 
در تظاهرات بايد شکستن خط محاصره نيروهای امنيتی و . اين خصوص دقت بيشتری داشت

 بايد از ی خودبخودی ماند بلکههانبايد منتظر جوشش. جلب افراد بيشتر جزو اولويتها قرار بگيرد
  . کردکار تدارک ديد و با برنامه گروههای خاصی را مأمور اين آنقبل برای 

 حمل پالکاردهايی که روی آنها شعارهای تند قرار گرفته است يا رنگ و طراحی آنها -۶
طوری است که گرايش حمل کنندگانشان را مشخص می سازند کاری خطرناک است و موجب 

بجای اين کار می توان شعارهايی را که از نظر نيروهای . رددآشکار شدن هويت مبارزين می گ
شعارهايی مثل تحريم انتخابات، . سرکوب تند هستند را بجای نوشتن روی پالکاردها، فرياد زد

 در عمل هم وقتی .ندا هی و دولتش از اين جملا همرگ بر ديکتاتور و شعارهای عليه خامن
 توسط چند هزار نفر فرياد زده می شوند نمی توانند نيروهای سرکوبگر ببينند که اين شعارها
 افرادی که پالکاردهای سرخ با ها و شناسايی ه از چهرکاری کنند در صورتی که عکس برداری

  .کاری ساده است) در حين يا بعد از تظاهرات(مضامين تند را حمل می کنند و برخورد با آنها 
نی در ميان جمعيتی که متشکل از همه  مطرح کردن شعارها يا عالئم حزبی و سازما-٧

گرايشات است بخصوص در شرايط ديکتاتوری عريان جمهوری اسالمی، تنها آب به آسياب 
ی پرچم يک گروه ا ه آذر عد١٧در تظاهرات . نيروهای سرکوبگر و فرقه گرايان می ريزد

اين کار با اعتراض دانشجويان همراه شد و در نهايت به پايين فاشيستی را بلند کرده بودند که 
مسلم است که گروه مذکور هيچ پايگاهی در جامعه ندارد و . آوردن پرچم مذکور منتهی گشت

اقدام . ی بودا ه تبليغات فرقبرای  تنها استفاده ابزاری از تجمع دانشجويانقصد آنها از اين حرکت
عملی مخرب خواهد بود و )  خود را چپ معرفی کندحتی اگر(مشابه هر فرقه ديگری 
  .ی به آنها بدهندا هدانشجويان نبايد چنين اجاز

 نفر به صورت متشکل و با هماهنگی عمل کنند مثال پالکاردهايی که قبال روی آنها ١٠ اگر -٨
 بحث شده و توافق انجام گرفته است را با خود ببرند، از يکديگر در برابر سرکوب و دستگيری

 نيروهای امنيتی دفاع کنند، شعار يکسانی را فرياد زنند و غيره، تأثير خيلی بيشتری توسط
 نفر با گرايش يکسان ولی به صورت منفرد و بدون اطالع از هم به ١٠٠خواهد داشت از اينکه 

اين امر به دليل وظايف خاصی که کمونيستها در قبال جنبش دارند از اهميت . تجمع بروند
  .ای آنها برخوردار استبيشتری بر

 از آنجايی که دانشجويان کمونيست بايد کل جنبش را از گرفتار شدن در منجالب توهمات -٩
اگر تحکيم وحدتی ها، . ارتجاعی نجات دهند، مسئوليت آنها در قبال جنبش دو چندان است

ايش را  در نتيجه ماهيت خود اين گر،های اسالمی و ليبرالها به حال خود رها شوند انجمن
خواهند داشت که در حاکميت يا اپوزيسيون بورژوايی حل شوند و نه تنها استقالل جنبش را با 

فعاليت . مخاطره روبرو سازند بلکه روی مطالبات دمکراتيک دانشجويان نيز سرپوش گذارند
ها را نيز  دانشجويان کمونيست و انقالبی کل جنبش را تحت تأثير قرار خواهد داد و غير چپ

دار می کند برای جلوگيری از انزوا به راديکاليسم سوق پيدا کنند و مطالبات دمکراتيک را وا
 هژمونی جنبش با .های بورژوازی داخل و خارج از حکومت نکنند جناحهای  فدای بده بستان

کسی خواهد بود که بهتر از همه با دانشجويان ارتباط برقرار کند، مطالبات واقعی آنها را 
افزايش سطح آگاهی دانشجويان، متشکل کردن جنبش و .  و در مبارزه پيگيرتر باشدانعکاس دهد

  .بخصوص عناصر پيشرو آنها راههای رسيدن به اين هژمونی خواهند بود
 شعارهای مناسب برای تظاهرات مستقل دانشجويی، شعارهايی با مضمون مطالبات -١٠

ها حمايت به  در تجمع خود از ساير جنبشدانشجويان می توانند و بايد .  خواهند بوددمکراتيک



عمل آورند برای مثال از مبارزات کارگران حمايت کنند يا خواستار برابری زن و مرد شوند، 
نمی توان از . های ديگر نادرست خواهد بود اما به عاريت گرفتن شعارهای مختص به جنبش

 داشت که مطالبات طبقه دانشجويی که هنوز هويت طبقاتی خود را پيدا نکرده است انتظار
  .کارگر را شعار دهد

مثال در . در خيلی از دانشگاهها هيچ مراسمی به مناسبت روز دانشجو برگزار نشد متأسفانه -١١
نمی توان انکار کرد که دانشجويان دانشگاه . تهران مراسم تقريبًا محدود به دانشگاه تهران بود
التری از متوسط دانشجويان دانشگاههای ديگر تهران از لحاظ درجه آگاهی و تشکل در سطح با

. بخش پيشروتر هر جنبشی وظيفه دارد بخشهای ميانی و عقب مانده را به تحرک وادارد. هستند
در بعضی دانشگاهها که به نظر می آيد فضای راکد حکمفرماست، تنها به يک جرقه احتياج 

رش مراسم به دانشگاههای ديگر گست. است تا آتش خشم دانشجويان از حاکميت برافروخته شود
همه دانشگاهها  همچنين کار نيروهای سرکوبگر را دشوار می کند چون آنها نمی توانند هم زمان

  .را کنترل کنند
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