
 

 انقالبی جنبش دانشجویی  پیش به سوی
سیاسی مردم علیه حکومت ها و لدرت های امپریالیستی داشته است و  اتهمواره اهمیت تعیین کننده ای در مبارزدر ایران  دانشجوییجنبش 

  بگیرد. اوج د تا بار دیگر آن را یاری می ده ،خیزش سراسری مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمیامروز دستان لدرتمند 

ماه  4درست  6331ذر آ 66یک روز تاریخی بین المللی در مبارزات ضد امپریالیستی دانشجویان جهان نیز هست. زیرا، ی ما، روز دانشجو

معاون ریاست  ،در جریان سفر رسمی نیکسون و تاج وبه تخت  پس از کودتای سازمان سیا علیه حکومت دکتر مصدق و بازگرداندن شاه
سفر ، به اعتراض علیه آؼاز کرده بودندمحاکمه دکتر مصدق علیه دانشجویان که پیش از آن اعتراضات خود را جمهوری آمریکا رخ داد. 

بزرگ نیا و رضوی از اعضای سازمان جوانان حزب را کشتند:  حمله کردند و سه دانشجوگاه نیروهای نظامی شاه به دانش. پرداختندنیکسون 
 .هواداران جبهه ملیده و لندچی از تو

رهایی جامعه از یک رژیم ارتجاعی دیگر و  ا به چالش می کشد تا نمش خود را در مبارزه برایاکنون، بزنگاه تاریخی دیگری، دانشجویان ر
 د. نحامیان امپریالیست اش، بازی کن

 آنتا دانشگاه های مختلؾ تهران به و گیالن مشهد و تبریز دانشجویان دانشگاه های زیادی از کردستان و  خیزش، از همان روزهای اول
« ؼیر سیاسی»علم و صنعت، بهشتی و الزهرا که عموما به  ماننددانشگاه هایی پیشگام و در خط اول بودند.  ،هم زنانها پیوستند. در دانشگاه 

برای جمهوری  «طراز مکتب اسالم»تهران که لرار بود زنان در دانشگاه الزهرای معروفند، از اولین هایی بودند که به اعتراضات پیوستند. 
را دانشگاه  ،عصیان زنان علیه حجاب اجباری به تجمع و تحصن و تظاهرات پرداختند. و حجاب تربیت کند، دانشجویان بدون ممنعه اسالمی

جنسیتی را شکستن، تمابل ایدئولوژیک رو در  کرد. ممنعه از سر کندن و دیوارهای تفکیکنیز به یکی از کانون های مبارزاتی اصلی تبدیل 
می داند. نمش تجمعات دانشجویی به نوبه خود در پایدار نگاه داشتن « ضدیت با آمریکا»را مهمتر از « حجاب»رو با رژیمی است که 

در ممابله ایدئولوژیک با اعتراض های خیابانی مهم بود. تولید آثار هنری سیاسی بسیار رادیکال، حرکت مهمی در دفاع از خیزش مردم و 
 بود.« هنر ؼیر سیاسی»جمهوری اسالمی و همچنین کنار زدن ایدئولوژی فردگرایانۀ سازش طلِب 

از آنها هنوز در بازداشت به سر می  شماری ده ها دانشجو و فعال سیاسی شناخته شده در دانشگاه را دستگیر کرد که  ابتدای کارحکومت در  
انشگاه اساتید دانشگاه همراه شد. در ادامه شاهد تیراندازی به دانشجویان بودیم که در د اعتراض و استعفای عده ای ازوبها با این سرک برند.

یورش آدمکشان سپاه و بسیج به دانشگاه صنعتی شریؾ تهران و بازداشت  گیالن منجر به زخمی و دستگیری عده ای از دانشجویان شد.
 شتافتند. به کمک دانشجویان با واکنش سریع بخش هایی از مردم روبرو شد که شبانه شان دانشجو و ضرب و شتم  صدنزدیک به 

به بعد دانشگاه به آن  6381ی که سالها و از میانۀ دهۀ نگرمای این خیزش، رخوت و سکو. خیزش سراسری مردم تکان بزرگی به دانشگاه داد

انکار و  ،نچه اکنون در دانشگاه های ایران شاهدش هستیمو آ و خط صنفی گرایی ممام خود را باخت« صنفی»فعالیت  شکست.  را مبتال بود

را همه به یاد دارند. و چه خوب که دانشگاه در این دوره چنین نمشی یافت و به  98گسست از آن است. فضای منفعل دانشگاه پس از آبان 

 ذشته کامال ؼیر سیاسی بودند.دانشگاه هایی گسترش یافت که در گ
فکرِی جدی الزم است تا دانشگاه و دانشجویاِن ضد نظام با ایفای نمش تاریخی و اساسی شان به عنوان روشنفکران  -اما جهش های سیاسی

 انمالبی جامعه، یک جنبش دانشجویی را بیافرینند که عمب تر از جامعه نباشد بلکه تریبون رهایی بخِش آن باشد.
در ایران می گذرد، جایگاه ویژه ای در فکر سازی و سیاست ورزی در جامعه داشته است. دانشگاه آن  طی یک لرنی که از تأسیساه، دانشگ

و از تکیه  تبدیل شدبه بعد، به یکی از کانونهای اصلی مبارزات سیاسی مردم و جامعه  6331مشخصا با شکلگیری جنبش دانشجویی از دهه 

نبش چپ و کمونیستی و تامین کنندۀ رهبران و کادرهای احزاب و سازمان های کمونیست انمالبی و مبارزات کارگری و گاه های بسیار مهم ج

با به لدرت رسیدن دولت فاشیستی  پرورده شده بود 51و  6341اما دانشگاه و جنبش دانشجویی که در دهه های بود. مبارزات مسلحانه 

و در ادامه با سرکوب تمام عیار جامعه به اوج رسید  6359در سال  «ضد انمالب فرهنگی»با سرکوب دانشگاه اسالمگرا در خون ؼرق شد. 

، هزاران دانشجو و استاد دانشگاه اخراج، زندانی، اعدام و تبعید شدند. بعد از آن بود که دانشگاه به مدت دو دهه به اشؽال 6361در سال 

به بعد هم انواع خطوط و گرایشات  76و بسیج دانشجویی در آمد. از خرداد انجمنهای اسالمی  حکومت و نهادهایی دانشجویی اش همچون

زدایی از دانشگاه و تبدیل پتانسیل جنبش دانشجویی به پیاده نظام جناح اصالح طلب حکومت بود، سیاست رفرمیستی که پیام و هدفشان اساساً 
  در سطح دانشگاه تبلیػ و ترویج شدند.

گرایش راست در دانشگاه فمط از طرؾ اصالح طلبان حکومتی نبود. ایدئولوگ های جناح های مختلؾ بورژوازی و خرده اما تمویت 
ضدیت با انمالب و انمالبی گری، ضدیت با کمونیسم و تحزب و سازمان یافتگی کمونیستی، ترویج صنفی  بورژوازِی بیرون حکومتی هم

پیش به صورت مداوم  و پراگماتیسم را پست مدرن، سیاست هویتی، چپ لانونی اروپایی، رفرمیسمگرایی، تبلیػ انواع ایده های فلج کنندۀ 
  د.بردن

به بعد شاهد تکاپو و حرکتی از سوی دانشگاه و اساسا چیزی به  6381منجر شد که از از سالهای میانۀ دهۀ  یمجموعۀ این عوامل به وضعیت

، اما دانشگاه کم فروغ ماند و عمال پشت جامعه حرکت 98و آبان  96های پراکنده ای در دی  با وجود بارله نبودیم.« جنبش دانشجویی»نام 

یای رفرمیسم اهنوز شاهد بمدر همین جنبش جاری، با وجود پتانسیل عظیمی که به ویژه در زنان دانشجو و سال اولی ها وجود دارد، اما  کرد.
نگری های صنفی گرایانه هستیم. برای نمونه چگونه است که شعار و خواست آزادی زندانیان سیاسی در دانشگاه جایی ندارد و فمط و محدود

 می ماند؟! این لبیل تنگ نظری های صنفی را چه به پتانسیل دانشگاه و جنبش موجود؟ « دانشجوی زندانی، آزادی باید گردد»محدود به 
 واهیمجنبش دانشجویی که می خ

اند و بنا به تمسیم کار ه ای را اشؽال کرد اجتماعی جایگاه ویژهاما به لحاظ  ،ای دارند ای هستند و نه ذات ویژه های ویژه دانشجویان نه انسان
د. درک این کن ها محول می ی را به آنا اجتماعی ویژهها دارند. همین امکان، نمش  ، امکان بیشتری برای کار با ایدهموجود در جامعه طبماتی



باید پیشگام مبارزات راه رهایی و تؽییر بنیادی جامعه جنبش دانشجویی عالین و جنبش دانشجویی دارد. نمش و جایگاه، اهمیِت حیاتی برای ف
بتدا ا ،شود پاشاندهدر عمل فرو  اجتماعی ای برای اینکه بنای گفت مارکسد و دانشگاه پایگاهی برای انمالب فکری در کل جامعه. انسانی باش

تواند به وجود ی بدون تئوری انمالبی هیچ جنبش انمالبی نم». این تحلیل حیاتی پیوند می خورد بر نکتۀ لنین که فرو بریزدمردم باید در فکر 
  «.بیاید و به پیروزی برسد

جنبش دانشجویی در تمام دنیا و در طول تاریخ، یک جنبش سیاسی بوده است. مطابك با این ماهیت و رسالت، می تواند و نیاز جامعه است   
رژیم موجود و یبون سیاسی  علیه تر حول تبدیل شدن دانشگاه بهکه فمط می تواند آفرید در دانشگاه نمطه عطؾ سیاسی و ایدئولوژیک  یککه 

 باشد. امپریالیستی نظام جهانی 

سال گذشته مهمترین مساله سیاسی جامعه ما وجود یک رژیم دینمدار فاشیست بوده است. صدها مماله تحمیمی در باب تبارشناسی اینان  44در 

عروج بنیادگرایی اسالمی در تاریخ معاصر عمیما به کارکرد زیربنایی  اما در هیچ یک این حمیمت کهتولید شده است.  ی جهاندر دانشگاه ها

سیدن ضد انمالب و به لدرت ر 57عامل بسیار مهم دیگر در شکست انمالب ، تحلیل نشده است. مرتبط استامپریالیستی نظام سرمایه داری 

 -ن سوسیالیستی مهمترین مولفه اش بود. این رخداد تاریخی، مرتبط است با اوضاع جهان در آن ممطع که احیای سرمایه داری در چیاسالم گرا
جهانی، باعث ضعؾ شدید نیروهای کمونیست انمالبی شد و در شرایط ضعؾ کیفی و کمی بدیل انمالب کمونیستی، مرتجعین اسالمگرا تبدیل 

ام سرمایه داری جهانی در سرچشمۀ عروج از اینکه چگونه کارکرد نظتحلیل شدند. « ضد امپریالیسم»به صدای بخشی از مردم و پرچم دار 
به تمویت هر دو می انجامد از کارهای تئوریک بسیار بنیادگرایی اسالمی لرار دارد و چگونه سمت گیری با بنیادگرایی اسالمی یا امپریالیسم، 

اتی در ایران و خاورمیانه ؼیرلابل به کاربست آن صحنۀ مبارزه طبم. بدون درک این تئوری و بوده استباب آواکیان و کمونیسم نوین، مهم 
 درک خواهد بود.  

: هم جمهوری اسالمی و هم استوضع گیری علیه هر دو منیازمند حاکم در ایران،  خط سیاسی صحیح برای مواجهه با لدرت سیاسی
جمهوری اسالمی )چین و روسیه( که شامل لدرت های امپریالیستی خصم با جمهوری اسالمی )آمریکا و اروپا( و همچنین دوست امپریالیسم 

در شرایطی که چین، حامی جمهوری اسالمی بوده و نفوذ زیادی در التصاد و سیاست ایران دارد، افشای ماهیت سرمایه داری  است.
 آن نشود. امپریالیستی چین و تفاوت ماهوی آن با چین سوسیالیستی، از مسائل سیاسی بسیار مهم است که جنبش دانشجویی نمی تواند درگیر 

در ممابل نظام ، مساله آلترناتیو نشودآن درگیر مهمترین موضوع سیاسی را که خیزش کنونی طرح کرده و جنبش دانشجویی نمی تواند 
از آن نوع که در  –است جمهوری اسالمی است. تمایالت خودجوش حاکم در خیابان ها، دست یافتن به نوعی از دموکراسی سرمایه داری 

در جهان امروز آن چه رفاه اروپا و آمریکای امپریالیست را به وجود آورده، فمر کشورهای  ریکای امپریالیست وجود دارد. اماپا و آمارو
فمر و بیکاری و پدر/مردساالری و ستم ملی و نابودی محیط زیست  زو لطعا ما را ا هرگزاین هدؾ، است. « جهان سوم»یا « جنوب جهانی»

نخواهد کرد. و محتوای انمالب والعی دلیما در سرنگون کردن جمهوری اسالمی و ریشه کن کردن زیربنای سرمایه و جنگ های ویرانگر رها 
به آن بپردازد و هم دانشگاه. نیاز دارد که داری آن از طریك استمرار نظام سوسیالیستی است. این از مسائل سیاسی روز است که هم خیابان 

 روبرو خواهیم شد.  57ی جمهوری اسالمی با بن بست فاجعه باری مانند در فردای سرنگون در ؼیر این صورت

که مشخصات آن  وسیع و رادیکال را فراهم کرده است ، امکان و فرصت بزرگی برای ایجاد یک جنبش دانشجویی سیاسیخیزش کنونی
رویکرد  ،امپریالیسم -و سرمایه داریسرمایه داری ادؼام دین و دولت، ضدیت با ، ضدیت با ضدیت با جمهوری اسالمی: عبارتست از
سرکوب امنیتی، نابودی  پدر/مردساالری، ستم ملی، جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی، ممابله با تی، ضدیت با فمر و بیکاری،انترناسیونالیس
المی است. به خاطر دانشجویی بزرگترین خدمت به خیزش کنونی برای سرنگونی جمهوری اس ش وسیع و رادیکالبایجاد جن محیط زیست.

کمونیسم باز کردن راه انمالب والعی و ممانعت از شکست و باز هم شکست، ما نیاز داریم که لطبی از دانشجویان کمونیست انمالبی بر اساس 
اع ستم و ، هرگز به یک انمالب اجتماعی والعی و رهایی از کلیه انوکمونیسم نوین دانش و علم انمالب بدونبه وجود آوریم. زیرا  نوین

 کوشیده و خواهند کوشیدبا تمام لوا جمهوری اسالمی و دیگر گرایشات بورژوایی و خرده بورژوایی در دانشگاه استثمار دست نخواهیم یافت. 
از دانشگاه تحزب زدایی و کمونیست زدایی و سیاست زدایی شود. مبارزات دانشجویان ۀ آگاهی و سازمان کمونیستی به درون نتا مانع از رخ

 .است وحشتناک تر یا رهایی بخش ایستادهآینده ای دو راهی بشریت بر سر در دنیایی که  . به ویژه درلناک خواهد داشتونتایج هو جامعه، 
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