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  آذر، روز دانشجو16به مناسبت 

 
  گان جنبش دانشجويي،       آذر، به مثابه روز دانشجو، جدا ازتجديد پيمان با مبارزان و از جان گذشته                        16گرامي داشت    

 . و ظعف هاي آنفرصتي است براي بررسي اين جنبش، ظرفيت ها، امكانات، توانايي هاي
جنبش دانشجويي در آشوري استبداد زده ، در آشوري آه احزاب و تشكل هاي سياسي مخالف و ضد رژيمي تحمل نمي                       
شوند وحتي تشكل هاي اتحاديه اي مستقل وجود ندارند؛ از جايگاه ويژه اي در روند مبارزات ضداستبدادي برخوردار                          

مت شاهي و چه در دوران حكومت اسالمي، جنبش دانشجويي توانسته                  در ايران استبدادزده چه در دوران حكو          . است
نقش اين جنبش در مبارزات         . است همواره پرچم مبارزات ضد استبدادي را بر دوش گرفته و برافراشته نگه دارد                           

؛ در تقويت مبارزات       40؛ در همراهي و همگامي با جنبش چريكي دهه                      30ضداستبدادي و ضد امپرياليستي دهه            
 و در گسترش       60؛ در سازماندهي مقاومت در برابر تحجر سياسي فرهنگي دهه                        50دادي و انقالبي دهه          ضداستب

 . ، نشان از ظرفيت و تواناي هاي اين جنبش دارد70مبارزات توده اي براي در هم شكستن اقتدار واليت فقيه در دهه 
 هاي سياسي مخالف و نبود شرايط دمكراتيك          نقش ويژه جنبش دانشجويي در تمامي اين دوران، بويژه در خالء سازمان               

براي شكل گيري و نقش آفريني  تشكل هاي اتحاديه اي و توده اي، اين توهم را فراهم آورده آه گويا جنبش دانشجوي مي                 
اما واقعيت اين است آه جنبش دانشجويي نه تنها چنين رسالتي                . تواند و يا مي بايد نقش يك حزب سياسي را بازي آند                 

؛ بلكه براي اين آه بتواند به صورت يك جنبش فراگير ضداستبدادي نقش آفريني آند و قوام بخش پيوندهاي بخش                            ندارد
هاي گوناگون خود و گرايشات گسترده دروني اش باشد، مي بايست آگاهانه ازافتادن  به دام جريانات سياسي سوءاستفاده                      

ته به رژيم اسالمي با جنبش دانشجويي و يا نحوه برخورد                 تجربه نحوه برخورد جريانات سياسي وابس        . چي پرهيز آند   
اصالح طلبان حكومتي با اين جنبش نشان مي دهد آه چگونه اين جنبش مي تواند مورد سوءاستفاده جريانات غيرمردمي                      

و هم اآنون نيز شاهديم آه جريانات ليبرال خارج از آشوري و يا طيف هاي رنگارنگ سلطنت طلبان و                              . قرار گيرد 
رايشات دلبسته به دخالت گستاخانه آمريكا در ايران، چگونه در صدد هستند آه به هر شكلي آه شده جنبش دانشجويي را  گ

نمونه تاآتيك رفراندم در شرايط آنوني در اين راستا از برجستگي خاصي                         . در راستاي اهداف خود به آار گيرند             
 .برخوردار است

راه مستقل خود را برگزيده است و تالش دارد رسالت خود در قبال جنبش                 اما جنبش دانشجويي، درست در شرايطي آه          
. مردمي را ، آنگونه آه شايسته است به پيش برد، بدان نياز دارد آه درك روشني از نقش و جايگاه خود داشته باشد                                     

كل گيري زمينه   وظيفه و رسالت جنبش دانشجويي بيش از هر چيز اين است آه به سازماندهي تشكل هاي توده اي، به ش                       
واقعيت اين است   . هاي پاگرفتن دمكراسي در آشور و به گسترش پيوند مبارزاتي جنبش هاي گوناگون توده اي آمك آند                    

آه اگر جنبش هاي توده اي نتوانند قوام گيرند و به شكل مستقل متشكل شوند، زمينه شكل گيري دمكراسي در ايران به                               
اده از حرآت ها و اقدامات توده اي توسط جريانات غيرمردمي يا وابسته به                  شدت تضعيف شده و شرايط براي سوءاستف        

از اين روست آه تنها متشكل شدن مردم در تشكل هاي            . امپرياليسم آمريكا و ديگر آشورهاي سلطه جو فراهم خواهد شد           
كل هاي گوناگون    توده اي خود، چه در تشكل هاي اتحاديه اي آارگران، چه در تشكل هاي مستقل زنان و چه در تش                                 

صنفي و اجتماعي اقشار توده اي، مي تواند زمينه هاي شكل گيري دمكراسي در آشور و مقابله با استبداد دينيٍ  را فراهم               
اما با توجه به استبداد لجام گسيخته، شكل گيري اين تشكل ها نياز به آار زياد و مشقات گوناگون دارد، اما امكانات                 . آورد

ي آه از اهرم هاي گسترده ارتباطي در اآثر شهرهاي بزرگ آشور برخوردار است و هم چنين                          وسيع جنبش دانشجوي   
ارتباطات وسيع و طبيعي اش با اقشار گوناگون مردم و دانش سياسي و آگاهي عمومي اش مي تواند آمك موثري به                                   

. ويي در شرايط آنوني است      بنابراين آار در چنين راستايي، مهمترين رسالت جنبش دانشج              . جنبش هاي توده اي باشد       
براي مثال، همبستگي گسترده جنبش دانشجويي و جنبش آارگري در آره جنوبي نشان داد آه تا چه حد پيوند مبارزاتي                          

 . آارگران و دانشجويان مي تواند در شكل گيري دمكراسي و طرح خواسته هاي مردمي نقش بازي آند
ا آگاهي از همين نقش و رسالت ويژه جنبش دانشجويي، تحوالت و تحرآات          اما نبايد نيز فراموش آرد آه رژيم اسالمي، ب        

دستگيري . اين نيرو را با شدتي بيسابقه تحت آنترل دارد و براي سرآوب اين جنبش از هيچ اقدامي فروگذار نمي آند                            
ان اين نشريات،    هاي گسترده فعالين جنبش دانشجويي، بستن نشريات دانشجويي و دستگيري سردبيران و يا تهيه آنندگ                      

آتك زدن استاداني آه با جنبش دانشجويي همسويي و هم دردي نشان مي دهند و ديگر اقدامات سرآوبگرانه رژيم                                      
و درست براي مقابله با چنين تهاجم       . اسالمي، ابعاد نگراني آن ها از نقش و جايگاه اين جنبش  را به خوبي نشان مي دهد                  

يي در شرايط آنوني بايد پرچم مقاومت در برابر تعرضات وابستگان به رژيم                   لجام گسيخته اي است آه جنبش دانشجو         
اسالمي را با قدرت بر دوش بگيرد و هم زمان نيز با دسيسه هاي نيروهاي ضدمردمي آه فقط مي خواهند از محبويت و                         

ات سرآوبگرانه رژيم   امكانات اين جنبش سؤاستفاده آنند، به مقابله برخيزد و براي خنثي آردن و در هم شكستن تعرض                     
اسالمي صفوف خود در دانشكده ها و دانشگاه هاي گوناگون و در شهرهاي مختلف را مستحكم تر سازد و هم زمان نيز                          

 .در راه پيوند با جنبش هاي مردمي گام هاي مؤثري بردارد
 آذر روز دانشجو16گرامي باد 
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