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 های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن جایگاه و چالش

 ١٩٣١دی   ١٠ -بهزاد مالکی 

جنبش دانشجوئی، از کل جامعه، از طبقات اجتماعی و مبارزات آنها با يکديگر، از مسائل مهمی که جامعه با آن در هر مقطع تاريخی 

 .مختلف جامعه، به ويژه خواست های طبقات و اليه های بالندٔە اجتماعی، جدا نيستدرگير است و از خواست های طبقات 

گراميداشت روز  مناسبتهای ايران صحنۀ تظاهرات و اعتراضات زيادی به  آذر، دانشگاه ٣١تا  ٣١های پيش  امسال هم چون سال

که دانشجويان اصالح طلب در  ی هم رسيد، جائیحتی دامنۀ اين نارضايتی ها و اعتراضات به گردهم آئی های رسم.  دانشجو بود

ها بلکه در  دزدی و تبعيض نه تنها در سطح دانشگاه زبان به افشاگری و اعتراض به فساد و ،ن رژيماروحاني مقابل مقامات دولتی و

 .تمامی کشور گشودند

 و جنسيتی را درهمه جا محکوم کرده و است که تبعيض طبقاتی" غيرقانونی"شفافيت و صراحت شعارهای دانشجويان در تجمع های  

طور کلی از طريق ه کاالئی کردن آموزش و ب پولی کردن آموزش عالی و ها و امنيتی کردن دانشگاه دانشجويان را عليه پادگانی و

آذر، يادآور روزی است که در  ٣١شروع گردهمائی ها در  .خواندندر انتفاعی به مبارزه فراافزايش چشمگير مدارس به اصطالح غي

دانشجويان آزادی خواه و برابری »پس از سالها سکوت، صدها دانشجوی چپ و سوسياليست تحت عنوان  -٣١٣١ده سال پيش در

ها به ويژه دانشگاه تهران  سوسياليسم دست به تظاهراتی علنی در صحن دانشگاه برابری و شعارهای آزادی و با پرچم ها و« طلب

های چپ در دهۀ  ها و سازمان قمع گروه در نوع خود بدعتی در تاريخ جنبش دانشجوئی در دوران پس از سرکوب و قلع وزدند که 

با تهديد با احضار، » :شعارهای امسال خود گويای سمت گيری های دموکراتيک و اجتماعی دانشجويان است .به حساب می آمد ١٦

كارگر، معلم، »، «!دانشجو آگاه است با كارگر همراه است»، «!دان، تضعيف زحمتكشانگر دانشگاه پول»، «!شويم اين بار تسليم نمی

درک گستردۀ دانشجوئی را  اعتراضاتويژۀ اهميت بايد  ،خارجی امروز ايران در شرايط سياسی داخلی و -«!اتحاد! دانشجو، اتحاد

 .کرد

کارگران زحمتکش مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه  .مبارزات کارگران و زحمتکشان هستيم امسال شاهد گسترش روزافزون

روز سوم مردادماه با بستن جادۀ اصلی انديمشک به اهواز شروع کردند وعالوه برمطالبات اقتصادی، خواهان  اعتراضات خود را در

به رغم برخی موفقيت  و رغم دستگيری های زيادبه مبارزۀ آنان . خصوصی سازی آن شدند پايان دادن به وضعيت امنيتی کارخانه و
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که خود زير  ،سنديکای کارگران شرکت واحد. ادامه دارد اند، ها و قول های مساعدی که مقامات اين شرکت و مقامات دولتی داده

جمله رضا شهابی، ابراهيم مددی و داود رضوی در زندانند، ازاين خواستهای  سرکوب رژيم قرار دارد و رهبرانش از فشار و

و ديگر تشکل های بازنشستگان، فرهنگيان، کارگران، کارکنان  گروه اتحاد بازنشستگان. په حمايت کرده استکارگران هفت ت

معلم، بازنشسته، پرستار » با شعار ٦١مرداد  ١٣با برپائی يک تجمع وسيع چند هزار نفری در مقابل مجلس در  بيمارستانی و غيره

اختالس  خواستار مبارزه با فساد و ،ن طرح مطالبات حقوقی و رفاهی خودآنها در ضم. اعالم کردندموجوديت خود را  «اتحاد، اتحاد

که همراه با تشکل های معلمان، کارگران و غيره در هفته های اخير  اندبازنشستگان فرهنگی استخوان بندی اصلی اين اتحاد . هستند

ميليون  ٤نشستگی و خواست مستمری حداقل به ميزان های باز ترميم حقوق .سرکوب به مبارزات خود ادامه دادند به رغم بازداشتها و

تومان در ماه، تأمين بيمه های اجتماعی بازنشستگان، حل معضل مسکن و خواست نظارت نمايندگان مستقل بازنشستگان بر صندوق 

 ٣١روز . تشکيل می دهد های بازنشستگی و شرکت آنان در ادارۀ اين نهادها مطالبات اصلی اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را

دامنۀ اين اعتراضات به . بازنشستگان در جلوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد به مناسبت روز معلم تجمع وسيعی از معلمان و مهر

تظاهرات موضعی کارگران شرکت واحد به دامنۀ . آذر در ميدان بهارستان و خيابانهای اطراف آن منجر شد ٣٦گردهمائی عظيم 

کشيده شد، گردهمائی پنجم   به متروی تهراناز زندان کارگری برای آزادی رضا شهابی الن معلمان و دانشجويان و ديگر فعا همراه

ن از اين حرکت، خود نمونۀ پشتيبانی دانشجويا باو بازنشستگان  و ندی ماه جاری در مقابل وزارت کار به دعوت تشکل های کارگرا

، دانشجو کارگر  -معلم اتحاد ،کارگر  -کارگر زندانی آزاد بايد گردد»شعار . شجويان بشمار می آيدخوبی از همبستگی کارگران و دان

 ٢٢ با تجمع فعاالن صنفی و مدنی در« زندانيان اعتصابی کمپين دفاع از». از جلوی مجلس تا درون متروها شنيده می شد« اتحاد

ه شورش مردم بانه ب. ديگر حرکات چشمگير امسال بود  همراه شد از شهريور در مقابل زندان گوهر دشت که با دستگيری چند تن

 حمايت فعاالن مدنی و و –که پس از آن هم در موارد مختلف ادامه يافته  –دنبال کشته شدن چند کولبر کرد به دست مأموران دولتی 

گسترۀ .. .شهرهائی چون تبريز و ساری ودر ميدان آزادی و تظاهرات معلمان و بازنشستگان در  شهريور  ٢٤آنان در  زسياسی ا

خورد  و اعتراضات گستردۀ کارگران کارخانجات هپکو و آذرآب اراک در اواخر شهريور به زد. وسيع اعتراضات را نشان می دهد

گران شتم کار تن از مأموران انتظامی که از ضرب و با مأموران و بسته شدن مسير راه آهن سراسری منجر شد که با دستگيری چند

يگان ويژۀ   خبر اين اعتراضات و تصاوير خشن سرکوب کارگران توسط نيروهای موتوری بسيج و. خودداری کرده بودند، همراه شد

در . نيروهای انتظامی و اطالعاتی، تکان شديدی در افکار عمومی ايجاد کرد و مجلس نشينان را هم به اعتراض کشاند ضد شورش و

 ... دسی وعلی اکبر کريمی نمايندگان اراک خواستار برکناری زمانی قمی استاندار استان مرکزی ونامۀ مشترکی به روحانی، مق

های درونی رژيم، همراه آشکار شدن فسادهای مالی  کارگران و بازنشستگان وگسترۀ شکاف و تراکم اعتراضات دانشجويان .شدند

اين روزها ما شاهد تظاهرات توده ای دراکثر  که طوریه ديد، بها، به لبريز شدن صبرمردم منجر گر سردمداران آن از همۀ جناح

در اعتراض به فقر ...  و ، رشت، قزوين، همدان، يزد، ساریکرمانشاه تهران، اهواز، شهرهای ايران چون اروميه، مشهد، نيشابور،

آنها توسط نيروهای انتظامی هستيم سرکوب خشن  تبعيضات طبقاتی و فساد اقتصادی، انواع ستم و و گرانی و غارت اموال عمومی و

 .بی نظير است ٣٣واسطۀ شعارها و وسعتش، پس از تظاهرات سال ه که در نوع خود ب

جوئی های خويش در منطقه ادامه می با صرف ميلياردها تومان به ماجراعاجز از پاسخگوئی به معضالت داخلی،  ،جمهوری اسالمی

اش از دريای مديترانه تا دريای عمان و باب المندب با تشکيل هالل شيعی از يمنی  اتژيکیرژيم در پی گسترش مرزهای استر. هدد

سياسی هژمونی طلبانه ای را دنبال می کند که با  - ، اهداف اقتصادیعراقی و لبنانی و علوی های سوری شيعه های های زيدی و

ها و تضاد منافع دول  دخالت. تضاد قراردارداسرائيل در  های ارتجاعی ديگر منطقه چون عربستان و ترکيه و منافع دولت

پيچيده و خطرناکی  شرايط، نه و تأثيرش برروی تضادهای داخلیآمريکا و متحدان اروپائيش در منطقۀ خاورميا امپرياليستی روس و

. ن نوشته نيستبه بررسی مفصلی احتياج دارد که در مقام اي است و بزرگ ايران مصيبتی ايجاد کرده است که برای مردم منطقه و
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ن برای ارتجاع حاکم، انتشار شووينيسم منحطی آغشته به خرافات و تعصبات مذهبی است که اذهان عمومی را آلوده آ« برکات  »ولی 

دخالتهای  گسترش شعارهای امروز مردم در جهت رهاکردن سوريه و. ساخته و در خدمت منحرف کردن آن از مشکالت داخلی است

ف ميلياردها تومان در آنجاها در تظاهرات اخير شهرها خود جرقه هائی از آگاهی توده ای نسبت به اين رژيم در منطقه و صر

 .موضوع است

طور که در گذشته اش نيز نشان داده است همچون نيروئی دموکراتيک و مترقی نمی تواند به اين شرايط  جنبش دانشجوئی همان 

حمايت از جنبش کارگران و  آن جهت همراهی و یباشد و اين وظيفۀ فعاالن اين جنبش است که به ارتقا اعتناداخلی و خارجی بی 

با  ٥٥-٥١بحران انقالبی  سالهای در. و افشای سياستهای مخرب رژيم در منطقه دست يازند ، جنبش اعتراضی عمومیزحمتکشان

جنبش مردم می رفت که با شدت گرفتن  وجود تظاهرات ميليونی مردم و عليرغم امتيازاتی که از شاه گرفت، رژيم مقاومت می کرد و

دنبال آن اعتصاب ه اعتصاب کارگران شرکت نفت و بدر آن زمان . شهريور به ِگل نشيند ٥٣ها به ويژه بعد از کشتار  سرکوب

جنبش توده های شهری بود که  پيوند آنان با باالگرفتن اعتصابات در اکثريت واحدهای اقتصادی و مطبوعات و کارمندان ادارات و

در آن هنگام دانشجويان در کنار کارگران و . و توانست رژيم شاه را فلج کند و مقدمات سقوط شاه را فراهم کند همه را غافلگير کرد

و موج سواری روحانيت به غم تمام کاستی هائی جنبش عمومی آن زمان توده های معترض به اشکال مختلف شرکت داشتند و به ر

درست پس از روی کار آمدن رژيم اسالمی هم جنبش . در آن جنبش ايفا کنند زيادیتوانستند نقش  ، دانشجويانسرکردگی خمينی

 .دانشجوئی از نخستين سنگرهای مقاومت در مقابل حکومت خمينی بود

 و" انقالب فرهنگی"به اصطالح پاکسازی آن در  انقالب و تصفيه و پس از های اول دانشجوئی در سالبه رغم سرکوب جنبش 

های  وابسته به جناح« دفتر تحکيم وحدت» يک دهۀ تصرف ستادهای دانشجوئی توسط انجمن های اسالمی به دستور خمينی و تسلط

در زمينۀ آگاهی و تفکر سياسی در ميان دانشجويانی هستيم که  در سال های اخير شاهد رشد چشمگيری بر جنبش دانشجوئی، حکومتی

پی ( خواه حاکم و خواه غير حاکم)به ضرورت حرکت و تشکل مستقل از جناح های حکومت يا به طور کلی مستقل از بورژوازی 

 .در اين جنبش است« دوران جديدی»اين جهشی در جنبش دانشجوئی و نشانگر  .برده اند

در دوران جمهوری  آن رايا تمام  وعمرشان  ۀتمی مديون حمايت و شرکت جوانان و دانشجويانی بود که عمدروی کار آمدن خا

 سال جنگ و زور و تبعيض و ٢٦ ولی. اسالمی گذرانده بودند و از انقالب جز خاطرات بزرگتران و تبليغات رژيم چيزی نمی دانستند

اما ريزش توهمات آنان که تشنۀ آزادی و دموکراسی ورفع . آزموده بودند ،ماندهفساد را همراه مشمئزکننده ترين تبليغات عقب 

غايت ه از ماهيت جمهوری اسالمی و جناح بندی های آن و پيوند ب علمی شناخت تبعيضات جنسيتی و اجتماعی بودند، با آگاهی و

کروبی و سرآخر  وجود خاتمی و موسوی ونسلی که خواهان شرکت در سرنوشتش بود، در . ارتجاعی دين و سرمايه همراه نبود

در  رو پا به ميدان گذاشت و از اين. روحانی آن عناصری را جستجو می کرد که شايد بتواند بدون هزينۀ زياد اين مهم را انجام دهد

ع از حق سايۀ توهماتش و  در دفا در٣١٣٣ ديگر در خرداد  بار. سرکوب شد ٥٣ تير ٣٣خاتمی، در   همان دورۀ رياست جمهوری

ن با وجود اين، مضحکۀ انتخابات به رغم از دست داد. انتخاب آزادش در روی سنگفرش خيابانها و زندان کهريزک سالخی گرديد

اما افق جديدی در جهت ريزش توهماِت جوانان و . دهايش را برای حکومت از دست نداده استربسياری از طرفدارانش هنوز کارب

به جناح بندی های رنگارنگ درونی حکومت و  در گرو نه تنها زدودن توهمشوده شدن اين افق جديد گ. دانشجويان گشوده شده است

مجاهدينی است که مترصد سوار شدن برامواج خيزش های  اپوزيسيون های قانونی آن  بلکه اپوزيسيون های ارتجاعی سلطنت طلب و

  . مردمی هستند

شکوفا شود و تکامل يابد که دانشجويان پيشرو و انقالبی که با نگرش بورژوائی به جنبش اين دوران جديد هنگامی می تواند واقعاً  

دانشجوئی مرزبندی دارند و پای بند به پيوند محکم جنبش دانشجوئی با جنبش دموکراتيک عمومی مردم و جنبش طبقۀ کارگر برای 

ده های زحمتکش مردم گسترش دهند و از سوی ديگر با تلفيق آزادی هستند، از يک سو بتوانند پيوند خود را با تودٔە دانشجو و تو
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نيروهای امنيتی رژيم در دو نوبت . مناسب اشکال مبارزٔە مخفی و علنی باعث تداوم و تکامل مبارزه و هسته های مبارزاتی شوند

بسياری  نی به آن وارد کنند وبا استفاده ار شناسائی های وسيع دورۀ علنی جنبش دانشجوئی توانستند ضربه های سنگي ٣١٣٣و ٣١١٦

برای خواست های به رغم تظاهرات وسيع  ٥٥ -٥٤که در سالهای خفقان  در حالی. را از ميدان مبارزه خارج کنند از رهبران آن

فعال دانشجوئی توانستند از تورهای امنيتی ساواک در  ، اکثر هسته های رهبری کننده وعام سياسی ويژۀ دانشجوئی و خواست های

ز می عادت ندارند سرري مندانی را که به کار دراز مدت و روش، کاسۀ صبر دانشجويسرکوب خشن همراه آن استبداد سياسی و. روند

چپ سوسياليستی برای حفظ ادامه کاری و تداوم وانتقال  .آنارشيستی و ماجراجويانه در آن می باشد کند و اين زمينه ساز گرايش های

 ها به مبارزه ای مداوم  با اين گرايش –سال  است  ١تا  ٤طی که برای يک دانشجو زمانی نسبتاً کوتاه بين در محي - تجارب مبارزاتی

فراموش . را نمی گيرد جنبش توده ای است و هيچگاه جای آن جنبش دانشجوئی در نهايت همراه و هم آواز. در درون خود نياز دارد

و وظيفۀ دانشجويان پيشرو، در درجۀ اول، کشاندن وسيع ترين توده های دانشجو  نکنيم که جنبش دانشجوئی، جنبشی دموکراتيک است

پيشرو، حلقۀ مهم و اساسی اين جنبش  دانشجويان چپ و. به اين مبارزه و تضمين ادامه کاری آن بعد از فارغ التحصيل شدنشان است

کراتيک دانشجوئی و برقراری پيوند با توده  های شرکت در مبارزات دمو :چپ با دو چالش بزرگ روبرو هستند دانشجويان. هستند

در راستای اتحاد  از سوی ديگر دانشجوئی و هسته های مختلف چپ در جهت ايجاد هماهنگی بين گرايش هادانشجو از يکسو و اهتمام 

ق آن بر جنبش برای تأثير گذاری قاطع ترسياسی و سازمانی  بر جنبش عمومی دانشجوئی و از طري  تشکيالتی و عملی -سياسی

در راستای حل  و به بيان دقيق تر جنبش کمونيستی ايران کوشش هائی است که جنبش چپ البته انجام کامل اين مهم در گرو .عمومی

پيشرفت و موفقيت در . عهده داردحزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر بردر جهت ايجاد سياسی ايجاد وحدت و اتوريتۀ اختالفات درونی، 

به . بگذاردفعاليت دانشجويان سوسياليست يا هوادار سوسيالسم  صرفااين راه می تواند تأثيری کيفی بر جنبش دانشجوئی ايران و نه 

همين طريق گسترش و تحکيم جنبش دانشجوئی مستقل و بويژه فعاليت های دانشجويان سوسياليست می تواند به گسترش بينش 

    .  وسياليستی در عرصه های نظری وعملی ياری رساند و به طور مستقيم و غير مستقيم به جنبش انقالبی طبقۀ کارگر کمک کندس

های سياسی تا تبديل شدن به زائده های  که جنبش دموکراتيک دانشجويان را تهديد می کند، دنباله روی از گروه یخطردر اين ميان 

در ميان . آن به پشت جبهه و منبع عضو گيری است کردن ها از جنبش در جهت تبديل ی ابزاری گروهآنها از يکسو و استفاده ها

دانشجويان، هرگاه وحدت نظری و اتوريتۀ سياسی واحدی وجود داشته ما با يک جنبش دانشجوئی نسبتاً منسجم و همگرا روبرو بوده 

اين مسأله را . ای چپ و ضغف جنبش دموکراتيک آن بوده استايم ودر نبود آن خصلت نمای جنبش دانشجوئی پراکندگی نيروه

تحت اتوريتۀ سياسی مشی  ٥٤-٤١تحت نفوذ حزب توده و بين سالهای   ٢٦صرف نظر از ايدئولوژی و خط مشی حاکم در سالهای 

های دانشجوئی از  دفاع از استقالل سازمان. با دفتر تحکيم وحدت زير نفوذ حکومت مذهبی شاهد بوده ايم ١٦چريکی و در سالهای 

که برای سنديکاها و اتحاديه های کارگری توصيه می شود، می تواند بنا بر اوضاع و احوال سياسی  ها و احزاب سياسی آنچنان دولت

      .ا بخود بگيردجامعه، اشکال مختلفی از تشکيالت مخفی و علنی ر

و محيط ها  مطالبات خاص که به مناسبات درونی دانشگاه رشته يک نخست :نشجوئی دو نوع مطالبات قرار دارددر مقابل جنبش دا

خروج نيروهای انتظامی و د مانند خواست نمربوط می شوهای زندگی و فعاليت دانشجوئی و داشتن حداقل شرايط الزم اين فعاليت 

 ؛منع حملۀ نيروهای انتظامی به دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجوئی ؛دانشگاه ها، مدارس عالی و خوابگاه های دانشجوئیامنيتی از 

آزادی تشکيل انجمن های دانشجوئی مستقل و نشريات  ؛دانشجويان اخراجی به دانشگاه ها برای ادامۀ تحصيالتشان شتباز گ

باندهای امر به معروف و نهی از منکر در مسائل خصوصی و به ويژه در روابط عاطفی منع دخالت نيروهای انتطامی و  ؛دانشجوئی

و يا استاد و مدرس دانشگاه ها و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات دينی، جنسيت يا « گزينش دانشجو»لغو  ؛و جنسی دانشجويان

حذف معيارهای مبتنی اس وابستگی به نهادهای حکومتی؛ و يا بر اس لغو سهميه بندی دانشجوئی بر اساس جنسيت؛ منشأ ملی و قومی
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حق  ؛بر جنسيت، مذهب، عقيده، مليت يا قوميت در زمينۀ اعطای بورس و کمک تحصيلی مسکن دانشجوئی، انتخاب رشته و غيره

 .تدريس و تحصيل به زبان های ملت های غير فارس ساکن ايران

يکی از مهم ترين جنبه های آن آموختن دانش، فن و هنر و شرکت فعال و خالق در شرايط  ويژۀ زندگی دانشجوئی که  ،فزون بر اينا

زيرا آزادی های مدنی، سياسی  .می دهدسوق  زندگی فرهنگی جامعه است آنان را به سوی تمايالت و خواست های وسيع دموکراتيک

بدين سان . می و فرهنگی به طور کلی هستندو اجتماعی شرط الزم و اجتناب ناپذير برای زندگی پربار دانشجوئی و فعاليت عل

آزادی انديشه و بيان، آزادی گردهمايی، آزادی پژوهش، آزادی انتقاد و پرسش، آزادی مراوده، آزادی مسافرت و رفت  مطالباتی مانند

نشجويان اهميت ، برای داو آمد، حق بازديد از مراکز توليدی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بهره مندی از حق تشکل و غيره

 .حياتی دارند

شور در کوسيعی از جمعيت  عنوان بخش نسبتاً وسيع ترين توده های مردم است که دانشجويان به يک رشته خواست های عمومی دوم 

جمعيت عظيم سه و نيم ميليونی جوانان . آن خواست ها سهيم اند زيرا آن خواست ها بيانگر نيازهای بحق دانشجويان نيز هستند

دانشجو، که بخش بزرگی از آنان از ميان توده های مردم می آيند، به دليل شرايط تحصيلی، فشار اقتصادی و فرهنگی و تبعيض های 

پس از پايان تحصيالت، خود را در وضعی می  سياسیو اجتماعی  ،شغلی گوناگون در دورۀ دانشجويی و همچنين احساس نا امنی

شبح هولناک بيکاری، بی اعتمادی  .دناسالمی که سايۀ شومش را بر زندگی آنان افکنده است، مبارزه کند که بايد با رژيم جمهوری نبين

در اثر تکامل سرمايه داری، جدائی روز افزون توليد کنندگان از  ،از سوی ديگر. به آينده و تورم باال را هر روز مشاهده می کنند

، و تمرکز سرمايه در دست شمار هر «کسب و کار مستقل»زم برای به راه انداختن وسائل توليد، و باال رفتن ميزان حداقل سرمايۀ ال

چه کمتری از افراد که ويژگی های سياسی جمهوری اسالمی آن را تشديد می کند، بسياری از تحصيل کردگان، آيندٔە ديگری جز 

اين . کثريت عظيم دانشجويان جز خوش خيالی خام نيستو ايدۀ ايجاد بنگاه و شغل آزاد و غيره برای ا کار ِمزدی برای خود نمی بينند

 .دانشجويان با کارگران است عينی در ايران زمينۀ ديگری برای نزديکی وضعيت

دانشجويان در مورد  و کلی تری نسبت به دانشجويان دارندکه موجوديت  -خواست های اقتصادی و اجتماعی مشترک تودٔە جوانان

ای درمانی و بهداشت، عدم مداخلۀ نيروهای انتطامی و باندهای امر به معروف و نهی از منکر در اشتغال، حقوق بيکاری، بيمه ه

حقوقی،  مسائل خصوصی و به ويژه در روابط عاطفی و جنسی، منع حجاب اجباری، و يکسری خواستهای دموکراتيک سياسی و

باديد  نتيجهکه در  نکته ای .برای آزادی ثابت می کند در عين حال با جنبش کارگری و جنبش زنان ضرورت پيوند آنان را با هم و

آرايش سر  صورت نافرمانی های مدنی در نحوۀ پوشيدن لباس وه نا رضايتی جوانان شهری که ب مورد توجه قرار گيرد اين است که

 ئی هاکه با نگاه به باال زمانی تا پديدار می شود و خيابانی اعتراضات سياسیحتی  و واليت فقيه،و صورت و شکستن محرمات رژيم 

اوضاع سياسی و ، نمی تواند به تغييرات اساسی در بوده ايم شانشاهد تا کنونخرداد  از دوم بسياری از حرکاتی که، مانند همراه است

با اندک دگرگونی در موازنۀ  آيندوجود ه ب ممکن است ت هايیچنين حرک تغييرات جزئی ای هم که در اثر. منجر شود اجتماعی حاکم

، جنبش خود انقالبی و پيشرو تشکيالت راهبر در نبود يک اتوريتۀ سياسی و .های حکومتی باز پس گرفته می شوند قدرت جناح

 سلطنت طلبان رنگارنگ و از. های ارتجاعی در درون و بيرون حاکميت قراردارد بخودی توده ای در خطر سوء استفادۀ جريان

دستۀ احمدی نژاد،  مذهبی های معترض و باندهای رنگ عوض کرده ای چون دار و -ملی خلق گرفته تا اصالح طلبان ومجاهدين 

  .همگی مترصدند تا بر اين امواج سوار شوند و يکبارديگر آن را به بيراهه بکشانند

بازنشستگان و توده های  زحمتکشان، معلمان وپائين در ميان کارگران و  وششی درج .ساخت ی هاپائينها را متوجۀ  اکنون بايد نگاه

اين روزها در اغلب که بيانگر مبارزه ای سياسی و انفجار اعتراضات سرکوب شده است اين جوشش را محروم در حال غليان است، 

تحميل اعتراضات عمومی به ضد تيره روزی اقتصادی وحشتناکی که نظام اقتصادی و سياسی حاکم . شهرهای مهم کشور می بينيم
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پيوند انرژی و  . کرده، فساد حاکم، امتيازات سردمداران حکومتی، استبداد و سرکوب مستمر رژيم رشد می کند و گسترش می يابد

خشم انقالبی جوانان، اعم از دانشجو غير دانشجو،  با خشم انقالبی کارگران و زنان در شط خروشان و بنيان کن مبارزات توده های 

حمتکشان و روشنفکران انقالبی به ضد جمهوری ارتجاعی و خونين اسالمی، به ضد حکومت ننگين و ويرانگر ميليونی کارگران، ز

 . پيش شرط هر تغيير اساسی و انقالبی است ،سرمايه داران و زمينداران حاکم

راتر از مبارزه برای خواست دامنۀ اين وظايف اکنون ف. گی روبرو هستندردانشجويان انقالبی و سوسياليست در اين ميان با وظايف بز

امروز ياری رساندن به مبارزات انقالبی طبقۀ کارگر و . های ويژۀ دانشجوئی است که البته مهم اند و بايد مورد توجه قرار گيرند

جنبش اعتراضی عمومی که مضمون عميق اجتماعی، سياسی و فرهنگی دارد در صدر وظايف جنبش دانشجوئی و جنبش جوانان به 

اهرات عمومی دعوت از جوانان برای خيزش و پيوستن هرچه بيشتر و وسيع تر به جنبش اعتراضی که در تظ. طور کلی قرار دارد

می دانيم که دانشجويان زيادی از البته . اخير طنين انداز است، بايد بويژه از سوی دانشجويان انقالبی و سوسياليست جدی گرفته شود

و ضربات زيادی نيز در  مبارزات کارگران و اعتراضات توده ای پشتيبانی می کنند و در بسياری از موارد در صف اول قرار دارند

 و بسيار آگاهانه تر اما تداوم، اعتال و کيفيت جنبش کنونی به شرکت بسيار باالتر و بسيار فعال تر. به جان خريده انداين راه 

همان گونه که تداوم، اعتال و کيفيت اين جنبش و ظرفيت تأثيرگذاری آن بر جامعه به ورود . دانشجويان و جوانان انقالبی بستگی دارد

 .به جنبش سياسی انقالبی وابسته استارز و زنان مبوسيع طبقۀ کارگر 
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