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 مصادره را آن مفهوم منافع، تناسب به توان ینم. دانشجوست آن از دانشجو، روز آذر، ۶۶

  .کرد



نیدانشجو خون پاسداشت آذر، ۶۶ تیا  ییزورگو و ارتجاع استبداد، برابر در که س

نیزورگو گیا ا اد ت  نام و کرده خیتار به رو امروز،. کردند یس

،یرف ان م ان تیشر ،یقندچ ق دیفر را این بزرگ و یرضو ع  یم ا

 یراهنما ،یتیهو یب ی همهمه نیا در راهتان و شد نخواهد هدر خونتان که میزن

 پا همچنان یطبقات ظلم. دیبود شما که میمعترض یهمان به زین ام. ماست

،یعر برجاست، ر ت  منطق برابر در شیپ سال ۶۶... . تر شرمانه یب ان

گیا خواست، یم یبردگ به را ما که یجهان یدار هیسرما اد ت ،یکرد یس  د

گیگر آن یبوم ی نسخه زین امروز ان   .ماست ریب

ت ح  بنگاه به لیتبد را دانشگاهمان. فروختند را دانشگاهمان «یمقاومت اقتصاد» نام ت

ایمع بر منطبق ییالکا به بدل را دانشجو و دانش. کردند مدرک دیتول  یاره

  .خواهد ینم مند دغدغه یدانشجو هم بازار. ساختند بازار

ر نیها بحران ،یعنوان تحت بار هر سال 11نیا د ا  طبقه یزندگ بر را ش

ری. کردند لیتحم فرودست ا ب لیناس نام به ک ا میون رید بار و س  در گ

ری. دشمن از ترس ا ب . میتحر خاطر به هم بار نیا و جنگ نام به ک

،یاستگرار  اند داشته تالش خوانشان، مخالف ی نسخه چه و یحکومت نوع از چه ان

هتوس که  خیتار. کنند نییتب یآزاد ملزوم و شرط شیپ را دارانه هیسرما ی ع

هیا نیا که داد نشان ما به تین شیب یمهمل د  طیشرا» نام به همواره. س

نیدانشجو یطلب یبرابر و یخواه یآزاد یها شعله یخاموش در یسع «یکنون حساس  ا

نی عمر و خون اما. داشتند ودا و زنده را دانشگاه بندمان، در ارا ج ش  را ن

دیفر تا داشت نگاه آزاده  .خواهد یم اش جامعه یبرا آنچه کند، ا

ا هیآ مان، جامعه یبرا م د تیر مان ن ض  کارگران. میخواه ینم یاقتصاد ا

نیب ،یقرارداد را ا ت س ار  و میخواه یمن یخصوص را معادن و بنگاه را م

 تیهو یطلب یبرابر و یخواه یآزاد. کرد میخواه مبارزه میخواه یم آنچه یبرا

نیهو یپا ما. دانشجوست ا م هیا ت اد ت  .میا س

ز  هشت و نود آذر شانزده دانشجو، رو

ه ا گ ش  بابلسر -مازندران دان

نیب*  شد قرائت تهران دانشگاه امروز تجمع در که یصنف نیفعال از یجمع ی هیا

ایا ج  آن در که یخیتار یها بزنگاه نیمهمتر از یکی ی آستانه در اکنون، و ن

،یکش یم نفس  نظام از منتج یها ستم هیعل جهان، مختلف نقاط یها توده م

ر هیسرما شیخ. اند خاسته پا به یدا نیا یا توده ر  فاصل حد در زین را

رید بار سال، دو از کمتر  حکومت ینناتوا و تضادها انباشت. آمد خروش به گ

رید-یدار هیسرما دا م شیخ به منجر موجود، ن ا ز  جمله از یمتعدد یه



شیخ ،یشیپ نیخون یها سرکوب. شد ۶۶ ماه ید ز  فرودستان خشم آتش تنها نه ن

ه یباق یشررها بلکه نکرد، خاموش را د ان  ۰۳۳۳ نیبنز با ،۶۶ یها شعله از م

ت و وسعت ،۶۹ آبان در بار نیا. دیکش زبانه دوباره یتومان د  اضاتاعتر ش

نیم همان به و شد تر گسترده  صورت به سرکوب. زین سرکوب شدت و وسعت زا

این که درآمد ییها سرب  یشهرکها کردستان، یها برزن تا ماهشهر یزاره

،یش نیب راز ا نیس یها اب ا ت ایخ تا س ه ان  در را، تهران یاب

،یا یسراسر قطع و یخبر کامل سکوت ت رن ت  ما اما. آغشت خون به ن

ر نیسهمگ آمدن فرود نیح در و بزنگاه نیا در ان،یدانشجو  و ستم یها شالق نیت

،ییها شالق نیهم خورده زخم خود که فرودستان، ی گرده بر استثمار  منفعل یگر نظاره م

تین  .بود مینخواه و میس

ن و یم که هاست سال را ها شالق نیا نیط ن دیفر یصدا که همچنان. میش  ا

،یتار در آن مختلف امواج طول با اصوات، نیا تکرارِ  اما. را توده  خو موجب خ

هیشن همه را فرودستان خروش و سرکوب یصدا. است نشده بدان ما گرفتن  یحت اند؛ د

نینشن در منافعشان که ییآنها ایجر ی همذبوحان یتقالها. بود د ه  اصالح یان

 گواه صداها نیا انکار و فیتحر مصادره، در...  و طلب سلطنت عدالتخواه، طلب،

  .تادعاس نیا

ز رو  نظام یتضادها دیتشد از متاثر جهان، مختلف مناطق در ها، توده سرکوب ام

،ین یفعل دولت. است یدار هیسرما یجهان  بستر در ظواهرش، و اشکال تمام با ز

دیگ قرار قدرت مسند بر توانست تضادها نیهم  نیا حل یبرا تالش در حکومت. ر

نیو یدخالتگر به دست خود، سود به تضادها ن را هک د  و زده منطقه در یا ن

ش ینظام بازوان ،یسور عراق، به را ا نی و لبنان ه  گره. است گسترانده م

ا یدخالتگر یخوردگ لیامپر مسلط یکشورها یه تیا  موجود حکومت و یس

نیا هیفزا استثمار و ستم جز یزیچ منطقه، در را د  منطقه یها توده یبرا ن

ت نیبد. است نداشته ر ،یت هیپ حل راه گونه هر ب ن دش  یا

م ر تیرف  و یداخل ی عرصه در چه ،یدار هیسرما نظام چارچوب حفظ با ،یس

 ادامه مختلف اشکال در سرکوب و استثمار دیبازتول به ،یجهان ی عرصه در چه

د یم نیدانشجو ما. ده  هم بر ها، قطب نیا یدو هر با یمرزبند ضمن ا

نیا یها توده یسرنوشت رید با را  یلیش از جهان، کش زحمت یها خلق گ

هگر ت ،یتاک لبنانِ  و هیسور عراق، تا ف  دفاع آنان برحق مبارزات از د

ن یم دیپ یبرا و میک ر ب ر یم شیپ به را خود مبارزه آنها منافع ش  .میب

ت هیش نیتر مدرن است توانسته موجود دول  اشکال نیتر کهنه به را استثمار و

شیحاکم نیقوان که میمواجه یدولت با ما. بزند گره ستم  ریتأث تحت ت

ژیا و ول ا تیهو سرکوب. است ینید مسلط یدئ  ینید و یمذهب یه

؛یحیمس) هیر...( و شیدراو تسنن؛ اهل ان  ما. دارند نیقوان نیهم در ش



،یدانشجو نیب یآزاد از ،یاگر و اما چیه یب ان ا تیهو یآزاد و ا  یه

 به را آنان برحق مبارزات و مطالبات تا میبرآن و کرده دفاع دربند یمذهب و ینید

 .میبزن گره ها توده ییرها قاف

د ا ض رید یکی یتیجنس ت ر هیسرما نظام یذات یتضادها از گ  است یدا

ژیا دستگاه منشور از عبور هنگام که و ول گیو حاکم، کیدئ ا یژ  یه

دی یم زین یخاص نیدانشجو ما. اب  زنان ییرها جهت در مبارزه تیاهم به ا

 مدرن و یسنت اشکال یتمام و میآگاه استثمار و ستم از یعار یا جامعه ساختن یبرا

مس ًینها را زن بر ت ا تیح و هیسرما دیبازتول خدمت در ت  آن ا

ن یم ،ید یسو از. میدا ر ر یاساس از یکی ی مثابه به ستم نیا گ  نیت

ژیا یها ستون و ول . دارد حاکم دولت ساخت در یا کننده نییتع نقش مسلط یدئ

ژیا نیا یکارها و ساز و ول دیقان به و کنترل جهت در ،یدئ  آوردن در ا

ه تمام در زنان رص  و کار محل تا دانشگاه و خانواده از نهادها، و ها ع

،یخ ان  از دهه، چند نیا طول در خود اعتراضات با زنان اما. است حاکم اب

تیارد ییدانشجو تجمع تا گرفته 15 اسفند در زنان تجمعات ش ه  حجاب هیعل 31 ب

نیسیاپوز جناح با یمرزبند با ،یاجبار  سکوت ستم نیا مقابل در راست، و

هین فرود سر و هنکرد د اورد  ما مبارزات، نیهم امتداد در. ان

نیدانشجو هیشن را یقیحق ییرها یبرا زنان خروشان خشم یصدا ا  و د

 در یمردساالر اشکال تمام و دولت و نید ادغام تداوم هیعل مبارزه به را مبارزاتمان

دیپ جامعه  .میزن یم ون

ن چ م ،یه نیسال در ن ،یخا ا  گرفته خود به یحاد اشکال زین یمل تضاد ر

هی نمود ریاخ سال چند مبارزات در یخاص یبرجستگ با که ت  مردم. است اف

نیا مختلف مناطق هیجنگ مبارزات نیا در دالورانه را د د  نیا در. ان

 و کردها و ها بلوچ لرها، ها، ترک ها، عرب مانند یستم تحت مردم که مناطق

نت م ا رک ریب و فقر کنند، یم یزندگ ستم تحت ملل و ماقوا ریسا و ه ا  یک

ر یهیبد و دارد یمضاعف شدت  به ها توده نیا یاجتماع و یفرهنگ مطالبات نیت

ریشد د یم سرکوب شکل نیدت و نیدانشجو ما. ش  از قد تمام دفاع ضمن ا

 اشکال یتمام با را خود مخالفت ،یمل ستم تحت یها توده مبارزات

لیناس ا میون ن یم اعالم س  مبارزات تا میبرآن قیطر نیبد و میک

 .میبزن گره ها توده ییرها به را برحقشان

ن خ  ۶۹ آبان تا ۶۶ ماه ید از. میا گذرانده را پرالتهاب سال دو: میکن کوتاه س

 یها سال ۶۶ به یمنته یسالها. میا بوده استثمار و سرکوب شدت گرفتن شتاب شاهد

میس یذات یها بحران عیتسر ت ا هیال اکنشو و بود موجود س  مختلف یه

تیبرانگ را فرودستان  فراوان اعتصابات و تاعتراضا در توان یم را آن نمود. خ

 اعتراضات با یکارگر جنبش یهمراه. کرد مشاهده کنون به تا ۶۳ یسالها از یکارگر



نیدانشجو مالباختگان، معلمان، کشاورزان، ِیخ دختران و ا ان  انقالب، اب

هیو تیفیک  بودنشان باهم در تضادها نیا یتمام. دیبخش ۶۶ ماه ید به یا ژ

 بلکه  یتصادف نه و یامکان نه تضادها نیا و است داده شکل را دولت تیتمام

د یذات ییها ضرورت تیح که ان   .آنهاست گرو در حاکم تیوضع ا

ن دا ا زن د یم ییبازنما شکل نیتر خشن به را تیواقع نیا ه ن ن . ک

نیزندان از یعیوس شمار ها زندان امروز سیس ا  یجا خود در را مختلف یا

 کودک، حقوق نیفعال زنان، حقوق نیفعال ،ییدانشجو یصنف نیفعال کنار در. اند داده

،یز طیمح نیفعال ت عف،یکارگر نیفعال ،یمعلم نیفعال س ا  نیل

سیس ، یا رب ا تیهو نیفعال ،...  و کرد بلوچ، ع رید و یمذهب یه  گ

سیس نیفعال  آبان مبارزات که یا توده از تن هزار هفت از شیب بعالوه بند، در یا

تیح یبرا مبارزه جرم به بردند، شیپ به را ماه  ما. زندانند در آزاد و برابر ا

نیدانشجو سیس نیفعال تمام یریدستگ و سرکوب ا ممحک را بند در یا  و و

نیزندان یتمام یآزاد خواهان سیس ا  .میهست یا

ر نیم نیا د تیح دانشگاه نقش ا  ینهاد به ها سال نیا در دانشگاه. است یا

 طول در که ینهاد. است گشته بدل موجود، وضع مناسبات تیتثب و دیبازتول یبرا

،یدانشجو اعتراض یصدا کردن خفه هدف با دهه چند نیا  ی مردانه یها چکمه ان

نگ احکام و بازداشت. است آورده فرود آنان سر بر را خود  یبرا ییقضا نیس

نیدانشجو ا ینهادساز ،39 دهه در ا ه نییآ ،یمواز یه ام  ،یانضباط ن

رید و ییدانشجو-یصنف نیفعال لیتحص حق سلب و کردن دار ستاره نیدانشجو گ  ا

،یآزاداند  یها خانواده و یصنف یشوراها یاعضا و یصنف فعاالن ارعاب و دیتهد ش

نیا ا هدا یبازو و یتیامن ینهادها جانب از ش ا گ ش نی آن ین  حراست، یع

رید برگ شاهد اما امسال. است سرکوب نیا الاعم جهت ییها تالش نمونه  از یگ

؛یا بوده دانشگاه استقالل عدم و یتیامن ینهادها با آشکار یهمکار  بر عالوه م

نیدانشجو بازداشت  ورود حراست، و انتظامات یهمکار با ییدانشحو خوابگاه در ا

تگ و دانشگاه به آمبوالنس س ،یدانشجو یرید  و دانشگاه نیمسئول تالش ان

نیدانشجو خانواده دیتهد یبرا ستحرا  یساز پرونده جهت امضا گرفتن هدف با ا

 عمق تهران دانشگاه، یبازداشت یصنف فعال کی به یکیالکتر شوک اعمال و یروان

  .کرد آشکار همگان بر شیپ از شیب را فیکث یهمکار نیا

ا ،یم نیا در ام هییآ دانشگاه دیاسات ممتد سکوت ان  از یینما تمام ن

تیس یها سرکوب ا م ت  یکارکرد که یدیاسات. است دهه چند نیا طول در کیس

ژیا دیبازتول جز و ول  تماما ِ و ندارند موجود وضع حفظ جهت تالش و حاکم یدئ

سیس رسالت نینس باد به را خود یاجتماع-یا  در که میکن یم اعالم ما. اند  سپرده ا

تیس با آشکار یهمدست جز ندارد ییمعنا دیاسات سکوت ما، نظر  اعمال در موجود مس

؛یدانشجو و ها توده بر ها سرکوب نیا تک تک  یهمدست نیا برابر در ما و ان



ش ینم ساکت  ریسا همانند زین ۶۳ دهه یصنف مستقل ییدانشجو جنبش. مینین

،یشیپ یها دهه در مستقل یها جنبش د یم شیپ به ن  نهاد ندهد اجازه تا رو

ژیا ینهاد دانشگاه و ول ریب هرچه دیبازتول هدف با کیدئ ت  موجود وضع ش

 ملزم خود بر همواره توده، نیهم از یبخش عنوان به دربندمان یرفقا و ما. باشد

،یزیبرخ استثمارشدگان از تیحما به تنها نه که میدانست میپ بلکه م  را خود ا

این واکنش. میبرسان جامعه به نیوظا به بنا سرکوب یروه ا ش ،یتهد ف  د

 اما ترسانند یم کارمان عواقب از را ما وقفه یب آنها. است بوده سرکوب و ارعاب

نیخ توانست نه سرکوب نیماش ا  دیبگذار. را دانشگاه نه و کند خفه را اب

ر نیا ا نیدانشجو ما: مییبگو رسا و حیصر ب هیخشک یخونها ا  کف بر د

نیخ ا  به هم و خفتگان درخون به هم را نیا. میکن ینم فراموش را اب

نیر خون ا ش ه یم قول زان  .مید

 ۶۰۶۹ ماه آذر ۶۶
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