بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه ھای ايران
در آغاز سال تحصيلی جديد و بازگشايی دانشگاه ھا و مدارس

سالی که گذشت يکی از پر ھزينه ترين سال ھا برای جنبش دانشجويی پيشرو ايران طی دھه ھای گذشته بود و
دانشجويان در متن يک مبارزه فراگير عليه بی حقوقی و محروميت از حداقلی ترين حقوق انسانی ،دست به مبارزه و
مقاومت زدند و در اين مسير از خون خود نيز دريغ نورزيدند.
دانشجويان ھمواره در صف اول مبارزه عليه ديکتاتوری و بی عدالتی گام برداشتند و سالی که پشت سر نھاديم ،از
ھمان ابتدای اوج گيری جنبش آزادی خواھانه مردم ايران ،بخشی از بار مبارزاتی خود را بر دوش دانشجويان به پيش
برد و بدون رشادت ھا ،فداکاری ھا و عزم راسخ دانشجويان مبارز ،تا بدين جا ره نمی پيمود.
دانشجويان علی رغم مخاطرات امنيتی جدی دانشگاه ھا را رھا ننمودند و نگذاشتند که فضای پادگانی دانشگاه ھا ،اين
سنگر مبارزه و آزادی را فلج نمايد و روشن است که مبارزات دانشجويان در ظرف دانشگاه تا چه حد در روحيه مردم
به جان آمده و معترض تاثير داشت و به گسترش دامنه و تداوم مبارزه ياری نمود.
پيش رو ،چگونه
اما آنچه که امروز اھميت دارد اين است که جنبش دانشجويی بناست که در شرايط جديد سال تحصيلی
ِ
وظايف خود را به انجام برساند؟
اين مساله بديھی است که جنبش دانشجويی به مثابه پيشرو آزادی خواھی عليه انقالب فرھنگی ديگری که رژيم در
دستور کار خود دارد و عليه ھرگونه اقدامی که کنترلی فاشيستی بر فضای دانشگاه و مناسبات دانشجويان اعمال نمايد
برخواھند خاست و در مقابل اين تنگناھا و محدوديت ھای خفقان آور سکوت پيشه نخواھند کرد .اقداماتی چون جداسازی
جنسيتی ،تداوم طرح امنيت اجتماعی در دانشگاه ھا و تقويت حراست ھا ،محدود کردن موارد درسی به ويژه تحديد رشته
ھای علوم انسانی ،محروميت ھا و ستاره کردن دانشجويان به بھانه ھای واھی برای ممانعت از ادامه تحصيل ،گزينش
اساتيد و فشارھايی از اين دست برای يکدست سازی فضای دانشگاه ھا ،ھمه و ھمه به ويژه در شرايط کنونی دست و پا
زدن رژيم تا بن دندان مسلحی را به نمايش می گذارد که برای صيانت از خود به ھر دستاويزی چنگ می زندو تنھا با
افزايش خشونت و کنترل و فشار خود را قادر به ادامه اين روند استبدادی می يابد و اين بدون شک در دستور مبارزات
دانشجويان خواھد بود که از حيثيت دانشگاه به مثابه سنگر آزادی و مقاومت پاس داری نمايند.
اکنون ديگر بر ھمگان روشن است که مقطع جديدی از مبارزات جنبش آزادی و عدالت خواھانه شروع گشته است که
سه ويژگی اساسی دارد :نخست اين که اين مبارزات ديگر الزاما در خيابان ھا بروز و ظھور نخواھند يافت و به بيان
ديگر فاز مبارزات و اعتراضات خيابانی به پايان رسيده است و آخرين بروز آن را در اول ماه مه روز جھانی کارگر
شاھد بوديم که نقطه عطفی برای جنبش کارگری پيشرو محسوب می شد .ديگر اين که با توجه به شرايط اقتصادی ويژه
ای که وجود دارد ،وضعيت معيشتی مردم روز به روز وخيم تر می شود و سياست ھای نئوليبرال دولت در اقتصاد فقر
و فالکت فزاينده ای را در پرتو تورم ،بيکاری وگرانی به طور روزانه بر مردم و به ويژه طبقه کارگر و زحمتکشان
تحميل می نمايد که عميقا وصف ناپذير است .ھم چنين ناکارامدی و عقيم بودن اصالح طلبان در تحقق خواست ھا و

مطالبات عمومی و حداقلی مردم نيز نه فقط در درون جنبش دانشجويی که در سطحی گسترده تر و به پھنای جنبش
آزادی و عدالتخواھانه اخير به وضوح بر ھمگان عيان شده است.
بنابراين ،جنبش دانشجويی که در بيش از يک سال گذشته ھم پای جنبش آزادی خواھانه ) و ھنوز شکل نيافته( مردم
حرکت می کرد و بعضا نقش پيشتاز مبارزه را نيز بر عھده داشت ،اکنون نيز بايد با مقتضيات جديدی که با تشديد
تضادھای طبقاتی رقم خورده است ،خود را سازگار و ھماھنگ نمايد.
پيش رو اکنون به گونه ايست که ضرورت محوريت جنبش
علی رغم استقالل نسبی جنبش ھای اجتماعی از ھم ،شرايط
ِ
طبقه کارگر را بيش از پيش يادآوری می کند و خاطرنشان می کند که سازمان يافتگی مبارزات برای تحقق خواست ھا و
مطالبات جنبش آزادی و عدالت خواھانه مردم تا چه حد به مساله تشکل يابی کارگران گره خورده است.
اين وظيفه مبرم دانشجويان سوسياليست است که در اين برھه حساس وظيفه پيوند زدن جنبش دانشجويی با جنبش پيشرو
طبقه کارگر را بھتر از قبل به پيش برند و صدای جنبش کارگری ،مبارزات و مطالبات آن در دانشگاه ھا باشند.
دانشجويان چپ و سوسياليست ھم چنين بايد سدی مقاوم در برابر ليبرال-رفرميست ھا در بطن جنبش دانشجويی باشند،
که می خواھند عامدانه و آگاھانه جنبش دانشجويی را از رسالت راديکال و پيشرو خود دور نمايند و به البی اصالح
طلبان در دانشگاه بدل سازند .از اين رو با تقويت گرايش چپ و سوسياليستی قدرت بيشتری در مقابله با گرايش راست
را خواھد داشت و بستری خواھد بود تا با ايجاد تشکل ھای مستقل و راديکال و کانون ھای مبارزاتی بر متن مبارزات
دانشجويی ،از به ھرز رفتن مبارزات پراکنده جلوگيری و آن را بسوی مبارزه ای راديکال و پيشرو سوق و کاناليزه
نمايند.
اکنون ھيچ چيز محوری تر و اساسی تر از تنگناھای اقتصادی و معيشتی مردم نيست که به طرز فجيعی بر گلوی
کارگران و زحمتکشان می فشارد و جامعه را مطلقا به دو قطب اصلی سرمايه داران و کارگران و زحمتکشان تجزيه
می نمايد .اين امر مبارزات سازمان يافته مردم معترض را به ھمراه خواھد داشت و اين بر عھده دانشجويان بار می شود
که انعکاس صدای اين اکثريت عظيم پامال شده در دانشگاه ھا باشند .بديھی است که در چنين شرايطی ساير حقوق
پيش رو،
سياسی و دموکراتيک تا چه حد به مساله اقتصادی گره خورده است و از اين رو سازمان دھی مبارزات محتمل
ِ
استراتژيک ترين برنامه ايست که در دستور کار دانشجويان سوسياليست نيز بايد باشد تا بتوانند نقش واسط خود ميان
جنبش علی العموم دانشجويی و جنبش کارگری را ايفا نمايند.
بدون شک فعالين متعھد جنبش دانشجويی می توانند مانند خونی در رگ ھای جنبش پيشرو طبقه کارگر ايفای نقش نمايند
و در اين مسير بايد که از ھيچ کوششی مضايقه نورزند.
زنده باد جنبش دانشجويی پيشرو و آگاه به منافع کارگران و زحمتکشان!
زنده باد ھم بستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان جھان!
زنده باد مبارزات آزادی خواھانه به رھبری طبقه کارگر!
دانشجويان سوسياليست دانشگاه ھای ايران
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