درگراميداشت سالگرد روز  ١۶آذر ،روز ھمبستگی با جنبش دانشجوئی ايران!
صدای در گلو شکستۀ مردم آزاديخواه ايران است.
ندای آزاديخواھی دانشجويان مترقی ،پژواک
ِ
احمد نوين
از زمان پيدايش دانشگاه تھران ،در فقدان احزاب واقعی و مستقل مردمی ،غالبا ً جنبش دانشجوئی در کشور ما ،به
سنج سياسی جامعه بوده و بعنوان نبض سياسی جامعه تپيده است .جنبش دانشجوئی ايران ،در مقاطعی
عنوان دَما
ِ
سمبل دفاع از آزادی و استقالل کشور و دفاع از حقوق دمکراتيک در کشور ما بوده است.
بطور مثال ميتوان ؛ به شرکت دانشجويان در جريان جنبش ملی کردن نفت در زمان دولت محمد مصدق  ،به تظاھرات
دانشجويان دانشگاه تھران در در  ١۶آذر  ١٣٣٢در اعتراض به کودتای ننگين  ٢٨مرداد  ١٣٣٢امپرياليست ھا و
دربار پھلوی ،شرکت دانشجويان در جريان انقالب ضد سلطنتی ،بخصوص در ماھھای آخر سال  ١٣۵٧اشاره کرد.
بعالوه ،در مبارزه برعليه ديکتاتوری و دفاع از آزادی ،در ١٨تيرماه  ،١٣٧٨دانشگاھھای ايران تبديل به مرکز
مبارزين و آزاديخواھان ايران شده بودند! دانشجويان مبارز ،دانشگاه تھران را چندين روز به منطقۀ آزاد شده تبديل
کرده بودند!
 ۶روزی که ايران را لرزاند و خامنه ای را به عز و البه واداشت! خامنه ای در آن روزھا ،لرزان از خشم مردم ،به
نيروھای درندۀ خوی حزب ﷲ ميگفت؛ "اگر عکس ھای من را ھم پاره کردند ،شما کاری نکنيد".
توجه کنيد ؛ ھم در رژيم ستم شاه و ھم در رژيم جھل و جنايت اسالمی ،ھميشه جنبش ھای دانشجوئی کشورمان،
بخاک و خون کشيده شده اند .ھر دو رژيم پاسخ شان به جنبش دانشجوی؛ اعمال خفقان و سرب داغ بوده است .در ھر
دو رژيم ،ھر بار که دانشجويان برای رسيدن بحقوق حقه شان و دفاع از آزادی بميدان آمده اند ،زندان ھای ھر دو
رژيم را انباشته از دانشجويان مبارز نموده اند .آخرين نمونۀ آن پس از نمايش انتخاباتی رياست جمھوری  ،بعد از
خرداد  ١٣٨٨است.
اگر در  ٢٢بھمن  ،١٣۵٧دانشجويان ،کارگران ،زنان ،جوانان و مليت ھای ساکن ايران ،علی رغم ھمۀ سرکوب ھا،
توانستند رژيم استبداد و وابسته به امپرياليسم محمد رضا شاھی را بزير بکشند و "خدايگان شاھنشاه آريا مھر" را
به گورستان تاريخ بفرستند ،علت اش اين بود که ھمۀ بخش ھای جنبش ،از ھم پشتيبانی و حمايت ميکردند .جنبش،
سراسری بود و عدد بزرگ را بميدان آورده بود.
اگر جنبش دانشجوئی در ١٨آذر  ، ١٣٧٨با ھمۀ سراسری بودنش ،عاقبت سرکوب شد ،علتش اين بود ،که کارگران،
زنان ،جوانان و مليت ھای ساکن ايران ،بموقع بميدان نيامدند.
متاسفانه در اغلب موارد ،جنبش ھای حق طلبانه ما مردم ،جدا از ھم و بدون پيوند با ھمديگر است .اين رمز بقای
رژيم ضد دانش ،ضد زن ،ضد جوانان ،در يک کالم رژيم واليت فقيه و آزادی کش جمھوری اسالمی ايران است.
ااکنون ،يک بار ديگر  ١۶آذر فرا رسيده است .دانشجويان مبارز ميتوانند؛ با تعميق گفتمان دمکراتيک ،با تعميق
معنای اثباتی جنبش ،با تلفيق مبارزۀ مخفی و علنی ،با برپائی تظاھرات مسالمت آميز گريليائی ،نيروھای سرکوبگر
رژيم را پراکنده نمايند .بدينوسيله دانشجويان مبارز قادر خواھند بود که روحيۀ مزدوران رژيم را درھم بشکنيد.

عالوه بر موارد فوق الذکر ،رمز پيروزی جنبش دانشجوئی برای دستيابی به حقوق حقه شان و در دفاع از آزادی و
استقالل کشور ،پشتيبانی اين جنبش از مبارزات کارگران ،زنان ،جوانان و ملل ساکن ايران و پيوند اين مبارزات
بيکديگر است .بدين طريق ،جنبش آزاديخواھانه و برابری طلبانه در ايران گسترده و سراسری و جمھوری اسالمی
ايران منزوی تر خواھد شد.
باتعميق گفتمان دموکرات ،سازماندھی مبارزات مردمی و پيوند آنھا بھمديگر و سراسری نمودن آن  ،عاقبت در
موقعيتی مناسب ،مردم ايران با تکيه به نيروی خودشان قادر خواھند شد ،رژيم سرکوبگر را بزير بکشند و حق تعيين
سرنوشتشان را بدست آورند .باميد فرا رسيدن آن روز.
ششم دسامبر  ١٥ – ٢٠١١آذر ماه ١٣٩٠

