بيانيۀ کارگران انقالبی متحد ايران به مناسبت گرامی داشت  ١۶آذر نماد جنبش دانشجويی ايران

چرا دانشجويان به حرکت اعتراضی دست می زنند؟
اقشار و طبقات مختلف براساس منافعی که دارند نسبت به ميزان فشار حاکم بر جامعه در رابطه با استبداد ،فقر ،تبعيض و
بی حقوقی ،واکنش ھای متفاوتی نشان دھند .دانشجويان نيز به عنوان بخشی از جامعه ،نمی توانند خارج از قانونمندی
يک جامعه طبقاتی ،که ناھنجاری ھای گوناگونی در خود نھفته دارد ،در عرصه اجتماعی ظاھر گردند .جنبش اعتراضی
دانشجويان به ناھنجاری ھا و معضالت جامعه ،بدون شک جايگاه آنھا را در مبارزه با ستم سياسی ،اقتصادی و فرھنگی
ای که ديکتاتوری ارتجاعی سرمايه داران و ديگر استثمارگران به طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان ،زنان ،جوانان،
دانشجويان و ملت ھای زير ستم اعمال می کنند ،مشخص می سازد.
يکی از اين حرکت ھای اعتراضی که پس از قريب شصت سال ھنوز ھم الھام بخش مبارزات دانشجويان و نماد جنبش
دانشجويی است ،واقعه ای است که تاريخ آن را به عنوان سرفصل جنبش دانشجويی ايران و به نام »١۶آذر«  -روز
دانشجو -ثبت نموده است .علت اينکه جنبش دانشجويی طی نزديک  ۶دھه پس از اين روز خونين ،اين روز و اين نام و
خاطرۀ آن را حفظ کرده روح ضد استبدادی و ضد امپرياليستی آن و تکيه بر استقالل جنبش دانشجوئی است .رژيم شاه
جنبش دانشجوئی را سرکوب می کرد :حمله به تظاھرات دانشجويی ،ضرب و شتم و زندانی کردن و حتی کشتن دانشجويان
در  ١۶آذر سال  ١٣٣٢و پس از آن ،يورش به خوابگاه ھای دانشجويی و استقرار نيروھای انتظامی در دانشگاه و غيره
در رژيم شاه روند رايجی بود .رژيم جمھوری اسالمی نه تنھا اين جنايات و فجايع را در مقياسی چندين برابر رژيم شاه و
با شدت بيشتری مرتکب می شود ،بلکه می کوشد جنبش دانشجوئی را از درون فاسد و وابسته به خود کند .ايجاد سازمان
ھای به اصطالح دانشجوئی اسالمی و حزب اللھی که از اواخر زمان شاه و به ويژه پس از بھمن  ۵٧در محيط دانشگاه و
ديگر مراکز دانشجوئی به سرکوب کردن و ضربه زدن سيستماتيک به جنبش دانشجوئی و جاسوسی و عمليات پليسی به
ضد دانشجويان دست زدند .بخش ديگری از دانشجويان اسالمی با ژست ضد امپرياليستی )حمله به سفارت آمريکا و
گروگان گيری و غيره( به طريق ديگر کوشيدند استقالل و خصلت دموکراتيک جنبش دانشجويی را منھدم سازند و اين
جنبش را به زير سلطه و دستور خمينی و سپس جناحی از ھيأت حاکم درآورند که بعدھا به اسم »جناج چپ جمھوری
اسالمی« و اصالح طلبان معروف شدند .جناحی که ھمانند جناح ديگر در سازماندھی دستگاه ھای اطالعاتی ،امنيتی و به
طور کلی ماشين سرکوب نظامی و اداری جمھوری اسالمی ،حمله به کارخانه ھا و مراکز کارگری ،حمله به کردستان،
ادامۀ جنگ ارتجاعی با عراق و غيره شرکت فعال داشتند .وابستگان به جناح ھای مختلف رژيم کوشيدند و می کوشند
جنبش دانشجويی را به راه ھای مختلف )انجمن ھای اسالمی حزب اللھی و بسيجی دانشجوئی ،دفتر تحکيم وحدت و
غيره( منھدم کنند يا به سرباز عامل خود تبديل نمايند .حملۀ »دانشجويان خط امام« به سفارت آمريکا در سال  ١٣۵٨که
توسط بخشی از رژيم برای کنار زدن بخش ديگر و نيز به منظور منحرف کردن اذھان مردم ،به ويژه جنبش کارگری و به
ھرز بردن جنبش جوانان کارگردانی و اجرا شد نمونه ای از اين خواست رژيم برای سوار شدن بر جنبش دانشجويی و به

بيراھه کشاندن آن بود .خمينی با »انقالب دوم« خواندن تسخير سفارت آمريکا و با گفتن »ھرچه فرياد داريد بر سر
آمريکا بکشيد« وسيلۀ عوام فريبانۀ مؤثری برای فريب دادن مردم و مصون داشتن رژيم ارتجاعی نوبنيادش تھيه کرد.
وسيله ای که رژيم اسالمی در سی و چند سال گذشته مورد استفاده قرار داده است .آخرين نمونۀ اين تالش برای تبديل
جنبش دانشجوئی به ابزاری برای پيشبرد اھداف ارتجاعی و عوام فريبانۀ خود زير پوشش دروغين ضد امپرياليستی حملۀ
اخير به اصطالح دانشجويان بسيجی به سفارت انگليس و به باغ سفارت در قلھک بود .رژيم در درگيری ھايش با دولت
ھای غربی ،که در چھارچوب بازی قدرت در منطقه است و ھيچ ربطی به منافع توده ھای مردم ايران ندارد ،اين نوع
حرکات و به ويژه حرکت اخير را سازمان داد و وقتی که با سمبۀ پر زور طرف مقابل روبرو شد به پوزش خواھی توأم با
سرشکستگی روی آورد و از زبان ناصحان و آيت ﷲ ھای ريز و درشت به نصيحت »دانشجويان خوش نيت ولی
احساساتی« روی آورد که به »کارھای فراتر از قانون« دست نزنند.
يک جنبۀ پر اھميت  ١۶آذر دقيقا در اين است که ،ضمن حفظ و ارتقای روح ضد امپرياليستی و ضد استبدادی خود ،نماد
استقالل جنبش دانشجويی از جناح ھای مختلف حاکميت است و بايد باشد .البته تنھا جناح ھای مختلف ھيأت حاکم در مقابل
جنبش دانشجويی قرار ندارند .اکنون جريانات ملی ،ملی – مذھبی ،بنی صدری ھا و غيره نيز با علم کردن اين روز می
خواھند جنبش دانشجويی را به تيول خود مبدل سازند .اصالح طلبان و جنبش سبز ھم در صدد اند  ١۶آذر را به سرپلی
برای تصاحب جنبش دانشجوئی در آورند .روشن است آنچه در طی نزديک به  ۶٠سال  ١۶آذر را زنده نگه داشته نه
نيروھای اصالح طلب اند )که از زير عبا و نعلين جمھوری اسالمی بيرون آمده اند( و نه حتی نيروھای ملی که تنھا با
گفتن »من آنم که رستم بود پھلوان« می کوشند در بھترين حالت گذشتۀ جنبش دانشجوئی يا دقيق تر بگوئيم بخشی از
گذشتۀ جنبش دانشجوئی و ارزش ھا و ايده ھای قديمی آن را بر جنبش دانشجوئی کنونی که می تواند ابعاد بسيار عظيم و
توده ای داشته باشد )از جمله به خاطر شمار چند ميليونی دانشجويان و گستردگی آنھا در سراسر کشور و به ويژه در
شھرھای بزرگ( حاکم کنند و اين جنبش را به تختۀ پرش خود به سوی قدرت دولتی تبديل نمايند.
جمعيت عظيم سه و نيم ميليونی جوانان دانشجو ،که بخش بزرگی از آنان از ميان توده ھای مردم می آيند ،به دليل شرايط
تحصيلی ،فشار اقتصادی و فرھنگی و تبعيض ھای گوناگون در دورۀ دانشجويی و ھمچنين احساس نا امنی سياسی،
اجتماعی و شغلی پس از پايان تحصيالت ،خود را در وضعی می بيند که بايد با رژيم جمھوری اسالمی که سايۀ شومش را
بر زندگی آنان افکنده است ،مبارزه کند .بخش عظيمی از دانشجويان پس از پايان تحصيالت با بيکاری و فقر و يا مزدھا و
حقوق ھای ناچيز روبرو می شوند )به گفته رئيس اتحاديۀ کارگران قراردادی و پيمانی در گفت و گو با ايلنا ١۶ ،آبان
 ،١٣٩٠کارگران دارای تحصيالت دانشگاھی  ٣٣٠ھزار تومان دستمزد می گيرند(.
جنبش دانشجويی براساس زمينه ھای مادی ای که در جريان زندگی اجتماعی خود با آن درگير است و روحيۀ جوان خود،
پتانسيل مبارزه جويی بااليی دارد .جمھوری اسالمی با اطالع از اين واقعيت و برای اينکه بتواند اين جنبش انقالبی را
مھار کند و به زير کنترل خود در آورد ،ھمواره سعی کرده است ھر صدای آزادی خواھی را در دانشگاه ھا )مانند سرکوب
آن در کل جامعه( خفه سازد و محيط دانشگاه ھا را با اشاعه سمومات ايدئولوژيک و تغيير ساختار سياسی و فرھنگی آن
آلوده گرداند و با گسيل داشتن نيروھای نظامی و انتظامی به صحن دانشگاه ھا ،نظم پادگانی را در آنجا مستقر نمايد .اما

به رغم ھمۀ فشارھا و سرکوب ھا و ترفندھايی که بورژوازی و سرکوبگران آزادی برای به انقياد در آوردن جنبش
دانشجويی اعمال کرده اند و به رغم ھمۀ فراز و نشيب ھايی که اين جنبش انقالبی داشته است ،ھرگز تسليم شرايط و
خواست دولت ھای بورژوايی و اپوزيسيون ھای ارتجاعی نشده است .زيرا دانشجويان دريافته اند که برای تحقق خواست
ھا و به طور کلی برای تحقق شرايط مناسب زندگی ،در شأن انسان مدرن ،بايد بدون توھم به قدرت سياسی حاکم و بدون
چشم داشت به مماشات طلبان و فرصت طلبان به مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی بپردازند .ھرچند جنبش دانشجويی
پتانسيلی بسيار قوی برای مبارزه در خود نھفته دارد ،اما برای پيشبرد واقعی اين مبارزه ،بايد با جنبش ھای ديگر ،در
رأس ھمه آنھا با جنبش طبقه کارگر و جنبش انقالبی زنان که سال ھاست زير شديدترين سرکوب ھا و محدوديت ھا قرار
دارد ،و ھمچنين جنبش جوانان و جنبش ملت ھای زير ستم برای برابری حقوق سياسی و اجتماعی و فرھنگی در پيوند
باشد .اين رسالتی است که دانشجويان مبارز و کمونيست بايد فرا راه خود قرار دھند و با درايت بيشتر در جھت رفع موانع
اين پيوند که اساسا موانع ذھنی اند گام بردارند.
روند تاريخی جنبش سرکوب شدۀ دانشجويی در ايران ،اکثر دانشجويان را به سوی تمايالت و خواست ھای وسيع
دموکراتيک ،که مطالبات وسيعی را دربر می گيرد ،سوق داده است .اين مطالبات عبارتند از آزادی انديشه و بيان ،آزادی
گردھمايی ،آزادی پژوھش ،آزادی انتقاد و پرسش ،آزادی مراوده ،آزادی مسافرت و رفت و آمد ،حق بازديد از مراکز
توليدی ،اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی ،بھره مندی از حق تشکل و حق معيشت و غيره.
عدم پاسخگويی جمھوری اسالمی به اين مطالبات و ھمچنين عدم دست يابی دانشجويان و جوانان به اين خواست ھای
ابتدايی قطعا ً واکنش ھايی از سوی دانشجويان در پی دارد .اين واکنش ھا ارتباط ملموس و مستقيم با زندگی روزمره آنھا
دارد و دست يابی به پاسخ ھای مناسب نيز از اقدامات اوليه ای است که از سوی دانشجويان صورت می گيرد .واضح
است که در شرايط خفقان و استبداد حاکم ،ابراز کم ترين موضع گيری ای که حاکی از اعتراض به اين شرايط استبدادی
باشد ،رويارويی نيروھای سرکوبگر با آزادی خواھان را در پی خواھد داشت .به اين ترتيب کسانی که کمر به سرکوب
آزادی ھای دموکراتيک بسته اند ھرگز نمی خواھند مردم در شرايط آزاد و برابر حقوق اجتماعی به سر برند.
اين شرايط سبب می شود بخش اعظم دانشجويان به عرصه مبارزه برای تأمين مطالبات سرکوب شده جامعه وارد شوند و
تاکنون در آن وارد گشته اند و تاوان سنگينی نيز در اين راه پرداخته اند .واقعيت بيان کننده آن است که باز در جنبش
دانشجويی ايران گرايش جديدی زاده شده و رشد می کند که با گرايش ھای بورژوايی در اين جنبش مرزبندی دارد و
گرايش به سمت طبقه کارگر در آن محسوس است .اين گرايش ھم به لحاظ نظری و ھم عملی ھنوز در آغاز راه است ،به
ھمين جھت ما به تودۀ دانشجو ضرورت آموختن سوسياليسم علمی و شرکت در عمل انقالبی و پيوند داشتن با جنبش طبقه
کارگر و ديگر جنبش ھای اجتماعی را توصيه می کنيم.
دانشجويان و ھمچنين جوانان بايد به اھميت نقش خويش در اين جنبش اعتراضی و جنبش دانشجويی واقف باشند و
آگاھانه در مبارزه برای تحقق خواست ھای خود تالش کنند.

اين مبارزه چگونه بايد باشد؟
دانشجويان چه به لحاظ خاستگاه طبقاتی خود و چه به لحاظ موضعی که در اثر آگاھی و شرکت در جنبش ھای اجتماعی
کسب می کنند ،از موضع اين يا آن طبقه در مبارزات سياسی و اجتماعی و فرھنگی جاری در جامعه شرکت می نمايند.
مبارزات دانشجويان با آنکه خصلت دموکراتيک عمومی دارد غير طبقاتی و فوق طبقاتی نيست .ھمان گونه که شيوه
برخورد طبقات مختلف جامعه به مسئله دموکراسی متفاوت است و اصوال خود دموکراسی امری طبقاتی است.
بورژوازی حاکم با شديدترين شيوه ھای سرکوب ،ابتدايی ترين حقوق مردم را پايمال می کند و دانشجويان در صف اول
قربانيان شکنجه ،تجاوز ،اعدام و احکام سنگين زندان و اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل و غيره قرار دارند .آن
بخش از بورژوازی که در قدرت سياسی سھيم نيست ،چه آنھائی که پايبند به قانون اساسی ارتجاعی جمھوری اسالمی و
واليت فقيه است ،چه بورژوازی ليبرال و ناسيوناليست ،چه آنھايی که حسرت بازگشت به رژيم سلطنتی دارند و چه آنھايی
که چشم اميد به دخالت قدرت ھای امپرياليستی بسته اند ،ھمگی به دليل استثمارگر بودن و حمايت شان از استثمار ،دشمن
کارگران و ديگر زحمتکشان اند ،ھمگی شوونيست و مخالف برابری حقوق ملت ھای ساکن ايران ،ھمگی مخالف برابری
کامل حقوق زن و مرد ،ھمگی خواھان سرکوب جنبش کارکری ،جنبش کمونيستی ،جنبش اتحاديه ای کارگران و
دانشجويان و به طور کلی ھر جنبش پيشرو ھستند .ھمين امر در مورد زمينداران بزرگ روستاھا و شھرھا ،نيز صادق
است .تنھا طبقاتی که واقعا ً در دموکراسی نفع دارند و خواھان دموکراسی وسيع برای توده ھای مردم ھستند يا می توانند
باشند طبقه کارگر ،دھقانان زحمتکش و ديگر اليه ھای زحمتکش شھر و روستا ھستند و اينان اکثريت عظيم مردم را
تشکيل می دھند.
عالوه بر جنبه عددی و کمی ،يعنی اين واقعيت که کارگران ،دھقانان و ديگر زحمتکشان اکثريت  ٩٠درصدی يا باالتر
جامعه را تشکيل می دھند و بنابراين دموکراسی امر آنھاست ،به لحاظ کيفی نيز دموکراسی مورد نظر و مورد نياز
کارگران و زحمتکشان با دموکراسی ھايی که احيانا طبقات يا گروه ھای ديگر )اساسا برای مردم فريبی يا خود فريبی و
گاه ھر دو( مطرح می کنند تفاوت بنيادی دارد .دموکراسی مورد نظر و مورد نياز کارگران و زحمتکشان ،مخالف ھرگونه
امتياز سياسی يا حقوقی براساس رسته و رتبه اجتماعی ،دينی ،ميزان ثروت ،جنسيت ،مليت و نژاد ،خواھان حکومت
انتخابی و حق ھر شھروند برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برای ھر مسئوليت سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قضايی،
اداری و فرھنگی است .اين دموکراسی خواھان آزادی نامحدود بيان ،انديشه ،اعتقاد ،دينداری يا بی دينی ،آزادی انتقاد از
ھر نھاد يا شخص ،خواھان آزادی گردھمايی ،تظاھرات ،تشکل و تحزب ،خواھان برابری کامل زن و مرد در ھمۀ عرصه
ھای حقوقی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی است .خواھان حق اعتصاب ،خواھان آزادی رفت و آمد و انتخاب
شغل ،مصونيت مسکن و مراسالت و پيام ھای الکترونيکی از تفتيش و تعرض ،خواھان برابری ھمه مردم در برابر
قانون ،استقالل قوه قضائيه و انتخابی بودن قضات ،علنی بودن دادگاه ھا ،حق دفاع آزادانه ھر متھم از خود به طور
شخصی يا با وکيل مدافع ،منع ھرگونه شکنجه جسمی و روانی ،لغو مجازات اعدام ،لغو ھمه قوانين ارتجاعی و ضد
دموکراتيک ،حق ھر شھروند به شکايت از ھر نھاد يا ھر فرد به دادگاه ،جدايی دين از دولت ،از دستگاه قضايی و از
آموزش عمومی ،قطع کمک ھای دولتی به نھادھا و مقامات دينی ،منع تفتيش عقايد ،حقوق برابر زن و مرد ،حق ھر زوج

بالغ به ازدواج يا زندگی مشترک ،حق برابر ھر يک از زوج ھا در امر جدايی از شريک زندگی خود ،حق برابر ھر يک از
زوج ھا در نگھداری و تربيت فرزندان ،لغو چند ھمسری و صيغه ،است .عالوه بر اين خواست ھا که ھمواره تا استقرار
دموکراسی موضوع مبارزه اند ،و حتی پس از استقرار آن نيز برای محافظت از آن بايد مورد نظر باشد و مطالبه شوند،
خواست ھای مشخص زير که سال ھاست در ايران مطرح اند بايد با پيگيری دنبال شوند:
 آزادی ھمه زندانيان سياسی منع سانسور مطبوعات و توقيف آنھا آزادی فعاليت سنديکاھا ،انجمن ھا و احزاب منع ھرگونه شکنجه جسمی و روانی ،منع وادار کردن ھر فرد به اعتراف در تلويزيون و ديگر رسانه ھا لغو مجازات اعدام معرفی ھمۀ کسانی که در شکنجه ھا ،کشتارھا ،ضرب و شتم ھا و تجاوزات چه به عنوان آمر و چه عامل نقش داشتهاند
 ممنوع بودن حمله و ورود نيروھای انتظامی و امنيتی و اوباش بسيجی به دانشگاه ھا ،مدارس عالی و خوابگاه ھایدانشجويی
 بازگرداندن دانشجويان اخراجی به دانشگاه ھا برای ادامه تحصيالتشان آزادی تشکيل انجمن ھای دانشجويی مستقل و نشريات دانشجويی منع دخالت نيروھای انتظامی و باندھای امر به معروف و نھی از منکر در مسائل خصوصی و به ويژه در روابط عاطفیو جنسی جوانان و دانشجويان
 لغو »گزينش دانشجو« و يا استاد و مدرس دانشگاه ھا و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات دينی ،جنسيت يا منشأملی و قومی
 لغو سھميه بندی دانشجويی براساس جنسيت و يا براساس وابستگی به نھادھا حذف معيارھای مبتنی بر جنسيت ،مذھب ،عقيده ،مليت يا قوميت در زمينۀ اعطای بورس و کمک تحصيلی ،مسکندانشجويی ،انتخاب رشته و غيره
 حق تحصيل و تدريس به زبان ھای غير فارسی برای مليت ھای غير فارس در کشور -مبارزه با نظامی گری و شووينيسم

 ......جنبش دانشجويی در کشاکش مبارزات طبقاتی در جامعه است و نمی تواند خود را از اين مبارزات جدا نگه دارد .در شرايط
کنونی ايران ،بخش کوچکی از دانشجويان يا به دليل نا آگاھی و يا منافع شخصی و طبقاتی ،طرفدار حکومت اند .بخش
وسيع تری ،عمدتا به دليل آگاھی ناکافی و توھم طرفدار »جنبش سبز« و اصالح طلبان ھستند .اين دانشجويان توجه ندارند
که نفس طرفداری از موسوی ،کروبی ،خاتمی و ديگر رھبران جنبش سبز از قانون اساسی جمھوری اسالمی و واليت
فقيه )چه درشکل »مطلقه« و چه در شکل »مشروطه« آن( به معنی ضديت و دشمنی با دموکراسی است )حتی اگر سابقه
سال ھای طوالنی خدمت اينان به رژيم جنايت و جنگ و ننگ را در نظر نگيريم که البته به ھيچ وجه نمی توانيم در نظر
نگيريم و ھيچ کس حق ندارد در نظر نگيرد!( .عدۀ خوشباوری ھم که خيال می کنند »جنبش سبز« چيزی مستقل است و
»کسان ديگری« غير از اصالح طلبان حکومتی رھبری آن را برعھده دارند يا گمان می کنند اين جنبش رھبر ندارد دچار
خوش خيالی ساده لوحانه ای ھستند .اين »کسان ديگر« نيروی مادی ندارند و آنھايی که در جنبش سبز واقعا کاری می
توانند بکنند ھمان کسانی ھستند که مشی موسوی و کروبی و اصالح طلبان را می پذيرند و يا به زير رھبری آنھا در می
آيند.
جنبش دانشجويی ايران بايد بين مشی دموکراسی پيگير و انقالبی از يک طرف ،و جريان ضد دموکراتيک جنبش سبز و
ديگر جريان ھای بورژوازی از طرف ديگر ،انتخاب به عمل آورد .ما بر آنيم که جنبش دانشجويی به مثابه بخشی از
جنبش دموکراتيک عمومی می تواند و بايد آگاھانه به دموکراسی پيگير ،يعنی دموکراسی مورد نياز و مورد نظر اکثريت
 ٩٠درصدی يا باالتر مردم که خواست ھای اساسی آنھا ،چه به صورت خواست ھای عام و چه به شکل خواست ھای
ويژۀ دانشجويی در باال آمد ،بپيوندد .اين جنبش چنين پتانسيلی دارد و ھمه نيروھای انقالبی بايد برای تحقق اين پتانسيل
مبارزه کنند.
دانشجويان نيز مانند جوانان ديگر با مسائل اقتصادی و اجتماعی ،به ويژه با بيکاری و فقدان مسکن و بھداشت و درمان،
و تبعيض ھای جنسی و دخالت ھای پليسی ،در عادی ترين رفتارھا و ھنجارھای اجتماعی خود ،به طور مشخص مناسبات
با جنس مخالف و به طور کلی روابط جنسی و عاطفی ،درگيرند .اين امر لزوم پيوند دانشجويان و ديگر جوانان را با
جنبش کارگری و جنبش زنان برای آزادی به ضرورتی تام تبديل کرده است .اين پيوند می تواند و بايد انرژی و خشم
انقالبی جوانان ،اعم از دانشجو و غير دانشجو را با اعتراض خشم انقالبی کارگران و زنان در شط خروشان و بنيان کنی
به ضد جمھوری ارتجاعی و خونين اسالمی ،به ضد حکومت ننگين و ويرانگر سرمايه داران و زمينداران حاکم متمرکز
سازد.
در اين پيکار توجه به نکات زير اھميت دارد:
 (١مبارزه برای دموکراسی در کشورھايی که در آنھا دولت استبدادی حاکم است ،ھمواره نمی تواند به گونه ای علنی و
قانونی صورت گيرد ،مگر آنکه ابعاد اين مبارزه بسيار وسيع يا کامال توده گير باشد .از اين رو توجه به اشکال مشخص و
مناسب مبارزات دانشجويی اھميت بسيار و گاه تعيين کننده دارد .جنبش دانشجويی نيز اگر خواست ھای توده مردم را که

در باال ذکر شد با توجه به اولويت ھای روز فرموله کند و آنھا را موضوع مبارزه خود قرار دھد برای پيشبرد مؤثر اين
مبارزه بايد بنحو مناسبی مبارزۀ مخفی و علنی را با يکديگر ترکيب کند.
 (٢جنبش دانشجويی و جنبش کارگری در مبارزه برای دموکراسی ،بايد با يکديگر پيوند يابند .ارتباط و تأثير متقابل اين
دو جنبش بر يکديگر حائز اھميت فوق العاده است .به طور مشخص ضروری است که جنبش دانشجويی از خواست ھای
کارگران حمايت کند )ھمانگونه که ھم اکنون جنبش ھای دانشجويی فرانسه ،يونان ،انگلستان ،ايتاليا و غيره اين کار را
می کنند( ھمان گونه که کارگران بايد از خواست ھای بحق دانشجويان پشتيبانی نمايند.
 (٣بخشی از دانشجويان ،به ويژه آنانی که از طبقات پايين جامعه می آيند ،و آنانی که به سطح بااليی از فرھنگ و دانش
اجتماعی و تفکر مستقل دست می يابند ،می توانند در جريان مبارزه برای دموکراسی ،خواه در مبارزات دانشجويی ،خواه
مبارزات عمومی جوانان و خواه در مبارزات زنان به سوی مبارزۀ طبقاتی کارگران جلب شوند و حلقه ھای رابط محکمی
بين اين جنبش ھا به وجود آورند.
 (۴جنبش کارگری ،به ويژه جنبش سياسی طبقه کارگر ،بايد به آن بخش از دانشجويان که به سوی مبارزۀ طبقاتی
کارگران جلب می گردند ،توجه ويژه نمايد -١ .آنان را به آموختن خالق سوسياليسم علمی ترغيب کند -٢ ،آنان را به بی
ثمری مبارزات صرفا ً علنی و قانونی آگاه کند -٣ ،آنان را به مبارزات انقالبی که در محتوای خود مبارزاتی مخفی و غير
قانونی اند ،ھدايت کند.
مستحکم و شکوفا باد استقالل جنبش دانشجويی ايران
برقرار و پيروز باد پيوند جنبش دانشجويی با جنبش طبقۀ کارگر و جنبش انقالبی زنان
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
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