بيانيه بذر در حمايت از مبارزات مستقل دانشجويان

کدام مبارزه و مبارزه برای چه ھدفی؟
فردا  ٢۵ارديبھشت ،دانشگاه ھای بسياری در سراسر کشور جھت برگزاری تجمعات اعتراضی و ضد حکومتی
اعالم آمادگی کرده اند.
خفقان و سرکوب عمومی حاکم بر جامعه از يک طرف که ھم زمان با طرح حذف يارانه ھا و اعمال فشار
مضاعف اقتصادی بر مردم که منطبق با سياسست ھای نئولبيرال سرمايه جھانی است و تبعيض جنسيتی و
اسالميزه کردن دانشگاه ھا از سوی ديگر ،مجموعه شرايطی را ايجاد کرده است که در فضای افت جنبش
مبارزاتی مردم ،بار ديگر دانشگاه ھا نقش پيشروی خود را ايفا کنند .در چنين اوضاع و احوالی است که چشمان
خسته ی جامعه ی استبداد زده ی ايران ،به دانشگاه ھا و فرياد ھای دانشجويان فعال دوخته شده است.
در چنين فضايی نخستين پرسشی که به افکار خطور می کند اين است که کدام مبارزه و برای چه ھدفی؟ اين سوال
با توجه به شرايط سياسی ايران در دو سال اخير -بسيار برجسته است .قطعا ً مبارزه ی دانشجويان به عنوانجنبشی که در فضای سياسی موجود کماکان امکانات سازماندھی بيش تری در اختيار دارند نيز با اين سئوال
مواجه است!
امروز مردم ايران و به گونه ای مشخص جوانان و دانشجويان ،تجربه ی مبارزاتی زنده ای از دو سال مبارزه ی
تمام عيار با رژيم را دارند .تجربه رزم و نبرد خونين و جانباختن در خيابان برای مردم بسيار تازه است .بعد از
فروکش نسبی مبارزات خيابانی ،بسياری از خود پرسيدند و ھنوز می پرسند که بر سر خيزش مردم و مبارزات
مليونی و ھزاران نفری مردم چه آمد ؟
امروز مردم ايران و بطور مشخص جوانان و دانشجويان ،اين را خوب می دانند که مبارزه با چنين رژيمی با
سازش و برچسب سکوت معنا ندارد .اين نکته درونی شده است که اين رژيم که با خودی ھای خود چنين و چنان
می کند ،در برابر مردمی که غيرخودی محسوب می شوند با گلوله و زندان پاسخ می دھد .اين درک رفته رفته
ھمه گير می شود که با اتکابه قانون اساسی و پای بندی به اين نظام ،برگشت به " دوران طاليی " خمينی و
برپايی راھپيمايی سکوت چيزی عوض نخواھد شد و نه تنھا دست آوردی برای مردم ندارد که به تثبيت بيش تر
نظام سلطه و سرکوب منجر خواھد شد.
مبارزه ی مردم و دانشجويان بايد راه مستقل خود ،شعار مستقل خود و پرچم مستقل خود را داشته باشد .بايد از
سيطره باندھای حکومتی سابق و مخالفان امروز خارج شود و صدای ديگری را نمايندگی کند .ھرچند بسياری از
ھم راھان و ھم کاران راه سبز اميد و رھبری سبز به اين فراخوان دامن زده و فضای مجازی را از آن خود کرده
اند اما فقط در صورتی می توان اميدھای مردم را زنده کرد و طرحی ديگر انداخت که با ھوشياری و آگاھی به اين
خط تماما ً ورشکسته تن نداد .بايد مبارزه مستقل خود را سازمان داد و با تکيه بر پيشروترين اقشار جنبش ھای
دانشجويی ،کارگری ،زنان و  ...به آن دست يافت .فرياد امروز ما در دانشگاه ھا ،فرياد و صدای مستقل کارگران،
زنان و ھمه اقشار تحت ستم است که راه خود و آينده خود را بانگ می زنند .نه ھيچ سرکوبی را بر می تابد و نه
به زير بيرق سبز سازش می رود .صدای دانشجويان ،صدای اميد به مبارزه ی پيگير برای تغيير وضعيت ضد
انسانی موجود است .شرايطی که در آن واژگان سرکوب ،زندان ،اعدام ،ستم جنسيتی و مليتی و مذھبی و  ...و
استثمار از معنی تھی شوند .پرچم مبارزه ما بر خود نشان آگاھی و رھايی را دارد.
پس در مبارزه ی خود سوال "چه مبارزه ای و مبارزه برای چه ھدفی؟" را به روشنی پاسخ می دھيم:

مبارزه ی آگاھانه و مستقل برای تغيير شرايط موجود

