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ای که  سنت مقاومت قھرمانانه
از سوی  ١٣٣٢آذرماه  ١۶در 

پیشتازان جنبش دانشجویی 
امروز  گذاری شد تا به کشور پایه

همچنان ادامه یافته است و 
جنبش دانشجویی کشور با وجود 

های  های سال همه دشواری
اخیر با وجود شھدا و 

شماری که در طول  بی مبارزان
نزدیک به هفت دهه گذشته 
جان شریف خود را بر سر این 

اند، همچنان  آرمان فدا کرده
شان بر ضد  به پیکار دلیرانه

استبداد و ارتجاع حاکم ادامه 
دهند. و می  داده   

 ١٣٩٩آذر ماه    ١۶، ١شمارۀ 

آذر روز دانشجو! ١۶فرخنده باد   



زمان در دانشگاه برلین دانشجو بود. ارانی بعدها از چـهـره هـای 
 “برجسته جنبش چپ ایران شد.

رفیق عبدالصمد کامبخش در بخشی از کتاب ارزشمند خود بـا 
عنوان "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران" به نـقـش 
حزب تودٔه ایران در جـذب دانشـجـویـان و روشـنـفـکـران اشـاره 

دار مطبوعاتـی حـزب  نویسد: "فعالیت وسیع و دامنه کند و می می
پس از سه چـهـار سال اّولیه که هستٔه روشنفکری آن ضـعـیـف 
بود، سیل روشنفکران را به سـوی حـزب روان سـاخـت. اکثـریـت 
عظیم دانشجویان و بسیاری از روشنفکراِن دیگر عضو یا هـوادار 
حزب شدند. حـزب تـودٔه ایران توانست جوانان ایران را از  فساد و 

ور ساختـه بـود،  انحطاطی که سیاست بیست ساله در آن غـوطـه
بیرون بکشد، نقشٔه استعمار را که همواره در صدد است جـوانـان 
کشور ما را با روح بردگی، تملق، و عدم اتکا به نـفـس بـپـرورانـد 
خنثٰی کند، و روح آزادگی و غرور مّلی را در آنان تـقـویـت کــنـــد. 

گاه جنبشی از جوانان به آن نیرومندی و با آن مضـمـون کـه  هیچ
حزب تودٔه ایران به وجـود آورد در ایران سابقه نداشت." به دنـبـال 

هـای  توجه ویژه به جوانان و دانشجـویـان بـود کـه اّولـیـن گـام
دهی در این باره برداشته شد و سازمان جوانان تودٔه ایران  سازمان

 گذاری شد. پایه
فعالیت سازمان جوانان حزب تودٔه ایران نیـز دوش بـه دوش 

کنفرانس  ١٣٢۶یـافـت و ایـن سازمان در شهریور  حزب بسط مـی
بعد از تشکیـل اّولــیـــن  نوبتی سازمان ایالتی خود را برگزار کرد.

کنفرانس ایالتی تهران، کادرهای جوان به کمیتٔه شـهـرسـتـان و 
های محلی و بـخـش وارد شدند. فعالیت سیاسی، ورزشی،  کمیته

ها آغاز گردید. مبارزه با ارتـجـــاع،  هنری، و صنفی در همٔه جهت
که اکنون در کـنـار بقایای دیکتاتوری رضاشاه بـه حـیـات خـود 

مبارزه  -داد، و همچنین مبارزه با نفوذ امپریالیسم آمریکا ادامه می
افروزان جنگ و دشـمـنـانی مثل استعمارگران انگلیس که  با آتش

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ٢   ضمیمۀ دانشجویی 

 نگاهی گذرا به تاریخ جنبش دانشجویی ایران

 ٣ادامه  در صفحه 

های اخیر جوانان و دانشجویان میهن ما در مصـاف بـا ارتـجـاع  در سال
اند. این جنبش پویا و شـاداب نـقـش  هایی بلند و ارزنده به پیش برداشته گام

ُپراهمیتی در مجموعٔه جنبش همگانی مردم بر عهده دارد، و در حکم یـکـی 
های اصیل پیکار برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی، و طـرد  از گردان

رژیم والیت فقیه، در میدان مبارزٔه سیاسی حضور مؤثری دارد. آشـنـایـی بـا 
بینانه و درسِت نقش آن  تاریخچٔه این جنبش در گذشته و حال، و ارزیابی واقع

هـای  در تحوالت کشور، با هدف تجهیز جوانان و دانشجـویـان بـه تـجـربـه
ویژه از آن رو مهـم  های پیشین، اهمیت بسزایی دارد. این امر به تاریخی نسل

دهـی  است که تحوالت ُپرشتاب و مسیر رویدادها در ایران، ضرورت سـازمـان
خواهانه را در دسـتـور  های اصیل جنبش دموکراتیک و آزادی اصولی گردان

 روز قرار داده است.
خـواهـی  جوانان و دانشجویان میهن ما همواره از پیشتازان جنـبـش آزادی

توجهی از جمعیت فعال کشور را  اند. جوانان درصد قابل مّلی مردم ایران بوده
هـای  میلیون دانشجو در دانشـگـاه  ۴اکنون بیش از  دهند و هم تشکیل می

اند. بخش اعظم دانشجویان و جوانان ایران از همـان  کشور مشغول تحصیل
عـدالـتـی، اسـتـبـداد، و  شماری مانند فقر، بـی آغاز کودکی با مشکالت بی

شده است که آنها، همگـام بـا سـایـر  اند. همین امر سبب  استثمار آشنا شده
معترضان به وضع موجود، وارد مبارزه در راه آزادی و عدالت اجتماعی شونـد. 

ها و مـراکـز  زمان با تاسیس و گسترش دانشگاه جنبش دانشجویی کشور هم
آموزش عالی در ایـران شـکـل گـرفـت و هـمـواره جـنـبـش اجـتـمـاعـی 

 بوده است. در کنار مردم خواهی ترقی
، به قلم افشین “  تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور”  کتاب 

تعدادی از دانشجویان که در اوایل سلـطـنـت ”  متین، در این باره می نویسد: 
رضا شاه به اروپا اعزام شده بودند، به حزب کمونیست ایـران کـه در خـارج 
فعالیت داشت، گرایش پیدا کرده و در آلمان و فرانسه به فعالیت هایی عـلـیـه 

این کتـاب در رابـطـه بـا فـعـالـیـت هـای .“   حکومت رضاشاه دست زدند 
دانشجویان به رفیق ایرج اسکندری و مرتضی علوی، که بعد ها در رهـبـری 
حزب توده ایران نقش فعال داشتند، اشاره می کند و ماموریت اسکـنـدری را 
بحث سیاسی با دانشجویان ایرانی در فرانسه و جذب افراد فعال و سیاسی و 
تبادل اطالعات خویش با دیگر دانشجویان در آلمان ذکر می کـنـد، و مـی 

در محفل دانشجویی علوی، تقی ارانی نیز حضور داشت که در آن ” نویسد: 



ای از  های دانشجویی به وجود آورد. عـده تعهدنامٔه و تشکیل سازمان
مبارزترین و شـرافـتـمـنـدتـریـن دانشجویان اخراج شدند و به خـدمـت 

 نظام وظیفه اعزام گردیدند.
از کوی دانشگاه  ١٣٢٧بهمن١۵نخستین مبارزات دانشجویی پس از 

، دانشجویان مقیـم کـوی دانشـگـاه  ١٣٢٨آبان  ٧تهران آغاز شد. در 
برای اعتراض به شرایط بسیار دشوار زندگی خویـش تظاهراتی تـرتـیـب 
دادند و از امیرآباد (محل کوی دانشگاه) به دبیرخانٔه دانشگاه رفتند. در 

، سازمان موقت دانشجویان کوی دانشگاه تشکیـل ١٣٢٨آذر  ٩ تـاریـخ
، اعتصاب دانشجویان دانشکدٔه پزشـکـی آغـاز ١٣٢٩شد. در فروردین 

مـاه طول کشید و از پشتیبانی تمام دانشـجـویـان  ۴شد. این اعتـصـاب 
دانشگاه برخوردار شد. دانشجویان سراسر دانشگاه با برپایی تظاهرات و 

پشتیبانـی  ١٣٢٩اردیبهشت  ١٨ های عظیم و باشکوه در روز گردهمایی
 خود را از دانشجویان دانشکدٔه پزشکی نشان دادند.

های گـونـاگـون،  های دانشجویی در دانشکده پس از تشکیل سازمان
هـا بـرای  نمایندگان منتـخـب ایـن سـازمـان ١٣٢٩اردیبهشت  ٢۴در 

 ٢۶تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهـران گـرد هـم آمدند، و در 
اردیبهشت، همراه با برگزاری نشست باشکوهی در محوطٔه دانشـگــاه، 

 تشـکـیـل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران اعالم گردید.
ای که بـه دسـت  های علنی گیری از امکان "سازمان جوانان" با بهره

آورده بود، تالش خود را برای به وجود آوردن سازمان جوانانی علـنـی و 
زودی بـه  ُپردامنه آغاز کرد. نخست، "آیندگان" منتشر شد، و دفتر آن به

آموز تبدیل شـد  محل گـرد هـم آمـدن جوانان کارگر، دانشجو، و دانش
های چـاپ  آوردنـد و شماره که برای "آیندگان" مقاله، خبر، و گزارش می
بـردنـد. بـعـد از انـتـشـار  شده را برای توزیع بین جوانان بـا خـود مـی

 ١٣٣٠"آیـنـدگـان"، کـه ارگان علنی "سازمان جوانان" بـود، در سـال 
هـای  "کانون جوانان دموکرات" تأسیس شد. "کانون" مـرکــز فـعـالـیـت

سیاسی، اجتماعی، هنری، و ورزشی جـوانـان بـود. نشـریـٔه "جـوانـان 
های آن روز بـود. بـرای  دموکرات" ارگان "کانون" از ُپرتیراژترین نشریه

آمــوزان، از بــه هــم پـیـوسـتـن  های صنفی دانـش دفاع از خواست
های متعددی در تـهـران، "سـازمـان  آموزان مدرسه های دانش سازمان
آموزان ایران" در سـال  آمـوزان تـهـران"، و سپس "سازمان دانش دانش
 تشکیل شد. ١٣٣٠

های جوانان و دانشجویـی در دوران ُپـرتـالطـم سـیـاسـی  سازمان
های  ای به پشتیبانی از حرکت ، به طور گسترده١٣٣٢تا  ٣٢٧های  سال

کارگری و مردمی برخاستند.اعتصاب دانشجویان دانشـکـدٔه پـزشـکـی 
هــا، در ابــراز  تــهــران و ســایــر دانشــکــده

همبستـگـی بـا اعتصاب کارخانـٔه نسـاجـی 

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ٣   

و  -به میهن ما رسوخ کرده بودند
پیکار در راه برقراری و حفظ صلح 

هـای مـبـارزات  از جمله عـرصـه
 سازمان جوانان تودٔه ایران بود.

این سازمان از نظر صنفـــی، در 
ها از حقوق کارگران دفـاع  کارگاه
کرد و بـا شـرکـت فـعـال در  می

ــراض ــری و  اعــت ــارگـ ــای کـ هـ
ــصــاب ــت ــران و  اع ــارگ ــای ک ه

ــورای  ــه "ش ــشــان ب ــک ــت ــم زح
کرد. سـازمـان  متحده"کمک می
هـا فـعـالـیـــت  جوانان در مدرسه

اجتماعـی و هـنـری و ورزشـی 
هـای  آموز و دانشـجـو در کـالس ای داشت. جوانان دانـش گسترده

هایی محکم از  رفتند و رشته سوادی به کمک کارگران می مبارزه با بی
آذر  ٢١آمد. هنگامـی کـه در  همکاری و دوستی بین آنـان پدید می

کارگران و زحمتکشان آذربایجان و مهاباد (کردستان) اسلـحـه  ١٣٢۴
به دست برای دفاع از حقوق مّلی و اجتماعی خود برضد ستـم مـّلـی 

ای در سراسر کشور جوانان را  دولت مرکزی قیام کردند، جـوانـان توده
نشـیـنــی  برای پشتیبانی از این دو نهضت تجهیز کردند. پس از عقب

های آذربایجـان و کـردسـتـان کـه بـا یـورش و سـرکـوب  نهضت
ها صـورت گـرفـت،  ناجوانمردانٔه ارتش ایران و به کمک امپریالیست

ای به زندانیان و تبعیدیان این نهضت در هر جا که بودنـد  جوانان توده
 کردنـد. کمک می

دانشجویان برای دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود و از جـمـلـه 
برای تشکیل سازمان صنفی واقعی و دموکراتیـک خـود، فـعـالـیـت 

هـا بـه مــنـــظـــور  وسیعی را آغاز کردند. نخستین ثمرٔه این فعالیت
های دانشجویی، تشکیل اتـحـادیـٔه دانشـجـویـان  تشـکـیـل سازمان

سازی، و آموزشگاه عالی مامایـی  دانشکدٔه پزشکی، داروسازی، دندان
تشـکـیـل  ١٣٢۴-١٣٢٣بود. این اتحادیه در اوایل سال تحـصـیـلـی 

 شد.
سرکوب نهضت دموکراتیک آذربایجان و کردستان، کـه سـرکـوب 
جنبش مّلی و دموکراتیـک در سراسر ایران و تشـدیـد دیـکـتـاتـوری 
محمدرضاشاه را به دنبال داشت، جنبش دانشجویی را هم زیر ضربـه 

بایسـت  های دانشجویی را که می قرار داد، و جریان تشکـیـل سازمان
به تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران مـنـجـر گردد، متوقف 

هـای  ساخت. ارتجاع از فرصت استفاده کرد و از فـعـالـیـت سـازمـان
که جنـبـش ١٣٢۶موجود دانشجویـی هم جلوگیری کرد. از میانٔه سال

هـای دانشجویـی  رفت، فعالیت مّلی و دموکراتیک دوباره رو به اوج می
ای گرفت و وسعت یافت. ارتجاع این بار به خـیـال خـود  نیز جان تازه

پیشدستی کرد و با طرح تعهدنامٔه ننگینی که دانشجویـان را از هـر 
١٣٢٧در سال تحصیلی  -چه صنفی و چه سیاسی -گونـه فـعـالـیـت

های دانشجویـی و  خواست از فعالیت ساخت، می محروم می ١٣٢٨-
هـای صـنـفـی  از مبارزٔه دانشجویان برای تشکیل مـجـدد سـازمـان

جلوگیری کند. مبارزه بر ضد این تعهدنامٔه ، کـه هر کس آن را امضـا 
شد، به تشـکـیـل سـازمـان مــوقــت  نویسی محروم می کرد از نام نمی

بـهـمـن  ١۵کـودتـای  شبـه دانشجویان دانشگاه تهران منجر گردید.
ای در مبارزه بر ضـد  به بهانٔه تیراندازی به محمدرضاشاه، وقفه ١٣٢٧

ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 

 ضمیمۀ دانشجویی

 ۴ادامه  در صفحه 



(احمد قندچی) در صحن دانشگاه تهران بر خاک ریـخـت و بـه هـم 
آمیخت. امپریالیسم و ارتجاع داخلی به این امـیـد واهـی بـودنـد کـه 

ساز در هم شکستـن و فـروپـاشـی  مرداد زمینه ٢٨ساختٔه   کودتای سیا
جنبش دانشجویی و حاکم شدن سکوتی قبرستانی بر محیط دانشـگـاه 

هـای پس از کودتا، دانشگاه شاهد دسـتـگـیـری و  خواهد بود. در مـاه
خواه بود. در خارج از دانشـگــاه،  اخراج عدٔه کثیری از دانشجویان ترقی
ای را دستـگـــیـــر و  دوسـت توده گزمگان رژیـم کـودتـا هزاران میهـن

های اعدام سپردند. اّما دانشـجـویـان،  ها کردند یـا بـه جوخه روانٔه زندان
در مقام گـردان رزمـنـدٔه مبارزات خلق، با محکوم کردن تـوطـئـٔه رژیـم 
کـودتــا، هــمــراه بــا شعارهای "نفـت مـال ماست" و "دست نظامـیـان 
از دانشگاه کوتاه" عزم خـود را در روشن نگه داشـتـن مشـعـل مـبـارزٔه 

هــاِی  جـویـی های قهرمان میهن اعالم کردنـد. در ایـن مـبـارزه خلق
دلیرانه، شـعـار هـمـیـشـه 
جاوداِن "اتـحـاد، مـبـارزه، 
پیروزی" همواره سـرلـوحـٔه 

خـواهـانـٔه  فریادهای آزادی
تمام دانشجویان در طـول 
 چند دهه مبارزه بوده است.

مـرداد، کـه  ٢٨بعد از 
های کـار صـنـفـی  امکان

علنی در کشـــور مـحـدود 
هـای  شده بـود، سـازمـان

صنفی دانشجویان کـه در 
کشورهای گـونـاگـون بـه 
وجــود آمــده بــودنـــد، 
توانستنـد واقـعـیـت درون 
ایران را به اطالع جهانیـان 
برساننـد، و بـا تشـکـیـل 
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 ۵ادامه  در صفحه 

شاهی، که به شهید شدن پنج کارگر انقالبی به دست نــیـــروهــای 
)، تشکیل "جمعیت ایرانـی ١٣٢٩انتظامی منجر شده بود (اردیبهشت 

هواداران صلح" که جوانان و دانشجویان در آن بـه طـور گسـتـرده 
) و با استقبال بسیار قشرهـاِی گوناگون ١٣٢٩شرکت داشتند (خرداد 

دهی تظاهرات وسیع دانشجویان در تـهـران  جامعه روبرو شد، سازمان
)، ابـراز ١٣٢٩با خواست خـروج استعمارگران انگلیسی از ایران (آذر 

هـای دانشجویی در تهران و  ها و تشکل دار سازمان همبستگی دامنه
ها با اعتصاب همگانی کارگران نـفـت بـنـدر مـعـشـور یـا  شهرستان

)، تشکیل "کانون جوانان دمـوکـرات ١٣٢٩ ماهشهر کنونی (اسـفـنـد
)، تـظـاهــرات گســـتـــردٔه دانشـجـویـان و ١٣٣٠ایران" (فروردین 

آموزان بر ضد دربار و ارتجاع که به قتل تعدادی از دانشجویـان  دانش
داران درباری بـه  آموزان به دست نیروهای انتظامی و چماق و دانـش

)، اقـدام ١٣٣٠آذر ١۶مـخ) منجر شد ( سرکردگی شعبان جعفری (بی
در اعتـراض  ١٣٣٠تیر  ٢٣انقالبی جوانان و دانشجویان در تظاهرات 

جمهور وقت آمریکا)  به ورود َهریمن، مشاور مخصوص ترومن (رئیس
بر ضـد دولـت  ١٣٣١تیر  ٣٠به تهران، حـرکـت انقالبی در تظاهرات 

قوام، همگی در تاریخ مبارزات دانشجـویـی میهن ما جایگاهـی ویـژه 
 دارند.

و یورش امپریالیسم و ارتجاع بـه  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ پس از کـودتـای
جنبش ضدامپریالیستی مردم ایران، "ســازمــان جـوانـان تـوده" در 

دهی جنبش اعتراضی بر ضد کودتای آمریکایی و رژیِم زاییده  سازمان
باختگاِن بنام "سازمان جوانـان تـودٔه  از آن نـقـشی فعال داشت. جان

های پس از کودتا، هـمـچـون وارطان سـاالخـانـیـان،  ایران" در سال
جهانگیر باغدانیان، محمود کوچک شوشـتـری، حسـیـن حـریـری، 

خواه، هرمز نـیـکـخـواه،  آرامائیـس، عـلـی بلندی، محمدنقی محبت
سبزعلی محمدپور، هـوشـنـگ پـوررضـوانـی، قــازار سـرکـیـسـیـان، 

بـاخـتـٔه گـمـنـام،  نیا، و دیگر قهـرمـانـان جـان رضوی، بزرگ شریعت
خواهی و پیـکـارگـران راه  ای و آزادی های تابناک جنـبـش توده چهره

 اند. بهبود زندگی مردم و زحمتکشان ایران
 
 آذر روز دانشجو،  ١۶

 “اتحاد، مبارزه، پیروزی”روز تولد شعار 
آذر، روز دانشجو، در گاهـنـامـٔه مبارزاتی مردم میهن مـا مـقـام  ١۶
تـوان دانســت  ای دارد. اهمیت این روز را فقط منحصر بدان نمی ویژه

خـواه در جـریـان تظاهراتـی بـر ضـد رژیـم  کـه سـه دانشجوی ترقی
شاهنـشـاهـی، بر ضد امپریالیسم، و به طـرفـداری از دموکراسی جان 

عطفی مهم در حـیـات مـبـارزات دموکراتیـک و  آذر نقطه ١۶باختند. 
مـرداد  ٢٨ خلقی میهـن مـا در دوران پس از کودتای امپریالیسـتـــی

بود. سه ماه و نیم پس از کودتای جنایتکارانٔه عامالن سـیـای  ١٣٣٢
هـا و  آمریکا و اینتلیجنت سرویـس بریتـانـیـا، در اوج دسـتـگـیـری

خواه، و در شرایطـی کـه  ها و نیروهای مّلی و ترقی ای های توده اعدام
رژیم کودتا و اربابان امپریالیستی آن در کار حاکم کردن دیکـتـاتـوری 

آوری بر میهن ما بودند، جنبش دانشجویی کشور دوباره  سیاه و خفقان
ای متحد را در راه استقرار دموکراسی و حاکمیت خلـق  پـرچـم مـبـارزه

آذر بـرای فـعـاالن  ١۶های عمده و مـهـم  بر دوش گرفت. درس
عـطـف تـاریـخـی  دانشجویی امروز را باید در ارتباط با همین نـقـطـه

 دانست.
ای (مصـطـفـٰی  در چنین روزی، خون دو دانشجـوی مـبـارز تـوده

خواهـی مـّلـی  رضوی) همراه با خون آزادی نیا و مهدی شریعت بزرگ

 ضمیمۀ دانشجویی

ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 
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ها، خواستار فشـار آوردِن افـکـار  ها، و انتشار بیانیه ها، کنفرانس کنگره
(  ١٩۶٠عمـومـی آن کشـورهـا بـه رژیـم ایـران شـونـد. در سـال 

دانشجویان ایرانی خارج از کشور موفق شدند "کـنـفـدراسـیـون  )١٣٣٩
هـای  دانشجویان ایرانی در اروپـا" را بـه وجود آورند. در تشکیل سازمـان

"کـنـفـدراسـیـون  صنفی در کشورهای اروپایی و متحد کردن آنهـــا در
جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی"، حزب تودٔه ایران سهم مـهـم و 
گاه قطـعـی داشته است. البته رهبری کنفدراسیون پس از مـّدتـی در 

رو و ِسکتاریست قرار گرفت، و این نهاد مـهـم  کنـتـرل نـیـروهـای چـپ
 مبارزاتی به بیراهه افتاد.

جوانان توده ای برای ادامه کار افشاگری علیه رژیم کپدتـا و بسـیـج 
سازمـان ” افکار عمومی مردم جهان در همبستگی با مبارزه برحق مردم 

(اودیسی) را پایه ریزی کـردنـد و “  جوانان و دانشجویان دمکرات ایران
را به عنوان ارگان این سـازمـان مـنـتـشـر “  آرمان” پس از مدتی نشریه 

کردند. آؤمان در آن ساله های طوالنی مهاجرت توانست نقش مهـمـی 
در افشای جنایات شاه و همچنین کارزار برای آزادی زندانیان سیـاسـی 

 از جمله رفیق صفر قهرمانی انجام دهد. 
جـنـبـش دانشجویی در عرصه های مختلف مبارزه با استبداد نقشـی 

خواهانٔه کشور ایفا کـرده اسـت. نـقـش  ارزنده در پیشُبرد جنبش آزادی
های مردمی، از جـمـلـه در تـظـاهـرات  جوانان و دانشجویان در قیام

، و سپس در رشد و پـیـدایـش جـنـبـش ١٣۴٢گستردٔه مردم در خرداد 
هـای این  چریکی در اواخر دهٔه چهل و اوایل دهٔه پنجاه، از جمله نمونه

هـای  ها در این دوران نیز تمام توان و امکان ای نقش و تأثیر است. توده
خود را برای پیشُبرد جنبش در مسـیـر همگامی با مبارزات مردم ایـران 
به کار بردند. رهبری حزب تودٔه ایران در مهاجرت، همـراه بـا دیــگـــر 
دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، توانست کارزار بزرگی را در افشـای 

دهـی کـنـد. اعـتـصـاب غـذای  رژیم شاه در خارج از ایـران سـازمـان
نـفـر از  ١۴دانشجویان مقیم خارج به مناسبت صدور حکم محکومیت 

، و ١٣۴۴متهمان حادثٔه تیراندازی به شاه در کـاخ مـرمـر در آبـان 
های ُپرشمار و اعـتـصـاب غذا در اعتـراض بـه صـادر کـردن  اعتراض

جو در خـارج از کشـور، کـه مـوج  حکم اعدام رفقا خاوری و حکمت
ای در کشورهای جهان در پی داشت و رژیم شاه را سرانـجـام  گسـتـرده

هـای  هـای صادر شده واداشت، از جمله نمـونـه به تجدیدنظر در حـکـم
موفق پیکار جوانان و دانشجویان در خارج از کشور اســـت. در درون 

ای با توجه به خـفـقـان شـدیـد و سـلـطـــٔه  کشور نیز نسل جوان توده
های گوناگون به عرصٔه مبارزه آمد. مـبـارزٔه  پـلـیـسـی سـاواک، به شکل

هـای  رفیق هوشنگ تیزابی در اواخــر دهــٔه چــهـــل در مـحـفـل
، مبارزٔه گروه مـنـشـعـب از ١٣۵٣دانشجویی، و جان باختن او در سال 

هـای فدایی خلق و سپس جان باختـن رفـیـق تـورج  سازمان چـریـک
، و تشکیل سازمان انقالبی و ١٣۵۵حیدری بیگوند از این گروه در مهر 

ای در  "نوید" توسط رزمندگان جوان و دانشجـویـان تـوده زیـر زمـیـنـی
درون کشور، از جمله رفیق شهید حـیـدر مهرگان (رحمان هاتـفـی)، از 

های بارز ادامٔه حضور و نقش فعال حزب تودٔه ایـران در عـرصـٔه  نمونه
 پیکار جوانان و دانشجویان است.

 
 جنبش دانشجویی و نقش مهم آن در پیروزی 

 ۵٧انقالب بهمن 
های شعر و ادب در مـهـر  ای در موفقیت شب دانشجویان چپ و توده

گـیـری مترقی آن، سهم مهمی داشتند. در آبان همـان  ، و در سمت۵۶

ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 

گـیـر  های دانشجویی بیـش از پـیـش خصلت همـه سال، گردهمایی
هـای  سیاسی بـه خـود گـرفـت، و بـرای شـنـیـدن سـخـنـرانـی

ها، از  های عرصٔه سیاسـت و ادب، در بسیاری از دانشگاه شخصیت
دانشگاه تهران گرفته تا بابلسر و دانشگـاه جـنـدی شـاپـور اهـواز، 

های متعددی ترتیب یـافـت که البته مرتب با هجوم وحشیانـٔه  جلسه
شد. تحّصن تاریخـــی در  ها روبرو می پلیس و گارد مسّلح و ساواکی

بـر  ۵۶دانشگاه تهران و اجتماع دانشجویان و اسـتـادان در آبـان 
هایی کـاری فـرود  شالودٔه بنای تقلب و تحریِف رژیـم پهلوی ضربه

هـای درس  آورد. در اواخر آبان، مأموران چماق به دست به کـالس
دانشکدٔه ادبیات دانشگاه تهران حمله بردند و استاد و دانشـجـو را 

روز تعطیل کردن حســـیـــنـــیـــٔه ارشـاد،  مضروب کردند. در سال
های چمـاق  کماندوها به اجتماع آرام دانشجویان حمله بردند. دسته

به دست سـاواکـی در بـابـلـسـر بـه نـام "اولـیـای دانشـجـو"، در 
های نزدیک تهـــران و در  کاروانسراسنگی به نام "کارگر"، و در کوه

بکس و زنجیر و چوب و چماق بـه  اصفهان به نام "دهقان"، با پنجه
در ماه آذر همان سال، که دانشجویان در  جان دانشجویان افتادند.

هـا  ها تعطیل بود، دانشجویـان را از دانشـکـده اعتصاب و دانشگاه
دانشـجـوی  ٨٠٠، از ۵۶کـردنـد.در سـال  اخراج و مضـروب می

نفر را به دستور مسـئـوالن ساواکی  ۶۵٠دانشگاه صنعتی اصفهان، 
اخراج یا برای مّدتی از تحصیل محروم کردند. حضور دانشـجـویـان 

یکی دیـگـر از  ۵۶در تظاهرات صدهزار نفری مردم تبریز در بهمن 
های درخشان جنبش دانشجویی ایران در آن زمان اسـت. در  نقطه

، جنبش دانشجویی نـقـشـی ١٣۵٧آستانٔه انقالب شکوهمند بهمن 
مستمر، مهم، و تعیین کننده در مبارزات ضدسلطنتی ایـفـا کـرد و 

گـاهـی دادن بـه دیـگـران  نقـش این جنبش در کمک رسانی و آ
 انکارناپذیر است.

گیری جنبش ضدامپریالیستی و ضدسـلـطـنـتـی مـردم در  با اوج
شـهـریـور آن سـال، عـدٔه  ١٧خصوص در  ، و به١٣۵٧شهریور 

وطنان آزادٔه ما به خاک و خـون کشـیـده شـدنـد.  ُپرشماری از هم
شهریور، دانشجو بودنـد. در روز چـهـلـم  ١٧شماری از شـهیـدان 

، دانشگـاه تـهـران بـه ۵٧مهر  ٢۴شهید شدن دانشجویان، در روز 
گـیـری جـنـبـش  محاصرٔه کامل ارتش درآمده بود. در جـریـان اوج

های مبارزاتی پیشین که حـزب تـودٔه ایـران  مردمی و به یاری سّنت
بنیان گذارده بود، سـازمـان مـّلـی دانشگاهیان تشکیـل شـد. ایـن 
سازمان، که سپس نقش بس مهمی در جنبش ایفـا کـرد، زایـیـدٔه 
گاهی باالی استادان و کادر آمـوزشـی  نـیـازی عینی و ثمرٔه سطح آ
در سراسر کشور بود. این سازمان، همراه با دانشجویان، در لـحـظـٔه 

 ۶ادامه  در صفحه 

 ضمیمۀ دانشجویی



١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ۶   

ســـازمــان داد،  57حّساس تاریخی "هفتٔه همبستگی مّلی" را در آبان 
 که نقطٔه تحّولی در مبارزات انقالبی بود.

پس از پیروزی انقالب، دانشجویان خواستار به وجود آوردن وضعیتی 
مساعد به منظور پیشرفت کشور و استقرار دموکراسی در جامعه بـودنـد، 

ها و قشـرهـای زحمتکـش خـلـق،  و در این راه، همدوش با دیگر طبقه
های پس از انـقـالب  ناپذیر را سازمان دادند. در سال ای خستگی مبارزه

هـای فــراوانــی شـده  آذر تالش ١۶بهمن، برای به فراموشی سپردن 
 است.

هایی که  رغم همٔه تالش های پس از پیروزی انقالب، به در همٔه سال
شود، رژیم والیـت فـقـیـه بدون وقـفـه سـعـی  اکنون نیز می شد، و هم

های سّنتی دانشجویان را با برچسب اسالمی در  داشته است که حرکت
ها به طور عمده با شکست مواجه شـده  مـهـار خـود آورد. اّما این تالش

است. فضای باز چند سال اّول پس از انـقـالب ایـن فـرصـت را بـه 
هـای  ای را در مـعـادلـه دانشجویان داد تا بار دیگر نقش تعیین کننـده

توان گفت که تفکر حـاکـم بـر  سیاسی کشور ایفا کنـنـد. بـه جرئت می
هــای چـپ بـوده  جنبش دانشجویی میهن ما در کل متأثر از اندیشــه

های اّول پس از انقالب، حتٰی نیروهای مذهبی فعال در  است. در سال
کردند.  هایشان را بر اساس گفتمـان چـپ تنظیم می این عرصه، فعالیت

سازمان جوانان تودٔه ایران و  سازمان جوانان و دانشجویـان دمـوکـرات 
کـرد، در  ای فـعـالـیـت مـی ایران، که در اتحاد با دانشـجـویـان تـوده

های جوانان و دانشگاهـیـان بـه نیرویی اثرگذار در بسـیـج نسـل  محفل
جوان در راه مبارزه با هدف عمق بخشیدن به انقالب تـبـدیـل شـدنـد. 

ها چشمـگـیـر  گرایش به پیوستن به صفوف حزب تودٔه ایران در دانشگاه
 بود.

هـای انـقـالبـی،  مرتجعان حاکم، در هراس از همین رشـد انـدیشـه
ها بـپـردازنـد. بـا  ترفندهایی را به کار بستند تا به رویارویی با این اندیشه

های رژیم به منظور مهـار و کـنـتـرل کـردن جـنـبـش  وجود کوشش
های دیـکـتـاتـوری  دانشجویی و استفادٔه ابزاری از آن برای تحکیم پایه

شـان  مندی والیـت فـقـیـه، دانشجویان بر پایٔه خصلت نوجویی و اندیشه
های درخشان گذشتـه را در فعالیت دانشجویی در پـیـش  بار دیگر سّنت

تشکیالتی موسوم به دفتر تحکیم وحدت که مرتجعان حـاکـم  گرفتند.
های انـقـالبــی و دانشـجـویـان  در اوایل انقالب برای مقابله با اندیشه

های بعدی مـیـهـن در  دگراندیش شکل دادند، در نهایت در سیر تحول
های  آن به زندان چنان وضعیتی قرار گرفت که عدٔه زیادی از فعاالن آن

جمهوری اسالمی افتادند، عدٔه زیادی شکنجه و عدٔه زیـادی هـم بـه 
 تبعید ناخواسته مجبور شدند. 

 
  نو در جنبش دانشجویی  ای شروع مرحله

گرچه هجوم خونبار رژیم والیی بـر ضـد جـنـبـش دانشـجـویـی، و 
"انقالب فـرهـنـگـی" (و در واقـع  ترفندهای ارتجـاعـی گـردانـنـدگـاِن 

ضدانقالب فرهنگی)، توانست برای چند سالی سکوت سنگینی را بـر 
الله خمینـی  یافتن جنگ و فوت آیت ها حاکم کند، اّما با پـایـان دانشگاه

اجتماعی و سیاسی جمهوری اسـالمــی، -و گسترش بحران اقتصادی
گـیـری  ها به صحنٔه بحث و مـوضـع روند دگرگون شدن محیط دانشگاه

هـا بـا  تدریج آغاز شد. دانشجویان دانشگاه پیرامون رخدادهای میهن به
بــا  درک عمق بحران در کشور، بنا بر طبیعت معترض و پرسشگر خود،

نو، دگر بار پرچم مـبـارزه را بـر دوش گـرفـتـنـد و  های دهی سازمان
، روز تاریـخـی ۶٠های دهٔه  کـوتـاه در سال  ای برافراشتند. پس از وقفه

آذر بار دیـگـر  ١۶ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 
جایگاه خـود بـه 
مثابه نماد مـبـارزٔه 
ـــــش  ـــــب ـــــن ج
دانشجویی ایـران 

 را بازیافت.
تـــــجـــــربـــــٔه 

هــای دهـٔه  سال
نشـان داد  ١٣٧٠

که آزاداندیشی و 
خـــواهــــی  آزادی

نـتـیـجـٔه عینی و 
نـــــاگـــــزیـــــر 

کـــارگـــیـــری  بـــه
ـــــــــای  روش هـ

ــی و  ـــ ــم ـــ ــل عـ
ــی در  ــدالل ــت اس
محیط دانشگــاه 
اسـت که بر پایـٔه 

ــت ــی ــع ــای  واق هـ
ــی،  ــاســـ ـــ ــی ســـ
ــمــاعــی، و  اجــت
اقتصادی کشـور 

کند و  عـمـل می
با مستقر کــردن 
سـتـاد انـقـــالب 
فـرهـنـــگـــی و 
ـــــاد  ــــــ ـــــه جـ

دانشگاهی و دیـگـر نهادهـای سـرکـوب و تـفـتـیـش عـقـایـد در 
هایی کـه در طـول  توان از آن جلوگیری کرد. تحّول ها نمی دانشگاه
ها در دفتر تحکیم وحدت به وجود آمد، باعث گـردیــد تــا  این سال

گرایش فعالیت دانشجویی در این تشکیالت رویکردی هر چه بیشتر 
انتقادی نسبت به حاکمیت در پیش گیرد و در شکلی نو بروز کـنـد. 
فضای سرکوب شدید و اختناق بر ضد نیروهـای چــپ، در عـمـل 

دار را از آنها سلب کــرده بــود،  امکان تحّرک سیاسی علنی و نشانه
اّمـا فعاالن دانشجویی برای نشان دادن مـخـالـفـت خـود از هـر 

هـای  کـردنـد تـا مخالفتشان را با سـیـاسـت ای اسـتـفـاده مـی روزنه
مـذهــبـــی -ضدمردمی رژیم والیی حاکم بیان کنند. نیروهای مّلی

درپی همـچـنـان بـر  های پی در ایران که با وجود فشارها و سرکوب
هایی هـر چـنـد  فشردند و هنـوز امکان فعالیت موضع خود پای می

 محدود داشتند، توجه دانشجویان را به خود جلب کردند.
جمهوری دّوم خـرداد  مقطع تاریخی مهم دیگر، انتخابات ریاست

بود که در آن نمایندٔه اصلح ولی فقیه سیـلـی مـحـکـمـی از  ١٣٧۶
ها خورد. دانشجویان و جوانان در کنار زنان کشور نقش یـزرگـی  توده

در شکسن نماینده اصلح ولی فقیه و انتخاب محمد خاتمی داشتند. 
بها بـرای مـردم ایـران و فضـای  این پیروزی مردمی فرصتی گران

مناسبی برای تحّرک بیشتر جنبش دانشجویی ایـران فـراهـم آورد. 
خصـوص در  هایی که در عرصٔه سیاسـی و اقـتـصــادی، بـه تحّول

جمهوری هاشمی رفسنـجـانـی پـدیـد آمـده بـود، بـه  دورٔه ریاست
آور نـرخ تـوّرم تـا پـنـجـاه  ورشـکـسـتـگـی اقتصادی، رشد سرسام

رحمانٔه مخالفان در داخل  درصد، ترور بی

 ضمیمۀ دانشجویی

 ٧ادامه  در صفحه 



حمله به مردم عادی، مکان عمومی و “ منتشر کرد، ازجمله یادآور شد: 
تیرماه، نـقـشـٔه  ٢١شنبه  امنیتی و ارعاب در روز سه دامن زدن به َجِو بی

سـازِی سـرکـوب  شوم نیروهای امنیتی و ارتجاع حاکم بـرای زمـیـنـه
و در …”  ای فرمان آن را قبًال نوشته بـود.  خونینی بود که علی خامنه

حمایتش از دانشجویان، افـزود:  انتقاد به عملکرِد دولت خاتمی در عدم
پرسند که سکوت و حمایت ضمنِی دولت خـاتـمـی از  حق می مردم به“ 

، چـه ” تکه کردن مخـالـفـان تکه“ های منکوب و مرعوب کنید و  عربده
صدایی و همگام شدن با سرکوب وحشـیـانـٔه جـنـبـش  معنایی جز هم

نـامـٔه “ نقل از:  [به…”  تواند داشته باشد خواهان می دانشجویی و آزادی
 ].  ١٣٧٨تیرماه  ٢٩، ۵۶٢، شمارٔه ”مردم

شاهدان این رویداد، کوی دانشگاه تهران را پس از ایـن یـورش بـه 
جا مانده از بمـبـارانـی هوایی تشـبـیـه کـردنـد. روز بـعـد،  ایی به ویرانه

دانشجویان تظاهراتی برگزار کردند کـه در طـول حـیـات جـمـهـوری 
سرعت به شهرهای دیگر  سابقه بود. اعتراض دانشجویان به اسالمی بی

ایران گسترش یافـت. در زنـجـان، مشهد، سیسـتـان و بـلـوچسـتـان، 
لرستان، شاهرود، کرمان، هرمزگان، یزد و رفسنجان، و همچـنـیـن در 

های گسترده به مّدت چند روز ادامـه داشـت.  دانشگاه تبریز، اعتراض
چند روز پس از این تظـاهـرات گستردٔه دانشجویان، مزدوران جنایتـکـار 

ها آمدند و با مضروب کردن مردم، آتش زدن وسایل نقلـیـه و  به خیابان
مکانهای عمومی، زمینه و بهانه را برای کودتای ارتجاع فراهم آوردنـد. 

هـای دانشجویان و نیروهای مترقی آغاز شد. گـزمـگـان  یورش به خانـه
بـنـــد بـه چشـم بـه  مسّلح شبانه صدها نفر را دستگیر کردند، و چشم

تیر نشان داد که جـنـبـش دانشـجـویـی  ١٨ها بردند. قیام  گاه شکنجه
ترین نیروهای اجـتـمـاعـی در جـنـبـش  کشور، در مقام یـکـی از مهم

گاهی و درایتی ستودنی بهره مند است، و ارتجـاع بـا  مردمی، از سطح آ
های سنگینـی کـه بـه ایـن  اش و نیز ضربه کار برده همٔه ترفندهای به

جنبش وارد کرد، نخواهد توانست این گردان رزمنده را از پیـکـار در راه 
 تحقق آزادی و جامعٔه مدنی باز دارد.

 
 جنبش دانشجویی زنده است!

جمهوری محمد خاتمی، و سـپـس حـذف  با پایان یافتن دورٔه ریاست
طلبان حـکـومـتـی در انتخابات مجلس هفتم، و روی کار آمدن  اصالح

هایی اساسـی در فضـای سیاسی ایـران بـه  نژاد، تحّول محمود احمدی
ها، فشـار روز افــزون بــه  های این تحّول وجود آمد. یکی از مشخصه

جـنـبـش دانشجویی بود. در ورای تمام این فشارها، حاکمیت سرکوبگر 
دفتر تحکیم وحدت، در حکم تنها تشکل دانشجویـی کـه  بر انـحـالل

هـای فـکـری گونـاگـون  دانشجویان با افق
توانستند زیر لوای آن بـه مـبـارزٔه خـود  می

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ٧   

و خارج کشور، و بستن تمام فضاهای تنفسی منجـر شـده بـود. اگـر 
های فـزایـنـده بـه نـحـوی در جـنـبـش  بگوییم بازتاب این نارضایتی

 ایم. دانشجویی نمود پیدا کرده بود، سخنی به گزاف نگفته
جـانـبـه بـر  رژیم والیت فقیه پس از نزدیک به دو دهه تسلـط هـمـه

های تبلیغاتـی، و  آموزش و پرورش، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، ارگان
در غیبت نیروهای سیاسی دگراندیش به سـبـب سرکوب شدید، مصّمم 
بود با استفاده از فرصت به وجود آمده به "تربیت" نسلی کـه در دامــان 
خودش متولد و بزرگ شده بود دست بزند، و از آن نسلی مطیع و گوش 
به فرماِن ولی فـقـیـه بسازد، و برای انجام مقصدهای ارتجاعی خود از 

برداری کامل کند. سیاست ضدمیهنی ضدمردمی ادامٔه جنـگ  آن بهره
هـا هـزار نـفـر از جـوانـان کشـور  با عراق، کـه در جـریـان آن ده

هـای رژیـم  ای کوچک از جنایت های جنگ شدند، گوشه قتلگاه روانـهٔ 
هـای  والیت فقیه بر ضد مردم میهـن ما بود. با وجود تمام ایـن تـالش

غـایـت ارتـجـاعـی  مذبوحانه، نسل بالیده پس از انقالب، به ماهیت بـه
 خوبی پی برد و به رویارویی با آن برخاست. حاکمان اسالمی به

 
 تیر و سرکوب خونین جنبش دانشجویی ١٨حماسۀ 

آمـیـز اعـتـراِض  ، ابـراِز مسـالـمـت١٣٧٨تیرمـاه  ١٧روز پنجشنبه 
اصـالح “ در ارتباط با الیـحـٔه   دانشجویان، در محوطٔه کوی دانشگاه،

الله ــ کـه در پشـت  ، با یورِش ددمنشانٔه انصارحزب” قانون مطبوعات
شد،   رو گاردهای ضدشورش نیروهای انتظامی پنهان شده بودند ـ روبه

دِم جمـعـٔه  سابقه بود. سپیده های کشور کم یورشی که در تاریخ دانشگاه
تیرماه، شماری از چاقوکشان مرتبط و وابسته به نیروهای انتظامـی  ١٨
ها را سفید کرده بودند،  مخ گری روِی شعبان بی فقیه، که در وحشی ولی

های هولناکی بـر ضـد  جنایت به خوابگاه دانشجویان یورش بردند و به
عـالـی  آمـوزش و جوانان دانشجو دست زدند. در اطالعیٔه وزارت فرهنگ

های امنیتی ازجملـه  در همان روز صادر شد، دربارٔه این جنایت دستگاه
تظاهرات جمعی از دانشجویان در محوطٔه کوی دانشگاه و “ گفته شد: 

اتمام بـود  که با مدیریِت مسئوالن دانشگاه روی به در مقابل آن، درحالی
بـار  ای تلخ و تـأسـف آمیِز نیروهای انتظامی به حادثه با مداخلٔه خشونت

هـا و  نظیر بـود، حـرمـت تبدیل شد. در این حادثه، که در نوع خود بی
سادگی مقدور نخواهـد  ها به ها شکسته شده است که بازسازِی آن حریم
هـا،  ورود به حریِم دانشگاه بدوِن اجازه، شـکـسـتـن َدِر اتـاق…  بود. 

تخریب، انهدام لوازم شخصی دانشجویان و وسایل عمومی دانشـگـاه، 
وَشتـم  ها، ورود به ساختمان دانشجویان خارجی و ضرب آتش زدن اتاق

شان، شلیِک گلوله و پرتاب کردن دانشجویان از  ها و تخریب وسایل آن
هـا و  قتل رساندِن تعدادی از آنان. سوزاندِن کتاب پنجرٔه اتاق [ها] و به

اند. تعـداد  سوخته شده های خاتمی و شریعتی هم نیم ها، عکس عکس
شـود. امـا  مضروبان و مجروحان بیش آر دویسـت نـفـر بـرآورده مـی

ای است. از یک تا هـفـت [ُکشـتـه] روایـت  شدگان موضوع تازه کشته
تیر در تـاریـخ  ١٨اند.  اند. تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شده کرده

 …”ثبت شد. 
هـا بـه  فقیه، موِج اعتراض های هولناک انصاِر ولی در پی این جنایت

های کشور کشانده شد که بـا سـرکـوِب  تمام مراکز آموزشی و دانشگاه
بـهـانـٔه آشـوِب  رو گردید. رژیم بـه فقیه روبه خشن و خونین رژیم والیت

ای بـر  طورِکامـل نـظـامـی ، َجِو به” اراذل و اوباش“ عمومی و مقابله با 
شهرهای ایران حاکم کرد. کمیتٔه مرکزی حزب ما در همان دوران در 

یی که در دفاع از مبارزه و پیکاِر دالورانـٔه دانشـجـویـان کشـور  اعالمیه

ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 

 ضمیمۀ دانشجویی

 ٨ادامه  در صفحه 



و جوانان دستگیر شده نشان روشنی از هراس رژیم از جنبش جوانان و 
دانشجویان کشور و نفوذ عمیق اندیشه های مارکسیستی و توده ای در 

 میان آنان است. 
علی خامنه ای در دیدار به نمایندگان دانشجویان ضمن اعـتـراف بـه 

توده ای در میان دانشجویان از جمـلـه   –نفوذ اندیشه های مارکسیستی 
گفت: "حاال خوشبختانه شکست کمونیسم به معنای شکسـت تـفـّکـر 
مارکسیستی در دنیا تلّقی شده و درست هم همین اسـت. الـبـّتـه مـن 

را  مارکسـیـسـم ام در دانشگاه ما یک جریان هایی باز دارند حرف شنیده
ی خاموش است ایـن،  دوباره زنده می کنند، منتها این، دمیدن در کوره

ام  نقش بر آب زدن است؛ دیگر به درد نمیخورد. ... لکن حاال شـنـیـده
ها [دنبال این هستند] که اگر واقعّیت داشته باشد و االن جریان  بعضی

مارکسیستی به صورت فکری در دانشگاه ما فّعال باشد... همانهایی که 
بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند  حزب توده عضو

در تلویزیون جمهوری اسالمی، بدون اینکه فشار و زوری وجود داشـتـه 
را نوشتند و خواندند؛ این را شماها شاید یـادتـان “ نامه  کردم  غلط” باشد، 

است... این جزو اسناد بسیار با  ۶٠ی]  نیست؛ مال سالهای اوائل [دهه
ارزش صداوسیما است؛ نگذارند از بین برود؛ اینها خیلی چـیـزهـای بـا 
ارزشی است. خب، بعد از این حرفها، حاال همانها بـرمـیـدارنـد کـتـاب 

عنوان دفاع از مـارکسـیـسـم؛ خـب ایـن  مینویسند و جزوه مینویسند به
//:httpsمسخره است." (به نقل از پایگاه خبری علـی خـامـنـه ای 
farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255) 

نگاهی به تاریخ حزب توده ایران و جنبش جـوانـان و دانشـجـویـان 
میهن، روشن می کند که ارتجاع در نهایت قادر نخواهد بود مانع از رشد 
و اعتالی جنبش دانشجویی کشور شود. در بیش از هفت دهه از ایـن 
تاریخ پر فراز و نشیب، جوانان توده ای ها در مبارزه ای نابرابر و خونین، 
ولی همچنان مصمم و استوار به وظیفه خود برای اثرگذاری بایسـتـه و 

 انقالبی بر حیات سیاسی ایران ادامه می دهند.  
جوانان توده ای در آستانه روز دانشجو، بار دیگر عهد می بنـدنـد کـه 

آذر و دیگر جان باختگان جنبش دانشجویی را  ١۶پرچم جان باختگان 
اتحاد، مبارزه، ” همچنان در اهتزاز نگه دارند، و یا تکیه بر شعار تاریخی 

در کنار دیگر دانشجویان مبارز و دگر اندیش از مـبـارزه بـرای “  پیروزی
رهایی کشور از بندهای استبداد تاریک اندیش دینی از هیچ کـوشـشـی 

 دریغ نورزند.
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ادامه دهند، تمرکز کرد. با دستگیری فـعـاالن دانشجویی مـرتـبـط بـا 
نــژاد،  جـمـهـوری احـمـدی دفتر تحکیم وحدت در دورٔه اّول ریـاسـت

تـر  روز تـنـگ فضـای تنفسی در درون این تشکل برای فعاالن آن روزبه
شد. با همٔه اینها، اسـتـقـامـت و پـایـداری ایـن جـنـبـش تـوانسـت 

های حاکمیت را به منظور اضمحالل این تشکل، و در نهـایــت  تالش
جنبش دانشجویی، به شکسـت بـکـشـانـد. در جـریـان انـتـخـابـات 

، که میرحسین موسوی و مـهـدی ١٣٨٨ خـرداد ٢٢جمهـوری  ریاست
نـژاد در کارزار انـتـخـابـاتـی  کروبی دو کاندیدای جّدی در برابر احمدی

های قبــل  های دانشجویان از رکود نسبی سال بودند، بار دیگر فعالیت
ای رسید. رژیم والیت فقیه و مرتـجـعـان  خارج شد و بـه دوران اوج تازه

گاه از نفرت توده ها نسبت بـه آنـهـــا، در حـالـی کـه تـمـام  حاکم، آ
نــژاد  ها و شاهدهای عینی بر شکست سنـگـیـن احـمـدی نظرسنجی
ریزی شـده، راه تـقـلـب  دادند، با رویکردی از پیش برنامه گـواهـی می

ها را در پیش گرفتند، که به تبـدیـل شـدن کشـور بـه  گسترده در رأی
های تا کنون ثبت شده در مـقـابـل  ترین رویارویی صحنٔه یکی از بزرگ

هایش را  ریزی رژیم والیت فقیه منجر شد. ارتجاع حاکم که تمام برنامه
گاهی از خطر سازمان دهی وسیع جنبش  از قبل کرده بود، بار دیگر با آ

هـای کشـور،  های متعدد و وحشیانه به دانشگاه دانشجویی، در هجوم
خصوص در تهران، در صدد برآمد که این گـردان مـبـارز و تـعـیـیـن  به

کننده در جنبش مردمی را به ُمحاق سکوت ببرد. از هنگام انتـخـابـات 
تـریـن  به بعد، ما شاهد یکی از خشـن ١٣٨٨جمهوری در خرداد  ریاست
های تا کنونی بر ضد جنبش دانشجویی بودیم. محرومـّیـت از  سرکوب

هـای تلویزیونـی  تحصیل، به زندان افکندن، به صحنه آوردن نـمـایـش
های آشکار جسمـی و روانـی، و اجـبـار  مشمئزکننده پس از شکنجه

هایی مـهـلـک بـر  بسیاری از فعاالن به تبعید به خارج از کشور، ضربه
خصـوص در آسـتـانـٔه  جنبش دانشجویی وارد کرد. این فشــارهــا بـه

شّدت یافت. دفتر تـحـکـیـم وحدت در ارتباط با ١٣٨٨ آذر ١۶سالگـرد 
ای نوشت: "امروز جریانی روی کـار آمـده کـه  این فشـارهـا، در بیانیه

گرچه هنوز اعالم نکـرده که مایل به تأسیس حزب رستـاخـیــز اسـت، 
کند. اگــر رســـمـــًا اعــالم  اّما عمًال کشور را بـه آن سـو هدایت می

کند که مردم ناراضی بیـایـنـد و روادید خروج از کشور را دریـافـت  نمی
وقـفـٔه  کنـنـد و بــا بـازداشـت بـی کنند، در باطن همین را زمزمه می

انـد...  دگراندیشان آنها را در دو راهی زندان یـا تـرک دیـار قــرار داده
ترین شرایط خود پس از وقوع  فعاالن سیاسی در حـال حاضر در سخت

های سیاسی برای بـرگـزاری یـک  انقالب قرار دارنـد، حـداقـل آزادی
جلسٔه ساده نیز از آنها گرفتـه شـده است. با وجود چنین شرایـطـی، از 

های ادواری پیش رو همانند گذشـتـه  خواهیم در مراسم عموم مّلت می
تر  آمیز خود را که نوید پیروزی گل بر گلوله است گسترده مشی مسالمت

 کنند."
ولی علیرغم این سرکوب خونین و دوران نسـبـی رکـود، جـنـبـش 

در صـف نـخـسـت  ١٣٩٨و  ١٣٩۶دانشجویی کشور بار دیگر در سال 
مبارزه با رژیم ضد مردمی بود. جوانان جان به لب رسیده از سـیـاسـت 
های واپس گرایانه حکومت اسالمی و تشدید جو فشار و اخـتـنـاق در 
حالی که هیچ آینده روشنی پیش روی خود نمـی بـیـنـنـد در جـریـان 

، در بـیـش از صـد شـهـر ٩٨و  ٩۶اعتراض های گسترده سال های 
کشور، در صف نخست مبارزه با گزمگان رژیم بودند و صـدور احـکـام 
جابرانه زندان هی طویل المدت توسط قوه قضائیه رژیـم بـه رهـبـری 
جنایتکاری همچون محمد رئیسی در ماه های اخیر بر ضد دانشجویان 

ادامۀ تاریخچه ای از جنبش دانشجویی 

 ضمیمۀ دانشجویی



حساسیت فوق العاده سران رژیم نسبت به تـوان و روحـیـه مـبـارزه 
 جویی جنبش دانشجویی میهن ماست.

دانشجویان وابسته به نهادهای حـکـومـتـی" جـامـعـه اسـالمـی 
تالش کـردنـد تـا بـا  ١٣٩٨دانشجویا ، به بهانه آغاز سال تحصیلی 

انتشار بیانیه ای برگرفته از "پـنـدهـا"ی (دسـتـورات) خـامـنـه ای، 
به دانشجویان دگر اندیـش و تـحـول طـلـب اعـالم   هشدارخود را

 در این بیانیه از جمله آمده است:  کنند.
چند صباحی است که در کشور افرادی تحت عـنـوان عـدالـت   "

خواهی دست به کارهایی می زنند که شأنیت گفتمان عدالت را زیـر  
برد..... تعریف ما از عدالت غیر از تفکرات مارکسیسـتـی ،  سوال می

 )١٣٩٨سوسیالیزم و کمونیزم است."(خبرگزاری شفقنا اول مهر 
خامنه ای و دیگر سران حاکمیت که بـه خـوبـی از رشـد افـکـار 

گاه هستنـد   مترقی و عدالت خواهانه در میان جوانان و دانشجویان آ
، دستور برخورد خشن و جنایتکاران را به نیروهای لباس شخصـی و 
دانشجویان وابسته به نظـام را بـه طـور واضـح و روشـن عـلـیـه 

 خامنه ای می گوید:  اند. دانشجویان دگر اندیش اعالم کرده
هـای فـکـری و عـمـلـی جـهـادی،   " من به همه آن هسـتـه

در سرتاسر کشور مرتبا می گویند هر کدام کارکنید ،   فکری،فرهنگی
مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اخـتـیـار.... آنـجـایـی کـه 
احساس می کنید دستگاه مرکزی اختاللی دارد.. ..بـایـد خـودتـان 
تصمیم بگیرید ، فکر کنید، پیدا کـنـیـد، حـرکـت کـنـیـد ، اقـدام 

 )٩۶آذر  ١٨کنید."(مشرق نیوز 
 کند که: ، به دانشجویان توصیه می١٣٩٠مرداد  ١٩و در 

" به طور جدی به کارهای فکری و فرهنگی برنامه مند و هدفمنـد 
دانشـگـاه    و عمیق بپردازید . یک وقت است که دشمن به عـرصـه

تهاجم آشکار می کند اینجا شما باید حضور آشکار داشته بـاشـیـد ، 
 و امثال اینها." ٨٨مثل مسائل دوره فتنه 

برای خامنه ای و دیگر سران حاکمیت والیی، سرکوب ، کشتـار و 
قلع و قم حرکت های عدالت جویانه مردم تنها شیوه حکومت مداری 

تـریـن  ترس از جنبش دانشجویـی سـبـب شـده تـا خشـن  است و
میلـیـون  ۴ها را علیه آنها به کار بگیرند. در حال حاضر حدود  جنایت

دانشجو در کشور است که تشکل و انسجام این تعداد از جـوانـان و 
تواند برای رژیـم  پیوستن آنها به جنبش مردمی و ضد استبدادی می

 بسیار گران تمام شود.
از سوی جمهوری اسالمی تالش های فراوانـی صـورت گـرفـتـه 

مـراکـز   است تا دانشگاه ها را بـه

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ٩   ویژه نامٔه یکصد سالگی 

های جنبش  دشواری
دانشجویی در شرایط 

 خطیر کنونی
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نگاهی گذرا به جنبش دانشجویی در نزدیـک بـه هـفـت  
دهه گذشته نشان داده است که جنبش دانشجویی هـمـواره 
سنگر مستحکم مبارزه بر ضد استـبـداد و بـرای آزادی در 

میهن ما بوده است است و به همین دلیل نیز همواره مورد تهاجم نهـادهـای 
امنیتی رژیم های استبدادی شاه و جمهوری اسالمی قـرار گـرفـتـه اسـت. 
نقش برجسته جنبش دانشجویی کشور در مبارزات انقالبـی مـردم و نـمـاد 

این جنبش در روند مبارزات مدنی کشور برای دستیابی   روشنی از تاثیرگذاری
 ١٣۵٧در پی پیروزی انقالب  به استقالل ، آزادی و عدالت اجتماعی است. 

، نیروهای ارتجاعی با هراس از ماهـیـت انـقـالبـی و رادیـکـال جـنـبـش 
هـدف   دانشگاه های کشور را  دانشجویی کشور ، از همان سالهای نخست

پاکسازی های ارتجاعی خود قرار دادند و تحت شعار "انـقـالب فـرهـنـگـی" 
یورش گسترده ای را به دانشگاه و دانشگاهیان آغاز کردند. ولـی بـا وجـود 
همه فشارها برای از میدان به در کردن دانشجویان ، جنبش دانشجویـی بـا 
پایبندی به سنن مبارزاتی خود نبرد با استبداد ادامه داد و توانست نقش بسیار 

  فعالی را در این زمینه ایفا کند.
جنبش دانشجویـی بـه جـز دوران  ۵٧های پس از انقالب  در طول سال 

کوتاهی از آزادی نسبی ، در مورد هجوم نیروهای ارتـجـاعـی قـرار داشـتـه 
است. هجوم های هدفمندی که تالش کرد تا به شیوه های گوناگـون ایـن 
جنبش دانشجویی را تحت کنترل نهادهای حکومتی در آورد. تـالش بـرای 
تحمیل تشکل های زرد به عنوان تشکل های دانشجویی نه تنها خیلـی زود 
با شکست رو به رو شد و این تشکل ها از کنترل نیروهای ارتـجـاعـی خـارج 

در طـول    شدند ، بلکه همین تشکلها خود به معضلی برای رژیم بدل شدند.
انتظامی وابسته به آن  -های گذشته رهبری رژیم با ارگان های امنیتی سال

اعمال فشارهای سیستماتیک و هدفمند و با استفاده از روش های گوناگون 
کردن دانشجویان فعال   های انضباطی ، "ستاره دار" ازجمله احضار به کمیته

و مبارز ، محرومیت از ادامه تحصیل فعاالن دانشجویی ، نصـب دوربـیـن 
های مداربسته در جلوی در ورودی اصلی دانشگاه تهران ، اخراج و تعـلـیـق 

بنـدی قـمـی در آزمـون   ترم های تحصیلی ، جداسازی جنسیتی ، سهمیه
سراسری ، اعزام هزاران تن است مزدوران بسیج و سپاه به عنوان دانشـجـو 
به دانشگاههای کشور ، دستگیری ، محاکمه و زندان و شکنجه دانشجویان 
مبارز و تالش در ایجاد تفرقه در صفوف دانشجویی ، کوشیده اند تا جـنـبـش 

هـای مـهـم اجـتـمـاعـی ضـد  دانشجویی کشور را به عنوان یکی از گردان
استبدادی به زانو درآورده و به انفعال و پراکندگی و در مرحله آخـر بـه زعـم 

 خویش نابود کنند.
دشمنی رهبری رژیم و تاریک اندیشان حاکم بر میهن ما با علم ، مـراکـز 
علمی ، دانشجویان و دانش آموزان کشور موضوع تازه ای نیست و در بیـش 
از چهار دهه گذشته بارها به شکل آشکار آن را ابراز کرده اند. ابراز نـگـرانـی 
شدید خامنه ای از نفوذ اندیشه های مارکسیستی و تـو ده ای در مـراکـز 
دانشجویی کشور و ضرورت هوشیار بودن نـیـروهـای امـنـیـتـی، نشـانـگـر 



سازماندهی این جنبش و همبستگی و حمایت از آن، هم در داخل و  
 هم در خارج از کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تـجـربـه جـنـبـش دانـشـجـویـی در نــبـــرد بــا دیــکـــتـــاتــوری 
سـلـطـنـتـی و بـرضـد تـجـاوز سـاواك و گزمگان گارد بـه حـریـم عـلــم 
و دانـش نـشـان داد، که غـلـبـه بـر دیـکـتـاتـوری قـرون وســطـــایــی 
والیـت فـقـیـه بـدون بـه مـیـدان آمـدن تـوده مـردم، زحـمـتـکـشـان و 
کـارگران مـیـسـر نـخـواهـد شـد. دانشجویان بخـش جـدی از چـراغ 
گاهـی بخـش چنـین جـنـبـشـی هـسـتند. عـدم همـاهـنگی حـرکـت  آ
ها بـا مـردم ومجموعه جنبش تنها می تواند  به کند شـدن و یـا رکـود 

 جنبش بیانجامد.
شـعـار هـاي روشـن و دقـیـق سـیـاسـي دانشجویان  در ســالــیـــان 
اخـیـر در رابـطـه بـا هـر دو جـنـاح حکومـتـي، ریـشـه در شــنـــاخــت 
آنها از وضـعـیـت سـیـاسـي مـیـهـن و نـشـانگر هـوشـیـاري و سـطـــح 
گاهـي جـنـبـش دانـشـجـویـي و جـوانـان مـیـهـن مــاســـت.  بـاالي آ
آنها پیـش و بـیـش از هـمـه نـقـش ممـاشات گرانه و ســـازش کـارانـه 
اصالح طلبان حـکومتـی را در تجربه سـالیان اخـیر خـود، با گوشـت و 

شـخـصـي -پوسـتـشـان زیـر ضـربـات قـمـه، چمـاق، زنـجـیـر لـبـاس
در خـوابگاه هـا و صـحــن ” فـقـیـه”هـای دسـتگاه اطـالعـاتـی والیـت

دانـشگاه هــا و در جـریـان مـجـالـس سخـنـرانـي هـا لـمـــس کــرده 
 “جـنبـش دوم خـرداد”انـد، و به درستـی و بـا بـلـوغ سـیـاسـی، تفـاوت 

را بازشناخته اند و در شـعـار هـاي خـود ” اصالح طلبان حکومتی”و 
منعکس کرده اند. اصالح طـلـبـان حـکـومـتـی شـور، امـیـد و عـشـق 
دانشجویان را بـه آیـنـده در جـریـان مـبـارزات انـتـخـابـاتـی شــبـــانــه 
روزي که تا کنون داشته اید، در بـا تــالق ســـازش هــا، مــنـــافــع 
شـخـصـی، فـسـاد و غـارت اقـتـصـــادی، و هــمـــســـفـــرگـی بــا 
مـرتـجـعـان حـاکم و بـازیگری در صـحـــنـــه ســـازي هــای آنــان 
لگدمـال کـردنـد. آنهـا از جـنـبـش اصـالح طلـبـی اصـــوًال چـیـــزی 

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ١٠   

 های جنبش دانشجویی  ادامۀ دشواری

اسالمی تربیت افراد مورد نظرو برای ادامه حیات "نظام" تبدیـل کـنـد. 
داده شود که تنها وظـیـفـه آنـهـا   به دانشجویان این آموزش  جایی که

قواعد   و قبول کورکورانه  و غیر پو یا   گیری" درس" های کلیشه ای  فرا
اما علم و دانش در تضاد   و قوانین تعیین شده از سوی حاکمیت است .

با خرافه پرستی و باورهای غیرمنطقی است و به رغم تالش رژیم بـرای 
جلوگیری از نفوذ عقاید علمی در میان دانشجویان، ما شاهد هستیم که 

های جدید دانشجویی ، که فرزندان دوران پس از انـقـالب  چگونه نسل
و بسیاری از آنهاتحت آموزش های خرافی پرورش یافتـه   هستند ١٣۵٧

هـا راه  از آنها از طریق سهمیه های گوناگون به دانشگاه  اند و بسیاری
یافته اند، علیه چنین قوانین و چارچوب پوسیده و ارتجاعـی دسـت بـه 
اعتراض زدنده اند و خواستار تغییرات بنیادی نه تنها در مورد آموزش و 

 اند. پرورش بلکه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز شده
در مـحـیـط    این نسل جدید دردهای جامعه را ، که خود تبلوری ازآن

دانشگاه اسـت ، بـه خـوبـی حـس مـی کـنـد، در رونـد تـحـوالت 
آموزش دیده و از کاستی ها و دردهای جامعه و خواسـت هـای   جامعه

گاهی دارد. اسـتـبـداد   درد ها و کاستی ها هایی که برخـاسـتـه از آن آ
برگرفته از چنین تجربه ای اسـت کـه   حاکمیت والیی در کشور است.

آزاد ،   این نسل جدید در مجموع خود خواهان دستیابی به جامعه ای
عدالت اجتماعی است و در این راه نـیـزبـارهـا تـالش   انسانی و تحقق

کرده است تا با سایر نیروهای جنبش ، در رزمی مشترک علیه استـبـداد 
 و خفقان ، متحد شود.

ضرورت   ولی  هرچند هنوز این اتحاد با ضعف های جدی روبروست ،
اتحاد عمل در عرصه سیاسی و اجتماعی را به خوبی حس کرده اسـت. 

هـای مشـخـص دانشـجـویـان در قـبـال  گـیـری با این حال مـوضـع
عمده کشور و آمادگی آنها برای مـبـارزه در راه بـه دسـت   رویدادهای

بیانگر بلوغ سیاسی و تالش بـرای تشـکـل   های خود، آوردن خواست
که تشکل پذیـری و   خوبی واقفند  پذیری آنها را نشان می دهد. آنها به

یـک   عملکرد متحد ، به ویژه در ارتباط با سایر نیروهای اجـتـمـاعـی،
  ضرورت عینی برای مقابله با استبداد حاکم است.

بسیاری هستند که تالش دارند تا دانشجویان را محدود به فعـالـیـت  
های صنفی کنند و آنها را از جـنـبـش مـردمـی جـدا  در مورد خواسته

هستند که در آن زنـدگـی   اما دانشجویان برآمده از جامعه ای  نمایند،
یک شهروند و عضو جامعه نیز   آنها عالوه بر دانشجو بودن،  می کنند،
گاهی دارنـد و رنـج   هستند و از همان مشکالت و مسائل جامعه نیز آ

گاهی، می توانند به یک نیـروی  می برند. آنها به دلیل تحصیل دانش و آ
گاهی دهنده برای جنبش تبدیل شوند.  پویا و آ

امروزه جنبش دانشجویی کشور با چالش جدی سازمـانـدهـی دوبـاره 
تالش برای بازسازی جنـبـش دانشـجـویـی   صفوف خود مواجه است،

رزمنده و حاضر در صحنه که بتواند ارتجاع حاکم به چـالـش بـکـشـد، 
ضرورت درنگ ناپذیری است که باید برای دست یابی به آن از امـکـان 
ها بهره جویی کرد.د تجربه های مبارزات تاریخی جنبش دانشـجـویـی 
کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام 
صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، به خصوص در 
همبستگی با جنبش های کارگری و زنان و همچنین حمایـت مـوثـر و 

هـای ارتـجـاع را  گسترده نیروهای آزادی خواه کشور، می تواند توطئـه
  ١١ادامه  در صفحه  خنثی کند.

 ضمیمۀ دانشجویی



هـای اخـیـر  اجتماعی قرار بگیرد. همچنین رژیم در سـال  های گردان
تالش کرده است تا با ایجاد جو تشنج و ایجاد درگیری مانع از مـبـارزات 
افشاگرانه دانشجویان شود. رژیـم بـا چـنـیـن سـیـاسـت هـایـی،بـه 

ایجاد شکاف و جدایی بین نیروهای معترض اجتماعی است ، از   دنبال
گاه باید با شکستن دیوارهایی که تاکنـون جـنـبـش  این رو دانشجویان آ

انقالبی، از دیـگـر  -دانشجویی کشور را ، به عنوان جنبشی روشنفکری 
نیروهای اجتماعی ، قشرها و طبقات وسیع مردم جدا می کرده است ، 

های ارتجاع حاکم برخـیـزنـد. بـرای  در صفی یگانه به مقابله با سیاست
دست یابی به چنین هدفی نیازمند ایجاد پل ارتباطی بین مبارزه جنبـش 
دانشجویی و مبارزه دیگر الیحه ها ی محرومان و زحمتکشان جان بـه 
لب رسیده از سیاست های رژیم حاکـم اسـت و ایـن نـیـز نـیـازمـنـد 

های حساب شده و با شعارهایی زنده ، مشخص و قـابـل لـمـس  حرکت
 است.

نشان داد،  ٩٨های گسترده مردمی در آبان ماه  همانطور که اعتراض
کـه از   ارتش انبوه جوانان بیکار و دانشجویان مترقی و عـدالـت خـواه

داشتن یک زندگی در خور شان انسانی محروم هستند ، نیرویی توانمنـد 
کـه   در به چالش کشیدن ارتجاع حاکم هستند. نیروهای تـوانـمـنـدی

عمل مشترک با دیگر گردانهای مبارزه اجتماعی و بـا درهـم   درصورت
تنیدن حرکت های اعتراضی شـان بـا اعـتـصـاب هـای کـارگـری و 
زحمتکشان ، گردهمایی های اعتراضی معلمان و بازنشستگان و زنـان 
میهن ، می توانند نیروی اجتماعی گسترده ای را علیه رژیم استـبـدادی 

 "والیت فقیه"، منسجم و متحد کرده و به وارد میدان مبارزه کنند.

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ١١   
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و جلوگـیـری ” والیت فقیه”بـیـش از حـفـظ چهـره اي بـزك شده رژیم 
 سیاسی نمي خواهند.-از انفجار اجتماعی

جـنـبـش دانـشـجـویـي و جـوانـان قـادر اسـت تـا بـا گســتـــرش و 
تـعـمـیـق پیــونــدهــاي خــود بــا کارگران و زحـمـتکشــان و دفـــاع 
از پایـه گذاري جـبـهـه مـتحـدوگسـتـرده هـمه نـیـروهـاي سـیـاســـي 
آزادي خـواه و دمـوکرات کشــور در رونــد مــبـــارزات آتــي بــراي 
تـحـوالت اسـاسـي، پایـدار و دمـوکراتـیك در مــیـــهـــن، نــقـــش 
بـرجـسـتـه اي را ایـفـا کنـد. تـشکیـل جـبـهـه واحـد ضـد دیکتـاتـوري 
گام مـهـم نـخـسـت در مـسـیــر طــرد رژیــم قــرون وسـطـایـي و 

 ضدمردمي والیت فقیه و استقرار آزادي و عدالت اجتماعي است.
سرکوب گسترده و بی وقفه رژیم والیت فـقـیـه بـرضـد نـیـروهـای 

بـدیـن  ١٣٨٨آزادیخواه، به خصوص ازمقطع کودتای انتخاباتی خرداد 
سو، پدیده بسیار نگران کننده یی را زمیـنـه سـازی کـرده اسـت کـه 
هوشیاری نسل جوان را طلب می کند. به دلیل استقرار جـو سـرکـوب 
همه جانبه و باال  بردن هزینه مبارزه اصیل سیاسـی از سـوی رژیـم، 
شمار زیادی از فعا الن  سیاسی از جمله دانشجویان و جوانان مجـبـور 
به ترک ایران گردیده اند. برخـی مـحـفـل هـای مشـکـوک، کـه در 
ارتباطشان با جریان های ضد مردمی و یا وابسته به قدرتهای منـطـقـه 
ای و امپریالیستی شکی نیست، سعی کرده اند چنین القاء کننـد کـه، 
مبارزه اصیل و مستقل جنبش مردمی در راه تغییرهای موثر در داخـل 
کشور غیرممکن است. این محفل ها با توجه دادن بـعـضـی از ایـن 
فعاالن دانشجویی و جوانان مجبور به مهاجـرت سـیـاسـی شـده بـه 
سرکوبِ  گری رژیم، سعی کرده اند به منظور جذب این مهاجـران بـه 
محفل ها و جریان های ضـد مـردمـی و وابسـتـه بـه ارگـان هـای 
ااطالعاتی و هدایت شده از سوی کشورهای امپریالیـسـتـی، زمـیـنـه 
سازی کنند. این پدیده خطرناک و مخرب که به ضرر جنبش مـردمـی 
گاه را بیش از پیش بـه ضـرورتـی  است، لزوم هوشیاری نسل جوان و آ
مهم تبدیل کرده است. بدون اغراق جنبش دانشـجـویـی و جـوانـان 
میهن آزمونی بسیار دشوار برای نیل به آزادی و دمکراسی را تـجـربـه 
می کند. به موازات سرکوب های خشن، بیرحمانه، و سیستماتیـک از 
سوی رژیم والیت فقیه، ما همچنین وضعیتی را شاهدیم کـه عـمـال 
رژیم مانع هر نوع تشکل یابی مستقل از سوی دانشجویان می گردنـد. 
اجرای طرح تفکیک جنسیتی که به صورت خزنده، از چند سال پیـش 
تاکنون به مورد اجرا در آمده است، به همراه بازبینـی و حـذف درس 
های علوم انسانی و جایگزینی آنها با تفکرات ارتجاعی چـهـره هـای 
معلوم الحالی همچون مصباح یزدی، از چالش های جدی هستند که 
جنبش دانشجویی در آزمون سخت خـود در رویـارویـی بـا آن بـایـد 

 پیروزمند بیرون بیاید.
رژیم "والیت فقیه" در سال های اخیر ازسویی سیـاسـت سـرکـوب   

دانشجویان و از  سوی دیگر چیدن توطئه هایی رنگارنگ بـه مـنـظـور 
تغییر موازنه نیروهای مردمی و جو مبارزاتی در دانشگـاه هـا بـه نـفـع 
ارتجاع و جلب وفریب و حتی بی طرف نگه داشتـن دانشـجـویـان در 

 قبال تحویل های سیاسی کشور به طور پیگیر دنبال کرده است. 
های اخیر جنبش دانشجویی حضورش مـداوم و سـرکـوب  در سال

در  نتوانسته اسـت  و از این رو خشن نیروهای انتظامی روبرو بوده است
حرکت هـای اعـتـراضـی، در کـنـار صـفـوف دیـگـر   سازمان دهی

 ضمیمۀ دانشجویی
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یادی از چهره های 
ماندگار جنبش دانشجویی 

 های اخیر دههدر 
 ١٣١٢در سال  احمد قندچی 

به دنیا آمد و تحصیالت خود را تا 
سال اول دانشکده فنی دانشگـاه 
تهران ادامه داد. او از طـرفـداران 
جـبـهـه مـلـی و یـکـی از سـه 
دانشجویی بود که که در حـمـلـه 
نیروهای امنیـتـی بـه دانشـگـاه 

کشـتـه  ١٣٣٢آذر  ١۶تهران در 
 شد..

او در دانشگاه تهران بسیار فعـال 
بود  و از  زمانی که بـه عضـویـت 

های افشاگرانه مبارزه خود را آغاز   جبهه ملی در آمد ،  با پخش اعالمیه
کرد. روزی که نیکسون ،معاون وقت آیزنهاور، قرار بـود وارد  تـهـران 
شود ، به  فعالیت های خود  شدت تا با به راه انداختن یک تـظـاهـرات 

 در کنار سایر فعالین دانشجویی،  مانع از ورود نیکسون شوند.
خـواسـت بـا یـورش  اما در مقابل، رژیم وابسته به امپریالیـسـم مـی

وحشیانه به حریم دانشگاه از بـروز هـر گـونـه اعـتـراضـی از سـوی 
دانشجویان جلوگیری کند. لذا با یک حمله غافلگیـرانـه بـه دانشـگـاه 

بود، مورد اصابت ” احمد”تهران سه تن از دانشجویان را که یکی از آنها 
شد، از بـاالی سـقـف لـولـه  داد. پس از اینکه احمد زخمی  گلوله قرار 

شوفاژ نیز ترکید و آب جوش نیز روی سر و صورتش ریخت و سـوخـت. 
نـیـروی مسـلـح  2سپس به وسیله عناصر رژیم به بیمارستان شمـاره 

شاهنشاهی منتقل شد اما به علت جلو گیـری از رسـانـدن خـون بـه 
 بدنش، بر اثر خونریزی شدید شهید شد.

 برادر شهید قندچی در باره او می گوید:
احمد یک مذهبی بود و در مبارزات ملی کـردن صـنـعـت نـفـت از 

 کرد آرمانهای دکتر محمد مصدق شدیدا دفاع می
پس از شهادت برادرم با کوشش و تالش فراوان باالخره تـوانسـتـیـم 
جسد او را تحویل بگیریم و در امامزاده عبدالله به خاک بسپاریـم. امـا 
رژیم از برگزاری شب هفت جلوگیری کرد و ما را و حتی مـادرم را زیـر 
فشار شدید قرار داد، به جایی رسید که ما حتی نتوانستـیـم در تـهـران 

ای که باید بگویم این است کـه مـا نـتـوانسـتـیـم بـا  بمانیم. اما نکته
نیا تماس بگیریـم و  های دوشهید دیگر شریعت رضوی و بزرگ  خانواده

بـه خـاک ” مسـگـرآبـاد”چون شهید شریعت رضوی به وسیله رژیم در 
گاهی یافتیم، بالفاصله هـمـراه بـا  سپرده شده بود و ما از این جریان آ

رضوی به مسگرآباد رفتیم و قبـر شـهـیـد را  نیا و شریعت خانواده بزرگ
نبش کردیم و او را به امامزاده عبدالله منتقل کردیم و با دو شهید دیگر 

آذر دانشـگـاه تـهـران در  ١۶ترتیب آرامگاه شهدای  دفن کردیم. بدین
امامزاده عبدالله شکل گرفت. بافشار ساواک مجبور به تـرک تـهـران 
شدیم و مدتی بعد من به تهران مراجعت کردم در بازار مشغول فعالـیـت 

شدم اما بالفاصله از سوی ساواک احضار شدم و از من تعهد گرفتنـد 
گونه فعالیت سیاسی نداشته باشم. امـا مـن ایـن وضـع را  که هیچ

نتوانستم تحمل کنم و بازار را ترک گفتم.   خـواهـر شـهـیـد احـمـد 
دانم که صبـح  قندچی نیز اضافه می کند که :  من فقط همین را می

رفت و عصر برنگشت چون من اون   موقع خیلی کوچک بودم برادرم 
به سختی مجروح شده بود و تیر به کبدش خورده   بـود. ولـی بـه 

برادرم خون نرساندند، حتی برادرم تقاضا کـرده بـود بـا خـواهـرش   
مالقات بکند نگذاشته بودند. باالخره شهید شد. حتی پزشک قانونی 

اش  را به ما نداد و اجازه برگزاری مراسم هم ندادند. بـرادرم از  جنازه
ترین فرد خانواده بود و حـتـی  دوستداران   دکتر مصدق بود برجسته 

بهترین فرد در میان تمام   فامیل، از کالس اول هـمـیـشـه شـاگـرد 
 گذراند.   ممتاز بود. دوران دبیرستان را در دبیرستان   شرف می

در دوران دبیرستان اوباش شاه دوست، با چاقو به بـرادرم حـمـلـه 
کردند و  به پایش ضربه وارد کردند. خیلی فعـال بـود. هـمـچـنـیـن 

سال داشـت ولـی  ٢١دوره دکتر چمران وزیر   دفاع فعلی بود. او  هم
عقل و شعور و فهمش باالتر از سنش بود  . در ضمن باید بگویم کـه 

گذاشت ما روی سنگ قبر برادرم کلمه   "شهید " را  رژیم پهلوی نمی
بنویسیم. بعد از یکسال که موفق شدیم روی سنگ قبر کلمه شهـیـد 
را   حک کنیم، باز آمدند و تراشیدند. باالخره با تمام خفقانی کـه بـر 
جامعه حاکم   بود باز دانشجویان چه در داخل کشور و چه در خـارج 

 کردند. تر برگزار می آذر را هر چه   باشکوه ١۶کشور روز 
 

تنهـا رفیق شریعت رضوی: 
اند یـا  با شنیدن اینکه مردم گرسنه

ــمــي ــدارنــد ن ــه  کــار ن ــیــم ب ــوان ت
دردهایشان پي ببریم، باید بـرویـم 

 بین مردم، با مردم زندگي کنیم
رضــوی،  مــهــدی شــریــعــت

ــه ــروف ب ــع ــن م ــی ــچــن ــم آذر  ه
  ١٣١١آذر  ١۶،زاده  رضوی شریعت

یکی از اعضای سازمـان جـوانـان 
توده ایران بود که بـه هـمـراه دو 

دانشجوی دیگر  در حمله نیروهای امنیتی رژیـم پـهـلـوی دوم بـه 
 کشته شد. ١٣٣٢دانشگاه تهران در آذر 

آذر،  16پوران شریعت رضوی در مصاحبه های خود در مورد روز 
 وقایع آن روز و در مورد برادر خود  می گوید:

کرد که باید قیام کرد، باید اعـتـراض کـرد و  او همه را تشویق مي
 شـویـم. معتقد بود اگر مردم بجنبند، اگر مـا نـتـرسـیـم پـیـروز مـي

کرد که با مردم تماس داشته باشد. با وجـود  برادرم همیشه سعي مي
اینکه ما خانواده متوسطي بودیم معتقد بود که باید با مـردم زنـدگـي 
کرد. باید دردهایشان را شناخت. باید مشکالتشان را دیـد، تـنـهـا بـا 

توانیم به دردهـایشـان  اند یا کار ندارند نمي شنیدن اینکه مردم گرسنه
پي ببریم، باید برویم بین مردم، با مردم زندگي کنیم، مرتب ساعتهای 

برد. همیشه از منزل تا دانشگاه پـیـاده  آزادش را با مردم فقیر سر مي
شد. روزي که شهید شد وسایلـي  رفت حتي اتوبوس هم سوار نمي مي

ریال پـول بـود.  6که به من تحویل دادند توي جیب این جوان فقط 
آذر بـا بـرادرم از  ١۶آلود. روز  کارت تحصیلي و دفترچه و لباس خون

خانه بیرون رفتیم. سال چهارم پزشکی بودم و در بیمارستان پهـلـوی 
رفت دانشکده. ما بعد از ایـنـکـه  رفتم و ایشان می سابق کارآموزی می

خواستیم از بیمارستان برگردیـم  می
  ١٣ادامه  در صفحه گفتند که دانشگاه شلـوغ شـده و 
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و دورانی که اکثر دانشجویان دانشگاه تهران یا عضـو  دانشکده فنی بود
و یا هوادار حزب توده ایران بودند، مصطفی بزرگ نیا یکی ازتاثیـر گـزار 
ترین و فعال ترین اعضای سـازمـان جـوانـان حـزب تـوده ایـران در 

الـلـه  تظاهرات ضد سلطنتی و ضد استبدادی بود.   بـرادر وی، فضـل
نیا که در آن زمان و همچنین چندین سال بعد رئیس شـهـربـانـی  بزرگ

بود و امکان دسترسی به بسیـاری از اطـالعـات را داشـت، در بـاره 
او عالقه زیـادی بـه مسـتـضـعـفـان و ” مصطفی بزرگ نیا می گوید: 

خریـد و  محرومان جنوب شهر داشت. شب های جمعه مواد غذایی می
شـد بـرنـج و مـاهـی در  رفت. شب عیـد کـه مـی به جنوب شهر می

کرد و با کمک دوستانش بـا دوچـرخـه بـه  های کوچک تهیه می  کیسه
کردند. همان شـب یـادم اسـت کـه  بردند و تقسیم می جنوب شهر می

برای او لباس و کفش نو خریده بودیم ولی روز بعد دیدیم باز هم لـبـاس 
کهنه بر تن اوست بعدها متوجه شدیم که لباس نو خودش را بـه یـک 
دانشجوی شهرستانی که وضعش بدتر بوده داده است.از نظـر روحـیـه 

گـفـت: مـرگ  خیلی با شهامت بود جمله معروف وی همین بود که می
 “دانم. افتخارآمیز را از زندگی ننگین بهتر می

گـفـتـیـم  نهایت محکم بود. بارها بهش مـی او در مبارزه علیه نظام بی
گفت برای مـن  نویسند درود به روان شهید می اگر تو را بکشند فقط می

شهادت ارجحیت دارد به اینکه در بستر بیماری بمیرم. تا مـوقـعـی کـه 
نهایت مهربان بود.از نظر درسی  ام مبارزه علیه شاه خواهم کرد،  بی زنده

هم خیلی استعداد داشت. طوری که در یکسال دو دیپلـم طـبـیـعـی و 
ریاضی را از دارالفنون گرفت. بیشتر کارهای او از نظر ما پنهان بود چند 
دفعه در حین تظاهرات به وسیله کالنتری دستگیر شـد کـه بـا دادن 
تعهد آزادش کردیم. به کارهای هنری عالقه زیادی داشت اولین فیـلـم 

بازی کرد که سناریوی آن را هم خودش نوشته ” اشتباه”فارسی را با نام 
بود. این فیلم را بعد از فوتش سینما مایاک به تـقـاضـای دانشـجـویـان 

ای داد کـه آن را بـه  آید که لشکر زرهی بخشنامه نمایش داد. یادم می
سرلشکر مزین دادم و مضمون آن این بود که هر سرباز و افسری امروز 
کسی را بکشد ترفیع و پول نقد خواهد گرفت آنها خواستند دانشـگـاه را 

 آرام کنند تا نیکسون با آرامش خاطر به ایران بیاید.
خاطره دیگری که برای ما دردناک بود و ما خوشبختانـه جـبـرانـش  

کردیم این بود که وقتی خبر مرگ برادرم در روزنـامـه مـنـعـکـس شـد، 
نیا که اهل مشهد بـود و دخـتـرش را بـه  شخصی به نام دانش بزرگ

گـهـی کـرد  احمدرضا پهلوی داده بود. فورا بعد از چاپ خبر در روزنامه آ
داد تا اینکه  که ما با این خانواده وابستگی نداریم و این خیلی مرا رنج می

های اطـالعـات و کـیـهـان   بعد از پیروزی انقالب یادداشتی به روزنامه
نیـا اولـیـن شـهـیـد  این مضمون که ما خانواده مصطفی بزرگ دادیم به

نـیـای  ترین نسبتی بـا خـانـواده بـزرگ  کوچک ٣٢آذر  ١۶دانشگاه در 
خراسانی منتسب به دربار مـنـفـور 

 پهلوی نداریم.
 

 رفیق  کیومرث زرشناس
 کیو مبارز همیشه جوان 
 ٢٩رژیم خونخوار خمینی روز  
،  رفــیــق کــیــومــرث ١٣۶٧تــیــر

زرشناس ، عضو کمیتـه مـرکـزی 
حزب توده ایران را به جوخه اعدام 
سپرد و بدین سان برگ نـنـگـیـن 
دیگری بر کتاب سـیـاه جـنـایـات 
دهشتناک خویش افـزود. رفـیـق 

اند. به هر حال ما رفتیم بیـمـارسـتـان  یک عده از دانشجویان را تیر زده
نـفـر  ٣ارتش، جواب درستی ندادند، بعد جسته و گریخته گفتند که این 

 اند گورستان. اند و منتقل شده کشته شده
ما رفتیم گورستان مسگرآباد، دیدیم سرباز هست و ما را راه نـدادنـد 

اند. روز بعد شنیدیـم کـه خـودشـان  گفتند اگر اینجا آوردند، دفن شده
اند بعد او را توسط یکی از آشنایان  اند در گورستان دفن کرده شبانه برده

نیـا دفـن  از مسگرآباد آوردیم امامزاده عبدالله و پهلوی قندچی و بزرگ
کردیم. آن زمان به قدری خفقان بود که اجازه برگزاری مراسم نـدادنـد. 
حتی نگذاشتند مراسم عزاداری مشخصی برای روز سوم یا هفتم هـم 
برقرار شود. ولی بعد به علت فشار دانشجویان برای مـراسـم چـهـلـم، 

عدد کارت چاپ شود و به هر خانـواده  ٣٠٠شهربانی اجازه داد که فقط 
 ٣عدد کارت دادند. مراسم را هم فقط اجازه دادند که سر قبر این  ١٠٠

دانشجو در امامزاده عبدالله برگزار شود. خوب یادم هست شـهـربـانـی 
 ٣روی این کارتها را که از طرف دانشگاه تهیه شده بود و عـکـس ایـن 

نفر رویش بود مهر زده بود. مسئولیت پخش کارت بر عـهـده خـانـواده 
بود. یعنی اگر کسی این کارت را بگیرد و علیه دستگاه روز مراسم کاری 

 کند خانواده مسئول است.
پدر و مادرم در آن زمان در مشهد بودند، بـرادر دیـگـرم بـه جسـت 
وجوی آذر مجددًا به دانشگاه برمی گردد و پس از جست وجو تا ساعت 

شب، به او خبر می دهند که آذر به همراه دو دانشجوی دیـگـر بـه  ١٠
شهادت رسیده است. از طریق سرهنگ فـرجـاد کـه یـکـی از اقـوام 

که ارتشی بود، مـتـوجـه ” بزرگ نیا”خانوادگیمان بود و نیز از سوی پدر 
شدیم که اجساد این سه شهید به قبرستانی در جاده خاوران مـنـتـقـل 
شده است. سپس با وساطت این دو، اجساد تحویل داده شدند. در این 

بـه …  فاصله دانشگاه تهران آرام و کالسها تعطیل می شود تا ایـن کـه
مناسبت بزرگداشت چهلمین روز شهادت این سه دانشـجـو از طـرف 
حکومت اجازه داده شد که این سه خانواده مراسمی در محل دفن آنان 
(امامزاده عبدالله شهرری) برگزار کنند به شرط این که آرامش بـرقـرار 

 نفر میهمان داشته باشد. ۵٠٠باشد. ضمنًا هر خانواده می تواند تا 
همچنین شاه برای این که بر روی این مسـألـه سـرپـوش بـگـذارد، 
اعالم کرد که خانواده این سه دانشجو اگر بخواهند می تـوانـنـد بـرای 
زیارت به کربال بروند؛ که پدر و مادر من به درخواست حکومـت جـواب 
منفی دادند و با فرستادن نامه پرگالیه ای ایـن درخـواسـت را قـبـول 

 نکردند.
 

مرگ افتخارآمیز را از زندگـی نـنـگـیـن رفیق مصطفی بزرگ نیا: 
 دانم. بهتر می

نیا عضـو  مصطفی بزرگ 
کمیتـه مـرکـزی سـازمـان 

حـزب تـوده ایـران  جوانان
و یکی از سـه   ١٣١٣متولد 

دانشجویی بود که در حملـه 
مزدوران و نیروهای امنیتی 
رژیــم کــودتــای پــهــلــوی 

آذر  ١۶در  دانشگاه تهـران
 کشته شد. ١٣٣٢

 ١٩او در هنگام شهادت 
سال داشت ، دانشـجـوی 

 ادامۀ یادی از چهره های ماندگار جنبش 

 ضمیمۀ دانشجویی

  ١۴ادامه  در صفحه 
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همواره واال نگاه خواهند داشت و با پیروزی گریزناپذیر خویش ، انـتـقـام 
 "کیو" و "کیومرث " ها را از ستمگران جنایت پیشه خواهند گرفت.

 
  رفیق انوشیروان لطفی،

رفیق انوشیروان لطفی، عضو مشاور هیئت سیاسی کمیتـه مـرکـزی 

دانشـجـوی  ١٣٢٨سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، متولد سال 
ازدواج کـرد و  ١٣۶٠دانشکده فنی دانشگاه تهـران بـود، در سـال 

 دخترش که خاطره نام دارد، درزندان اوین متولد شد.
به زندان افـتـاد. او در  ۵۴و  ۵٢، ۵٠های  انوشیروان سه بار در سال

خلق بـا خشـایـار   آزاد شد و در فعالیت های سازمان فدائیان ۵٣سال 
سنجری، که مسئولیت پایگاه قزوین را به عهده داشت، بـه فـعـالـیـت 

پایگاه آنها مورد یورش جالدان ساواک قـرار  ۵۴پرداخت. در بهار سال 
در حین مقابله وگریز دستگیر شد و در پی آن تحت   گرفت و انوشیروان

او در رژیـم  شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی ساواک قرار گرفت.
گذشته به حبس ابد محکوم شده بود.اما او  و سایر زندانیان سیاسـی ، 

هــای زنــدانــیــان ســیــاســی مــقــابــل  پــس از تــحــصــن خــانــواده
آزاد شد. پـس از انـقـالب سـال  ١٣۵۶در سال  دادگستری ساختمان
، برخی از مسئوالن زمان شاه تأیید کردند که او از جمله زندانیانی ١٣۵٧

 قرار گرفته بود. شکنجه بود که به شدت تحت
بـار دیـگـر تـوسـط  ١٣۶٢انوشیروان لطفی پس از انقالب در سال 

انوشیروان لطفی پس از  جالدان رژیم جمهوری اسالمی بازداشت شد.
انوشیروان پنـج سـال بـعـد، در   ها بدون مالقات ماند. دستگیری ماه
زندان  به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در ١٣۶٧ششم خرداد 

 اعدام شد. اوین

در شهر آمل متولد شد.سالهای تحصـیـلـی او  ١٣١۵کیومرث در سال 
زمان باجنبش ضد امپریالیستی مردم ایـران در راه مـلـی شـدن  هم 

صنایع نفت بود. رفیق مبارز به زودی به این جنبش پیوست و در سـال 
به عضویت سازمان جوانان توده ایران درآمد. در جوانی چنـدیـن  ١٣٣٠

بار در آمل و بابل به زندان افتاد . کیومرث پس از پایان دبیرستان بـرای 
ادامه تحصیل به اتریش رفت و در این کشور به مبارزه حزبی و انقالبـی 
خود ، به ویژه در جنبش دانشجویی ، ادامه داد. او یکی از نـخـسـتـیـن 
فعاالن " کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصالن"  ایران در خـارج 
از کشور و از بنیانگذاران "سازمان جوانان و دانشـجـویـان دمـوکـرات 
ایران" بود و در مبارزه با برخی جریانات انحرافی در جنبش دانشجـویـی 

 آن دوران نقش مهمی بازی کرد.
المللی جوانان و دانشجـویـان نـیـز بـه  رفیق کیومرث در جنبش بین

عنوان هم رزمی فداکار شهرت داشت و بارها در گـردهـمـایـی هـای 
"اتحادیه بین المللی دانشجویـان" ، "فـدراسـیـون جـهـانـی جـوانـان 
دموکرات" و فستیوال های جوانان شرکت کرد. مبارزه خستگی نـاپـذیـر 
رفیق کیومرث سبب شـد کـه هـمـواره هـدف پـیـگـرد "سـاواک" و 

های پلیسی کشورهای اروپای غربی قرار گیرد و حتی در ایـن  سازمان
به اصطالح کشورهای "آزاد" نیز مزه زندان را بکشد. رفیق کیو ، که جز 
به منافع حزب خود نمی اندیشید ، سرباز فداکاری بـود کـه بـا چشـم 
پوشیدن از ابتدایی ترین و بدیهی ترین نیازهای زندگی شخصی و بودن 
در کنار فرزندانش ، و با تحمل ناگواری ها و دربدری ها ، پیـوسـتـه بـه 

ای ، که حزب برای او  ندای حزب خود پاسخ می گفت و به جبهه مبارزه
 بر می گزید ، می شتافت.

بـه عـنـوان  ١٣۵٨حزب توده ایران ، رفیق کیومرث را در اسفند ماه  
نامزد حزب برای مجلس شورای ملی از آمـل مـعـرفـی کـرد. رفـیـق 

بـه چـنـگ  ١٣۶١بهمن  ١٧کیومرث از جمله توده ای هایی بود که در
دژخیمان خمینی  افتاد و در شکنجه گاههای مـخـوف "سـاوامـا" ی 
"ساواک " پرورده،  قربانی حیوانی ترین "تعزیز" های مشتی انسان نـمـا 
گشت. اما ، انتقام جویان "ساواما"  بدین نیز بسنده نکرد ند و هراسناک 

های "منطق" شالق خود،  کیومرث را به جـوخـه  از آشکار شدن نشانه
اعدام سپردهند.  اما این دلقک  هـای تـاریـخ  کـور خـوانـده انـد. 
زحمتکشان و جوانان ایران خاطره انسان هایی چون رفیق کیومـرث را 

 ١۵ادامه  در صفحه 

 ضمیمۀ دانشجویی

 ادامۀ یادی از چهره های ماندگار جنبش 

 رفیق کیومرث زرشناس در دیدار با رفیق فیدل کاسترو

و یکی از کاشفان گورهای  »مادران خاوران«مادر لطفی، از 
 ۶٠جمعی زندانیان سیاسی دهه  دسته
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ادگاه انقالب اسالمی تهران انوشیروان لطفی را با "استناد" به  اتهـام 
 های دروغین و"جرایم"  خود ساخته، به  مرگ محکوم کرد.

 از اتهام های او از جمله آمده بود:
ـ عضویت در کمیته مرکزی گروهک ملحد و محارب به اصـطـالح ١

 چریکهای فدائی خلق شاخه اکثریت
ـ مسئولیت سازماندهی و رهبری تشکیالت و عضو هیئت اجـرائـی ٢

 دبیران
ـ مسئولیت جذب نیرو و باالخص نیروهای مسلح و معرفی به حزب ٣

 منحله توده
ـ مسئولیت تشکیالت نفوذی در ادارات دولتی و نیروهـای مسـلـح ٤

 جمهوری اسالمی در راستای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران
ـ رهبری کلیه حرکتهای ضد انقالبی در جریانات انقالب فرهنـگـی ٥

 در دانشگاه ها
و همه این ها در شرایطی بود که کمترین امکان دفاع برای نه تنـهـا 

وجـود  ۶٧انوشیروان ، بلکه برای هیچکدام از جانباختگان کشتار سال 
 نداشت. 

در زندان اوین اعدام شد و بنا بـه  ١٣٦٧خرداد  ٦وی بعد از ظهر روز  
گفته نزدیکانش، جسد او را به خانواده اش تحویل ندادند و مـادرش ، 
زنده یاد بانوی مبارز ، خانم فروغ تاجبخش  ، معروف به مادر لطفی، بـا 
کنار زدن خاک ها در گورستان خاوران از طریق پیراهنی کـه بـه تـن 

 داشته او را شناسایی  می کند.
دادگاه های انقـالب اسـالمـی   اعدام  از طرف  در اعتراض به حکم

متعددی در سطـح بـیـن الـمـلـلـی   علیه انوشیروان لطفی کارزارهای
 صورت گرفت.

 
 

 ضمیمۀ دانشجویی

 یار دبستانی من  ادامۀ یادی از چهره های ماندگار جنبش 
 

 یار دبستانی من با من و همراه منی
 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

 حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
 ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
 دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش

 خوب اگه خوب، بد اگه بد، ُمرده دالی آدماش
 دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه

 کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟
 یار دبستانی من با من و همراه منی

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
 حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

 ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
 یار دبستانی من با من و همراه منی

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
 حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

 ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
 دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش

 خوب اگه خوب، بد اگه بد، ُمرده دالی آدماش
 دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه

 کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟
 یار دبستانی من با من و همراه منی

 چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی
 حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

 ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
 

 سرودۀ منصور تھرانی 



الدین فـارسـی، عـلـی شـریـعـتـمـداری،  احمد، جالل شمس آل
شود تا ستـادی تشـکـیـل دهـنـد... و بـرای  مسئولیت داده می

مشـی فـرهـنـگـی آیـنـدٔه  های مختلف و خـط  ریزی رشته   برنامه
ها بر اساس فرهنگ اسالمی و انتخاب اساتید شایسته و  دانشگاه

گاه و دیگر امور مربوط به  آمـوزشـی اسـالمـی اقـدام  متعهد و آ
ها و دیـگـر  نمایند. بدیهی است بر اساس مطالب فوق دبیرستان

مراکز آموزشی که در رژیم سابق با آموزش و پرورش انحـرافـی و 
 شد، تحت رسیدگی دقیق قرار گیرد." استعماری اداره می

هدف اصلی این ستاِد ضدانقالب فرهنگی، اخراج استـادان و 
خـواه و جـایـگـزیـنـی آنـان بـا  دانشجویان و کارمنـدان آزادی

های نهادهای وابسته به حکومت بود.  گرایان از راه سهمیه اسالم
 سـازی پـاک”اصـطـالح  در طی این ضدانقالب فرهـنـگـی، بـه

ها از دانشجویان و استادان و کارکنان دگـرانـدیـش بـا  دانشگاه”
شّدت ادامه یافت. بر پایۀ آمارهای اعـالم شـده از سـوی خـوِد 

، تعداد دانشجویان مشغول بـه ١٣۵٩جمهوری اسالمی، در سال 
هزار ١١٧به  ١٣۶١نفر بود که در سال   ٢١٧هزار و ١٧۴تحصیل 

شدگان جدیـِد ورود بـه  نفر کاسته شد. با توجه به پذیرفته ١۴٨ و 
هـا  ، شمار دانشجویانی کـه از دانشـگـاه١٣۶١دانشگاه در سال 

زد. شـمـار اسـتـادان و  نفر می  ۶٩هزار و ۵٧اخراج شدند سر به 
 ١٣۵٩ها که در سال  های علمی و اداری دانشگاه کارکنان هیئت

 ١٣۶١هزار نفـر در سـال ٨رسید، به  نفر می  ٨٧٧هزار و ١۶به 
درصـدی کـادر ۵٠کاهش یافت که نشان دهندٔه تصفیٔه بیش از 

مـدیـرٔه  ها بود. محمد ملکی، رئیس هیئت علمی و اداری دانشگاه
اصطالح "انقالب فرهنگـی"  وقت دانشگاه تهران، دربارٔه نتایج به

سّوم دانشجویان و  اظهار داشت: "به هنگام انقالب فرهنگی یک
دوسّوم استادان به هر دلیلی اخراج شدند." او افـزود: "انـقـالب 

ای از طرف یک اراده برای کسب قدرت بود و در  فرهنگی برنامه
حقیقت نه یک انقالب فرهنگی، که صرفًا یک هجوم سـیـاسـی 

ای که باید [به آن] اشاره [کرد] این است که طبق آمار  بود. نکته
هـای دانشـگـاه یـک  وزارت علوم، از نظر علمی ُپربارتریـن دوره

صادق زیباکـالم دربـارٔه  ونیم پیش از انقالب فرهنگی بود." سال
عالوه، شمار زیادی از دانشـجـویـان  گوید: "به ها می این تصفیه

عنوان  هایی که به دلیل هواداری، همکاری، یا عضویت در گروه به
شـدنـد، مـثـل پـیـشـگـام،  معاند و مخالف نظام تـوصـیـف مـی

ای، سازمان مجاهدین خـلـق، از  های فدایی خلق، توده چریک
تحصیـل مـحـروم شـدنـد." 
آقای سهراب بهداد، اسـتـاد 

یافتٔه رژیـم جـمـهـوری  یورش از پیش تدارک دیده شده و سازمان
ها و مراکز آموزش عالی با پـیـام خـمـیـنـی در  اسالمی به دانشگاه

کلید خورد. در این پیام، خمینی تصفیٔه دانشجویان و  ١٣۵٩فروردین 
استادان هوادار "شرق و غرب" و تبدیل دانشگاه به مـحـل "تـدریـس 

را خواستار شده بود. در همین ماه، "شورای انـقـالب"  علوم اسالمی"
 ٢٩ای تهدیدآمیز صادر کرد که برای اّولین بار در نماز جمعـه،  بیانیه

روز ایـن  ٣ای خوانده شد:" اگر در ظرف  ، توسط علی خامنه١٣۵٩فروردین 
های گوناگون برچیده نشود، شورای انقالب مصّمم  ستادهای عملیاتی گروه

های اختالف را برچینـنـد." در  است... در دانشگاه حاضر شوند و این کانون
خمینی در سخنرانی تندوتیزی اعالم کرد:  -١٣۵٩فروردین  ٢٩ -همان روز

هـای  هراسیم. ما از دانشـگـاه و تجاوز نظامی نمی محاصرٔه اقتصادی "ما از
هـراسـیـم."  غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع شرق و غرب است می

هـای  ها و دانشجویان به گردان ، دانشگاه۵٧در روند پا گرفتن انقالب بهمن 
طـلـب کـه آمـادٔه هـر  ُپرشور و انقالبی مبارز فراروییده بودند. جوانان تحّول

های گوناگون مبـارزه کـه  ها در زیر درفش ای بودند، در دانشگاه فشانی جان
در اهتزاز بود،، بار دیگر این سنگر علم و دانش را به سنگر مبـارزه و آزادی 

فعال در دانشگاه پیوستنـد، و   های سیاسی تبدیل کردند، به حزب و سازمان
با شور جوانی و وفاداری از سنگری که برگزیده بودند دفـاع کـردنـد. رژیـم 

گویی به نیازهای جامعه، از جمله خـواسـِت  جای پاسخ جمهوری اسالمی به
فضای باز برای آزادی اندیشٔه جوانان و احقاق حق دانشـجـویـان مـبـارز و 

دورٔه سیاه میهن  روشنفکران بالقوۀ حال و بالفعل آینده که در بین، یعنی واقع
 خویش رنج دیده بودند، انگشت تهدید نشان داد.

هـای  آفرین برخی از گروه های غیردموکراتیک و تنش متأسفانه بر اثر شیوه
هـا  الـلـهـی گرایان و حـزب اسالمجمله ها، از  سیاسی دانشجویی در دانشگاه

های افراطی فرصت مناسب و دستاویـزی مـطـلـوب بـرای  ”چپ”گرفته تا 
صـدر  دار و به اقـرار بـنـی های دامنه ارتجاع هار فراهم شد تا یکی از دسیسه

هایی انجام داده" شده بود، و  در اطرافش "بررسی اش را که  "فکر کرده" شده
منتظر فرصت مناسب برای عملی کردنش بـود، بـه اجـرا بـگـذارد و بـه 

ها، این سنگرهای دانش و آزادی، یورش بیاَوَرد. از روزهای آغازیـن  دانشگاه
هـای  ، مأموران مجهز ارتجاع همراه با لـبـاس شـخـصـی١٣۵٩اردیبهشت 
هـایـی  ها اعزام شدند. در پی کشـمـکـش به تصّرف دانشگاه الله انصار حزب

نفر به دست نیروهای سرکوبگر ارتجـاع در  ٣٧خونین در آن روزها، بیش از 
شهرهای گوناگون جان خود را از دسـت دادنـد. لشـکـرکشـی سـراسـری 

ها پس از سخنرانی خـمـیـنـی در فـروردیـن  جمهوری اسالمی به دانشگاه
، همچنین به دستگیری صدها تن از فعاالن علنی و شناخـتـه شـدٔه ١٣۵٩

ها و مؤسسات آموزش عالـی مـنـجـر شـد. در دّوم  دگراندیش در دانشگاه
، مصّوبٔه شورای انقالب برای تعطیل و اسـالمـی کـردن ١٣۵٩اردیبهشت 
جمهور وقت، ابالغ گردید. مـطـابـق ایـن  صدر، رئیس ها توسط بنی دانشگاه

 به مّدتی نامعلوم تعطیل شدند. ۵٩ها از پانزدهم خرداد  مصّوبه، دانشگاه
ها  ، "ستاد انقالب فرهنگی "دانشگاه١٣۵٩خرداد  ٢٢با فرمان خمینی در 

بود: "بر این اساس به حضرات آقـایـان   تشکیل شد. در فرمان خمینی آمده
املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سـروش،  محمدجواد باهنر، مهدی ربانی

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ١۶   

 »انقالب فرهنگی«
ارتجاع و پیامدهای 

 ویرانگر آن

 ضمیمۀ دانشجویی

  ١٧ادامه  در صفحه 



١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ١٧   

ویژه داشته است. این شورا نهادی ضددموکراتیک اسـت کـه بـرخـالف 
گـذاری عـمـل  قانون اساسی و در تعارض با حوزٔه اختیارات قـؤه قـانـون

کند، و حتٰی گاه از درون خوِد حکومت هم مورد اعتراض قرار گرفـتـه  می
 است.

"انقالب فرهنگی" از راه سرکوب خونین، تصفیٔه دانشجویان و استادان 
ای کردن پذیرش دانشجو بـه سـود  و کارکنان دگراندیش، سپس سهمیه

نهادهای رنگارنگ وابسته به حکومت اسالمی، توانست تا مدتی سکوتـی 
گورستانی بر مراکز روشنفکری ایران حاکم کند، ولی در نهایت نتوانسـت 

 های از پیش تعیین شده برسد. به هدف
هـای  لحاظ تاریخی همـواره یـکـی از گـردان دانشجویان میهن ما به

انـد و  رزمنده در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، و استقالل ملی بـوده
ای نسبتًا کوتاه ولی حیاتی از این مـیـدان رزم  خواهند بود. گرچه در دوره

وار و شکوهمند، بنا بـه  بیرون رانده شدند، دیری نپایید که دوباره ققنوس
ضرورت تاریخی تحّول پیشرو اجتماعی، به میدان مبارزه علیه دیکتاتوری 
بازگشتند. جنبش دانشجویی توانست با توان و جسارِت خود زباِن بسـتـٔه 

های مبارز جنبش مـردمـی، بـار  آوا با دیگر گردان جامعه را باز کند و هم
تـیـر  ١٨دیگر سرود رهایی سر دهد. مبارزات درخشان دانشجـویـان در 

های کشور  و روزهای بعد، اوج نمایش این تحّول نوین در دانشگاه ١٣٧٨
بعد از استقرار جمهوری اسالمی بود. حرکتی که با اعتـراض بـه بسـتـه 

فـقـیـه و  آغاز شده بود، با یورش گماشتگان ولـی  شدن روزنامٔه "سالم" 
هـای کشـور و سـرکـوب خـونـیـن  اندیشی به دانشگـاه گزمگان تاریک

دانشجویان و تهاجم وحشیانه نیروهای انتظامی و اطالعاتی پاسـخ داده 
شّدت بخشیدن به فشار بر دانشجویان، توانستند چند  شد. سرکوبگران با
 ١٣٨٨ها را آرام نگه دارند، اما مبارزات ضداستـبـدادی  صباحی دانشگاه

نشان داد که جنبش دانشجویی از نفس نیفتاده اسـت. شـرکـت فـعـال 
نشان داد کـه جـنـبـش  ٩٨ و آبان ٩۶  های دی دانشجویان در اعتراض
های مردمی حفظ کرده و بـه آن  با دیگر جنبش دانشجویی پیوندش را 

، فشـار بـر ٩٨های مردمی آبان  پایبند است. در آستانٔه سالگرد اعتراض
اند بیـشـتـر شـده  ها شرکت داشته فعاالن دانشجویی که در این اعتراض

سـال  ۶یـا  ۵است. مرجان اسحاقی، سها مرتضایی، و کامیار ذوقی به 
های مردم جان به لب رسیـده  اند. در جریان اعتراض حبس محکوم شده

، ١٣٩٨پـایـانـی آبـان  درصدی بنـزیـن در روزهـای٢٠٠به گران شدن 
های متعددی از بازداشـت شـمـار زیـادی از دانشـجـویـان در  گزارش
  های چند سال اخـیـر نشـان داده تجربه های ایران منتشر شد. دانشگاه
دار کردن آنان، و به زندان افـکـنـدن  اخراج دانشجویان، ستاره  است که

جـویـی جـوانـان و  خـواهـی و عـدالـت آنها قادر نیست سـرشـت آزادی
هایی  دانشجویان مبارز را تغییر دهد. همچنین، اجرای توأم با فشار برنامه

هـای ُمـدام، تـفـکـیـک  ارتجاعی نظیر باال بردن وزن حراست و کنتـرل
سـازی بـرای  جنسیتی، قدرت بخشیدن به بسیج دانشـجـویـی، بـومـی
هـای مـورد  دانشجویان دختر، محروم کردن دختران از انتخـاب رشـتـه

شان، به نحوی کامًال هدفمند صورت گرفته است. پیگرد، احضار،  عالقه
های سنگین در مورد  های سختگیرانه و محکومیت کارگیری سیاست و به

گرایان بـر ضـد جـنـبـش  دانشجویان، در حقیقت اقدام پیشگیرانٔه واپس
فضای ملتهب جامعه، نارضـایـتـی گسـتـرده از  دانشجویی کشور است.

های ضدمردمی "آزادسازی" اقتصادی، و رویارویی عمـومـی  اجرای برنامه
با خفقان اجتماعی حاکم بر جامعه و علیه حاکمیت دیکتاتوری، هـراس 

گاهی از  رژیم والیت فقیه را برانگیخته است. ازاین روی، ارتجاع حاکم با آ
ها و رویدادهای آینده   توان و قدرت اثرگذاری جنبش دانشجویی در تحّول

کـوشـد جـنـبـش  کشور، به "حملٔه پیشگیرانه" دسـت زده اسـت و مـی
گیر، و ناتوان سازد. این توطئه را باید با هوشیاری  دانشجویی را فلج، زمین

  اتحاد عمِل مبارزان جنبش دانشجویی ناکام گذاشت!”و 
 اتحاد، مبارزه، پیروزی!

 

ها در دانشگاه تهران به تدریـس  اقتصاد در دانشگاه ِدنیسون، که سال
مشغول بوده، معتقد است: "حکومت از طریق انقالب فرهنگی موفـق 

ها علیه نظام  که در واقع مرکز مخالفت -ها شد از نظر سیاسی دانشگاه
را تحت کنترل خود درآورد، اگـرچـه پـس از چـنـد سـال  -ایران بود

دانشگاه مجدد محل بحث و گفتگو شد." عبدالکریم سروش، یکی از 
آنـکـه بـه مـقـاصـد پـلـیـد  وخروش این دسیسه، بی ُمجریان ُپرجوش

هـای  حاصل بـودن هـمـٔه ایـن اقـدام طراحانش اشاره کند، فقط بی
هـا  آلود را در این جمله خالصه کرده است: "دانشگاه ماجراجویانٔه خون

توانستند معطل فتواهای قم یا اصالحاتی بـمـانـنـد کـه مـدرسـٔه  نمی
خواست در عـلـوم انسـانـی  باقرالعلوم با چند تا طلبٔه صفر کیلومتر می

 بکند."
بـایسـت افـکـار  مـی -از نظر ابداع کنندگانـش -"انقالب فرهنگی"

هـای آمـوزشـی  هـا و مـحـیـط پرسشگر و انتـقـادی را از دانشـگـاه
انداخت و با باز گذاشتن دست حوزه، زیر نـام "وحـدت حـوزه و  برمی

انـدیشـی و  های آموزش عالی را نیز به مراکز جـزم دانشگاه"، مؤسسه
پذیرش و حفظ و تکرار همان تعلیمات کهنٔه حـوزوی تـبـدیـل کـنـد. 

غایت منـفـی و  عالی انقالب فرهنگی" با نقش و عملکردی به "شورای
مخّرب، از زمره نهادهایی است که فعالیت آنها در ِاعمال خـفـقـان و 

ناپذیر بـه فـرهـنـگ مـّلـی و  هایی جّدی و گاه جبران سانسور، آسیب
شکوفایی علمی جامعه وارد آورده است. این نهاِد فراقانونِی ُپرنـفـوذ از 

-هـای فـرهـنـگـی های مهم ُافِت سطح علمی و سقوط بنـیـان عامل
 اخالقی جامعه بوده است.

ادامه یافت. سه سال بسته مانـدن  ١٣۶٣ها تا سال  تعطیلی دانشگاه
ها فرصت کافی به رژیم والیت فقیه داد تا با تشـکـیـل انـواع  دانشگاه

اسـاس، راِه ورود  هـایـی بـی سـازی ستادها و همچنـیـن بـا پـرونـده
 ها را مسدود کند. دانشجویان و استادان غیرخودی به دانشگاه دوبارهٔ 

هـا، روشـن شـد کـه تـعـداد زیـادی از  پس از بازگشایی دانشگـاه
هـای  انـد، بسـیـاری در زنـدان دانشجویان به چوبٔه دار آویخته شـده

اند، بخشی از استادان و دانشجویان هـم  جمهوری اسالمی اسیر شده
عطای دانشگاه را به لقایش بخشیده و راه خـارج شـدن از کشـور را 

را  -و اغلب ناخواسته -اند، و برخی نیز به اجبار زندگی دیگری برگزیده
اندیشان در امان بمانـنـد.  های تاریک اند تا از گزند اتهام در پیش گرفته

منظور گزینش دانشجو و  ایدئولوژیک به-از آن پس، نهادهای سیاسی
شـدگـان کـنـکـورهـای  تفتیش عقاید، از ورود عدٔه کثیـری از قـبـول

جای ورود اسـتـعـدادهـای  جلوگیری کردند. به ها دانشگاه سراسری به 
هـای شـهـدا و  ها، در زیر پوشش امتیاز به خـانـواده جوان به دانشگاه

مجروحان و اسیران و مفقودان جنگ، راه برای ورود نیروهای بسیج و 
سطحی پایین از آمـوزش و دانـش بـاز شـد. بـه  سپاه و اطالعات با

تحصیل دانشگاهی نیز همچون غنایم جنگی نگریسته شد و بـه هـر 
 های ورود به دانشگاه اختصاص یافت. نهاِد جعلی، سهمیه

ضدانقالب فرهنگی گروه بزرگی از دانشجویان توانمند کشـور را از 
ادامٔه تحصیل بازداشت، جامعٔه علمی کشـور را از گـروه بـزرگـی از 
استادان و دانشمندان برجسته و باتجربه محروم کرد، فرار مـغـزهـا را 
دامن زد، به بار علمی دانشگاه آسیب جّدی رساند، و فضایی از ترس و 

هـا  های آموزش عالی به وجود آورد. پژوهش ارعاب و خفقان در محیط
هـای  نشان داده است که "تعداد مقاالت چاپ شدٔه ایـران در ژورنـال

مقالـه در سـال  ١٢٠به حداکثر  ١٣۵٧در سال  ۴۵٠معتبر خارجی از 
عالی ضدانقالب فرهنـگـی کـه شـکـل  کاهش یافت." شورای ١٣۶۴

است، در کاالیی کردن تحصیـل ” ستاد انقالب فرهنگی”تکامل یافتٔه 
در سراسر کشور و اختصاص دادن آن به قشرهای ثروتمنـد، نـقـشـی 

 ضمیمۀ دانشجویی

 ادامۀ ضد انقالب فرهنگی  



دولت و آموزش عالی کشور است. در ایـن اعـالمـیـه آمـده اسـت:  
به عنوان عمل شیوع بیمـاری تـنـفـسـی  ٢٠١٩"کرونا ویروس جدید 

است که ابتدا در ووهان چین تشخیص داده شده و قابل سـرایـت از 
انسان به انسان است. اگرچه در حال حاضر احتمال گسـتـرش ایـن 

ترین خطر ابتال به عفونت بـرای  ویروس در ایران کم است، اما بزرگ
افرادی است که در ووهان حضور دارند یا به منطقه یا سایر مـنـاطـق 

گونه برخوردها نشانگر آن اسـت کـه  چین مسافرت می کنند..."! این
مسئوالن دولت و آموزش عالی کشور با در نظر نگـرفـتـن احـتـمـال 

یـافـتـه و  ای سـازمـان شیوع گستردٔه بیماری جدید، و نداشتن برنامه
فراگیر، درعمل به بحران شیوع ویروس کرونای جدید دامن زدند که 

 شود. وضوح دیده می تأثیر آن در زندگی و آموزش دانشجویان به
گیری ویروس مشخص بود که به عـّلـت نـبـود  از همان آغاز همه

زیرساخت و سامانٔه مردمی و عادالنٔه خـدمـات درمـانـی و آمـوزش 
فقط در مجموع توان مهار این بیمـاری را  عالی، حکومت اسالمی نه

نداشت، بلکه از عهدٔه مقابله با تأثیرهای زیانـبـار آن در عـمـلـکـرد 
 آمد. مؤسسات آموزش عالی و وضعیت دانشجویان نیز برنمی

ها تعطیل شـد و  های دانشگاه در بهار سال جاری، اکثریت کالس
ای از دروس  در نهایت تصمیم گرفته شد که تدریس بخش عـمـده

نظری به صورت مجازی برگزار شود. این در حالی است که به عـّلـت 
رشد ناکافی و ناموزون ساختار آموزش عالی کشور و عـدم تـوسـعـٔه 

های ارتباطاتی کشور، و در نتیجـه دسـتـرسـی نـداشـتـن  زیرساخت
ای از دانشجویان به امکانات مجازی (اینـتـرنـت و  قشرهای گسترده

تجهیزات کامپیوتری)، پیشُبرد برنامٔه آموزش عالی در سطـح کشـور 
هایی گسترده روبروست و در  به صورت مجازی همچنان با دشواری
های درس به صورت مـجـازی  موارد متعددی اصوًال برگزاری کالس

 پذیر نیست. امکان

١٣٩٩آذر  ١۶یکشنبه    ١٨   ضمیمۀ دانشجویی 

عدالت در آموزش عالی در شرایط همه 
از خواست های  ١٩-گیری کووید

 دانشجویان است

  ١٩ادامه  در صفحه 

، بسـیـاری از ١٣٩٨، از بهمن ١٩-گیری کووید با جهانگیر شدن همه
هـای فـراوان و  ها دانشجو، بـا دشـواری مردم کشور ما، از جمله میلیون

ها، عالوه بـر شـیـوع  اند. این دشواری شرایط بحرانی اسفناکی روبرو شده
خوِد بیماری و پیامدهای مستقیم آن، شامل از دست دادن کار و درآمـد 

هـا و سـایـر مـؤسـسـات  اش، تعطیل شدن دانشـگـاه دانشجو و خانواده
هـا و  آموزشی، و انزوای جوانان و دانشجویان است. کارکنان بیمارسـتـان

سایر کارکنان ضرور در آزمایشگاه خدمات اورژانس و غیره نیز که بسیـاری 
اند نیز  های پزشکی و پرستاری و غیره التحصیالن دانشکده از آنها از فارغ

شونـد  اند و خطرهای متعددی متحمل می خود را در شرایط دشواری یافته
تا سالمت بقیٔه جامعه را حفظ کنند. ِدین جامعه بـه ایـن افـراد فـداکـار 

 انتها است. بی
ترین بحران جـهـانـی بـهـداشـت و  در حالی که جامعٔه بشری با بزرگ

سالمت در صد سال اخیر روبرو است، تأثیر اّولیه و بعدی شیـوع ویـروس 
کووونای جدید بر سالمت، زندگی، معیشت، و دسترسی بشر به خـدمـات 
اّولیٔه اجتماعی مشهود بوده است. برای جوانان و دانشجویان کشـور مـا، 

ها و پـیـامـدهـا  ها، این ضربه مانند بسیاری از همتایان آنها در سایر کشور
خیلی گسترده بوده است. در حالی که مشاهدات بهـداشـتـی و درمـانـی 

دهد که به طور عام جوانان در معرض خطر کمتری از عـوارض  نشان می
گیری در محیـطـی  ویروس قرار دارند، ولی نباید فراموش کرد که این همه

بینند تغییرهایـی جـّدی بـه وجـود  کنند و آموزش می که جوانان رشد می
آموزان شرکت کننـده در  آورده است. برای بسیاری از دانشجویان و دانش

کنکور سراسری، عالوه بر مشکل خوِد کنکور (آمادگی و حتٰی شرکـت در 
گیری کنونی) یا وقفه در آموزش و فراگـیـری  جلسٔه کنکور در شرایط همه

ها، مجموعٔه شرایط جدید باعث شده است که آنـهـا فـرایـنـدهـای  درس
هـای  پشتیبانی، دسترسی به امکانات تحصیلی و زیستی مناسب، تـمـاس

 اجتماعی، و حتٰی اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.
ها بر زندگی و آموزش دانشجویان،  بستگی بـه  تأثیر منفی این دشواری

شان متفاوت است. در کشـور مـا،  شرایط موجود در کشور و محیط زندگی
کفایتی دولت و مسئوالن آموزش عالی، بر اثر خارج شـدن رونـد  در اثر بی

های کشور و ایجاد َاَبـر  گیری در تمام شهرهای بزرگ و استان کنترل همه
بحران اجتماعی و اقتصادی، زندگی و آیندٔه جوانان نیز تحت تأثـیـر قـرار 
گرفته است. در نتیجٔه دستورهای رهبری جمهوری اسالمی مـبـنـی بـر 

امنیـتـی -مهم بودن "مالحظات مذهبی" و در نظر داشتن مسائل سیاسی
هایـی نـامـنـظـم صـورت  گیری کرونا، فقط اقدام و انکار وجود خطر همه

گرفت، که نتایج متناقض و اغلب منفی برای مردم کشور ما، و از جـمـلـه 
توان گفت کـه از زمـان  دانشجویان به وجود آورده است. به طور کلی می

هـای الزم  های مسئول کشور در انجام اقـدام شروع شیوع ویروس، مقام
 اند. برای مهار یا جلوگیری کردن از شیوع این ویروس جدید کوتاهی کرده

ریزی کارساز برای مقابله بـا  در عرصٔه آموزش عالی، از ابتدا نبود برنامه
شد، که تا امروز هـمـچـنـان ادامـه دارد.  شیوع بیماری به عیان دیده می
ای با عنوان "ویروس کرونا"، که در تـاریـخ  اطالعات نادرست در اعالمیه

در سایت دانشگاه تهران منتشر شـد و هـنـوز هـم در  ١٣٩٨بهمن  ١٣
کفایتی مسئوالن  دسترس است(!)، نمونٔه این عملکرد غیرمسئوالنه و بی
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منظور تحریم سراسری آموزش مجـازی  در همین ارتباط، فراخوانی به
منتشر شد. دانشجویـان  1399هاهزار دانشجو در فروردین  با امضای ده

معترض، با هدف حفظ عدالت آموزشی، خواهان آموزش رایگان و بهبود 
گیری بحران کرونا شدنـد. دانشـجـویـان  آموزش مجازی در شرایط همه

امضاکنندٔه این بیانیه ابراز داشتند که بسیاری از دانشجویان به امکانـات 
الزم برای مشارکت در این طرح آموزش مجازی دسترسـی نـدارنـد. در 

زدٔه کشور  ادامه، دانشجویان معترض ضمن ابراز اینکه "در شرایط بحران
مان را تلخ کرده است، به حال خـود رهـا  هایمان را تنگ و کام که نفس

حل آموزش مجازی پیش روی  شده ایم،" گفتند که "دولت با گذاشتن راه
ما، از خود رفع تکلیف و مسئولیت نمود و نابرخورداران را مـطـابـق روال 
گذشته بیشتر و بیشتر به حاشیه راند." در ادامه، دانشجویان ادامـٔه تـرم 
تحصیلی با تحمیل آموزش مـجـازی بـه ایـن شـکـل را در راسـتـای 

کـیـفـیـت، فـاقـد  های آموزش عالی ندانستند، وآن را "آموزشی بی هدف
تر از همه، نابـرابـر" دانسـتـنـد. راِه چـارٔه  برنامه و افق مشخص، و مهم

دانشجویان برای دسترسی به عدالت آموزشی شامل "مشـارکـت هـمـٔه 
دانشجویان از تمام طبقات اجتماعی در این طرح" و جلوگیری کـردن از 

سازی" آموزش عالی است. دانشجویان در بـیـانـیـٔه  سازی و کاالیی "پولی
درستی گفتند: "بسیاری از دانشجویان از توانایـی مـالـی جـهـت  خود به

برخوردار …  های هوشمند و تأمین هزینٔه اینترنت و تهیٔه کامپیوتر و تلفن
هـای طـرح  نیستند." دانشجویان ضمن بازگو کردن جزئیـات دشـواری

تـریـن ایـراد آن را کـه  آموزش عالی ارائه شده از طرف دولـت، مـهـم
ها با آموزش مجازی است، نابرابر بودن آن در  ترین محور مخالفت اصلی

صنفان ما امکان دسـتـرسـی بـه  دانستند: "بسیاری از هم  شرایط فعلی
های این دسترسی برایشان بسیار گـران  شبکٔه اینترنت را ندارند یا هزینه

شود. با توجه به این نکته که دسترسی به آمـوزش رایـگـان بـا  تمام می
ها اسـت، و در حـال حـاضـر بـا  شرایط برابر از جمله وظایف دانشگاه

اسـت،  ها عمًال به ُمحاق رفـتـه   آموزش مجازی این بخش از مسئولیت
ای است کـه  مخالفت با اصل آموزش مجازی در واقع مخالفت با ضربه

ای به پیکرۀ آموزش رایگان و گروه کثیری از دانشـجـویـان  چنین شیوه
 وارد خواهد ساخت."

خاطـر شـرایـط قـرنـطـیـنـه و تشـدیـد  از طرف دیگر، مسئلٔه انزوا به
هـای  های روحی و افسردگی ناشی از آن، از جـمـلـه چـالـش بیماری

هـای اجـتـمـاعـی  و عـدم  دانشجویان است. در شرایط  نبود تـمـاس
دسترسی به امکانات متداول و حضوری آموزشی، دانشجویان بیشتر بـه 

آورند. در مقابل تمام ایـن  های اجتماعی در فضای مجازی رو می شبکه
های پیشنهادی مسئوالن دولت نمایانگر عجز آنها در  مشکالت، برنامه

رسیدگی به نیازهای جامعٔه دانشگاهی کشور در شـرایـطـی اسـت کـه 
گـرایـی، حـیـطـٔه آمـوزش عـالـی را نـیـز بـا  اقتصاد نولیبرالی و مالی

های گسترده روبرو کـرده اسـت و مسـئـوالن را بـه بـیـان  نابسامانی
هـای  ها و الطائالت در مورد تأثیر وقفه در فـعـالـیـت ترین بهانه عجیب

دوسـت، مـعـاون   اکبـر حـق ها واداشته است. علی آموزشی در دانشگاه
مرداد سال جاری در خصوص بازگشـایـی  ٧آموزشی وزارت بهداشت، در 

ها گفت: "فرایندی در حال بررسی است که در سه سـنـاریـو در  دانشگاه
گیری از این بدتر شـد، در  ها [اگر همه خصوص روند بازگشایی دانشگاه

گیری شود تا بر این اسـاس  همین شرایط باقی ماند، یا بهتر شد] تصمیم
ببینیم ترم آینده را با چه مشخصاتی باید مدیریت کرد. وی هـمـچـنـیـن 

  ٢٠ادامه  در صفحه 

گفت: "بنا است در مرداد ماه این سه سنـاریـو تـهـیـه شـود. یـکـی از 
راهکارهای جّدی این است که تعداد دانشجویان جدیدالورود را در تـرم 
مهر تا حد امکان کم کرده و در سنجش و پذیرش، تعداد دانشـجـویـان 
ورودی ترم مهر را به حداقل برسانیم. این تصمیم در دفترچه کنکور نـیـز 

شـود."  ها بیشتر به سمت بهمن سوق داده مـی وارد شده است و ورودی
التحصیل کردن دانشجویـان نـیـز  دوست افزود: "در خصوص فارغ حق

ها (در  التحصیلی زودتر است و تصمیم اخیر که رزیدنت تالش ما بر فارغ
التحصیـل اعـالم  ماه و نیم زودتر شناسایی و فارغ  رشتٔه پزشکی) را یک

هـا، وی در مـورد  کنیم، نیز بر همین اساس است." عالوه بر این گفته
شوند،  گیری کنونی متحمل می فشارهایی که دانشجویان در شرایط همه

با رجوع به ارقام و آمارغیرمستند و نامربوط، از وظیفٔه مسؤالن در ارائـٔه 
یی و درمانی برای دانشـجـویـان و اهـمـیـت دادن بـه  خدمات مشاوره

گـویـد: "مـبـارزه و کـنـتـرل  کند و مـی نظر می گونه خدمات صرف این
های اجتماعی در الیٔه سطحی نبایـد مـتـوقـف شـود... مـیـزان  آسیب
ها به دلیل سوءتغذیه در کرٔه جنـوبـی در حـدود دهـٔه  ها و مرگ قحطی
های اقتصادی و اجـتـمـاعـی  ، قبل از اینکه به این وضع در حوزه١٩۴٠

کرد؛ در همین زمان، خودکشی در این کشور حدود چهـار  برسد غوغا می
هزار نفر در سال بود... این در حالی است که سه سال قبل، این ١٠٠در 

رسیده بود، به نحوی که در دسامبر هـر  ٣٠ جنوبی به باالی  ٔعدد در کره
نفـر خـودکشـی ۵٠٠شود، بالغ بر  سال که امتحان کنکور کره برگزار می

کنند و مواردی را داریم که اعضای یک خانواده بـا هـم دسـت بـه  می
دهد که ِصرف مؤثـر بـودن امـکـانـات  زنند. این نشان می  خودکشی می

تنـهـایـی  پزشکی و درمانی، در پیشگیری از خودکشی به یی، روان مشاوره
 وفصل کند"! تواند این موضوع را حل نمی

شود، در این مورد فوق و سایر مواقع، مسئوالن  طور که دیده می همان
اندیشی مؤثر و هزینه کردن امکانات بیشتر برای مقابلـه بـا  جای چاره به

گیری کرونا در آموزش عالی، اقدام به کاهش کیـفـیـت و  تأثیرهای همه
کنند و در قـبـال سـالمـت روحـی و  کّمیت امکانات آموزش عالی می
دهنـد و  اعتنایی نشان می مسئولیتی و بی جسمی دانشجویان از خود بی

جای تالش در امر مهم رسیدگی به وضعیـت دانشـجـویـان در ایـن  به
شرایط بحرانی، خواهان این هستـنـد کـه دانشـجـویـانـی کـه در اثـر 

اکبر  مند شوند"! علی اصطالح "دغدغه گیری تحت فشار هستند، به همه
 سالگرد جنـگ بـا ٔ دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در هفته حق

عراق صحبت از لزوم "تدوین درسنامٔه آشنایی با فرهنگ و معارف دفـاع 
های بعد از جنگ  مقدس" و "لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل

 کند.  بر همگرایی علوم مختلف به منظور افزایش تولیدات علمی" می
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مـنـد  های حضوری ایـن سـه درس بـهـره به صورت رایگان از کالس
گیری ویروس  شوند." این در حالی است که با ادامه و شدت یافتن همه

اصـطـالح "رایـگـان"  های بـه کرونا، هنوز معلوم نیست که این کالس
 ها عملی است یا نه؟ گونه وعده چگونه ارائه خواهند شد و آیا اصًال این

غایت منفی نولیبرالی  های اقتصادی به حقیقت این است که سیاست
مـالـی -داری تـجـاری دولت حکومت اسالمی که در خدمت سـرمـایـه

سازی خدمات اجتماعی،  خوار و فاسد است، با کاهش و خصوصی رانت
های گسـتـرده و  از جمله در عرصٔه آموزش عالی، باعث ایجاد دشواری

ترین شرایط زندگی و تـحـصـیـل بـرای  نابرابری اقتصادی و ناعادالنه
گـیـری  دانشجویان شده است. این شرایط ناگوار در نتیجٔه بحران همـه

بیماری کرونا تشدید شده است. در نتیجٔه این شرایط عینی که تـوسـط 
های جمهوری اسالمی و بحران بیماری کرونا به وجـود آمـده  سیاست

است، مبارزات صنفی و در نهایت سیاسی دانشجویان و جوانـان بـرای 
تر از اهـمـیـت بسـزایـی در  دستیابی به آموزش عالی با شرایط عادالنه

جنبش مردم و جوانان کشور برخوردار است. مبارزٔه دانشجویـان بـرای 
ها بخشی از مبارزٔه متحد مردم برای توقـف کـامـل  تحقق این خواست

گرایی در شئون اسـاسـی  های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی برنامه
 اقتصاد کشور است.

 
 . ادارٔه کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران١
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 ضمیمۀ دانشجویی

از دیگر مشکالتی که برای دانشجویان وجود دارد، کـمـبـود جـا در 
هـای  فضاهای خوابگاهی و آموزشی به دلیل لـزوم رعـایـت پـروتـکـل

ای فـوری  ها، راه چاره بهداشتی است، و به علت محدود بودن ظرفیت
مقدور نبوده است، که باعث بالتکلیفی بسیاری از دانشـجـویـان و بـه 

مـهـر  29تعویق افتادن دورٔه آموزشی آنها شده است. برای نمونه، در 
آزاد  دانشـگـاه دانشجـویـی صامت، مدیرکل امور رضا سال جاری، علی
وگو با خبرنگار گروه دانشـگـاه ایسـکـانـیـوز، دربـارٔه   اسالمی، در گفت
خوابگاهـی  دانشجویان دهی های دانشجویی و سامان وضعیت خوابگاه

های دانشجویی با  در شرایط  کرونایی کشور گفت که "بازگشایی خوابگاه
های بهداشتی و کاهش تـعـداد دانشـجـویـان در   رعایت کلیه پروتکل

خوابگاه منجر به افزایش هزینه شده است." از طرف دیگر، در دانشگاه 
هزار دانشجو به عّلت شرایط کشور نـاشـی از  آزاد تا کنون در حدود ده

وانتقال به واحدهای آموزشی دانشگاه  شیوع ویروس کرونا تقاضای نقل
اند. در این مورد نـیـز  آزاد در شهرهای محل سکونت خانوادٔه خود کرده

کمبود ظرفیت باعث شده است که با درخواست بسیاری از متقاضـیـان 
 موافقت نشود.

ریزی در  های نامطلوب دیگری که نشانٔه عدم برنامه از جمله سیاست
امور آموزشی و درمانی  است، استفاده از دانشجویان دورٔه پـزشـکـی، 

نظر از اینکه آموزش الزم را دارا هستند یا نه، بـرای مـقـابـلـه بـا  صرف
گیری کرونا است. مهدی قائمی، معاون آموزشی دانشگاه پزشکی  همه

های عملـی رشـتـٔه  استان زنجان، در اوایل سال جاری در مورد کالس
پزشکی گفت: "امروز که کادر پزشکی برای مقابله با شـیـوع ویـروس 

پزشکی بـه عـنـوان   کرونا در تالش هستند، دانشجویان دانشگاه علوم
های تخصصی و کارَورزان این رشـتـه در خـط مـقـدم  دستیاران رشته

 حضور دارند."
برخی از مسئوالن آموزش عالی ضمن اینکه به مشکالت نـاشـی از 

کنند، متأسفانه مـانـنـد  عدم توسعٔه زیرساخت آموزش عالی اعتراف می
کنند که ناچار فشـار نـاشـی از  هایی تجویز می حل گفته راه موارد پیش

ای از  بحران کرونا در عرصٔه آموزش عالی را مستقیمًا به قشر گستـرده
ها، محمدمهدی  ای از این اعتراف کند. در نمونه دانشجویان منتقل می

های جـلـسـٔه  طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد، با اشاره به یکی از مصّوبه
هیئت رئیسٔه دانشگاه آزاد اسالمی گفت: "از آنجا که زیرساخت کشـور 
آمادٔه برگزاری این حجم از کالس در فضـای مـجـازی نـبـود و در 

های آغازین دانشجویان با مشکالتی مواجه شدند، مقرر شد ایـن   هفته
اجازه به دانشجویان داده شود در سه درس چنانچه با آموزش مـجـازی 
به وضعیت مطلوب آموزشی نرسیدند، در ترم آینده و در طول یک سال 

 ادامۀ عدالت در آموزش عالی در شرایط 


