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ر، مبارزه طبقاتی و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگياندانشجو  

 
شتاد و ششه مرداد ماه                  دهم                                                                              ناصر پايدار  

 

 ماوراء یاصطالح. سخن می گويند!! »جنبش دانشجوئی« دهه های متمادی است که در ايران از پديده ای به نام 

ت  سوسيال بورژوائی فرا روئيده اسيا  دموکراسی طلبانه، ليبرالاز کشتزار جنبش های  روزی، روزگاریکهطبقاتی 

 جنبش ضد کار خارج از مدار جنبش ها و آن وارث نيروهایگروهها و » احزاب« و تا لحظه حاضر نيز توسط 

!! در تعيين خصلت يک جنبش اجتماعی» دانشجو بودن « عزيمت از . مزدی طبقه کارگر آبياری و حراست می گردد

 ن زندگی نمی کنند، هيچ کجای اين کره خاکیماوراء کره زميدانشجويان در . بسيار باژگونه و توهم بار استتعبيری 

 بردگی مزدی خارج نيست و هيچ انسانی در هيچ نقطه ای از اين دنيا وجود ندارد که در شرائط  استيالی گندزاراز

 کل پراکسيس اجتماعی خود بار تعلق طبقاتی و الحاق ارگانيک به  مبارزه وزيست و کار و نوع انديشه و آگاهی و

پافشاری ديرينه بر بسته بندی انسان ها در داربست های صنفی، .  طبقه اجتماعی را به دوش نکشديک حيات پروسه

عقيدتی، فرهنگی، قومی و از جمله زير اسم و رسم دانشجوئی، گوشه بسيار بارزی از تالش تاريخی نيروهائی است 

 جزء اليتجزای ستيزی خلقی يمو رژکه حلق آويزی جنبش کارگری به چهارچوب اپوزيسون نمائيهای بورژوائی 

ذهن از همان آغاز به اين مصيبت مبتال است که بار ماده را بر خود  « .بوده استسيره سياسی و پويه طبقاتی آنان 

است يا به طبقه سرمايه دار و اقشار غيرکارگری  دانشجو يا انسانی از بطن هستی اجتماعی طبقه کارگر»  داشته باشد

    .تعلق دارد

شايد هم با مدد از شرائطی سرمايه دار شوند، . ن کارگر ممکن است در آرزوی سرمايه دار شدن باشنداين يا آ

کارگر ممکن است فاشيست، راسيست يا هر چيز . کارگران زيادی می توانند به عمله و اکره سرمايه مبدل گردند

ه در مورد دانشجوی اهل زندگی و کار همين مسأل. در مورد اين و آن کارگر معين استديگری بشود، اما اينها همه 

 راه و رسم سرمايه دار شدن  از طبقه کارگردر اينجا هم شايد دانشجو يا دانشجويانی. طبقه کارگر هم صدق می کند

اما به هر . شايد در جرگه دولتمردان و سازمان دهندگان نظم اجتماعی سرمايه قرار گيرند. پيشه کنند و به هدف برسند

 درس خواندن آنها الغاء نمی گردد، درست به همانگونه که تعلق طبقاتی انسانها به صرف .وشن استحال يک چيز ر

 جنسيت، قوميت، مولد و غيرمولد بودن کار، مرزهای جغرافيائی و  کودک و بزرگسال بودن،شاغل و بيکار بودن،

پديد نمی کارگران دنيا م طبقاتی  پرقوا وضعف يا افزايش و شدتی در سنگ پايه زمختنوع اينها هيچ نوع  کسر و 

 حاضر بوده است و ،طبقه کارگر ايران اندکی کمتر از صد سال است که در کليه افت و خيزهای سياسی جامعه. آورد

ترکيب جمعيت دانشجوئی . در نيمه اخير اين مدت نقش يکی از دو طبقه اساسی جامعه موجود را ايفاء کرده است

تأثير مناسبات  توده های کارگر در همه دوران ها از مدار  و رفاهی و اجتماعی معيشتیايران به رغم شرائط رقت بار

از اين  اندکیبخشی هر چند بخش . ه استخارج نماندمسلط اجتماعی و آرايش قوای طبقاتی ناشی از آن به هيچ وجه 
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استه اند و در خ کارگر برو کار و پيکار توده هایهمواره کسانی تشکيل داده اند که از فضای زندگی ترکيب را 

 سياسی از جهت گيری ها، چالش ها و مبارزات توده های کارگر متأثر بوده های  صف بندیرويکردهای اجتماعی و

در ايران از آغاز تا حال هيچ نوع صف بندی طبقاتی شفافی را در مبارزات دانشجوئی اين کامًال بديهی است که . اند

و بر همين اساس هيچگاه هم شاهد آرايش يک صف طبقاتی آگاه کارگری و ضد کار درون خود به نمايش ننهاده است 

آشفته هستی اجتماعی توده های دانشجو که بالعکس در موقعيت اما دليل اين رويداد، نه در بطن . مزدی نبوده است

دورنماپردازيها،  حلق آويز بودن آن به و زمينگير بودن اين جنبش زير موج مداوم سرکوب سرمايه جنبش کارگری،

  .وائی اقشار غيرکارگری قرار داردراهبردها و راه حلهای ليبرالی و سوسيال بورژ

 به جدی اعتراض اجتماعی به طور پاره ای از اشکالدر جامعه سرمايه داری چگونگی رويکرد، عمق و تعينات 

 اما تفسير چپ  سخن می گويندکه همه از آنتأثير متقابل بديهی  نوعی. موقعيت جنبش کارگری گره خورده است

بنمايه .  بورژوازی استنگی اين اثرگذاری ها تفسيری باژگونه، تحريف آميز و در خدمت اهدافموجود از چگو

 اين است که گويا در جامعه موجود، منافع، اهداف و انتظارات مشترکی پرولتاريا را حتی با اقشار و »چپ « تعبير

  در درون اين کمپين ها،کارگران از اين روی طبيعی است که!!! ند می زندگرايشاتی از بورژوازی به هم پيو

ين ا !!!برای تحقق مطالبات مشترک پيکار نمايد ها همدوش اليه ها و گروههای اجتماعی فوق، اعتراضات و خيزش

ريا می به اين معنی که در تعيين سياست از پرولتا!!! ر با بالهتی مضحک حتی ژست راديکال هم می گيردتعبي

خواهد تا با مشارکت فعال و طبقاتی خود سياست های بورژوائی را ايزوله کند و طيف نيروهای غيرکارگری را به 

واقعيت اين است که صغری، کبری ها و استنتاجات اين روايت در بنياد !! ر پرچم خويش متحد و متشکل سازد؟؟زي

ساس تاريخًا هم همه جا بدون هيچ استثناء نتايج معکوس به بار هيچ تجانسی با ماترياليسم انقالبی ندارد و بر همين ا

به اين معنی که به جای استحکام پايه های قدرت و تأثير طبقه کارگر در اين جنبش ها عمًال جنبش . آورده است

   .کارگری را در باتالق منافع و انتظارات محدود و رفرميستی اپوزيسون هائی بورژوائی منحل ساخته است

 حقوق کودکان،محيط زيست، ، »جنبش زنان« جنبش هائی با اسم و رسم متعارف  عظيمی از نيروی اجتماعی بخش

. بيرون آمده اند های کارگر به طبقه کارگر تعلق دارد و از بطن زندگی و کار و مبارزه توده دانشجوئی و مشابه اينها،

 زمينه ها  ديگر در اين اعتراضات، رخدادی است کهاز طبقه کارگر با طبقات و اقشارهمصدائی و همراهی اين بخش 

. ستأصل جنبش کارگری اتخاذ می کندموقعيت ضعيف، بی افق، بی سازمان و مو موجبات واقعی وقوع خود را از 

، نه فقط وجود آن را يک کنونی ميراث دارش که چپ خلقی گذشته و احزاب، گروهها و اتحادهای ناميمونیحادثه 

اتژی خود را بر مقبوليت، فاجعه بار برای جنبش کارگری تلقی نمی کنند، بلکه اساس استرضعف و فروماندگی 

«  های طبقاتی دموکراسی و تفاوت ميانتاريخًا در باره جنبه طيف اين .  آن قرار می دهندضرورت و معتبر بودن

 گذر گفته است و به ويژه تمامی آنچه در اينو دموکراسی بورژوائی داد سخن داده است، اما  »دموکراسی کارگری

 دموکراسی باتالقآنچه در اين راستا انجام داده است، در خدمت دفن مبارزات ضد سرمايه داری توده های کارگر در 

در جامعه سرمايه داری هيچ محتوای مشترکی . طلبی اين يا آن گرايش بورژوائی و سوسيال رفرميستی بوده است

 اولی استثمارشونده، حکومت شونده و در همه ان طبقه سرمايه دار وجود ندارد،ميان اعتراض زنان طبقه کارگر و زن

دومی استثمارگر، حکومت کننده، عضو طبقه مسلط و به . شؤن زندگی مورد تعرض و ستم و آماج بی حقوقی ها است
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و جنايت سرمايه همين اعتبار تعيين کننده چند و چون نظم سياسی و مدنی حاکم و تحميل کننده تمامی ابعاد توحش 

م و تمام طبقه وی، گرسنگی و بی حقوقی زن برای اولی بی حقوقی تا. داری بر طبقه کارگر و الجرم بر اولی است

 بی بهداشتی و بی مدرسه ای فرزندانش و همه مصائب ديگر ناشی از موجوديت مناسبات فقر، فالکت و بی مسکنی،

ف شمار مردان و زنان در ميان کارفرماها، مدير عامل ها، بردگی مزدی است، بی حقوقی زن برای دومی اختال

وزراء، وکالی پارلمان، حقوقدانان، مستشاران، مديران، سفرای کبار، استانداران، امرای ارتش و اعضای کابينه های 

جنبش فراطبقاتی زنان، چيزی که احزاب گذشته و حال چپ . حکومتی سرمايه و نوع اين پست ها و مشاغل است

 سوای !!! حقانيت آن پای می فشارندارگری اعم از راديکال و غير راديکال بسيار بيشتر از بورژوازی برغيرک

فراخوان به توده های کارگر زن برای جنگ در رکاب اپوزيويسون های بورژوازی با هدف حصول حق برابر زنان 

 و بر کل طبقه کارگر نظام سرمايه داری  و بشرستيزیو مردان طبقه سرمايه دار در تحميل تمامی استثمار و بربريت

مصداق پديده ای به نام جنبش دانشجوئی هم همين مسأله در مورد عين .  هيچ معنای ديگری ندارداز جمله زنان کارگر

دانشجويان طبقه سرمايه دار که به مبارزه سياسی روی می آورند بخشی از اپوزيسون درونی طبقه عده از آن . دارد

در چند و چون نوع کل چالش آنان با سياست ها، برنامه ها و رويکردهای روز دولت بورژوازی  هستند و خويش

 اين نظامچگونگی اعمال ملزومات نظم توليدی، سياسی، حقوقی و مدنی پاسخ به چرخش امور جامعه سرمايه داری و 

کس معضل کل استثمار و طبقه کارگر بالعتوده دانشجوی برخاسته از   معضل.بر طبقه کارگر خالصه می گردد

در اينجا نيز هر نوع هماوائی و . ستمکشی و مصائب طبقه خود در سيطره حاکميت و موجوديت اين نظام است

درهمرفتگی اين دو بخش از دو طبقه متضاد و متخاصم اجتماعی، تبديل شدن دومی به آلت فعل اپوزيسونهای 

اشاندن سنگر جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر به نفع ارتجاعی بورژوازی، تعطيل مبارزه طبقاتی و از هم پ

  . طبقه سرمايه دار است

چپ خارج از مدار جنبش ضد سرمايه داری بطور معمول به ديکتاتوری هار سرمايه و اهميت ستيز با اين 

، ده اين راهکار گرد و خاک تيره و گمراه کننديکتاتوری، حتی در ماوراء مرزهای طبقاتی رجوع می کند تا از ورای

اين . جستجو نمايدرا » جنبش دانشجوئی«  موضوعيت و حقانيت وجود عام پيرامونفتاوی الزم برای اقامه برهان 

 چپ نمای طيف آنان را هر چه بيشتر برمال  راست عمق رفرميسم به بانيان اين تز نمی کند کهامر نه فقط هيچ کمکی

 ، حقوق دموکراتيک،»آزادی های بی قيد و شرط سياسی«  زير نام  حالکه چپ از ساليان متمادی تا آنچه .می سازد

 طرح و تحت عنوان ميعادگاه مشترگ ائتالف جنبش کارگری و اپوزيسونهای ديگر و مانند اينها توده ای دموکراسی

ظام مادام که ن.  است بوده کارگردر ميان توده هایاجتماعی تبليغ کرده است همگی توهم محض و توهم پراکنی 

سرمايه داری بر جامعه و جهان حکم می راند و تا هنگامی که بورژوازی طبقه مسلط اجتماعی است هيچ نوع آزادی 

بدون اينکه آزادی طبقه سرمايه دار در استثمار توده های کارگر و بدون اينکه آزادی صاحبان سرمايه برای سلب 

با اينهمه معضل اساسی به هيچوجه در رد و . نمی يابدمجال تحقق  در هيچ کجا آزادی از استثمار شوندگان باشد

نيرومند در تاريخ مبارزه طبقاتی، اينجا و آنجا شرائطی پديد آمده است که فشار . پذيرش اين واقعيت محصور نيست

 بورژوازی را از يکه تازی عنان گسيخته و بی لجام عليه آزاديها و حقوق اجتماعی شهروندان  طبقهجنبش کارگری

نمونه اين دوره های گذرای بی ثبات را حتی در روزهای پيش و پس . مله طبقه کارگر تا حدودی باز داشته استاز ج
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مسأله مهم اين است که پيدايش و دوام اين دوره ها هيچ ربطی به واقعی بودن .  هم می توان مشاهده کرد۵٧قيام بهمن 

يک امر  »بی قيد و شرط« . نداردامعه سرمايه داری در ج» و شرط سياسیهای بی قيد  آزادی« پديده ای به نام 

طبقات .  دولت ها نمی باشد مصوبات قانونی پارلمان ها وموکول بهبخشنامه ای، اساسنامه ای، منشورنويسانه و 

ميثاق بی قيد و شرطی نظم   به طور دلخواهمتعارض و متضاد اجتماعی در هيچ کجای تاريخ و هيچ جای جهان

اگر چنين . قوقی و چند و چون تقسيم مايحتاج معيشتی و رفاهی با هم امضاء نکرده و نمی کنندسياسی، ساختار ح

تاريخ اساسًا تاريخ مبارزه طبقاتی نبود و در اين صورت ماترياليسم انقالبی مارکس !!! چيزی امکان تحقق داشت

« موضوعيت و امکان پذيری مدعيان  !!! بسيار پر معنی می شدرسالت پيغمبران  برعکسو!!! بسيار بی معنی

 به  نشان می دهند، خويششور و هيجانی که در انتشار اين توهم ازبه رغم تمامی » های بی قيد و شرط سياسی آزادی

 همان ساختار حقوقی و های سياسی بدون قيد و شرط آنها،هر حال منکر اين واقعيت نيستند که حقوق مدنی و آزادي

الی رابطه خريد و فروش نيروی کار و استثمار دهشتبار توده های کارگر توسط سرمايه قانون بافيهای متناظر با استي

  در درون جامعه سرمايه داری»بی قيد و شرط « امکان پذيری آزاديهایی آنچه آنان را مداهنه گر هميشگ. است

ر فشار گرسنگی کارد به اينکه مثًال توده های کارگر در شرائطی که زي. ساخته است در عالم واقع فقط يک چيز است

توحش بار دولت  سالخی بابه اعتراض توسل آنان استخوانشان می رسد، از حق قانونی اعتراض برخوردار باشند و 

يک سؤال بسيار اساسی در اين رابطه اين است که بورژوازی در تمامی طول تاريخ حيات . بورژوازی مواجه نشود

آزاديها »  بی قيد و شرط بودن« موقعيت هائی حتی همين حد ازوقعيت يا در چه شرائط و در چه مدیبردگی مزنظام 

اين فرمولبندی در زير چتر حاکميت  تحقق پذيریآيا هيچ مدافع سخت جان . !و حقوق مدنی را رعايت کرده است؟

ل احتمااحساس  سراغ دارد که طبقه سرمايه دار يا دولت سرمايه داری جامعه ای با سرمايه داری هيچ موردی

 به مالک بی قيد و شرط بودن حق کارگر در سازمان رابطه خريد و فروش نيروی کار،کمترين خطر برای بقای 

پاسخ اين سؤال قطعًا منفی است اما عکس قضيه . دادن اعتراضات طبقاتی و اجتماعی خود پای بندی نشان داده باشد

نسخه مجعول وجود يا امکان موجوديت آزاديهای . تکامًال صادق است و تاريخ همواره شاهد گويای وقوع آن بوده اس

 همواره  دام فريب فاجعه باری بوده است که طبقه کارگر با غلطيدن در تارهای  در عمق جامعه طبقاتیبی قيد و شرط

چشم دوختن به امکان . آهنين آن بر هست و نيست مبارزه طبقاتی و ضد کار مزدی خويش چهارتکبير زده است

ی و آزاديهای بی قيد و شرط سياسی در جهنم سرمايه داری و در پرتو همدوشی با اپوزيسون های حصول حقوق مدن

جنبش کارگری را عمًال تا مرز تبديل به . بورژوائی شالوده جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه را از هم گسسته است

ای همگانی دموکراتيک و حق طلبانه پديده هائی به نام جنبش ه. بورژوائی ساقط ساخته استزانده اپوزيسونهای   

 با مضمون سياسی و حقوقی متناظر زنان،  محيط زيست، دفاع از حقوق کودکان و از جمله جنبش دانشجوئی هر کدام

 و به صورت بديلی در مقابل روايت کارگری و بخشهائی از بورژوازی  نمايانه ديدگاههای اپوزيسون مصالح وبا

  هر کدام بهجنبش هائی که. بر پای شده اند عمق جنبش کارگری جامعه و از جمله در درسوسياليستی اين جنبش ها 

!!!  خود بخش مهمی از توده های کارگر را به صورت سربازان بی مزد ارتش اصالح طلبی و بشردوستی نوبه

حصول  موقوع اين حادثه. اين يا آن بخش بورژوازی در درون خود به صف کرده اندنمايندگان سياسی ناراضی 

م سرمايه داری است که چپ ضد رژيمی خارج از مدار جنبش لغو کار مزدی در گذشته و حال برای بقای نظاخدمتی 
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  .  به انجام آن عشق می ورزدانجام داده است و 

 در شرائط بقایحقوق مدنی و آزادی های سياسی يا اساسًا هر نوع حق و حقوق اجتماعی برای توده های کارگر دنيا 

 که طبقه کارگر با قدرت جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی قابل تحقق استيه داری فقط به ميزانی سرما

آزادی کارگر درست از نقطه . گردد ات حکومتی و قالع قدرت طبقاتی اشقادر به پس راندن بورژوازی از استحکام

کمترين حق طبقاتی . او لجام زده می شود که بر آزادی سرمايه برای استثمار و سلب آزادی ای آغاز می شود

 فشار قدرت تعيين کننده طبقاتی توده رکارگران فقط از جائی امکان حصول خود را باز می يابد که بورژوازی زي

هيچ جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه ای قادر به تحميل هيچ  .های کارگر يارای سلب آن حق را از دست هشته باشد

 که اين جنبش به قدرت تعيين کننده پيکار ضد سرمايه اگرق انسانی بر بورژوازی نخواهد گرديد ميزان آزادی و حقو

تصور اينکه جنبش فراطبقاتی زنان، دانشجوئی، محيط زيست، حقوق کودکان و . داری توده های کارگر متکی نباشد

 طبقه کارگر يا کًال طبقه کارگر زن کارگر، دانشجوی کارگر، کودکان برای  حقی رانظائر اينها بتواند آزادی يا

تضمين يا استيفاء کند به همان اندازه  واقعی است که دستيابی زنان کارگر اروپا به حقوق و آزاديهای انسانی خود می 

  !!!  تواند واقعی باشد

 و در عجالتًا می کنند که دانشجو اند واز ديرباز تا حال استدالل کرده » جنبش دانشجوئی « متوليان اعتبار و حرمت 

نان آ!!! داراست ینه کارگر است، نه سرمايه دار و نه هيچ جا و مکان طبقاتی معين لحظه خاص حيات اجتماعی اش،

«  می خواهند که نيروی ستاد ارتش دموکراسی و اردوی آرمانخواه  خواسته اند وبر همين پايه از دانشجويان

  بسيار پيچيده و با تناقضات همواره چپ در محتوای پيام خودمعیابوابج. باشند» رنگونی طلبی راديکال و انقالبیس

 ارتش رژيم ستيزی دموکراتيک  که دانشجويان بخشی از خواسته اندسوی میاز يک.  رو به رو بوده اندوریجوراج

د  و مطابق معمول نيازمن اتحاد کمونيستی تلقی می کرده اندباشند و از سوی ديگر خود را حزب، گروه، سازمان و

خواستار در همين راستا چپ خارج از مدار جنبش لغو کار مزدی، .  هوادار حزب و تشکيالت بوده انداردوی وسيع

رويکرد  است و نام اين حزب و سازمان و خط مشی گروهی می شدهرويکرد ايدئولوژيک دانشجويان، تبعيت آنان از 

 طبقاتی اين نوع نگاهی سوسياليستی در ادبيات و  صف بند!!!الک و مهر می کرده استرا با صف بندی سوسياليستی 

طيف نيروهای کارگری . نيروها صرفًا تعلق سياسی و مسلکی به سکت و تشکيالت حزبی يا گروهی آنها بوده است

مبارزات دانشجوئی تاريخًا در ورطه همين انگاره پردازيهای سوسيال بورژوائی چپ غيرکارگری فرو غلطيده است 

 همين انگاره ها از جستجوی احراز جايگاه واقعی خود در کل کارزار طبقاتی درون جامعه بکلی و درست زير فشار

از منظر بحث کنونی  است داشتهنام » جنبش دانشجوئی«  که در ايران ی به کارنامه تاريخی آنچهنگاه. باز مانده است

انشجويان از همه سو در محاق رفرم د مبارزات ١٣٣٢ تا ١٣٢٠در فاصله ميان سالهای .  درس آموز استما بسيار

مشروطه ساالری، پارلمانتاريسم، قانون پرستی، مطالبه اصالح رژيم . طلبی راست ليبراليستی محصور بوده است

سياسی، آرمان توسعه صنعتی و انکشاف کاپيتاليستی بيشتر جامعه و مانند اينها کل انتظارات و اتوپيهای توده دانشجو 

 حوزه سربازگيری احزاب ارتجاعی  در طول اين مدت دانشگاهها همه جا.يل می داده استدر اين دوران را تشک

 هار بورژوائی از قبيل طيف نيروهای مؤتلف درون جبهه ملی و نهضت آزادی، حزب توده يا حتی احزاب

 به ويژه در همين مدت نيروی قابل توجهی از جمعيت دانشجوئی کشور.  استبوده  و فاشيستیاولتراناسيوناليستی
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هيچ همگنی و همگونی  فعالين راديکال مبارزات جاری روز، به لحاظ تعلقات واقعی اجتماعی و طبقاتی خويش،

 دانشجويان در رفرميسم راست  بخشانحالل اعتراضات و مبارزات اين. ه ای با احزاب ياد شده نداشته استآگاهان

 ضد سرمايه داری طبقه کارگر و حلق آويزی جنبش ليبراليستی صرفًا تابعی از بی افقی و بی سازمانی جنبش

 مرداد توده های ٢٨چند سال بعد از کودتای .  بورژوائی بودکارگری به داربست انتظارات ليبرالی اپوزيسونهای

. دانشجو در تمامی دانشگاهها در سطحی گسترده تر و تهاجمی تر از سابق وارد ميدان اعتراض عليه رژيم شاه شدند

با زمان طوالنی  کمتر دانشگاهی است که در طول سال به دفعات و هر بار ١٣۴٢ تا ١٣٣٧ سالهای فاصله ميان

نکته مهم اين . حوزه درگيريهای وسيع دانشجويان با پليس و ارتش و نيروهای سرکوب دولت بورژوازی شاه نباشد

مختلف بورژوازی گور و گم وئی در تنگنای مناقشات درونی بخش های است که در اين مدت نيز مبارزات دانشج

 به رغم همه آثار دهشتبارش موج مبارزات توده های ۴٢سرکوب و کشتار و خفقان سراسری بعد از خرداد . است

 به بعد باز هم دانشگاهها همچنان ميدان شورش ها و جنگ و ستيزهای ۴۴از سال . دانشجو را چندان عقب نراند

محتوای مبارزات اما در اين دوره نيز هيچ تفاوتی با دوره . ه داری بود دولت سرماي و ساواکوسيع با ارتش و پليس

ارتجاعی و ليبرال های قبل نداشت و در بهترين حالت رخساره های رفرميسم ميليتانت اين يا آن اپوزيسون 

 و ظهور دو سازمان بزرگ چريکی ۵٠با شروع دهه .  می ساختمنعکسخود   روز رويکردبورژوازی را بر سينه

 تغذيه و سوخت و ساز نيروی مورد نياز جنبش وظيفه عمًال ارزات دانشجوئی ضمن تداوم و گسترش بيش و بيشتر،مب

که تا آستانه وضعيتی   پيشين خود افزود،را بر ليست تعلقات ليبراليستی و سوسيال بورژوائی سوسيال خلقی ميليتانت 

 متوالی، خصلت نمای واقعی مبارزات توده های دانشجو ول اين دوره هایدر تمامی ط.  ادامه يافت۵٧انقالب بهمن 

 درهمرفتگی رقت وازی، بيگانگی آن با جنبش کارگری ومنحل بودن کل اين مبارزات در مجادالت درونی طبقه بورژ

شکست . ست ااين نيروهابار اجتماعی و طبقاتی طيف نيروهای تشکيل دهنده آن به رغم بنمايه های متضاد طبقاتی 

رار رژيم هار اسالمی سرمايه داری موج مبارزات دانشجوئی را نيز برای مدتی مديد از جوش و  و استق۵٧انقالب 

سازماندهی فاشيستی و بربرمنشانه  بخش قابل توجهی از دانشجويان در ساختار سپاه و بسيج و . خروش فرو انداخت

هم پاشی و تالشی درونی را بر انجمن های اسالمی يا ساير نهادهای قهر و سرکوب توسط رژيم نوعی از 

با علم و کتل .  به طول انجاميد٧٠اين وضع تا اواسط دهه . حرکت ها و اعتراض دانشجوئی تحميل نموداستخوانبندی 

فاز تازه ای از جنب و جوش های دانشجوئی نيز آغاز گرديد که اصالحات ارتجاعی نئوليبرالی در انتهای اين دوره، 

 طبقاتی اين جنب و جوش ها، هيچ  و رويکرددر مورد محتوای اجتماعی. خيز ادامه داردتا زمان حاضر با افت و 

  .در هيچ کجا بطور واقعی مشاهده نگرديده است پيشين باشد، دوره های اساسی آنها با تمايز که نشان تغيير بارزی

می  دو مسأله مهم را فرياد  خوددر بند بندتصوير فوق از کارنامه مبارزات دانشجوئی، همان گونه که باالتر گفتيم 

 در غياب يک جنبش کامًال روشن است که . است در هر کدام از اين دوره هامسأله اول موقعيت جنبش کارگری . زند

جرم در رفرميسم نيرومند ضد سرمايه داری و برای  محو کار مزدی، توده دانشجوی ابوابجمعی طبقه کارگر نيز ال

 يا حتی در ورطه افق  طلبی و رژيم ستيزی فراطبقاتی احزاب راست و چپ بورژوازی دموکراسیراست ليبراليستی،

مسأله دوم . محصور می ماندنمائيها و راهکارپردازيهای هارترين و ارتجاعی ترين گرايشات سياسی درون جامعه 

دورنما آفرينی ا و دانشجوئی با زمينه های طبقاتی کارگری و غيرکارگری از راه حل پردازيهوهای تأثيرپذيری نير
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در کليه اين .  است در همه اين مراحلهای احزاب و گروهای چپ سوسيال بورژوائی اعم از ميليتانت يا غيرميليتانت

 در جرگه رويکرد چپ داشته اند و خود را معترض و مبارز قابل توجهی از دانشجويان ناراضی، بخش دوره ها

 اما رويکرد سياسی و محتوای اعتراضات اجتماعی آنان همان ،ده اندو سوسياليستی قلمداد می کرنيروهای کارگری 

کوتاه ترين بيان اينکه تاريخ مبارزات دانشجوئی در جامعه ما . تبليغ می نموده اندبوده است که اين جريانات طرح و 

الح  در اصل بودن کل اين مبارزات، تاريخ منح دانشجودرهمرفتگی طبقاتی نيروهای کارگری و غيرکارگریتاريخ 

طلبی قهرآميز يا مسالمت آميز ساختار حقوقی و سياسی سرمايه داری و تاريخ انفصال کامل نيروهای کارگری اين 

 سيمای روز مبارزات دانشجوئی نيز .مبارزات از محور مبارزه ضد سرمايه داری و سوسيالسم طبقه خويش است

د، به ويژه که طيف احزاب و گروههای سياسی مدعی بدون شک چيزی سوای تداوم همين وضعيت را متبادر نمی کن

تعلق به جنبش کارگری نيز با تمامی توان خود برای تحميل تداوم همين وضعيت بر اعتراضات و خيزش های جاری 

بر سربازگيری » جنبش دانشجوئی« بنياد رويکرد اين نيروها به . توده های دانشجو برنامه ريزی و تالش می کنند

 ای برای تضمين بقای سکت خود به بهای وارد ساختن بدترين ضربات بر پيکر جنبش ضد کار مزدی مسلکی و فرقه

راز و نياز دوره اخير اين احزاب با دانشجويان در چپ ترين حالت اين است . و سوسياليستی طبقه کارگر استوار است

.  گروه و اتحاد فرقه گونه آنان ملحق گردندکه با انفصال از علم و کتل نئوليبراليسم دوم خردادی به حزب، سازمان يا

اين کار نه صف بندی طبقاتی جنبش دانشجوئی که بالعکس سالخی جنبش ضد کارمزدی کارگران، جراحی نمودن 

بخشی از بدنه اين جنبش و تبديل آنها به کاالهائی برای پر نمودن ويترين های تبليغاتی اين يا آن سکت منزوی رو به 

   .زوال سياسی است

 تالش برای  و درون جامعه طبقاتیکارزارصف بندی شفاف طبقاتی در مبارزات دانشجوئی يک ضرورت محض 

تحقق آن بخش الينفکی از استراتژی جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر در هر فاز و هر دوره از حيات اين جنبش 

و دانشجوی معترض به استثمار . اهميت وقوع اين امر در شرائط روز از هر زمان ديگری حياتی تر است. است

راه حصول اين هدف برای توده دانشجوی  . بربريت سرمايه داری بايد بيش از هر کس ديگر در اين راستا مبارزه کند

اينان بايد با همه قوای ممکن در هر . دارای تعلقات کارگری و سوسياليستی ملحق شدن به اين سکت و آن سکت نيست

فعال ديگر ضد کار مزدی برای سازمانيابی سراسری و شورائی توده های طبقه خويش کجا که هستند همسان هر 

اينکه فرايند اين تالش چه گونه، بر کدام بستر و . سرمايه داری و برای محو نظام بردگی دست به کار شوندنظام عليه 

زار تعيين می گردد، با چه ويژگيهائی پيش خواهد رفت موضوعی است که توسط دانشجويان در عرصه واقعی کار

دستمايه پيکار آتی ما  می تواند  های حاصل از تجارب مبارزات پيشيناما در اين گذر پاره ای نکات به عنوان درس

  :اين نکات به صورت بسيار فشرده عبارتند از. باشد

شه کنار بودن را در ميدان مبارزه طبقاتی برای همي» جنبش دانشجوئی« عزيمت از دانشجو بودن و عضو . ١

داشجوی فضای زندگی، کار، استثمار و پيکار طبقه کارگر عضوی از جنبش ضد سرمايه داری و برای . بگذاريم

او انسانی از طبقه استثمار شونده و حکومت شونده و اسير بربريت سرمايه داری . محو کار مزدی اين طبقه است

او به رجوع روزمره . محيطی به نام دانشگاه می گردداست که عجالتًا درس می خواند و برای اين کار روزها وارد 

اين محيط آموزشی هيچ خصلت اجتماعی و طبقاتی نوينی به وی نمی بخشد، جايگاه حقوقی و سياسی جديدی برايش 
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پديد نمی آورد و بر روی مکان عينی او در مناسبات اسای ميان طبقات اجتماعی و جنگ جاری گريز ناپدير اين 

دانشگاه رفتن و دانشجو بودن او را از ارگانيسم جنبش طبقه اش جراحی نمی کند و . ی وارد نمی سازدطبقات هيچ خلل

آنچه تا حال در اين گذر و به اين شکل رخ . به اندام دموکراسی طلبی گرايشات و اقشار غيرکارگری پيوند نمی زند

  .ت تمام از پيشگاه توده های کارگر عذر خواستصداقبايد به خاطر آن با صراحت و است وبسيار فاجعه بار تداده اس

خود را به طور طبيعی در ميان خيل عظيم و نه با هويت تصنعی دانشجوئی،  کارگر  بخشی از طبقهبه عنوان. ٢

ا و ی روستدر درون خانه های خودمان، در محله مان، در همه کوچه ها. انسان های کارگر مشاهده خواهيم کرد

. ديگر در همان دانشگاهمان، همه جا با اين جمعيت عظيم همزنجير هم صحبت خواهيم شده شيوه شهرمان و اين بار ب

پدر و مادری که شب و روز در جوارشان هستيم، برادر و خواهر و همسايه و همکالسی و هم محله ای و بيشتر 

بش عظيم سراسری و ياران شناخته و ناشناخته، همه بطور واقعی بعنوان آحاد طبقه کارگر و اعضای يک جن

انترناسيوناليستی و طبقاتی با ما در سخنی مشترک، اسراری همگن، دردها و رنجهائی همگون و اعتراضی عميقًا 

ميدان واقعی مبارزه ما نه دانشگاهها که عمق شرائط کار و استثمار و مبارزه اينها ديگر . گرفتواحد قرار خواهند 

  . خواهد شد

و جنجال ه که در دانشگاه جريان داشت بحث اساسی طول و عرض دموکراسی در اينجا بر خالف آنچ. ٣

ها همه  بالعکس سخن.اپوزيسونهای ارتجاعی بورژوازی پيرامون کارنامه کار اين و آن جناح از سرمايه داران نيست

رسه از گرسنگی، فقر، بی مسکنی، مرگ و مير ناشی از بی غذائی، فالکت، بی مدرسه ای و نداشتن بضاعت مد

رفتن، دستمزد نازل روزانه، کار اجباری کودکان خردسال، کار رايگان دو شيفته و سه شيفته زنان خانه دار و صدها 

گفتگوی جاری اين فضا يکسره اينهاست و برای کاهش هر کدام از اينها و برای کندن . مقوله ديگر از اين سنخ است

بايد عليه نظام سرمايه . بايد گلوی سرمايه را فشار داد.  وجود نداردريشه تمامی اينها نيز يک راه بيشتر در عالم هستی

 هر چه آگاهتر و افق دار تر سازمان  را اين نظامنبش طبقاتی خود برای محو ريشه ایداری مبارزه کرد، بايد که ج

  .در يک کالم بايد که فعال آگاه جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی شد. داد

قال از فضای دانشگاه و جنگ و ستيزهای دموکراسی طلبانه فراطبقاتی، به عمق دنيای زندگی و کار و پيکار با انت. ۴

الزم . توده های طبقه خويش می توان نقشی فعال، خالق و آگاه در کار سازمانيابی مبارزات کارگران احراز کرد

وقتی که ما شب و روز در دل .  راه اندازيمنيست حتمًا کارگر اين و آن کارگاه باشيم تا اعتصاب بزرگ کارگری

کارگران قرار داريم، وقتی که کل حشر و نشر ما با آنان است پيداست که حضور مؤثر ما در فرايند سازمانيابی 

  . مبارزه و اعتصاب و اعتراض آنها نيز امری ميسر و مقدور خواهد بود

تحولی . حولی تعيين کننده و سرنوشت ساز رخ داده استدر جنبش کارگری ما ولو محدود تدر طول سالهای اخير . ۵

محتوای اين تحول شروع  کار .  نشده است هنوز قادر به اتکاء بر روی پاهای خودکه در مراحل جنينی خويش است و

در اينجا سخن از مصادره سکتی فعالين . سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی توده های کارگر است

ين کردن جنبش طبقه کارگر به داربست از شمع آجسخن . ی برای نمايش کارگری بودن احزاب و سکتها نيستکارگر

در اينجا به کارگران گفته نمی شود که برای . سنديکاهای سرمايه ساالر و جنبش ارتجاعی اتحاديه ای هم نمی باشد

 سرمايه سازمان دهند و برای مبارزه با رژيم حصول مطالبات روزمره شان خود را در سنديکاهای آويزان به قانونيت
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در اينجا سخن از مبارزه و . سياسی پشت سر سکتها و احزاب غيرکارگری اپوزيسون دولت موجود به صف گردند

 کليه اشکال ستم و بيحقوقی سرمايه داری و تداوم اين  عليهسازمانيابی آگاه و افق دار توده های کارگر عليه استثمار و

که دولت جنبشی .  استسوخت و سازاين جنبش در جامعه ما در حال .  محو نهائی نظام بردگی مزدی استمبارزه تا

بورژوازی آن را تار و مار می کند و احزاب و سکت های مدعی رهبری و قيموميت جنبش کارگری هم سايه آن را 

حزب بافی های مسلکی منزوی جنبش ضد سرمايه داری  جنبش سکت آفرينی و گروه آفرينی و . به تير می زنند

نيروهای دانشجوئی متعلق به جنبش کارگری . اين جنبش حرکتی در بطن مبارزات جاری طبقه کارگر است. نيست

  . مسلمًا امکان آن را دارند که در کار کمک به اين جنبش سهمی عظيم به دوش گيرند

خويش را به روال باال از جبهه تاريک و آشفته اگر دانشجويان سوسياليست طبقه کارگر سنگر مبارزات اجتماعی . ۶

دموکراسی خواهی به اندرون جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر منتقل سازند، آنگاه در محيط مبارزات رايج 

 آنان در اين صورت امتداد طبيعی و ارگانيک  فعاليت.دانشجوئی هم حرفهای عميقًا متفاوت با ديگران خواهند داشت

برای پيوستگی اعتصابات دانشجوئی و خيزش ها و . د بودر مزدی طبقه خود در دانشگاه خواهجنبش ضد کا

 فراموش نکنيم که اين همبستگی يا ری طبقه کارگر پيکار خواهند نمود، امااعتراضات اين محيط با جنبش جا

. نيست و نبايد باشدنند پيوستگی مطلقًا از سنخ آنچه احزاب چپ خارج از مدار جنبش ضد سرمايه داری تبليغ می ک

سخن از تمامی . پيرامون همبستگی با جنبش کارگری نيستبحث بر سر صدور اطالعيه حمايتی و شعارپردازی 

اين کارهائی است که يک فعال ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی در فضای دانشگاه می تواند برای تقويت 

اه و کل جامعه برای سازمان دادن اعتصابات هر چه بيشتر در فعاليت گسترده در سطح دانشگ. جنبش انجام دهد

پشتيبانی از هر اعتصاب کارگری، تالش برای حضور گسترده شمار هر چه افزون تر کارگران در اعتراضات، 

راهبندانها و خيزش های کارگری در همه مناطق  کشور، جمع آوريهای کمک های مالی برای خانواده های کارگران 

با قرار . اخراجی و هر تالش ديگری که بتواند جنبش ضد سرمايه داری کارگران را گامی به پيش بردزندانی و 

 سراسری توده گرفتن در خاکريز جنبش ضد سرمايه داری تالش خواهيم کرد تا محيط دانشگاه نيز امتداد مستقيم پيکار

 نيروی ما را وجه  همه جا بودند کهسرمايه داره اگر قبًال  دانشجويان طبق.  باشدنظام بردگی مزدی طبقه ما عليه های

، اينک مائيم که فضای درس و آموزش و الضمان تسويه حسابهای ميان گرايشات درونی طبقه خود می کردند

مائيم که آزادی . اپوزيسون نمائی آنان را در موج اعتراض طبقاتی و کارگری عليه سرمايه داری غرق خواهيم نمود

 معنی خواهيم  با رجوع به سوسياليسم و افق پيکار جنبش طبقاتی مانمدنی و مطالبات سياسی راو حقوق اجتماعی و 

  . زير فشار جنبش طبقه خود قرار خواهيم داد را اپوزيسون نمائی دانشجويان بورژواکرد و 

مانيابی وسيع مبارزه عليه سنديکاليسم و قانونساالری، طرد سنت زيانبار حزب سازيهای سکتی و معارض با ساز. ٧

 در هر ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی کارگران، شرکت فعال و آگاه در ساختن مجامع شورائی کارگری

کجا که ممکن باشد، پيوند زدن اين کارگران متشکل به هم و همدوشی و همرزمی جامع االطراف با فعالين ضد 

جمله کارهائی است که دانشجويان سوسياليست طبقه کارگر سرمايه داری جنبش کارگری در همه اين زمينه ها نيز از 

  . اء نمايندمی توانند در تحقق آنها نقش مؤثر ايف
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