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 درگيرهای جناحی)  الف 

رئيس جمهور و   تبيين اختيارات و وظايف  ی يعن خاتمی   یطرح لوايح دوگانه پيشنهاد   پس از   

دارد با پيش کشيدن مسائل      جناح به اصطالح محافظه کار سعی          ،اصالح قانون انتخابات  

و محاکمه عبدی جناح رقيب را تحت فشار قرار         اعدام هاشم آغاجري     حكمجنبی از جمله    

اصطالح طلبان بر اين اعتقاد هستند که       . داده تا شايد باعث عقب نشينی اين جناح گردد         

دنباله روی از سياستهای جناح محافظه کار  و انسداد سياسی موجود،  سبب انفجار و                    

نقالب خواهد شد؛ آنان نه بعنوان حاميان تغييرات زيربنائی اجتماعی بلکه به عنوان آمران                ا

از همين روی، سعی    . حکومتی،  جايگاه خود را نيز در معرض خطر بسيار جدی می بينند              

 اما از طرف ديگر    .  دارند که جناح رقيب  را به پذيرش سياستهای جديد خود ترغيب نمايند              

 بر اين اعتقاد است که هر گونه تغييری در ساختار کنونی حکومت،                    جناح محافظه کار   

احی آنها  موجوديت جن  نه تنها مي تواند   ،   شوراي نگهبان  یحذف نظارت استصواب  : منجمله

 را حاکميت اسالمی  رويكردي موجوديت آليت ساختار      با خطر مواجه سازد، بلكه چنين      را  

 .  خواهد دادقرار  نيز در معرض سئوال

 گسترش اعتراضات دانشجوئی نشان داد  که عملکرد جناح محافظه کار نه تنها                    اما

به طوری   ؛ انجاميد حاکميت اسالمی    بلكه به زيان تماميت       باعث استحکام نظام نشد   

 بعضا قسمتی از مطالبات جناح اصالح طلب را مبنی بر            آه   ی شعارهاي دانشجويان  که  

و ترس هر    راديكال به خود گرفته      یخصلت کم کم     در بر داشت،  آغاجري  هاشم   یآزاد

در اين جا نظرات فعا لين هر دو جناح در ترس از گسترش                       . دو جناح را برانگيخت     

مثال  خود خاتمی خطاب به           . اعتراضات دانشجوئی خود گواهی بر اين ادعاست            

بايد کامال پرهيز کنيم از اين که  اين مسائل تبديل شود به زمينه                 : " دانشجويان گفت 
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    " برای سو استفاده ی کسانی که اصل جمهوری اسالمی را نمی خواهند                          يی

 ). آبان ماه22 -ايسنا(

بهزاد نبوی  يکی از فعالين سازمان مجاهدين  انقالب اسالمی که خود را مخالف                         

سرسخت جناح محافظه کار معرفی می کند در هراس از راديکاليزه شدن اعتراضات                  

 را بياد آوريد و از آن درس بگيريد         ٧٨ تير سال    ١٨ " د  دانشجوئی خطاب به آنان می گوي     

و تجمعات خود را با خونسردی و آرامش برگزار آنيد تا شرايطی بوجود نيايد آه ما دچار                  

 " .ضرر و زيان شويم

و عسگر اوالدی، سرکرده موتلفه اسالمی که يکی از مدافعان سرسخت جناح                         

ب، توصيه های امينی برای کنترل  و        محافظه کار است ضمن مسئول دانستن جناح رقي       

وزرات علوم بايد مسئوليت اين     : " سرکوب اعتراضات را به اين صورت طرح می کرد که           

همچنين وزارت اطالعات برخی از روابط مشکوک و دستهای پنهان           . اجتماعات را بپذيرد  

 را ارزيابی   نفاق، در به وجود آوردن انحراف در اين اجتماعات و نيز بهره برداری سو از آن                

         ..." تيرماه را تکرار کنند       18کند، به نظر می رسد عده يی در صددند حادثه شوم                     

 ).1381 آبان ماه 21ايسنا ( 

رئيس مجلس رژيم    با گسترش تظاهرات و اعتراضات دانشجوئی در سراسر کشور، کروبی         

 اما   ؛ايددرخواست تجديدنظر نم   نسبت به حکم دادگاه،        خواست تا     آغاجريهاشم  از  

مجاهدين انقالب، اعالم آرد آه هيچ       محسن آرمين، نماينده مجلس و عضو ارشد سازمان       

از اين طريق جبهه اصالح طلبان         درخواست تجديدنظر و بخششي در آار نخواهد بود تا            

 باالخره شاهرودی و ساير        .بگيرند بتوانند امتيازات هرچه بيشتري را از محافظه آاران            

به دستگاه قضائی رژيم  پس از مذاکراتی با جناح اصالح طلب ضمن                     آخوندهای باال رت   

آغاجري بحرانی دانستن موقعيت برای هر دو جناح، خواستار آن شدند که  اصالح طلبان،                 

چندين روز بعد از اين مذاکرات بود که هاشم              . به درخواست تجديد نظر وادار سازند         را

 .توسط دادگاه را اعالم نمودآغاجری درخواست تجديد نظر بر حکم صادر شده 

 و ظهور نيروهای گريز از مرکز) دو جناح(نقش تشکالت دانشجوئی ) ب

دو جناح   از طريق تشکالت دانشجوئی وابسته به خود سعی نمودند که از اعتراضات                       

 . دانشجوئی به عنوان اهرم فشار بر يکديگر ا ستفاده نمايند



) مشارکتی(ا که زير نفوذ جناح اصالح طلب        دفتر تحکيم و انجمن های اسالمی دانشگاهه      

هستند، در ابتدا سعی کردند که از طريق حرکتهای که نام آنها را اعتراضات قانونی                          

گذاشته بودند، شعارهای جناح اصالح طلب که ديگر بسيار نخ نما شده بود را مجددا در                     

 يافتند با طرح     دانشجويان مستقل نيز که فرصت را مغتنم        . بين دانشجويان مطرح نمايند    

شعارهای حداکثر و طرد شعارهای انحرافی، حرکتهای  قانونی را به حرکتهای غير قانونی               

 .بدل ساختند) بخوانيد نفی کليت حاکميت( 

از طرف ديگر جناح محافظه کار با ياری بسيج دانشجوئی و لباس شخصی ها به ضرب و                     

 .  شتم و دستگير کردن دانشجويان معترض پرداختند

شات تشکالت  نظير دفتر تحکيم و انجمن های اسالمی از طرفی و  توحش نيروهای                  مما

سرکوبگر بسيج دانشجوئی و  لباس شخصی ها از طرف ديگر، راه را برای شکل گيری                      

جرياناتی مستقل، که ديگر هيچ .  فراهم کرده استجريانهای گريز از مرکز دانشجوئی  

نداشته  و خود را در مقابل        )  هر دو جناح   از(توهمی نسبت به تشکالت دانشجوئی رژيم        

اگر تا ديروز شعارهای     . کليه رويدادهای اجتماعی و سياسی جامعه مسئول می دانند            

، شعار بسيار راديکال و تعيين کننده برای جنبش          )نظير آزادی زندانی سياسی   (دمکراتيک  

شعار فراگير  دانشجوئی بود، مستقل دانشجوئی عالوه بر شعار های دمکراتيک  به طرح               

ديگری نظير اعتصاب عمومی نا محدود، ايجاد شورای مقاومت مخفی برای رهبری                        

اعتراضات، درخواست استعفای رياست جمهور هيچ کاره  و  رسيدگی به دزديهای کالن                  

نگاه کنيد به  پيشنهادات جمعی از دانشجويان               . ( باندهای هئيت حاکم می پردازد        

   )29/8/81دانشگاههای تهران 

 اعتراضات کارگری و جنبش دانشجوئی) ج

در دانشگاه صنعتی امير کبير ، کارگران ايران          )  آبان ماه  27( پس از  اجتماع دانشجويان        

همزمان شدن اعتراضات کارگران و     . ناسيونال و سايپا نيز در جلوی دانشگاه اجتماع  کردند         

دو جناح به اين نتيجه      .  ددانشجويان، زنگهای خطر را برای سرکردگان رژيم به صدا در آور            

از اين زمان   . رسيدند که کرکری خواندن برای يکديگر را، بايد به زمان ديگری موکول کنند                 

در روش جديد مقابله با اعتراضات      .  بعد روش برخورد رژيم با تجمعات دانشجوئی تغيير کرد        

و طبقات          دانشجوئی، عالوه بر تاکيد بر جدائی اعتراضات دانشجوئی از ساير اقشار                      

 . ، بر استفاده  از زور و برخورد فيزيکی  نيز تاکيد شد)بخصوص طبقه کارگر( 



سرکردگان رژيم کامال دريافته اند  که اگر اعتراضات دانشجوئی با اعتصابات و همبستگی                

از همين  . کارگران معترض همراه شود ديگر راهی برای کنترل آ ن  وجود  نخواهد داشت                  

 16ون عالی شورهای اسالمی کار به لغو  تظاهراتی که قرار بود کارگران در               روست که کان  

آذر انجام دهند، دست زده و  اعالم نمود که کارگران به هيچ وجه نبايد هيچ گونه تجمع يا                     

بدون ) روز دانشجو (مصادف شدن تظاهرات کارگران با شانزده آذر         . راهپيمايی انجام دهند  

 که رژيم اسالمی چه قدر از يک کاسه شدن اعتراضات                  ترديد خود حاکی از آن است        

 . کارگری در هراس است–دانشجوئی 

 از ايجاد تشکالت مستقل دانشجوئی تا تشکيل حزب پيشتاز انقالبی) د

دانشجويان  به مانند ساير اقشار اجتماعی، بدون تشکل نمی تواننند هيچ يک از خواسته                

کالت مستقل دانشجوئی سبب می شود       وجود تش . های خود را عملی و تحقق بخشند       

که در موقعيتهای حساس، منطقی و در عين حال راديکال ترين سياستهای الزم جهت                    

ايجاد تشکالت مستقل      . هماهنگی در بين صفوف دانشجويان معترض ايجاد شود                 

دانشجوئی که بدنه ی فعالين و رهبری اشان را دانشجويان مبارز و مستقل بر عهده دارند                

 . تند در مدت کو تاهی به اعتراضات و  مطالبات دانشجويان بعد سراسری بخشندقادر هس

پيکره های اوليه تشکالت مستقل دانشجوئی می توانند بر بستر مبارزات و تجربيات                       

 . دانشجويان و افشای سياستهای تشکالت داشجوئی رژيم ، ساخته و استوار گردند

انشجوئی و  روی آوردن به حرکات  اعتراضی       هر گونه کوتاهی از ايجاد تشکالت مستقل د       

لحظه ای  سبب می شود که در پايان هر حرکتی، فعالين دانشجوئی منکوب و برای مدت                 

 .طوالنی جو پراکندگی و نا اميدی بر جنبش دانشجوئی مستولی گردد

بدون شک ، با در نظر گرفتن شرايط بسيار خفه کننده در محيط دانشگاه ها  و جامعه                         

چرا که تجربه    .  تشکالت مستقل دانشجوئی نمی تواند بصورت علنی عمل کنند              ايران،

نشان داده که  رژيم با استفاده از دستگاه عريض و طويل سرکوبگرش، عالوه بر                               

شناسائی فعالين دانشجوئی درون دانشگاهها ، به حذف فيزيکی آنان نيز مبادرت خواهد               

به جبران ناپذيری را بر پيکره جنبش             کرد؛ که اين مساله به نوبه خود می تواند ضر                  

 .دانشجوئی وارد سازد



 مبارز و آگاه عالوه  بر سازماندهی خود،  بايد به  ارتباط گيری منظم و ارگانيک                     ندانشجويا

با .  با ساير اقشار و طبقات ستم ديده و زحمتکش، بخصوص پيشروان کارگری ارج نهند                  

 عملی دانشجويان  توسعه يافته  و           –فکری  ارتباط ارگانيک با پيشروان کارگری، گستره         

در  همين راستا پيشروان کارگری و       . آنان خود را برای تحوالتی بنيادی تر آماده می سازند          

پيشگامان  جنبش دانشجوئی  به اتفاق ساير اقشار  ستمکش می توانند گامهای اوليه                  

 است با ريشه های     حزبی که قادر  . در جهت ساختن حزب پيشتاز انقالبی را مهيا سازند         

مادی که در جامعه داراست از طريق اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه بساط حاکميت                    

 .آخوندی را در هم پيچيده و استقرار حکومت شورائی را تضمين کند-سرمايه داری
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