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 !جنبش اعتراضی را سطح شعارهایش تعریف می کند هر

 کالس درس خالیه، دانشجو زندانیه

 کشان در زندان تپه تا تهران، زحمت از هفت

 دانشجو، اتحاد، اتحاد -معلم  -کارگر 

 تبعیض جنسیتی، محکوم است، محکوم است

 کشان در زندان گردان، زحمت ولدانشگاه پ

 دانشگاْه پولی شد، دانشجو زندانی شد

 ایستاده ایم در سنگر، دانشجو و کارگر 

 دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد

 کارگر زندانی، آزاد باید گردد

 معلم زندانی، آزاد باید گردد

 خوابگاه دخترانه، زندانه زندانه

                                                                                               ی اطالعات        حراست دانشگاه، شعبه

 دانشگاه پادگانه، تدبیر، امید، چاخانه

 

بود و روبروروزی با خبراعتراض دانشجویی طی روزهای گذشته،درکمتر، روزشمارکارگری هفته

 ی ازتهران ودیگردانشکده های پایتخت و برخدانشگاه این نشان ازتحول ورودررویی دانشجویان در

 . دارد، پیرامون مطالبات بی پاسخ مانده خود دانشگاههای سراسری 

 دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه بین المللی امامموج اعتراضات در

یاد ای مکان هیک ازهردرنشگاههائی هستند که دانشجویان جمله داخمینی و دانشگاه صنعتی قوچان از

 .سازماندهی کرده اند اعتراضتحرکی را به طی هفته  شده ،



 

دیس مرکزی دربرابرحضورحسن روحانی درپربرای  اعتراضی خویشتجمع دانشجویان درفراخوان 

حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم، علی رغم اینکه اکنون  »:تندشاعالم داپیشاز چهارشنبه،روز

به خود اجازه داده پا همگان عریان است،برپیش اش بیش از ماعی برنامه های سیاسیماهیت ضد اجت

 ادامه تحصیل بازمیفرودستان از. اقتصادی استم عیاریک بنگاه تمادانشگاهی بگذارد که دیگردر

ای دانشجویان به کاالهایی گران بها بدل شده و سیاستهای زن ستیزانه، غذا، مسکن و کتاب بر. مانند

  .دختران دانشجو را به عنوان بخشی از جامعه زنان تحت ستم به حاشیه میراند

گذارد که  صحن دانشگاه میشرایطی پا درهمراه رییس دانشگاه متبوع خود دربه  (یناحور نسح)او

ها و سرکوب صداهای مستقل منتقدان بوده، به  برابریساله دولت او را که تعمیق نا ۶ما به خوبی تاریخ 

یا ابالغیه های معرفی شوند و میه امروز در زندان اند، ستاره دارفعاالن صنفی دانشجویی ک. یاد داریم

بدین . بخشی از جریان مقاومت علیه وضع موجود دانشگاه و جامعه بوده اند ،کنند به زندان دریافت می

کردن کنیم برای بلندتر  نشگاه تهران، از تمامی شما دانشجویان دعوت میمنظور ما فعالین صنفی دا

)  «.به هم رسانندمقابل کتابخانه مرکزی حضور ۰۱ساعت مهر۴۲چهارشنبه روزصدای این اعتراض،

 (شبکه های مجازی

امید شان  مردم به نظام و آینده»: دورود می کند ومی گویدانشگاه چهارشنبه روحانی درکتابخانه روز

                                         .آینده امید دارندروند یعنی به  همه آنهایی که به پای صندق میامید است وند اولین پرچم انتخابات،دار

فصل آنها خیلی مشکل نیست ولی در دو یک سری مسائل داریم که حل وکشوروی با بیان اینکه ما در

جمله این مشکالت آب، محیط زیست و غیره هستند که با چند توان آنها را حل کرد؛ از سال می یا سه

نیست و بلندمدت است که  قابل حلزمان کوتاه جامعه درشود اما یک سری مشکالت در حل می سال کار

خبرگزاری های )  «...استآن استراتژی حرکت کشورآن نقش بیشتری دارند وها در دانشگاهاساتید و

شرایط پیش از انتخابات این جلسه؛زمینه سازی جنگ خود درعصاره حرف روحانی در،(یرانرسمی ا

مجمع "هم عضوهم بعنوان رئیس جمهورو جناح های حکومتیاصولگرایان و دیگرمیت والیی وبا حاک

باره او دربرانه نوسخنان . رنگ ولعاب تازه ای به خود گرفته استاساس ، در"تشخیص مصلحت نظام

پرسی  طریق همها ازبه نتیجه نرسیدیم، باید راه رها بحث کردیم و سالحتی اگر... »:رفراندم که گفته بود

از . راه را باید انتخاب کنیم. کنیم سال است داریم با هم بحث می ۲۱. مردم بپرسیمپیش ببریم از

اوان های ما تالش فر ه هم دانشگاهمین امروز.شان را به ما بگویند ات اقتصادیخواهم نظر ها می دانشگاه

روحانی  جبهه دیگری است که،روی آوری به مردم ،(۸۹مهر۴۲چهارشنبه خبرگزاری ایلنا،)،«.کردند



مرکزی دانشگاه مقابل کتابخانه  یفضای اعتراض درمعترض دانشجوی اما . گشوده است این شرایطدر

 : زد  می فریاد

 :می دهندرعانظیرش درایتی کم وبا"چاخانهامید،تدبیر،؛دانشگاه پادگانه"

   "ی اطالعات شعبه ؛حراست دانشگاه"

                                                                                                                                                                                        

 ،چهارشنبهروزسازمان دهی شده  اعتراضی تحرکفراخوان ومضمون توجه به این شعارها،فراتراز

قوانین تبعیض  به مجموعهاه،دانشگروحانی درنمایشی حضور علیهخود،سازمانیافته  درتجمعدانشجویان 

پایان سنوات تحصیلی، حمایت دانشجویان روزانه پس ازدریافت شهریه ازی شدن دانشگاه وبه پولآمیز،

نشجوی دامرکزی دانشجویان دانشگاه تهران وصنفی اسبق شورای دبیر "سها مرتضایی"تحصن از

 پیمانکار صنعت، درخواست تغییرو مسمومیت دهها دانشجوی علم بهوعلوم سیاسی،کارشناسی ارشد

اشتباه ت درج خبربوابط عمومی دانشگاه بامسئول رعذرخواهی رئیس دانشگاه ووسرویس غذایی سلف 

 . بی پاسخ مانده خود است ، انگشت می گذاردجمله مطالبات مورد مسمومیت دانشجویان ازدر

فعاالن صنفی دانشگاه تهران بیانیه در ،ن دانشگاهخیابادرفضای عمومی ده شده دای سرهافراترازشعار

صاحب تفاوتی ندارد کدامیک از» : آمده استدراعتراض به حضورنمایشی حسن روحانی دردانشگاه،

تفاوتی ندارد راجع به حقوق شهروندی داد . ه سالن های همایش نشسته باشدمنصبان پشت درهای بست

پاسخ حاکمان به همکالسی ها و رفقایمان که همپای . سخن برانند یا از مزه شیرین عدالت حرف بزنند

حنای هیچ یک از . طبقه کارگر علیه نابرابری فریاد سر دادند بازداشت، انفرادی و زندان بوده است

تاریخ همواره گواه این دیوار سنگی است که حائلی است . ان برای ما رنگی نداشته و نداردسیاستمدار

آنان رو در روی ما چکمه بر گلوی . ما، روی تلی از حرمان و فقر و خون ایستاده ایم. میان ما و آنها

  (۰) «.... فرودستان می فشارند

 -معلمان -زنان)ازموجود اعم  جنبش های اجتماعیوهای رودررویی بین دانشجویان  همه صحنه

برخوردارند که وب همپوشانی مطلن از، آنچنا(و سطوح اعتراضات آزادیخواهانه کانونیان کارگران

کمتر دوره ای اینگونه ،که درزنند میرهم پهلوبرسرطرح مطالبات خویش، بخاصه ،وآنجادراینجا

جنبش های دانشجویان ورائی بین امکان همگ:ازاینروباید با جسارت بیان داشت. برجسته بوده است

کنارشان می  -کارگرانیم  فرزند:"می آورندآنچنان باال است که فریاد بران،کارگربا انیدانشجوزنان،

اشتراکات موضوعی از همی اعتراضی واقعا موجود،بش هاشاهدیم که مطالبات این جن."مانیم

 .برخوردارند

بخشی ، (هستند زنان جامعه ماان وآنان دخترکه درصد بیشتری از)جویان زندانی تعداد باالی دانشامروز

، از کومیت طوالنی مدتحبا مجنبش کارگری حمایت ازامردر "امنیتی"بی پایه به اتهام  این زناناز

عاطفه  -ندا ناجی -مرضیه امیری -الهیاریساناز -عسل محمدی -سپیده قلیان)زندان هستنددر ماهها پیش

 . می نمایدتر همین موضوعیت این دفاع را برای دانشجویان سنگینو، ....(آنیشا اسدالهی و  -رنگریز

جنبش دانشجوئی کلیّت جامعه دست به گریبان است،عام با تبعیض جنسیتی درجنبش زنان بطورهمچنین 

دست و ..... خوابگاهها، در ورودی های دانشگاهها و تعیین رشته، درراری تبعیضات جنسیتی دربا برق

 پیوستگی توازن قوای مبارزات موجود بهماینسطح ازخواسته ها،در هم تنیده گیدر .پنجه نرم می کند

 . هم تاثیر بسزایی خواهد داشت

خصوصی کردن وبا پولی سازی محیط های آموزشی ما طی سال های اخیر جنبش دانشجوئیباید افزود؛

 -بریزماشین سازی ت) :جملهدرسطح صنایع متنوع ازیزن مخالف است، جنبش کارگرینظام آموزشی 

مجتمع صنایع والد آذربایجان فووفوالد اهوازصنعت  -هفت تپهصنعت نیشکر -صنعت دشت مغان



شرکت حمل و  ۶پتروشیمی دماوند، وپتروشیمی تبریز :جملهشرکت پتروشیمی از ۶آلومینیوم جنوب، 

صنایع  -اراکدرهپکو -آب صنایع آذر -هواپیمایی کیشفارس و حمل ونقل بین المللی خلیج :جملهنقلی از

و باقی ماندن خصوصی ادامه با حال حاضرکه در ( ...وغیره  -جنگلداریو دامپروریکشاورزی و

کشور  وعه ، شریان حیاتی صنایعنمودن این مجم و خصولتی واگذاری های صنایع به بخش خصوصی

  .ت می نمایندمخالف ،استو تعطیلی عمده کارگران نابودی درخطرتعطیلی 

زن عظیم فارغ اتحصیالن بیکار کاریوصل دانشجویان وکارگران برسرموضوع بی نقطهاین شرایط،در

کارگران بالی جان  گسترده بیکاری،سونامی امروزهمچون دیروزکه چرا.بهم گره می خورند مردو

دراین میان فارغ . دنمی کنتهدیدسطح معیشت آنان امنیت شغلی وهمچنان ،ندزروامبیکاران که دیروز

 آمار .قربانی می گیرددانشگاهی هم  لفارغ التحصیدختران  وسیع خیلازخاصه ماالحصالن بیکار

مطبوعات در ولی ست نیستددرمرجع رسمی ازسراسر کشورازفارغ التحصالن زن روشنی بیواسطه 

درصد  ۵۹۸۳بررسی وضعیت بیکاران از این حکایت دارد در پایان سال گذشته » : آمده است  ایران

درصد افزایش  ۰۸۲، ۰۵۸۶التحصیالن آموزش عالی بودند که تعدادشان در مقایسه با سال  فارغها از آن

 .یافتند

د افزایش درص ۰۸۱دهند که تعدادشان  درصد را مردان تشکیل می ۴۶۸۰التحصیالن بیکار  فارغاز

 ۰۸۶ها هم  التحصیالن بیکار به زنان اختصاص دارد که تعداد آن درصد فارغ ۶۳۸۸همچنین .داشته است

 ۴۸بیکارند،  صد فارغ التحصیالنچند در:مقاله،باشگاه خبرنگاران جوان)  «.درصد رشد داشته است

 (۴) (۰۵۸۹فروردین

عالم می پاسداران ا قول خبرگزاری فارس نزدیک به سپاهازاحمد توکلی  مسئولیتبه  "الف"سایت یا 

سهم جمعیت بیکار  دهد نشان می ۸۹سال بهارنتایج طرح آمارگیری نیروی کارس،به گزارش فار»:دارد

درصد است که نسبت به  ۲۱۸۵التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور  ساله و بیشتر فارغ ۰۱

 .درصد افزایش یافته است ۵۸۸، ۸۱بهار 

درصد است که نسبت به بهار سال  ۴۲۸۳التحصیالن آموزش عالی از کل شاغالن  همچنین سهم فارغ

درصد بوده که نسبت به بهار سال  ۴۹۸۸این موضوع برای مردان . د دارددرصد رش ۰۸۵گذشته 

رسد که  درصد می ۶۲۸۸این آمار برای زنان به . درصد به تعداد بیکاران افزوده شده است ۳۸۰گذشته 

  .درصد به بیکاران این بخش اضافه شده است ۰۸۹بالغ بر  ۸۱نسبت به بهار 

درصدی  ۲۸۸۶سهم  کشاورزی، صنعت و خدمات حکایت ازهای عمده بازار کار در سه بخش  شاخص

  (۵)« .هزار نفر شاغل ثبت شده است ۸۰میلیون و  ۰۴با  شاغالن بخش خدمات

درصد بیکاری  ۵۰باالی تا  ۰۵م این آمارها دستخوش تغییرمی گردد وبه مرزکه پیش برویهرچقدر

جنبش کارگری با دانشجویان است که فردا  فصل مشترکاز تردگی بیکاریگس. یابد افزایش میزنان 

 . می کندبیکاری دهن باز موضوعدربازارکارویان برده شد، دوندگی آنان ادانشگاه به پکه 

فرزند  " :می آوردندبر ، فریادفوالد اهوازنیشکرهفت تپه ومبارزات خیایانی  دورهدردانشجویان 

 که بخش وسیع . استعریانی این شعاربیان یک واقعیت انکارناپذیر. "، کنارشان می مانیمکارگرانیم

کارگران هرقدم که بتوانند . هستندایران کارگران شماراردوی پُرفرزندان کشور،سراسردانشجویان 

هم بی بردارند، فرزندان آنها قدمی که به جلوبگوئیم هرعقب نشینی وادار کنند، یا درستترسرمایه را به 

 . نصیب نخواهند ماند

 کنیمکارگران تمرکزجنبشهای زنان، دانشجویان والبات روی فصل مشترک مطباید بیشتر ؛می آیدبه نظر

محترم شمردن این نیروی عظیم دربه چالش کشاندن کل حاکمیت وهای همگرایی همواره روی محورو

فعالیت دانشجویان و توجه به تجربه دوره های گوناگون  .بفشاریم عمل جنبش دانشجویی پای استقالل



فرقه گرای نیروهای ن آپارات حاکمیت وبندیهای درو گرفته شدن استقالل عمل آنان توسط گروهزیر

. هزینه نمودرنیروی دانشجویی راپُ ت یدموجوبطوری که ،"ک.ک.ح"گرایشات اپوزیسیون نظام به مانند

  .باید به خدمت گرفته شودآن گذشته،بعنوان درس آموزی از

توجه به استقالل عمل جنبش با ،بهای سنگین ملحوظ داشتن چنینامروز :می گردمربا تاکید یادآو

عمل درفعال کارگری هنمای هراچراغ رالزاما باید  دانشجویی، همانند جنبش زنان و کارگران،

   . باشداجتماعی اش 

کره پیچگونه می توان ازومی کننددانشجویان امروزدرکدام مسیرسیر؛ما استدربرابر پرسش اینحال 

بطن دررااین جنبش مطالباتی مل استقالل عامرو به مدافعه برخاستدانشجویی جنبش میلیونی مستقل 

 !؟بستمبارزه جاری به کار

که ( جبهه دانشجویان متحد) ریانازجیعنی  -اصالح طلبی وجنبش سبز -تحکیم امروزدانشجویان ازدفتر

ین دانشجویان وجهه ای ب. طرفداران موسوی تشکیل می شودوالیِه انجمن های اسالمی سابق وداز

حتی وقتی آنها پولی . بین دانشجویان رویکردی است که آنها را دفع می کننددر. ، عبور کرده اندندارند

دانشجوئی وابسته به رژیم بعد  جریانهای .سازی را نقد می کنند، دانشجویان آنها را نقد می کنند

شوراهای . شده اندشوراهای صنفی قویتر،سودیگرازو شش تضعیف شدهوسال نودشورش ده روزه از

جریان چپ پرچم را بلند کرده . اینها جریان غالب هستند. صنفی خصوصی سازی را هدف گرفته اند

 .آنها قوی استچپ هستند، یا اینکه گرایش چپ در غالب نیروی شوراهای صنفی دارای گرایش. است

تقلبی .  لتخواهان تقلبی می شوندمقاطعی دارای یک نوع همسوئی با عدادرشوراها؛اشیمتوجه داشته بباید

 . عمل را از دست بدهنددلیل ساده که نمی خواهند ابتکار ها با طرح سنوات مخالفت می کنند به این

 اینگونه داد جویاندانشدانشگاه تهران،دراش نشست حسن روحانی وویی بادررودررشده دربیانیه یاداما 

جبهه سیاستمدارانی نمی شود ازیک سو در. رفیق قافلهوزدبودنمی توان شریک د» :سخن می دهند

هپکوها را به خاک سیاه نشاند، صندوق های ها، فوالدها و ن کارگران هفت تپهایستاد که سیاستهایشا

شعبده سوی دیگر ازویرانی آفرید وهمه عرصه ها ویرانی بردرو  ی کشاندبازنشستگی را به ورشکستگ

این بازی های فریبکارانه مدتهاست برنده ای جز . همین سیاست ها گشودبازانه، دهان به انتقاد از

این تشکلها بدانند نقد دانشجویان فعال در: رسا می گوییمبا صدای این رواز. صاحبان قدرت ندارند

سیاست هایی که در پی تشدید نابرابری هستند، با نفی بنیادین وضع موجود در هم سایرکاالیی و آموزش

تفاوت از نفس وجود این برای ما بسیاری از دانشجویان فعال شده در این تشکل ها ماهیتی م. تنیده است

ه های اجتماعی تمام عرصتشکل ها وروابط ساختاری وحزبی آن ها دارند اما اگرنقد نابرابری در

ه موجودیت و تاریخ این تشکل ها وعلیه بهره مندی آنها علیناست، این دانشجویان باید پیش ازهرچیزمب

 (۲) «.امکان هایی که به قیمت سرکوب جریان های مستقل به دست آمده، به پاخیزنداز

 تمامیبا آنان که  سیاست می تواند مهم باشدن توجه به این بین گرایشات مختلف دانشجویادربا اینهمه 

 دانشجویانیاد شده مطالبات  به دیگر ایگروهبندی هجائی که  ،رابطه فکری و نظری داشتهدسته جات 

خود را برعکس وقتی آنها ساز. نشودکه با آنان برخوردی این می نماید منطقنزدیک می شوند،  بیانیهدر

با موضع آنان مستقل دانشجویان الزم می نماید و الزامی ایست که ، تا مصالحه نمایند وک می کنندکُ 

که می در این صورت است . این روشی است که نیروی دانشجوئی را حمایت می کند. برخورد کنند

شکل خواهد این مسیر است که همگرائی بهتردرکرد، وچماقداران را قیچی شود ُدِم نیروهای حراستی و

 .گرفت

که  دهد میروزی که روحانی به دانشگاه رفته بود به خوبی نشان دانشجویان معترض دربیانیه امروز

ظهور انواع و اقسام دانشگاه های پولی، هزینه های سرسام آور " مضموندر،نقد آموزش کاالئی

ه های دولتی، کاهش سهمیه دانشجویان روزانه، طرح و بسط روز افزون قوانین تحصیل در دانشگا



تبعیض آمیز جنسیتی، ایجاد گزینش های آموزشی برای حذف ساکنان استان های پیرامونی و محدودیت 

آفرینی برای اقلیت های قومی و مذهبی، ادعای آموزش رایگان و همگانی را به دروغی بزرگ بدل 

پهلو  مخالف بخش خصوصیکارگران تمامی دانشجویان، به خواسِت بدنه جنبش بین در."ساخته است

تی طبقاخویشتن باوری وهمگرایی مسئله و امربه این  گذشتهبیش از الزم می نماید همه ما. می زند

  !م توان صدای آنان باشیمو با تما توجه کنیممطالبه محورجنبش های احتماعی جنبش دانشجویی با دیگر

                                                                                     ۴۱۰۸ اکتبر ۹۰ برابر ۹۰۵۸ مهر۶۴ه جمع
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