
 بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو

 .رانیو از فرانسه تا ا منیتا  یویتا عراق، از بول یلی: از ششودیجهان با خون زحمتکشان سنگفرش م یهاابانیخ

 یبرآمده از کودتا یِدولت سلطنت نیننگ اتیشدند تا ح یقربان کسونیسه جوان مبارز در برابر ن 32در آذر  اگر

و ثروت  رانیا یبورژواز تیحاکم هایهیشدند تا پا یصدها زحمتکش قربان 98در آبان  ابد،یتداوم  یستیالیامپر

خود خون  یبقا یکه با رنج کارگران بنا شده است، اکنون برا هاییمال و هاکاخ ها،آن مصون بماند. برج ایافسانه

 .ستین رانیو مختص به ا ییاستثنا طیشرا نی. اما اکندیهمان کارگران را طلب م

 تمالکی از جانبهدر سرتاسر جهان تنها با حفاظت همه داریهیسرما هایدولت یستمگرانه اتیو تداوم ح وجود

 یمتفاوت یروبناها دارانههیسرما هایدولت نیکار ممکن شده است. ا هایتوده یندهفزایهردم ادیو انق یخصوص

واحد  یهیپا کیجز بر  توانندیروبناها نم نیا ی. اما همهیتا استبداد کیو از دمکرات یتا مذهب انهگراییدارند؛ از مل

انیکارگران، بن یکه از کارخانه آغاز شده و با استثمار کار اضاف اییکتاتوری. دهیسرما یکتاتوریاستوار باشند: د

 .سازدیرا برم یاجتماع یتمام سطوح هست های

 سالح با هابحران نیدر پاسخ به ا ییو دولت بورژوا شودیبا بحران مواجه م ریناگز یبه شکل دارانههیسرما دیتول

کارگران  شتیمع یو انجماد دستمزدها به سراغ سفره زداییمقررات ،یخدمات اجتماع سازییپول ،سازیخصوصی

تهاجمات  نیبر دامنه و شدت ا تواندیخود تنها م دیتول یوهیش یِذات هایناتوان از حلّ بحران ی. بورژوازرودیم

هیو دولت سرما افتهی رناپذیخود را تحمل یزندگ تیاز زحمتکشان وضع یعیوس هایکه بخش ی. در بزنگاهدیفزایب

نظر کند، متحد و به سود صرف رشناپذییریس یاز اشتها تواندیکه نم هیسرما دهند،یرا مورد هدف قرار م داری

یآن رخ م نیکنار رفته، مشت آهن هیسرما یکه نقاب از چهره نجاستی. اکندیم آراییصف هادر برابر توده لمتشک

هولناک  یتیجز بربر یستیالسوسی افق بدون آن از رفتکه راه برون شودیم یستیتاریلیم یتیو جامعه دچار وضع دنمای

نیمتفاوت ب هاییریگوناگون و جهتگ یفارغ از روبناها ران،یعراق و ا ،یلیکه اکنون در ش یتیباشد. بربر تواندینم

 .میشاهد آن هست شان،هایدولت المللیِ

 یریگاز آغاز شکل هیسرما درپییو پ انهیهجوم وحش یواسطهیب امدیپ زیزحمت و کار ن هایتوده ماهآبان زشیخ

یپول ،سازییخصوص ئتیخود را در ه هسرمای انباشت گسترفالکت تیبوده است. ماه رانیدر ا ییدولت بورژوا



دنبال شده است،  رانیحاکم بر ا هایتمام دولت یاز سو یو کاهش ارزش پول مل یکاریآموزش و درمان، ب سازی

اند. آنان که در قالب انواع مشاغل  نبوده بینص یآالم ب نیاز ا زیداده است. زنان طبقه کارگر و فرودست ن شینما

بار استثمار  اند، شده یاستثمار م یکشاورز یها نیها و زم در کارخانه ایو   یبدون مزد، دستفروش یکارها ،یخانگ

در تداوم  یکار، نقش مهم یروین دیبازتول یانجیبه م قیطر نیو از کشند یم شیبر گرده خو زین یمضاعف کار خانگ

 . کنند یم فایا یدار هیجامعه سرما اتیح

 یدهدیزخم کریهولناک بر پ ایضربه ن،یبنز متیق یختهیافسارگس شیدر قامت افزا هیبار هجوم سرما نیا

رخ داد، از  رحمانهیتهاجم ب نیدر واکنش به ا رانیکه در سرتاسر ا ایگسترده زشیوارد کرد. خ رانیزحمتکشان ا

 رانیا یبورژواز تحاکمی ارکان تمام. کندیم تیحکا رانیا یاسیس-یدر تحوالت اجتماع ینینو یانکشاف مرحله

و  یابیاز هرگونه حقّ تشکل انیسال نیکه در تمام ا هاییگرد آمده و توده هیسرما انیعر یکتاتورید یمهیخ ریز

تنها  هیکه منطق سرما یتی. وضعشوندیم دهینابرابر کش یجنگ دانیبه م رناگزی اند،محروم بوده زآمیاعتراض مسالمت

 نیشرط گذار از اشی. پیستیالیشوم امپر هایتحقق پروژه ای نیآن گذاشته است: سرکوب خون یرو شیدو راه پ

است تا با افق  یطبقات یابیو تشکل یطبقات یکارگر، مسلح شدن به آگاه یطبقه یوحشتناک برا یدوگانه

 افتهیسازمان یایپرولتار ست،ین زیچ چیه افتهنیسازمان یایپرولتار»نبرد گردد:  نیدر ا یروزیپ یآماده یستیالیسوس

 «است. زیهمه چ

در سراسر  دارانههیحافظ مناسبات سرما نترییاصل کا،یآمر یمتحده االتیا یبه سرکردگ یجهان سمیالیامپر نظم

کارگر  یطبقه هیظالمانه عل هایمیکوبا و ونزوئال و تحر یستیالیسوس هایدولت هیعل دیشد هایمیجهان است. تحر

از  ایدر گوشه ستیالیسوس یخطر برآمدن دولت احساس صورت در. اندنظم ستمگرانه نیا یابزارها نینخست رانیا

 در اکنونهم اشزده است که نمونه نیخون یبدست به کودتاها یاز طبقات ارتجاع تیبا حما سمیالیجهان، امپر

 هاو ده یاندونز یکودتا ،یلیش یکودتا ران،یمرداد ا 28 یکه در امتداد کودتا ییدر حال وقوع است؛ کودتا یوبولی

ندارد. در  ییابا زیددمنشانه ن هاییو لشکرکش میمستق یاز مداخله سمیالیقرار دارد. اما امپر گریخونبار د یتجربه

 زین منیو  هیسور ،یبیکشته شدند و در بالکان، ل ییکاینفر توسط سربازان آمر هاونیلیعراق و افغانستان م تنام،یو

 یو انهدام اجتماع کشینسل ه،یجز تجز یبرده که حاصل شیپ را هاییپروژه اشایمتحدان منطقه یاریبا  سمیالیامپر

 نداشته است.



به سمت  گاهچیداشته، اما ه یستیالینظم امپر یبا سرکرده یدیشد هایاگرچه گاه تنش رانیا یبورژواز تیحاکم

مانند حمله به  یستیالیتهاجمات امپر یدر برابر برخ تیحاکم نیحرکت نکرده است. ا سمیالیمبارزه با منطق امپر

که در صورت  یکرده است؛ طرح یریجلوگ انهیخاورم در کایآمر یستیالیطرح امپر شبُردیمقابله نموده و از پ هیسور

 نیا ییمقابله مطابق با منافع بورژوا نی. اما اشودیناممکن م انهیدر خاورم یطبقات یتحقق آن امکان هرگونه مبارزه

 .کندیناممکن م زیموجود را ن یمقابله یجانبههمه یریگیکه پ یاست؛ منافع تیحاکم

کارگر بوده  یطبقه یستیالیجنبش سوس سمیالیبا امپر درنبرد شهیهم یروینشان داده است که تنها ن یبه درست خیتار

-قهرمانانه یو از مبارزه تنامیخلق و روزمندپی فشانتا آتش ستمیدر قرن ب سمیفاش یکوبندهاست. از ارتش سرخ درهم

که  ندیادعا نیبر ا یگواه نیفلسط هایستیالیسوس بخشیآزاد هایفشانیخلق کوبا تا جان ایچند دهه ی

 .دیرا به آتش خواهند کش کایو تا ابد پرچم آمر کنندیمبارزه م سمیالیتا ابد با امپر هاستیالیسوس

که خود را مخالف  یگرید اناتینسبتش را با جر دیقاطع کشتار زحمتکشان با تیضمن محکوم یستیالیسوس جنبش

 مشخص کند. دهندیسرکوب نشان م

« نرم یبرانداز» ینشستهگلبه یِاز کشت ماندهیبرجا هایسبز که رنگ خود را از لجن یجنبش ارتجاع بازماندگان

خود در کنار  یارتجاع یبا گذشته حسابهیبدون تسو شودیکه م پندارندمی اند،گرفته راثیبه م یستیالیامپر

-به بازار نشر، کارگران کارگاه یبرالیل هایکتاب ودور یکه همزمان با جشن گرفتن برا ی. جنبشستندیکارگران با

با  سمیالیمعاشقه با امپر هایکه همزمان با باز کردن درب یکوچک را از شمول قانون کار خارج کرد. جنبش های

و آبان  ید زشی. خبستیکارگران م یرخانه را به روکا هایبزرگ درب یدیتول یواحدها سازییخصوص

بنفش  ینهیستاد سبز به کاب یکه اعضا یآن است. در زمان هیعل ست،ین 88خرداد  یبلوا متداددر ا رانیزحمتکشان ا

 زشیخ نیا افت،یدست  کاآمری با بارسازش خفت یخود برا یبه آرزو یرأ هایصندوق قیوارد شدند و سبز از طر

 یکرد و وقت لیران را به عزا تبدیبه ا هانگیجشن ورود بوئ یشتمعی بارفاجعه تیبود که با اعتراض به وضع ماهید

 انیپا یسبزها برا یپول به خواسته المللینیطرح صندوق ب یبر مبنا تیتمام ارکان حاکم یدولت بنفش با همراه

پس  یآبان بود که برا زشیخ نیزحمتکشان حذف نمود، ا یسوخت را برا یارانهیعمل کرده و  «یگداپرور»

 به پا خاست. هاارانهیگرفتن همان 

زحمتکشان  هیحاکم عل ییدولت بورژوا هایاستسی با تا اندآمده دانیبه م زین گرید انیدو جر ریاخ هایسال در

کارگر  یطبقه ییرها یبرا یافق یدر کنش از ارائه یریگیو ناپ لیدر تحل ینابسندگ لیمخالفت کنند. اما به دل



واحد و متشکل در خدمت  یکریپ یمثابهبه رانیت ایحاکم صیاز تشخ لتحلی سطح در عدالتخواه جنبش. اندناتوان

 یافراد رییبا تغ توانیتوهم را دارد که م نیدر سطح کنش ا جهیعاجز بوده و در نت دیتول یدارانههیسرما یسازمانده

در جامعه، مصائب  تیمالک یرابطه رییموجود و تغ دیتول یوهیش نیادیبن رییبدون تغ کپارچهی تیحاکم نیدر ا

 دهد. فیرا تخف «تضعفانمس»

دهد. در  صیرا تشخ یدر سطح جهان هیو نظم سرما یستیالیمناسبات امپر تواندینم لیدر سطح تحل زین ییبورژوا چپ

 انیم یو توازن قوا دانیعناصر حاضر در م صیاز تشخ ییبا دولت بورژوا رانیزحمتکشان ا یمبارزه دانیدر م جه،ینت

 تواندیکه م یطبقات یابیآن با تشکل وندیو پ یطبقات یآگاه شیافزا یبه جا زیآنان عاجز است. در سطح کنش ن

جنبش را فراهم کند، در مقابل  هیدر مبارزه با نظم سرما یروزیکارگر به منظور پ یطبقه یسالح الزم برا

 یتلق ییبورژوا-یمدن هایجنبش گردی ارزکارگر را هم یزحمتکشان سر فرود آورده، جنبش طبقه یختهیخودانگ

 هیمتناسب با مبارزه عل یابی-بر فقدان تشکل یستیالسوسی اصطالحبه یِتوخال هایپردازیبا عبارت کوشدیکرده و م

و عراق،  رانیزحمتکشان در ا یختهیخودانگ هایزشیخ دنیسرپوش بگذارد. انقالب نام سمیالیو امپر داریهیسرما

و پنهان نگه داشتن  ریجز تطه ایجهینت رکارگ یطبقه یستیالیسوس یو آگاه یابیبدون در نظر گرفتن سطح تشکل

به  اشیسطح هایدشنام رغمیچپ عل نیکشورها ندارد. موضع ا نیا یستیتاریلیم طیدر شرا یستیالیمداخالت امپر

: دهدیقرار م سمیالیامپر« ستون پنجم» گاهیو در جا ونیسیآنان را در کنار همان اپوز ،ییبورژوا ونیسیاپوز

 در کردار. سمیالیدر گفتار، امپر سمیالیسوس

را در سر دارند  سمیالیو امپر داریهیبه خاک سپردن سرما یکه آرزو یانیدانشگاه تهران تمام دانشجو انیدانشجو ما

 .مکنییدعوت م هیانیب نیا نیبا مضام یرا به همراه

 98آذر  19


