
 دانشگاه  تهران به مناسبت روز دانشجو دانشجویانبیانیۀ جمعی از 

که اینک در کسوت دانشجو در کنار  استیادآور یک تاریخ، رنج ما ستمدیدگانی ؛ روزی که روز دانشجوستامروز 

ی علیه ستمگران داخلی و  مبارزه –مان  ی مان و صدالبته یک تاریخ مبارزه یک تاریخ، رنجیکدیگر قرار گرفته ایم. 

شرمانۀ دانشجویانی است که در برابر کودتای  کشتار بیامروز روز دانشجوست؛ روزی که یادآور  شان. همتایان خارجی

 د. تادگی کردنسلطنت، ایس بیدادگر دستگاهبرای حفظ  آمریکا

به دانشگاه برای قشر وسیعی از جامعه، فرودستان و امکان ورود شرایط و بریم که  به سر می وضعیتیدر  امروز

دسترسی به آموزش مناسب در نه تنها  امروزه .شود می مواجهمعیشتی و مالی  موانع روزافزونبا کشان،  زحمت

به دانشگاه، به  ده در آزمون وروشود، نه تنها کسب رتب افراد ممکن می تنها برای عدۀ هرچه کمتری ازمدارس، 

ای از  با مجموعهپس از ورود به دانشگاه نیز، دانشجویان وتمام یافته، بلکه  ی افراد وابستگی تامامکانات مال

گرفته است.  یان فرودست را نشانهدانشجومعیشت  شوند که بیش از همه مواجه می آموزشی های کالن گذاری سیاست

های  فرزندان کارگران را به دانشگاهدسترسی  هان پول و سرمایه، بستر تولید سود است، هم اینکدانشگاهی که در ج

 تابد. به اصطالح برتر نیز برنمی

کمر همت به اجرایشان دارن  ار سرمایهکارگذ دستگاه به عنوان ،لت حاکموکه د هایی استها و سی هاست طرح سال

سازی آموزش، سنوات، واحدهای جبرانی،  پولیتهدید کرده است. روز معیشت ما دانشجویان فرودست را  بسته، روزبه

اسامی و همه،  فضاهای دانشگاهی، همهسازیِ  گزینی، خصوصی عیض جنسیتی، بومیوضعیت بد غذا و خوابگاه، تب

که هرچه بیشتر دانشجویان  هایی سیاست هستند که گوش ما به شنیدنشان عادت کرده است. یآشنای ستم

وز شاهدیم که به عنوان نیروی کار ارزان روانۀ بازارهای کار کرده است. امر فرودست را از ادامۀ تحصیل بازداشته و به

 ،تحصیل همزمان با سازی و تعدیل ساختاری، هزاران دانشجوی فرودست ها اجرای سیاست خصوصی میمنت دهه

-راز رعایت حقوق بدیهی کارگ هاند ک دارانی شده های سرمایه ها و کارگاه  ا، رستورانه هتلناگزیر به کار در 

 .ندزن دانشجوهایشان نیز سرباز می

که های اجتماعی را نیز دستخوش تغییراتی کرده  ی حاکم دیگر عرصه ها در دانشگاه، طبقه همپای این سیاست

سازی واحدهای صنعتی یکی  خصوصی داران خواهد رفت. حساب سرمایه ی کارگر و سودش به به جیب طبقه اش زیان

اند؛ و صد  سازی نامیده مردمیشان آن را به دروغ  ها حاکمان و بلندگوهای تبلیغاتی هاست که سال از همین سیاست

نیشکر منافع متضادی دارند. البته کیست که نداند مردم نه یک کلّ به هم پیوسته که متشکل از طبقاتی است که 

و معلمان  آهن راهکارگران ، هپکوی اراک سازی تبریز، ماشین، یورت دره، زمستان ، معادن آقتپه، فوالد ملی اهواز هفت

مبارزات کارگران واحدهای صنعتی مذکور که ها هستند.  ی خروار از نتایج این سیاست هایی نمونه مشت و پرستاران

های آنان در  طبقه همهاست که ما  ی کارگر ایران با این سیاست ی طبقه هاست ادامه دارد نشانگر هماوردیِ فعاالنه ماه

تصاب معلمان و عامبارزات برحق کارگران هفت تپه،  ما از قد در حمایت از این مبارزات خواهیم ایستاد. تمامدانشگاه 



حمایت  شان آهن و مبارزۀ کارگران شرکت هپکو برای پیگیری حقوق اولیه ان راهشان، اعتصاب کارگر حقمطالبات بر

  .ماندو در کنار ایشان خواهیم  مکنی می

کند.  های جدید هر از چندگاهی سر باز می های کهنه نیز به وساطت ها و موانع رنج و زخم در کنار تمام این سیاست

انشجو، مرکزگرایی بیش از پیش که های جنسیتی در برابر دختران د منع تحصیل دانشجویان اقلیت مذهبی، تبعیض

به  دوباره زنده شده است. یها هایی چند از این زخم ههمه و همه نمون ، شوند های بومی گزینی اجرا می طرحدر قالب 

کارشکنی در ادامۀ ، و تهران یزد و کرمان ابتدایی از تحصیل مهاجران افغانستانی در مدارس ممانعتها بیفزایید:  این

زدۀ  اهالی جنگتن از  هزارا ن. صدهایرا های در دانشگاه اورمیانهترین مردمان خ کشیده تحصیل فرزندان این رنج

شان از تحصیل، این  را بر تن دارند و با این همه فرزندانکشی  بهرهشرمانۀ  داغ بیها است که  ن، سالافغانستا

داران ایران بر تن کارگران  سرمایه رد شالقتنها  رنجزخم و  این همه ،و باز اند. ترین حق هر انسان، محروم بدیهی

 بار اصلی، بلکه اند وقت بوده یها دولت نئولیبرالیهای  سیاستچندین دهه اجرای است. کارگران ایران، نه تنها قربانی 

به چند  کههای امپریالیستی دولت آمریکا،  کشند. تحریم لت آمریکا را نیز به دوش میسیاسی و اقتصادی دو تهاجم

کارگران ایران را هدف مستقیماً معیشت  ه،شد بهداشتی و دارویی منجر آموزشی، غذایی،ت تمام اقالم مبرابر شدن قی

که هایی  آورد. تحریم تاب میهای ظالمانه را  ین تحریمهای بیشمار کارگران است که ا گرفته است. پیکرها و جان

هایی که تداوم همان  . تحریماستسوریه و یمن  افروزی وحشیانۀ دولت آمریکا در عراق، افغانستان، لیبی، ارز جنگ هم

 ، منطقو تحریمجنگ، کودتا جامید: منطق ان انن دانشگاه تهرمنطقی است که نیم قرن پیش به کشتار دانشجویا

  .دولت امپریالیست آمریکا

ودستان دریغ یابی را از فر شان، حق هرگونه تشکل ولیبرالئن  داران و دولت سرمایهگام با این استثمار و تحریم،  هم

، با این همه د.ننبین ابر خودکشان مانعی در بر کشی از کارگران و زحمت تا به زعم خود، در استثمار و بهره اند کرده

کند.  داران تقویت می ما را در جدال با سرمایههاست از ما دریغ شده، از جمله عواملی است که  که سال حق این

رکوب اند و س اند، زندان رفته جنگیدهشان  های جمعی هاست که برای دستیابی به تشکل سالکارگران و معلمان 

ترین  های بسیاری در مسیر تشکیل شوراهای صنفی، این ابتدایی ها با کارشکنی نیز در این سال ما دانشجویاناند.  شده

 ایم. رو بوده مان، روبه شکل دفاع جمعی از منافع

هاست که تشکیل شوراهای  درصد از دانشجویان در انتخابات از جمله جدیدترین این کارشکنی 25شرط شرکت 

ی  ی طبقه زدایی، به عنوان ابزار حمله شدن آموزش و سیاست رو خواهد ساخت. پولی را با مشکل جدی روبهصنفی 

فرودستان را هرچه بیشتر از دانشگاه طرد کرده و ساختار طبقاتی دانشگاه را   داری، حاکمه در سراسر جهان سرمایه

ی مسلط عوض کرده است. حال این  نفع طبقهبه عنوان نمادی ایدئولوژیک در جهانِ تحت تسلط منطق سرمایه به 

دریغ ی یک کمیت  ها به بهانه یابی دانشجویان فرودست را از آن منطق با پنهان کردن تمام این فرایند حقّ تشکل

های تمام دانشجویان  کند. ایستادگی در برابر این تفسیر که مانع جدید فعالیت و مبارزات دانشجویی از اولویت می

  فرودست است.



ای که به مناسبت روز دانشجو منتشر  ، در بیانیهدانشجویان کشوردر این میان، شاهد هستیم که شوراهای صنفی 

ساخته، راه چارۀ این همه درد و رنج را نه اتحاد و هبستگی کارگران و دانشجویان فرودست، که همبستگی تمام 

ادان و دانشجویان، برای مدیریت دانشگاه شده است! دانشجویان با اساتید اعالم کرده و خواهان تشکیل شورایی از است

ارا منافعی است ناهمگون و متضاد و و استادان آشک ویژه دانشجویان فرودست به، در حالی که منافع دانشجویان

، معنایی کنند، چنین مطالبه و خواستی اندازی می راهای صنفی نیز سنگکه متولیان امر در راه تشکیل شو درحالی

 بیرون ازو چه که اساتید دانشگاه، چه درون  در حالیندارد. شکست زار  جز هدایت مبارزات برحق دانشجویان به شوره

آموزش و   سازی اند و بعضاً دستی بر آتش خصوصی های گوناگون، متشکل شده مدیره ها و هیئت دیهدانشگاه، در اتحا

ای برای  نه تنها هیچ فایدهرای متشکل از اساتید و دانشجویان، تولید دارند، مطرح ساختن ادارۀ دانشگاه در شو

تنها به  ،ای ایدهچنین ریزد.  متولیان سیاست نئولیبرالی میآسیاب  بردانشجویان فرودست ندارد، بلکه تنها آب 

 ما برآنیم که حمله به معیشت کارگران و فرودستان خواهد انجامید.  تضعیف دانشجویان فرودست و تقویت سیاست

محافظت از معیشت و حقوق راه  مؤثرترینتأکید بر تقویت صفوف دانشجویان در شوراهای صنفی، در وضعیت کنونی، 

 تان و کارگران است.فرودس

های  ، و تحریمو فرودستانی مختلف، هجمه به منافع کارگران ها های نئولیبرال در دولت سازی سیاست پیاده ها دهه

تمامیِ مردمانی که تحت دارد تا در کنار  ما را بر آن میکه بیش از همه فرودستان را نشانه گرفته است؛  دولت آمریکا

جای  مان در سوریه، یمن، فلسطین و جای رزمان همان هماین منطق بایستیم.  برابردر  ،اند این ستم قرار گرفته

 مطلقتنها به مبارزۀ پیگیر و متحد و در همبستگی ی مردم فرودست ایران  امروز رهایی دانشجویان و همهخاورمیانه. 

، علیه نظم نه فقط در ایران بلکه در سرتاسر خاورمیانه کشی قربانیان جنگ و تحریم و بهرهکارگران، فرودستان و 

 شود. میسرمایه ممکن 


