
خلع  هیشوندگان عل دیو خلع  دگانیو جنبش ستم د رانیاز طبقه کارگر ا یبخش مهم یجنبش دانشجوئ

کنندگان است دی  

 

که  ۱۳۵۷و انقالب بهمن  ۱۳۳۲مرداد ماه  28 یتا مقطع کودتا یشمس 20کوتاه در دهه  یخیاز چند دوره تار گذشته

آزاد  یو مدن یصنف یو تشکلها یاسیوعدم تسلط کامل استبداد وخفقان بود، احزاب س یکتاتوریتوام با خالء قدرت فائقه د

 یتشکل ها و ضعف نهادها نیا ابیرو در غ نی. از ااست هکشور وجود نداشت یو اجتماع یاسیو مستقل در عرصه س

.جبران کنند یکمبود را تا حدود نیتوانسته اند ا نیسنگ اریبس یها نهیبا هز انیو دانشگاه انیدانشجو  ،یمدن  

زمانه خود، وارد  یو اجتماع یاسیس طیبر متن شرا یی، جنبش دانشجو1313دانشگاه تهران در سال  سیتاس یفردا از

که از آندوره تاکنون پشت سر گذاشته است،   ییزهایافت و خ رغمیکشور شد و عل یاسیبر معادالت س یگذار ریثچرخه تا

 یو اجتماع یاسیحاضر در صحنه تحوالت س یاجتماع یجنبش ها نیرگذارتریو تاث نیاز مهم تر یکیامروزه همچنان 

.است رانیا   

مرداد   28 یشدن صنعت نفت و بدنبال کودتا یخود، همگام و همراه با جنبش مل  یمبارزات خیجنبش در طول تار نیا

 عتیشر یو مهد ایبزرگ ن یمصطف ،یاحمد قندچ»راست قامت خود  ارانیراه سه تن از  نیو در ا دیآن شور هیبرعل

بود و  یاجتماع یگروه ها نیرگذارتریاز تاث 57 بوانقال یپهلو میرژ یدر سرنگون نیرا از دست داد. همچن «یرضو

 ینیسنگ اریبس یها نهیهز 88سال  عیو وقا 1378سال  ی، جنبش اعتراض60اختناق و سرکوب دهه  یدر خالل سالها

 یهایگسترده به آزاد ورشیکرده اند با  یسع انیفشارها و سرکوب ها، هر بار که حکومت نیا رغمیمتحمل شد. اما عل

 یاقشار جامعه سکوت ریو سا انیو فشار بر زنان و دانشجو رانیحقوق کارگران و مزدبگ عیو تض یتماعو اج یفرد

به پاخاسته  یققنوس وار از آتش اختناق عبورکرده، از خاکستر اعتراضات توده ا ییحاکم کنند، جنبش دانشجو یقبرستان

.و آرامش ستمگران را برهم زده است  

بر  نینو یجنبش یسر برآورده و دست اندر کار برپائ گریبار د  88و  86 یجنبش در پس سرکوب سالها نیا نک،یا و

آماده مقاومت در برابر ستم و  گریبار د انیزمانه حاضر است.  دانشگاه و دانشجو اتیو مقتض  ینیع اتیمتن واقع

از طبقه  یبه عنوان بخش مهم یو بطور بالواسطه ا کارگرانبا  وندیپ یبه تئور ازیبدون ن نباری. اما اشوندیسرکوب م

.هستند یحاد طبقات یدر حال وارد شدن به کشمکشها رانیکارگر ا  

سراسر کشور به منصه ظهور رساندند و نشان  یرا در دانشگاهها یآذر متفاوت 16در طول هفته گذشته،  انیدانشجو

مکان و  گریآنان قرار دارد، د یکه بر رو ینیسنگ یو فشارها یتیامن یفضا رغمیدادند که دانشگاه و روز دانشجو، عل

حداکثر مکان  ایو  انیها و اصالح طلبان و اصول گرا یمیدعوت از سران  حکومت و جوالنگاه دفتر تحک  یبرا یزمان

بلکه خود  ستین لینسل جوان در حال تحص یگذرا یو عدالت طلب یکارگر دوست ادیو فر یخواهیآزاد  یبرا یو زمان

آذر  روز اعتراض به صنعت سودآور و  16است و روز  گرید یهفت تپه  شکریو هپکو و آذر آب و ن رانخودرویا کی

استخدام، روز  طیو شرا یکاریدانش آموختگان صنعت نفت به ب یروز اعتصاب غذا ل،یآموزش و تحص رغارتگ

و  یکاریب هیمبارزه عل روز اعتراض و ان،یمستقل دانشجو یصنف یکار، روز شوراها یروین یاعتراض به ارزان ساز

است که  هیسرما اتیبا منو لیتحص لروز مبارزه جوانان در حا یو بطور بالواسطه ا یتیجنس ضیفقر و فالکت و تبع

 دهیآنان تدارک د یبرا یاز ورود به بازار کار را با طرح کارورز یشکل نیشدن، برده وارتر لیاز فارغ التحص شیپ

.است  

 زیناچ تیخلع اقل هیعل هایدرصد 99شوندگان و  جنبش  دیو خلع  دگانیاز جنبش ستم د یبخش گرید ،یدانشجوئ جنبش

را به گرو  تیبشر ندهیو سرنوشت و آ یجهان زندگ یجا یو جا رانیاست که امروزه در ا یدرصد کیکنندگان  دیخلع 

.گرفته اند   

 سخن_هفته#

 

96آذر ماه  18 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یکانال تلگرام نیادم گروه  


