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  نیف نوین؛ وظاینوی اعتال
  

  افشین کوشا-برناک جوان 
سال پیش در چنین روزھایی شاھد رویداد مھمی در  9 - 1

 فصل 1378 تیر 18خیزش .  جنبش دانشجویی ایران بودیم
در اثر  یورش شبانھ اوباشان . نوینی را  در این جنبش رقم زد

خوردار شخصی پوش کھ از حمایت نیروھای انتظامی بر
بودند، دھھا دانشجو مصدوم شدند، عزت ابراھیم نژاد کشتھ 

ھزاران دانشجو در اعتراض بھ این ددمنشی بپاخاستند و . شد
جرقھ بر خشم مردم زدند و سراسر ایران را بھ مدت شش روز 

  . بھ لرزه در آوردند
 تیر نقاب از چھره فریب و دروغ دولت 18در  اثر خیزش 

 پرچم دروغین اصالح طلبی در آتش اصالحات فرو  افتاد؛
این جنایت . خشم مشترک دانشجویان و مردم سوزانده شد

باردیگر مھر تاییدی بود براین نکتھ کھ جناحھای مختلف رژیم 
در شرایطی کھ کلیت نظام زیرسئوال برود، متحدانھ ھر ندای 

  . حق طلبانھ ای را سرکوب می کنند
گری نیز بھ ثمرات دی تیر برای جنبش دانشجویی 18

طشت رسوایی دفتر تحکیم وحدت بھ صدا در . ارمغان آورد
فرو وسیع آمد و توھمات نسبت بھ دوم خرداد در ابعادی 

 از مھمترین ثمرات این مبارزه سربرآوردن چپ در .تریخ
  تیر بود کھ نسلی از جوانان18پس از . جنبش دانشجویی بود

افقی بھ مراتب دانشجو با ایده ھای چپ بھ صحنھ آمدند و 
یکی از  .رادیکالتر را در مقابل جنبش دانشجویی ترسیم کردند

 تیر، گسستی بود 18 نسل جدید با نسل  ھایمھمترین تفاوت
 جنبش دانشجویی .کھ آنان از رژیم و نھادھای حکومتی کردند

  . از محدوده ھای رسمی و قانونی دفتر تحکیم پا فراتر نھاد
ی فراز و نشیبھای فراوانی  سال جنبش دانشجوی9طی این 

را از سر گذراند؛ گرایشات مختلفی در صفوف جنبش 
امروزه در ھر . دانشجویی و نیروھای چپ بھ ظھور رسیدند

گوشھ ای از ایران، دانشجویانی ھستند کھ با افکار و ایده ھای 
آنان در حال . مترقی و چپ مبارزه خود را بھ پیش می برند

تمام تالش رژیم . ل تشکل یابی ھستندتکامل فکری اند و بھ دنبا
این است کھ مانع از  پیوند این بخش پیشرو با بدنھ گسترده این 

بھ ھمین دلیل نیز در آذر ماه سال گذشتھ دھھا تن . جنبش شود
  . از فعالین چپ دانشگاھھا را بازداشت کرد

 علیرغم این سرکوبھا، طی چند ماھھ اخیر ما شاھد - 2
. ویان بویژه در شھرستانھا بودیمگسترش مبارزات دانشج

، پی در یدانشجویان درگیر مبارزاتی متنوع، گسترده، توده ا
آنان  اشکال مختلف مبارزه . پی و در مجموع رادیکال شدند

مانند تحصن، تظاھرات، تریبونھای آزاد، افشاگریھای رادیکال 
بھ فواصل کوتاھی از دانشگاھھای مختلف . را تجربھ کردند

ھرجا کھ این مبارزات . ی اعتراض شنیده می شودایران صدا
ھمھ جانبھ تر و سیاسی تر بھ پیش برده شد، تکیھ بھ 

 امواج متالطم .دستاوردھای آن در مبارزه بعدی مشھودتر است
اعتراضات دانشجویی فرازھای جدیدی پیدا کرده و با وجود 
خفقان و سرکوب حاکم بر دانشگاھھا و فضای کلی جامعھ، 

 جھتی بر دیواره ھای پوسیده نظم ارتجاعی حاکم می ھربار از
ھر موجی پربارتر و قویتر، متفاوت تر از موج قبلی بھ . کوبد

میدان می آید و  تقویت کننده امواج مبارزه و مقاومت مردم 
  . است

برای نمونھ تظاھرات پرشور و متحدانھ دانشجویان 
 فعالین دانشگاھھای شیراز و ھمدان برای لغو احکام انضباطی

. دانشجو با مبارزات دانشجویان دانشگاه بیرجند پی گرفتھ شد
تحصن دانشجویان این دانشگاه حول خواستی صنفی سریعا بھ 
اعتصاب غذای گسترده بدل شد و سیاست اسالمی کردن بیشتر 

در دانشگاھھای مازندران و . دانشگاه را بھ زیر سئوال برد
وضعیت رفاھی خود ھمدان دختران دانشجو خواستار بھبود 

مبارزه . شدند و پسران دانشجو از آنان پشتیبانی کردند
نمونھ ای موفق از یک مبارزه  دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

در تربیت معلم دانشجویان، با اینکھ شدیدا . توده ای گسترده بود
، فشار از طرف نیروھای رژیم یدر معرض تھدید، خرابکار
ریبونھای آزاد پرجمعیت برگزار قرار داشتند بطور مرتب ت

دختران دانشجو نھ تنھا از تھدید بسیجی ھا و کمیتھ . کردند
انضباطی نھراسیدند بلکھ با اقدامات بموقع و افشاگریھایشان، 

این موارد در . در پیشبرد مبارزه نقشی مھم ایفا کردند
دانشگاھھای بابل، زاھدان و تبریز ھم دنبال شد و اخیرا ھم 

ما "انھ دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز با شعار تحصن متحد
 8در اعتراض بھ حکم محرومیت از تحصیل " با ھم برابریم

در اردیبھشت ماه تجمع  . دختر بھ بھانھ بدحجابی بھ  پیش رفت
خودجوش دانشجویان دانشگاه سھند تبریز در اعتراض بھ ھتک 

ای حرمت یکی از دختران دانشجو مبارزه ادیکال و گسترده 
این مبارزه با ابتکارعمل عده ای از دختران . سازمان یافت

دانشجو آغاز شد و با استقبال پرشور دختران دانشجو و سایرین 
جمعی از دانشجویان دختر "بیانیھ . پیروزمندانھ بھ پیش رفت

کھ اگر اولین نباشد جزو اولین " دانشگاه صنعتی سھند تبریز
وده نشانھ و امید بھ برپایی بیانیھ ھای مستقل دختران دانشجو ب

با حمایت دانشجویان دانشگاھھای . یک مبارزه جدی را داد
 خواجھ نصیرالدین طوسی تھران، تربیت معلم تھران، شیراز،

 سمنان، تربیت معلم تبریز و  سیستان و بلوچستان، آزاد تبریز، 
از این مبارزه، جنبش ... تبریز و کرمانشاه و  دانشگاه

.  گسترده تری از خود را بھ نمایش در آورددانشجویی اتحاد
مبارزه دانشجویان زنجان کھ با ابتکار عمل یک دختر جسور 
آغاز شد علیرغم نتیجھ تا کنونی اش نقطھ عطفی مھم در تاریخ 

  .جنبش دانشجویی ایران محسوب می شود
شواھد و فاکتھا نشان از آن دارند کھ جنبش دانشجویی 

ی کھ از یاعتال.  سر می گذراندایران اعتالی نوینی را از
نھ تنھا از نظر جغرافیایی . ویژگیھای مھمی برخوردار است

در جنبش دانشجویی جابجایی صورت گرفتھ و تمرکز جنبش 
دانشجویی در مرحلھ کنونی بھ شھرستانھا منتقل شده است بلکھ 

طرح . از نظر موضوعی ھم شاھد جابجایی مھمی در آن ھستیم
طرح . ش دانشجویی نشانھ تغییری مھم استمسئلھ زنان در جنب

مطالبات و خواست ھای عادالنھ دختران دانشجو موجب شد کھ 
. مسئلھ از نظر سیاسی ابعادی فراتر از دانشگاه بھ خود گیرد

این سیستم را می تواند تار و پود این رژیم و مطالباتی کھ 
 .بردزیرسئوال 

نشجو حضور  در کلیھ مبارزات اخیر نھ تنھا دختران دا- 3
پررنگی داشتند بلکھ بر مطالبات و شعارھای خاص خود نیز 

در حرکات و اعتراضات اخیر جنبش . تاکید ویژه ای داشتند
دانشجویی مسئلھ ستم بر دختران دانشجو و اعتراض بھ تبعیض 

اینکھ چرا . و جدا سازی جنسیتی جایگاه برجستھ ای داشت
نھ عصیانگر و شاکی دختران دانشجو در این برھھ زمانی اینگو

و فعال ھستند دقیقا بھ ابعاد وحشتناک ستم بر زن تحت 
حکومت مذھبی بر می گردد و اینکھ چگونھ این ستم بھ 

موجب بھ میدان آمدن نیروی تازه مقاومتی جدی  پا داده و 
ھر . نفس، جدید و  رادیکال در جنبش دانشجویی شده است
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بارزه شوند و اندازه کھ دختران دانشجو بیشتر درگیر م
آگاھانھ بر نقش و خواستھای مستقل خود پافشاری کنند بر 

 از این ستمجنبش دانشجویی آگاھی  و مبارزاترادیکالیسم  
 .افزوده می شود

 فعالین چپ دانشجویی باید بھ مھمترین ویژگی این - 4
آنان در درجھ اول باید تالش . اعتالی نوین توجھ ویژه کنند

ت فعال در این مبارزات با آن پیوند کنند کھ از طریق شرک
برقرار کرده و بھ ھدایت این مبارزات در راستای صحیح 

بعالوه مشتاقانھ از نیروی تازه نفسی کھ بھ میدان . یاری رسانند
اگر فعالین چپ در جنبش دانشجویی بھ . آمده استقبال کنند

الزمھ را ندھند و مسئولیتی کھ بر دوششان  اھمیت مسئلھ زنان
ر گرفتھ را بر عھده نگیرند، خطر آن ھست کھ این انرژی قرا

ی کھ یتالشھا. انقالبی توسط نیروھای راست بھ ھرز رود
نیروھای راست برای منحرف کردن مبارزه دانشجویان زنجان 

دفتر تحکیم وحدت برای اینکھ . صورت داده اند، آموزنده است
رزه این مبارزه عمق و گسترش نیابد صورت مسئلھ اصلی مبا

را دور زد و آنرا بھ مجرای رقابتھای سیاسی اصالح طلبان با 
آنان بھ دنبال آن ھستند کھ ھر طور . کابینھ احمدی نژاد کشاند

شده با کشاندن نیروھای راست جنبش زنان بھ درون دانشگاھھا 
پتانسیل انقالبی نھفتھ در دختران دانشجو را مھار کنند و از این 

ھ دختران دانشجو بھ عنوان لبھ تیز طریق مانع از آن شوند ک
  .جنبش زنان ایران ایفای نقش کنند

 فعالین چپ زمانی قادر بھ ایفای نقش در این مبارزه - 5
مھم ھستند کھ از درکھای سنتی و غلط و مردساالرانھ رایج 

افکار و ایده ھای غلط نسبت . نسبت بھ مسئلھ زنان گسست کنند
 مانع از آن می شود کھ بھ مسئلھ زنان در میان فعالین چپ

دختران دانشجو افق رھایی  و تحقق آمال و آرزوھای خود را 
دختران دانشجو  . ی جستجو کنندیدر بخش چپ جنبش دانشجو

زمانی قادر خواھند بود بھ لحاظ کمی و کیفی در رھبری این 
مبارزات نقش برجستھ ایفا کنند کھ بینش نیروھای چپ در 

اینبار نیروھای چپ  .مل یابدبرخورد بھ مسئلھ زنان تکا
جنبش چپ  مھم فرصت خوبی دارند تا بھ یکی از ضعفھای

  .پاسخ درستی بدھند
در نزد بسیاری از فعالین چپ مبارزه برای رھایی و 
دستیابی بھ جامعھ ای عاری از ستم و استثمار بھ مبارزه طبقھ 

آنکھ حال . خالصھ می شود) آنھم طبقھ کارگر مذکر(کارگر 
تمامی کسانی کھ تحت ستم واقع می  شوند می توانند و باید در 

لنین زمانی گفت نیاز . کمونیسم راه رھایی خود را جستجو کنند
. بھ کمونیسم از کلیھ درزھای جامعھ بورژوایی بیرون می زند

بدون شک مبارزه برای رفع ھر شکلی از ستم می تواند 
گر فعالین چپ  ا.دریچھ ای برای طرح این نیاز باشد

دانشجویی بینش خود را در مورد مسئلھ زنان تصحیح نکنند و 
با کلیھ اشکال مردساالری در درون و بیرون خود آگاھانھ 
مبارزه نکنند قادر نخواھند بود کھ بھ عنوان یک نیروی پیشرو 

 از مبارزات دانشجویی قرار گیرند و بھ هس ایندورأدر ر
ارزه، طرح شعارھا و در محتوی سیاسی مب(نیازھای آن 

مطالبات خاص و اشکال گوناگون مبارزه و فرمھای مختلف 
چپ می تواند و باید نقش تاریخا مثبتی را . پاسخ دھند) تشکل

قدرت . کھ در مبارزه برای رفع ستم بر زنان ایفا کرده، بازیابد
 مارکسیستی چپ، با پاسخگویییابی و تکامل عینی مبارزات 

ند دروازه ھای جدیدی برای اعتالی بھ این نیازھا می توا
     .دموجب شومبارزات چپ باز کرده و تحوالت نوینی را 

 نقش و رسالت کلی جنبش دانشجویی ھمواره امید و - 6
یک جنبش انقالبی . آگاھی دادن بھ مردم بوده و ھست

دانشجویی در ایران ھمواره پرچمدار مبارزات ضد رژیمی و 
مردم و تغییر بینادین و اساسی دشمنان رنگارنگ مبارزه علیھ 

بدون حضور یک ھستھ واقعیت این است کھ . جامعھ بوده است
ی ادامھ کاری این یمستحکم و متحد چپ در جنبش دانشجو
 و نھایتا این جنبش ؛جنبش بر مبنای انقالبی امکان پذیر نیست

ملعبھ دست این یا آن نیروی بورژوایی درون یا بیرون 
بھ جای اینکھ ش بھ ھرز می رود و حکومت می شود و انرژی

دانشگاه بھ تریبونی برای تمامی ستمدیدگان و استثمار شدگان 
بدل شود بھ تریبونی برای منافع این یا آن قشر بورژوازی و 

در این زمینھ مبارزه و رقابت با . ایده ھایش مبدل می شود
ی مطرح در جنبش دانشجویی جدی یدیگر آلترناتیوھای بورژوا

از این . ست و نباید این وظیفھ را دستکم گرفتو ضروری
ی بر مارکسیسم برای تشخیص یزاویھ تسلط فعالین دانشجو

 ■.درست از نادرست و تشخیص راه از بیراھھ اھمیت دارد

 حمایت بیش از پانصد دانشجو و فعال اجتماعی و 
 اعتراضات دانشجویان دانشگاه زنجان از یسیاس

  

ماد فداکاری و شجاعت، از دانشجوی از ن
 !حمایت کنیم دختر دانشگاه زنجان،

  
. کھ خود را خبر اول تمام رسانھ ھا ساختی آن زن
بر سر تمام زبان ھا افتاد تا ی در گمنام کھی آن زن

بغض فرو ی بجا کھی نفاق را رسوا کند، آن دختر
اد کرد و چھره یخفتھ تمام دختران مورد تعرض، فر

ان یرا عی اخالق و کرامت و مھرورز انیمدعی واقع
 .گرد استیب و پینک تحت تعقیساخت ا

او را بھ خاطر شجاعت و مقاومتش، بخاطر زن 
ی گرد قرار میب و پیماندنش تحت تعق بودن و زن

او تحت ی ن دانشجو و آزادیای ریخبر دستگ. دھند
ی دارد کھ می کسانی ط خاص، نشان از عزم جدیشرا

گاه متھم و یر داده و جاییتغ راکوشند صورت مسئلھ 
 .مجرم را وارونھ سازند

ی کسانی تمامی شک راھگشا برای حرکت او ب
ض و سرکوب یبھ امروز مقھور تبع خواھد بود کھ تا

: " دھدی م است کھ بھ مای امیاو در پیی ایپو. بوده اند
ض و استثمار تن یبر تبعی بھ مناسبات ظالمانھ و مبتن

ان معترض دانشگاه ی تمام دانشجوامین پیا و" دیدر ندھ
، ی، برابریآزادی کھ برای زنجان است بھ تمام کسان

 .کنندی و حقوق بشر مبارزه می دموکراس
الن دانشگاه زنجان ضمن یازفارغ التحصی ما جمع
ن یان ایزش دانشجویاز حرکت و خ تیاعالم حما

نسبت بھ  احقاق کرامت دانشگاه،ی دانشگاه در راستا
ی ان معترض ھشدار می با دانشجوعواقب برخورد

ی د و شرط دانشجویبدون قی م و خواستار آزادیدھ
 م و از تمام تشکل ھا ویدختر دانشگاه زنجان ھست

ی م تمام توان خود را برایخواھی می مدنی نھادھا
فداکار و آزاده بھ کار  شجاع،ی ن دانشجویت از ایحما
 .بندند

 87 تیرماه -جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه زنجان
 

...اسامی امضا کنندگان در سایتھای اینترنتی موجود است  
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 : گاھشمار سیاسی وقایع دانشگاه زنجان

  شاتیروندھا و گرا
  

  سایھ روان: و تنظیمآوری گرد 
 ھفتھ 25/3/1387دانشگاه زنجان از تاریخ شنبھ ▲ 

التھابی . ا در اوج امتحانات پایانی ترم آغاز می کندپرالتھابی ر
مبارزه در زنجان بخاطر اھمیت . کھ ناشی از امتحانات نبود

موضوع تجاوز جنسی بھ یکی از دختران دانشجو و محوریت 
مسئلھ زنان، چھ در سطح دانشگاه، چھ رسانھ ھای خبری و چھ 
 سطوح باالتر حکومتی و قضایی سایر اخبار دانشگاھی و

  . فرادانشگاھی را تحت شعاع قرار می دھد
اینبار نیز مسئلھ تجاوز و آزار جنسی در محیط ھای ▲ 

آموزشی با استفاده از اھرم کمیتھ انضباطی و کمیتھ آموزشی و 
تعلیق (دختری کھ با مشکل آموزشی . تکرار شده است... 

مواجھ است برای حل مشکل با پیشنھاد بی شرمانھ ) یتحصیل
 ادبیات دکتر مددی کھ معاونت دانشجویی و فرھنگی استاد درس

دانشگاه را بر عھده دارد و اتفاقا دبیر کمیتھ انظباطی نیز می 
دختر مورد نظر کھ مثل ھزاران دختر . باشد مواجھ می شود

دانشجوی دیگر در بین انتخاب بین حل مشکل آموزشی در ازای 
تحصیل مردد تن دادن بھ خواست معاونت و یا عدم امکان ادامھ 

بی مانده است، راه دیگری را برمی گزیند کھ در نوع خود 
 است، او با ھمفکری و ھمراھی برخی از فعالین انجمن نظیر

انجمنی کھ چندی پیش با امضای دکتر مددی منحل شده (اسالمی 
با یک ابتکار عمل، در محل مورد نظر دکتر مددی یعنی ) بود

دفتر معاونت آموزشی و ایشان، ! مکان مقدس جلسات فرھنگي
فرھنگي، حاضر می شود و در فاصلھ آماده سازی دکتر مددی 
برای اقدام بی شرمانھ اش، دانشجویان در حالیکھ از صحنھ 
. فیلمبرداری می کنند درب قفل شده را شکستھ وارد می شوند

از این صحنھ بھ بعد را ھمھ می توانند در فیلم مذکور کھ در 
 سردرگمی و گیجی استاد کھ )1(.ینندابعاد وسیع پخش شده ب

عالوه بر از دست دادن حیثیت علمی و اداري؛ در بدترین نقطھ 
ممکن و در  بدترین حالت ممکن غافلگیر شده است و قدرت 

  . پاسخگویی بھ دانشجویانی را ندارد
دانشجویان دانشگاه زنجان کھ کمابیش با دریافت فیلم ▲ 

َسریعا درجریان ماجرا قرار ) بلوتوس(فوق الذکر بوسیلھ موبایل 
. می گیرند یک مبارزه خودانگیختھ و مھم را آغاز می کنند

 13َھمان شب سریعا تحصن خود را شکل می دھند و شورای 
نفره متحصنین کھ اکثریت آنھا را اعضای انجمن اسالمی 

ابتدا شورای متحصنین پس از . تشکیل می دھند ایجاد می شود
دانشجویان آقای مددی را بھ نیروھای اینکھ با ھمکاری سایر 

حراست و انتظامی می سپارند، اعتصابات را سازماندھی کرده 
  : و خواستھ ھای زیر را اعالم می کنند

تعلیق دو روزه امتحانات دانشگاه و تعلیق موقت  - 1
 روزھای آتی در صورت ادامھ تحصن

 مخفی ماندن ھویت دختر قربانی حادثھ غیراخالقی شنبھ - 2
و عدم پیگرد قانونی چھ در دانشگاه و چھ در ) 25/3/87(

 یمراجع قضای
 یقید و شرط آقای مدد بركناری بي -3
 استعفای ھیئت رئیسھ دانشگاه -4
پایان گرفتن برخوردھای حراست با دانشجویان در  -5

 محیط دانشگاه و خوابگاه ھا و تعویض رئیس حراست
اطی در دوره ھای كمیتھ انضب بررسی مجدد ھمھ پرونده  - 6

 یدبیری آقای مدد

 بھ ھیچ عنوان برخوردی با متحصنین چھ در طول - 7
 .دوران تحصن و چھ بسا از آن صورت نگیرد

ھا و كانونھا و نشریات  پایان گرفتن برخوردھا با تشكل  - 8
 دانشگاھی و قومیتي

ھای دانشجویان  ًضمنا تحصن تا تحقق كامل تمامی خواستھ
  .ادامھ می یابد

 -1374مددی در سال جناب آقای دکتر ی کیست؟ مدد▲ 
 دانشکده ادبیات ھمین دانشگاه را داشتھ است تا دو  ریاست76

  آقای مددی یك عنصر اطالعاتی در كسوت استادسال پیش
ادبیات فارسی بود و در آن روزھا بھ عنوان یك شخصیت 

پروا  كالسھای خود بي  شناختھ شده بود، چنان كھ در}سكوالر{
یكسره   دفاع كرده و رژیم جمھوری اسالمی را}كوالریسمس{از 

ای آقای مددی شخصیتی مورد اعتماد  با چنین پیشنھ. نمود رد مي
اما بھ . دانشجویان سكوالر و فعالین سیاسی دانشگاه بود نزد

نژاد بھ  ي  پس از رسیدن احمد.دگرگون شد یكباره اوضاع
سور نداف جانشین پرف ریاست جمھوري، شخصی بھ نام

در مورد نداف و تحصیالتش . عسگریان ریاست دانشگاه، شد
است ولی ھمین نكتھ كافی است كھ بدانیم  حرف و حدیث بسیار

امام حسین مكانیك از دانشگاه  معتبر ایشان لیسانسطبق اسناد 
ًو سابقا نیز از  شوند دكتر خوانده مي الحطباصسپاه دارند و 

 پس از انتصاب آقای نداف  اما.اند اعضای سپاه پاسداران بوده
 آقای مددی كھ گویا از دوستان دیرین و بھ ریاست دانشگاه

. گردد ھمرزمان ایشان بوده بھ معاونت وی منصوب مي
دانشگاه بھ یكباره چفیھ " سكوالر"شخصیت باصطالح  سان بدین

 مددی .بر گردن انداخت و ھویت واقعی خویش را آشكار ساخت
االسالم   دانشگاه حجت  منصوب شدهو نداف بھ ھمراه شیخ تازه

نمایندگی مقام معظم رھبری  روند تصفیھ  قدیمی مسئول نھاد
دالیل واھی آغاز  دانشجویان فعال سیاسی را از طریق اخراج بھ

دیگر سو تالش برای محدودیت پوششھای دانشجویان  از. نمودند
  بدحجابی بھ صورت گسترده بھ اوج رسید و طرح مبارزه با

اعضای  چنان چھ ریاست دانشگاه و معاونش ھمچون. دآغاز ش
گشتند و  ھا مي حراست و انتظامات دانشگاه در دانشكده

خاطر پوشش و روابطشان با جنس مخالف  دانشجویان را بھ
 .مورد بازخواست و اھانت، قرار می دادند

این موارد با مسائلی چون پلمپ شدن دفاتر تشكلھای مختلف 
شریات اپوزیسیون دانشگاه ھمراه دانشجویان و توقیف ن

  )2(.گردید
دانشجویانی کھ ھمراه مددی رفتند تا ازبازداشت او ▲

مطمئن شوند، بھ نقل از منابع موثقی اعالم کردند کھ مددی در 
ھمان دوساعت و نیم اولیھ بازجویی بھ موارد بسیار بیشتری از 

 شاھدان عینی نیز )3(.این قبیل جنایات اعتراف کرده است
ترانی ھستند کھ در روزھای بعدی و در تحصن ھا بی پروا دخ

بخشی از اعمال مسکوت مانده مددی و سایر مدیران و 
 )4(. کارمندان مرد در مورد خودشان را افشا می کنند

راھپیمایی از خوابگاه پسران  آغاز شده و تا : شنبھ شب▲ 
بھ خوابگاه دختران ادامھ پیدا می کند و دختران نیز بدون توجھ 

تھدیدات حراست، شجاعانھ بھ آنان می پیوندند و تا ساختمان 
راھپیمایی را ادامھ ) کاخ سفید(مرکزی موسوم بھ ساختمان سفید 

حتی وقتی ریاست دانشگاه آقای دکتر نداف بدون جدی . می دھند
گرفتن حرکت سعی می کند بھ شیوه سابق دانشجویان را تھدید 

نماید، با مخالفت دانشجویان و کند و یا با فریب غائلھ را ختم 
بقول عده ای حتی با برخورد فیزیکی دانشجویان روبرو می 

مثل پنھان شدن در آمبوالنس (نداف بھ طرق مختلف . شود
َقصد فرار از دانشگاه را می کند و نھایتا با کمک ) دانشگاه
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) و بھ قول عده ای با ھمکاری انجمن اسالمي(بسیج و حراست 
دستھ . محاصره و تحصن دانشجویان بگریزدموفق می شود از 

بودند   نفر1000گسترده معترضین كھ در شب اول بالغ بر 
راھی سالن ورزش دانشگاه شده و تا صبح بھ اعتراض خویش 

  .ادامھ دادند
دانشجویان تحصن شبانھ خود را ادامھ می دھند و کلیھ ▲ 

د، نیروھا با شور و حرارت و شعار اتحاد وارد مبارزه می شون
حتی از ھمان ساعات اولیھ نیروھای بسیج نیز برای دور نماندن 
از غافلھ ھمرنگ جماعت شده و خواستار برکناری مددی می 

ولی کم کم در طی روزھای مبارزه و بیان اھداف ... شوند و
مبارزه گرایشات مختلف، ماھیت و محدودیت ھای خود را نشان 

  . می گردندَداده و بعضا موفق بھ انحراف مبارزه نیز
نیروھای انجمن اسالمی کھ بعلت امکان تشکل یابی رسمی 

بیشترین نیروھای فعال را داشتند توانستند ) حداقل تا چندی پیش(
رھبری مبارزات را بدست گیرند، بطوریکھ در اطالعیھ شماره 

 متحصنین، در آنچھ نامھ دانشجویان زنجان از طرف این 1
: ا این جملھ آغاز می شودشورا در شب اول منتشر می گردد ب

 سال تحمل بی شرمی مدعیان عدالت، دانشجویان 3بعد از "
دانشگاه زنجان نگذاشتند بھ اسم دین بار دیگر مسئوالن مستبد 

 جمالتی کھ )5(...".دانشگاه بھ یک دانشجوی دختر تعرض کنند
می توانست تا حدی بیانگر روحیھ موجود در جمع رھبری کننده 

کسانیکھ کلیھ تاریخ استبداد در دانشگاه را . اشدو اھداف آنھا ب
 سال تقلیل می دھند در روزھای آتی نشان می 3مغرضانھ بھ 

دھند تا در پی بھره برداری از این مبارزه برای طرح مواضع 
اینکھ آنھا در ھمین نامھ متحصنین . جناح مخالف دولت ھستند

 می کنند، را بعنوان دیده بان مدنی و تنھا صدای مخالف معرفی
چیزی جز ترمھای ورشکستھ اصالح طلبان نمی باشد کھ با 
انتشار اولین نامھ تحکیم وحدت پیرامون حوادث دانشگاه ھمدان 

 خطی دفتر تحکیم 26نامھ . و زنجان این شائبھ قوت می گیرد
 کھ در آن جابجا مدیران دولت نھم، ضعف مدیریتي، حذف )6(

تنھا در دولت نھم شاھد "ھ بچشم می خورد و اینک... منتقدان و
  .، در نھایت خواستار استعفای وزیر علوم می شوند"آن ھستیم
اما چرا این نیروھا اینچنین با سوز و گداز بر سر و ▲ 

نگاھی . سینھ می زنند و از بیداد مدیران دولت نھم می نالند
دقیقتر موضوع را روشن می کند، اگر تالشھای انجمن اسالمی 

یم وحدت نتیجھ می داد و استعفای نداف شکل و پیگیریھای تحک
ای  تحصنھای زنجیره می گرفت، وزیر علوم نیز بھ سبب

دانشگاھھای ایران تحت فشار قرار گرفتھ و متعاقب آن استعفا یا 
برکناری زاھدی وزیر علوم، موجب می شد کھ دولت نھم با 
وجود ده وزیر مستعفی نیاز بھ گرفتن مجدد رای اعتماد و 

َکابینھ جدید داشتھ باشد کھ مسلما در سطح ملی و بین تشکیل 
 احمدی نژاد برای سکان دار دولت،المللی مشکالت زیادی را 

نیروھای انجمن اسالمی و دفتر تحکیم کھ با . بوجود می آورد
نزدیکی بھ انتخابات جدید و اخبار مربوط بھ نامھ خاتمی برای 

 اصولگرای پیش کاندیداتوري؛ و در پی تبلیغات و تالش جناح
رویشان کھ پیش از موعد دست بھ فعالیت زده و تا حد زیادی 
شانس ھا را از دستشان ربوده است، دوباره بھ امید برگ برنده 

 ھای نامھ. نھایی شان یعنی دانشجویان، زنان و جوانان افتاده اند
تحکیم وحدت و انجمن اسالمی و کمیسیون زنان تحکیم با 

دیران دولت نھم گواھی مستدل بر این محوریت فساد اخالقی م
  . مدعاست
اما سایر نیروھای سیاسی موجود در دانشگاه از جملھ ▲ 

یابی ندارند و ھرگز تشکلی فعالین چپ کھ نھ تنھا اجازه تشکل 
رسمی در دانشگاه نداشتھ اند و تنھا نشریھ آنھا تحت عنوان 

 امضای ھمین جناب مددی تعطیل شده است نیز بھ" چپ نو"
عی می کنند برای پیشبرد اھداف جمع و متحصنین کلیھ س

در این راستا . اختالفات سیاسی را تا اطالع ثانوی نادیده بگیرند
آنھا حتی بکمک نیروھای انجمن اسالمی آمده و بھ تالشھای 
صادقانھ آنھا معترفند و احترام می گذارند و از پاره کردن 

انجمن اسالمی کھ چندین باره پالکاردھایشان بوسیلھ فعالین 
چیزی خارج از خواستھ ھای متحصنین نبوده است نیز چشم می 

 ولی آنچھ را کھ فراموش می کنند این است کھ ھدف )7(.پوشند
درست ! و موفقیت یک مبارزه با نیت فعالین آن تعیین نمی شود

ابتدا ) بخصوص طیف چپ ومنتقدتر آن(است کھ انجمن اسالمی 
 عمل و سعی در افشای مدیریت با ھمکاری در این ابتکار

دانشگاه تالش صادقانھ دارد ولی مشکل زمانی است کھ نیاز بھ 
خط کشی قاطع بین خواستھ ھای برحق جنبش دانشجویی و در 
. این مورد مسالھ زنان و اھداف و خواست حکومت پیش می آید

آنجاست کھ نیت پاک برخی افراد ھیچ پاسخی نخواھد داد و 
 سیاسی یک نھاد خود را نشان می -ولوژیک محدودیت ھای ایدئ

َدھد و عدم حضور یک ایده رادیکال در رھبری مبارزات مسلما 
آنرا را بھ سمتی کھ خواست حقیقی دانشجویان نیست، سوق 

الت بینشی ھمواره راه را برای لغزشھای اشکا )8(.خواھد داد
   .سیاسی می گشاید

، یعنی پرداختن بھ مسألھ آزار و یاما موضوع اصل▲ 
باعث تجاوز جنسی بھ دختران بقدری رادیکال بود کھ خودبخود 

در این بین نیروھای . شدتجزیھ و قطب بندی میان دانشجویان 
بسیج کھ ابتدا در ھمصدایی با برکناری مددی توانستھ بودند در 

نده مقام معظم بین متحصنین جای بگیرند با سخنرانی نمای
رھبری در دانشگاه  بھ سرعت بھ آن پی بردند؛ و با اوج گیری 

بحث استعفای نداف ھرچھ بیشتر مبارزات و مطرح شدن 
ریاست دانشگاه بھ طرفداری از او پرداختھ و بھ دانشجویان 
یادآور شدند کھ این دیگر وارد مقوالت امنیتی شدن است؛ و 

البتھ آنھا توفیق . تالش می کردند دانشجویان را دلسرد کنند
 این امر نشانھ توھمی ھم بوده است .دچندانی در اینمورد نداشتن

بسیج، ( دانشگاه در این اتحاد نامتعارف کھ نیروھای سیاسی
اما . داشتند...) انجمن اسالمي، فعالین صنفي، فعالین چپ و

اتحاد در جنبش دانشجویی یعنی چھ؟ پذیرفتن کلیھ دانشجویان 
برای پیشبرد اھداف بھ حق جنبش دانشجویی بھ معنای پذیرش 

آنھم نھادی کھ ضمن اینکھ .(ھر نھادی با ھر ائدیولوژی نیست
َوابستھ بھ متحجرترین بخش ائدیولوژی حکومتی است، عمال 

  .)    بازوی سرکوب حکومت در دانشگاه است
ابتدا  تحصن ادامھ داشت 26/3/87 صبح روز یکشنبھ ▲

، متحصنین با یروبروی دانشکده کشاورزاز میدان اصلی 
و  از نداف" شو عزیز ھمراه"و " یار دبستانی من"خواندن شعر 
ینده ھای ھیئت مدیره خواستند، کھ ضمن عذر یا یکی از نما

بینی  پیش ھمانطور كھ دانشجویان چپ. خواھی استعفا بدھند
. كردند نداف حاضر نشد در جمع دانشجویان حضور یابد مي

انجمن اسالمی تجمع را از میدان اصلی دانشگاه بھ  بدین سان
مركزی ھدایت كرد ولی نداف فقط شورای  جلوی ساختمان
توانست با حمایت  ا با اكراه بھ حضور پذیرفت ومتحصنین ر

ای كارشكنانھ در پیش گیرد و بیشتر  االسالم قدیمی رویھ حجت
قبل پذیرفتھ بود  ھای دانشجویان را كھ شب از نیمی از خواستھ

 .رد نماید
پس از این حادثھ دانشجویان بعد از كش و قوسھای فراوان 

 بعد 5حوالی ساعت از چاشنی خشونت نیز تھی نبودند، در  كھ
اعتراضات موفق بھ ورود و تسخیر ساختمان  از ظھر روز دوم
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مركزی دانشگاه شده و بعد از ساعاتی با تحقیر حراست دانشگاه 
 )9( .ًمجددا بھ سالن ورزشی رفتند

یکشنبھ برغم بروز اختالفات شدید در پیشبرد شب ▲ 
دند تا مبارزه، دانشجویان کلیھ ورودی ھای دانشگاه را پلمپ کر

بسیاری از دانشجویان با . فردا مانع ورود بھ دانشگاه شوند
 .استفاده از بریده مالفھ ھای خود و اسپری پالکارد تھیھ کردند

 خبر انتشار سراسری اخبار مبارزه و نامھ ھا و پیام ھای 
حمایت بھ دانشجویان می رسید و ھر خبر جدید موجی از 

ال دانشگاه سھند از ھمان مث.(تشویق و شادمانی بھ ھمراه داشت
اولین ساعات اعالم حمایت کرد، و یا دانشگاه شریف، 
دانشجویان واحد ھای دانشگاه آزاد واحدھای اراک، تھران 

مرکز، تھران شمال، علوم تحقیقات، زنجان،  جنوب، تھران
، ھیأت ... سنندج و کاشمر و شھرري، تبریز، مشھد، کرمانشاه،

  ...) ن و دوچرخھ سواری دانشگاه زنجا
آنچھ ما در این روزھا و شب ھا : "بھ گفتھ بعضی از فعالین

بدست آوردیم آزادی بود، چیزی کھ در ھیچ جای ایران وجود 
َندارد و ما آنرا کامال چشیدیم من ھرگز اینقدر در ایران آزاد 

توانستند تا ھر وقت  دختران بدون ھیچ نگرانی مي. نبودم
ند حتی شبھا، مأموران حراست محیط دانشگاه بمان خواستند در

رؤسا . بودند كھ قدرت عمل ندارند تبدیل بھ نظاره گرانی شده 
دانشجویان را نداشتند و خالصھ اینجا اصل  قدرت زورگویی بر

. مبارزه خیلی ساده تر از آن بود کھ فکر می کردیم. دانشجو بود
ن  و یا یکی از دخترا)10(."ما یکبار توانستیم باز ھم می توانیم

واقعا جو خیلی خیلی صمیمی بین : "حاضر در تحصن می گوید
جورایی انگار ھمھ باھم خواھر  یھ). بود(بچھ ھا حاکم شده 
بسیج میشدن براش  یکی تشنھ ش کھ میشد ھمھ. برادر شده بودیم

و  یکی گرسنھ ش کھ میشد از توی کیف ھا لقمھ ھا. آب پیدا کنن
ش خون میومد ھمھ یکی دست... کیک ھا بود کھ در میاوردن

ھیچ وقت دانشگاه رو این ... براش کاری کنن بسیج میشدن کھ
فایده ایی کھ برای من یکی داشت  شاید تنھا... طور ندیده بودم

این بود کھ دانشگاه رو دیگھ مثھ خونھ ی خودم میدونم و بچھ ھا 
    )11("...آره بچھ ھا چھره شون واسم مھربون تر شده... 

 دانشجویان 27/3/87روز دوشنبھ  صبح 6 از ساعت ▲
گرفتن در جلوی دربھای ورودی دانشگاه و مسدود  با قرار

اساتید و عوامل مخرب وابستھ بھ  نمودن آن از ورود كارمندان،
 از دانشجویان ھم کارت .حکومت ممانعت بھ عمل آوردند

وقتی دانشجویان از اتوبوس پیاده می شدند . خواستھ می شد
! حمایت! حمایت.  شعار دانشجوی با غیرتسایرین با تشویق و

آنھا را در صف خود می پذیرفتند و با دادن شعار و خواندن 
سرود اتحاد خود را بھ اساتید و کارمندان آنسوی نرده ھا نشان 

با ھمین صف بندی دانشجویان مانع ورود نماینده نھاد . می دادند
. شودمعظم رھبری شدند کھ سعی داشت بھ زور وارد دانشگاه 

فقط کارمندان سلف سرویس برای تھیھ غذای دانشجویان وارد 
برای جلوگیری از سو استفاده قرار بود کسی  .دانشگاه شدند

عکاسی و فیلمبرداری نکند کھ نشانھ ھوشیاری دانشجویان بھ 
  . رعایت این مسألھ است

عضو (البتھ خبرھا حاکی از آن است کھ دبیر انجمن اسالمی 
رغم ادعاھای پیشین مبنی  علي )ی اعتماد ملشاخھ جوانان حزب

دانشجویان، با این  بر، استقامت تا زمان برآورده شدن مطالبات
ادعا كھ تھدید شده است، خواستار بازگشایی دربھا شده بود کھ 

  .با ھوشیاری دانشجویان بھ فرجام نرسید
. حادثھ دیگر این روز تغییر اعضای شورای تحصن بود▲
 از ابتدا پرچمدار حركت بود بھ ناچار تحت اسالمی كھ انجمن

نشینی شد و  فشار گروھھا و تشكلھای دیگر ناچار بھ عقب
  نفر1 نفره تحصن را بھ افراد جدید متشكل از 7شورای 
 نفر از اعضای انجمن 2 نفر از شورای صنفی و 4بسیجی 

  .اسالمی سپرد
ماھیت و کارکرد شورای متحصنین چیست؟ آنچھ در ▲ 

ی تحصن پرشور زنجان بچشم می خورد با دو طی روزھا
مورد تربیت معلم و سھند متفاوت است، سپردن تصمیم گیریھا و 

در حالیکھ بعنوان مثال در سھند و . رای زنیھا بھ این شوراست
تربیت معلم در اکثریت رای زنی ھا و مذاکرات، مذاکره 
ا کنندگان دانشگاھی باید در جمع دانشجویان حضور می یافتند ت

ضمن حفاظت از مذاکره کنندگان دانشجویی بتوان از فشارھا و 
تھدیدھای رایج صاحبان قدرت کاست و امکان تطمیع و 

موردی کھ در . امتیازدھی فردی یا گروھی را بھ حداقل رساند
زنجان با توجھ بھ نگرش سیاسی نیروی رھبری کننده آن و عدم 

 عده ای کھ .اعتماد بھ شعور و آگاھی جمعي، بچشم می خورد
خود را !) و ظاھرا اینطور است؟(خود را منتخب جمع می دانند 

بعنوان نماینده جمع برای مذاکره مطرح کرده و اینگونھ راه را 
برای اعمال تمام موارد باال باز می کنند و متأسفانھ نتایج امر 

  . نشان می دھد کھ بخشی از آن موارد بوقوع پیوستھ است
 بورژوایی عمل - دموکراسی حتی اگر فرض کنیم طبق

 3000کردند و این افراد منتخب جمع بودند، آیا از بیش از 
 نفره 7 نفر بسیجی در شورای 1متحصن این دانشگاه حضور 

نشان دھنده این است کھ وی یک ھفتم ارای  جمع متحصنین را 
آیا این فرد و نیروھا کھ او ! نمایندگی می کرده است؟؟

ه داشتھ حداقل با خواستھ ھای این تحصن نمایندگیشان را بر عھد
پس بر اساس دمکراسی ! موافق و بھ آن وفادار بوده اند؟ اگر نھ

  مورد ادعا حضورشان چھ معنایی می توانست داشتھ باشد؟؟؟   
سئوال دوم؛ بر طبق ھمین دموکراسی چند نفر از این شورا 

 دخترانی کھ براستی مدافع حقوق. را دختران تشکیل می دادند
! زنان باشند و بتوانند از حقوق پایمال شده شان دفاع کنند؟؟

ھرچند جواب این سئوالھا را نمی دانیم ولی نتیجھ امر نشان می 
دھد کھ حتی برطبق دموکراسی مورد ادعای جمع ھم رفتار 

در حالیکھ عکسھا و فیلمھا و اخبار منتشر شده ھمھ . نشده است
  ! این مبارزه دارندنشان از حضور پرشور دختران جوان در

این نشان می دھد کھ عده ای بجای اینکھ سعی در باال بردن 
آگاھی کلیھ دانشجویان از وضعیت پیش آمده و مشکالت پیش 

آنچھ در (رو برای دستیابی بھ اھداف واقعی جمع داشتھ باشند،
منافعشان در این بوده )  سھند و تربیت معلم بخوبی مشھود بود

اھی جمع و توھم آنھا نسبت بھ فعالینی کھ خود با استفاده از ناآگ
را مستقل می نامند، بفکر بھره برداری از این مبارزات و 
ھمچنین مھمتر از آن کانالیزه کردن مبارزات بھ سمتی باشند کھ 

  .کمترین آسیب را بھ  حکومت وارد نماید
در ھمان روز اخباری مبنی بر ورود نماینده وزیر  ▲ 
ان و تشكیل جلسھ با حضور استاندارد شایع استان زنج علوم بھ

اثبات موضوع وی بھ دانشگاه نیامد و در  رغم شد كھ البتھ علي
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ًمجددا با كادر ریاست  عصر ھمان روز شورای جدید تحصن
 . دانشگاه تشكیل جلسھ داد

پس از تجمع دانشجویان در جلوی ساختمان مركزی دانشگاه 
ید، اعضای شورای  شب بھ طول انجام11 تا 6از ساعت  كھ

تصمیمات جلسھ مذكور در میان  تحصن جھت گزارش
و دلھره  دانشجویان حاضر شدند اما با لحن سرشار از ترس

طوری صحبت كردند كھ ھمگان متوجھ شدند نمایندگان  تحت 
تھدید مجبور بھ امضای قراردادی ننگین بر خالف  فشار و
  .شدند ھای دانشجویان خواستھ

جویان با برھم زدن جلسھ مخالفت خود در این وضعیت دانش
با مصوبات جلسھ مذكور اعالم و بھ اتفاق خواستار ادامھ  را

با راھپیمایی بھ سوی سالن ورزشی و  تحصن شده و بار دیگر
بدین . سرود پرداختند اجتماع در آن بھ شعار دادن و خواندن

مطروحھ خود  ترتیب نشان دادند بھ چیزی كمتر از مطالبات
 بدین شکل دانشجویان مفاد آن توافقنامھ را )12(.ستندراضی نی

 . منحل اعالم کردند
این در حالی بود کھ ھمان شب پلیس و نیروی انتظامی ▲ 

عده ای از دانشجویان با . جلوی در دانشگاه مستقر شده بودند
بھ نشانھ کفن، شب در جلوی درھای دانشگاه  مالفھ ھای سفید

 بخاطر خانواده اش کھ تھدید شده دبیر انجمن اسالمی. خوابیدند
َپایھ ھای بسیج دایما در معابر بشکل . اند، بھ تبریز می رود

دوستانھ تذکر می دھند کھ موضوع امنیتی شده است و مبارزه 
از فعالین تحکیم و انجمن اسالمی اخبار ضد و . فایده ندارد

نقیض بگوش می رسد، خبر بستری شدن فعالینشان در بھداری 
ر دستگیری دو تن دیگر کھ با اندکی تحقیق خالف آن و یا خب

ثابت می شود، نشان از سعی آنھا در بزرگنمایی و ھزینھ 
َمبارزاتشان است؛ کھ مسلما باعث تشویش و سردرگمی بخشی 

  .از نیروھا نیز شد
 
 
 
 
 
 
 
 

 حادثھ مھم دیگری 28/3/87اما صبح روز سھ شنبھ ▲ 
ای حزب اللھی  شد كھ عده اعالم 5 : 40در ساعت . افتاد اتفاق

متحدالشكل درب ورودی را در اختیار  ھای فرم با لباس
) َالبتھ ظاھرا بسیجیان جوان و دانش آموز بودند( .اند گرفتھ

دیدند بھ  را در خطر مي دانشجویان كھ حیات تحصن خود
سرعت خود را بھ جلوی درب ورودی رسانده و اعتراض خود 

معترضین   دقیقھ و با ورود30از با گذشت كمتر . را نشان دادند
دختر خوابگاه دختران داخل دانشگاه و برطرف شدن شوك اولیھ 

 نفر رسید و 1000 نفره ابتدایی بھ بالغ بر 10جمعیت  خبر،
 . خواستار خروج این افراد ناشناس شدند دانشجویان مجدانھ

 نیروھای 28/3/87 ھمان روز سھ شنبھ 11تا ساعت ▲ 
ھای ویژه ضربت، ضد شورش و پلیس گشت یگان انتظامی شامل

  .گرفتند  متری دانشگاه زنجان موضع200در 
دائما بھ تعداد متحصنین نیز اضافھ می شد و در اینروز 

ھمھ روی آسفالت داغ نشستھ . بیشترین تعداد را شامل می شدند
زمین می کوبیدند و بودند، بطری ھای خالی آب معدنی را بھ 

وھای رنگارنگ امنیتي، اساتید و  نیر)13(.شعار می دادند
کارمندان خارج از دانشگاه نظاره گر خشم و اتحاد دانشجویان 

فنی و ابراز ھمدردی با  حضور رئیس دانشکده. بودند
دانشجویان در حین اینکھ خواستھ و شعار اصلی متحصنین یعنی 
استعفای نداف را غیرممکن می دانست؛ بر خشم دانشجویان 

دانشجویان . عالین انجمن ھم بی نتیجھ بودافزود حتی اشاره ف
یکچارچھ شعار استعفا می دادند ولی باز ھم با پا در میانی یکی 
از فعالین انجمن، رئیس دانشکده از دانشجویان خواست تا امنیت 

  .نداف را تضین کنند تا او در جمعشان حاضر شود(!!!) جاني
نی ، دكتر نداف ریاست دانشگاه بھ سخنرا12در ساعت ▲ 

پرداخت، كھ لحن صحبت او این بار بھ شكلی عجیب و باور 
ضعف بھ شكلی  نکردنی تغییر یافتھ بود و بارھا از موضوع

 او اعالم کرد امتحانات تا آخر .حقارت آمیز عذرخواھی كرد
این ھفتھ منحل می باشد و آقای مددی زندانی و در حال گذراندن 

ھای شما را بررسی ما خواستھ : او گفت. بازجویی قانونی است
اگر ! از نظر ما امروز این تحصن تمام شده است. خواھیم کرد
بخواھید بھ تحصن ادامھ دھید تحصن شکل امنیتی  فردا ھمچنان

نماز بخوانید و تحصن  بھ مسجد بیاید،. بھ خودش خواھد گرفت
دانشجویان کھ خود را در آستانھ پیروزی می دیدند . را تمام کنید

سمت او کھ بوسیلھ انبوھی از نیروھای حراستی با ھو کردن بھ 
اما فعالین انجمن کھ از قبل با . حفاظت می شد، حملھ کردند

تعیین دیوار بدنی از پسران درشت ھیکل، کھ طناب زخیمی در 
 متری نداف مستقر بودند، موفق بھ 3دست داشتند و در فاصلھ 

: فتنداف در حالیکھ فرار می کرد، می گ. کنترل جمعیت شدند
دانشجویان شعار استعفای نداف را !!" بیاید مسجد بیاید مسجد" 

فریاد می کردند، اعضای شورای متحصنین آنھا را دعوت بھ 
آرامش می کردند و در نھایت شورای متحصنین ادامھ تحصن 

با حضور نمایندگان زنجان در مجلس رجوع  را بھ بعد از ظھر
  !)؟.(می دھند
اصالح طلب   سھ عنصردر جلسھ ای کھ با حضور▲ 
، یآقایان نصیر" یاعتماد مل"، از اعضای حزب یحکومت

، ی، حجت السالم بیگدلیمجلس شورای اسالم نماینده زنجان در
اعتماد ملی در زنجان و یک  از اعضای بلند پایھ ی دفتر حزب

استاد وابستھ بھ این حزب، برگزار گردید؛ جلسھ ابتدا با شعار 
شود ولی نصیری با تھدید  یان شروع می استعفا استعفای دانشجو
انداختن امنیت ملی نامیدن این تحصن  دانشجویان و بھ خطر

در حالی کھ . شد خواستار پایان دادن آنھا بھ این تحصن
سخنرانان مدعی بودند کھ آنھا مانع حملھ سپاه بھ دانشگاه شده 

درطول .) بھ عقیده دانشجویان این ادعا اصال صحت ندارد.(اند
بتھای وی دانشجویان مخالفت خود را با شعار استعفا استعفا صح
می دادند ولی بھ یکباره با عقب نشیني، کھ در صدر آن  نشان

 انجمن اسالمی  قرار داشتند، ورق برگشت و آنان در   نمایندگان
ما بھ  میان ناباوری و بھت ھمگان اعالم کردند، متحصنین

و شب شیرینی می !!! خواستھ ھای خود رسیدیم ما پیروز شدیم
  !!! خوریم

 بدین شکل شورای متحصنین با ترتیب دادن نمایشی با
و مصادره و " اعتماد ملي"شرکت سھ نفر از اعضای حزب 

جلسھ و ندادن حق بیان بھ ھیچکس دیگر،  کنترل کامل
تھدیدھای دروغین و توخالی  دانشجویان را مجبور ساختند تا بھ
دھند و  انت اجرای ایشان گوشاین آقایان و قولھای بدون ضم

عاقبت با تحمیل سندی سازشکارانھ و عذرخواھانھ بھ اکثریت 
حاضر در جلسھ تنھا بھ قول آقای نصیری برای  دانشجویان

وزیر علوم و یا در صحن  طرح خواستھ ھای دانشجویان با
   .مجلس، اعتراضات را پایان یافتھ اعالم داشتند

 28/3/87سھ شنبھ در حالی کھ دانشجویان در شب ▲ 
ورزش دانشگاه تجمع  برای گرفتن اخبار نتایج مبارزه در سالن
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می کنند، در بھت و حیرت می شنوند کھ مبارزه آنھا موفقیت 
 با ادعای غیرواقعی پیروزی در تحصن آمیز بھ پایان رسیده و

با اجرای یک شوی از پیش طراحی شده، تحصن رادیکال، 
، مختومھ اعالم می ییک و موسیقجانانھ و مھم دانشجویان با ک

  . شود
 دانشجو، اقلیتی 1500 -2000 در این جلسھ با حضور ▲

دانشجو بھ عنوان مخالف حضور داشت کھ  500بیش از 
بھ ایشان داده نشد و  ھیچگونھ امکانی برای طرح مخالفت شان

گردانندگان اصلی جلسھ ضمن برخورد تحقیرآمیز با آنھا، کلیھ 
بھ تفرقھ افکنی و گروه گرایی می کنند، صدای مخالفین را متھم 

فریاد و شعارھای آنان کھ بھ نشانھ اعتراض سالن را ترک کرده 
اند بھ گوش دانشجویان مردد نمی رسد و کسی اشک ھایشان را 

گردانندگان رأی مثبت یا منفی حضار را مثبت مرقوم . نمی بیند
ان می خواھند می کنند و بدون مطالعھ متن توافقنامھ از دانشجوی
صحبت ھای  کھ امضا کنند، اما با دامن زدن بھ گفتگو ھا و

افشاگرایانھ اقلیت حاضر بصورت انفرادی و تک بھ تک، اکثر 
دانشجویان خواستار باز پس گیری امضای خود شده بودند  این

زیرکی و فرصت طلبی و سرعتی شگفت  کھ انجمن اسالمی با
  . آور جلسھ را پایان داد

تنویر « شورای متحصنین برای آنچھ خود آنرا و اما▲ 
شایعات عده ای قلیل کھ ھدفی  افکار دانشجویان و پایان دادن بھ

می نامند و در اصل » جز ایجاد تفرقھ در بین دانشجویان ندارند
 شورای 2بیانیھ شماره برای الپوشانی پیمان شکنیشان، 

ند و تاکید می نمای« را صادر کرده و در آن )14(متحصنین 
ھشدار می دھند کھ تا رسیدن بھ خواستھ ھای برحق خویش حتی 

بھ عقب برنمی دارند، تنھا از آن روی تحصن  یک گام
درآورده اند تا ضمن حفظ  خودجوش و آرام خویش را بھ تعلیق

سیاسی و  آرامش دانشگاه و جلوگیری از شائبھ ھرگونھ حرکت
ی و تصمیم ارتباط با گروه ھای خارج دانشگاه، فرصت رایزن

محیطی آرام و بدور از التھاب را بھ نمایندگان خویش  گیری در
و برای اطمینان از موفقیت » .باشند و مسووالن دانشگاه داده

آنھا در کنترل و تحریف مبارزات و صداقتشان در اعالم آن، 
فقط کافی است دالیل بھ تعلیق درآمدن تحصن را کھ در این 

 آنچھ بعنوان خواست ھای تحصن آمده بیانیھ اعالم داشتھ اند، با
  :بود، مقایسھ کنیم

 عذر خواھی رسمی و علنی رییس دانشگاه، دکتر نداف، - 1
 کھ خود دلیل محکمی بر محرز بودن -دانشجویان  در جمع

ھمچنین اقرار ایشان مبنی بر   و-فاجعھ اتفاق افتاده می باشد 
ونت معا اشتباه و اھمال در انتخاب دکتر مددی بھ عنوان

فرھنگی و دانشجویی دانشگاه، کھ پیش از آن محقق نگشتھ 
 .بود
 اطمینان از بازداشت آقای مددی و شروع مراحل قانونی - 2

 .برخورد قضایی با ایشان
 . تحقق خواست دانشجویان در لغو امتحانات تا روز شنبھ- 3

 تضمین کتبی و تعھد اخالقی دکتر نصیری، نماینده - 4
جلس شورای اسالمی مبنی بر شھر زنجان در م محترم

و در صورت  پیگیری موضوع از طریق وزارت علوم
لزوم، طرح آن در صحن علنی مجلس جھت پاسخگویی 

 .وزیر علوم
 تضمین کتبی دکتر نصیری بر تحقق بند بند بیانیھ صادره - 5

 .در شامگاه دوشنبھ و احقاق ضمانت اجرایی بیانیھ
روز اول متوجھ ھیچیک از مخالفتھای فعالینی کھ از  ▲

این انحرافات بوده اند دیگر سودی ندارد و توده دانشجویان کھ 
از روز اول با چند دستگی موجود در برخوردھای کادر 
رھبری مواجھ بوده اند، ھیچ نوع توجیھی در رد یا قبول این 

بعضی سرخورده و بی ھدف و جمعی خوشحال . تصمیم ندارند
ھرچند بھ گفتھ بسیاری . دو مسرور بھ خوابگاھھا بازمی گردن

از دانشجویان آنھا چھار روز آزادی واقعی در دانشگاه و 
خودمختاری، روابط کامال صمیمانھ و بدور از ریا و مبارزه ای 
بھ حق را بھ پیش بردند کھ برای تک تک آنھا مایھ مباھات می 

  .باشد و زمینھ مبارزات بعدی
م تشکل ولی آنچھ قابل چشم پوشی نیست کمبود و عد▲ 

یابی و یا توھم فعالین رادیکال و مستقل می باشد کھ باعث می 
شود مبارزات بھ نفع جناح اصالح طلب مصادره شده و 
دکتربصیری خندان از خواباندن غائلھ دانشگاه زنجان در پی 

 2 سال بوسیلھ نیروھای 8کھ ) مثل ھمیشھ(دادن تعھدات واھی 
کنترل این نیروی در ز می تواند امتیاخردادی تجربھ شده بود، 

َحال انفجار را بنفع خود کند و بطور کامال واضح در مصاحبھ 
ھا ضمن رد پذیرش مسئولیت این حادثھ پیگیری مطالبات را بھ 

  .اما و اگر بسپارد
َدر حین مبارزات وزیر علوم کھ تعمدا بوسیلھ نیروھای ▲ 

اصالح طلب زیر ضرب رفتھ بود؛ و این توھم را برای سایر 
روھا نیز بوجود آورده بود کھ ھدف مبارزه، استعفای اوست، نی

 در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد شروع بھ فرافکنی می کند و
برخورد خواھد شد اما  در صورت احراز تخلف با فرد متخلف

دانشجویانی  تأکید کرد کھ ھنوز این مسئلھ محرز نشده و نیز بھ
 پخش کرده اند، حملھ" مللیدر سطح بین ال"کھ فیلم این مسئلھ را 

ھمانطور کھ گفتم این شیوه ھا درست نیست : "تاکید کرد کرد و
  ".و خالف شرع است

اما تالش حکومت در سرکوب دختران دانشجو، در ▲ 
 آغازگر این مبارزه بدیع محکوم و تنبیھ  کردن دختر دانشجو و

 در مصاحبھ دادستان زنجان بھ بھ نمایندگی از طرف  سایرین
عامالن  ارتباط ناصحیح ":او می گوید. ی مشھود استخوب

حادثھ زنجان محرز است و این دو برای تحقیقات بیشتر در 
تر است، ما  افشای گناه از خود گناه مھم ")15(."ھستند بازداشت

  )16(."بھ ھر دو جرم رسیدگی می کنیم
جناب آقای بصیری کھ واسطھ اصلی پایان دادن بھ ▲ 

ھ دانشجویان بوده است بھ گزارشگر تحصن و وعده وعید ب
با این حساب، چرا آن دختر خانم "رادیو فردا کھ سؤال می کند

 :پاسخ می دھد با وقاحت" دانشجو را دستگیر کرده اند؟
دستگیری برای بازجویی و پرسش، در رابطھ با وقایع اتفاق 

قرباني، یا بھ عنوان  قاعدتا. افتاده و رسیدن بھ حقیقت بوده است
  و یا شاھد بھ مراجع قانونی دعوت می شود و بعد ھمشاکی

اجازه دارد کھ بھ خانھ برود، نھ اینکھ چند روز در بازداشتگاه 
َاین اعترافات وقیحانھ واقعا چیز عجیبی در ... نگھداری شود

دستگاه حکومتی جمھوری اسالمی نیست، جایی کھ زن بودن 
َداتا و فطرتا جرم است  ورشی بودن کھ چھ رسد، بھ زنی ش(!) َ

برود و نکتھ ای کھ نباید باعث شده کلیت نظام مقدس زیر سؤال 
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فراموش کرد اینست کھ در این میان ھیچکدام از طرفین دو 
جناح حاضر نیستند لحظھ ای تمامیت نظام مقدس اسالمی را بھ 

  . خطر بیاندازد
بخشی از تالش ھای گل محمدی دادستان زنجان در ▲ 

 جای شاکی و متھم در آخرین تحریف موضوع و تعویض
ھیچ  ایم كھ در تحقیقات اولیھ بھ این نتیجھ رسیده: "مصاحبھ ھا

گونھ عمل متعرضانھ یا برقراری ارتباط نامشروع صورت 
ھای شیطانی در ھر دو نفر موجود بوده و آنھا  انگیزه نگرفتھ و

اند و  ارتباط ناصحیحی را داشتھ فقط قصد برقراری چنین
مجرمی شناسایی  تاكنون. دو نفر دیده شده استانحراف در ھر 

از نكات جالبی كھ در سخنان "، ."نشده و ھمھ موارد اتھام است
دانشجو وجود داشت این است كھ وی از ھر دو  اولیھ دختر

ایجاد ارتباط نامشروع و ھم  طرف فریب خورده، یعنی ھم در
 قرار گرفتھ ھای جناحی و سیاسی مورد فریب در سوء استفاده

، ".در این قضیھ بھ خود و خانوده وی بی حرمتی شده بود. است
 چون این عمل در محیط مقدس دانشگاه انجام گرفتھ، قوه"

قضاییھ بھ عنوان مدعی العموم طلبكار بوده و برخورد و تعیین 
اعمال دادگاه است، حتی امكان دارد دادگاه از  مجازات بھ عھده

یقات مختص دانشجویان تحق این"، ." نیز استفاده كندتخفیف
مسوولیت  متحصن نیست و آنان را بھ عنوان نیروھای پاك و

شناسیم و اگر افرادی ھم مورد مواخذه قرار بگیرند از  پذیر مي
كسانی ھستند كھ در حین، قبل یا بعد از تحصن مرتكب  جملھ

  )17( ."اند عمل غیر قانونی شده
: نیو اما فرامین تکمیلی وزیر علوم برای دادستا▲ 

دنبال این نتیجھ   بھبایددادستانی درباره حادثھ دانشگاه زنجان "
فیلم  با استناد بھ. باشد کھ حوادث رخ داده یک توطئھ بوده است

منتشر شده در دانشگاه زنجان نمی توان گفت جرمی اتفاق افتاده 
اگر دانشجو برای نمره روسری اش را بر می دارد، "، ."است

چرا سال «: خبرنگاران می پرسد و از" !دلیل فساد استاد نیست
درس مقنعھ دختر  قبل کھ در دانشگاه تھران یک استاد در کالس

دانشجویی را باال زد، رسانھ ھا ھیچ موضعی نگرفتند و وقتی 
قاطعیت وزارت علوم در این زمینھ را دیدند گفتند مگر چھ 

 )18(» .این ھمھ سختگیری می کنید اتفاقی افتاده کھ
 تالش زاھدی برای محکوم کردن مبارزات در و آخرین▲ 

مشکالت و : "زنجان، کھ اتفاقا نشانھ عمق و اھمیت آن می باشد
مسایل اخیر دانشگاه زنجان جنگ روانی دشمن علیھ کشور 

در ساختن سناریوی اخیر دانشگاه زنجان کلیھ ضد "، ."بود
     )19(." انقالب ھا دخیل بودند

 علت نفوذ جریانات وابستھ ھر چند انحراف مبارزات بھ  ▲
بھ حکومت باعث پایان تحصن شده است، اما این مبارزه بھ ھیچ 

َخصوصا اینکھ این مبارزه و حساسیت . عنوان پایان نیافتھ است
باالی رژیم در عکس العمل بھ آن ما را در پیشبرد آن مصمم تر 

کما اینکھ مبارزه زنجان و اشکال مبارزه فردی در . می کند
ا مبارزه جمعی نقطھ عزیمتی برای جنبش دانشجویی پیوند ب

است، کھ در قلب آن مبارزه دختران دانشجو حول مسألھ زنان 
با توجھ بھ این مسألھ با از سرگیری اعتراضات باید . است

خواست آزادی و عدم پیگرد دختر دانشجو در رأس مطالباتمان 
ی قرار گیرد و ھمانطور کھ خبر این حادثھ بھ صورت سراسر

پخش شده است باید گوش بھ زنگ باشیم و وضعیت حقوقی این 
دختر مبارز را بھ اطالع ھمگان برسانیم؛ و در صورت لزوم 
مبارزات و اعتراضات سراسری و یکپارچھ ای را در دفاع از 

تنھا با این روش می توانیم دستاوردھای مان . او سازمان دھیم
  .  را تثبیت کنیم، مبارزاتمان را ارتقا دھیم

...گاھشمار مبارزاتمان تا کسب پیروزی ادامھ دارد  

  :توضیحات
  : فیلم در سایت یوتیوب-1

 http://www.youtube.com/watch?v=CEfYcZcJccM 
، جبھھ ی " گزارشی پیرامون حوادث دانشگاه زنجان" با استفاده از -2

  :الیست ھای ایرانسوسی
http://www.salam-democrat.com/spip.php?article14292 

ویان طیف چپ مصاحبھ رایو برابری با یکی از دانشج  با استفاده از-3
   ): ژوئن17 خرداد 28سھ شنبھ (دانشگاه زنجان 

www.radiobarabari.net 
  : نمونھ فیلم ھایی در سایت یوتیوب-4

http://www.youtube.com/watch?v=46pHguU63-
E&feature=related 

بغض فروخفتھ دانشگاه زنجان شکست، :  نامھ دانشجویان دانشگاه زنجان-5
  تحصن ادامھ دارد

50811=ID?aspx.body_news_iran/com.peykeiran.www://http  
فتر تحکیم وحدت پیرامون حوادث دانشگاه ھمدان و تعرض بھ  اطالعیھ د-6

  :در دانشگاه زنجان یک دختر دانشجو
http://www.autnews.eu/archives/1387,03,0009919 

 پاره شد، َدر شب دوم پالکارد بچھ ھای چپ کامال بوسیلھ انجمن اسالمی "-7
در حالی کھ آنھا پالکاردھای خود را ھم داشتند و پالکارد ما آنقدرھا ھم 

امروز ھم یکی از پالکاردھای ما را خط خطی کردند و از . سیاسی نبود
پشت آن استفاده کردند، با این حال ما با توجھ بھ اینکھ بچھ ھای انجمن را 

ده می گیریم و ھمچنان بھ می شناسیم کھ فعالیت خوبی می کنند، این را نادی
مصاحبھ رایو برابری ." (عنوان دانشجویان چپگرا در کنارشان خواھیم بود
 17 خرداد 28سھ شنبھ  -با یکی از دانشجویان طیف چپ دانشگاه زنجان 

  net.radiobarabari.www ):ژوئن
فقط کافی بود اشاره ایی بشھ تا !  وای اون روز بچھ ھا عصبانی بودن-8

من بھ دوستم گفتم حواست باشھ درگیری شد ازون طرف . بشن بچھ ھا منفجر
! دی نیروھای ویژه نزدیک دانشگاه نشستھ بودن و منتظر اشاره ای؟! :بدوئیم

گفت من ھم خودم عصبانی . فنی اومد و حرف زد شکدهرئیس دان! دستوری؟
استعفای . " چیزی کھ ھدف اصلی ما بود حرف ھایی زد بھ غیر ازون. ام

حتی اشاره ی بچھ . می کشیدن ھو. ھمھ عصبانی بودن! " رئیس منتفی ست
بودن بھ باروتی کھ ھیچ  بچھ ھا تبدیل شده. ھای انجمن ھم بی نتیجھ بود

! " استعفا! " میشد فقط فریاد بچھ ھا شنیده.  گرفتچیزی جلوشون رو نمی
بچھ ھا خونسردی تون رو : مسعود ھاشمی یکی از بچھ ھای انجمن گفت 

سابق  ایشون اگھ ھم استعفا ندن دیگھ مثھ سابق اون ارج و قرب. حفظ کنید
! بچھ ھا سوت دست جیغ بھ نشونھ ی حمایت!! " شون رو نخواھند داشت

. بچھ ھا داد می کشیدن.  آب بھ زمین کوفتھ میشددی طبل ھای خالی از:
 قول میدید اگھ نداف بیاد اینجا امنیت جانی ش رو حفظ: دانشکده گفت  رئیس

  .  رئیس بعد از نیم ساعت اومد!!! کنید؟؟؟؟ بچھ ھا زدن زیر خنده
،جبھھ ی " گزارشی پیرامون حوادث دانشگاه زنجان" با استفاده از -9

  سوسیالیست ھای ایران
مصاحبھ رایو برابری با یکی از دانشجویان طیف چپ   با استفاده از-10

   ) ژوئن17 خرداد 28سھ شنبھ (دانشگاه زنجان 
11- aspx.117-post/com.blogfa.heartbeats://http  
،جبھھ ی سوسیالیست ھای " گزارشی پیرامون حوادث دانشگاه زنجان" -12
  ایران

 نداف ،مددی کنھ خیانت" ، ! " مددی شده کلینتون،اینجا شده واشنگتن "-13
! استعفا !استعفا" ، !"نداف نمی خوایمت مگھ زوره" ، ! "کند حمایت
دیكتاتور كارت  "، "اینجا زور حاكم است"، "استعفا! بگو! استعفـــــــــا

كنند چون بھ خلوت  واعظان كین جلوه در مراب و منبر می"، "تمومھ
زنند وای بھ روزی  ھر چھ بگذرد نمكش می"، "كنند روند آن كار دیگر می می

  "كھ بگنند نمك
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 دختر بی پناه یا افشاگر قھرمان؟
  

  سایھ روان 
اخیر با  مطالعھ گزارشات و اخبار مربوط بھ حوادث 

دانشگاه زنجان، ھمھ جا با مطالبی بر می خوریم کھ کمابیش 
تشنجات از آنجا آغاز شد كھ جمعی از : "مشابھ آغاز می شوند

دانشجویی و فرھنگی دانشگاه را در  ، معاونیفعالین دانشجوی
دانشجو در اتاق  حال ارتكاب اعمال منافی عفت با یك دختر

 یان بھ صورت آشكارمحل كارش غافلگیر ساختھ و از این جر
  )1(" .اند برداری نموده ای فیلم كننده

از اینجا آغاز شد؟ آیا واقعا فقط حس ) ؟(َآیا واقعا تشنجات 
دانشگاه مسولیت، تیزھوشی و نکتھ سنجی فعالین دانشجویی 

 محرک و آغازگر این مبارزه بود؟ آیا این تنھا مورد زنجان
شگاھی بود کھ با دان) و آشکار(تجاوز و آزار جنسی  پنھان 

تعدادی از  حس مسولیت افشا شد؟ اینکھ چھ عاملی باعث شد
کھ چند روز گذشتھ با (دانشگاه زنجان اعضا انجمن اسالمی 

دوربین بھ دست بر ) معاونت منحل اعالم شده بودامضا ھمین 
 دانشگاه بھ انتظار بایستند و وارد عمل در اتاق یکی از مسولین

جای دیگری بھ آن می پردازیم، شوند موضوعی است کھ در 
 لھ از کجا آغاز شد؟أن است کھ مسولی موضوع اصلی ای

 فقط نگاھی بھ اخبار امروز 
نشان می دھد ) 1378دوم تیر (

کھ دو دختر دانشجوی دانشگاه 
ھای سیستان و بلوچستان و 
دانشگاه آزاد الھیجان خودکشی 

دختر دانشجوی دانشگاه . کردند
 از طبقھ آزاد الھیجان خود را

رد و جان کر حراست دانشگاه بھ پایین پرتاب چھارم و محل دفت
سپرد و دومی در اثر فشار ھای حراست با خوردن قرص خود 

رئیس ) ھر چند غیر قابل اعتماد( طبق آمار )2(.کشی کرد
 مورد خود کشی دانشجویی 28حراست کل وزارت علوم از ھر 

ورد مربوط بھ  م21 مورد مربوط بھ پسران و 7در ایران، 
بر اساس آمار اعالم شده از سوی نھادھای . دختران است

  )3(. دانشجوی ایرانی خود کشی می کنند4200، ساالنھ یدولت
اگر این آمار کھ فقط مربوط بھ خودکشی دختران 

در (دانشجوست را در کنار رقم باالی انصراف از تحصیل 
میت ، تعلیق، محرو)یصورت عبور از سد طرح تفکیک جنسیت

از تحصیل، منع خانواده از تحصیل و ازدواج ھای ناگھانی و یا 
، ی، خود کشیو بھ آنھا  آمار خود سوز. اجباری قرار دھیم

بیماری ھای روانی حاد، افسردگی ھای مزمن، پرده دوزی ھای 
 عمق فاجعھ را در قرار دھیم؛، ازدواج ھای اجباری یاجبار

یلیون ھا دختر و زن ی بر سر میاینکھ چھ بال. خواھیم یافت
و ) تحت فشار نظام و فرھنگ اسالمی بھ شدت مرد ساالر(

صدھا ھزاران دختر دانشجو کھ در دانشگاه ھای مختلف 
، جامع علمی ی، آزاد، شبانھ، پیام نور، ادواریسراسر(

بر موارد فوق . تحصیل می کنند آورده می شود...) کاربردی و 
نھ و زن ستیزانھ باید فشار فرصت طلبی ھای مردساالرا

مدیران، اساتید و حتی کارمندان مرد را نیز افزود تا عمق ستم 
  . بر قشر دختران دانشجو را دریافت

جرأت می کند اینچنین دست بھ فقط یکی بر چنین بستری 
 حاضر می شود در چنین موقعیتی کھ فقط یک دختر. افشا بزند

ھادات َشدیدا تحت فشار مشکالت آموزشی از یک طرف و پیشن

دانشگاه دانشجویی و فرھنگی   ومعاونجنسی بی شرمانھ استاد
  . دھدتن بھ راه حلی کامال متفاوتاز طرف دیگر قرار دارد، 

اگر این فشارھا را در کنار اخبار واصلھ از شرایط 
خانوادگی این دختر قرار دھیم صحنھ باز ھم تنگ تر خواھد 

کی از درجھ داران آنگاه کھ اعالم می شود، پدر این دختر ی. شد
نظامی و عالی رتبھ سپاه پاسداران است کھ با حضور با لباس 

 بھ ھمراه دو محافظ خویش اقدام بھ ھتاکی بھ دانشجویان کرده
متوجھ خواھیم شد، دختری کھ بھ شدت تمام از آنوقت  )4(.است

از ( حکومتی - یطرف محیط آموزشی مردساالر و خانواده مذھب
کھ تمام تحقیرھا، تحمیق ھا، تھدید ھا وده تحت فشار ب) نوع سپاه

و تقصیرھا را برای حفظ آبرو و ناموس بپذیرد و سکوت کند، 
دختری کھ از . ناگھان تصمیم می گیرد کھ سکوت را بشکند

طرف کلیھ افراد و رسانھ ھا در بھترین حالت قربانی خوانده 
از طرف انجمن اسالمی و دفتر تحکیم وحدت، شده است، یا 

لقب می گیرد، برعکس " دختر بی پناه" دلبازانھ دست و
  او کسی است کھ در این حادثھ بدون .قھرمان اصلی ماجراست

، یا )حراست(توھمی نسبت بھ دستگاه حافظ امنیت دانشگاھی 
دستگاه  حفظ امنیت کشوری و یا حتی حافظین ناموس خانوادگی 

عناصر ذکور خانواده کھ دست بر قضا بی بھره از قدرت (
بھ جای بر گزیدن راه حل ھای پیش رو؛ ) حکومتی نیز نیستند

تسلیم در مقابل خواست حقارت بار معاونت دانشگاه و شی 
 سکوت برای حفظ ناموس و تحمل حس َقلمداد شدن و متعاقبا

او چاره را در شکایت بردن بھ . تحقیر و تحمیق عمل کرد
سل بھ ؛ یا در بھترین حالت تویمراجع معلوم الحال دانشگاھ

او نھ بعنوان شی جنسی و نھ . خانواده و اھرم ھای قضایی ندید
بعنوان ناموس نیازمند حفاظت، بلکھ بعنوان موجودی صاحب 
شعور راه حل را در افشای این پیشنھاد می یابد و بھ بھترین 
روش ممکن مبارزه اش را بھ پیش می برد و ھمچون جرقھ ای 

ت بھ این ھمھ تحقیر و عمل می کند و خشم دانشجویان را نسب
با این عملش مسئلھ را از گوشھ دفتر . حقارت بر می انگیزد

یک استاد پست بھ وسط جامعھ بحران زده ما پرتاب می کند و 
  .    بھ بیداری سیاسی بسیاری کمک می کند

اینکھ سرانجام در این مبارزه این دختر پیروز خواھد شد یا 
مانند سایر (المی دکتر مددی نھ؟ اینکھ در پیشگاه دادگاه عدل اس
، امثال زارعی ھا و امامی یمتخلفین حکومتی نظام مقدس اسالم

محکوم خواھد شد یا نھ؟ و اینکھ آیا جنبش ...) ھا و جزایری ھا 
دانشجویی و فعالین آن تا بھ آخر این مبارزه را پیش خواھند برد 
ر یا نھ؟ آیا وظیفھ و مسئولیت ضروری و عاجل حمایت تا بھ آخ

از ھمکالسی شان را بر عھده می گیرند یا نھ؟ تاثیری بر 
نھ این دختر دانشجو جسورا عمل شجاعانھ و گاه و ارزشجای

ابتکار عمل مبارزاتی این دختر شجاع نقطھ عزیمتی . ندارد
نوین در محتوی و شکل پیشبرد مبارزه دختران دانشجو علیھ 

 .  تبعیضات جنسی در دانشگاه و جامعھ محسوب می شود
این ابتکارعمل مبارزاتی ادامھ فرایندی است کھ از دانشگاه 

برای اولین بار مسئلھ تجاوز جنسی بھ دختران . سھند شروع شد
تابوھا شکستھ شد، . دانشجو موضوع مبارزه قرار گرفت

در ادامھ چنین سد شکنی اینبار، ". دختران سدھا را شکستند"
روشی کھ . ه می کندبا روش جسورانھ تری مبار" دختر بی پناه"

باعث افشای ماھیت کثیف و پوسیده نظام مرد ساالر جمھوری 
ابتکار عمل فردی . اسالمی حاکم در سطح وسیعتری می شود

این دختر کھ منعکس کننده ارتقا  آگاھی جمعی دختران دانشجو 
نسبت بھ مسألھ زنان است، نھ فقط باعث شد کھ چھره اصلی 

 تقویت کننده َیات حاکم کھ شدیدانظام جمھوری اسالمی و اخالق
روابط مردساالرانھ و زن ستیز است، لخت و عور در معرض 
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دید ھمگان قرار گیرد و واقعیات تلخ، زشت تر از ھمیشھ در 
برابر جامعھ  قرار گیرد بلکھ موضوعی خاص را در برابر 

این حرکت خالف جریان باعث . مبارزات بر حق زنان نھاد
م شد تا بدان حد کھ نتوانند بھ سادگی و غافلگیری مسؤلین نظا

ھر چند کھ تقال ھای ھمھ جانبھ . سرعت آنرا پنھان و حاشا کنند
یک . و ذبونانھ ای صورت دادند تا موضوع را ماست مالی کنند

نماینده مجلس خود را واسطھ می کند و قول پیگیری می دھد 
 و یکی دیگر در مقام وزارت حاشا و تھدید) بخش ھویج ()5(

 و دیگری در مقام مجتھد فتوا می دھد و تحمیق می )6(می کند 
 و یکی در مقام دادستان اعالم جرم می کند و محکوم )7(کند 

  )بخش چماق ()8(می کند 
اما این ھمھ تالش برای پنھان کردن عمق پوسیدگی و 
گندیدگی ایدئولوژی، اخالقیات و ارزشھای اسالمی حاکم بر 

نھ بھ یکی از تخم مرغھای گنیده کھ تلنگر شجاعا. جامعھ است
طی سالھا بارھا تغییر رنگ داده، باعث شد کھ پوستھ نازک این 
اخالقیات ارتجاعی مردساالرانھ چنان ترک بردارد کھ بوی 

  . گندش عالم را فراگیرد
فوری . در دفاع از دستاوردھای این مبارزه باید ھوشیار بود

 از این دختر شجاع ترین و مھمترین مسئلھ این مبارزه دفاع
. است نھ تعویض رئیس دانشگاه یا وزیر علوم یا افراد دولت نھم

از ھم اکنون زمزمھ ھای این بھ گوش می  رسد کھ ھمکالس 
یعنی روش ھمیشگی . مبارزمان را در صف اول متھمین بنشانند

حاکمان جمھوری اسالمی کھ برای تبرئھ مجرم، جای شاکی و 
یژه حاکمانی کھ از نظر شان زنان بو. متھم  را عوض می کند

  . ھمواره مجرمند
رد پای چنین ارزشھای مردساالرانھ حتی در برخورد 

در . کسانی کھ بھ دفاع از این دختر پرداختند، قابل مشاھده است
موجود یعنی فیلمی کھ توسط فعالین " ادلھ پسند"تنھا مدرک 

ار انجمن اسالمی تھیھ و پخش شده، نگاه مرد ساالرانھ آشک
کھ بھ گفتھ تھیھ کنندگانش نسخھ کامل آن (در این فیلم . است
شاھد برخوردی بھ دختر ھستیم کھ نشان از امر و نھی ) نیست

ن پسر نھ تنھا اکلمات و لحن صدای دانشجو. مردساالرانھ دارد
حالت ھمکار یا ھمکالسی بلکھ حتی حالت حامی را نیز ندارد، 

حالت ) وتاه از فیلمبر اساس صحنھ ھایی ک(حداقل قضاوت 
برادر و یا مردی را نشان می دھد کھ بھ عنوان صحنھ پرداز 

و بھ خانھ (اصلی دستور می دھد کھ روسریت را سر کن 
از این بھ بعد کار ماست؛ یا اینکھ برو دیگر وظیفھ ات ) برگرد
انگار نھ انگار کھ دختر مورد نظر برای رھایی خود . تمام شد

د وقیحانھ اش آگاھانھ انتخاب کرده و از و افشای مددی و پیشنھا
دیگران یاری خواستھ تا یک فعالیت مبارزاتی مشترک را بھ 

ھر چند کھ مبارزه متحدانھ دانشجویان بویژه . پیش برند
اعتراض پر شور دختران در روزھای تحصن ظرفیت واقعی 

اما در ادامھ مبارزه در روزھای بعد . این مبارزه را نشان داد
ھستیم کھ چگونھ نگرش مرد ساالرانھ و اسالمی شاھد آن 

مسئولین انجمن اسالمی بر روند این مبارزه تاثیر گذاشتھ و مانع 
  .از ادامھ یابی و عمق یابی و گسترش این مبارزه می شوند

، مبارزه چند یعلیرغم توقف این مبارزه در مرحلھ کنون
روزه دانشجویان دانشگاه زنجان بیان نقطھ عطفی در طرح 

نشانھ لزوم، اھمیت و . ی استیمسئلھ زنان در جنبش دانشجو
امکان ھمراھی عملی و رادیکال جنبش دانشجویی با خواستھ 

در این مبارزه کھ محور اصلی . ھای برحق جنبش زنان است
نیز از " روش مبارزه. "آن ستم و آزار جنسی زنان می باشد

و روشی کھ از یک ابتکار . اھمیت زیادی برخوردار است
د، ولی نقطھ آغازی است کھ در دجسارت فردی آغاز می گر

پیوند خوردن و ادغام با مبارزات جمعی توانست باعث ارتقا کل 
سکوت برای حفظ "ھمین کھ دختران تابوی . جنبش گردد

مانند (را بشکنند و نھ تنھا موضوع را بازگو کنند " ناموس
با ھمھ یال و بلکھ جرأت کنند و مجرم را ) مبارزه دانشگاه سھند

کوپالش افشا کنند، راه برای بیان سایر خواستھ ھا و راه برای 
گاه کما اینکھ دیدیم در دانش. سایر ستمدیدگان باز خواھد شد

زنجان طی روزھای تحصن سایر دانشجویان دختر با شھامت 
در پشت میکروفون از سایر فشارھا ومشکالتی کھ امثال مددی 

  . برایشان ایجاد کرده بود، افشاگری کردند
" قدرت مطلقھ"چھ روشی بھتر از این می توانست خواب 

، یصحنھ ھای استیصال، ناباور. مسئوالن را آشفتھ کند
این صحنھ . اد، دکتر، معاون مددی را بیاد بیاوریدسردرگمی است

ھا محال است بھ راحتی از یاد معاونان، مدیران، کارمندان، 
  .حراستی ھا، قضات و دادستان ھای کشور برود

اگر فقط چند دختر دیگر در دانشگاھھای دیگر جرأت کنند 
این چنین مبارزه فردی شان را با مبارزه جمعی پیوند زنند، 

ؤلی است کھ جرأت دادن چنین پیشنھادداتی را بھ نفر کدام مس
  بعدی داشتھ باشد؟ 

این مبارزات باعث 
می شود مددی ھا نھ 
تنھا دیگر جرأت نکنند، 
حریفشان را دست کم 
بگیرند، بلکھ حساب 
کار خود را بکنند؛ 
چون مددی نمونھ مجرد 
استادی نیست کھ دچار 
لغزش اخالقی شده، 
. ماد یک نظام فکری منحط ارتجاعی استبلکھ مددی نماینده و ن

ی در زنجان کھ طبق قوانین یاینبار حریفی از تیم جنبش دانشجو
اجازه بازی ھم نداشت، ... ، عرفی و ی، سنتی،  شرعیاسالم

چنان گلی بھ گردانندگان جمھوری اسالمی زد، کھ موجب گیجی 
وقت آن رسیده کھ تا گیجی از سرشان نپریده، بازیکن . شان شد

مطمئنا . سور مان را حفظ کنیم و آماده زدن گلھای بعدی باشیمج
برای بھ ثمر رساندن گلھای بعدی باید خط حملھ ما را دخترھای 
دانشجو کھ آگاه ترین قشر زنان جامعھ را تشکیل می دھند، پر 

وقت آن رسیده است کھ تمرینات مان را بیشتر کنیم، خط . کنند
)  دفاع کردن را فرا گرفتھ ایمسالھاست کھ(حملھ را تقویت کنیم 

و بازیکنان ذخیره و ناتوان تر را آماده و ھدایت کنیم و فراموش 
نکنیم ھرگز تکنیک فردی خوب یک بازیکن غیر از اینکھ در 

  . خدمت یک تیم قرار گیرد نخواھد توانست نتیجھ حاصل کند
حاصل چنین مبارزاتی است کھ می تواند بھ صورت واقعی 

 ستم جنسیتی را نھ تنھا در دانشگاه بلکھ در مسألھ تبعیض و
آنجا کھ ستمدیدگان . سطح جامعھ بھ موضوع مبارزه بدل کند

خودشان آگاھانھ در صف اول مبارزه قرار گیرند و شجاعانھ 
دست و پای شان را از تاروپود پوسیده قانون، مذھب، سنت و 
فرھنگ مردساالر رھا کنند چشم انداز آزادی کل جامعھ پر 

  .  گتر می شودرن
ال اصالحی در وضعیت موجود ھستند نبحتی کسانی کھ د

باید درس بگیرند کھ اصالح واقعی تنھا حاصل کناری  این نوع 
ین و یمبارزات انقالبی خواھد بود؛ مبارزاتی رادیکال کھ از پا

تاریخ بارھا ثابت کرده است . با تکیھ بر مردم بھ پیش برده شود
رزاتی ھزاران بار پربار تر، عمیقتر و کھ دستاوردھای چنین مبا

ی ھا یجدی تر و با دوام تر از اصالحاتی است کھ بھ مراحم باال
 تاثیراین قبیل مبارزات بر جامعھ و افکار )9(. وابستھ باشد
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بھیچوجھ قابل . عمومی قابل قیاس با جمع آوری امضا نیست
 قیاس با روشھای کسانی کھ بھ مرحمت قانونگداران مرد ساالر

  . چشم امید بستھ اند، نیست
فرض کنیم کھ بھ جای این ابتکار مبارزاتی و اعتراضات 

 نفره در دانشگاه زنجان ، دانشجویان پسر و دختر امضا 3000
ھم ... جمع می کردند و چند امضا ھم از چند نماینده و شیخ و 

وزیرعلوم یا مقام معظم در حاشیھ آن و برای رئیس دانشگاه یا 
ردند و فقط خواستار استعفای امثال مددی از می برھبری 

مدیریت بودند، حاصل چھ بود؟ حتی برای ساعتی ھم خواب 
مددی و سایرین آشفتھ نمی شد ولی مبارزه دانشگاه زنجان 
ساعت ھا و روزھاست کھ خواب مسؤلین را در سطح کشوری 

بعدی کیست؟ بعدی "آشفتھ کرده و کماکان اضطراب،  
  .ی کندرھایشان نم" کجاست؟

در رابطھ با این مبارزه مھم کماکان وظیفھ اصلی جنبش 
ی در سراسر کشور دفاع از دختری است کھ قرار است یدانشجو

آنطور کھ دادستان استان زنجان اعالم . محکوم و تنبیھ شود
ارتباط "): برخالف خواست متحصنین و قول مسولین(کرده 

دو برای محرز است و این " عامالن حادثھ زنجان ناصحیح
 و جناب آقای بصیری )10(. ھستند تحقیقات بیشتر در بازداشت

کھ واسطھ اصلی پایان دادن بھ تحصن و وعده وعید بھ 
دانشجویان بوده است با وقاحت بھ گزارشگر رادیو فردا کھ 

با این حساب، چرا آن دختر خانم دانشجو را "سؤال می کند
رای بازجویی و دستگیری ب :پاسخ می دھد" دستگیر کرده اند؟

پرسش، در رابطھ با وقایع اتفاق افتاده و رسیدن بھ حقیقت بوده 
، یا بھ عنوان شاکی و یا شاھد بھ مراجع یقربان قاعدتا. است

اجازه دارد کھ بھ خانھ برود،  قانونی دعوت می شود و بعد ھم
 این )11(...نھ اینکھ چند روز در بازداشتگاه نگھداری شود

َواقعا چیز عجیبی در دستگاه حکومتی اعترافات وقیحانھ 
َجمھوری اسالمی نیست، جایی کھ زن بودن داتا و فطرتا جرم  َ

چھ رسد بھ زنی شورشی بودن کھ باعث شده کلیت (!) است 
  . نظام مقدس زیر سؤال برود

قرار گیرد این است کھ ی بی توجھمورد نباید امری کھ 
 ریاست دانشگاه انحراف مبارزات و تقلیل اھداف آن بھ استعفای

در نھایت نتیجھ ای بھ بار نخواھد آورد جز یا وزیر علوم 
. جایگزینی این مسؤلین با مھره ھایی بھ مراتب بدتر از خودشان

توسط دانشجویان وابستھ بھ دفتر تحکیم  َعمدا(روندی کھ 
در تقلیل خواستھ ھای متحصنین از روز اول دیده می ) وحدت

 رادیکال و پرسوز و گداز و ھدفدار شود؛ و یا در نامھ بھ ظاھر
 کھ در کنار تالش برای )12(کمیسون زنان تحکیم وحدت 

محکوم کردن مدیران دولت نھم و بیان چھار خواستھ اصلی 
حول آن، بھ صورت کامال پاورقی و بی اھمیت موضوع 

  .دستگیری دختر دانشجو را نیز مطرح می کنند
مایتی نیز دیده می نامھ ھای حبرخی متأسفانھ این روند در 

شود، اما در بیانیھ دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب مشھد 
بی شک پایان دادن بھ این "بھ درستی این مسألھ برجستھ شده 

تحصن در حالی کھ دانشجوی دختر این دانشگاه ھنوز در 
ھر چند . )13("بازداشت بھ سر می برد غیر قابل توجیھ است

وذ جریانات وابستھ بھ حکومت انحراف مبارزات بھ علت نف
باعث پایان تحصن شده است ولی با از سرگیری اعتراضات 
باید خواست آزادی و عدم پیگرد دختر دانشجو در رأس 
مطالباتمان قرار گیرد و ھمانطور کھ خبر این حادثھ بھ صورت 

گوش بھ زنگ باشیم و وضعیت اید بسراسری پخش شده است 
و در .  اطالع ھمگان برسانیمحقوقی این دختر مبارز را بھ

مبارزات و اعتراضات سراسری و یکپارچھ ای صورت لزوم 

تنھا با این روش می توانیم . سازمان دھیمدر دفاع از او را 
   .مبارزاتمان را ارتقا دھیمدستاوردھای مان را تثبیت کنیم، 

بھترین دفاع کھ حریفمان گیج حملھ قبلی است فراموش نکنیم 
  .است" حملھ"

  
  زنده باد مبارزات برحق دختران دانشجو

  زنده باد مبارزات دانشجویات دانشگاه زنجان
      

 :  توضیحات
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بھ طیفی از دانشجویان انجمن اسالمی عامل اصلی پایان اعتصاب دانشجویان 
محسوب می شود و اکرچھ در مصاحبھ با یکی از نشریات دانشجویی 
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  درس ھای مبارزه زنجان
  

َا بھ مقاومت و مبارزه اخیر دانشجویان در زنجان كھ سریع
یك حركت اعتراضی گسترده فرادانشگاھی تبدیل شد و بھ عقب 

سراسیمھ مقامات و نھادھای مختلف ولی ) ھر چند قسمی(نشینی 
آموزش و حكومتی انجامید، دستاوردھا و درس ھای مھمی در 

  .بر دارد
موضوع این مبارزه یعنی تجاوز و آزار جنسی در محیط 

بسیاری از . ادر نیستھای آموزشی،  مسالھ ای اتفاقی یا ن
دختران دانشجو در شھرھای مختلف بھ صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم با این پدیده آشنایند و مواردی از آن را خود یا دوستان 

این اولین بار نیست كھ یك مقام . نزدیكشان تجربھ كرده اند
مسئول با استفاده از موقعیت خود در یك واحد آموزشی یا در 

. شجویی،  می كوشد دست بھ چنین جنایتی بزندیك خوابگاه دان
معموال این قبیل افراد تالش می كنند با تھدید دختر مورد نظر 

ھایی “ بی آبرویی”خود بھ پرونده سازی منكراتی و تنبیھات و 
این تالش ھا،  . كھ در پی دارد،  افكار كثیف شان را عملی كنند

 برخاستھ از طرز این ھا نتیجھ و. مكتبی و غیر مكتبی ھم ندارد
فكر و تمایالت و فرصت طلبی ھای مردساالرانھ و زن ستیزانھ 
. ای است كھ نظام حاكم بھ آن پا می دھد و تحكیمش می كند

كھ با استفاده از اھرم “ غیر مكتبی”ھستند استادان بھ اصطالح 
امتحان و نمره قبولی می كوشند این یا آن دختر دانشجو را تحت 

بنابراین ما با یك پدیده .  بھ ھدف خود برسندفشار قرار دھند و
رایج، در سطوح مختلف و در میان تیپ ھای مختلف،  روبرو 

مسالھ اینجاست كھ عرف اسارت بار و ارزش ھا و قیود . ھستیم
اجتماعی دست و پا گیر،  تحت عنوان آبرو،  زبان قربانیان 
آزار و تجاوز جنسی و حتی دخترانی كھ در برابرش مقاومت 
كرده اند را می بندد و این گونھ جنایات ممكنست ھرگز برای 

  .كسی بازگو نشود
اما این بار در زنجان،  دختری كھ قرار بود قربانی باشد نھ 
فقط در برابر این تجاوز مقاومت كرد،  بلكھ ماجرا را با 

آنان . دوستانش در میان گذاشت تا دستجمعی چاره ای پیدا كنند
.  ریختند،  جرأت كردند و نقشھ ریختندفكرھایشان را روی ھم

تصمیم گرفتند مچ متجاوز را ھنگام جنایت بگیرند و بر سر این 
آنان خوشبختانھ بھ . َموضوع فورا و وسیعا اطالع رسانی كنند

مقاماتی كھ خود نماینده این نظام و مناسبات مردساالر اند توھم 
پیش از او آنان از آنچھ بر زھرا بنی یعقوب رفت، و . نداشتند

بر چند دختر دانشجوی دیگر رفتھ بود،  و از تجاوز و آزاری 
كھ بر بسیاری زنان دیگر در كل جامعھ روا می شود،  آگاه 

می دانستند كھ . پس شكایت بھ دفتر این یا آن مقام نبردند. بودند
اگر چنین كنند،  ماجرا ماستمالی می شود و مسكوت می ماند و 

نبیھ خواھند شد و در معرض انتقام و خود احتماال محكوم و ت
تصمیم گرفتند ماجرا را مستند كنند و . تھدید قرار خواھند گرفت

تصمیم گرفتند ماجرا را با . دست بھ افشاگری وسیع بزنند
  .دانشجویان و با مردم در میان بگذارند

واكنش خشمگینانھ دانشجویان و مردم پشتیبان آنان،  گسترده 
نان قدرتمند كھ قلدری ھا و تھدیدھای اولیھ آن چ. و قدرتمند بود

نھادھای سركوبگر و مقامات فریبكار را خنثی كرد و آنان را 
كسانی كھ می . ابتدا بھ سكوت و سپس عقب نشینی واداشت

خواستند این مقاومت و مبارزه را یك توطئھ خارجی از پیش 
طراحی شده معرفی كنند،  در مقابل ھمبستگی و عزم 

جریان بسیج . ھ وحشت افتادند و دیگر حرفی نزدنددانشجویان ب
دانشجویی برای راست و ریس كردن قضیھ،  تصمیم گرفت 

ھمرنگ جماعت شود و نسبت بھ این واقعھ لحن انتقادی بھ خود 
البتھ بھ دانشجویان ھشدار داد كھ آلت دست گروھی . بگیرد

و ! غوغا ساالر كھ ھدفشان زیر سئوال بردن نظام است نشوند
االخره،  وزیر علوم مجبور شد قول پیگیری این قضیھ را بدھد ب

ھر چند کھ در آخرین اظھار نظر خود گفت ھنوز معلوم نیست 
البتھ نباید شك داشت كھ این اشك ! کھ جرمی صورت گرفتھ باشد
این حرف ھا درست زمانی گفتھ ! تمساح ریختن ھا یعنی كشك

ی از اتھامات می شود كھ نظام با تبرئھ كردن سردار زارع
بر . اخالقی،  بار دیگر اثبات كرد كھ چاقو دستھ اش را نمی برد

سر ماجرای دانشگاه زنجان نیز اگر دانشجویان مبارز و مردم 
آزادیخواه آرام شوند و دست از پیگیری بكشند،  نتیجھ ای جز 
ماستمالی قضیھ،  خالص شدن گریبان فرد متجاوز،  و حتی 

   .ین مبارزه شدند حاصل نخواھد شدتنبیھ كسانی كھ مبتكر ا
بویژه آنکھ از ھمان ابتدا نیروھای حاضر بھ خدمتی مانند 
انجمنھای اسالمی وابستھ بھ دفتر تحکیم وحدت تالش کردند تا 
رادیکالیسم نھفتھ در مضمون و روش این مبارزه را محدود 

آنان با پیش کشیدن شعارھایی چون استعفای وزیر علوم . کنند
) شبرد رقابتھای سیاسی جناحی با کابینھ احمدی نژادبرای پی(

موضوع اصلی مبارزه یعنی حمایت بی قید و شرط و ھمھ جانبھ 
از عمل شجاعانھ این دختر دانشجو را مخدوش کرده و بھ 
سرعت قضیھ را در ھمکاری مستقیم با نماینده زنجان در مجلس 

  .  شورای اسالمی  فیصلھ دادند
تردگی این مبارزه و عقب نشینی خیلی ھا با مشاھده گس

سریع حكومت بھ این نتیجھ رسیده اند كھ از این بھ بعد،  كمتر 
كسی الاقل در دانشگاه ھا جرات آزار و تجاوز جنسی بھ خود 

. شاید برای مدتی،  و در مورد افرادی،  چنین باشد. خواھد داد
 ولی این نھایت خوشخیالی است كھ فكر كنیم اندیشھ و ایدئولوژی

متجاوز و زن ستیز،  تحت این جامعھ و این نظام مردساالر، از 
بسیاری از مردان متجاوز . عمل باز ایستد و بھ عمل تبدیل نشود

َفرصت طلب،  آگاھانھ این نظام را نھایتا حامی خود می دانند و 
روی قوانین و راه ھای قانونی فرار از اتھامات جنسی حساب 

لی كھ باالتر بھ آن اشاره شد نیز بھ عالوه، مشك. باز كرده اند
یعنی بسیاری از قربانیان تجاوز خود تحت . كماكان وجود دارد

فشار روحی و بارھای اخالقی جامعھ ترجیح می دھند چیزی 
این كار نتیجھ ای جز راحتی خیال فالن مسئول یا استاد . نگویند

متجاوز، و تكرار ماجرا از جانب او و سپس دوستان دیگری كھ 
بنابراین چاره . وال قربانی را بھ آنان پاس می دھند نداردمعم

كار،  ادامھ و تشدید مقاومت فردی و مبارزه جمعی،  افشاگری 
  .شجاعانھ و اطالع رسانی گسترده است

مبارزه زنجان و انعكاس گسترده آن در میان مردم،  نشان 
داد كھ ظرفیت تبدیل اعتراضات و افشاگری ھای معین بھ 

پر فشار و موثر اجتماعی و سیاسی در جامعھ حركت ھای 
آزار و تجاوز جنسی فقط یكی از ھزاران . كامال موجود است

جنبھ ستم و جنایت است كھ بر سر ھر كدامشان می توان و باید 
می توان و باید . افشاگری كرد و دست بھ مقاومت و مبارزه زد
باید می توان و . مردم را در مقاومت و مبارزه خود شریك كرد

بھ طور دستجمعی فكر كرد . در این مبارزه،  متحد و متشكل شد
ایجاد تشكل ھای مستقل دانشجویان . و چاره اندیشید و نقشھ كشید

در سطوح مختلف،  یك اقدام اساسی در پیشبرد این مقاومت و 
در این میان،  دختران دانشجو می توانند و . مبارزه آگاھانھ است

ای را برای دفاع از خود و حقوق می باید تشكل ھای ویژه 
خود،  طرح خواستھ ھای معین سیاسی و اجتماعی خود،  و 

  ■.مقابلھ با ستم و تبعیض جنسیتی،  سازمان دھند
 1387نشریھ دانشجویی بذر ــ خرداد 
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  دو یادداشت
  باربد کیوان

  

  سمپاشی تدریجی یك مزدور
  )یدرباره فعالیت تلویزیونی فریدون جیران(

  
معموال روال ! انی یك فیلمساز مزدور استفریدون جیر

نشریھ بذر در این صفحات این بوده كھ بھ معرفی و نقد آثار 
ھنری بپردازد، ولی این بار دوربین خود را روی یك فرد زوم 

، ساالد یجیرانی را با فیلم ھای مثل قرمز، صورت. كرده ایم
 شاید. می شناسیم“ یپارك و”... و“ ستاره”فصل، سھ گانھ ی 

خیلی ھا با یك نگاه گذرا و سرسری بھ این فیلم ھا بھ این نتیجھ 
برسند كھ او با شخصیت ھای زن در آثارش ھمدردی نشان می 

ولی . دھد و با شكل ھای گوناگون ستم بر زنان مخالفت می كند
و دستور كار “ رسالت”واقعیت اینست كھ جیرانی برای خود یك 

ضد چپی “ رسالت”شتھ بھ در این نو. (ضد فمینیستی قائل است
فریدون جیرانی در آثارش، بدبختی و .) جیرانی كاری نداریم

رنجی كھ گریبانگیر این یا آن زن است را نشان می دھد و 
دست آخر بیننده را بھ این نتیجھ گیری قالبی می رساند كھ ھمھ 
اینھا ناشی از مشكالت فردی و خصوصیات روحی ـ روانی این 

، بیننده را از یفیلم ھای جیران. خص استیا آن مرد و زن مش
، اقتصادی و ی، سیاسیمشاھده و كنكاش در ریشھ ھای اجتماع

، عملكرد یفیلم ھای جیران. فرھنگی ستم بر زنان باز می دارد
جنون آسای نظام طبقاتی مردساالر و پدرساالر را بھ گردن این 

  .یا آن فرد مجنون می اندازد

ھ نمایی ھا ناشی از جھان بینی و می توان گفت كھ این وارون
. شیوه تفكر جیرانی است، بنابراین نمی توان او را مزدور نامید

اگر بھ .  یك فیلمساز مزدور استَاما فریدون جیرانی واقعا
خاطر داشتھ باشید حدود دو سال پیش، مقامات صدا و سیمای 
جمھوری اسالمی اعالم كردند كھ از نمایش آثار ایرانی و 

ھ بھ نوعی مبلغ لیبرالیسم، فمینیسیم و سكوالریسم و خارجی ك
چند ایسم دیگر باشند خودداری خواھند كرد و این كار را با 

معنی این بخشنامھ رسمی فقط . جدیت بھ اجراء خواھند گذاشت
این نبود كھ از حاال بھ بعد، جلوی عرضھ معدود فیلم ھا یا 

 و ضد خرافی از نمایشنامھ ھایی كھ بویی از افكار ترقیخواھانھ
بلكھ این بھ معنی تشویق . آنھا بھ مشام می رسد گرفتھ خواھد شد

و حمایت از تولید آثاری نیز بود كھ آشكارا ضد افكار و 
، یمبارزات رھایی بخش زنان، ضد آزادیخواھی و برابری طلب

ضد علم و روشنگری و البتھ ضد افكار سوسیالیستی و 
 صدا و سیما فراخوان دادند كھ در واقع مقامات. كمونیستی باشند

قراردادھای كالن و پول ! الوقت بشتابید آھای كارگردانان ابن
فقط كافیست كمی ھنر بھ خرج . ھای سھل الوصول آماده است

یكی از . دھید و مغز بینندگان را با مزخرف و آشغال پر كنید
كسانی كھ بھ این فراخوان لبیك گفتھ و بھ تھیھ یك مجموعھ 

. ی باب طبع حاكمان پرداختھ، فریدون جیرانی استتلویزیون

حاصل این . شك نكنید كھ قرارداد چرب و نرمی بستھ است
. “مرگ تدریجی یك رویا”، سریالی است تحت عنوان یمزدور

ھنوز در قسمت ھای اولیھ سلایر ھستیم ولی جیرانی دستش را 
س٢، ضدیت با زن . از ھمین اول رو كرده است محور این 

یكی از شخصیت ھای . ، مستقل، نواندیش و بلندپرواز استآگاه
س٢، نویسنده تازه كاری است كھ اولین رمان خود را  زن 

این رمان با استقبال . منتشر می كند“ رویا”تحت عنوان 
اما در جلسھ ای كھ او با جمعی . مخاطبان زن روبرو می شود

ریف و از دختران جوان تیپ دانشجو دارد، و ھمھ در حال تع
تمجید از نویسنده ھستند، یك دختر مذھبی با او بھ مجادلھ بر می 

زنی بھ (نقد این دختر مذھبی بھ شخصیت اصلی رمان . خیزد
این زن، الگوی آرمانی زن ایرانی ”: این است كھ) نام رویا
در حالی كھ زن ایرانی با . این زن، بی اعتقاد است. نیست

تقادات را از زن ایرانی اگر این اع. اعتقاداتش معنا دارد
رویا نمی تواند الگوی ! ، او دیگر آنچھ ھست نیستیبگیر

بھ نظرم این چند جملھ، كل “ .آرمانی زنان این جامعھ باشد
مطلبی است كھ جیرانی می خواھد بھ ما بگوید و سیمای 

س٢، َحتما. جمھوری اسالمی بابت اش پول داده است  تا پایان 
 بارھا و بھ شكل ھای مختلف بھ ذھن می كوشند ھمین نكتھ را

 خالقیت بھ خرج داده و نام این َالبتھ جیرانی واقعا. بیننده بچپانند
الگوی آرمانی منفی را رویا گذاشتھ، تا انزجار و ھراس مردانھ 
و مردساالرانھ خود را از ھرگونھ رویا و رویاپردازی زنان 

. ان دھدنش) كھ الزمھ و انگیزه مبارزه در راه رھایی است(
اعتقاداتی كھ جیرانی برایش سینھ چاك می دھد و برای حفظ و 
س٢ می سازد چیزی جز اعتقاد بھ درجھ دوم بودن  تقدیس آنھا 
زن، اعتقاد بھ ضرورت تمكین زن، اعتقاد بھ ضرورت ایثار 
برای زنان، اعتقاد بھ خرافھ ھای كور كننده مذھبی در مورد 

الم اعتقاد بھ ضرورت خصوصیات ذاتی جنس زن و بھ یك ك
“ كانون مقدس خانواده”زن برای حفظ “ سوختن و ساختن”

س٢ نیز یك نویسنده ـ ناشر مذھبی . نیست شخصیت مثبت مرد 
روشن بین است كھ با این زن جوان نویسنده  (!) َو طبیعتا

 بعد از عبور از پیچ و خم ھا و َ و احتماال؛ازدواج می كند
س٢ او را ارش اد می كند و سرانجام بھ سر عقل می ماجراھای 

، دختران جوان پیشرو و یآماج تالش مزدورانھ جیران. آورد
مبارزه جوی دبیرستانی و دانشگاھی و زنان جوان روشنفكر و 

یعنی ھمان ھا كھ از نظر حاكمان مردساالر، . اھل ھنر ھستند
می توانند بھ سرعت در صف اول مبارزات حق طلبانھ سیاسی 

 و فرھنگی علیھ ارتجاع و خرافھ و ستمگری جای و اجتماعی
  .گیرند

س٢، این روزھا فریدون جیرانی بھ  عالوه بر تولید این 
عنوان كارشناس سینما و مجری در برنامھ گفت و گو و مباحثھ 

از شبكھ چھار سیما نیز حاضر “ دو قدم مانده بھ صبح”فرھنگی 
 كھ از جانب جالب توجھ است كھ یكی از سینماگرانی. می شود

جیرانی بھ عنوان میھمان بھ این برنامھ دعوت شد، تھمینھ 
بی ھیچ اغراقی باید بگویم كھ جیرانی در گفت و . میالنی بود

را بازی می “ پلیس یا بازجوی خوب”گو با تھمینھ میالنی نقش 
تالش او برای شكستن و بھ توبھ واداشتن میالنی از ادعاھا . كرد

جیرانی با زبانی !  در آثار گذشتھ اش بودو نشانھ ھای فمینیستی
سیاه ”نرم و لبی خندان می خواست میالنی را وادار كند كھ علیھ 

از . در آثار برخی سینماگران امروز ایران موضع بگیرد“ ینمای
در برابر “ حفظ منافع این آب و خاك”او می خواست كھ برای 

در فیلم ، ھنگام بیان نكات انتقادی ـ اجتماعی یدشمنان فرض
  !ھایش دقت بیشتری بكند
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، شیفتھ یسینمایی جمھوری اسالم“ متخصصان”
  ترفندھای صھیونیستی در ھالیوود

  
َاخیرا تعدادی از مقامات و 
دست اندركاران سینمایی 
جمھوری اسالمی طی سلسلھ 
برنامھ ھایی كھ تحت عنوان 

رد پای صھیونیسم در سینمای ”
از شبكھ خبر پخش می “ غرب

ررسی عملكرد شود بھ ب
سینماگران یھودی در غرب و 
َمشخصا در آمریكا پرداختھ، 

برخی از آثار شناختھ شده 
تاریخ سینما را نیز بھ 
عنوان نمونھ مورد كنكاش 

البتھ . و نقد قرار می دھند
اگر می خواھید بدانید این 
دست اندر كاران از چھ 
قماشی ھستند كافیست بھ 
نام مسعود ده نمكی بھ 

 از آنان اشاره عنوان یكی
  !كنم

یكم، نشان می . این برنامھ از چند نظر قابل بررسی است
دھد كھ این گروه از متخصصان سینمایی ایران چھ افكار یھود 

" آیشمن"بھ سادگی می توان تصویر . ستیزانھ ی كالسیكی دارند
دوم، . را در عمق نگاه و خطوط چھره شان پیدا كرد" گوبلز"و 

شباھت نزدیكی میان اھداف و دیدگاه ھای نشان می دھد كھ چھ 
ھمھ . اسالم سیاسی با افكار و عملكرد صھیونیستی وجود دارد

ناراحتی این متخصصان از اینست كھ چرا نمی توانند خوب از 
روی دست صھیونیست ھا  تقلب كنند و از تجارب آنان 

  .بیاموزند
سوم، نشان می دھد كھ ھنر چھ رابطھ نزدیكی با مسائل 

دارد و ) و سینما چھ رابطھ نزدیكی با سیاست(ولوژیك ایدئ
ی چقدر توھم آفرین و خودفریبانھ “ھنر برای ھنر”تصورات 

  .است
نكتھ مشترك در بحث ھمھ شركت كنندگان در این سلسلھ 

آنان “ .یھودی خوب، یھودی مرده است”برنامھ ھا اینست كھ 
س كھ فھرست سینماگران غربی را جلو خود گذاشتھ اند و ھرك

. از خانواده یھودی برخاستھ را با عالمت مشخص كرده اند
درست مثل نازیست ھا كھ روی دیوار خانھ یھودیان اروپایی 

این سند محكومیت ھمھ این سینماگران . ستاره داوود می كشیدند
فرقی نمی كند كھ صھیونیست و طرفدار اسرائیل و یا . است

مایھ داری باشند یا نماینده فرھنگی ـ ھنری امپریالیسم و سر
. ترقیخواه و طرفدار برابری انسانھا؛ مرتجع باشند یا كمونیست

یك واقعیت تاریخی اینست كھ در قرون گذشتھ، توده یھودیان 
علیرغم وجود قشرھای ثروتمند و افرادی كھ بخشی از (اروپا 

َ، عموما در )طبقات استثمارگر جامعھ محسوب می شدند
تند و عالوه بر ستم طبقاتی، از ستم موقعیتی فرودست قرار داش

مذھبی داشت نیز رنج می / و تبعیض و تحقیری كھ خصلت ملی
بر اثر فشارھا و سركوب ھا علیھ یھودیان در بخش . بردند

شرقی اروپا و روسیھ در اواخر قرن نوزدھم، آنان نیز در شمار 
مھاجرانی بودند كھ در جستجوی كار و شرایط اجتماعی متفاوت 

در فاصلھ جنگ اول جھانی . ره آمریكا را در  پیش گرفتندراه قا

و جنگ دوم جھانی و ظھور پدیده فاشیسم در قرن بیستم كھ با 
اوج گیری تبلیغات و فشارھای ضد یھودی ھمراه بود، این 

بخشی از این توده مھاجر یھودی در . مھاجرت شدت گرفت
ار جنبش كارگری و كمونیستی اروپا شركت داشتند و با افك

ترقیخواھانھ، انترناسیونالیستی و ضد سرمایھ داری بھ آمریكا پا 
گذاشتند؛ و بخشی دیگر از ایده ھا و افكار ارتجاعی 

در این . ناسیونالیستی و یا مذھبی صھیونیستی پیروی می كردند
مھاجرت، ھنرمندان و روشنفكرانی كھ خاستگاه یھودی داشتند 

ا بسیاری از آنان را صنعت سینمای آمریك. نیز شركت داشتند
البتھ فضای ضد یھودی و افكار نژادپرستانھ نزد . جذب كرد

سرمایھ گذاران و صاحبان كمپانی ھای ھالیوود و در میان سینما 
روھای  آمریكا آنقدر قوی بود كھ بسیاری از این ھنرمندان 
مجبور شدند اسامی خود را تغییر دھند و برای خود نام ھای 

بسیاری از فیلمنامھ نویسان، . زینندعام غیر یھودی برگ
 و 1920بازیگران و موسیقی سازان ھالیوود در اواخر دھھ 

 چپی ھا و دمكرات ھایی بودند كھ 1940 و 1930دھھ ھای 
َخاستگاه یھودی داشتند؛ و اتفاقا تعدادی از ھمین ھا در دھھ 

، آماج و قربانی كارزار ضد كمونیستی سناتور مك 1950
، گروھبندی ھای قدرتمند مالی 1950 دھھ از. كارتی شدند

صھیونیستی ـ امپریالیستی میخ خود را محكم در ھالیوود كوبیدند 
و از صنعت سینما بھ عنوان یك ابزار مھم ایدئولوژیك ـ سیاسی 

  . و اقتصادی در سطح بین المللی استفاده كردند
اما كاری كھ متخصصان سینمایی جمھوری اسالمی با این 

وجھی می كنند اینست كھ ھر فیلمی كھ توسط تاریخ چند 
سینماگرانی با رگ و ریشھ یھودی ساختھ شده را صھیونیستی و 

آنان بھ طور كلی، ھر فیلمی كھ در آن . منفی معرفی می كنند
شخصیت ھای یھودی مثبت وجود داشتھ را توطئھ فرھنگی 

ممكنست تعجب كنید ولی در این . صھیونیسم معرفی می كنند
در آثار صامت “ ولگرد”رنامھ ھا، شخصیت معروف سلسلھ ب

چارلی چاپلین بھ عنوان بخشی از تالش صھیونیست ھا برای 
معرفی می “ یھودی سرگردان”تبلیغ یك نمونھ دوست داشتنی از 

چاپلین “ دیكتاتور بزرگ”این آقایان جوجھ فاشیست، فیلم ! شود
 گتوھا را بھ خاطر ارائھ تصاویر ستم و سركوب ارتش ھیتلر در

یھودیان لھستان بھ مثابھ یك اثر پروپاگاندای ) محلھ ھای(
جالب است كھ یكی از ھمین . صھیونیستی محكوم می كنند

متخصصان می گوید، ھدف فیلم ھای چاپلین این بود كھ بدبینی 
. و ضدیت مردم آمریكا و اروپا نسبت بھ یھودیان را از بین ببرد

ینھ ای بھ زبان می آورد كھ البتھ این حرف را با چنان بغض و ك
انگار آن بدبینی و ضدیت نژادپرستانھ، عین فضیلت و ثواب 

نیز بھ خاطر “ روبرتو بنینی”عالوه بر چاپلین، . بوده است
از تیغ حملھ آقایان كارشناس در “ زندگی زیباست”ساختن فیلم 
خالصھ اینكھ، ھر فیلمی درباره ھولوكاست و یا . امان نمی ماند
تم و تحقیر علیھ یھودیان، توسط ھركس و در ھر در مورد س

دورانی كھ ساختھ شده، مورد ھجوم اینان قرار می گیرد و 
  .محكوم می شود

بخشی از این سلسلھ برنامھ ھا در مورد فیلم ھای پر خرج 
 است كھ 1950ایدئولوژیك صھیونیستی ـ امپریالیستی در دھھ 
بھ مثابھ پادگان واقعا با ھدف توجیھ و تبلیغ دولت اسرائیل 

فیلم ھایی . امپریالیسم آمریكا در منطقھ خاورمیانھ بنیان نھاده شد
در ژانر تاریخی نظیر بن ھور، ده فرمان، سامسون و دلیلھ، 

شك نیست كھ حلقھ مركزی و . سلیمان و ملكھ سبا و امثالھم
مشترك این فیلم ھا، تاریخ سازی جعلی برای كشور مصنوعی و 

با این . یھودیان بود“ سرزمین موعود”ھ مثابھ تحمیلی اسرائیل ب
فیلم ھا می خواستند برای یھودیان پراكنده در میان ملت ھا و  
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كشورھا، و تقسیم شده بھ طبقات و 
قشرھای متضاد و متخاصم، یك شناسنامھ 
ملی جعل كنند و از آنان یك ملت واحد 

كارشناسان . ھزاران سالھ بسازند
ھ این نكتھ سینمایی جمھوری اسالمی ب

اشاره می كنند اما قابل توجھ است كھ در 
كھ گل “ ده فرمان”این میان، نامی از فیلم 

سر سبد این مجموعھ فیلم ھای 
درست بھ . صھیونیستی است نمی برند

این علت كھ بھ باورھا و پایھ ھای مشترك 
مذھبی و خرافی شان با صھیونیست ھا 
برای حفظ كیان ایدئولوژی خود نیاز 

نكتھ اصلی بحث شان در بررسی . نددار
ببینید : آثار صھیونیستی ھالیوود اینست كھ

اینھا چھ آثار قوی و موثری تولید كرده 
باید تاریخ سازی را از اینھا یاد ! اند

این حرف را یكی از ھمین ! بگیریم
. كارشناسان بھ وضوح و با حسرت بسیار بھ زبان می آورد

اندر كاران سینمایی و تلویزیونی ناگفتھ نماند كھ مقامات و دست 
جمھوری اسالمی بر مبنای ھمین الگوی صھیونیستی مدتی است 
كھ دست بھ كار تاریخ سازی و جعل در تاریخ اسالم و ایران و 
منطقھ شده اند و وقایع و شخصیت ھای تاریخ دور و نزدیك را 
ھر طور كھ عشقشان می كشد و با منافع سیاسی روز و یا منافع 

 دارد، بھ تصویر در می خورندتطبیق لوژیك دراز مدتشان ایدئو
 .آورند

و باالخره اینكھ، مگر كارشناسان جمھوری اسالمی می 
توانند برنامھ ای تھیھ كنند و حرفی بزنند ولی گوشھ ای از 

یكی از ھمین ھا بھ . خصلت ضد كمونیستی خود را بروز ندھند
ی فارابی است، در نام شاه حسینی كھ مسئول كنونی بنیاد سینمای

این . می پردازد“ مونیخ”بخشی از ھمین برنامھ ھا، در نقد فیلم 
فیلم ساختھ استیون اسپیلبرگ است كھ بھ ماجرای گروگانگیری 
در دھكده المپیك مونیخ می پردازد و اتفاقا نارضایتی ھیئت 
حاكمھ اسرائیل و برخی از چھره ھای صھیونیست ھالیوود را 

نكتھ فیلم اسپیلبرگ : شاه حسینی می گوید. ھم باعث شده است
اینست كھ در شرایطی كھ حزب هللا بھ مثابھ جدی ترین و قوی 
ترین دشمن اسرائیل در سطح دنیا مطرح شده، او بھ مبارزه یك 

منظورش جبھھ خلق برای (گروھك تروریست ماركسیست 
می پردازد و ) آزادی فلسطین و نیز جریان سپتامبر سیاه است

ا بھ عنوان مبارزان ضد اسرائیلی در فیلمش مطرح می اینھا ر
البتھ استفاده از قید تروریست در مورد چریك ھای ! كند

 از سوی شاه حسینی بھ اندازه كافی خود ـ 1970فلسطینی دھھ 
  . افشاگرانھ است

در ھر صورت، تولید این نوع برنامھ ھا نشان می دھد كھ 
/ دان امپریالیست جمھوری اسالمی ضرورت آموختن از استا

صھیونیست را در ھمھ زمینھ ھا منجملھ در عرصھ سینما 
دریافتھ است و با وجود تحجر و عقب ماندگی و بدسلیقگی ذاتی 
سینماگران مكتبی اش كھ در ارائھ آثاری تھوع آور بروز می 
یابد، با تمام قوا بھ دنبال آنست كھ با بھ كارگیری پول و 

ن فرھنگی ـ ھنری موفق بھ تولید تكنولوژی و استخدام مزدورا
  ■ .و توزیع مواد افیونی موثرتر شود

 
  

 
  

 
  
  
  
  

 
 

 
 

از جامعھ ی اعتراض تعداد قابل توجھ
دانشگاھیان سراسر دنیا بھ حکم حبس 

 عابد توانچھ
  

  :شمار زیادی دانشجویان سراسر جھان
عابد توانچھ محکوم ی حکم حبس برا

  است
 !از عابد تا آزادی او دفاع می کنیم

  
دانشگاھیان سراسر  از جامعھطیف گسترده ای  

بھ صدور و اجرای  دنیا اعتراض خود را نسبت
حکم حبس برای عابد توانچھ از سوی دادگاه 
انقالب اسالمی اعالم کرده و خواھان توقف 
فوری و بی قید و شرط اجرای حکم عابد توانچھ 

شایان ذکر است کھ در صورتی کھ حکم  .دشدن
 بھ ،نگردد وحبس برای عابد توانچھ بھ سرعت لغ

زودی شاھد برگزاری   تجمعات اعتراض آمیزی  
سراسر جھان خواھیم  در دانشگاه ھای مختلف

 ،دانشجویان و اساتید دانشگاه ھای مختلف. بود
زیستن را حق بالشک عابد توانچھ دانستند و  آزاد

از عابد توانچھ  ،اظھار داشتند کھ تا توقف حکم
 یکی - یشی  بھ دلیل دگر اند-دانشجوی اخراجی 

 .از دانشگاه ھای مطرح دنیا دفاع خواھند کرد
  

  عابد توانچھی کمپین حمایت از آزاد
 تیرماه سال ھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت

 
نیکمپی نسخھ فارس : 

sostavanche@gamil.com 
http://sostavanche.blogfa.com/ 

نیکمپی سینسخھ انگل : 
http://sostavancheh.blogfa.com 

tavancheh.sos@gmail.com  
 

ن دفاع از عابد توانچھیان کمپی حامستیل  
http://sostavanche.blogfa.com  
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  فوتبال و فلسفھ
 

  *المر ھنكیس
 محمد طباطبایی علی: برگردان

  برگرفتھ از سایت ایران امروز
 

 
 
 

 !!!ــل... گــــ 
سعادتی آسمانی یا عذابی جھنمی؟ بستگی بھ این خواھد داشت 

تیم ما : دو تیم امتیاز كسب كرده استكھ با این گل كدام یك از 
چگونھ ممكن است كھ مسیر یك توپ باعث این . یا تیم دیگری

 ھمھ خوشبختی یا اندوه شود؟
چندین ھفتھ است كھ من در برابر تلویزیون خود نشستھ و 

ھمسرم، مرا با . ھای مھیج فوتبال ھستم مشغول تماشای مسابقھ
منشاء این جاذبھ و .** كند طالق و سایر اقدامات تنبیھی تھدید می

گیرایی و این جادوی فوتبال چیست؟ جھان بازی برای ما ھمیشھ 
توانیم از   مفروض می در ھر لحظھ. در حكم باغ عدن بوده است

جھان واقعی خود بھ درون معصومیت، آزادی و سعادت بازی 
ای ممكن  فوتبال و باغ عدن؟ این دو با ھم چھ رابطھ. قدم گذاریم
 تھ باشند؟است داش

 مقدس آزادی و نظم  ھر كدام از این دو بازنمودی از گستره
 ما  بھ عبارت دیگر معنویت و عدالت در جھان روزمره. ھستند

کھ انباشتھ از بی نظمی و آشوب، بندگی و انقیاد و بی عدالتی و 
:  شطرنج، زمین بازی تنیس یا فوتبال صفحھ. گناھكاری است

كنیم زیرا در اینجا  را آزاد حس میھای آنھا ما خود  درون مرز
سازیم و دیگر  این خود ما ھستیم كھ قواعد بازی را مستقر می

در اینجا ما احساس . باشیم تابع قوانین آھنین جھان خارج نمی
كنیم زیرا جھان بازی جھان معصومیت نیز  معصومیت نیز می

توانیم بھ  در جھان بازی می. باغ عدن قبل از ھبوط آدمی: ھست
توانیم عطش خود از  حوی كودكانھ خودخواه باشیم و مین

 اینھا بدون  موفقیت، قدرت و سلطھ را ارضاء كنیم؛ و ھمھ
  . احساس گناه یا تقصیر تجربھ

ھایی کھ  در جھان بازی بھ نحو تناقض آمیزی از محدودیت
. آید ود آزادی بوجود می خود بازی بر اساس آنھا بھ جلو می ر

توپ باید از : عده اصلی بسیار ساده استدر بازی فوتبال قا
اگر . مركز زمین بھ طرف یكی از دو دروازه حركت داده شود

ًقرار بر این باشد کھ توپ از مركز زمین مستقیما در یكی از دو 
دروازه جای گیرد از ظواھر امر چنین بھ نظر خواھد آمد كھ 
 پیشاپیش مسیرش بھ طور دقیق تعیین شده بود و بنابراین كل

برای ایجاد . ماجرا چیزی خستھ كننده از آب در خواھد آمد
در مسیر حركت توپ موانعی ایجاد ] بازی[آزادی، قواعد 

 .شود ھای آن بغرنج تر می كنند و بدین ترتیب حركت می
اول ھر کدام از دو تیم با یازده بازیكن بھ زمین بازی 

ا بھ شوند و وظیفھ آنھا این خواھد بود كھ توپ ر فرستاده می
شود كھ   بعد بھ آنھا گفتھ می در مرحلھ. داخل دروازه جای دھند

با .  طرف مقابل بفرستند ھركدام باید توپ را بھ درون دروازه
   بازیكن در زمین كھ ھركدام برای خود اراده٢٢توجھ بھ وجود 

ھای بیشمار  مستقل و استعدادھای ویژه دارند و در کنار حركت
ھای  ھمكاری و تعاون، تعداد تركیباز مواجھھ و برخورد یا 

اما ھنوز ھم . یابد ًممكن تقریبا بھ سطح بی نھایت افزایش می
برای ایجاد جھان واقعی از حوادث غیر منتظره و شاد، و 
احساس كردن آزادی و خوشبختی بھ یک عامل دیگر مورد نیاز 

  .یعنی خود توپ: است
در » یایجاد كنندگان آزاد«ھا بخشی از مھمترین  توپ

توپ در ھر . توپ تجسم و تجسد آزادی است. زندگی ما ھستند
بھ نظر . كند مسیری كھ بتوان فرض كرد حركت و جھش مي

ھم یك شیء است و .  خودش را دارد »اراده«رسد كھ توپ  مي
با در نظر . رسد كھ آزاد است ھم با این وجود، بھ نظر می

دن بازی، توپ و پیش بینی ناپذیر بو) شانس(گرفتن عامل بخت 
 انسانی را تبدیل بھ تجلی معنویت و  نبرد شدید و واقع بینانھ

  .کند آزادی می
ھای تند و سریع   انسان در حركت و اراده) شانس(احتمال 

رقصند و  گذارند، با یكدیگر می توپ بر یكدیگر تاثیر متقابل می
توپ آزاد از قید و بند ھر مسئولیتی با شادی و . زنند پشتك می

 انسانی و اتفاق،  سرت این سو و آن سو میجھد، میان ارادهم
آزادی و محدودیت، موفقیت و شكست، امید و ناامیدی ـ تا در 

توپ جھان . ی بعدی دوباره بھ جھان سراسر امید بازگردد لحظھ
 .كند خاص خودش را دارد و در عالم مقدس حركت می

ا وجود اما آن عالم مقدس بدون این دنیای غیر مقدس خود م
زمین بازی از محیط اطراف خودش جدا شده و . نخواھد داشت

اگر تنش بین زمین بازی و جایگاه . گیرد در برابر آن قرار می
 تماشاچیان از قلم بیفتد تجربھ و تشریفات مقدس ناقص  سرپوشیده
 فوتبال و آزادی بازی باید  زمین زمردین وپاكیزه. خواھد ماند

غرق در فریاد كھ در جایگاه کم نور در برابر جمعیت آشفتھ و 
ھای  اند قرار گیرد، در ھمان حالی كھ مشعل تماشاچیان نشستھ

سرخ گون فروزان در میان شادی سكر آور و رنج و عذاب 
 .رقصند جھنمی در جایگاه این سو و آن سو می

. اند در زندگی روزمره ما عقل واحساسات بھ ھم آمیختھ
این دو قلمرو را از )  دیگرھای ھمچون بعضی بازی(فوتبال 

بھ ھنگام یک . دھد كند و در برابر ھم قرار می یكدیگر جدا می
ھا بھ سمت  مسابقھ ورزشی تمامی احساسات، عواطف و غریزه

شوند و عشق  آنھا خشمگین می. شوند تماشاچیان پرتاب می
شوند و سرانجام  پرند و منفجر می ورزند، باال و پایین می می

رسند و  بھ یك تخلیھ ھیجانی می)  برنده شوداگر تیم آنھا(
بھ قعر جھنم ) چنانچھ تیم محبوب آنھا بازی را واگذارد(

در عین حال آنھا آزادی آپولینی و معنویت . شوند سرنگون می
افالطونی آن بازی را كھ در زمین روبرویشان در حال انجام 

  .كنند است نظاره، درك و تجربھ می
ھا در جھان معنویت خود را  بازیكنبلھ واقعیت آن است کھ 

آنھا برطبق قوانین روشن و مقدس عمل . دھند حركت می
در حالی كھ بازی در جریان است از آنھا انتظار . كنند می
رود كھ بھ عنوان موجودات عاقل و منطقی رفتار كنند، و  می

 خود، آرزوھای  این كھ احساسات و عواطف معمول و روزمره
آنھا در . ن را در بازی دخالت ندھندھایشا شخصی و ھراس

جھان . كنند جھان اصول اخالقی ناب و عدالت حركت مي
این ھمان . ھا جھان عدالت و بی غرضی کامل است بازیكن

 ما ھرگز  ھا است كھ در زندگی روزانھ برابری كامل موقعیت
حتی مزیت برخورداری از زمینی کھ پشت . بدست آمدنی نیست

شود و در  قرار گرفتھ متعادل می] خورشیدو نور تند [بھ باد 
چھ ھنگام و در . شوند ھا با یكدیگر تعویض می نیمھ بازی زمین
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کجای جھان واقعی ما كسانی كھ از حق انحصاری بر خوردارند 
جای خود را با آنھا كھ جزو قشر محرومین ھستند عوض 

 كنند؟ می
یر پا رود كھ قوانین بازی را ز ھا نیز انتظار می از بازیكن

شوند و اگر دوباره خطا را  اگر چنین كنند تنبیھ می. نگذارند
یعنی آنھا از قلمروی . گردند تكرار كنند از بازی اخراج می
بینیم كھ  و ما آنھا را می. شوند معنویت است كھ اخراج می

ھا  ھای خود از نظر  رختكن چگونھ در جھان بی روح و یخ کرده
دھد كھ  ز بھشت ھنگامی روی میطرد واقعی ا. گردند ناپدید می

بھ تقدس بازی بی احترامی شده باشد، یعنی ھنگامی كھ طلسم 
ھایی كھ از نقش فرشتھ گون خود  توسط بازیكن: شكستھ شود
كنند، یا توسط  آیند و آغاز بھ جنگ در زمین بازی می بیرون می

 نھایی  كنند نتیجھ داوری متقلب، یا توسط کسانی كھ احساس می
 قبل معین شده است و توسط تماشاچیانی كھ وارد زمین بازی از
ھای جدی و ماندگاری بھ  چنین حوادثی آسیب. شوند بازی می

بھ راستی کھ پی بردن بھ . كنند مردم و بھ جامعھ تحمیل می
شكنندگی و آسیب پذیری جھان آزادی، معنویت و منزلت انسانی 

خواب بیدار و دوباره در جھانی كمتر میھمان نواز روزمره از 
ًكھ معموال ھنگامی كھ فاتح جام ( ھولناكی است  شدن ضربھ
  ■ .)دھد ای بھ ما دست می شود چنین تجربھ معین می

  
 جامعھ شناسی در فرھنگستان  ھانكیس پروفسور موسسھ  المر- *

  .علوم در بوداپست است
 آقای المر ھانیکس فراموش کرده کھ ھنگام بررسی فوتبال و -  **

َن مسئلھ نیز برخورد کند کھ چرا این ورزش عمدتا از فلسفھ بھ ای
زاویھ بازیکن و تماشاچی کماکان مردانھ باقی مانده و جھانی مردانھ 

  توضیح از نشریھ بذر -! را بازتولید می کند؟
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

  آیا از پست مدرنیست ھا می توان آموخت؟
  

  باربد کیوان 
كسیست ھا و پست مدرنیست ھا،  در مباحثھ انتقادی مار

 نفی یا كنار زدن یك انحراف و مانع در مسیر َھدف ما صرفا
بلكھ این مبارزه و . مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری نیست

برخورد آراء،  برای تشخیص دیدگاه طبقھ كارگر،  برای 
شناخت عمیق . روشن و شفاف كردن این دیدگاه نیز اھمیت دارد

م بھ معنی شناخت بھتر از جھانبینی تر از پست مدرنیس
ماركسیستی و دستیابی بھ درك بھتر ماتریالیستی دیالكتیكی 

این كار را . این است مفھوم آموختن از پست مدرنیستھا. است
در حیطھ ھای گوناگونی كھ پست مدرنیسم بھ آن سر كشیده 

،  نظرات فوكو را در نظر َمثال. است می توان بھ پیش برد
 نگاه نقادانھ بھ بحث ھای فوكو در مورد مفھوم با. بگیرید

 در َمثال. دیوانگی یا فرد مجنون می توان چیزھایی یاد گرفت
باره مقولھ مجازات و اینكھ در جامعھ چگونھ مجازات اندازه 

در این مشاھدات و نقطھ نظرات . گیری و ارزیابی می شود
وقتی كھ یكی از صفوف پست . فوكو،  حقایقی نھفتھ است

درنیست ھا پیدا می شود و قبل از كمونیستھا اعالم می كند كھ م
،  ما باید از “،  صدایی مردانھ استیصدای عصر روشنگر”

مثال . البتھ دامنھ این آموختن ھمیشھ یكسان نیست .او بیاموزیم
درك ژان ژاك روسو در این جا ”: در جایی می نویسد“ دریدا”

زیادی برای فرا خب،  این حرف چیز “ .چندان مشخص نیست
البتھ انگشت گذاشتن روی بحث ھایی از ژان ژاك . گرفتن ندارد

روسو می تواند دریچھ ای شود برای نگاه و توجھ ما بھ مباحث 
لھ أنمی خواھم مس.  كھ این خود كمك بھ آموزش ماست،روسو

 نكات صحیح را باید بھ دقت از میان مباحث َقاعدتا. را ساده كنم
ولی این . یستی تشخیص داد و بیرون كشیدو نقدھای پست مدرن

ما از میان . كار تا حدی شبیھ ھمان بحث آموختن از توده ھاست
مجموعھ ای پیچیده و متناقض از نظرات جمعی و فردی و 
اعمال اجتماعی و سیاسی توده ھا،  نكات و جھت گیری ھای 
مھمی را سنتز می كنیم و پاالیش می دھیم و بھ واقع از آنان یاد 

ما . در این آموختن،  ھیچ حس حسادتی وجود ندارد. ی گیریمم
ھمیشھ توده ھا را بھ خاطر درس ھایی كھ بھ ما می دھند دوست 

این كار،  حتی زمانی كھ كمونیست ھا قدرت سیاسی را . داریم
این در . باید ادامھ یابد. بھ دست می گیرند ھم ادامھ می یابد

  .مورد پست مدرنیست ھا ھم صدق می كند
منظورم تحقیقات . جامعھ سوسیالیستی نیاز بھ تحقیقات دارد

جامعھ سوسیالیستی بھ شكل . بھ عنوان یك وظیفھ حزبی نیست
این بخشی از . ی تحقیقات ھم نیاز دارد“ھدایت نشده”ھای 

سوسیالیسم مثل یك ماشین . وظیفھ ساختمان سوسیالیسم است

 
  – پنجم شماره،  آموزیدانش بذرھ ینشر

 . منتشر شد1387تیر  
 
  تضادھای فوتبال - درباره تئوری شناخت ■
    
  !تایید شدمان فرزاد کمانگر  معلمحکم اعدام  ■
  
  مشق شبفیلم درباره  ■
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یم و راه بیفتد و نیست كھ كلیدش را با برنامھ پنج سالھ اول بزن
منظورم . چنین تصوری نادرست است. ما را بھ مقصد برساند

،  جوانھ ھای سوسیالیسم را می یفقط این نیست كھ چنین درك
بلكھ از نظر فلسفی و شناخت شناسانھ نیز نادرست . خشكاند
شناخت از دنیا،  چطور بھ دست می آید؟ بعضی ھا فكر . است

 و تر و تمیز و از پیش آماده می می كنند از روی الگوھای ساده
اما در واقعیت،  مسیر كسب . توان بھ شناخت دست پیدا كرد

شناخت را نمی شود سفارش داد و . شناخت،  بسیار پیچیده است
ھیچ برنامھ پنج سالھ ای نمی توان . دم منزل تحویل گرفت

،  در پایان سال یطراحی كرد كھ طبق سفارش دولت سوسیالیست
ما با یك مسیر پیچیده،  چند . تین تحویل جامعھ بدھداول یك اینش

وجھی و غیر قابل پیش بینی روبروییم كھ ھم ذھن بشری در آن 
فكر و عمل بھ ھم می . درگیر است و ھم تالش ھای عملی بشر

آمیزد تا تصورات و تصویرھای آینده را مورد تحقیق قرار دھد 
بر این مبنا و مردم را بھ شناخت از خصلت پدیده ھا و حركت 

ی یدر درجھ اول،  بحث ما از شناخت جز. برانگیزد
از آموختن ھمھ جانبھ . و موردی و فردی نیست

اجتماعی و از شناخت مركب اجتماعی حرف می 
،  ییعنی از فرایندی كھ در جامعھ سوسیالیست. زنیم

این فرایندی . تحت رھبری كمونیستھا قرار دارد
د بھ آن مھار بزند و نیست كھ دولت سوسیالیستی بتوان

یا آن را در یك قالب محدود از پیش تعیین شده قرار 
نمی دانم این لباس ھای مخصوصی كھ در . بدھد

تیمارستان برای مھار بیماران روانی مورد استفاده قرار می 
گیرد را دیده اید یا نھ؟ دست ھای بیمار در آستین ھای این 

 گره زدن چند رشتھ،   عقب می رود و با پیچیدن وَروپوش كامال
تصور بعضی ھا از جامعھ سوسیالیستی .  از كار می افتدَكامال

بھ تن “ رھبری كردن”اینست كھ چنین روپوشی را تحت عنوان 
ھمین گرایش،  حتی زمانی كھ . آموزش و شناخت بپوشانند

ھنوز جامعھ سوسیالیستی برقرار نشده،  در نحوه رفتار با 
ت متفكرانی كھ كمونیست نیستند،  تحقیقات و مشاھدات و نظرا

و معموال در قالب این . منجملھ پست مدرنیستھا،  بروز می كند
اما “ آخر از اینھا چھ چیزی می توانیم یاد بگیریم؟”: پرسش كھ

واقعیت اینست كھ این افراد نیز مانند ما در حال مشاھده و 
. مطالعھ حاكمیت بورژوایی ھستند و از این حاكمیت در رنج اند

.  در رنج اندَخواه قبول داشتھ باشند یا نداشتھ باشند،  ولی واقعا
 ؛ت بھ زبان آوردن این واقعیت را دارند یا نھأمھم نیست كھ جر

  .و مھم نیست كھ نام این شرایط و موقعیت را چھ می گذارند
نیكل ”را دیده اید یا نھ؟ ھمان كھ “ دیگران”نمی دانم فیلم 

سراسر فیلم انباشتھ از رنج و . بودھنرپیشھ اصلی اش “ كیدمن
مھم نیست كھ اسمش را چھ می گذارند و یا . مشكل است

مھم . شخصیت ھای فیلم آن را برای خود چگونھ معنی می كنند
نیست كھ در چارچوب تفكر و شناخت شناسی فیلمساز،  این 

مھم اینست كھ این . رنج و مشكل چھ سرمنشاء و محتوایی دارد
ده شده،  تجربھ شده و بھ شكلی ابراز شده رنج و مشكل مشاھ

و از دل ھمین مشاھده و ابراز می توان شناخت از نظم . است
یا مثال بھ مورد مایكل جكسن . موجود را تكامل و پاالیش داد

كم نیستند كسانی كھ این ھنرمند را نماد ابتذال و . نگاه كنید
اما . نندانحطاط و فساد جامعھ سرمایھ داری امپریالیستی می دا

مایكل جكسن ھم جزء كسانی است كھ از این نظام در رنج 
كافی است . مھم نیست كھ این را بھ زبان می آورد یا نھ. است

،  بھ یبھ چھره اش نگاه كنید تا رنجی كھ نظام سرمایھ دار
  .دست خود او،  بر چھره اش تحمیل كرده است را ببینید

ما . ز ماركسیست ھابرگردیم بھ انتقادات پست مدرنیست ھا ا
انتقادات صحیح كھ زمینھ یك دیالوگ . با سھ نوع انتقاد روبروییم

.  درست است و بخشا نادرستَانتقاداتی كھ بخشا. خوب می شود
و باالخره . در این حالت باید بتوانیم سره را از ناسره جدا كنیم

ولی حتی این مورد آخر ھم ما . انتقاداتی كھ كامال نادرست است
ا زمینھ ھا و بازتاب ھایی روبرو می كند كھ در صورت را ب

استفاده از این فرصت می توانیم از محدوده آن انتقاد نادرست و 
این نوع انتقاد نیز . قضاوتی كھ در مورد ما شده فراتر برویم

می تواند پرسش ھایی را در مورد . می تواند برانگیزاننده باشد
ما در صحرا ایستاده . لی بزنممثا. یك پدیده در ذھن ما ایجاد كند

شمال آن : یك نفر می گوید. ایم و بھ دنبال جھت شمال می گردیم
اما ھمین . ممكن است درست برعكس گفتھ باشد. طرف است

حرف او،  می تواند این ایده را در ذھن ما دامن بزند كھ 
. خوبست بھ جھت عكس آنچھ او می گوید ھم نگاھی بیندازم

بھ این معنی از انتقادات . ز شمال پیدا شودشاید نشانھ ھایی ا
 بھ شیوه ای كھ َمثال. كامال نادرست ھم می توان آموخت

پست مدرنیستھا از ماركسیست ھا انتقاد می كنند نگاه 
ماركسیست ھا چنین كردند؛ ماركسیست ھا چنان ”. كنید
دنبال مبانی عام برای . ماركسیست ھا دگم ھستند! كردند

رسالت خود را روشن كردن . گردندھمھ پدیده ھا می 
 فرقی َماركسیست ھا اساسا. مردم تاریك اندیش می دانند

با متفكران عصر روشنگری و مدرنیست ھا ندارند 
خب،  بعضی ماركسیست ھا باید این انتقادات را “ ....و

منظورم این نیست كھ ماركسیسم باید این را جدی ! جدی بگیرند
ركسیسم وارد است بلكھ دارم از بگیرد و این انتقادات بھ ما

واقعیت اینست كھ بخشی . بعضی ماركسیست ھا حرف می زنم
یعنی در . از ماركسیست ھا،  دمكرات ھای خرده بورژوا ھستند

 افق ھای دمكراتیك َچارچوب افق ھای بورژوایی یا بخشا
برخی اوقات تشخیص اینكھ فالن فرد . انقالبی حركت می كنند
و كمونیسم جھانی حركت می كند یا بھ در مسیر سوسیالیسم 

دنبال تبدیل ایران بھ یك كشور سرمایھ داری پیشرفتھ،  شبیھ بھ 
بنابراین می بینید . كشورھای اروپایی است،  خیلی دشوار است

وقتی كھ پست مدرنیست ھا بعضی سواالت را در مورد نحوه 
تفكر ماركسیست ھا مطرح می كنند،  یا می گویند كھ شما 

یست ھا پدیده ھا و فرایندھا را منجمد می كنید،  می تواند ماركس
  . جوانبی از حقیقت در انتقاداتشان وجود داشتھ باشد

مشكلی كھ با پست مدرنیست ھا داریم اینست كھ ھیچوقت 
نمی توانیم بھ شكل یكدست و سر راست در مورد نحوه تفكر 

 یعنی مشكل اینست كھ طرز تفكر منسجم و! آنان صحبت كنیم
نمی شود با آری و نھ،  در مورد تفكری كھ . یكپارچھ ای ندارند

. ھمھ اش گرایش است و التقاط. مطرح می كنند اظھار نظر كرد
می گویند جھان بھ آن . ھمھ اش تردید است در مورد ھمھ چیز

مفھومی كھ شما می گویید و می خواھید آن را تحلیل كنید و 
 را فھمید و جھت یا جھات نمی توان آن. تغییر دھید وجود ندارد

نمی شود گفت . تحول و تكاملش را شناخت و در آن مداخلھ كرد
پس بھترین كار . و تعیین كرد كھ بھ چپ برویم یا بھ راست

خب،  این دیدگاه بھ درد . اینست كھ ھمین وسط ھا شناور بمانیم
این دیدگاه بیشتر با بخش ھایی از . توده ھای پرولتر نمی خورد

.  داردخورندن خرده بورژوا و نسبتا ممتاز در جامعھ روشنفكرا
با این دیدگاه،  مردم نمی توانند دشمنان و مشكالت خود را 

فرض كنید یكی دندان درد گرفتھ است ولی . تشخیص دھند
دیدگاه پست مدرنیستی بھ او می گوید شاید این درد از شكم ات 

 تصور می باشد؛ شاید ھم مثل مریض خیالی نمایشنامھ مولیر، 
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پست مدرنیست ھا می گویند اگر . یكنی كھ داری درد می كش
این وسط پزشكی پیدا شود و بگوید این درد از عفونت لثھ است 
. و راه حلش جراحی است،  بیخودی دارد حكم مطلق می دھد
. خب،  مردم معموال دچار این نوع اغتشاش ھای فكری نیستند

بخش ھای محدود و یعنی این جور حرف ھا معموال در بین 
  . قشرھای مشخصی خریدار دارد

با وجود این،  مبارزه ایدئولوژیك با پست مدرنیست ھا و 
دارم از شرایطی . البتھ یاد گرفتن از آنان،  اھمیت خود را دارد

صحبت می كنم كھ چپ ھا تا گردن در تدریج گرایی و 
ھمھ چیز را زیادی ساده و تك خطی . اكونومیسم فرو رفتھ اند

ھمھ چیز را از پیش تعیین شده می بینند و بھ عوامل . می بینند
گوناگون و متناقض درگیر در تحوالت و تكامل پدیده ھا توجھ 

تردیدی در مورد . بگذارید مثالی از داروین بزنم. الزم را ندارند
اھمیت تئوری انقالبی و علمی داروین در زمینھ تكامل و  

وین تئوری ھای ماتریالیستی تاثیرات عمیقی كھ بر تكوین و تد
،  آیا یولی در این تئور. تاریخی بر جای گذاشت وجود ندارد

دیدگاه ھای مكانیكی معینی وجود نداشت؟ آیا ھمین دیدگاه ھا 
باعث تنگناھای معین در تئوری داروین نشد؟ علت این امر 
. گرایش آشكار داروین بھ برخی از نظرات آدام اسمیت بود

 ھر فرد برای منفعت شخصی خود درگیر یعنی این نظر كھ
تالش و رقابت با دیگران می شود و كل جامعھ از این رقابت 

تئوری داروین مبنی بر بقای انواعی كھ . ھمگانی منتفع می شود
بیش از سایرین با محیط و شرایط مطابقت دارند،  با تئوری 

منظورم بھ ویژه . بقاء در اقتصاد سرمایھ داری ھمخوانی دارد
خب،  گرایشات نادرستی كھ در . قولھ انتخاب طبیعی استم

تئوری داروین وجود داشت باعث شد كھ نظراتش ازجوانب 
می بینیم كھ تا ھمین . مختلف و آشكارا مورد ھجوم قرار بگیرد

كسانی كھ . امروز، بنیادگرایان مسیحی بھ داروین حملھ می كنند
تغییرات در بھ افسانھ خلقت باور دارند روی جنبھ تدریجی 

فرایند تكامل داروینیستی انگشت می گذارند و می گویند این 
بقای طبیعی گزینش شده،  این امتیاز یا منفعتی كھ در مورد این 
یا نوع را می بینیم چرا در مورد یك چشم معیوب اتفاق نمی 

اگر این چارچوبی كھ داروین برای انتخاب طبیعی جلو . افتد
زی باعث بقای آن چشم معیوب یا گذاشتھ درست است،  چھ چی

در ارگانیسم بدن می شود؟ ) یبھ لحاظ ژنتیك(ھر عضو معیوب 
پیروان افسانھ خلقت از این حرف،  نتایج غیر علمی و ایده 

یعنی زیر آب تئوری تكامل داروین . لیستی خود را می گیرندآ
را بھ طور كلی می زنند و دست پنھان و خواست خالق بزرگ 

 آفرینش چشم ھای معیوب و دست ھای سالم را علت العلل
یعنی داروین بر اثر جوانب نادرستی كھ در . معرفی می كنند

دیدگاه ھا و انعكاس آن در تئوری ھایش وجود دارد با پای خود 
عین ھمین قضیھ در مورد . بھ دام خلقت گرایان می افتد

ماركسیست ھا و گرایشات نادرستی كھ در تئوری ھا و 
یعنی زمینھ حملھ بھ . ان بروز می كند وجود داردعملكردھای ش

برگردم بھ نكتھ . ماركسیسم و یا انتقاد از ماركسیستھا می شود
آغازین بحث، چھ حملھ پیروان افسانھ آفرینش بھ داروین،  چھ 

علیرغم ھر (انتقادات پست مدرنیست ھا بھ ماركسیست ھا،  
ول بھ باز كردن ،  باید در درجھ ا)ماھیتی و نیتی كھ داشتھ باشد

دید ما نسبت بھ اشكاالت و تنگناھا در تئوری انقالبی و 
  .عملكردھایمان خدمت كند

داروینیسم را باید جزء جزء كرد و مورد بررسی و ارزیابی 
یا دقیقتر گفتھ باشم،  . منظورم توسط ماركسیسم نیست. قرار داد

این كار می تواند و می باید از . فقط توسط ماركسیسم نیست

نمی توانیم داد سخن بدھیم كھ این . سوی كل جامعھ انجام شود
ما كھ قرار . ھستیم كھ صالحیت نقد داروینیسم را داریم“ ما”

ما می خواھیم جامعھ را رھبری . نیست جایگزین جامعھ شویم
. این ما نیستیم كھ انقالب می كنیم. مردم را رھبری كنیم. كنیم

. یم كھ جامعھ را می سازیماین ما نیست. انقالب كار مردم است
ما نماینده عنصر پیشرو آگاه جامعھ . مردم جامعھ را می سازند

بھ ھمین ترتیب،  ماركسیسم قرار نیست كھ جایگزین . ھستیم
ماركسیسم از طریق دیالكتیك بھ علوم نزدیك می . علوم شود

دیالكتیك . دیالكتیك است كھ علوم را در بر می گیرد. شود
بنابراین . ی شود بلكھ آنھا را در بر می گیردجایگزین علوم نم

ماركسیست ھا می توانند و می باید با ماتریالیسم دیالكتیكی بھ 
دیدگاه ھا و نظرات،  بھ عملكردھا و انتقادات و حمالت از 

) منجملھ پست مدرنیست ھا(جانب ھمھ گرایش ھا در جامعھ 
  .برخورد كنند و از این راه بیاموزند

.  آخر در زمینھ آموختن از پست مدرنیست ھاو باالخره نكتھ
یكی از چیزھایی كھ مانع تالش ما برای آموختن از پست 
مدرنیست ھا می شود این باور و نگرش است كھ اینان ساختھ و 
پرداختھ سرمایھ داری برای مقابلھ با ماركسیسم و انقالب 

واقعیت اینست كھ . این نگرش واقعا ذھن را فلج می كند. ھستند
ست مدرنیست ھا سرشار از جوانب خرده بورژوایی و ایده پ

وقتی كھ صحبت از سرنگونی سیستم پیش می . الیستی ھستند
وقتی كھ می . آید،  آنان می گویند كھ در پی سرنگونی نیستند

پرسیم چرا؟ معموال جواب می شنویم كھ اگر نظام را سرنگون 
 بھ عالوه،  .كنیم،  با دست خود ھیوالھای جدید درست می كنیم

 نمی دانیم كھ چھ چیزی را باید سرنگون كنیم و چھ َما اصال
 نمی دانیم چی بھ چی َما اصال. چیزی را بھ جایش بنشانیم

. خب،  از این حرف ھا دو نتیجھ كلی می توان گرفت! است؟
در این چارچوبی كھ . یكم اینكھ پست مدرنیست ھا با ما نیستند

دوم اینكھ،  علیرغم ھر . ستندگفتیم،  آنان با ما ھم صف نی
ادعایی كھ داشتھ باشند،  آنان واقعا در مواجھھ با نظم و قدرت 

بھ لبھ تیز این رویارویی نزدیك . حاكم،  بھ آخر خط نرسیده اند
حرف ھایی كھ از (مثال بھ این حرف ھا دقت كنید . نشده اند

من مخالف ”): زبان پست مدرنیست ھا ھم زیاد می شنویم
من بھ بچھ ھایم . من مخالف خشونت ھستم.  ھستمتروریسم

از آنان “ .اجازه نمی دھم فیلم ھای خشن تلویزیون را تماشا كنند
خب،  چرا؟ ھمھ ما داریم در بطن خشونت زندگی : می پرسیم
نمی . ھیچكس نمی تواند خود را از خشونت كنار بكشد. می كنیم

 تغییر و شود از یك طرف مطرح كرد كھ من پیشنھادھایی برای
اصالح در جامعھ دارم،  ولی از طرف دیگر خود را از جامعھ 

اگر كسی تغییری را در . و محیط خشن جامعھ دور نگھداشت
چنین جامعھ ای پیشنھاد نكند،  یعنی طرفدار ھیچ تغییری در 

در عین . یعنی ھمدست نظم موجود است. نظم موجود نیست
طبقاتی ـ جھانی در رنج حال،  آدم باید بھ حد كافی از این نظام 

باشد كھ دنبال آموختن مفھوم تغییر و راه ھای تغییر جامعھ 
مشكل پست مدرنیست ھا اینست كھ بھ حد كافی رنج نمی . باشد
اما این نادرست است كھ پست مدرنیسم را ابزاری . كشند

بدانیم كھ بورژوازی حاكم درست كرده ) یو سیاس(ایدئولوژیك 
مالحظات،  برای انتقادات و حتی برای مشاھدات و . است

 .حمالت پست مدرنیست ھا،  باید چشم باز و گوش شنوا داشت
  

  ...ادامھ دارد
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