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  آذر16نگاھی بھ درسھای 
  

  روان سایھ -برناک جوان 
روز دانشجو در دانشگاھھای کشور علیرغم جو ارعاب و 

 با استقبال سرکوبی کھ عوامل حکومتی براه انداختھ بودند نسبتَا
کیفیت برگزاری مراسم، شعارھا و نیروھای . ی برگزار شدخوب

رژیم تالش . ھدایت کننده آنھا در شھرھای مختلف متفاوت بود
زیادی انجام داد کھ مانع برگزاری مراسم روز دانشجو در 

یکی از اھداف اصلی آنھا این بود کھ . دانشگاه تھران شود
قلی را نیروھای چپ نتوانند مانند سال گذشتھ برنامھ مست

آنان در پیشبرد این سیاست از سال گذشتھ تا . سازمان دھند
اما در شھرستانھا رژیم . کنون از ھیچ دنائتی فروگذاری نکردند
برگزاری روز دانشجو . نتوانست این سیاست خود را عملی کند

در شھرھایی چون شیراز و تبریز و بابل نشانھ امواج ادامھ دار 
در شیراز . ش چپ آن استجنبش دانشجویی و پویایی بخ

مبارزه دانشجویان بھ یک مبارزه گسترده توده ای بدل شد و از 
در تبریز جو رادیکالی در مراسم . محیط دانشگاه فراتر رفت

مراسمی متشنج و .  نفره این دانشگاه حاکم بود700سخنرانی 
فعالین چپ این .   مھر چپ را برخود داشتپر شعار كھ عمدتَا

 ر افشای  بسیجی ھا و ھمچنین ند نقش فعالی ددانشگاه توانست
  . پان ترکیستھا  ایفا کنند

♣♣♣♣♣♣  
.  آذز امسال شاھد سھ صف بندی سیاسی مھم بود16مراسم 

صف توده ھای دانشجو؛ صف مقابل آن یعنی رژیم و عواملش 
و دیگری صف نیروھای اصالح طلب کھ حول و حوش دفتر 

  . ردندتحکیم وحدت فعالیتھای خود را جلو ب
شاخص مشترک دو صف بندی سیاسی آخر چیزی است کھ 

  . گذاشت" سیاست مصادره"وان بر آن نام ی تم
یک وجھ آن مصادره مستقیم روز دانشجو بھ اسم دار و 

 کھ عمدتَا. دستھ بسیج و عوامل رسمی رژیم در دانشگاھھا بود
پشتیبانی جریانات موسوم بھ اصولگرای درون حکومت را با 

وجھ دیگر این سیاست، مصادره شعارھای رادیکال . خود داشت
 اصالح طلب ریاناتھا توسط دفتر تحکیمی ھا و جچپ 

  . بودو غیر حکومتی حکومتی 
نتیجھ سیاست اول، یعنی مصادره روز دانشجو بھ نام 
سرکوبگران و دشمنان خونین جنبش دانشجویی پیشاپیش معلوم 

یم آنقدر در رژ. چیزی جز شکست در انتظارشان نبود. بود
دانشگاھھا و جامعھ منفرد و بی پایھ است کھ حتی برنامھ ریزان 
این سیاست مصادره مجبور شدند سخنرانی رھبر جمھوری 

حتی خاتمی نیز . اسالمی را در دانشگاه علم و صنعت لغو کنند
. مجبور شد برنامھ سخنرانی انتخاباتی اش را بھ تعویق اندازد

بھتر از ھر کسی می دانند کھ ھر گردانندگان جمھوری اسالمی 
حرکت حساب نشده از سوی آنان  می تواند بھ تحریک توده 
ناراضی دانشجو بیانجامد و ھمچون جرقھ ای انبار باروت خشم 

از این روست کھ ھمھ جناحھای حکومتی . مردم را منفجر کند
البتھ این را ھم . با احتیاط بھ جنبش دانشجویی برخورد می کنند

فھ کرد کھ دامنھ اختالفات در بین جناحھای مختلف باید اضا
 بویژه در ارتباط با انتخابات -حکومتی منجملھ جناح اصول گرا 

ی برخی ی چنان گسترده است کھ موجب عدم کارا-پیشاروی 
ھر جناحی بدنبال منفعت خود است و . سیاستھای شان می شود

  . نمی خواھد در شرایط کنونی بھ دیگری امتیاز دھد
ھ دوم سیاست مصادره کھ از وجھ اول جدا نیست، در وج

. تظاھرات دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تھران بارز بود

آنان این بار مصادره شعارھای بخش چپ جنبش " ابتکار عمل"
این امر بیش از ھر چیز نشان از بی پایگی آنان  . دانشجویی بود

جلب توجھ آنان مجبورند برای . در میان توده ھای دانشجو است
چھره نمایی کھ مھر عوامفریبی را . دانشجویان چھره نمایی کنند

این روش بیان مھارت دیرینھ اصالح طلبان . نیز بر خود دارد
ی در یآنان ید طوال. در جعل شعارھا و تزویر سیاسی است

ضرب سکھ ھای جعلی و قالب کردن آن بھ جای سکھ ھای 
  .واقعی بھ مردم دارند

 محدود کردن فعالیت نیروھای چپ بطور رژیم با سرکوب و
این . مستقیم و غیر مستقیم بھ این سیاست کمک کرده است

. ھمسویی را نباید بھ صورت یک توطئھ از قبل طراحی شده دید
کید بر موقعیت عینی مشخص و صف بندی ھای سیاسی أبلکھ ت

. جامعھ قابل مشاھده استاست کھ در دانشگاه و بطور کلی 
این سیاستھا نیروھای طبقاتی و ائتالفات سیاسی یک از پشت ھر

. معینی قرار دارند کھ از پایگاه اجتماعی معینی نیز برخوردارند
بھ توان اصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی در صحنھ 
سیاسی نباید کم اھمیت داد، یا مسئلھ را ساده گرفت و 

کھ تا زمانی . خوشخیاالنھ پایان نفوذ لیبرالھا را اعالن کرد
آگاھانھ این سیاستھا توسط بخش پیشرو جامعھ بھ مصاف طلبیده 
نشوند و توھمات اصالح طلبانھ در میان مردم جارو نشوند، این 

  . قبیل بیراھھ ھا مدام در جامعھ باز تولید می شوند
سبھ قدرتمندی پشت سیاستھای ننیروھای سیاسی طبقاتی بال

. برخوردارندلیبرالی قرار دارند کھ از امکانات بسیاری 
 آذر امسال شاھد بودیم بسیاری از نیروھای 16ھمانطور کھ در 

ملی مذھبی و جبھھ ملی چی ھا و پان ایرانیستھا و جریانات 
ناسیونالیست درون ملل تحت ستم ھر یک بھ شکلی بھ تقویت 

  . صف دفتر تحکیم یاری رساندند
نبش جاگر بخش چپ : این سیاستھا محکوم بھ شکست ھستند

شکنندگی این سیاستھای لیبرالی در ! جویی درست عمل کنددانش
این تناقض در رفتار و کردار سیاسی . ماھیت شان نھفتھ است

می توان با دروغ عده ای را . پیروان این سیاست آشکار است
برای مدتی فریب داد اما نمی توان ھمھ را برای ھمیشھ فریب 

  . داد
ت کھ از یک مھمترین تناقض پیروان این سیاست آن اس

طرف می دانند کھ با توده ناراضی و رادیکالی روبرو ھستند و 
از سوی دیگر . مجبورند با شعارھای رادیکال چھره نمایی کنند

راه حل شان دخیل بستن بھ امام زاده ھای . انبانشان تھی است
شرکت در .... بی معجزه ای چون خاتمی و موسوی و نوری و 

ی انقالبی چپ را کھ بیان خواستھ آنان شعارھا. انتخابات است
ھای واقعی مردم است مصادره می کنند تا بتوانند مردم را بھ 

. ی در فریب انتخابات پیشاروی بکشانندأپای صندوقھای ر
آنھا از برمال شدن استراتژی شان می . تضاد واقعی اینجاست

کھ (آنھا از این واھمھ دارند کھ بساط کارزار انتخاباتی . ترسند
جھ مھم در وابستھ نگھ داشتن مردم بھ نظام از لحاظ یک و

از این رو است کھ رھبران . بھ ھم بخورد) ایدئولوژیک  است
دفتر تحکیم وحدت دست پیش را می گیرند کھ پس نیفتند و از 

شرکت یا عدم شرکت فارغ "ھمین حاال مقدمھ چینی می کنند کھ 
ک ئولوژیاست و ھرگونھ صبغھ ایداز نظرگاھھای ایدئولوژیک 

با اینکھ خودشان مبلغ سخیف ترین نوع ". دادن خطا است
ایدئولوژی اند اما دانشجویان را از برخورد ایدئولوژیک بھ 

خود این مسئلھ نشان می دھد کھ فعالین . انتخابات  می ترسانند
چپ دانشجویی در چھ زمینھ ھایی باید وظایف خود را محکمتر 

ج  مداوم علم و ایدئولوژی بدون تبلیغ و تروی. در دست بگیرد
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برای دردھای جامعھ  واقعیکمونیستی نمی توان بھ راه حلی 
 .دست یافت

♣♣♣♣♣♣ 
تالش دفتر تحکیم وحدت برای مصادره شعارھای چپ در 

برافراشتن شعارھایی . ی زنان نیز قابل توجھ استیمورد رھا
نھ بھ اعدام، نھ بھ "؛ " رھایی جامعھ است،رھایی زن"چون 

یکی از بی تناسبترین، "  ی نھ بھ تفکیک جنسیتسنگسار،
متناقضترین و ھمچنین ھدفمندترین شعارھای این مردساالران 

حقوق زن "کسانی کھ مدتھا مبلغ تبلیغ شعار . اسالمی است
بودند، کسانی کھ سالھا بر سنگسار " مشابھ با مرد است نھ برابر

 -خرداد زنان چشم فروبستند؛ رھبران سیاسی شان در دوره دوم 
مانند عطااهللا مھاجرانی وزیر ارشاد خواھان سنگسار پنھانی 
زنان بودند و رھبران فکری شان مانند عبدالکریم سروش، زنان 

را شایستھ دانستن فلسفھ نمی دانستند؛ بازجویان دوم خردادی 
دانشجو فروگذاری فعال شده شان از ھیچ اھانتی بھ دختران 

  !  دافع رھایی زنان شدند؟ یک شبھ م- نکردند و نمی کنند
دفتر تحکیم وحدتی ھا دریافتند کھ دختران دانشجو با 
خواستھای ضد تبعیض جنسیتی بھ عنوان یک نیروی رادیکال 

آنان بھ ھمین دلیل تالش می . در جنبش دانشجویی ظھور یافتند
کنند بھ اشکال مختلف مھار و کنترل این بخش از جنبش را 

ز آن در اختیار خود گیرند و ا
در . استفاده ابزاری کنند

شرایط سیاسی امروزین طرح 
قوق حشعارھایی در دفاع از 

زنان از جانب آنان یک ظاھر 
سازی برای استفاده از نیروی 
زنان در رقابتھای انتخاباتی 

  . آتی است
زی جمھوری اسالمی را باید افشا کرد،  تیھمانطور کھ زن س

ایی ناپذیر از وظایف ی جدیافشای چنین عوامفریبی ھا نیز جز
اما چپ بھ وظایف خود در قبال . فعالین چپ در دانشگاه است

نیروھای چپ با وجود . مسئلھ زنان نیز باید آگاھانھ عمل کند
اینکھ در برآمد دوباره خود در دانشگاھھا پرچمدار شعارھای 
رادیکال درمورد زنان بودند ولی ھنوز نمی توانند بھ بسیاری 

االت تکامل یابنده این بخش پاسخ گویند؛ از نیازھا و سئو
، پراتیک و رفتاری در پیش گیرند کھ دختران دانشجو یتئور

افق رھایی خود و تحقق آمال و آرزوھای خود را در بخش چپ 
دانشجویی بروشنی ببیند و بھ لحاظ کمی و کیفی نقش مھم، 

نبش دانشجویی در جبرجستھ و مستقلی در رھبری مبارزات 
از این رو چپ باید ایده ھا و بینش . ھا ایفا کنندکلیھ عرصھ 

دراین راستا از . خود را درارتباط با مسئلھ زنان تصحیح کند
  .  افکار و عقاید و ایده ھای سنتی در این زمینھ گسست کند

مسئلھ فقط برافراشتن  شعار برابری زن و مرد نیست بلکھ 
می گسست از جھان بینی ای است کھ زن را فردودست مرد 

گسسست ھمھ جانبھ از فرھنگ سنتی و اسالمی است کھ . داند
فرھنگ و . در جامعھ ما ھمھ را تحت تاثیر قرار داده است

سنتی کھ ماھیت ارتجاعی و عقب مانده اش را در ارتباط با 
ھیچ پیوند یا نقطھ . مسئلھ زنان بھ شکل فشرده ای می بینیم

 با این فرھنگ تماسی میان بخش پیشرو و چپ دانشگاه و جامعھ
   )1(. جایز نیست

چپ برای اینکھ بتواند خود را بھ نیروی پیشرو، رادیکال و 
تازه نفس دختران دانشجو متکی کند باید در جمع بندی از تجربھ 
چند سالھ گذشتھ گسست آگاھانھ از دیدگاھھای مردساالرانھ را 

در دستور کار خویش قرار دھد و بھ خواستھ ھای این بخش از 
  .  دانشجویی توجھ ویژه نمایدجنبش

♣♣♣♣♣♣  
عده ای با محدود نگری عدم حضور مستقل چپ در دانشگاه 
. تھران را نشانھ ای از اتمام رسالت چپ در دانشگاھھا می دانند

آنان نھ تنھا قادر نیستند برای شناخت جنبش دانشجویی و 
روندھای تکاملی آن از سطح بھ عمق بروند بلکھ حتی در سطح 

اینکھ حضور چپ . قادر نیستند تمامی فاکتھا را مشاھده کنندنیز 
ثر ؤعلیرغم سرکوبھا در مازندران، شیراز و تبریر برجستھ و م

اینکھ طی یک سال گذشتھ جنبش دانشجویی در سطح کل . بود
 با وقایعی اینکھ. کشور رادیکالیزه تر و گسترده تر شده است

 از محورھای مھم  مسئلھ زنان بھ یکیمانند دانشگاه زنجان،
اینکھ دانشجویان شیراز پشیزی . جنبش دانشجویی بدل شده است

ارزش برای کروبی و رئیس 
قوه مقننھ قائل نشدند، اینکھ 
دانشجویان تربیت معلم و سھند 
تبریز نمونھ ای باال از 
ھمبستگی و مبارزه مستمر و 
متشکل را بھ پیش بردند، 
اینکھ دانشجویان زاھدانی در 

قوکشی ھا عوامل مقابل چا
ھمھ . حکومت مرعوب نشدند

. این ظرفیتھا بیان پایھ عینی مساعد برای رشد چپ است
بخش ...   شعارھا، تظاھراتھا و- دفتر تحکیمی ھا -ھمینکھ 

چپ را مصادره می کنند، خود نشانگر این مسئلھ است کھ آنھا 
آنھا می دانند کھ سطح جنبش و . خطر چپ را دریافتھ اند

بنابراین .  باال رفتھ و خطر پایھ گیری چپ زیاد استمطالباتش
  . ھر کاری الزم باشد انجام می دھند تا مانع رشد  چپ شوند

بخش چپ جنبش . اما ما با واقعیت دیگری نیز روبرو ھستیم
 با مشکالتی روبرو شده  - بھ عنوان فاکتور ذھنی -دانشجویی 

اما با . شدو بھ دلیل ضربھ سال گذشتھ مجبور بھ عقب نشینی 
برخورد درست بھ این مسئلھ می توان گامی جھش وار برداشت 

فعالین چپ دانشجویی طی . و پیشرویھای بزرگی سازمان داد
چند سال گذشتھ پروسھ ھای مختلفی از آزمون و خطا را از سر 

باید از . ما نیازمند جمعبندی علمی از این تجاربیم. گذرانده اند
ژیک و سیاسی  روشھا و فرمھای ضعفھا و نقاط قوت ایدئولو
. تا مانع از تکرار اشتباھات شویم. مبارزاتی مان جمعبندی کنیم

پایھ عینی برای عروج چپ موجود است و گسترده ھم ھست 
اگر بھ شرطی کھ ما بھ عنوان فعالین چپ جنبش دانشجویی با 
تکیھ بھ تجارب غنی و تاریخی مان خط مشی درستی اتخاذ کنیم 

تنھا در این صورت است کھ می توانیم .  کنیمو  درست عمل
  . آینده را از آن خود سازیم

در شرایط کنونی فعالین چپ دانشجویی باید نسبت بھ 
مبارزات دانشجویان در شھرستانھا حساسیت زیادی از خود 

اگر فعالین چپ توجھ جدی بھ این مبارزات جاری . نشان دھند
ین مناطق گرد نیاورند و نداشتھ باشند و پایھ عینی خود را در ا

فقط توجھشان بھ دانشگاھھای تھران جلب باشد،  قادر نخواھند 
   ■.ثیر تعیین کننده ای بر جنبش دانشجویی داشتھ باشندأبود ت
 

.  گسست از فرھنگ و سنتھای اسالمی در ھمھ زمینھ ھا ضروری است-1
ک نمونھ ی. بدون اینکار نمی توان معیارھای جنبش دانشجویی را ارتقا داد

انشجویان در مراسم روز منفی از این عدم گسست شعرخوانی یکی از د
  ...خوانی بھ عنوان مراسم فیلم این شعر. داشنگاه شیراز بود دانشجو در

   9 ادامھ پانویس در صفحھ
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  "یفریاد آزاد"
  برشھایی از مبارزه دانشجویان دانشگاه شیراز

  ییتھای اینترنتبرگرفتھ از گزارشات درج شده در وبالگھا و سا
  

 برناک جوان: گردآوری
رفقای ما توھین بھ مسئوالن  یکی از موارد اتھام دوستان و

موجود  من می خواھم بپرسم آیا دانشجویی کھ از فقر. نظام است
در جامعھ فریاد می زند، آیا دانشجویی کھ از سلب آزادی در 
 جامعھ فریاد می زند، آیا دانشجویی کھ از سرکوب از فقر از

شمایی کھ با سلب  نابرابری فریاد می زند توھین می کند؟ یا
آزادی ھای موجود در جامعھ، یا شمایی کھ با سلب تمام آزادی 
ھای موجود در جامعھ با سرکوب ھر صدای معترض تمام 
خواستھ ھای دیکتھ شده خود را پیش می برید، بھ انسانیت 

 ؟توھین می کنید
وز برای نیازھای انسانی امر ما. ما امروز فریاد می زنیم

آزادی  ابتدایی خود، برای نیاز بھ نان و آزادی برای دستیابی بھ
ما امروز برای دستیابی بھ . و نیازھای اولیھ فریاد می زنیم

اگر نیاز ما بھ نان و آزادی توھین بھ . آزادی فریاد می زنیم
   !شماست، توھین می کنیم

 دیماه 20 - شیرازبخشی از سخنرانی یک دانشجو در دانشگاه 
1387  

  
بیایید ببینیم چرا در دانشگاه شیراز دستگاه سرکوب دولت با 
این وسعت و شدت بھ کار افتاده است؟ دولت در دانشگاه شیراز 
از چھ ھراسیده است کھ این دانشجویان را اینگونھ ھدف ھجوم 

امنیتی خود و کمیتھ سرکوب مستقر در  -یماموران اطالعات
اده است؟ آیا جز این است کھ صرف برگزاری دانشگاه قرار د

 آذر نمی توانستھ دلیل قاطعی برای سرکوب آنھا 16مراسم 
باشد؟ مراسمی کھ ھمزمان در دانشگاه تھران و چند دانشگاه 

  .دیگر در سراسر کشور نیز برگزار شد
دانشجویان دانشگاه شیراز بیش از یک سال است کھ 

 می کنند و متعاقبًا و بھ مصرانھ مسایل صنفی خود را پیگیری
آنھا .  اندسرعت بھ گذار سیاسی ضروری و منطقی روی آورده

بھ درستی جلسھ دیدار نمایشی و تبلیغاتی شیخ مھدی کروبی را 
سپس در جلسھ سخنرانی .  آمیز تبدیل کردندبھ تجّمعی اعتراض

 رئیس فرمایشی مجلس فرمایشی شورای -علی الریجانی 
ترین و در ، حیاتی و ملموسیسال جار در مھرماه -یاسالم

ترین اعتراضات را متوجھ آن عروسک خیمھ نتیجھ، رادیکال
 و بعد اینکھ ؛است ساختندشب بازی تکیھ زده بر صندلی ری

 آذر سال جاری در دانشگاه شیراز با فرم و محتوایی 16مراسم 
 آذر در دانشگاه تھران کھ از 16بھ کلی متفاوت با مراسم آیینی 

.  دفتر تحکیم وحدت سازماندھی شده بود، برگزار گردیدسوی
در حالی کھ دانشجویان شیراز اعتراضات مشخص، عینی و 
ضروری خود را تا سطح رھبری و کلیت نظام بسط و گسترش 
دادند، دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه کھ در جایگاه ابزاری 

ت کنترلی در دست دولت، ھمواره و بھ ویژه در دوران دول
ی اشھموریت مھار اعتراضات رادیکال و ریأمخاتمی 

دانشجویان را با موفقیت بھ انجام می رسانده است، تمام تالش 
خود را در دانشگاه تھران بھ کار بست تا مانع از فراتر رفتن 
اعتراضات از سطح شخص احمدی نژاد و دولت وی شود؛ این 

با ریاکاری  نبود کھ دفتر تحکیم 1378فقط در شورش ھای تیر 
ای و انقالبی توده دانشجویان خشمگین تمام، اعتراضات ریشھ 

کومتی را کھ در حال حرکت بھ قصد تصرف نھادھای حیاتی ح
ای آنھا را منصرف ساخت، بودند مھار و با ھنرمندی فریبکارانھ

بلکھ امروز نیز می بینیم کھ چگونھ تیغ سانسوِر اساسًا حکومتی 
ذر بھ روی سخنرانی کسانی کھ حتی  آ16خود را در تریبون 

د و انعکاس اخبار گشایی شد، میاجازه سخنرانی بھ آنھا داده م
اعتراضات دانشگاه شیراز را تا آنجا کھ بھ رھبری و کلیت نظام 

اگر امروز مبارزات در . کندیشود سانسور میمربوط م
ھای شود، مرزھا و محدودیتیدانشگاه شیراز موفق م

می در دانشگاه را پشت سر می گذارد و ما اعتراضات تحکی
توانیم در آنجا شاھد فریادھایی باشیم رھایی یافتھ از تیغ یم

کارانھ، ھمھ را مرھون عدم مداخلھ و حضور سانسور محافظھ
  . ھای اسالمی ھستیمتشکیالتی تحکیم و انجمن

خیزد و یفعالیت سیاسی از بدنھ دانشجویی واقعی برم
فق شده است مرزھای نمایشی متعارف خود اعتراض ماھیتًا مو

، یرا زیرپا گذارد و تا تحقق اھداف واقعی یک مبارزه واقع
از این حیث است کھ مبارزات در . ، تداوم یابدیقاطعانھ و پیگ

کند و سرکوب این جریان یای پیدا مدانشگاه شیراز اھمیت ویژه
-یرا برای جمھوری اسالمی دشوار و در عین حال حیاتی م

امروز فعالیت سیاسی در دانشگاه شیراز بھ ما می گوید . ازدس
ایم؛ کھ کھ ھمھ تا نفر آخر در گرداب حقایق واقع کشیده شده

مردمی کھ از جریان تاریخ برکنار باشند و بخواھند مستقًال 
  . زندگی کنند وجود ندارند و مخلوق تصورات ھوسبازان اند

 شیراز آمد و با بدین خاطر است کھ کروبی باز بھ دانشگاه
سف از برخوردھای حذفی و تحقیرآمیز با دانشجویان أابراز ت

این حرکت جدید را ناشی از سیاست ھای غلطی دانست کھ در 
  . نزدیکی انتخابات اعمال می شود

وگو با یکی از  رییس دانشگاه شیراز ھم بھ تازگی در گفت
اتھاماتی را بھ » یفرھنگ آشت«ھای چاپ تھران  روزنامھ

انشجویان منتسب کرده، کھ ھیچیک از سوی دادستان شیراز د
  .عنوان نشده است

وگو با این روزنامھ، جرم این  محمد ھادی صادقی در گفت
رسانی  دانشجویان را ارتباط با بیگانگان، دریافت حقوق، اطالع

و ھمکاری با گروه منافقین دانستھ کھ گویا اشاره بھ سازمان 
 در ادبیات سیاسی جمھوری مجاھدین خلق ایران است کھ
  .شود یاسالمی از آنھا بھ این نام یاد م

ھا در  این در حالی است کھ ھیچ کدام از این اتھام 
وگوی این روزنامھ با دادستان عمومی و انقالب شیراز  گفت

مطرح نشده است و قبل از اینکھ در مراجع قضایی حکم قطعی 
ی اتھام نیز برای کسی صادر شود بکار بردن واژه جرم بجا

  .خودش سر دراز این داستان را بھم می آورد
جابر بانشی دادستان عمومی و  در کنار این رویدادھا،

انقالب شیراز ھم کھ اتھام اصلی این دانشجویان را توھین بھ 
، رھبر جمھوری اسالمی ایران و تبلیغ یا اهللا علی خامنھ آیت
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ھای دانشجویان  یعلیھ نظام، اعالم کرده است، بر دامنھ نگران
  .در این باره افزوده است

ھای گوناگونی را در بر  م پرونده این دانشجویان اتھا
: ھا یک اتھام مشترک نیز زده شده است گیرد، اما بھ تمام آن یم
؛ اتھامی کھ این »توھین بھ مقام ھای جمھوری اسالمی ایران«

ای ھ روزھا پس از اقدام علیھ امنیت ملی در بسیاری از پرونده
، صنفی یا مدنی و مسائل امنیتی یھای سیاس مربوط بھ فعالیت

  .شود یدیده م
حال حاضر فشارھای رژیم در دانشگاه شیراز آنقدر زیاد  در

شده و فضا آنچنان امنیتی شده کھ بسیاری از دانشجویان فعال 
در اعتراضات، دچار افت روحیھ شده اند، بسیاری از رفقایی 

ندانی شده بودند ھم درگیر کارھای کھ احضار و بازداشت و ز
قضایی ھستند و در کنار این موارد دانشجویان عادی ھم در 

بسیاری از آنھایی کھ .  شدیدی بسر می برنداضطرابول و ھ
فشار زیادی بر در اعتراضات حضور داشتند، در حال حاضر 

  . خود حس می کنند
الزم بھ ذکر است کھ در ھر مبارزه ای ما با افت و خیز 

بدون این افت و خیزھا، شاھد پیشروی موج . روبرو می شویم
ھمان اندازه کھ مھم است کھ مبارزه در . وار نیز نخواھیم بود

 دورانھای افت نیز باید دردوران اوج را درست پیش ببریم 
کارھایی زیادی است کھ . سیاست و روش صحیح داشتھ باشیم

 دستاوردھای انوتمی . می توان در دوره ھای افت انجام داد
 گذشتھھای  جمع بندی از فعالیت حاصلھ را تحکیم کرد؛ بھ

  روشھای صحیح و نا صحیح برخورد با مشکالت، روپرداخت؛
 .گر را مورد بررسی قرار دادرو شدن با نیروھای سرکوب در

انجام این جمع بندی ھا می تواند بھ رشد جھش وار جنبش ما در 
انجامد و رفقای فعال و آینده و در دور بعدی اعتراضات بی
بر افت روحیھ ھا زمانی . درگیر در این پروسھ را آبدیده تر کند

می توان غلبھ کرد کھ ھمگان را بھ یک جمعبندی علمی و 
ماتریالیستی از اوضاع مسلح کنیم و افق و چشم اندازھای 
روشن مبارزاتی مان را عمیقتر درک کنیم و در پرتو آن بھ 

اف درازمدت و کوتاه مدت مبارزه دست ارزیابی درستی از اھد
ھر مبارزه ای فراز و نشیب دارد و نباید توقع پیروزی . یابیم

دور تازه مبارزات این . در ھر عرصھ ای را داشتفوری 
فقط می . حقیقت را اثبات خواھد کرد و تا کنون نیز کرده است

ذھنی فعال ما  و  تدارک دور بعدی نقش دخالتگری ماند 
ر بعدی مبارزات  بدون تحلیل و جمع بندی از دو. مبارزه

پیروزی ھا و شکست ھا، موفقیتھا و نا کامی ھای دور قبل 
      .امکان ندارد

 امروزه در حالی کھ جمھوری اسالمی فرایند تبدیل ھمھ
 سر می گذارد جانبھ بھ یک نظام سراپا پاسدار سرمایھ را پشت
مت سرمایھ، از و در جایگاه ابزار سرکوب تمام عیار در خد

ھیچ اقدامی برای سرکوب، فریب و خفھ کردن صدای اعتراض 
کارگران، زنان، کشاورزان، معلمان و دانشجویان رویگردان 

 جنبش دانشجویی و دانشجویان پیشرو شیراز با مبارزات ؛ستنی
-ی، در راه تحقق آرمانھا و اساسیراستین، واقعی و ضد نمایش
ی را از خود بروز می دھند کھ ای ھترین نیازھای انسانی اراده

نوید بخش مبارزات راستین برای محو ھرگونھ ستم طبقاتی در 
دانشجویی و شرایط سیاسی  جنبش"بقول لنین در . ایران است

آغاز کوچک یک مبارزه دانشجویی کوچک " 1908؛ یکنون
می تواند مقدمھ بزرگی بر آنچھ باشد کھ پس از آن فرا خواھد 

اگر امروز نھ، شاید . می بھ دنبال خواھد آوردرسید و نتایج عظی
   ■!اگر فردا نھ، شاید روزی پس از آن. فردا

  گزارش ارسالی یکی از فعالین تجمعات دانشگاه شیراز
  "گر تیر و فتنھ بارد، جنبش ادامھ دارد"

  

در حال حاضر روزھای زیادی از اعتراضات اصلی در 
انشجویان فعال دانشگاه شیراز می گذرد و احکام خیلی از د

جو بھ کلی با روزھای .  است بازداشت شده ھم صادر شده
مسئوالن دانشگاه و بیرون دانشگاه ھم . اعتراضات تفاوت دارد

اما ببینیم کھ چھ گذشت در . برخوردشان تغییر محسوس یافتھ است
  :این دوره اخیر در دانشگاه شیراز

ا با اتھام  آذر بود کھ پرونده سازی ھ18بعد از تریبون آزاد 
توھین بھ مقدسات رو شد و اعتکاف سیاسی بسیج و جامعھ اسالمی 
دانشگاه اعالم کرد کھ باید با فعالین اعتراضات اخیر و ھمچنین 

بھانھ اصلی آنھا . بدنھ دانشجویی آن برخورد شدید صورت گیرد
  .بود" توھین بھ مقدسات و مسئوالن نظام"ھم 

عی از دانشجویانی کھ این رویھ ھمچنان ادامھ دارد و اطال
... با این تعلیق ھا و محرومیت ھا و. بازداشت می شوند نیست

جنبش دانشجویی در شیراز ھم بھ سمت سرکوب پیش می رود و 
  !  با سناریوسازیالبتھ دقیقَا

با این احکامی کھ ھرروزه اعالم می شود و عده ای از 
یم کھ تحصیل محروم می شوند، ما ھمھ نگران ھستیم و می خواھ

. صدای ما را بھ ھر نحوی کھ ممکن است بلند کنید و انعکاس دھید
جنبش دانشجویی را سرکوب می کنند ولی . این اخبار را پخش کنید

این موقتی است و کل جنبش را کھ نمی توانند و ما ھمچنان روی 
مواضع خودمان ھستیم و این راه را ادامھ می دھیم و اسیر 

  . خواھیم شدسرکوب و فریب اینھا ھم ن
در حال حاضر ما بدلیل تجمعات ادامھ دار خود منتظر احکام 
جدیدی از طرف کمیتھ انظباطی و سایر نھادھای سرکوبگر درون 

ھر روز عده بیشتری را محروم و از . و بیرون دانشگاه ھستیم
تحصیل معلق می کنند کھ بنظر ما این دور تازه ای از 

  . سرکوبھاست
باید بگویم کھ ما اولتیماتوم دادیم و در مورد اعتصاب غذا 

 ھم آماده بودیم و حتی کمیتھ ھای خود را ھم تشکیل داده کامَال
بودیم ولی با حکم قاضی کھ قرار کفالت و وثیقھ برای دستگیر شده 

البتھ این پروسھ سرکوب .  لغو کردیمھا صادر کرده بود، آنرا موقتَا
طی درون دانشگاه ھنوز ادامھ دار است و تازه واکنش کمیتھ انظبا

اگر سرکوبھا ادامھ پیدا کنند ما حتما برنامھ اعتصاب . معلوم نیست
  . غذا را پیش خواھیم برد

ما برنامھ . در حال حاضر ما در ادامھ کار کمی مشکل داریم
لغو امتحانات را داشتیم، ولی حاال با ارعابی کھ از طرف بسیج و 

بیانیھ ھایی با امضا بسیج و . شده کمی جو را از دست داده ایم... 
در دانشگاه ) تقلبی(جامعھ اسالمی دانشگاه و انجمن اسالمی مستقل 

پخش می شود کھ خواھان برخورد شدید با فعالین اعتراضات و 
بدنھ دانشجویی ھستند و آنرا محکوم کرده اند و تھدید بھ اقداماتی 

ا ما ھم انتظار برخوردھای شدیدتری ر. از سوی خود می کنند
بدنبال این جو سرکوب و خفقانی کھ حاکم شده، عده ای از . داریم

دانشجویان حتی مخالف اقدامات ما شده اند و عده بیشتری نیز 
ت نمی کنند حمایت خود را از ما نشان أ کنار کشیده و جرعمَال
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تعداد دانشجویانی کھ در تجمعات اخیر حاضر بودند، این ! دھند
 کل ما در شرایط فعلی با جو مناسبی در. موضوع را اثبات می کند

  . روبرو نیستیم
در حال حاضر حس خستگی و ناامیدی دانشجویان دانشگاه 

جو دانشگاه بشدت امنیتی است تا آنجا .  استشیراز را فرا گرفتھ
تعدادی !  وارد کار شده110کھ برای برخورد با دانشجویان پلیس 

باطی و حراست  از طرف ریاست دانشگاه، کمیتھ انظکھ اخیرَا
دانشگاه احضار شده اند، تھدید بھ برخوردھای بمراتب شدیدتری 
شده اند یا بطور کامل از ھمھ امکانات رفاھی مثل خوابگاه محروم 

  . شده اند
دانشجوی دختری بدلیل فعالیت در حوزه زنان بھ شدت زیر 
فشار قرار دارد و دانشجوی پسر دیگری بدلیل مقاومت در 

یرون بشدت مورد شکنجھ و ضرب و شتم قرار بازداشتگاه و ب
.  و خانواده وی نیز فشار سختی را تحمل می کنند استگرفتھ

  !جالب اینجاست کھ او برادر شھید است
ت می توان أنکتھ مھمی کھ باید اضافھ کنم اینست کھ بھ جر

دختران ھمراه % 70گفت اعتراضات دانشگاه شیراز با حضور 
  . راضات فعال بودندبود و آنھا بھ شدت در اعت

در کل دستاوردھای جنبش دانشجویی در شیراز بسیار ارزنده 
بوده و این ھراس را در مسئوالن نظام ایجاد کرد کھ آنھا را با 
سناریوی مشابھی مثل دانشگاه امیرکبیر وارد پروسھ سرکوب 

اوضاع بھ ناگھان چنان شد کھ تمام نھادھای سرکوبگر بیرون . دننک
رگانھای موازی درون دانشگاه دست بدست ھم دادند تا دانشگاه با ا

  . با سناریوسازی آنرا نابود کنند
می توان گفت کھ جنبش دانشجویی بدلیل ماھیت أت اما بھ جر

این ھمان چیزی است کھ در . سیال بودنش، نابود نشدنی است
جنبش در دانشگاه شیراز سرکوب . دانشگاه شیراز می توان دید

گر تیر و فتنھ بارد، ": شعار معروف ما اینست. دنشده و نخواھد ش
  . "جنبش ادامھ دارد

♣♣♣♣♣ 
فراخوان  شرکت در آکسیون ھای اعتراضی در حمایت از 

  دانشجویان دانشگاه شیراز و جنبش دانشجویی ایران
 

نشست رئیس  در روز ھای شانزدھم و ھیجدھم آذر ماه و در
یروابستھ با غن دانشجویا مجلس و دانشجویان دانشگاه شیراز،

مرزبندی مشخص با رژیم، در یک گردھمایی گسترده فریاد سر 
  !دادند، آزادی دانشگاه، آزادی جامعھ

آری در مقابل رادیکالیسم دوستانمان، اینبار نیز دستگاه 
از احضار . سرکوب رژیم کلیھ نیروھا و امکاناتش را بکار گرفت

زی در مساجد و  تن از فعالین دانشجویی تا جو سا35و بازداشت 
اعتکاف فرمایشی بسیج دانشجویی تا  بیان اتھامات سنگین قضایی 

  .و تحریم و تھدید علیھ دانشجویان و انتشار بیانیھ ھای جعلی
مدنی، مبارزین چپ  ما جمعی از دانشجویان، فعالین سیاسی و

در ھمبستگی با جنبش دانشجویی  وپناھندگان جوان مقیم اروپا
ز دانشجویان شیراز در روز چھارشنبھ، ایران و در حمایت ا

 بھ و ھانوفر کلن، چھاردھم ژانویھ در شھرھای بروکسل، پاریس
 ؛ا و نمایندگیھای رژیم جمھوری اسالمی می رویمھمقابل دانشگاھ

تا با فریاد مخالفت با رژیم جمھوری اسالمی اعالم کنیم ما نیز تا 
ن قد علم کرده آخرین نفس در مقابل سلطھ و استبداِد لخت و عریا

  .در کنار دانشجویان ایران ایستاده ایم
با برگزای ھمزمان، اعالم حمایت و  ؛آزادیخواھان جھان

ت حضورتان در این آکسیون ھا در جھت کمک بھ ادامھ مبارزا
  .دجنبش دانشجویی با ما ھمراه شوی

 : متشکل از ـ  کمیتھ جوانان ایرانی در اروپا
 پاریس جوانان ایرانی آزاد ـ

  com.blogfa.commitee.www                           ـ آلمان67کانون 
  com.iran@gmail.commitee                 لژیکب کمیتھ دانشجویی ـ

در  ،اروپا آکسیون ھای اعتراضی در گزاریسھ گزارش از بر
 دانشجویی ایران وحمایت از جنبش 

  دانشجویان دانشگاه شیراز 
  

   ھانوفر- "باید خود بھ رھایی خویش برخیزیم"
  

، یبر اساس اعالم قبل
با جنبش ی مراسم ھمبستگ

ژه یران بویدر ایی دانشجو
راز یان دانشگاه شیدانشجو

ی س اصلیدر سلف سرو
دانشگاه ھانوفر از ساعت 

کانون "دوازده بھ دعوت 
ن یا. شد آغاز "آلمان -67

با ی مراسم در ھماھنگ
خواھان ی ت جمھوری و با حما"در اروپای رانیتھ جوانان ایکم"

  .  ھانوفر برگزار شد-ران یک ایدمکرات الئ
، در محل تجمع و یبھ زبان آلمانیی مراسم پالکاردھای در ابتدا

ن یبی ھمبستگ: ب شد کھ بر آنھا نوشتھ شده بودصاطراف آن ن
تواند ما ی نمی صریچ قیو ھیی چ خدایو ھی چ قھرمانی، ھیالملل
ن نبرد ما یم، در آخریزیبرخیی د خود بھ رھایدھد، بای اریرا 

دوباره ی روزیما آغاز پی برای م، ھر شکستیشوی روز میپ
ان در زندانند و جالدان در دانشگاه، یران دانشجویست، در ایا

  .کندی ران ابزار شکنجھ صادر میآلمان بھ ا
کتور یو"ی ، ترانھ ھایونالارھا سرود انترناسدر طول مراسم ب

ھ یانیب. پخش شدی بھ زبان فارسی اعتراضی  و ترانھ ھا"خارا
تھ یکم"نامھ مشترک یراز و قطعان دانشگاه شیبا دانشجوی سخن

  . پخش شدی و آلمانی  بھ دو زبان فارس"در اروپای رانیجوانان ا
بھ بحث و ی ان و استادان آلمانی با دانشجو"67کانون "ی اعضا

ی اجتماعی ران و سرکوب جنبش ھایگفتگو در مورد مسائل ا
با جنبش ی ھمبستگی ران پرداختند و از آن ھا خواستند برایدر ا

تھ ینامھ کمیراز قطعان دانشگاه شیران و دانشجویدر ایی دانشجو
در اروپا را امضا کنند کھ با استقبال آنھا مواجھ ی رانیجوانان ا

  . شد
ش گذاشتھ شد کھ بصورت یبھ نمای ل تجمع ماکتن در محیھمچن
ی م خاردار نشان میران را در چنبره سیک دانشگاه در ایسمبل

  . رون زده بودیآن بی ش از درزھایروی داد کھ البتھ جوانھ ھا
مراسم در مصاحبھ با رسانھ ی کانون در طول برگزاری اعضا

 دری رانیتھ جوانان ایکم"ی زبان آلمان بھ معرفی فارسی ھا
ن یھمزمان چنی د بر برگزاریکأ پرداختند و ضمن ت"اروپا
ات یتھ و ادبیت جوان کمیس و بروکسل بھ ھویدر پاری ونیآکس
نکتھ قابل توجھ در . قطع نامھ اشاره کردندی ن اعتراضینو

ھانوفر و اعالم ی رانیان ایدانشجوی ن تجمع تماس برخیھ ایحاش
ان یت دانشجویز حمای نتھ بود ویبا کمی ھمکاری آنھا برای آمادگ

استادان دانشگاه کھ ی برخ. یراناز مبارزات مردم ای چپ آلمان
ی دھھ شصت آلمان فعال بودند اعضایی در جنبش دانشجو

از آنھا ی کیق کردند و یشان تشویت ھایکانون را بھ ادامھ فعال
ی رانیتھ جوانان ایکم"ی اعضای گل برای دستھ ای با اھدا
  .کردت یموفقی  آرزو"اروپا

قھ بھ وقت آلمان در یدقی ن مراسم در ساعت چھارده و سیا
 و "سی پار–آزاد ی رانیجوانان ا"افت کھ تجمع یان یپای طیشرا

  ■ . آغاز شده بود"کی بلژ–یی تھ دانشجویکم"
   آلمان- 67کانون 
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  ما را بگیرید،"
  ما را بگیرید، 

   بروکسل- "زندان شما دانشگاه ماست
  

آکسیونی اعتراضی در برابر ) دیماه 25( ژانویھ 14امروز 
سفارت جمھوری اسالمی و دانشگاه آزاد بروکسل توسط کمیتھ 

این برنامھ ھمزمان و در .  بلژیک برگزار شد-دانشجویی 
ھماھنگی کامل با آکسیونھای برگزار شده در پاریس و ھانوفر 

 پاریس و کانون -یآلمان بود کھ بھ ترتیب توسط جوانان آزاد ایران
کمیتھ "برنامھ مشترکی کھ تحت نام . ر آلمان برگزار می شد د67

جھت حمایت از جنبش دانشجویی و " جوانان ایرانی در اروپا
بویژه دانشجویان دانشگاه شیراز با فراخوان و قطعنامھ ھا و 

  . شعارھای مشترک سازماندھی شد
با حضور زود ھنگام پلیس ویژه، 
رفقای جوان کمیتھ دانشجویی با نصب 

ایشگاه عکسی از دانشجویان دربند نم
کمیتھ جوانان "شیراز و طرح ھایی از 

...  ، بنر روز دانشجو "ایرانی در اروپا
پالکاردھایی حاوی شعار بھ زبان ھای 
فارسی و فرانسھ در بین جمعیت 

  :شعار ھایی از قبیل.توزیع کردند
  یزنده باد ھمبستگی بین الملل 

  . ما رفقایمان را آزاد می کنیم
سرمایھ، بنیادگرایی : ن از سھ چیز متنفرمم

  ی، جمھوری اسالمیمذھب
دانشگاه سنگر آزادی است، صدایتان را فریاد 

  .می کنیم
نبرد آخرین را ما می بریم، ھر نبردی کھ ما در 

  آن شکست بخوریم بمعنی پیروزی بعدی ماست
  در ایران دانشجو در زندان است و جالدان در دانشگاه

  ا را بگیرید، زندان شما دانشگاه ماستما را بگیرید، م
  مبارزه شما، مبارزه ماست، از ایران تا یونان

دانشجویان بلژیکی حاضر در محل بعلت تداخل برنامھ 
امتحاناتشان نتوانستند نقشی ویژه در آکسیون بگیرند و فقط ایجاد 

  . ارتباط سیاسی با آنھا، ثمره کار ما بود
راخوان آکسیون و معرفی  با خواندن ف14برنامھ در ساعت 

کمیتھ جوانان و دانشجویان فعال اروپا و حرکت مشترک ما شروع 
ماھیت سیاسی سرکوب دانشجویان شیراز در سخنرانی کوتاه . شد

بعد از آن یکی از رھبران حزب . و بسیار محکمی تشریح شد
سوسیالیست چپ بلژیک ضمن اعالم پیام حمایت کوتاھی بھ رفقای 

ره بقای رژیم تئوکراتیک جمھوری اسالمی را شیراز، تنھا چا
در اینجا . سرکوب مقاومت برحق مردم در ھر صحنھ ای دانست

، رفقای شیراز یشعارھای آھنگین ما در حمایت از جنبش دانشجوی
و تمام مبارزات بر حق مردم ایران طنین انداز شد کھ انعکاس 

 خشم فعالین ایرانی حاضر در آکسیون با خشم. خوبی داشت
  . رفقایمان در ایران گره می خورد

در ادامھ برنامھ پیام نیروھای حمایت کننده از جملھ پیام نشریھ 
 -دانشجویی بذر از داخل، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بلژیک داده شد و از نیروھای حامی تظاھرات از جملھ رادیو 
ر  بروکسل، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی د-کمپوس
 - پاریس، جمھوری خواھان دموکرات و الئیک ایران-ایران

ھانوفر، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، کانون دفاع از زندانیان 
 - آلمان، کمیتھ جوانان ھانوفر، حزب چپ سوسیالیست–سیاسی 

آتالنتا، سازمان عفو بین -بلژیک، کمیتھ برگزار کننده تظاھرات
  . قدردانی شد... الملل و 

 پیام کمیتھ دانشجویی بلژیک بھ مردم غزه و افشای سپس
تجاوز امپریالیستی و حاکمیت ارتجاع اسالمی و ضرورت گسست 

  . مردم غزه از انتخاب بین این دو خوانده شد
رفیقی بھ دو زبان فرانسھ و فارسی تأیید مجدد حکم اعدام 
فرزاد کمانگر را اعالم و محکوم کرد و از ستم مضاعفی کھ بھ 

می شود نام برد و یادی از رفیق مبارز در ... تھای قومی و اقلی
  . بندمان عابد توانچھ بعمل آمد

میانھ شعارھایمان، پیام کوتاه رفقای پاریس از محل  در
  .برگزاری آکسیون آنھا، توسط موبایل و بلندگو پخش شد

جمعیت حاضر تا آخرین لحظھ تظاھرات را ھمراھی کردند و 
یاسی انتھای برنامھ بھ دو زبان فارسی و با شنیدن قطعنامھ س

، یفرانسھ، اعتراض خود را بھ سرکوب دانشجویان و فعاالن سیاس
در انتھا با قطعھ ای از سرود . مدنی و چپ در ایران ابراز کردند

  .انترناسیونال برنامھ پایان یافت
نکتھ جالب برنامھ این بود کھ جوانان کمیتھ 

ون و در حین جمع آوری دانشجویی بعد از اختتام آکسی
وسایل، با دیدن کوچکترین تحرکی در اطراف 
سفارت، آنھا را بھ باد شعارھای رادیکال خود می 
گرفتند، کھ این آنھا را وادار بھ بازگشت بھ داخل 

  ■ .سفارت می کرد
   بلژیک–کمیتھ دانشجویی 

  
، خواھدی می چھ کس«

 میمن و تو ما نشو
 »!ران بادیخانھ اش و

  پاریس-
برابر  ١٣٨٧دی  ٢۵ چھارشنبھ

 از ساعت ٢٠٠٩ ژانویھ ١۴ با
 بھ وقت پاریس، جمعی از ایرانیان مقیم پاریس در کنار ١۴

کمیتھ " و " پاریس–جوانان ایرانی آزاد "فرانسویان بھ دعوت 
 در مقابل دانشگاه سربن و مدرسھ سن "جوانان ایرانی در اروپا

وانان ایرانی در کمیتھ ج"لویی در کادر آکسیون ھای مشترک 
، کھ بھ صورت ھمزمان در بروکسل و ھانوفر نیز برگزار "اروپا

این آکسیون کھ در . می شد، دست بھ تظاھرات ایستاده زدند
 در حمایت از جنبش ،روزھای آتی در لندن نیز برگزار خواھد شد

  .دانشجویی و بویژه دانشجویان دانشگاه شیراز صورت پذیرفت
لیکی در حمایت از آزادی بیان، آزادی جوانان با تصاویر سمب

مطبوعات و آزادی دانشگاه و دانشجو و ھمچنین اسامی دانشجویان 
در بند و احضار شده بھ کمیتھ ھای انضباطی و وزارت اطالعات، 

  . کف پوش سنگی  میدان سربن را فرش کرده بودند
پیام کمیتھ "آکسیون با خواندن فراخوان دعوت بھ گردھم آیی و 

 بھ دو زبان فرانسھ و فارسی شروع بھ "ن ایرانی در اروپاجوانا
ھمچنین متن بیانیھ ھای سازمان ھا و انجمن ھای حمایت . کار کرد

  . کننده از بلنگوھا بخش شد
جوانان با پخش اعالمیھ ھایشان عابرین را در جریان جنبش 

ده ھا تن از رھگزران با . دانشجویی امروز ایران قرار دادند
 بھ دانشجویان "کمیتھ جوانان ایرانی در اروپا" پیام امضای متن

  . دانشگاه شیراز، حمایت خود از آنان را ابراز کردند
 پیام خود را با "بلژیک –کمیتھ دانشجویی "در میانھ گردھم آیی 

تلفن از مقابل سفارت جمھوری اسالمی در بروکسل بھ شرکت 
 و مورد توجھ کنندگان در پاریس رساندند، کھ از بلندگو ھا پخش

  .خاص حاضرین قرار گرفت
 در انتھا جوانان با خواندن قطعنامھ بھ زبان ھای فارسی و 

  ■.فرانسوی بھ گردھم آیی خود پایان دادند
 پاریس جوانان ایرانی آزاد ـ
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  ااز شیراز تا آتالنت

  کا برای نشریھ دانشجویی بذرگزارش ارسالی از آمری
  

در " کمیتھ جوانان ایرانی در اروپا"بھ پیروی از فرخوان 
برپایی آکسیونھای اعترضی در حمایت از جنبش دانشجویی 

حزب "ایران و دانشجویان دانشگاه شیراز، در جسلھ محلی 
در شھر آتالنتا ایالت جورجیا کھ در " کمونیست انقالبی آمریکا

در این . ژانویھ برگزارمی شد، شرکت نمودم 18تاریخ یکشنبھ 
 از رھبران رادیکال ضد جنگ و ضد "سانسارا تایلور"جلسھ 

جھان نمی تواند "دولت امپریالیسم آمریکا، سخنگوی  تشکل 
این . و از نویسندگان نشریھ انقالب، شرکت داشت"* صبر کند

جلسھ با دعوت از گروھھا 
و افراد مترقی ھمچون 

جدایی تشکیالت طرفدار 
دین از دولت، کشیشان 
مترقی ضد جنگ، 
طرفداران صلح و عدالت، 
نمایندگان ھمجنس گرایان 
مرد و زن و گروھای ضد 
جنگ تشکیل شده بود تا 
درباره افشاء و مقابلھ با 

کھ از طرف " ریک وارن"کشیش ریاکار و متعصبی بنام 
مرکز مارتین لوتر کینگ برای سخنرانی در روز تولد دکتر 

ن لوتر کینگ دعوت شده بود، بھ بحث و تبادل نظر مارتی
  . بپردازند

 ژانویھ ھر 19سالروز تولد مارتین لوتر کینگ، سنتَا در 
سال با شرکت گروھای مختلف برای اعالم خواستھ ھایشان بھ 
روز نبرد برای برقراری صلح عدالت اجتماعی و رفع تبعیض 

ن روز ھر در ای. نژادی علیھ دولت آمریکا تبدیل شده است
گروه و تشکلی بر مبنای شرایط مشخص و تضاد مشخصی کھ 

 امپریالیستی آمریکا در -آنان را با حکمرانان دولت بورژوا
تقابل قرار می دھد در خیابان مجاورساختمان مرکزی مقر موزه 

 .و کلیسای مارتین لوتر کینگ بھ تظاھرات می پردازد
ن  گ ع  الوه ب  ر  در جلس  ھ برگ  زاری جش  ن تول  د م  ارتین ل  وتر کی   

 فاشیس  ت، تم  امی چھ  ره ھ  ای سرش  ناس     ری  ک وارندع  وت از 
کنن  د،  ی ماش  ین س  رکوب دولت  ی ک  ھ در ش  ھر آتالنت  ا زن  دگی م         

، ش   ھردار جیم   ی ک  ارتر ھمچ  ون رئ   یس جمھ  ور س   ابق آمریک  ا    
شھرآتالنتا، اندرو یانگ سفیر آمریکا در س ازمان مل ل در زم ان       

 م  ارتین ل  وتر جیم  ی ک  ارتر، اس  تاندار جورجی  ا، پس  ران و دخت  ر  
کینگ و تنی چند از مھ ره ھ ای محل ی حکمران ان دول ت آمریک ا         

س ت ک ھ جن بش ض د     اده رون دی    نک ھ خ ود نش اندھ     . شرکت داشتند 
رھب   ری ھ نژادپرس   تی و برق   راری ع   دالت اجتم   اعی آمریک   ا ب    

ی و پیدا کردن  وجھ اشتراک  با دولت مرکزی یکینگ در ھمسو  
نژادی و جنبش ع دالت  آمریکا و روند حل مسالمت آمیز تبعیض   

طلبی سیاھان را در یک چھارچوب رفرمیستی بھ دنبالچھ امی ال     
دول  ت امپریالیس  م آمریک  ا مب  دل نم  ودن ک  ھ م  ارتین ل  وتر کین  گ     

  .   کید نموده بود، بخود گرفتھ استأھمواره بر آن ت
در ابتدای این جلسھ سانسارا تایلور بر مبنای مقالھ ای کھ در 

بھ افشای ریک وارن پرداخت و ** دنشریھ انقالب نوشتھ بو
برعدم وجود وجھ اشتراک بین این ریاکار بنیادگرای مذھب 

ریک . مسیحیت و اکثریت مردم زحمتکش آمریکا پرداخت
 بر 2002در سال " یھدف تحرک زندگ"وارن با انتشار کتاب 

ریک . مبنای آیات کتاب مقدس در میان مردم معتقد مشھور شد
ظرف (اد پرستی است کھ بھ تازگی وارن کشیش متعصب و نژ

مژده دھندگان نجات " چھره جدید"بعنوان یک ) دو سال گذشتھ
از میان جناح راست و ) اوانجلیکالیسم(در اثر ایمان بھ مسیح 

ارتجاعی بنیادگرایان مذھبی مسیحیان فاشیست کھ در طول 
 چنی -ھشت سال از پشتیبانان و متحدین حکومت کابینھ بوش

ریک وارن بعنوان کشیش ریا کار و . کرده استبودند، عروج 
مبلغ مجرم ) انجیل" (مقدس"متعصب بر مبنای سوره ھای کتاب 

وی عامل . شمردن و غیر قانونی کردن ھمجنسگرایی می باشد
پراپ (اصلی بود کھ ازدواج ھمجنسگرایان را طبق الیحھ ھشت 

 غیر 2008 نوامبر 4در ایالت کالیفرنیا در رأی گیری )*** 8
  . قانونی کرد

بھ دلیل آنکھ وارن از طرف اوباما نیز بعنوان تنھا کشیش 
رسمی در روز قسم خوردنش بعنوان سرکرده جدید دولت 
آمریکا دعوت شده بود کھ بھ نیایش و دعا بپردازد، مقابلھ با 
این نماینده جدید بنیادگرای مسیحی و متحد رژیم اوباما از 

بسیاری از مردم آمریکا . درجھ اھمیت خاصی برخوردار شد
بھ مخالفت با این تصمیم اوباما پرداختند ولی اوباما بھ آنھا 

ھمکاری بر زمینھ گفت کھ کوتاه بیایید و در تبعیت از اصل 
کھ او در وجھ  مشترکی 

طول رقابت انتخاباتیش بر 
آن  پافشاری نموده بود، 
دست ھمکاری بسوی یک 
. کشیش فاشیست دراز کنند

ف و چکیده ریک وارن معر
کھ . قطعی کتاب مقدس است

اگر در مورد "بقول سانسارا 
آن شک دارید، کتاب مقدس 
را ورق بزنید تا بھ سوره 

در آنجایی کھ امر بھ کشتن ھمجنس :  لیویتیکاس برسید20:30
 مراجعھ کنید  21:15گرایان می کند، یا بھ سوره اگزودس 

 دراز می مبنی بر اینکھ فرزندانی کھ دست روی والدین خود
 -13:13کنند محکوم بھ مرگ می باشند، یا سوره دیوترونومی 

بھ شھری "  را بخوانید کھ خداوند امر می کند کھ پیروانش19
 از بین حملھ کنند و آنرا با ساکنینش، از جملھ احشامشان کامالََ

ببرند؛ اگر حتی در میان آنان یک نفر پیدا شود کھ خدای 
ا ھیچیک از این موارد می تواند آی". ستایش کندرا " یدیگر"

  باشد کھ ما باید مدافع آن باشیم؟" وجھ اشتراک"بیان کننده آن 
قابل توجھ است انجیل ھمان کتابی است کھ ھمھ رئیس 
جمھورھای آمریکا منجملھ اوباما بدان سوگند یاد می کنند و 
متأسفانھ کسی نمی پرسد کھ محتویات این کتاب چیست کھ ھر 

  .  باید خود را بدان ملزم کندرئیس جمھوری 
بعد از توضیحات سانسارا و تبادل نظر از سوی چند نفر در 

 19این جلسھ، تصمیم گرفتھ شد کھ در تظاھرات دوشنبھ  
ژانویھ، روز تولد مارتین لوتر کینگ، با ابراز رد ھرگونھ 

و " جدید"زمینھ اشتراک با ریک وارن بھ افشای این نماینده 
  .یان مسیحی ھمگی شرکت نماییمریاکار بنیادگرا

در این جلسھ بھ من نیز بعنوان یک ایرانی ضد بنیادگرایی 
مذھبی رژیم جمھوری اسالمی و ضد امپریالیسم  اجازه صحبت 

در ابتدا بھ توضیح در مورد سرکوب دانشجویان ایران . داده شد
و دستگیریھای گسترده رژیم جمھوری اسالمی بخصوص در 

اختم و از آنان خواستم کھ در حمایت از ندای دانشگاه شیراز پرد
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بر حق آزادیخواھی دانشجویان دانشگاه شیراز حمایت کنند، 
سرکوب این دانشجویان توسط رژیم بنیادگرای جمھوری 
اسالمی را محکوم کنند و خواھان آزادی بی قید و شرط این 

در ادامھ بھ توضیح ماھیت این حکومت و .  دانشجویان شوند
یادگرایی مذھبیش در بھ انقیاد کشیدن و سرکوب مداوم مبانی بن

حقوق زنان و سنگسارشان، سرکوب کارگران ایران و پایمال 
کردن حقوق اولیھ شان از جملھ حق اعتصاب و داشتن تشکل 
مستقل کارگری مثل سندیکا و سرکوب ھرگونھ ندای 
آزادیخواھی و استقالل طلبی در جای جای ایران و بخصوص 

و . و تبدیل دانشگاھھا بھ پادگان پرداختم) دانشگاه(ان سنگر جوان
کمیتھ جوانان "در آخر با پخش دو اعالمیھ، کھ یکی فراخوان 

، و دیگری اعالمیھ فعالین یبھ زبان انگلیس" ایرانی در اروپا
حقوق بشر ایران در مورد سرکوب دانشجویان شیراز و ذکر 

ر خواھان اسامی تمامی دستگیر شدگان بود، در میان حضا
  . ھمکاری آنان برای آزادی رفقایمان شدم

در روز تظاھرات گروه ھای مختلفی کھ در آن جلسھ 
شرکت نموده بودند در میان بیش از صد نفر تظاھرات کننده، 

با بدست گرفتن پالکاردھایی بھ زبان انگلیسی کھ روی آن 
سرکوب دانشجویان ایران بدست رژیم "نوشتھ شده بود 

دانشجویان دستگیر شده "و " می محکوم استجمھوری اسال
کمیتھ "و پخش فراخوان " دانشگاه شیراز ایران را آزاد کنید

بزبان انگلیسی  در رساندن صدای " جوانان ایرانی در اروپا 
  .  مبارزات رفقایمان یاری رساندند

خبری بود ) یپوشش(نکتھ مھم در این تظاھرات، کاورجی 
 جشن تولد مارتین لوتر کینگ در کھ از بابت بھم ریختن جلسھ

حین سخنرانی ریک وارن این کشیش بنیادگرای مسیحی 
 سانسورا  تایلور و چھار .فاشیست از آن تظاھرات کنندگان شد

نفر دیگر از صبح زود خود را در سالن اصلی مقر مارتین لوتر 
ز دو دانشجوی دانشگاه در میان این پنج نفر نی. کینگ جای دادند

رجیا کھ از فعالین جنبش دانشجویی حزب کمونیست ایالتی جو
 جنبش دانشجویی ایران و حامیانانقالبی آمریکا و از 

 آنان در فاصلھ ھای فریاد. دانشجویان شیراز بودند قرار داشتند
مختلف در زمان سخنرانی ریک وارن نظم و آرامش نجبای 

ی در دقایق اول سخنران. بورژوا امپریالیسم آمریکا را بھم زد
وارن ابتدا تایلور بپا خاست و فریاد زد بین ما و این فاشیست 

با بیرون کردن سانسورا . ریاکار ھیچ وجھ اشتراکی وجود ندارد
کردند آرامششان باز ی کھ فکر م" نجیب"تایلور بورژواھای 

نفر دانشجوی فعال و مبارز حزب کمونیست   دو،گشتھ است
ھ جلوی سالن رفتند و ا نظم خاصی ببانقالبی آمریکا آھستھ و 

بسیار ساکت در حالی کھ پشت خود را بھ ریک وارن نمودند 
ین قرار دادند و بدینوسیلھ اعتراض خود را بھ یسر خود را پا

کھ بالفاصلھ نظم و . ماھیت این کشیش ریاکار اعالم نمودند
این دو دانشجو . آرامش سران بورژوازی این جلسھ بھم خورد

محل سالن بھ من گفتند کھ در ھمبستگی بعد از بیرون آمدن از 
و حمایت از دانشجویان دانشگاه شیراز و محکوم کردن سرکوب 
ھمرزمانشان در سنگر دانشگاه ایران بوسیلھ رژیم بنیادگرای 

بعد از بھم ریختن . جمھوری اسالمی بھ این کار مبادرت کردند
امپریالیست  در میان  -بورژوازی " نجیب زادگان"جلسھ 
 نفر از شرکت کنندگان در خارج و بیرون مقر مارتین ھزاران

 دعوت از این لوتر کینگ  بحث و تبادل نظر در گرفت و اکثرَا
کشیش ریاکار را ناروایی و توھین بھ اصل ضد تبعیض نژادی 
و ضد تبعیض فردی کھ جوھر حرکت مارتین لوتر کینگ بود، 

ین جمع باز شدن چنین شکاف و تضادی در میان ا.  می دانستند
بھ زبان " کمیتھ جوانان ایرانی در اروپا"درک  فراخوان 

انگلیسی در میان آنان را آسانتر نمود؛ و آنان کھ اکثرَا از 
طبقات زحمتکش و متوسط آمریکایی و اکثرَا از سیاه پوستانی 

، جنسی و فردی را در یبودند کھ خود سرکوب و تبعیض نژاد
، سرکوب و دستگیری زندگی شان بطور روزمره لمس می کنند

دانشجویان شیراز توسط رژیم بنیادگرای ایران را شدیدَا محکوم 
  . نمودند

  زنده باد ھمبستگی جھانی مردم ستمدیده
  زنده باد ھمبستگی جھانی مردم ستمدیده با دانشجویان ایران

            نھ بھ بنیادگرایی مذھبی و نھ بھ امپریالیسم
* “The world can’t wait”  
** No “Common Ground” with Bigot Rick Warren 
http://revcom.us/a/153/R_Warren-en.html 
 *** Proposition 8 was a California ballot proposition 
in the  November 4, 2008, general election. It changed 
the state Constitution to restrict the definition of 
marriage to opposite-sex couples and eliminated same-
sex couples' right to marry, thereby overriding portions 
of the ruling of In re Marriage Cases. The measure 
added a new section (7.5) to Article I, which reads: 
Only marriage between a man and a woman is valid or 
recognized in California.[1][2][3] California's State 
Constitution put the measure into immediate effect on 
November 5, the day after the election.[4] The 
proposition did not affect domestic partnerships in 
California. 

          
    :3ادامھ از صفحھ 

فیلم این شعر خوانی بھ عنوان مراسم دانشجویان سوسیالیست در  ...
شعری کھ در این مراسم خوانده شده از . سایتھای اینترنتی تبلیغ شد

این شیوه . رم مذھبی و کلمات مذھبی برخوردار بود، فیبار مذھب
با تکیھ بھ  فرھنگ اسالمی و . فعالیت ربطی بھ سوسیالیسم ندارد

تکرار کلماتی چون یا علی و غیره نمی توان خود را بھ عنوان 
فرھنگ و دنیای نوین دیگری را .  سوسیالیست بھ مردم معرفی کرد

  یادآور روش برخی این روش.  جلوی روی مردم بھ تصویر کشید
فعالین سندیکایی است کھ با  آیھ خوانی می خواستند کارگران را حول 

شاید این روشھا بھ ظاھر و در کوتاه مدت مثمر ثمر . خود گرد آورند
 بھ خاطر وجود حاکمیت مذھبی از این زاویھ کھ امروزه دقیقَا(باشند 

 روشھا بھ اما در دراز مدت بکار بستن این.) ثری نیستؤنیز روش م
  .  معنای زیر آب سوسیالیسم را بدست خود زدن است
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  یچاقوکشی علیھ جنبش دانشجوی
  شگاه سیستان و بلوچستاننگزارشی از دا

   
 پرستو پوینده

، فشارھای گوناگون در یدر دو سال پایانی دولت محمد خاتم
از فشار بر روابط دختر و (محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان 

ر کانون ھای فرھنگی وھنری و فشار بر فعاالن پسر تا فشار ب
این فشارھا در دولت احمدی نژاد بھ اوج .  افزایش یافت)یسیاس

، اعضای شورای مرکزی 1385در اردیبھشت ماه . خود رسید
انجمن ھای اسالمی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی و دانشکده 
ھای مھندسی و علوم پایھ، در اعتراض بھ وضع موجود 

شگاه، با انتشار نامھ سرگشاده ای بھ رئیس دانشگاه، تحصن دان
اعتراض آمیز خود را برگزار کردند کھ با ھمراھی چند صد 

، برخورد ھای غیرقانونی یایجاد فضای پلیس. دانشجو ھمراه شد
از جملھ  موارد ... ، نداشتن شورای صنفی ویکمیتھ انضباط

 .مورد اشاره دانشجویان متحصن بود
یخ تا کنون، فعاالن از آن تار

دانشگاه سیستان و بلوچستان ھمواره 
در انتقاد از رویھ حاکم بر دانشگاه، 

  .دنوشتھ، گفتھ و کنش کرده ان
یکی دیگر از مشکالت این 
دانشگاه مربوط بھ حراست و 

بارھا و بارھا . نگھبانی می باشد
اتفاق افتاده کھ غیردانشجویان، بدون 

نی آن کھ مزاحمتی از سوی نگھبا
دانشگاه متوجھ آن ھا شود، بھ داخل 
دانشگاه آمده و دانشجویان را مورد 
ضرب و شتم قرارداده اند و بی درد 

با (حتی در بسیاری موارد . سر نیز از دانشگاه خارج شده اند
 نگھبان ھا بھ )قبیلھ ای و امنیتی استان -ی توجھ بھ فضای قوم

شجو حمایت صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خاطیان غیردان
  .دکرده ان

در پاییز گذشتھ، در پی مشاجره ای میان دانشجویان و 
غیردانشجویان در خیابان دانشگاه، تعدادی بالغ بر بیست نفر از 
غیردانشجویان با داشتن اسلحھ سرد و گرم و بدون آن کھ 
مزاحمتی از سوی نگھبانی دانشگاه متوجھ آن ھا شود، وارد 

 دانشجویان را ضرب و شتم کرده و دانشگاه شده و چند تن از
راھی بیمارستان می نمایند و بھ  راحتی محیط دانشگاه را ترک 

در پی این واقعھ، دانشجویان در محیط دانشگاه تجمع . می کنند
. کرده و خواستار حضور مسئوالن و پاسخگویی آن ھا شدند

 اما مسئوالن حاضر بھ حضور ،تجمع چند ساعت بھ درازا کشید
درست . ن دانشجویان نشدند و تجمع بی نتیجھ پایان یافتدر میا

دو شب بعد، خبر حادثھ ای بھ سرعت در میان دانشجویان 
پیچید؛ یک دانشجوی کارشناسی ارشد توسط غیردانشجویان در 
محیط دانشگاه چاقو خورده و بھ شدت مجروح شده و راھی 

 دانشجویان بھ سرعت در محیط دانشگاه. بیمارستان شده است
تجمع کرده و این بار عصبانی تر و با تعداد بیشتر خواھان 

در طی این تجمع رابط ھا و . حضور مسئوالن دانشگاه شدند
دبیر کمیتھ انضباطی در میان تجمع کنندگان آمده و شروع بھ 
تھدید دانشجویان کردند کھ این قضیھ باعث شد بسیاری از 

 برخورد با شعارھا بھ سمت کمیتھ انضباطی سمت گیری شود و

. کمیتھ انضباطی نیز بر خواستھ ھای دانشجویان افزوده گردد
، رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان حضور پیدا یپس از ساعت

کرد و بی آن کھ از عدم وجود امنیت در دانشگاه تحت ریاستش 
شرمنده باشد، خواستار پایان دادن دانشجویان بھ تحصن شد و 

. ه و آن را پیگیری خواھد نمودروی داد(!!!) گفت کھ اتفاقی 
دانشجویان کھ بھ قول رئیس دانشگاه مبنی بر پیگیری قضیھ 

بین نبودند، شورای تجمع کنندگان را تشکیل داده و  خوش
خواستھ ھای چندی را فھرست کردند و در تجمع برای 

مھم ترین خواستھ . یید جمع رسانیدندأدانشجویان خواندند و بھ ت
عزل دبیر کمیتھ انضباطی و عزل مسئول ھا عبارت بودند از 

. انتظامات دانشگاه و عدم برخورد انضباطی با تجمع کنندگان
. شورای تجمع کنندگان، ادامھ تجمع را بھ فردا موکول کرد

شورای تجمع کنندگان متشکل از دانشجویان عضو انجمن 
، ارباب نشریات دانشجویی و فعاالن منتقد و دانشجویان یاسالم

نھاد رھبری و کانون قرآنی و رابطان کمیتھ بسیجی و 
  .حضور داشتند... و!!! یانضباط

دانشجویان در روزھای بعد ھر  
روز ساعت ھا بھ تجمع خود ادامھ 

ابتدا مسئوالن بھ این تجمع بی . دادند
توجھی و بی اعتنایی کردند اما با 
طوالنی و درازدامن شدن آن، بھ میان 

 و با دانشجویان تجمع کننده آمده
، سعی در پراکندن یفرافکنی و لفاظ

دانشجویان شدند کھ در این کار موفق 
البتھ یکی دیگر از  .نشدند

راھکارھای مسئوالن در پراکندن 
 در شورای الفدانشجویان، ایجاد اخت

تجمع کنندگان از طریق دانشجویان 
. بسیجی و عمال کمیتھ انضباطی و تھدید دیگر دانشجویان بود

د کھ دانشجویان بسیجی و کانون  قرآنی و وابستگان این چنین بو
خواستار پایان ... نھاد رھبری و رابطان کمیتھ انضباطی و 

دادن بھ تحصن بدون آن کھ نتیجھ ای حاصل شده باشد شدند و 
طوالنی  با. حتی خواستار پس گرفتن چندی از خواستھ ھا شدند

 در جھت شدن تجمع، چندی از استادان نیز وارد معرکھ شده و
طی . میانجیگری و بھ تفاھم رساندن طرفین اقداماتی انجام دادند

مذاکرات طرفین و البتھ با میانجیگری چند تن از استادان، 
 و غیرمکتوب بھ دانشجویان وعده تحقق خواستھ ھایشان تلویحَا

شورای تجمع . داده شد بھ شرطی کھ اول تجمع را پایان دھند
ت ھای آن اعضای شورا کھ از کنندگان نیز علی رغم مخالف

مسئوالن دانشگاه خط می گرفتند، با تعیین مھلتی برای تحقق 
با . وعده ھای مسئوالن تجمع را بھ صورت مشروط تعلیق کرد

سررسیدن مھلت داده شده، با توجھ بھ این کھ ھیچ گونھ خواستھ 
ای محقق نشده بود، دانشجویان بار دیگر درحالی تجمع را از 

 کھ این بار دانشجویان بسیجی و کانون قرآنی  و نھادسر گرفتند 
دیگر پیگیر خواستھ ھا ... رھبری و دانشجویان تطمیع شده و 

اما پافشاری دانشجویان و بھ میدان آمدن برخی استادان، . نبودند
جریان را بھ آن جا کشاند کھ مسئوالن با قول ھای غیرصریح 

ن، خواستار پایان شفاھی مبنی بر تحقق خواستھ ھای دانشجویا
تحصن شدند و استادان میانجیگر نیز با ذکر این کھ ما تضمین 
می کنیم خواستھ ھای شما دانشجویان محقق شود، دانشجویان را 

  .بھ پایان دادن بھ تجمع تشویق کردند
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دانشجویان بھ تجمع پایان دادند و در ھفتھ ھای بعد، دبیر 
و صدا  ه، بی سرکمیتھ انضباطی و مسئول انتظامات دانشگا

برکنار شدند ھر چند آگاھان ھمچنان دبیر برکنارشده کمیتھ را 
  .داداره کننده واقعی کمیتھ می دانن

ھمان گونھ کھ پیش بینی می شد و در واقعھ ھای مشابھ 
روی داده بود، در موسم امتحانات و تعطیالت بین دو ترم با 

الی ست کھ این در ح. دانشجویان برخورد انتظامی و قضایی شد
عدم برخورد با دانشجویان تجمع کننده، یکی از خواستھ ھای 
. دانشجویان بود کھ مورد پذیرش مسئوالن قرار گرفتھ بود

مسئوالن دانشگاه نھ تنھا در کمیتھ انضباطی برای ھفت تن از 
آن ھا حکم صادر  کردند، بلکھ پرونده قضایی برای آن ھا 

آنھا را امروز صبح بھ پلیس تن از  3 تشکیل دادند و در پی آن 
این برخورد یادآور برخورد انضباطی و قضایی با . تحویل دادند

 و اعضای شورای صنفی 83اعضای انجمن اسالمی در سال 
  . است82 دانشگاه در سال

سھ دانشجوی دستگیر شده، پس از بازجویی توسط  بازجوی 
دن این اداره اطالعات، امروز عصر آزاد شدند اما شاید آزاد کر

سھ تن دامی باشد برای بھ دام انداختن چھار تن دیگر کھ مخفی 
  .دشده ان

شایان ذکر است کھ تجمع یادشده مھم ترین انگیزه برای 
برخورد با دانشجویان مذکور می باشد و این دانشجویان فعالیت 
ھای دیگری نیز داشتھ اند و از مدت ھا پیش اقداماتی جھت 

 در کمیتھ انضباطی در جریان بود و پرونده سازی برای آن ھا
، کانون قرآن و ینشریھ ھای وابستھ بھ بسیج دانشجوی

. می پرداختند... نھادرھبری بھ تخریب آن ھا و نشریاتشان و 
  :دانشجویان حکم خورده

 کاغذ"؛ دبیر انجمن اسالمی و مدیرمسئول نشریھ یعلی باقر
  )نبلوچستاپرسابقھ ترین نشریھ دانشگاه سیستان و (" اخبار

کامران جلیل؛ عضو انجمن اسالمی و نویسنده نشریات 
 دانشجویی 

 ؛ عضو انجمن اسالمی و فعال دانشجویی یامین صالح
 شھریار حسین بر؛  عضو انجمن اسالمی و فعال دانشجویی 

 ؛ مدیرمسئول نشریھ پنجره و فعال دانشجویی یابراھیم اسکاف
نفی دانشکده ؛ عضو استعفاداده شورای صیعلیرضا نماز

  "شورا"مھندسی و از مسئوالن نشریھ 
میالد ھمتی پور؛ عضو استعفاداده شورای صنفی دانشکده 

  "اشور"مھندسی و از مسئوالن نشریھ 
، یشایان ذکر است اعضای شورای صنفی دانشکده مھندس  

در پاییز گذشتھ در اعتراض بھ عدم ھمکاری مسئوالن و نبود 
 ■.ددستھ جمعی استعفا دادن، بھ صورت یفضای کار صنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سھ منبع و سھ جزء جنبش دانشجویی در ایران
  

  وحید ولی زاده
سالھای اخیر بھ طور فزاینده ای شاھد گسترش و اوجگیری 

سال گذشتھ و در . اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است
گرامیداشت روز دانشجو در ایران، پس از سالھای طوالنی 

ایران شاھد برگزاری مراسم اعتراضی متعدد در دانشگاه ھای 
دانشگاه ھا توسط دانشجویان چپ گرا و مارکسیست بود کھ با 

در . ری ھای گسترده در تھران و شھرستان ھا ھمراه بوددستگی
حدود صد دانشجوی چپگرا دستگیر، ربوده، و با بازداشت ھای 
طوالنی مدت، سلولھای انفرادی و شکنجھ ھای روانی و جسمی 

سپس اعتراضات توده ای  دانشجویی در دانشگاه . مواجھ شدند
صن ھای ھای تربیت معلم، زنجان و شیراز رخ داد کھ با تح

سال . چند ھزار نفره و جلب حمایت ھای مردمی ھمراه بود
تحصیلی اخیر نیز با اعتراضات متشکل و سازماندھی شده ای 
در تھران، مازندان، و بھ ویژه، رالی بزرگ اعتراضی دانشگاه 

جان باختن دانشجویی در کردستان، . شیراز رقم می خورد
جویی، پرونده ھای احکام زندان طوالنی مدت برای فعالین دانش

مفتوحھ، وثیقھ ھای سنگین، راھروھای ستاد خبری اطالعات و 
سرسراھای زخم دیده ی دانشگاه ھا خبر از سھمگینی پیکاری 
می دھند کھ پشت نرده ھای سبزرنگ دانشگاه ھا ھر روز روی 
می دھد و جنبش دانشجویی را بھ مثابھ یک گسل عظیم 

ور محرکھ ی این جنبش موت. اجتماعی بھ حرکت درآورده است
  :نیروی خود را از سھ منبع می گیرد

  : ، اعتراضات صنفی، ناشی از سیاست ھاینخست
روبنایی، فرھنگی، مانند مسائل جنسیتی، خصلت ضد  -1

 علمی و غیر مدرن گرایشات حاکم بر دانشگاه
زیربنایی، اقتصادی، خط مشی نئوولیبرالی، تبدیل نھاد  -2

 علمی بھ یک بنگاه اقتصادی
.  در مركز و حاشیھ، تفاوتی نمی كند رگ و كوچك،بز

  دانشكده و دانشگاھی نیست كھ از تبعیض جنسیتی گسترده،
 برنامھ دروس دانشگاھی غیر علمی، و موارد  اساتید سفارشی،
تعداد زیاد واحدھای ارتجاعی و بی ربط بھ . مشابھ رنج نبرد

ی و اندیشھ مدرن، از وصایای خمینی گرفتھ تا اخالق اسالم
 جای را بر ھر گونھ علم آموزی دانشگاھی  ،...تاریخ اسالم و 

تنگ كرده، تنگنایی كھ علوم انسانی را بھ كل از نفس انداختھ 
از طرفی دیگر پیمانكاری شدن اغلب خدمات در دانشگاه . است
 فروش تحصیالت، اجاره خوابگاه، تاجر پیشگی اساتید، و  ھا،

 كمتر   سازی در كالبد دانشگاه ھا،دیگر امواج توفان نئولیبرالیزه
اعتراضات صنفی . دانشجویی را فارغ البال رھا كرده است

دانشجویی پاسخی طبیعی و بھ حق از جانب دانشجویان، در 
 دانشگاھی خود -برابر این مسائل و مشكالت روزمره زیستی

 .است
  : اعتراضات سیاسی، ناشی از سیاست ھای ،دوم
 تر در سطح جامعھ، سرکوب فرھنگی سیاسی عظیم -1

  فقدان آزادی ھای اساسی، ممنوعیت تحزب و غیره
بھره کشی اقتصادی و تقسیم و شکاف طبقاتی وسیع  -2

  در جامعھ
دھھ ھاست كھ موج سنگین گذر خفقان و سركوب در كوچھ 

فقدان مطلق آزادی . پسكوچھ ھای شھر سیاست ایران می گذرد
 آزادی پوشش،  بیان، آزادی احزاب، آزادی تجمعات و اعتراض،

آزادی فردی و جمعی، و قطار مملو از پوتین و سرنیزه 

 
 با پوزش از خوانندگان نشریھ بذر و جھت اطالع

  
بھ دلیل برخی مشکالت فنی و تدارکاتی ما مجبور شده ایم 

 .  را ھمزمان منتشر کنیم نشریھ بذر33 و 32کھ شماره 
ماتریالیسم تاریخی و نظریھ از خود بیگانگی "ادامھ مقالھ 

نوشتھ رفیق پیام دامون در سایت بذر قابل دسترس " انسان
  . است

  دست اندر کاران نشریھ دانشجویی بذر
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اطالعات و ناجا و سپاه و لباس شخصی ھا جامعھ ایران در 
قرن بیست و یكم را خفقان زده تر و تاریك تر از اروپای قرن 

از سوی دیگر شكاف عظیم طبقاتی، و . ھجدھم نگاه داشتھ است
امنھ ی كسانی كھ سرمایھ تقسیم جامعھ بھ دو اردوگاه پھن د

دارند، و كسانی كھ جز نیروی كار خود چیزی برای زنده ماندن 
 جامعھ ی بیرون از نرده ھای دانشگاه ھا را متأثر كرده  ندارند،
دانشجو، الیھ ای از جوانان آگاه تر و آرمان خواه تر . است

مبارزه می كند برای . جامعھ روح عاصی چنین شھری است
  .نی ھمگانرھایی و شادما

  و 
  ، تحوالت جمعیت شناختی، نسلیسوم

جوانی و زنانگی دو مقولھ مھمی ھستند کھ بھ شدت مکانی 
برای کشمکش ھای سیاسی اند و تحوالت فعلی ایران را نمی 
توان بدون در نظر گرفتن وزنھ ی تحوالت نسلی مورد بررسی 

جامعھ ای كھ بھ شدت متأثر از ساختار سنی جوان . قرار داد
در نبود . معھ از یكسو، و ورود گسترده زنان بھ جامعھ استجا

باشگاه ھای جوانان، مراكز و انجمن ھای جوانان، محدودیت 
ھای سنتی و قانونی در برابر زنان و موارد مشابھ، عمده ترین 

  . پایگاه تجمع جوانان و دختران جوان دانشگاه ھا ھستند
رخانھ ی قرن درنتیجھ دانشگاه کنونی در ایران، ھمچون کا

نوزدھمی اروپا مکانی است کھ در آن اعتراض فشرده و متراکم 
می شود و فرصت ھای نوینی برای سازمان یافتگی، سنت ھای 

  .جمعی، خاطرات و تخیالت مشترک و موارد مشابھ می سازد
مشروط و . این تالطمات متعین و از پیش معلوم نیستند

گاه بخشی از جامعھ دانش. متعین از جدال ھای اجتماعی ھستند
جنبش دانشجویی متأثر از . است و دانشجو الیھ ای در اجتماع

حیات سیاسی جامعھ مسیری یكھ، و نیز مسیرھایی نامحدود، در 
  .پیش ندارد

  .می توان بھ لحاظ نظری سھ شق را محتمل دانست
، سرکوب سیاه و واداری جامعھ و دانشگاه از متابعت اول

  فرھنگی حاکمیت کنونیاز فرآیندھای اقتصادی و 
، آشتی دادن مطالبات دانشجویان با روندھای عمومی تر دوم

اجتماعی از طریق برخی رفرم ھا و بھره گیری از نیروی 
  اعتراضی در جھت اصالح و ترمیم نظم اجتماعی

، گسترش ایده ھای دگرگون خواھانھ در سطح جامعھ و سوم
  دگرگونی ساخت ھای سرکوبگر اقتصادی و فرھنگی

  
در متن چنین جدال ھایی باید عمل سیاسی، نظری، فرھنگی 

  .و اجتماعی را در جنبش دانشجویی مورد بحث قرار داد
بسیج، تحکیم، و دانشجویان چپ و آزادیخواه و برابری 

  .طلب را می توان متناظر با این مسیرھای محتمل دانست
بسیج دانشگاه ابزار عریان سركوب حكومتی در درون 

دفتر تحكیم وحدت با پیوندھای گسترده نظری و . ستدانشگاه ھا
تشكیالتی خود با جناح ھای رفرمیست درون حاكمیت و 

ژوازی جامعھ ابزاری برای كانالیزه كردن جنبش دانشجویی  بور
جھت بھبود و بھینھ سازی نظام موجود است؛ و جریانات 
رادیكال چپ درون دانشگاه ھا بخشی مھم  از حركت اجتماعی 

چنین زمینھ . تر دگرگون خواه و رھایی بخش جامعھ استوسیع 
ای نحوه مواجھھ نیروی چپ در دانشگاه را با انجمن ھای 

از منظر دراز مدت و . اسالمی دانشجویی روشن می كند
 دفتر تحكیم وحدت بخشی از نظم موجود است كھ  راھبردی،

مبارزه نظری و سیاسی با آن امر نیروی رھایی بخش و 
  . اه دانشجویی استدگرگون خو

ھدف چپ جامعھ دگرگونی ساخت ھا است، انھدام بھره 
کشی اقتصادی بھ عنوان موتور محرکھ این ماشین سرکوب در 
مقیاس جھانی، و  ساخت ھای مسلط فرھنگی سرکوبگر از 
جملھ مردساالری، دگرباش ھراسی و دگرباش آزاری، و ساخت 

نسان، و انسان و روابط اجتماعی دیگرگونھ ای میان انسان و ا
  .طبیعت

چپ و تحکیم راه حل ھای کامَال متمایزی برای بازسازی 
  .جامعھ دارند

اجتماعی کردن وسایل تولید، مشارکت فعاالنھ ی تمام گروه 
بندی ھای مردم در جامعھ، در رسانھ ھا، در سیاست، در 

و نیز خصوصی کردن آنھا از طرف رفرمیست ... فرھنگ، و 
ق گروه ھای تحت ستم و محروم از حیات ھا، کھ بھ حذف مطل

  .اجتماعی منتھی می شود
دانشگاه مکان مھمی در این کشمکش ھای وسیع تر 
اجتماعی است و کسب ھژمونی در دانشگاه عاملی کلیدی در 

در نتیجھ جریانات رفرمیستی . کسب ھژمونی در جامعھ است
کھ قصد بھره گیری از پتانسیل ھای اعتراضی موجود جھت 

ازی نظم موجود در سطح عالی تر را دارند، ھزینھ ھای بازس
چپ . گزافی را صرف مھار جنبش دانشجویی موجود دارند

رادیكال دانشگاه اما محاسبات زورمدران و ثروتمداران جامعھ 
 ■  .را دیری است بر ھم ریختھ است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی ا خانواده در خود کھ باشدی م پ – کاوه از ریز شعر ■
 اوی ھا عمھ از تن ۴ و پدر . استشده بزرگی اسیس

 سال در اوی عمو  وبودند رانیا میرژ ھایدر زندان سالھا
 .شد ختھیآو بدار نیاو زندان در  ۶۴

 

 "خاوران"
  

 تو براه ام نگاه خاوران
 توی برا تپدی م ما قلب

  
 مای رگھا در خون

 تو ادیب رودیم
  
 رخاکیز است خفتھ کھ دیشھ آن
 قیرفی ا کھ بما دیگو
 آور بر سر چون سنگ دل از
  

 آن زمان ھمدالن است آمده
 میکن نیآذ ظالمان نیا دار شیخو سر با
 میکن وداعی زندگ با و میزیخ بپا
  

 قیرفی ا ما خون زندیبر گر نیمغ مشو
 ما خون ز ھا اللھ دیآ بر
  

 ھا اللھ خون پر دھان از ما خشم ادیفر کنون
 ارتجاع بلرزاند رو رویز کند

 پ – کاوه
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  سھ مصاحبھ با فعالین جنبش دانشجویی
  

ذر تالش دارد از طریق مصاحبھ با رفقای درگیر در نشریھ ب
جنبش دانشجویی بویژه رفقایی کھ نقش فعال در مبارزه سال گذشتھ 
داشتھ اند، بھ بحث و جدلی دوستانھ برای جمعبندی صحیح و ھمھ 

تا . جانبھ از تجارب چند سالھ اخیر فعالین چپ دانشگاه دامن زند
ی جمعبندی از مبارزات کنون نشریھ بذر تالشی متفاوت را برا

ولی . گذشتھ چپ در دانشگاھھا و ضربھ سال قبل آغاز کرده است
معتقدیم کھ اینکار فقط با ھمت جمعی رفقای فعال چپ، بویژه 
رفقایی کھ مسقیمَا دست اندرکار این مبارزات بودند امکان پذیر 

ما اھمیت این موضوع و این جمعبندی را نھ تنھا برای ادامھ . است
جنبش و دور تازه مبارزات قائلیم، بلکھ مطمئنیم بدون انجام کاری 

اینرا ھم . این کار مھم، نقص  دیگری بر جنبش ما اضافھ می شود
می دانیم کھ در شرایط حاد سیاسی دنیا، شرایط شکننده داخلی  و 
مبارزات توده ھای تحت ستم، جنبش دانشجویی نقشی انکار ناپذیر 

 جھت دھی بھ سایر جنبشھای توده در قطب بندی سیاسی جامعھ و
بدون جمعبندی از . ای  دارد، مردم بھ این جنبش نگاه می کنند

پراتیک قبلی ما نخواھیم توانست دور بعدی را با جھت گیری 
، در دام نیروھای یامکان تکرار خطاھای قبل. صحیح ادامھ دھیم

  . ھست... راست افتادن، انفعال 
 شماری از فعالین چپ دانشجویی با این انگیزه مبارزاتی ما بھ

رجوع کردیم  و سئواالت مان را در اختیار شان قرار دادیم تا با 
پاسخگویی بدانھا بھ امر جمعبندی از تجربھ دوره اخیر یاری 

 . رسانند
تا کنون سھ تن از رفقا پاسخھای خود را برای ما ارسال کرده 

  . کھ در این شماره مشاھده می کنید. اند
ی توانید بھ این سئواالت پاسخ داده و برای درج در شما نیز م

  . نشریھ برای ما ارسال کنید
  ی موفقیت برای جنبش جوان و نوپایمانزبا آرو

  دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر
  

   با سارامصاحبھ اول
 آذر امسال چیست؟ بھ نظر شما 16ارزیابی تان از ■ 

رخورد شاخصھای سیاسی مھم مبارزات دانشجویان و ب
حکومت بدان چھ بود؟ منعکس کننده چھ صف بندی ھای 

  سیاسی در جامعھ بود؟ درسھای مھم آن چھ بودند؟ 
 بھ دلیل سرکوب پارسال در تھران امکان برگزاری مراسم □

شھرستانھا برنامھ ھای خوب و رادیکالی برگزار  اما در .نبود
ذشتھ درعین حال برخالف سالھای گ .کھ این نشانھ خوبی بود شد

رژیم از چند روز قبل مدام در رادیو و تلویزیون و روزنامھ ھا 
کرد کھ در نبود می و تالش   آذر صحبت می کرد16از 

نیروھای چپ قدرت تشکل ھای وابستھ بھ خودش مثل بسیج و 
درعین حال برنامھ ھای این دو تشکل  .تحکیم را بھ رخ بکشد

طور مشخص دھنده جدال جناحھای مختلف حکومت و بھ  نشان
از درس ھای مھم این  یکی .اصالح طلبان و اصولگراھا بود

بود کھ در آستانھ انتخابات، اصالح طلبان در مراسم تحکیم با 
ی کھ بیشتر متعلق بھ دانشجویان چپ بود یمطرح کردن شعارھا

 د کھ البتھ اصَالن ظاھری رادیکال بھ خود بگیرند،سعی کرد
  .نبودھم رادیکال 

 جنبش دانشجویی و صف بندی ھای فکری و وضعیت کنونی■ 
سیاسی درون آن را چگونھ ارزیابی می کنید؟ در شرایط کنونی 

 چھ نقشی برای جنبش دانشجویی قائل ھستید؟ 
 شاخھ ھای دانشجویی جناحھای مختلف حکومت بھ شکلھای □

 بسیج انقالب فرھنگی را .مختلف می خواھند قدرت نمایی کنند

طلبان می خواھند دوباره با تحکیمی مطرح می کند و اصالح 
اما بدنھ دانشجویی گرایش بھ  .ھا قدرت برتر در دانشگاه باشند

مراسم ھای رادیکال و اعتراضی  .حقیقت را بیشتر طالب است
اما بھ  .یدی بر این موضوع بودأی در شھرستانھا ت،بسیار خوب

ھر حال اگر آلترناتیو خاصی از سوی فعالین دانشجویی چپ در 
 بھ گرایشات لیبرال، ملی  مسلمَا،قابل دانشجویان گذاشتھ نشودم

مذھبی و دیگر نیروھای راست موجود در دانشگاه کشیده می 
اما با توجھ بھ اینکھ تفکر چپ و مارکسیستی در دانشگاه  .شوند

شناختھ شده و ھمچنین با توجھ بھ شرایط سیاسی حاکم بر دنیا و 
ثیر گذاشتن بر بدنھ أدن و تکشور زمینھ مساعدی برای آگاه کر

  .دانشجویی موجود می باشد
بھ نظر شما امروزه دفتر تحکیم وحدت چھ جایگاھی در این ■ 

جنبش دارد؟ و برخورد فعالین جنبش دانشجویی بویژه فعالین 
 چپ باید بدان چھ باشد؟ 

تحکیم کنونی فاقد آن قدرتی است کھ در نیمھ دوم دھھ ھفتاد   □
 بھ انتخابات، اصالح طلبان باز بھ تکاپو  اما با توجھ،داشت

حضور خاتمی در دانشگاه  .افتاده اند تا در دانشگاه پایھ بگیرند
بھ نظر من فعالین چپ با مطرح  .ھم یکی از نشانھ ھای آن است

کردن ایدئولوژی صحیح و انقالبی و افشا نمودن تفکرات راست 
ھای "یدو خرداد"  سالھ8تحکیم و ھمچنین سابقھ حاکمیت 

کھ چیزی جدا از سیاست ھای  دیروز و اصالح طلبان امروز
نان را بھ دانشجویان نشان آحکومت نیست باید چھره واقعی 

  .دھند
بھ نظر می آید رژیم برنامھ ھای وسیعی برای سرکوب و ■ 

مرعوب کردن جنبش دانشجویی در پیش گرفتھ است بھ نظر 
را خنثی کرد؟ شما چگونھ می توان این نقشھ ھا و برنامھ ھا 

چھ فرمھای تشکیالتی و اشکال مبارزاتی را در این زمینھ 
پیشنھاد می دھید؟ چھ رابطھ ای میان مبارزات صنفی و 

 سیاسی دانشجویان قائل ھستید؟ 
سرکوب و ارعاب بھ شکلھای مختلف آن در تمام دورانھای  □

مبارزاتی و در تمام رژیم ھای ارتجاعی موجود بوده است و 
اما با  .ی جدا ناپذیر از مبارزه استیدن و دستگیری جزھزینھ دا

رعایت  برخورد صحیح و علمی بھ مبارزه و فعالیت سیاسی،
آگاه شدن و آگاه نمودن ھمھ فعالین در ھنگام  اصول کار مخفی،

دستگیری و برخورد با نیروھای امنیتی برای اینکھ ضربھ بھ 
تھ نشده ولی در استفاده از فعالین شناخ کمترین حد ممکن برسد،

عین حال آگاه و آموزش دیده در زمانھایی کھ سرکوب شدت 
بیشتری پیدا کرده و فعالین شناختھ شده در معرض خطر 

ھستھ ھای  .از راھکارھای مناسب می باشد؛ بیشتری ھستند
ثر در میان ؤمخفی دانشجویی و پخش فعالین شناختھ شده و م

در جلسات مھم و یا ھستھ ھا، جمع نشدن این فعالین در یکجا 
اگر ضروری باشد با رعایت کامل مسائل امنیتی صورت 

  .بگیرد
مبارزات صنفی ھمیشھ مبارزه ای خودبخودی بوده است کھ 

ابد و گاه نیز با ی یاغلب با برآورده شدن خواستھ صنفی پایان م
اما اگر ھمین  .سرکوب کھ مواجھ می شود خنثی می شود

می تواند تبدیل بھ ، دایت شودمبارزات صنفی  بھ شکل درست ھ
مبارزات . مبارزه ای آگاھانھ شود و شکل سیاسی بھ خود بگیرد

  . این ماجراستازنمونھ خوبی  دانشگاه شیراز
می دانیم کھ ضربھ پارسال مشکالت زیادی برای بخش چپ ■ 

جنبش دانشجویی ببار آورد و می دانیم کھ بھ مباحث گوناگونی 
 از این مباحث و جایگاه تظاھرات دامن زد؟ ارزیابی کلی تان

  آذر پارسال چیست؟ 13
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 ربطی بھ برگزاری مراسم بھ نظر من ضربھ پارسال اصالََ □
 برگزاری مراسم با توجھ بھ سرکوب آذر نداشت و اتفاقَا 13

شدیدی کھ صورت گرفتھ بود و با توجھ بھ این نکتھ کھ مراسمی 
یگر از جملھ  چپی بود و بدون ائتالف با نیروھای دکامَال

ضربھ پارسال دالیل دیگری  .بسیار مثبت بود تحکیمی ھا،
کھ در نشریات و سایتھای گوناگون بھ آن پرداختھ شده  داشت
اما در ھر صورت باعث ضربھ ھایی بھ بخشی از جنبش  .است

اما بر خالف نظر بعضی ھا کھ عنوان  .و تعدادی از فعالین شد
 و بھ این زودی ھا  جنبش چپ دانشجویی خاموش شد،کردند

روشن نخواھد شد و ضربھ ریشھ ای بود و فاتحھ جنبش را باید 
 اعتقاد ندارم و مبارزات گوناگون از پارسال اصَال، خواند

تاکنون در تمام دانشگاھھای کشور کھ بسیار رادیکال ھم بود 
  .یدی بر این موضوع استأیت

کھ خط صرف نظر از گرایشات محافظھ کارانھ و بدبینانھ ای ■ 
بطالن بر مبارزه پارسال ما می کشند، بھ نظر شما بخش چپ 
جنبش دانشجویی از چھ کمبودھا و اشکاالتی در زمینھ فرم و 
مضون فعالیت خود رنج می برد کھ نتوانست دامنھ ضربھ 
پارسال را محدود کند و مھمتر از آن ادامھ کاری خود را حفظ 

 از جریان کند؟ آیا در این زمینھ شما جمعبندی خاصی
 دارید؟ " دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب"

بھ نظر من مھمترین مسئلھ ای کھ باعث شد ضربھ پارسال  □
بسیار وسیع شود  کار علنی بود کھ البتھ فقط مربوط بھ 

بلکھ طی چند سال تحت نظر  . آذر نبود13برگزاری مراسم 
کشف قرار گرفتن فعالین علنی کار از سوی نیروھای رژیم و 

البتھ  . آذر بھانھ ای شد برای دستگیریھا13تمام ارتباطات آنھا، 
کھ این شکل از فعالیت سیاسی مربوط بھ  مسئلھ مھم این است

ایدئولوژی و خط فکری خاصی بود کھ تعدادی آگاھانھ و عده 
و این کھ چرا  ای نیز نا آگاھانھ آن را پذیرفتھ و اجرا می کردند

را حفظ کند بھ این دلیل بود کھ عده نتوانست ادامھ کاری خود 
البتھ  . پاسیو شدند،ای کھ نا آگاھانھ این خط را دنبال می کردند
 .کناره گیری کردند عده ای ھم کھ آگاھانھ فعالیت می کردند نیز

تعدادی نیز ھنوز ھم نقد درست و ایدئولوزیک بھ خط اشتباه 
 بھ فعالیت و  بھ ھمین دلیل دیگر نمی توانندخود ندارند و دقیقَا
 دانشجویان آزادیخواه و"بھ نظر من جریان  .کار خود ادامھ دھند

بر خالف نظر چند تن از لیدرھای این جریان کھ " برابری طلب
این عنوان را تنھا یک صفت تلقی می کنند کھ ھمھ دانشجویان 
 .چپ می توانند زیر این عنوان جمع شوند و فعالیت کنند نیست

جریان خاص با خط سیاسی مشخص می این عنوان پرچم یک 
 ھدف فعالین این جریان نیز ترویج این خط کھ مسلمَا باشد

فکر نمی کنم کھ ھیچ تفکری مخالف آزادی و  .سیاسی بوده است
شعار مشخص یک جریان "یبرابر ،یآزاد" اما ،برابری باشد

بر خود الزم می دانم کھ در ھمین رابطھ نکتھ  .فکری می باشد
آنھم اینکھ فعالین چپ دانشجویی فقط منحصر  نم وای را طرح ک

و جریانات فعال  بھ جریان آزادیخواه و برابری طلب نمی باشد
  .دیگری نیز موجود ھستند

اشکاالت فعالین چپ دانشگاه در زمینھ رعایت مسألھ مخفی ■ 
کاری و برقراری رابطھ درست میان فعالیت علنی و مخفی چھ 

ھ در گسترش دامنھ ضربات پارسال بود؟ تا چھ میزان این مسأل
مؤثر بود؟ با توجھ بھ اینکھ رفقای زیادی بھ  نحوه و فرم 

آیا تلفیق . فعالیتھای گذشتھ و علنی گرایی افراطی انتقاد دارند
صحیح و بجا فعالیت مخفی و علنی را برای فعالین دانشجویی 

 الزم می دانید و اگر آری چگونھ؟

اما چند  .رد نکاتی را ذکر کردمدر قسمتھای باال در این مو □
ھمانطور کھ گفتم عدم رعایت  .مورد دیگر را نیز بازگو می کنم

اصول مخفی کاری و یا رعایت آن بھ حداقل ترین شکل ممکن 
استفاده از تلفن برای قرارھای  .مھمترین علت ضربھ بود

استفاده از اینترنت در منزل برای فعالیتھای  سیاسی و فعالیتھا،
استفاده از نام اصلی افراد در نشریات دانشجویی و  سیاسی،

مقاالت بھ شکل علنی و بسیاری نکات مھم دیگر کھ در این 
اری از آن موارد پرداخت از آن جملھ یال نمی توان بھ بسؤس

 مخفی کاری از اصول بسیار مھم و الینفک مبارزه مسلمَا .است
ر دوره کھ درجات آن د، سیاسی از گذشتھ تا کنون بوده است

ھای مختلف و با توجھ بھ شرایط سیاسی جامعھ متفاوت می 
و با توجھ بھ ؛ اما از اھمیت آن ھیچگاه کاستھ نمی شود .شود

جو سرکوب ھای وحشیانھ  شرایط خفقان امروز جامعھ ایران و
کھ نمونھ ای از آن پارسال برای دانشجویان اتفاق افتاد رعایت 

مسلما کار مخفی جدا  .داین اصول بیش از پیش احساس می شو
از کار علنی نمی باشد و تلفیق این دو برای مبارزه ضروری 

و آن را مانعی  بسیاری بھ کار مخفی انتقاد می کنند .می باشد
اما مھم شخص  .برای کار سیاسی و شناختھ شدن می دانند

ایدئولوژی است کھ باید  و نیست کھ باید شناختھ شود بلکھ تفکر
تجربھ سالھا مبارزه فعالین مختلف نشان  .شودترویج و شناختھ 

  .می دھد کھ این امر امکان پذیر است
 بھ عنوان جزیی جدایی -جمعبندی تان از تجربھ زندان ■ 

 چیست؟ تا چھ حد برای -ناپذیر از فعالیت سیاسی در ایران 
رویارویی با این مسألھ آماده بودید؟ چھ درسی از زندان  

 این درسھا را فراگیر کرد؟ گرفتید؟ چگونھ می توان 
بھ ھر حال دستگیری و زندان ھمانطور کھ خودتان بیان  □

فردی کھ فعالیت  .ناپذیر از مبارزه استیی ی جدایکرده اید جز
 .سیاسی می کند باید ھمیشھ برای این مسئلھ آمادگی داشتھ باشد

یکی از کارھایی کھ باید انجام دھد این است کھ آمادگی الزم را 
ل کسب کند کھ در ھنگام دستگیری و برخورد با پلیس از قب

تدابیر الزم را برای چگونگی برخورد در  .چگونھ برخورد کند
اگر چھ ھمھ اینھا بھ معنی این  .زندان و با بازجوھا کسب کند

 ھیچگاه شناختھ ،نیست کھ اگر کسی ھمھ این موارد را انجام داد
 وسعت ضربھ بھ اما مسلمَا؛ نمی شود و مشکلی پیدا نمی کند

افراد و ارتباطات آنھا را کاھش و مقاومت در زندان را افزایش 
داده و کمک می کند کھ فرد تا حد امکان بھ شکل درستی 

نمی دانم کھ چگونھ ممکن است کھ درسھای زندان  .برخورد کند
چرا کھ  . اما فکر می کنم کھ بسیار الزم است،را فراگیر کرد

 کھ می توان بھ رفقای دیگر منتقل تجربھ ای بسیار مھم است
  .چرا کھ نباید ھر چیزی را تجربھ کرد کرد،

 برای بازسازی - یا مؤلفھ ھا -بھ نظر شما مھمترین مؤلفھ ■ 
و فعال شدن مجدد چپ در دانشگاھھای کشور در شرایط 

 امروزی کدام است؟ 
لفھ در ابتدا جمعبندی از اشتباھات گذشتھ، ؤشاید مھمترین م □

ولی و واقع بینانھ و بعد تصمیمی گیری درست برای نقد اص
لفھ بعدی تالش برای اتحاد عمل ؤم.فعالیت ھای آینده می باشد

ثیر بر روی أفعالین چپ دانشجویی برای نوسازی جنبش و ت
  .بدنھ دانشجویی و آگاه نمودن صحیح آنھا می باشد

با توجھ بھ حضور پررنگ مبارزه دختران دانشجو علیھ ■ 
نسیتی در جنبش دانشجویی و علیرغم نقش مثبتی کھ تبعیض ج

چپ تاریخَا در برافراشتن پرچم آزادی زنان در جامعھ داشتھ 
است، دالیل اینکھ چپ نتوانستھ بھ اندازه الزم این نیروی پر 
شور و جدید را  بھ صفوف خود جلب کند چیست؟ نیرویی کھ 
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 توده می دانیم طی یکسالھ اخیر موجب رادیکالیزه تر شدن و
چپ چھ . ای تر شدن جنبش جنبش دانشجویی شده است

راھکارھایی را باید در زمینھ نظری و عملی در این زمینھ و 
 جذب این انرژی عظیمی انقالبی بھ صفوف خود ارائھ دھد؟  

شاید یکی از دالیلی کھ چپ نتوانستھ این نیروی با انگیزه را  □
ی باشد کھ بسیار جذب کند، جو غالب موجود در جامعھ کنونی م

حتی در بین بعضی فعالین  .مرد ساالرانھ و ضد زن می باشد
دانشجویی ھم این مسئلھ موجود است کھ زن ھا باید بھ عنوان 

باید مردان از  .سیاھی لشکر باشند و پشت سر مردان باشند
اگر بخواھم درست  .زنان مراقبت کنند کھ آسیبی بھ آنھا نرسد

 در بین بسیاری از جریانات  کھ قبَالتر بگویم ھنوز تفکر سنتی
چپ موجود بود اکنون بعد از سالھا مبارزه ھنوز بین بعضی از 

یعنی خط سیاسی آنھا اینگونھ می  .جریانات موجود می باشد
بسیاری مسئلھ زنان را سیاسی نمی بینند و بھ آن بھ عنوان  .باشد

ر اما در چند سال اخیر حضو .مسئلھ حاشیھ ای نگاه می کنند
دستگیری و تجربھ  دختران در صحنھ اعتراضات دانشجویی،

زندان نشان داد کھ با نیرویی بسیار جدی و با پتانسیل انقالبی 
بر عھده گرفتن و واگذار نمودن مسئولیتھای جدی،  .مواجھیم

ایجاد تشکل ھای مستقل زنان از جملھ راھکارھای عملی و 
و در نشریات و پرداختن بھ مسایل زنان در محافل مطالعاتی 

  .مقاالت بھ عنوان مسایل نظری مھم می باشد
بھ نظر شما نقش ھنر انقالبی در گسترش جنبش دانشجویی ■ 

چیست؟ تا چھ اندازه بھ این مسألھ از جانب فعالین چپ توجھ 
 نشان داده می شود؟ در این زمینھ چھ اقداماتی باید اتخاذ شود؟ 

ی کنند باید ھمھ جانبھ بھ ھر حال کسانی کھ فعالیت سیاسی م □
ھنریکی از مسائل مھم اجتماعی و  .بھ مسائل اجتماعی نگاه کنند

ھنر باید برای مردم و در .قابل توجھ از دید توده مردم می باشد
ھنر انقالبی ایدئولوژی .خدمت بھ آگاه نمودن توده ھا باشد
سفانھ من فکر می أاما مت .صحیح را میان مردم ترویج می دھد

 .ھ ھنر از جانب فعالین چپ توجھ زیادی نمی شودکنم کھ ب
دانشگاه محیط مناسبی می باشد کھ بتوان در این زمینھ فعالیت 

تشکیل گروھھای تئاتر، برگزاری  برگزاری جلسات فیلم، .کرد
از جملھ این فعالیتھا می باشد و ھمچنین ... جلسات نقد کتاب و 

االت نیز از پرداختن مستمر بھ مسایل ھنری در نشریات و مق
  .اھمیت زیادی برخوردار می باشد

بھ نظر شما چپ دانشجویی چھ نقشی می تواند در بازسازی ■ 
و نوسازی جنبش چپ در کل جامعھ ایران ایفا کند؟ در این 
زمینھ فکر می کنید باید بھ چھ مباحثی در میان خود و در 
مقابلھ با دیگر گرایشات فکری خارج از جنبش چپ دامن زند؟ 

 این منظر بھ نظر شما مھمترین وظیفھ جنبش دانشجویی از
 بویژه -مشخصا بخش چپ آن در قبال دیگر جنبشھای توده ای 

  چیست؟ -جنبش کارگری 
من فکر می کنم چپ دانشجویی بھ عنوان نیروی آگاه و  □

روشنفکر و با پتانسیل در جامعھ و ھمچنین بھ عنوان نیروی 
ه ھای مردم، اگر چھ با جوانی کھ بر خاستھ از میان تود
ثیر گذار أ می تواند بسیار ت؛خواستھای طبقاتی مختلف می باشد

جنبش دانشجویی یکی از جنبش ھای اجتماعی موجود می  .باشد
باشد کھ بعلت صفت آگاه بودن در میان توده ھا دارای مقبولیت 

در تاریخ مبارزات چپ ایران و حتی جھان  .خاصی می باشد
ثیرگذار بوده اند و أیشھ نیروھای پیشرو و تنیز دانشجویان ھم

بسیاری از کادرھای سازمان ھا و تشکل ھای مختلف چپ از 
چرا کھ دانشجویان بعد از  .میان دانشجویان برخاستھ بودند

دانشگاه نیز باز بھ میان جامعھ و توده ھا باز می گردند اما 

جنبش چپ ھمیشھ نیاز بھ نیروھای جوان و  .اینبارآگاه تر
نقالبی دارد کھ دانشگاه خاستگاه بسیار مناسبی برای ساختن این ا

بھ نظر من مسئلھ ایدئولوژی موضوع بسیار  .نیروھا می باشد
میان گرایشات چپ و چھ  مھمی برای مباحثھ می باشد چھ در

اکنون ھمھ گرایشات  .در میان چپ و گرایشات فکری دیگر
ھ با ایدئولوژی ھم... فکری اعم از راست، مذھبی، ارتجاعی و 

چرا کھ پایھ ھمھ چیز اعم از تئوری و پراتیک  .کار می کنند
در میان گرایشات چپ باید بھ بحث ایدئولوژی کمونیستی  .است

پراتیک تمام کسانی کھ  .باید ھمھ جا آن را بھ کار برد .دامن زد
تا بتواند تئوری آن   باید کمونیستی باشد،معتقد بھ کمونیسم ھستند

و در مقابل گرایشات راست و ارتجاعی  ن توده ھا ببردرا بھ میا
برخالف بعضی از تفکرات . نیز باید کار ایدئولوژیک نمود
 جنبش دانشجویی دنبالچھ سایر ،میان جنبش چپ کھ می خواھند

جنبش ھای اجتماعی باالخص جنبش کارگری باشد، من با این 
 جنبش دانشجویی بھ عنوان یک جنبش .نظر بھ شدت مخالفم

 اما ھمیشھ با ھمھ جنبش ھای ؛اجتماعی و عینی موجود است
رادیکال و اجتماعی  ھمراه بوده، چرا کھ ھدف ھمھ آنھا ھمگی 
بھ یک چیز ختم می شود و در یک جھت قرار دارد و آن 

جنبش چپ دانشجویی بھ عنوان  .دیکتاتوری پرولتاریا می باشد
 و کار آگاه قشر آگاه و روشنفکر باید بھ میان کارگران برود

 .در مبارزات کارگران شرکت کرده و حمایت کند و گرانھ بکند
باید بدنھ دانشجویی را با مفھوم  کارگر و خواستگاه آنھا و این 
کھ چرا چپ ھا خواھان برقراری دیکتاتوری پرولتاریا می 

  . آشنا کند،باشند
چگونھ می توان بر گرایشات سکتاریستی کھ در میان برخی ■ 

چپ در دانشگاه موجود است فائق آمد؟ فکر می کنید گرایشات 
دالیل این سکتاریسم چیست؟ چگونھ می توان بھ ھمکاری 
میان گرایشات مختلف چپ دامن زد؟ بھ گونھ ای کھ از یکسو 
عمیقترین و جدی ترین جدلھا را میان خود داشتھ باشند و از 

  سوی مستحکم ترین اتحاد مبارزاتی را بھ نمایش  در آورند؟
 دالیل سکتاریسم بھ دیدگاه و خط فکری و سیاسی گرایشات □

با نقد ھمھ جانبھ شاید بتوان بر روی این  .مورد نظر برمی گردد
 بودن ت چرا کھ بھ ھمان دلیل سکتاریس،ثیر گذاشتأگرایشات ت

انتقاد پذیر نیز نیستند و این بزرگترین آفت ھر جریان فکری می 
رست و عمیق و تعیین ھدف با پیش کشیدن بحث ھای د .باشد

نھایی از مبارزه و از حاشیھ بھ متن آمدن و تعیین تاکتیک و 
استراتژی صحیح، مشخص نمودن دشمن و تعیین موضع در 
 .مقابل آن می توان بھ ھمکاری میان گرایشات مختلف دامن زد

ال قبلی گفتم باید ایدئولوژی ؤھمانطور کھ در جواب س
ایدئولوژی کھ  . کرد و بھ کاربردکمونیستی را ھمھ جانبھ مطرح

... باید بھ دور از آلودگیھایی چون رفرمیسم و اکونومیسم و
چرا کھ ھمین مسائل است کھ بھ سکتاریسم منجر می  .باشد
  .شود
بھ نظر تان نشریھ بذر در ارتباط با مباحث درون جنبش ■ 

چھ نقشی می تواند داشتھ ) بویژه بخش چپ آن(دانشجویی 
قداماتی می تواند انجام دھد؟ چھ پیشنھاد باشد؟ و چھ ا
 مشخصی دارید؟

دامن زدن بھ مباحثی کھ در این پرسشنامھ مطرح شده، بسیار  □
 اما ھمھ جانبھ بود و اگر ؛االت کلی بودؤ اگرچھ س.خوب بود
ی تر و خاص تر بھ ھمین موضوعات پرداختھ شود یکمی جز

ربوط بھ جمعبندی مقالھ ھای م .ثیرگذارتر باشدأمی تواند بسیار ت
 .ثر بودؤھم بسیار مھم و م
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  مصاحبھ دوم با ھوشیار
  

 آذر امسال چیست؟ بھ نظر شما 16ارزیابی تان از ■ 
شاخصھای سیاسی مھم مبارزات دانشجویان و برخورد 
حکومت بدان چھ بود؟ منعکس کننده چھ صف بندی ھای 

 سیاسی در جامعھ بود؟ درسھای مھم آن چھ بودند؟ 
  .جنبش چپ و غوغای انجمن اسالمی و دفتر تحکیمخاموشی □ 

 آذر امسال و جنبش دانشجویی را می توان 16بطور مشخص 
و برنامھ ) برنامھ دفتر تحکیم(در دو حرکت دانشگاه تھران 

حضور نیروھای چپ در این تجمع ھا با . شیراز دانست
تشکل ھای دانشجویی با ھویت چپ کھ . سرخوردگی ھمراه بود

تخیل در صحنھ فعالیت سیاسی حضور داشتھ اند، بھ دور از 
بیانیھ دانشجویان . امسال تنھا بھ صادر کردن بیانیھ اکتفا کردند

آزادیخواه و برابری طلب بھ قلم بھروز کریمی زاده بیشتر نامھ 
  .ای از عدم توفیق و ترس از ھزینھ بیشتر بود

شاخصھ ھای سیاسی جنبش دانشجویی امسال بازخورد ناخواستھ 
بھ طوری . ای از فشارھای اجتماعی و نا خودآگاه اجتماع بود

کھ خواستھای رادیکال دانشجویی در این روز از نقد ساختاری 
نظام بھ نقد دولت و خواست ارتجاعی بازگشت دولت اصالحات 

  .از اینرو می توان بھ شاخصھ ھای زیر اشاره کرد. فرو کاست
ھ دیدگاه انتقادی بھ  خواست تغییر در رده ھای میانی حکومت ن-

  .ساختار حکومت
 وجود روحیھ کارناوالی در دانشجویانی کھ خواستار شور و -

  . انتقادی-ھیجان ھستند، نھ روحیھ سیاسی
  . عدم وجود پیگیری خواستھ ھای دانشجویی-
  . سر خوردگی بخش اعظمی از فعالین دانشجویی-
  ... جدا افتادگی نسل جدید دانشجویان از فعالین سابق و-

 آذر امسال 16می توان گفت بخش اعظم جنبش دانشجویی در 
برای .  اجتماعی بود–تقریبَا مستقل ازصف بندی ھای سیاسی 

تشریح این مطلب توجھ بھ این امر کھ سیاستھای اجرایی دولت 
نھم باعث تغییر زاویھ انتقاد از حکومت بھ دولت شده است، می 

جتماع بھ معنای تواند تنھا یک صف بندی مشخص در سطح ا
عام را ایجاد کند و آن اعتراض بھ وضع نا بسامان اقتصادی و 

اما . رضایت بھ ھر چھ غیر از دولت بی کفایت اقتصادی است
در سطح خاص اجتماعی کھ می توان بخش اعظم اجتماع را از 
آن حذف کرد، رقابت برای کسب قدرت بین دو جبھھ اصولگرا 

فت جنبش دانشجویی کھ و اصالح طلب است کھ می توان گ
الجرم بر اساس ماھیت وجودی می بایست از ھر دو مستقل 

 امنیتی ایجاد شده –باشد از فشار فضای خفقان آور سیاسی 
توسط اصولگرایان افراطی بھ روی اصالح طلبان آغوش 

  .گشوده است
 آذر امسال نشانگر کاستیھای بسیاری 16جنبش دانشجویی در 

  :بود کھ می توان بر شمرد
 خاموشی گروھھا و دانشجویانی کھ تحت حزب قرار گرفتھ -

بودند کھ باعث پاک شدن خاطره آنان از حافظھ کوتاه مدت 
  .جنبش دانشجویی شده بود

 حضور موفق انجمن اسالمی کھ گویا در نتیجھ زد و بند با -
  .حکومت برای حفظ بقا تالش می کند

  . عدم حفظ استقالل جنبش دانشجویی-
  .ن اعتراضات و عدم وجود آگاھی بخشی مستمر سطحی شد-

وضعیت کنونی جنبش دانشجویی و صف بندی ھای فکری و ■ 
سیاسی درون آن را چگونھ ارزیابی می کنید؟ در شرایط کنونی 

  چھ نقشی برای جنبش دانشجویی قائل ھستید؟
اگر فراموش نکنیم کھ جنبش دانشجویی الجرم می بایستی □ 

 استقالل خود را از ارکان حکومتی حفظ برای ادامھ ثمر بخشی،
کند، روند تالش برای بھ نابودی کشیدن روحیھ انتقادی آنان با 
اتفاقاتی کھ در پلی تکنیک روی داد و تالش ھایی کھ انجمن 
اسالمی این دانشگاه در این زمینھ کرد و بھ تبع آن جایگزینی 

دردناکی تشریفاتی آنان با معلوم الحاالن، بیشتر گویای واقعیت 
است کھ ھمانا بی ھویت کردن نامھای شناختھ شده در جنبش 

اما جنبش دانشجویی . دانشجویی بھ معنای انجمن اسالمی است
کھ می بایستی مستقل از حکومت و بھ طور نامشروع فعالیت 
کند کھ اخیرَا گویا انجمن اسالمی نیز در حال پیوستن بھ این 

اما باید گفت . بود ساختھ استجرگھ بود، با چند اشتباه خود را نا
اگر . کھ بازگشت این جنبش بھ مسیر درست طولی نخواھد کشید

مرز بین جنبش دانشجویی و سر سپردگی دانشجویی روشن شده 
است و با بینش بھ این امر کھ بخش اعظم دانشجویان در این 
فضای سرخورگی بھ الابالی گری پناه برده اند و سیاسی شدن 

 زدگی برایشان ناگوار می نماید، در مورد بھ مانند طاعون
  .جنبش دانشجویی جای بحث وجود دارد

  :جنبش دانشجویی در حال حاضر بھ دو دستھ کلی تقسم می شود
 آنھایی کھ با ساختار حکومت بھ طور کامل مشکل دارند -1

  .وھیچ سازشی بر نمی تابند
 بعضی بھ غیر.  آنھایی کھ اصالح طلبی را شعار کرده اند-2

دینی بودن حکومت اصرار می ورزند و بعضی دیگر تالش در 
سھم خواھی در حکومت دارند کھ این بخش آخر بیشتر در 

اگر . مورد دفتر تحکیم جدا افتاده از دانشجویان صادق است
را کھ بھ حق جزو جنبش ) بسیج(شاخھ دانشجویی سپاه 

و دانشجویی نیست بلکھ بخش دانشجویی سپاه است را از دایره ر
بھ ابتذال دانشجویان سیاسی کنار بگذاریم، صف بندی ھای 
فکری دانشجویی بھ دو سمت لیبرال و چپ گرایش دارد کھ 
دانایی و خود شیفتگی دانشجویان چپ باعث انزوا و کلونیزه 
شدن آنھا شده است و سر خوردگی تجربھ دستگیری ھا بیشتر 

ر مورد اما د. بھ درونگرایی اعضا این جنبش انجامیده است
لیبرال ھا کھ خط مشی مقلدان بھ آن خود باعث دو خط مشی 

  .خواھد شد
افزایش بی آگاھی با تالش جھت ایجاد عدم آگاھی باعث ) 1

گسترش نادانی خواھد شد کھ موجب ایجاد حرکت ھای 
  .کارناوالی در دانشجویان ھوادار می شود

 سعی در تبدیل شدن بھ کسی کھ می تواند در تقسیم قدرت) 2
  .آینده دور یا نزدیک سھیم باشد

اما برای برون رفت از این ابتذال، جنبش دانشجویی می بایست 
با بازگشت بھ ھویت خویش و عدم وابستگی، سعی در آگاھی 
بخشی داشتھ باشد و این آگاھی بخشی از ھر مجرایی حتی با 

  .شب نامھ و نشریھ غیر قانونی مھم ترین بخش کار است
وزه دفتر تحکیم وحدت چھ جایگاھی در این بھ نظر شما امر■ 

جنبش دارد؟ و برخورد فعالین جنبش دانشجویی بویژه فعالین 
  چپ باید بدان چھ باشد؟

اگر دفتر تحکیم پیرو مسیر ایجاد شده در طی دولت □ 
حات در انتخابات جاری و در آینده تالش در سھم خواھی اصال

داشتھ باشد، فعالین چپ می بایستی ھمان رفتاری را با آنھا 
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 .داشتھ باشند کھ با نظامھای ارتجاعی و سرمایھ داری دارند
دفتر تحکیم، خانھ ارواح فعالین سابقھ دار سابق شده است و جدا 

 کھ آنھا یا دانشجویان افتادگی آن از بدنھ دانشجویی چیزی نیست
مگر اینکھ سھم خواھی  .انجمن اسالمی بخواھند بر آن فایق آیند

در این . ھای آنھا و تالش برای ھمسفرگی با حکومت تمام شود
صورت است کھ دانشجویان معترض و جنبش دانشجویی منتقد 

  .می تواند از مجرای دفتر تحکیم ساختار را نقد کند
نامھ ھای وسیعی برای سرکوب و بھ نظر می آید رژیم بر■ 

مرعوب کردن جنبش دانشجویی در پیش گرفتھ است بھ نظر 
شما چگونھ می توان این نقشھ ھا و برنامھ ھا را خنثی کرد؟ 
چھ فرمھای تشکیالتی و اشکال مبارزاتی را در این زمینھ 
پیشنھاد می دھید؟ چھ رابطھ ای میان مبارزات صنفی و 

  تید؟سیاسی دانشجویان قائل ھس
ھر حکومتی تالش برای بقا را در دستور کار قرار خواھد □ 

 58جمھوری اسالمی از سال  .داد و حکومتھای توتالیتر زودتر
اقدام بھ این امر کرده است و امروز تالش برای سرکوب 

این برنامھ وسیع برنامھ ای  .باقیمانده پتانسیل اعتراضات دارد
 در حال اجرا شدن دیر زمان است و حدود سی سال است کھ

تئوریزه کردن جنبش . است و ھدف امروز آن جنبش دانشجویی
دانشجویی بھ تشکلی سیاسی برای مبارزه با این اقدام یعنی 
صف آرایی برای برخورد با وزارت اطالعات جمھوری 

جنبش دانشجویی در روندی آگاھانھ می بایستی . اسالمی و بس
ل این تشکل بستھ بھ فرم و شک. بھ تشکلی سیاسی تبدیل شود

  .توانایی ارتباط با اجتماع تعریف می شود اما مستقل از آن
جنبش ھای سیاسی می بایستی حیطھ کاری خود را بھ دو بخش 

آنچھ از این تقسیم بندی مھم تر است .مخفی و علنی تقسیم کنند
آموزش و التزام بھ مخفی و علنی بودن اطالعات و 

ی تالش برای صف آرایی دارد اگر جنبش دانشجوی. عملیاتھاست
راه حل مبارزه مسلحانھ است و اگر تالش در حفظ حیات در 
حیطھ دانشجویی و عدم تبدیل از جنبش دانشجویی بھ سازمان 
اجتماعی دارد، راه حل جذب بدنھ دانشجویی آگاه است کھ تنھا 

برای دانشجوی آگاه و . از مجرای آگاھی بخشی میسر است
  .بخشی از مبارزات سیاسی استسیاسی مبارزات صنفی 

می دانیم کھ ضربھ پارسال مشکالت زیادی برای بخش چپ ■ 
جنبش دانشجویی ببار آورد و می دانیم کھ بھ مباحث گوناگونی 
دامن زد؟ ارزیابی کلی تان از این مباحث و جایگاه تظاھرات 

  آذر پارسال چیست؟ 13
شی از ضربھ ای کھ جنبش چپ دانشجویی تحمل کرد بیشترنا□ 

عدم التزام شاخھ ای از این جنبش بھ حفظ استقالل بود کھ دامن 
اما در کل تجمع . طیف ھای مختلف چپ گرایان را گرفت

دانشجویی حق جنبش دانشجویی است و ھزینھ ای کھ از قبل 
 پرداخت شده است نھ بھ خاطر تجمع و نھ از 86 آذر 13تجمع 

 ھا پرداخت نمی این نظر کھ در صورت عدم ایجاد تجمع ھزینھ
شد کھ بھ دلیل اول ذکر شده حتمَا پرداخت می شد، در جای 

 آذر و ھر تجمع دیگر در 13اما تجمع . دیگر و با شدت بیشتر
حمایت از دانشجویان سیاسی بھ بند کشیده شده ھمان رسالت 
جنبش دانشجویی در جذب و حفظ بدنھ دانشجویی است کھ می 

 آذر در 13اینکھ آیا تجمع . شودباستی تقویت شود تا مؤثر واقع 
تسھیل آزادی دانشجویان زندانی مؤثر بوده است خود حکایت 

  .دیگری است

صرف نظر از گرایشات محافظھ کارانھ و بدبینانھ ای کھ خط ■ 
بطالن بر مبارزه پارسال ما می کشند، بھ نظر شما بخش چپ 
جنبش دانشجویی از چھ کمبودھا و اشکاالتی در زمینھ فرم و 
مضون فعالیت خود رنج می برد کھ نتوانست دامنھ ضربھ 
پارسال را محدود کند و مھمتر از آن ادامھ کاری خود را حفظ 
کند؟ آیا در این زمینھ شما جمعبندی خاصی از جریان 

 دارید؟ " دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب"
 برابری در عضو گیری و عدم -روند رو بھ رشد آزادی □ 

گاھی بخشی بھ اعضا، فعالیت سیاسی را در حد توفیق در آ
بازی ھای کودکانھ فرو کاستھ و سھل انگاری ھای گروھھای 
چپ، عدم وجود آگاھی منسجم، عدم وجود مرز بندی در 
اطالعات، عدم التزام بھ حرکت سیستماتیک، عوامل اصلی 

در کنار . وادادگی در برابر موج سرکوب بر شمرده می شود
 فضای باز سیاسی بجا مانده از دولت این مطالب توھم

. اصالحات نیز در این سرکوب و وادادگی بی تأثیر نیست
مبارزه بھ شیوه چپ با ساختار حکومتی غیرسوسیالیستی یعنی 
پذیرش رویارویی با تمامی قدرت با حکومت و ھیچ ساده 

  .انگاری در این میان درک پذیر نیست
ھ رعایت مسألھ مخفی اشکاالت فعالین چپ دانشگاه در زمین■ 

کاری و برقراری رابطھ درست میان فعالیت علنی و مخفی چھ 
بود؟ تا چھ میزان این مسألھ در گسترش دامنھ ضربات پارسال 
مؤثر بود؟ با توجھ بھ اینکھ رفقای زیادی بھ  نحوه و فرم 

آیا تلفیق . فعالیتھای گذشتھ و علنی گرایی افراطی انتقاد دارند
یت مخفی و علنی را برای فعالین دانشجویی صحیح و بجا فعال

  الزم می دانید و اگر آری چگونھ؟
ارائھ تلفیق درستی برای ترکیب کار مخفی و علنی بھ □ 

صورت یک نسخھ تمام عیار، حماقت محض و بھ دور از 
اما الزام بھ دستھ بندی اطالعات بھ دور از . دیالکتیک است

ر برھھ زمانی می تحمیق خود در ساده انگاری حکومت در ھ
جنبش دانشجویی در مرزھای . تواند این ترکیب را مشخص کند

دانشگاه با ارائھ آگاھی درست می تواند فعالیت آشکار داشتھ 
باشد، اما موج سرکوبھای درون دانشگاھی را باید مد نظر 
داشتھ باشد و ھر فعالیتی در حیطھ اجتماعی خارج از دانشگاه 

  .ال شودبایستی بھ صورت مخفی دنب
 بھ عنوان جزیی جدایی -جمعبندی تان از تجربھ زندان ■ 

 چیست؟ تا چھ حد برای -ناپذیر از فعالیت سیاسی در ایران 
رویارویی با این مسألھ آماده بودید؟ چھ درسی از زندان  

 گرفتید؟ چگونھ می توان این درسھا را فراگیر کرد؟ 
  .تجربھ زندان نداشتھ ام□ 
 برای بازسازی - یا مؤلفھ ھا -رین مؤلفھ بھ نظر شما مھمت■ 

و فعال شدن مجدد چپ در دانشگاھھای کشور در شرایط 
 امروزی کدام است؟ 

  .در سوالھای قبلی بھ این سوال نیز جواب داده ام□ 
با توجھ بھ حضور پررنگ مبارزه دختران دانشجو علیھ ■ 

تبعیض جنسیتی در جنبش دانشجویی و علیرغم نقش مثبتی کھ 
 تاریخَا در برافراشتن پرچم آزادی زنان در جامعھ داشتھ چپ

است، دالیل اینکھ چپ نتوانستھ بھ اندازه الزم این نیروی پر 
شور و جدید را  بھ صفوف خود جلب کند چیست؟ نیرویی کھ 
می دانیم طی یکسالھ اخیر موجب رادیکالیزه تر شدن و توده 

چھ چپ . ای تر شدن جنبش جنبش دانشجویی شده است
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راھکارھایی را باید در زمینھ نظری و عملی در این زمینھ و 
  جذب این انرژی عظیمی انقالبی بھ صفوف خود ارائھ دھد؟ 

در پیشرو بودن اندیشھ چپ و اعالم حمایت آن از جنبش ھای □ 
اما مسئلھ . زنان در تاریخ نھ چندان دور این مملکت بحثی نیست

یا بھ راستی حمایت از در بطن جنبش زنان نھفتھ است، کھ آ
جنبش زنان درست است یا نھ؟ شخصا معتقدم اگر آگاھی بخشی 
روند درست را طی کند جنبش ھای آزادی بخش زنان خواھند 
پذیرفت کھ خواست آنان در عدم وجود تبعیض جنسیتی با آنچھ 
تحت عنوان تغییر شیوه تولید و انھدام شیوه تولید سرمایھ داری 

این موضوع جای بحث بسیار . ھد بودمی شناسیم میسر خوا
  .دارد
بھ نظر شما نقش ھنر انقالبی در گسترش جنبش دانشجویی ■ 

چیست؟ تا چھ اندازه بھ این مسألھ از جانب فعالین چپ توجھ 
 نشان داده می شود؟ در این زمینھ چھ اقداماتی باید اتخاذ شود؟ 

  .در رابطھ با ھنر انقالبی نظری ندارم□ 
چپ دانشجویی چھ نقشی می تواند در بازسازی بھ نظر شما ■ 

و نوسازی جنبش چپ در کل جامعھ ایران ایفا کند؟ در این 
زمینھ فکر می کنید باید بھ چھ مباحثی در میان خود و در 
مقابلھ با دیگر گرایشات فکری خارج از جنبش چپ دامن زند؟ 
از این منظر بھ نظر شما مھمترین وظیفھ جنبش دانشجویی 

 بویژه -بخش چپ آن در قبال دیگر جنبشھای توده ای مشخصا 
   چیست؟-جنبش کارگری 

جنبش چپ دانشجویی در حیطھ اجتماعی جنبش دانشجویی □ 
اما ھمکاری جنبش ھای اجتماعی چپ گرا . محسوب نمی شود

پرورش نیرو ھای آگاه در بیرون . با جنبش چپ مفید است
از انحراف دور نگاه دانشگاه کھ بتوانند جنبش ھای اجتماعی را 

اما نسلی از جنبش . دارند وظیفھ جنبش دانشجویی است
دانشجویی چپ کھ از مرزھای دانشگاه خارج شده است، بخشی 

جنبش . از جنبش چپ اجتماعی است کھ دیگر دانشجویی نیست
چپ در اجتماع ایران بایستی با رویکردی متفاوت از رویکرد 

  .جنبش دانشجویی چپ بررسی شود
ونھ می توان بر گرایشات سکتاریستی کھ در میان برخی چگ■ 

گرایشات چپ در دانشگاه موجود است فائق آمد؟ فکر می کنید 
دالیل این سکتاریسم چیست؟ چگونھ می توان بھ ھمکاری 
میان گرایشات مختلف چپ دامن زد؟ بھ گونھ ای کھ از یکسو 

 از عمیقترین و جدی ترین جدلھا را میان خود داشتھ باشند و
  سوی مستحکم ترین اتحاد مبارزاتی را بھ نمایش  در آورند؟

سکتاریسم آفت مبارزات چپ است، اما ویرانگرتر از آن □ 
این خود . الصاق برچسب سکتاریست بر غیرخودی ھا است

پذیرش ارائ متفاوت حتی مخالف و . نمود بارز سکتاریسم است
اد بھ این امر توانایی تئوریک در نقد نھ تخریب یکدیگر و اعتق

کھ تضاد و رفتار غیر منطقی ناشی از کمبود آگاھی است شیوه 
  .درست در مقابل برخورد سکتاریستی می باشد

بھ نظر تان نشریھ بذر در ارتباط با مباحث درون جنبش ■ 
چھ نقشی می تواند داشتھ ) بویژه بخش چپ آن(دانشجویی 

شنھاد باشد؟ و چھ اقداماتی می تواند انجام دھد؟ چھ پی
 مشخصی دارید؟

اگر نشریھ بذر با استفاده از جوابھای این پرسش نامھ در □ 
گستره قابل توجھی بھ بسط و تشریح درست پاسخ ھای سؤالھای 
پرسیده شده بپردازد در پیشبرد اھداف جنبش چپ دانشجویی 

  .نقش مؤثری خواھد داشت

    روجا بامصاحبھ سوم
  

ت؟ بھ نظر شما  آذر امسال چیس16ارزیابی تان از ■ 
شاخصھای سیاسی مھم مبارزات دانشجویان و برخورد 
حکومت بدان چھ بود؟ منعکس کننده چھ صف بندی ھای 

 سیاسی در جامعھ بود؟ درسھای مھم آن چھ بودند؟ 
یکی حضور . امسال دو مسئلھ رخ داد کھ قابل پیش بینی بود □

کم رنگ تر طیف چپ دانشجویی و دیگری اقدامات متفاوت 
با این وجود . ومت کھ بھ صورت مصادره این روز اجرا شدحک

حرکت ھای رادیکال دانشجویان در شھرستانھا کھ تا حدی 
 جایگزین ،نسبت بھ تھران از شرایط مناسب تری برخوردارند

خوبی برای کاستی ھای تھران بود و در جھت اھداف جنبش 
سفانھ من از جزئیات حرکت ھای أمت. دانشجویی شکل گرفت

 در شھرستانھا در جریان بود مطلع نیستم و این م کھ عمدتَامھ
 آذر 16مھمترین دستاورد . اطالعات بسیار ضروری است

امسال توجھ بھ نیروھای موجود در شھرستانھا است ھمچنین 
  .یسعی در آشنا نمودن دانشجویان با ایده ھای مترق

وضعیت کنونی جنبش دانشجویی و صف بندی ھای فکری و ■ 
 درون آن را چگونھ ارزیابی می کنید؟ در شرایط کنونی سیاسی

 چھ نقشی برای جنبش دانشجویی قائل ھستید؟ 
بھ نظر من اکثر دانشجویان صف بندی سیاسی مشخصی  □

 ولی در مورد دانشجویان .ندارند کھ خود ضعف بزرگی است
طیف چپ باید گفت اکثریت دچار فھم نادرست از اصول و 

نقش جنبش دانشجویی بھ عنوان . ھستندآموزه ھای مارکسیسم 
بخشی از توده جامعھ و دارای ویژگی روشنفکری از یک سو 
نشر مارکسیسم در میان توده ھا و جنبش ھای انقالبی دیگر و 

 . استاعتراضی در اتحاد با سایر جنبش ھا حضور
بھ نظر شما امروزه دفتر تحکیم وحدت چھ جایگاھی در این ■ 

 فعالین جنبش دانشجویی بویژه فعالین جنبش دارد؟ و برخورد
 چپ باید بدان چھ باشد؟ 

دفتر تحکیم بھ واسطھ رفتار سازشکارانھ و ارتجاعی عالوه □ 
بر دانشجویان عادی جایگاھش را در میان دانشجویان راست 
چون لیبرال ھا، دموکراسی خواه ھا کھ دوره ای مریدانش بودند 

باید در جھت افشای ھر برخورد فعالین چپ . از دست داده است
  .چھ بیشتر این تشکل حکومتی باشد

بھ نظر می آید رژیم برنامھ ھای وسیعی برای سرکوب و ■ 
مرعوب کردن جنبش دانشجویی در پیش گرفتھ است بھ نظر 
شما چگونھ می توان این نقشھ ھا و برنامھ ھا را خنثی کرد؟ 

نھ چھ فرمھای تشکیالتی و اشکال مبارزاتی را در این زمی
پیشنھاد می دھید؟ چھ رابطھ ای میان مبارزات صنفی و 

 سیاسی دانشجویان قائل ھستید؟ 
با رعایت اصول مخفی کاری و پنھان نمودن ارتباطات □ 

سیاسی می توان اقدامات سرکوبگرانھ را تخفیف داد، رعایت 
. این اصول ھمچنین مانع از ترس دانشجویان تازه کار می شود

دادن گروه ھای دانشجویی متعارف و در شرایط فعلی شکل 
استفاده از آن جھت نشر آگاھی و ارتباطات جدی تر می تواند 

بھ اعتقاد من مبارزات صنفی و سیاسی دو جزء . مناسب باشد
    .جدایی ناپذیرند

می دانیم کھ ضربھ پارسال مشکالت زیادی برای بخش چپ ■ 
گوناگونی جنبش دانشجویی ببار آورد و می دانیم کھ بھ مباحث 

دامن زد؟ ارزیابی کلی تان از این مباحث و جایگاه تظاھرات 
  آذر پارسال چیست؟ 13
ضربھ پارسال بی شک ناشی از عملکرد نادرست بخش ھایی □ 

 13 ولی .از چپ دانشجویی بود کھ بایستی از آنھا درس بگیریم
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آذر بھ عنوان یک حرکت بی سابقھ توانست نقشی مھم در تاریخ 
   .جویی داشتھ باشدجنبش دانش

صرف نظر از گرایشات محافظھ کارانھ و بدبینانھ ای کھ خط ■ 
بطالن بر مبارزه پارسال ما می کشند، بھ نظر شما بخش چپ 
جنبش دانشجویی از چھ کمبودھا و اشکاالتی در زمینھ فرم و 
مضون فعالیت خود رنج می برد کھ نتوانست دامنھ ضربھ 

 از آن ادامھ کاری خود را حفظ پارسال را محدود کند و مھمتر
کند؟ آیا در این زمینھ شما جمعبندی خاصی از جریان 

 دارید؟ " دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب"
در مورد عدم توانایی در محدود کردن ضربھ رفتار نادرست □ 

مورد ادامھ کاری نیز نوع تفکرات خاص  علنی طیف چپ و در
 جدید است، آنھا ناتوان بخشی از این طیف در جذب نیروھای

در شناسایی نیروھای بالقوه نتوانستند با جایگزینی افراد فعالیت 
دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب . خود را ادامھ دار نمایند

دارای تفکرات بخشی بوده و ھیچ وقت از برخوردافکار و بھ 
 از دیگر سو بیش .تبع آن اندیشھ ھای متفاوت استقبال نمی کنند

 آنکھ نتیجھ برایشان اھمیت داشتھ باشد بھ دنبال ثبت نام خود از
     .بر آن عمل می باشند

اشکاالت فعالین چپ دانشگاه در زمینھ رعایت مسألھ مخفی ■ 
کاری و برقراری رابطھ درست میان فعالیت علنی و مخفی چھ 
بود؟ تا چھ میزان این مسألھ در گسترش دامنھ ضربات پارسال 

توجھ بھ اینکھ رفقای زیادی بھ  نحوه و فرم مؤثر بود؟ با 
آیا تلفیق . فعالیتھای گذشتھ و علنی گرایی افراطی انتقاد دارند

صحیح و بجا فعالیت مخفی و علنی را برای فعالین دانشجویی 
 الزم می دانید و اگر آری چگونھ؟

دلیل اصلی . اشکال این بود کھ این اصل را قبول نداشتند □
بلھ، بھ گونھ ای . عتقاد من ھمین مسألھ بودگسترش ضربات بھ ا

کھ ھمزمان با جلوگیری از شناختھ شدن ارتباطات گروھی و 
مدارک سیاسی، بھ جذب نیروھای جدید اقدام نموده و 
درصورت امکان در آکسیون ھا حاضر گردند، این اقدامات 
بستھ بھ شرایط درجاتی پیدا می کند و نیروھای جدید جایگزین 

 .اختھ شده می گردندنیروھای شن
 بھ عنوان جزیی جدایی -جمعبندی تان از تجربھ زندان ■ 

 چیست؟ تا چھ حد برای -ناپذیر از فعالیت سیاسی در ایران 
رویارویی با این مسألھ آماده بودید؟ چھ درسی از زندان  

 گرفتید؟ چگونھ می توان این درسھا را فراگیر کرد؟ 
صورت رعایت در ھر شرایط سرکوب و خفقان در □ 

حداکثری اصول نمی توان از بازداشت در امان بود و زندان 
از نظر رعایت اصول . نتیجھ احتمالی فعالیت سیاسی است

 ھمیشھ آماده ام ولی برای افراد بی تجربھ تا حدی نگران تقریبَا
تجربھ دانشجویان زندانی پارسال نشان داد از . کننده است

 امکان مانع اقدامات فریبنده اقدامات حکومت نھراسیم و تا حد
  .با ارائھ تجربیات مستند افراد و انتشار آنان. آنان شویم 

 برای بازسازی -لفھ ھا ؤ یا م-لفھ ؤبھ نظر شما مھمترین م■ 
و فعال شدن مجدد چپ در دانشگاھھای کشور در شرایط 

 امروزی کدام است؟ 
م  بھ نظر من دو اقدام ضروری است، یکی آگاھی بخشی الز□ 

در زمینھ اصول اساسی مارکسیسم و دیگری متشکل نمودن 
 .دانشجویان مستعد حول اھداف و برنامھ ھای سیاسی مشخص

با توجھ بھ حضور پررنگ مبارزه دختران دانشجو علیھ ■ 
تبعیض جنسیتی در جنبش دانشجویی و علیرغم نقش مثبتی کھ 

شتھ چپ تاریخَا در برافراشتن پرچم آزادی زنان در جامعھ دا
است، دالیل اینکھ چپ نتوانستھ بھ اندازه الزم این نیروی پر 
شور و جدید را  بھ صفوف خود جلب کند چیست؟ نیرویی کھ 

می دانیم طی یکسالھ اخیر موجب رادیکالیزه تر شدن و توده 
چپ چھ . ای تر شدن جنبش جنبش دانشجویی شده است

 زمینھ و راھکارھایی را باید در زمینھ نظری و عملی در این
 جذب این انرژی عظیمی انقالبی بھ صفوف خود ارائھ دھد؟  

 در وجود تفکرات ناتوانی در جذب دختران دانشجو بخشَا□ 
دساالرانھ جنبش دانشجویی است، از سویی تفکر نادرست رم

عدم ارتباط جنبش زنان و جنبش دانشجویی مانع از متشکل شدن 
سی در جنبش چپ دختران دانشجو حول مسائل جنسیتی و سیا

چپ دانشجویی از جنبھ نظری بایستی بھ . دانشجویی شده است
مسائل زنان و سیاسی بودن آن و ارتباط وسیع آن با سایر جنبش 
ھا و راه حل انقالبی آن پرداختھ و از نظر عمل بھ شکل گیری 

 .ھستھ ھای دانشجویی ھمت گمارد
جویی بھ نظر شما نقش ھنر انقالبی در گسترش جنبش دانش■ 

چیست؟ تا چھ اندازه بھ این مسألھ از جانب فعالین چپ توجھ 
 نشان داده می شود؟ در این زمینھ چھ اقداماتی باید اتخاذ شود؟ 

ھنر انقالبی در شکل دادن متون سیاسی دانشجویان، شعار □ 
ھا، عکس ھا و تصاویر، سرود و در مجموع نگاه مخاطبین بھ 

ن بھ آن حرکت بسیار مؤثر یک جنبش و اشتیاق آنان در پیوست
با توجھ بھ محدودیت ھای موجود در ایران بد نیست ولی . است

باید تالش گردد تا از تکنولوژی ھای جدید . می تواند بھتر باشد
 . الکترونیکی و دیجیتالی برای این منظور بھره برد

بھ نظر شما چپ دانشجویی چھ نقشی می تواند در بازسازی ■ 
در کل جامعھ ایران ایفا کند؟ در این و نوسازی جنبش چپ 

زمینھ فکر می کنید باید بھ چھ مباحثی در میان خود و در 
مقابلھ با دیگر گرایشات فکری خارج از جنبش چپ دامن زند؟ 
از این منظر بھ نظر شما مھمترین وظیفھ جنبش دانشجویی 

 بویژه -مشخصا بخش چپ آن در قبال دیگر جنبشھای توده ای 
   چیست؟-ی جنبش کارگر

چپ دانشجویی با رویکرد مطالعاتی و تئوریکی بر اساس □ 
اصول اساسی و نظریات درست، کاربرد ماتریالیسم دیالکتیکی 
و پراتیک انقالبی خواھد توانست در زمینھ نوسازی جنبش 

از جملھ مباحث مھم منع رویکرد ھای . ثر باشدؤکمونیستی م
.  ھای مختلف استاکونومیستی و رفرمیستی شایع میان گروه

وظیفھ جنبش دانشجویی بردن علم مارکسیسم بھ میان کارگران 
   .و اتحاد انقالبی با آنان است

چگونھ می توان بر گرایشات سکتاریستی کھ در میان برخی ■ 
گرایشات چپ در دانشگاه موجود است فائق آمد؟ فکر می کنید 

 دالیل این سکتاریسم چیست؟ چگونھ می توان بھ ھمکاری
میان گرایشات مختلف چپ دامن زد؟ بھ گونھ ای کھ از یکسو 
عمیقترین و جدی ترین جدلھا را میان خود داشتھ باشند و از 

 سوی مستحکم ترین اتحاد مبارزاتی را بھ نمایش  در آورند؟ 
نتیجھ رویکرد سکتاریستی شکست است، بھ اعتقاد من انجام □ 

سب پیروزی حرکتھای درست و متضاد با این رویکرد و ک
با ارائھ نظریات و . حذف نماید خواھد توانست این گرایشات را

 و منع دگماتیسم می توان اتحاد میان حیحروش ھای ص
 .  گرایشات را تقویت نمود

بھ نظر تان نشریھ بذر در ارتباط با مباحث درون جنبش ■ 
چھ نقشی می تواند داشتھ ) بویژه بخش چپ آن(دانشجویی 

ماتی می تواند انجام دھد؟ چھ پیشنھاد باشد؟ و چھ اقدا
 مشخصی دارید؟

نشریھ بذر با نشر آرا و اصول اساسی مارکسیسم چھ از جنبھ □ 
نظری و چھ پراتیک انقالبی اثر گذار بوده و می تواند بھ قطب 

 ■ .مھمی در جنبش چپ دانشجویی بدل شود
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جمعبندی از دور پیشین مبارزات جنبش پیرامون 
  : بذر نشریھ دانشجویی درشده  منتشردانشجویی

  
  :86آذر -  22بذر 

  "!استدرست ھای شیوه نیازمند ط درست، خ "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :86بھمن  -  24بذر 
  "ییسرکوب، مقاومت و جنبش دانشجو"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :87فروردین  - 25بذر 
  "پایان یک دوره"

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :87خرداد  -  27بذر 
  ")1( خواھد شد؟آیا گذشتھ چراغ راه آینده "

  
  
  
  
  
  
  
  

  :87 آذر -  31بذر 
  ")2( آیا گذشتھ چراغ راه آینده خواھد شد؟"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :87 تیر -  28بذر 
  "اعتالی نوین؛ وظایف نوین"

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :87 مھر -  30بذر 

  "اصول کار مخفی"
  

  

ند ی بشدت زیانبار و خطرناک کھ اگر تصحیح نشویھا هشیو... 
  .نابود یا شدیدا تضعیف کندمی توانند این جنبش نوپا را 

افراد، تمسخر پیشینھ حمالت شخصی بھ یکدیگر، رو کردن 
دیگران، اتھام ھای ناروا، برخوردھای متفرعنانھ و تفرقھ 

 بر گذاشتن، انگشت یافکنانھ، منم منم ھای بی مورد و بی محتو
 ،و مھم سیاسیمسائل فرعی و حاشیھ ای بھ جای مسائل اصلی 
بکارگیری این . ھمھ و ھمھ اشکالی از این شیوه ھای مضرند

شیوه ھا ھیچ کمکی بھ کشف حقیقت و ارتقا سطح جنبش 
  . نمی کند) بویژه جناح چپ آن(ی یدانشجو

با . بخشی از خط است، شیوه یا سبک کار از خط جدا نیست
، شیوه خط غلط. کردشیوه غلط نمی توان از خط صحیح دفاع 

 ...رو خط تعیین کننده شیوه ھاست از ھمین. ط ببار می آوردغل
  22ادامھ در بذر 

  

گرایشی در میان فعالین چپ دانشگاه مشاھده می شود کھ  ...
تنھا در پی فعالیتھای آکسیونی و کارزاری اند و بھای الزمھ را 

روشن است . ندبھ فعالیتھای روتین، منظم و ادامھ دار نمی دھ
کھ برای دخالت گری سیاسی در ھر جنبشی بھ ھر دو شکل 

  . فعالیت نیاز است
بدون شک فعالیتھای آکسیونی و کارزاری تاثیرات گسترده ای 
. از خود بھ جای می گذارد و در کل جامعھ پژواک می یابد

 آذر امسال، توسط نیروھای چپ 13برای مثال برپایی مراسم  
کار ناپذیری بر جامعھ داشت و پرچم قطب تاثیرات سیاسی ان
تا بدان حد کھ نشریھ معتبر و آمریکایی . سوم را برافراشت

ھرالد تریبون بھ حضور فعال چپ ضد امپریالیست، ضد 
 ...جمھوری اسالمی در دانشگاھھای ایران اعتراف کرد

  24ادامھ در بذر 
  

جنبش حیات  شواھد نشان از آن دارد کھ دوره ای از ...
  بھ پایان رسیده و این جنبشـ بویژه بخش چپ آن ـدانشجویی 

 ...استدر آستانھ ورود بھ دوره دیگری 
 این جنبش از محدودیتھا و ، جنبش جوان و نوپاییمانند ھر... 

شکاف تاریخی میان . ضعفھای معینی برخوردار بوده و ھست
 این محدودیتھا وجود یک عامل مھم ، نسل قبلیونسل جدید چپ 
ھای بی وقفھ  بھ واسطھ سرکوبکھ شکافی  ، و ضعفھا است

ی حاکم ایجاد شده و متاسفانھ بھ یکی از ویژگیھای مھم رژیمھا
  ...تاریخ چپ ایران بدل شده است

  25ادامھ در بذر 

ما جوان بودیم، بی تجربھ بودیم، ! بیشرفھا" :ابی ھافمن...
  ...!"اشتباه ھم کردیم ولی ما بر حق بودیم

 دشمن ھمواره سعی می کند کھ حقانیت تاریخی جنبش ما را ...
 اقسام چھ زمانی کھ انواع و. بھ اشکال مختلف زیر سئوال برد

حیلھ ھای کثیف پلیسی را برای سرکوب و دامن زدن بھ تفرقھ 
میان ما بھ کار می گیرد، چھ زمانی کھ برای درھم شکستن 

 ....اراده ما از شکنجھ سود می جوید
  27ادامھ در بذر 

  

 ویژگی دیگر این جنبش، روحیھ شورشگرانھ شرکت کنندگان ...
. داردروحیھ منحصر بھ فردی کھ بھ جوانان تعلق . آن است

این روحیھ، . جوانانی کھ ھمواره تشنھ نوآوری و تغییرند
  ...خصلت آغاز گرانھ ای بھ این جنبش می بخشد

بر پایھ منافع صنفی دانشجویان نمی توان افت و خیزھای  ...
 ...جنبش دانشجویی را توضیح داد

 چنین گرایشاتی نقشی برای دانشجویان چپ در برافراشتن ...
از نظر آنان اصلی ترین . امعھ نمی بینندپرچم کمونیسم در ج

، دفاع از جنبش روزمره کارگری است، "سوسیالیستی"وظیفھ 
  ...نھ برافراشتن پرچم کمونیسم در جامعھ

  31 ادامھ در بذر
  

 تیر، 18 نسل جدید با نسل  ھاییکی از مھمترین تفاوت ...
 جنبش .ھادھای حکومتی کردندگسستی بود کھ آنان از رژیم و ن

دانشجویی از محدوده ھای رسمی و قانونی دفتر تحکیم پا فراتر 
  ...نھاد
و موجب بھ میدان  چگونھ این ستم بھ مقاومتی جدی  پا داده ...

آمدن نیروی تازه نفس، جدید و  رادیکال در جنبش دانشجویی 
ه ھر اندازه کھ دختران دانشجو بیشتر درگیر مبارز. شده است

شوند و آگاھانھ بر نقش و خواستھای مستقل خود پافشاری کنند 
رادیکالیسم  مبارزات و آگاھی جنبش دانشجویی از این ستم بر 

 ...افزوده می شود
  28ادامھ در بذر 

 برای تمام کسانی کھ خواھان دگرگونی و تغییر بنیادی ...
ھای مختلف  شکلب قالدر ھر دوره ای بوده اند و در جامعھ 

فعالیت می ... حزب، اتحادیھ و تشکل مانند گروه، سازمان، 
شکل از مخفی و علنی و تلفیق این دو ضرورت فعالیت کردند، 

 ...مسائل مھم بوده استفعالیت از 
  30ادامھ در بذر 
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