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احضار بی بازگشت 
دانشجويان دانشگاه تهران 

به دفتر پيگيری وزارت 
اطالعات
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براي نيما نحوي

براي عبور از سد فيلترينگ از فيلترشكن خيابان 
بهره بگيريد:

http://xyaban.co.cc/
نشريه خيابان را براي دوستانتان ارسال كنيد.

در صورت امكان، خيابان را پرينت گرفته و به 
ديگران برسانيد.

گزارش ها و عكس هاي اعتراضات را به آدرس 
ايميل خيابان بفرستيد.

آرشيو خيابان را در اين آدرس ببينيد:
http://issuu.com/xyaban

احضار بی بازگشت دانشجویان 
دانشگاه تهران به دفتر پیگیری 

وزارت اطالعات
3 دانشجوی دانشگاه تهران پس از مراجعه به دفتر پيگيری 

وزارت اطالعات، روانه زندان اوين شدند.
شورای  )دبير  نعمتی  ايوب  اميركبير  خبرنامه  گزارش  به   
)عضو  مقدم  جعفری  محسن  تهران(،  دانشگاه  صنفی 
شورای مركزی انجمن اسالمی دانشكده علوم اجتماعی( و 
علی رفاهی )دبير شورای صنفی دانشكده علوم اجتماعی( 
وزارت  پيگيری  دفتر  به  احضار  پی  در  گذشته  هفته  از 

اطالعات بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند.
 ايوب نعمتی دبير شورای صنفی دانشگاه تهران شنبه هفته 
گذشته در اعتراض به ديوار كشی بين ساختمان های كوی 
دانشگاه تهران و اختصاص تعدادی از ساختمان های كوی 
دانشگاه به متأهلين با مديريت دانشگاه درگيری لفظی پيدا 
به  يكشنبه  روز  لفظی  اين درگيری  پی  در  بود، كه  كرده 
دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و پس از مراجعه به 

دفتر پيگيری بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
 علی رفاهی و محسن جعفری مقدم دو تن از 16 دانشجوی 
احضار شده ی دانشكده علوم اجتماعی نيز روز سه شنبه به 
آنجا به  از  دفتر پيگيری وزارت اطالعات مراجعه كرده و 

زندان اوين منتقل شدند.
 محسن جعفری مقدم در تماس با خانواده و دوستان خود 
است  داده  برای خود  مليونی  وثيقه ی 35  از صدور  خبر 
كه علی رغم آماده بودن اين وثيقه از فک بازداشت وی 

خودداری شده است.
 بنا به گزارش خبرنامه اميركبير از اوايل شهريور ماه نزديک 
به 100 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در ارتباط با وقايع 
كوی دانشگاه به دفتر پيگيری وزارت اطالعات و دادگاه 
انقالب احضار شده اند كه تاكنون تنها عده ی بسيار كمی 
از اين افراد به اين نهاد مراجعه كرده اند و بيم آن می رود 
كه با مراجعه نفرات بيشتر شاهد بازداشت تعداد بيشتری از 

دانشجويان پيش از بازگشايی دانشگاه باشيم.
 اين در حالی است كه با وجود اينكه هنوز كوی دانشگاه 
تهران شاهد حضور دانشجويان ساكن نشده است، مديريت 
می  كوی  در  اعتراض  هرگونه  عليه  تهديد  به  دانشگاه 
پردازد. تهديد و بازداشت دانشجويان كوی دانشگاه تهران 
مسئولين  كه  دارد،  ادامه  ای  سابقه  بی  طرز  به  حالی  در 
و  عاملين  قضائيه  قوه  و  كشور  وزرات  اطالعات،  وزارت 
آمرين حمله كنندگان به كوی دانشگاه را مشخص نكرده 
و درصدد سرپوش نهادن بر جنايات افراد لباس شخصی 

هستند.

دانشگاه؛  سياست سبز و سياست ژرف
امیر. ك

دانشگاه هيچ گاه خانه گرم و نرم علم نبوده است. الاقل در 
ايران. كوچه هاي بلندي بوده است كه مبارزات و پيكارهاي  
گوناگون، آن را شكل داده اند و سمت و سوي آن را تعين 
بخشيده اند. ميدان نبرد فشرده اي ميان استبداد و آزادي، 
و  سركوب  دانش  ميان  خودگرداني،  و  ديكتاتوري  ميان 
خيابان  ديگر.  سوي  از  رهايي  دانش  و  يكسو،  از  كنترل 

اصلي تاريخ سياسي معاصر ايران. 
جمهوري اسالمي با تسخير دانشگاه ها قوام يافت. منظورم 
تنها تعطيلي دانشگاه ها در سال 59 و حذف خشن پيشگامان 
ايران نيست، كه اين خود نيز برهه  از  جنبش دانشجويي 
اي تعيين كننده بود و مقاومت شجاعانه ي دانشجوياني 
كه در برابر فاشيسم مذهبي خميني ايستادند و جان باختند 
اما خموشانه تسليم ضدانقالب فرهنگي جمهوري اسالمي 
نشدند بر تارك تاريخ دانشگاه همچنان مي درخشد، بلكه 
تعيين مكان نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران بود كه به 
خوبي  نسبت ميان دانشگاه و حاكميت كنوني را برجسته 
مي كند. تسخير فضايي دانشگاه، شايد حتي مقدم بود بر 
و   60 نظامي  سياسي  كودتاي  و  جامعه  گفتماني  تسخير 
بستن فضاي كلي جامعه. اسالمي سازي دانشگاه، بخش 
انقياد كشيدن جامعه بود توسط بلوك بندي  از به  مهمي 
تازيانه  انقالب  هاي  گرده  بر  رفت  مي  كه  قدرتي  نوين 

زند.
تهران  دانشگاه  حيات  درون  به  حاكم  قدرت  سريع  بسط 
پاسخ خميني و دارودسته ي خونريزش بود به آزادي، تنوع 
دانشگاه  هاي  چمن  بر   57 انقالب  كه  همگاني  غناي  و 
دانشگاه  به صحن  جمعه  نماز  بردن  بود.  گسترده  تهران 
تهران در جهت كسب اطمينان از تسخير فضاي دانشگاه 
توسط نيروهاي مرتجع مذهبي بود. روشن انديشي احتمالي 
طالقاني و سابقه مبارزاتي او محملي موقتي بود. هدفي كه 
روحانيت شيعه در ذهن مي پروراند تحميل نظام انديشگي 
هفتگي  حضور  بود.  دانشگاه  مدرن  ساختارهاي  به  خود 
اصلي  بستر  كه  فضايي  در  اسالم  به  معتقدان  پرشمار  و 
روحاني  بود، و سخنراني هفتگي منصوبين  انتقادي  تفكر 
حكومت براي نشر ايده ها و افكار، به جاي ترويج ايده ها 
و انديشه ها توسط نيروهاي دانشگاهي و مترقي، گام بلند 

حاكميت بود براي دفن انقالب.
اكنون و بار ديگر، دانشگاه به قلب جامعه تبديل شده است. 
كه  »دانشگاه  دادند  مي  شعار  در 27 شهريور  كه  مردمي 
دانشگاه  نبرد در  اهميت  قيامت مي شه«  ايران  بشه   باز 
را به خوبي حس مي كنند. دانشگاه آن ستادي است كه 

اولين برنامه تلويزيون 
كارگران بر روي آنتن     

مي رود 

حسابگري  خود،  خواهي  آرمان  و  شورمندي  با  تواند  مي 
زايل  را  زده  ديكتاتوري  ي  جامعه  ي  كاسبكارانه  هاي 
و  انحراف  از  تواند  مي  كه  است  ستادي  همچنين  كند. 
آگاهي  پايگاه  و  كند  ممانعت  مردمي  جنبش  سازشكاري 
بخشي و دفاع از منافع سلب صداشدگان، بي سخنگويان و 
فرودستان باشد. ديكتاتوري نيز اهميت اين نبرد را با لرزه 
هاي خود نشان مي دهد. يورش سازمان يافته به فعالين 
جنبش دانشجويي، پادگاني كردن مطلق دانشگاه، تسويه 
هاي گسترده و اسالمي سازي مكرر دانشگاه راهبردهاي 

حاكميت براي شكست مردم در سنگر دانشگاه است. 
فضاي  كردن  خود  آِن  از  سر  بر  نبردي  دانشگاه  در  نبرد 
دانشگاه است. حكومت تالش مي كند با تعيين سرفصل 
ها،  جداسازي  تحميل  دانشجويان،  گزينش  درسي،  هاي 
خود  مراسم  كشاندن  خور،  جيره  استادان  كردن  منصوب 
به درون فضاي دانشگاه، اخراج سازي، تحميل پراكندگي 
اما  يابد.  دست  خود  اهداف  به  ارتجاع  امواج  پراكندن  و 
دانشجويان نيز همچون عموم مردم در آغاز انقالب نوين 
بايست  دشمن،  بر  غلبه  براي  كه  اند  شده  متوجه  خود، 
فضاهاي دانشگاهي را تسخير كرد. آنها نمي ترسند. چرا 
كه همه با هم هستند. آنها اين قدرت را دارند كه دست 
كنند.  كوتاه  خود  زيست  و  تحصيل  فضاي  از  را  حاكمان 
دانشگاه تاكنون مجموعه اي از كالسها، فضاها، درب ها، 
راهروها، كتاب ها و بحث هايي سرد و حكومت زده اي 
اند.  آنها گذر مي كرده  از  بوده است كه دانشجويان تنها 
اينحال  با  كه  دانشجويان،  جمعيت  از  لبريز  اي  مجموعه 
در تسخير حاكمان است. پيروزي در جنبش اما به معناي 
بازپس گيري اين فضا از حاكميت است. پيروزي به معناي 
سياسي  رهبر  آن  يا  اين  نفع  به  دانشجويي  بزرگ  تجمع 
نيست. تجمعي كه در پايان آن همه به موقعيت قبلي خود 
از پرچم ها و پالكاردها در  تنها عكس هايي  بازگردند و 
رسانه ها منتشر شود. غلبه بر ديكتاتوري به معناي خلق 
و  آفرينشي،  چنين  بدون  است.  اجتماعي  و  آزاد  فضاهاي 
بدون بازپس گيري دانشگاه از ديكتاتوري، تنها توهمي از 

پيروزي به جاي مي ماند.
سیاست سبز یا سیاست ژرف؟

ايران ميليونها دانشجو  مجتمع هاي عظيم دانشگاهي در 
و دهها هزار مدرس را در خود جاي داده است. كارمندان 
تعداد  اين  بر  اگر  را  ها  اين مجتمع  در  كارگران شاغل  و 
و  حراستي  هزاران  حتي  كه  شود  مي  مشاهده  بيفزاييد 
بسيجي و آدم فروش حكومت در مقابل اين جمعيت بسيار 
ناچيز است. جمهوري اسالمي دانشگاه را تنها بر بستر بي 
تفاوتي اكثريت مي تواند در اشغال خود نگاه دارد. همچنان 
كه خيابان ها را تنها تا قبل از حركت جمعي خياباني مردم 

در اشغال مطلق خود داشت. امروز اما هيچ كس در دانشگاه 
بي تفاوت نيست. همينجا نقطه ي عزيمت ماست:

نارضايتي  دادن  نشان  بر  اخير  روزهاي  در  سبز  سياست 
تا  است  تالش  در  سياست  اين  است.  متمركز  كودتا  از 
آلترناتيو  و  گرفته  چالش  به  را  كنوني  دولت  مشروعيت 
سياسي خود را مشروع جلوه دهد. ترسيم عالمت وي به 
رنگ سبز و شعارنويسي تاكتيک هاي فوري آن و سازمان 
دادن تحصن ها و تجمعات سبز در غايت تاكتيک هاي آن 
قرار دارد. اين سياست هنوز سردرگم است چرا كه رهبران 
و  كالن  هدف  بندي  صورت  به  قادر  هنوز  طلب  اصالح 
با  دانشجويان  سياست  اين  در  اند.  نشده  خود  راهبردي 
از  آتي  تا فرمان هاي  مانند  باقي مي  خرده كاري منتظر 

مركز فرماندهي صادر شود.
در سياست ژرف اما راهبرد اصلي دانشجويان بازپس گيري 
دانشگاه از حاكميت و از آن خود كردن آن است. دانشجويان 
دختري كه در خوابگاه ها و فضاي دانشگاه مورد تبعيض، 
جمعي  سازماندهي  با  گيرند،  مي  قرار  سركوب  و  تحقير 
خود قدرت بي بنياد حراست ها و مديريت هاي دانشگاه 
را به چالش مي گيرند و خود تعيين مي كنند كه قواعد و 
باشد.  بايد  تعامل و غيره چگونه  رفتار،  تنظيمات پوشش، 
همبستگي جمعي آنها قدرت واقعي آنهاست براي بازپس 
آنان متعلق است. عموم  به  گيري فضاهايي كه در اصل 
دانشجويان در دفاع از حق فعاليت صنفي و سياسي خود 
شكنند.  مي  را  رعب  و  سركوب  تيغ  و  يابند  مي  سازمان 
در  و  دهند  نظر مي  بخوانند  آنچه مي خواهند  براي  آنها 
دانشگاه  به  حوزه  ارتجاعي  هاي  سرفصل  تحميل  مقابل 
مقاومت مي كنند. آنها كنترل فضاي خوابگاهي خود را به 
دست مي گيرند و از محيط زيست خود در برابر فاشيست 
هاي  دوره  آزاد،  سمينارهاي  آنها  كنند.  مي  محافظت  ها 
فوق برنامه، حلقه هاي مطالعاتي و آكسيون ها و تجمعات 
خود را خود سازمان مي دهند،  محتواي آن را تعيين مي 
كنند و از آن دفاع مي كنند. با چنين راهبردي، هر گام كه 
آزادي  و  بنشيند، فضاي دموكراتيک  به عقب  ديكتاتوري 
خلق شده است كه مانع از بازگشت ديكتاتورها مي شود. 
خيانت و تعهد رهبران سياسي، در خيانت و تعهد آنها به 

اين تالش هاي جمعي دانشجويان آشكار مي شود.
چنين تالشي بنيادهاي يک فدراسيون يا سازمان سراسري 
روي  بر  كه  تشكلي  ريزد.  مي  پي  را  كشور  دانشجويان 
همگان باز است و گروه هاي مختلف با حفظ مواضع خود 
عموم  و  كنند،  مي  فعاليت  آن  در  فراكسيوني  عنوان  به 
قدرت  به  دليل  همين  به  و  گيرد  دربرمي  را  دانشجويان 
سازمان يافته ي دانشجويان براي عقب زدن ديكتاتوري و 

كسب آزادي بدل خواهد شد.

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



اخبار كوتاه
 

اولین برنامه كارگر تي وي بر روي 
آنتن مي رود

،شبكه ی مستقل جنبش  تی.وی  كارگر  برنامه ی  اولين 
كارگری ايران روز جمعه سوم مهرماه 88از ساعت 6:30 تا 

7:30 عصر پخش خواهد شد.
اين برنامه شامل موارد زير خواهد بود:

-معرفی و چرايی ايجاد اين شبكه توسط مجری 
-جديد ترين اخبار و گزارشات كارگری از جمله :

از  دوباره ی رضا شهابی يكی  كار  به   بازگشت  و  اخراج 
كارگران شركت واحد، برگزاری » جلسه هيات حل اختالف 
» علی نجاتی  كارگر نی شكر هفت تپه، بالتكليفي 4 فعال 
رسول  بازداشت  ی  ادامه  كامياران،   شهرستان  كارگري 
تربت  تاكسيرانان  اعتراضي  تجمع  فعال،  معلم   ، بداقی 
كميته  ساالنه  عمومی  مجمع  گزاری  بر  حيدريه،گزارش 
هماهنگی برای كمک به ايجاد تشكل های كارگری،ازادی 
اوين،كاهش ساعت  زندان  از  افغانی  كارگر  سعيد رستمی 
اضافه كاری در هفت تپه بنا به اظهار رضا رخشان،اعتصاب 
كاركنان اتوبوسرانی خرمشهر، ديداروكالی ابراهيم مددی 
ومنصوراسالو ازآنها در زندان،كارگران شركت واگن پارس 
سالن غذاخوری را با خاك يكسان كردند ،كارگران صنايع 
فلزی 4 ماه است حقوق نگرفته اند،انتقال پژمان رحيمی و 
محمد اسماعيل وندی به بند 6 زندان عمومی كارون اهواز 
باختن دو  ،جان  فعالين سنديكای واحد  اخراج  احكام  ،لغو 
فعال  حسينی  غالب  سنندج«،ازادی  »گاوشان  سد  كارگر 

كارگری در سنندج
-بخش آموزش كارگری با عنوان »رفقا ما كارگريم »

-كليپ كارگری
-مصاحبه با يكی از كارگران پروژه ای در ايران در ارتباط 

با نقش كارگران ايران در وقايع و اعتراضات اخير ايران
-بخش نهايی معرفی شبكه كارگر تی.وی توسط مجری و 

نحوه ی همكاری كارگران ايران با اين تلويزيون
و ...

كارگر تی.وی برنامه ی خود را روی فركانس ماهواره ای 
روزهای  در  برنامه  بازپخش  و  كرد  خواهد  پخش  كومله 

شنبه و در همان ساعت 6:30 تا 7:30 عصر خواهد بود.
اين برنامه روی ماهواره ی هاتبرد ،فركانس : 11470 و 
سيمبول ريت :27500  در وضعيت عمودی قابل مشاهده 

خواهد بود.

رأفت اسالمي براي دانشجویان 
اصفهان

رييس دانشگاه صنعتی اصفهان از ارسال نامه اخطار برای 
خانواده های 50 نفر از دانشجويان اين دانشگاه خبر داد.

به  ويژه«  های  »نامه  اين  در  كه  گفت  قربانی  عليرضا 
خانواده دانشجويانی كه وی از آن ها به عنوان«دانشجويان 
خاطی در حوادث پس از انتخابات« نامبرد تذكر و اخطار 
داده شده و به خانواده دانشجويان يادآوری شد كه اين 50 
دانشجو »مورد مهرورزی و رافت اسالمی واقع شده اند كه 

می توانند همچنان به تحصيل خود ادامه دهند.«
های  خانواده  به  ها  نامه  اين  در  كه  گفت  همچنين  وی 
دانشجويان درباره«روند و چگونگی ايجاد اغتشاش توسط 

فرزندشان« اطالع رسانی شده است.
رييس دانشگاه صنعتی اصفهان در عين حال به خبرگزاری 
مهر گفت در نامه ای كه به آدرس خانواده های دانشجويان 
ارسال شده«به شكل جدی تاكيد شده در صورتی كه تنها 
يک بار ديگر خطايی از اين دانشجويان سر بزند ديگر مورد 

تحمل واقع نشده و با آن ها برخورد قاطع خواهد شد.«
 

شیوا نظرآهاري با وثیقه دویست 
میلیوني آزاد شد

غيرانساني  ماهها تحمل شرايط  از  آهاري پس  نظر  شيوا 
با وثيقه سنگين دويست ميليون توماني از زندان آزاد شد. 
شيوا نظرآهاري فعال حق تحصيل، فعال حقوق كودكان و 
از اكتيويست هاي اجتماعي بود كه بايد منتظر دادگاه خود 

به دليل فعاليت هاي انسان دوستانه و اجتماعي باشد.

ده ماه حبس و 5 سال محرومیت از 
تحصیل براي نیما نحوي

نيما نحوي دانشجوي چپگراي دانشگاه مازندران به ده ماه 
زندان و 5 سال ممنوعيت از تحصيل در دانشگاه محكوم 
شد. اتهامات واهي به فعالين دانشجويي به محكوميت هاي 
واقعي و سلب حقوق شهروندي آنان مي انجاميده است. 
از  دانشجويي و سياسي  فعالين  از حقوق شهروندي  دفاع 

خواسته هاي مهم جنبش اعتراضي مردم ايران است.

كهریزك: گزارش 
یك شاهد

من ا. ب. هستم ليسانس روانشناسی دارم و در يک كلينک 
پزشكی در خيابان ج. كار می كنم با دكتر ص. و كار ما 
پزشكی و تهيه دارو برای مردم است. مامورين پليس ما را 
بازرس  پيش  و  موتون  آرسنو  جعبه  يک  داشتن  دليل  به 
شعبۀ 6 تخالفات پزشكی خيابان مطهری بردند و او بعد از 
در  فرستاد  كهريزك  به  آن  از  پس  و  آگاهی  به  مرا  اين 
صورتيكه من سوء سابقه ای نداشتم و هيچ تخلفی نداشتم 
.كابوس از اينجا شروع شد برادرم مفقود اثر است و خودم 
در جنگ ايران و عراق در اوايل جنگ در كردستان شركت 
به  را  من  كه  موقعی  باشم.  می  جانبازان  جزوه  و  كردم 
آگاهی فرستادند بعد از شكنجه هايی كه در آگاهی مثل 
كابل و كتک خوردن ،دستبند و پا بند و بازجوئيهای شديد 
دستور  به  روز  چند  از  بعد  شاپور  آگاهی  در  لگد  و  مشت 
آدرس  به  مرا  پزشكی  تخالفات   6 شعبۀ  داديار  همان 
كهريزك بازداشتگاه كهريزك فرستادند .ما را با يک ون به 
راهی  سه  از  رويد  می  قم  بطرف  كه  وقتی   . بردند  آنجا 
كهريزك می پيچيد به سمت جنوب شرق تهران و كامال 
پادگان  و  خاردار  سيم  با  دارد  ماهور  تپه  و  است  نظامی 
كهريزك در البالی تپه ماهورها است، كه دسترسی آن 
برای افراد عادی سخت است بعد از گذشتن از يک فضای 
نظامی و عجيب و غريب به فنس اول می رسيم كه كاله 
سبزها هستند از گارد نيروی انتظامی و بعد از فنس دوم 3 
كيلومتر بعد به يک پايگاه نظامی ميرسيم كه تا بازداشتگاه 
فاصله ای ندارد بعد از فنس دوم وارد ورودی می شويم. 
اين تابلو نصب شده است كه روی آن نوشته است، تحت 
نظرگاه 210 كهريزك فنس دوم پايگاه نظامی بود كه تمام 
سربازها مسلح بودند و در وسط يک منطقۀ كامال نظامی 
كه بعضا صدای گلوله از ميدان تير شنيده می شد. در داخل 
اين پايگاه شاهد مجموعه ای بوديم كه زندانبانان در باالی 
،قسمتی  آن  در كف  زندانيان  و  دادند  می  نگهبانی  ديوار 
داشت بنام زير زمين كه قرنطينۀ 1 و 2 آنجا بود و باالی 
آن دفتر امور اداری آن و سوله ای كه داخل آن چند قفس 
ساخته بودند جهار قفس در حدود 4 اتاقک كوچک دقيقا 
شبيه قفس های كه برای حيوانات مثل يوزپلنگ و شير و 
گرگ در باغ وحش تهران ساختند . پشت سر هم 3 قفس 
را نصب كردند و جوشكاری كردند كه احتماال اين قفسته 
.ارتفاع  اند  ساخته  كچوئی  زندان  های  كارخانه  در  را  ها 
قفس 3 متر است و هر قفس حدود 25 الی 30 مترمربع 
مساحت دارد و كف كل سوله موزائيک شده است كه پر از 
لكه های خون،استفراغ و قی و چرك زندانيان قبلی است 
مربع  متر   20 حدود  ساختند  قفسها  روی  كه  اتاقک   4  .
را  نفر  تا 40  مساحت دارند و در داخل هر كدام بين 30 
انداخته اند درهای فلزی دارند كه روی آن توری كشيده 
هواكش   3 با  سوله  شد  می  قفل  درها  همۀ  شبها  و  اند 
،هوايش عوض می شود .)سوله بزرگ 400 الی 500 متر 
مربع و ديوارهای سوله سيمانی هستند. تحمل اين فضا و 
سر و صداهای آن فن ها خيلی سخت است . دستشوئيها 
و سرويسهای بهداشتی به عمد خراب هستند و در انتهای 
سوله قرار دارند . حمام ندارد ،آب ندارد . تانكر آبی كه برای 
آبی  از آب و گازوئيل است.  آورند مخلوطی  زندانيان می 
لجن و كثيف كه ممكن است از چاله ها پر كنند و بيارند و 
زندانيان مجبور بودند همان آب را از يک بطری خانواده هر 
نفر يک قولپ در طول روز يا 2 بار 2 قولپ در طول روز 
بنوشد تازه اين آب را 48 ساعت يكبار يا گاهی 24 ساعت 
يكبار نمی آوردند و گاهی جيره نان و سيب زمينی را هم 
نمی دادند و 24 ساعت گرسنه و تشنه می مانديم و زندانيها 
از گرسنگی نميرند و نای حرف  هميشه نگران بودند كه 
زدن نداشتند . مجموعه آنجا همراه با سربازهای مسلح و 
با كتک زدن و فحاشی  اول همراه  از روز  فضاسازی كه 
و  ورود  محض  به  ما  كردن  زاد  مادر  و  لخت  و  ناموسی 
شالق زدن و لوله زدن و ايجاد رعب و وحشت بود تا روح 
ما را بكشند. متهمی كه بيمار و گاها بی گناه است.فضای 
رعب آور و وحشتناك در عمق و در دور افتادگی و گرسنگی 
داليل مرگ در كهريزك بود هر رور به چشم خودمان 2 
الی 3 تا و گاه 7 الی 8 نفر را می ديدم كه كشته می شدند 
داخل كيسه و يا پتو می انداختن و زيپ كيسه ها را می 
كشيدند و داخل ماشين می انداختند و می بردند گاها مرده 
ها چند ساعت زير آفتاب می ماندند تا باد بكنند و بتركند 
آن محوطه پشت سوله  در  يا  نشود  و صورتشان شناخته 
در داخل هر  و  بودن  را چيده  خاك می كردند. كانكسها 
كانكس 60 الی 70 نفر زندانی بود تپه ای وجود داشت بنام 
تپه سفيد كه افراد را با بدنی برهنه باالی آن می دواندن 
از  بسياری  سفيد  تپه  همان  پشت  شدند.  می  زخمی  كه 
جسدها را دفن كردند در زير خاك و همينطور در دور تپه 
ماهورهای اطراف. با چشمان خود ديدم كسی را كه حقی 
سرهنگ نيروی يگان ويژه اردوگاه بود كف اردوگاه نشاند 
و با كلت تير مستقيم از باال به سرش شليک كرد كه طرف 
كانكسها  پشت  را  گرفته جسدش  را  دورش  خون  و  مرد 
بردند. گاهی از دور بوی چوب و دود و گوشت سوخته يا 
هميشه  ما  رسيد.  می  مشاممان  به  كرده  وز  موی  پشم 
تكه  يک  و  نازگ  لواش  نان  تكه  يک  وبا  بوديم  گرسنه 

كرديم.  می  زندگی  ساعته   24 طول  در  زمينی  سيب 
و  ،آشويتس،ابوغريب  داخائو،ماتازن  مثل  بازداشتگاههای 
گوانتانامو را از ياد ببريد. اول اينجا است و گورگاه و قبر 
شما ،دنيا و آخرت شما همينجا است. اين جمالتی بود كه 
تهران  انتظامی  نيروی  فرمانده  جانشين  رادان  رضا  احمد 
بزرگ وقتی هفته ای يكبار پنچشنبه ها صبح با هليكوپتر 
به اينجا می آمد و خودش به همراه كشميري،عامريان،حقی 
،موسوی  حسينی  آبادي،  خميس  زندي،  ،كوميجاني، 
،سيد،حاجی ،مهندس و رئيس اسامی مستعار كه بقيه آنها 
داشتند و گاردهايی كه با عينک دودی و نقاب صورت خود 
را پوشانده بودند و ما را كتک می زدند. اين شكنجه گران 
و آدم كشان اسامی مستعار هم داشتند كه ما نمی دانستيم 
با  حقی  شنبه  سه  و  دوشنبه  روزهای  هستند  كسی  چه 
گارديها و كوميجانی می آمدند و ما را می زدند. روزهای 
پنجشنبه رادان و عامريان و كشميری با هلی كوپتر می 
آمدند و همينطور ماكان كه خانواده های زندانيان را جلوی 
در كتک می زد. اگر در طول ماه يا هفته گذر خانواده با 
هزار بدبختی به آنجا می افتند و می توانستند از يک قاضی 
برای زندانی خود نامه بگيرند با الستيكهای توپر سفيد، با 
باتون ،با چوب با هر چيزی كه باور نمی كنيد می زدند. ما 
را لخت و مادر زاد و خيس می كردند و می كوبيدن روی 
زمين و روی آسفالت داغ وسنجاق قلت می زديم و می 
زدند تا توی شيبی كه پايين بود بيهوش شويم و دوباره آب 
به  و  آوردند  می  هوش  به  را  ما  و  ريختند  می  ما  روی 
سربااليی می گفتند بدويد ،يا ديوار را هل بدهيد كه عقب 
برود و هر كسی عقب می ماند بيشتر كتک می خورد. افراد 
گرسنه از شدت شكنجه ها به استقبال مرگ می شتافتند 
و خودكشی می كردند وقتی شخص اضطراب و ترس و 
به  باشد  پيرامونش  در  و سركوبگری  بيماری  و  گرسنگی 
همين جا می رسد زمانی كه از شدت گرسنگی و تشنگی 
به مرگ راضی می شود و چندين ماه در اين شرايط احاطه 
. است  عادی  كامال  براش  مرگ  از  استقبال  باشد  شده 
افرادی در اينجا 18 ماه بودند وقتی بدن هيچ مواد مغذی 
مثل نمک ويتامين نمی گيرد چگونه می تواند در مقابل 
استرس و وحشت و كتک مقابله كند حاال بر اين شرايط 
دائما كرامت انسانی ما را از بين می برند و ما را لخت و 
مادر زاد می كردند و در حضور 800 چشم با باتون به الی 
پاها و رانها و كفلها و مقعد بمالند و در اتاقكی تجاوز جنسی 
نمايند و هتک حرمت بكنند و عالوه بر اينها ضرب و شتم 
وجود  روز  هر  كه  لگد  مشت  و  باتون  و  شلنگ  و  لوله  و 
داشت. هر روز وقتی ما را به آمار می بردند با كتک می 
بردند و با كتک می آوردند يعنی روزی 2 بار جيره كتک 
خوردن داشتيم برای رفتن به آمار و برگشتن از آمار اين 
برای  كهريزك  در  دقيقه  و  ساعت  هر  كه  است  فجايعی 
زندانيان اتفاق افتاده است. به خانوادۀ زندانيان می گفتند او 
نبود كجاست وقتی شما  به كهريزك فرستاديم معلوم  را 
،قزل  اوين  زندان قصر معلوم،وقتی می گوييد  می گوييد 
كجاست؟  كهريزك  اما  است.  معلوم  شهر  الحصار،رجائی 
كسی نمی دانست! عدم اطالع رسانی به خانواده ها،عدم 
اطالع  برای  تلفن  نبودند  شدگان،  بازداشت  به  دسترسی 
از  با دنيا بيرون  ارتباط  دادن به خانواده ها ،قطع هرگونه 
زندان ،غذای ما فقط نان و سيب زمينی و آب كثيف و تنها 
ارتباط ما با دنيا فقط شكنجه و توهين و مامورانی كه به تو 
فحش می دهند .بعضی وقتها جيره كتک تا 5 بار تكرار 
می شد در ساعت ورود كه لخت و مادر زادمان می كردند 
ديگر حيثيت و آبرو و غرورمان از بين می رفت . سئوال و 
پرسش و نام نشان در يک دفتر ثبت می شد نه كارتكس 
داشتيم و نه چيز ديگری ،هيچی فقط آبرويت را می ريزند 
و كتک می زنند و اين فاجعه ادامه دارد وتمام نمی شود و 
فكر می كنی دچار يک كابوس شدی كه انتهاهی ندارد . 
و  نامطلوب  شرايط  ،روحي،روانی  جسمی  بيماری  مشكل 
تنک هم خوابيدن 100 نفر آدم در 70 مترمربع جا و در 
صورت در خواست درمان افسر نگهبان ما را آنقدر كتک 
می زدند تا ديگر حوس قرص يا دارو نكنی . بيماران كه 
دچار خونريزی می شوند و آنقدر به آن حالت نگه داشته 
می شوند تا. محوطه پر از اقرب ،رتيل و سگهای ولگرد و 
شغال و موشهايی درشت و عجيب و غريب است گوركن 
ها و تشيها شب همه جا به چشم می خوردند و تپه ماهورها 
را می كنند و دنبال چی می گردند نمی دانی هر لحظه 
فنس كشيده  و  نظامی  منطقه  بود.كل  بايد  منتظر چيزی 
است كه حتی اين سئوال با وجود آن كه ورودی و خروجی 
حدود 5 كيلومتر راه است به نظر بی انتها می آييد در طول 
اين 2 سال در حدود شايد 20 هزار نفر را به اينجا آورده اند 
و اين طور روحيه شان را داغون كردند تا به جامعه بروند و 
برای ديگران تعريف كنند تا آنها از شدت ترس هيچوقت 
اعتراضی نكنند . اصل و هدف از ايجاد اين كهريزك ايجاد 
رعب و وحشت در بين مردم بخصوص جوانان ،اينجا آدم 
و  بودند  آگاهی  در  شكنجه  زير  ماه  يک  كه  بودند  های 
 2 و  آوردند  می  كهريزك  به  وقتی  اما  نكردند.  اعتراف 
ساعت زير شكنجه آنها را می گذاشتند هر چيز راست و 
دروغی را قبول می كردند و از آنها امضاء و اثر انگشت می 
می  آنها  از  كتک  با  را  مردم  اموال  و  مال  .حتی  گرفتند 
گرفتند و هيچ مديريتی بر روح خود و رفتار خود نداشتند 
يكی از آنها كه از هوش رفته بود انگشتش را گرفتند و زير 
را  اش  زندگی  و  خانه  رفتند  ورقه  همان  با  و  زدند  ورقه 
صاحب شدند .سئوالی كه هميشه در ذهن داشتم اين بود 
بدون  كه  قانونی  .پزشک  برند  می  كجا  اجساد  اين  كه 

آنجا  هم  ما  و  كند  نمی  قبول  جسد  كارتكس  و  هويت 
مدرك و پرونده ای نداشتيم .پس اين اجساد چی شده اند 
.يادم يک روز جوانی را زير شكنجه دچار خونريزی شديد 
شد. گفت من فرزند شهيدم چرا من را می زنيد .سرهنگ 
پاسدار كوميجانی كه فرمانده كهريزك بود خودش آمد و 
شخصا جوان را با لوله سفيد توپر آنقدر كوبيد تا بی هوش 
شد .سرهنگ پاسدار كوميجانی می گفت :پدر سگ حاال 
كه پسر شهيد هستی بيشتر بايد كتک بخوری تا آبروی 
پدرت را نبری . هر وقت كوميجانی می خواست افراد را 
به چشم خودم ديدم  پوشيد و من  پلنگی می  لباس  بزند 
خميس آبادی و با قفلی سر محسن روح المينی كوبيد و 
آنرا جلوی سوله در هواخوری آنقدر آويزان كرد تا خون از 
سرش رفت و مرد . 200 نفر شاهد مرگ او بودند ديدن كه 
الی پتو انداختند و بردند . همين طور محمد كامرانی وامير 
جوادی فر لنگرودی و چند نفر ديگر كه ما اسم هايشان را 
نمی دانستيم كه در دفتر اسامی آنها ثبت نشده است و يک 
دفتر جداگانه داشتند وقتی آن دانشجوها و جوانان را آوردند 
ما را از قرنطينه بيرون كردند و بجای ما آنها را در قرنطينه 
زيرزمينی كردند .جمعا 20 نفر از جوانان زير دست احمد 
رضا رادان ،حقی عامريان ،كوميجانی ، كشميری ،موسوی 
شدند.  كشته  ماكان  و  ،زندی  آبادی  خميس  و  ،حسينی 
سربازها خيلی كم زندانيان را می زدند مگر اينكه روسای 
به آنها دستور بدهند.زندی اين اواخر بهتر شده بود و كمتر 
سرگرد  حتی  داد  نمی  اجازه  خودش  شيفت  در  و  زد  می 
كوميجانی وارد ميدان شود و بزند و از پشت سر او صحبت 
می كرد و می گفت اگر من شما را می زنم بخاطر اينكه 
اونها نياند بدتر بزنند و اين فشارهای روانی باعث شده بود 
نياييد و حتی می  بيمار شود و يک هفته  كه خود زندی 
خواست دست به خودكشی بزند وقتی احمد رضا رادان می 
آمد نعره می زد كه هيچ كس از اينجا بيرون نمی رود با 
لهجۀ اصفهانی اش می گفت: ها چاق شديد،گنده شديد 
همين االن ميدم دارتون بزنند ،چرا به اينها غذا ميدين مگر 
و سيب  نان  فقط  ما  به  ندين!در صورتيكه  نگفتم هيچی 
خر  مثل  را  اينها  بايستی  گفت  .می  بودند  داده  زمينی 
در  نياوردن صدای سگ  در  تا صدای خر  سوارشون شد. 
نياوردن بيرون از اينجا نبايد بروند .رادان خودش از همه 
بی رحمتر بود پنجشنبه ها كه می آمد .يكبار ديگر هم در 
آنجا شاهد بودم كه در جايی كه می خوابيديم البالی هم 
زندانيان جا نداشتند و شب به همديگر مشت و لگد می 
زدند مجبور شديم صبح برای آنها صحبت كنيم و بگويم 
ما همه همدرديم چرا همديگر را می زنيم .اينها از خدا می 
آرامتر  زندانيان  بعد  و  بيفتيم  هم  جون  به  ما  كه  خواهند 
شدندو كمتر همديگر را می زدند. اين فاجعه ای بود كه 
. روزی كه  آمدند  بازرسها  باالخره  تا روزی كه  ماداشتيم 
بازرسها آمدند ما را تهديد كردند اگر بگوييد چه بالئی سر 
شما آمده همتون را می تركونيم. به بازرسها بگوييد غذا 
پتو  پتو می دهند و  رفتار می كنند  با ما خوب  می دهند 
ولی  انداختند  پتو  بار  اولين  برای  ما  همۀ  زير  آوردند 
خوشبختانه چندتا از دانشجوها و 6 نفر از ليسانسه ها كه 
را  آنها  آبروی  و  گفتند  را  حقايق  همۀ  بودند  قرنطينه  در 
بيايند جلو  و كوميجانی می خواستند  وقتی فالح   . بردند 
يكی از اعضای بازرسی سر آنها داد زد و گفت برويد عقب.

بعد اين 6 نفر گفتند اگر ما بگوييم كه اين چيزها را شما 
برويد ما را می كشند . اسم اين 6 نفر را بنويسيد و سر آنها 
فرياد زد . يک مو از سر اين 6 نفر كم بشود وای به احوال 
قرنطينه  به  الحفظ  تحت  با  را  نفر   6 اين  باالخره  و  شما 
آوردند از آن روز كه بازرسها آمدند تا روزی كه كهريزك را 
بستند و ما را به قزل حصار و بعد رجائی شهر آوردند 48 
ساعت گذشت كه برای اولين بار آنشب برای ما برنج دادند 
و ديگه كتک نزدند و بعد از ان ما به اينجا آمديم. ثمرۀ 
از كهريزك بخاطر خون  آزاد شدن ما  بستن كهريزك و 
آزادی  برای  خيابان  در  كه  جوانان  اين  كه  بود  شهيدانی 
كشته شدند و در كهريزك شهيد شدند و اسامی آنها در 
دنيا منتشر شده است .خون آنها هدر نشد و هزاران انسان 

مثل ما از كهريزك نجات پيدا كرد.
بدون  و  آزادی  در  ايران  مردم  همۀ  كه  روزی  اميد  به 

شكنجه و قول و زنجير استبداد زندگی كنند
زندانی ا. ب

27 مرداد 1388
كهريزك  مرگ  اردوگاه  در  روز   85 مدت  به  زندانی  اين 
شده  داشته  روا  جنايتها  اين  تمامی  او  بر  و  بوده  زندانی 
است.بنابه اظهارات زندانيانی كه از اردوگاه مرگ كهريزك 
نجات يافته اند آمار اين اردوگاه بيش از 400 نفر بوده است 
اند  اوين منتقل كرده  زندان  به  را  قيام  . دستگير شدگان 
. و ساير زندانيان را به شكنجه گاه آگاهی شاهپور،زندان 
قزل حصار و زندان گوهردشت منتقل شده اند. اكثر آنها 
در زندان قزل حصار بسر می برند. اين زندانيان بی دفاع 
دچار ناراحتيهای متعدد جسمی و روحی هستند و از فرط 

گرسنگی تا حد زيادی وزن خود را از دست داده اند.
از طرفی ديگر برای از بين بردن اسناد جنايت واقع شده 
بخصوص قربانيان آن سعی دارد زندانيان را اعدام نمايد و 
حتی گفته می شود كه 24 نفری را كه از زندان قزل حصار 
كردند  اعدام  و  منتقل  گوهردشت  زندان  به  اعدام  برای 

تعدادی از آنها از زندانيان كهريزك بودند.
منبع:

http://sikhunak.blogspot.com



و اینک دانشگاه....
آزاد رخشان

درسال 88  دانشجوی جديد  ميليون  نيم  از  بيش  امسال  
دانشجويان  اين  شک  بدون  و  می شوند  دانشگاه ها  وارد 
جديد الورود، با هر سال متفاوت خواهند بود. اين تفاوت نه 
فقط در شرايط نوين دانشگاه ها و مراكز آموزشی، نه فقط 
به دليل تهديدها و فشارهايی كه بيش از بيش توسط دولت 
كودتا بر دانشگاه ها بار می گردد، بلكه مهم تر از همه، به 

دليل شرايط نوين سياسی و اجتماعی ايران است.
دانشجويان نورسيده، كه در بطن بحران سياسی اخير و در 
كوران مبارزات توده ای مردم عليه ديكتاتوری، كنكور ورود 
به دانشگاه ها را به انجام رساندند، در تمام طول تابستان، 
تصويری متفاوت از دانشگاه را در ذهن های خود آفريده 
و  روحيه  با  دانشجويان،  اين  كه  گفت،  بتوان  شايد  و  اند 
اراده ای متمايز از هم مرتبه ای های خود در سال های 
گذشته پا به دانشگاه می نهند و از اين رو، خيلی سريع تر 
برای انجام وظايف خود در ظرف جنبش پيشرو دانشجويی، 

آماده می شوند.
های  سال  آغاز  كه  دانشجويی  فعالين  برای  امسال 
تحصيلی پيش تر را ديده اند، غنيمتی خواهد بود؛ ورودی 
های امسال را ديگر نه می توان »بی تفاوت«، نه »غير 
سياسی« و نه »اتوميزه« دانست؛ چرا كه اين دانشجويان، 
از متن يک بحران سياسی خونين، مبارزه فراگير اجتماعی 
عليه ديكتاتوری و با تجربه هم بستگی اجتماعی عمومی 
بين توده های مردم پا به دانشگاه ها می نهند؛ همه آن ها 
در خويشان دور و نزديک، دوستان و آشنايانشان كسانی 
را داشته اند كه متحمل هزينه هايی گاه گزاف در جريان 
بازداشت  كشتار،  ها،  سركوب  اند،  گشته  خود  اعتراضات 
يا  اند  ديده  به چشم  را  خيابانی  و شتم های  ها و ضرب 
دست كم درباره آن شنيده اند، بيش از تمام عمرشان اخبار 
از  و  اند،  به سايت های خبری سرك كشيده  و  اند  ديده 
انقالب  از  اند؛  دانسته  چيزها  ايران  اخير  ساله  تاريخ سی 
ها  آن  »خاوران«؛  از  و  اند  شنيده  آن  های  ناگفته  و   57
اطالع  برای  اينترنتی  جنبش  بدنه  از  توجهی  قابل  بخش 
رسانی و پوشش اخبار مبارزات بوده اند، در خوف و رجای 
انقالب فرهنگی دوم و خطر تعطيلی دانشگاه ها يا تعويق 
در بازگشايی آن به سر برده اند و...در يک جمله، در يكی 
های  بحران  و  تحوالت  ترين  سابقه  بی  و  ترين  مهم  از 
هم  آن  اند،  گشته  سهيم  گذشته  سال  سی  در  سياسی 
از حيات  دانشگاه، كه كيفيتی متفاوت  به  آستانه ورود  در 

اجتماعی آنان را رقم خواهد زد.
با اين تفاسير، دانشگاه ها امسال بايد به استقبال نيروهای 
اساسی گسترش  های  پايه  از  قطعا  كه  بروند  نفسی  تازه 
جنبش اعتراضی دانشجويان است. جنبشی كه امروز بيش 
از پيش، نگاه های همه نيروهای سياسی و توده مردم را به 
خود جلب كرده است، و از آن انتظار می رود، كه در لحظه 
كنونی جنبش توده ای، صدای رسای اعتراضات مردم عليه 

ديكتاتوری و خواست آزادی و برابری باشد.
اكنون اين بر عهده فعالين چپ و سوسياليست است كه در 
مقطع ويژه كنونی، وظيفه خود را در قبال دانشجويان جديد 

الورود به دانشگاه ها به درستی انجام دهند. 
دانشجويان چپ و سوسياليست، ضرورتا بايد تاريخ مبارزات 
دانشجويی به ويژه در يک دهه گذشته را برای تازه واردين 
بازخوانی كنند. بايد از بن بست اصالح طلبی و سر برآوردن 
چپ در دانشگاه ها بگويند، از دستاوردهای دموكراتيک و 
آزادی های نسبی كه در پرتو مبارزات طيف چپ جنبش 
عوامل  به  و  آمد  ارمغان  به  ها  دانشگاه  برای  دانشجويی 

سركوب دانشگاه ها تحميل گرديد.

بايد از سنت خود در دانشگاه  فعالين چپ و سوسياليست 
ها سخن بگويند، از سازشی كه هرگز با جريانات حكومتی 
زدوبند  نيروهای اصالح طلب، هرگز  بر خالف  و  نكردند 
نشريات  از  بايد  نتابيدند.  بر  را  حاكميت  با  بستان  بده  و 
زنجيره ای، تالش های شان در ايجاد تشكل های مستقل 
از  دانشجويان،  صنفی  های  خواسته  پيگيری  دانشجويی، 
برگزاری مراسم های 8 مارس و اول ماه مه در دانشگاه ها 
بگويند و از پيوند استراتژيک و ناگسستنی شان با بيرون 

مي زیبا، اما ناتمام
ما هيچ درخواست و مطالبه ای نداريم

ما تقاضای هيچ چيز نداريم
ما می گيريم

ما فقط تصرف می كنيم
                  متن يكی از ديوارنوشته های سوربن

اعتراض يک گروه دانشجويی شروع شده  از  خيزشی كه 
بود، ميليون ها نفر از مردم شهرنشين فرانسه را به ميدان 
مبارزه كشاند. هرچند رويدادهای می 1968 فرانسه هرگز 
به عنوان انقالب شناخته نشد ولی تأثير آن بر روابط انسانی 
و زندگی مدنی جامعه از هيچ انقالبی كمتر نبود. سوربن 
تسخير شده قلب انقالب بود. سوربن نمود آرمان های می 
بی  و  مستقيم  دموكراسی  آزمايش  برای  محلی  بود،   68
واسطه و هم كارگاهی برای كارگران كه بياموزند، چگونه 

اعتصاب كنند و كارخانه ها را به تسخير خود در آورند.
در  سوربن  دانشگاه  در  اجتماعی   1968 می  سوم  جمعه 
اعتراض به تعطيلی دانشگاه نانتری در روز قبل بزگزار شد. 
500 داشجوی چپ با عصبانيتی زايدالوصف در اين تجمع 
شركت كردند. دانشجويان دانشگاه نانتری در اعالميه ای 
تهديد آميز عنوان كرده بودند حاضر به شركت در امتحانات 

معارف دينی آن سال نخواهند بود. سلسله وقايعی كه از پی 
هم در دانشگاه نانتری روی داد و به درگيری دانشجويان 
چپ با دانشجويان راست گرا و گروه شبه نظامی اكسيدنت 
انجاميد كه عنوان می كردند »با قدرت آمده تا ماركسيسم 
بودند.  عيار  تمام  نبردی  آماده  راستگرايان  كند«.  خرد  را 
و  خواند  پريشانه  روان  جنونی  را  اوضاع  دانشگاه  رئيس 
تصميم گرفت تا دانشگاه را تا مدت نامعلومی تعطيل كند. 
در پايان روز سوم 72 نيروی پليس و تعداد نامعلومی جوان 
دانشجوی گردامده در سوربن در درگيری با پليس مجروح 
شدند. 600 تن دستگير شدند و آنچه كه در تاريخ وقايع 
می 68 ناميده شد از اين روز آغاز گشت. دانشجويان هر 
در  ای  لحظه  و  گفتند  پاسخ  را  پليس ضدشورش  حركت 
نشينی  عقب  آور  اشک  گازهای  و  حمالت  سيل  ميان 
نكردند. تمام رسانه ها و روزنامه ها از واكنش غير منتظره 
را به گروه  اين حادثه  دانشجويان گفتند و نوشتند. دولت 
كوچكی منتسب كرد. در روزهای پس از آن خشمی سراسر 

فرانسه، مدارس و كارخانه ها را فرا گرفت.
6 می بيش از 20 هزار نفر با شعار »مرگ بر سركوبگر« و 
»رفقای ما را آزاد كنيد« به سمت سوربن حركت كردند. 
اين  و  داد.  قرار  بار  پليس مورد حمله خشونت  را  جمعيت 
سرآغاز شديدترين برخورد و درگيری بود كه پاريس پس 
از جنگ الجزاير به خود ديده بود. دختران به مانند پسران 
به صحنه آمده بودند. دانشجويان برای محافظت در برابر 
كردن  درست  با  و  زدند  آتش  را  ها  اتوموبيل  آور  اشک 
زنجيره های انسانی و سنگرها با پليس مقابله می كردند 
و در حاليكه زير حمالت وحشيانه باتوم پليس بودند فرياد 
زنان به درگيری و زد و خورد می پرداختند. شب در حالی 

به پايان رسيد كه 422 نفر دستگير شده بودند.
دانشجويان  فقط  برابر شد كه  دو  تظاهركنندگان  بعد  روز 
نبودند. هزاران تن از كارگران جوان، دانش آموزان مدارس، 
روز  بودند.  پيوسته  آنان  به  ها  دانشگاه  اساتيد  و  معلمين 
بعد شايعه ای در گرفت كه دولت قصد بازگشايی نانتری 
و سوربن را دارد. 30 هزار دانشجو به مدت 5 ساعت در 

سرتاسر پاريس دست به راهپيمايی می زنند. 
محافظت  سوربن  از  فشرده  هم  به  صفوف  در  پليس 
»آنها  بود.  دانشجويان  اختيار  در  كرتيه التين  اما  می كرد 
شعار می دادند ما همه شورشی هستيم و پرچم های سياه 
و سرخ در دست هزاران نفر به حركت در می آمد. جمعه 
بارديگر جمعيت گسترده ای می خواست در طول رودخانه 
تظاهرات كند. سنگرها برپا شد و سنت ميكله و سوربن به 
به سوربن  هيئتی  آمد  همان شب  در  دانشجويان  اشغال 
فرستاده شد و پيشنهاد عقب نشينی پليس از دانشگاه، باز 
شدن سوربن و آزادی زندانيان را مطرح شد. هيچ تضمينی 

برای آزادی زندانيان داده نشد.
ديگر كارگران نيز به جنبش اعتراضی دانشجويی پيوستند 
و اعتصابات و تظاهرات را در سراسر كشور به راه انداختند. 
وزير آموزش اعالم كرد زندانيان آزاد و دانشگاه ها باز می 

شود اما اين به تنهايی نتوانست جنبش را متوقف سازد. 

»دانشجويان اعالم كردند سوربن را اشغال می كنند و به 
مراسم و تجمع ادامه خواهند داد اين كار شبانه روز ادامه 
داد لذا سوربن همچنان بستر خواهد بود« تا روز شانزدهم 
دويست  روز هفدهم  و  آمد  در  اشغال  به  نيز  كارخانه   50
هزار نفر در  اعتصاب به سر می بردند. در 5 روز آينده اين 
بود.  ايستاده  از حركت  فرانسه  ميليون رسيد.  به ده  تعداد 
كار متوقف شد، كارخانه ها اشغال شده بود و بحث ها از 
كنترل خارج شده بود. مردم طی چند روز چنان تغيير كرده 
بودند كه با هيچ روز از زندگی آن ها قابل مقايسه نبود. 
كسانی كه تا ديروز خود را محافظه كار می ناميدند امروز از 
انقالب سخن می راندند. در 24 می دوگل ملت را خطاب 
قرار داد. از ورود دانيل كوهن-بندت از رهبران دانشجويی 
به كشور ممانعت به عمل آمد. و مردم شبی ديگر را نيز در 

سنگرها گذراندند.
در  روز  هر  نفر  هزاران  نمود.  می  نزديک  بسيار  انقالب 
خيابان ها بودند كميته های اعتصاب بيش از پيش كنترل 
امور را در دست می گرفت و نطفه هاِی نظامی الترناتيو 
رهبری  با  تظاهركنندگان خود  بود.  گيری  در حال شكل 
را  قدرت  و  كنند  تسخير  را  اليزه  توانستند  می  هماهنگ 
نداشت. دو روز  اما چنان رهبری وجود  بگيرند.  در دست 
تمام اتحاديه ها با دولت درباره بهبود شرايط وارد مذاكره 
شدند. دستمزدها در اين سال 7درصد افزايش يافت حداقل 
دستمزدها 3 برابر شد و اعتصابيون در طول اعتصاب نيمی 
از حقوق خود را دريافت می كردند. كارگران اما اين توافق

CGT را نپذيرفتند و نبرد را ادامه دادند. دوگل در نطقی 
تلويزيونی كشور را در خطر ديكتاتوری كمونيسم دانست. 
در  انتخابات  و  شود  گرفته  سر  از  بايد  كار  كرد  عنوان  و 
العاده  برگزار خواهد شد وگرنه دولت وضعيت فوق  ژوئن 
فرانسوی  ها  ميليون  روز  همان  عصر  كرد.  خواهد  اعالم 

پاريس  نزديكی  ارتش در  به خيابان ها ريختند.  با قدرت 
اتحاديه  رهبران  كاهلی  و  برنامگی  بی  با  اما  شد.  مستقر 
های كارگری و به ويژه رهبران احزاب كمونيست موقعيت 

انقالبی فروكش كرد. 
در اوج چنان جنبش عظيمی كمونيست ها و كارگران می 
كوشيد  دوگل  وقتی  بگيرند.  دست  در  را  قدرت  توانستند 
آنان  سوی  از  واكنشی  با  گيرد  دست  در  را  عمل  ابتكار 
در جای  دولت  كه  كرد  اعالم  دوگل  نشد. »وقتی  مواجه 
خود باقيست انان فرونشسته بودند« اكونوميست اول ژوئن 

1968
پس از اعطا برخی امتيازات اقتصادی به كارگران، كار آرام 
آرام از سر گرفته شد و پليس كم كم ساختمان های اشغال 
همچنان  ها  اتحاديه  عادی  اعضای  كرد.  تصرف  را  شده 
از  به  را  مردم  رهبران  كه  آن  حال  كردند  می  مقاومت 
شديدترين  با  مقاومت  كردند.  می  تشويق  كار  سرگيری 
ها  درگيری  اين  كارگر طی  دو  و  مواجه شد  ها  سركوب 
كشته شدند. دولت بسياری تشكل های دانشجويی و گروه 
های چپ را ممنوع اعالم كرد. دانشجويان ملی گرا برای 
را  خيابانی  های  فعاليت  تمام  بيشتر  برخورد  از  جلوگيری 
بود  كرده  رشد  كه  سرعت  همان  به  جنبش  دادند.  پايان 
فروكش كرد و به پايان خود نزديک شد. گرچه برای عده 
ای از اعتصابيون وضعيت اقتصادی كامال متحول شد. اما 
فقر و زاغه ها كه انقالب را مشتعل كرده بود از بين نرفت. 
اعتصابات كارگری نه فقط برای معيشت كه برای درمان 
بيماری های اجتماع، وضعيت فرهنگی موجود و انتقام از 
بود كه جنبش  آن داليلی  اين  و  بود.  سرعت و سركوب 
كه  بود  چيزی  آن  همه  رهبری  داد.  سوق  انقالب  به  را 
جنبش بدان نياز داشت اما خيانت های رهبران اتحاديه ها 
انقالب را مدفون كرد. 1968 بزرگترين اعتصاب در طول 
تاريخ را شاهد بود. كارگران بدون اين كه متحمل شكستی 
بازگشتند. می 68  به سر كار  امتياز  با دريافت  تنها  شوند 
درس های بسياری در خود به همراه داشت جنبشی كه از 
دانشگاه آغاز شد و با خيزش طبقه كارگر به اوج خود رسيد 

و در نهايت از انقالب فاصله گرفت.

ويژه جنبش  به  اجتماعی،  پيشرو  های  و جنبش  دانشگاه 
كارگری.

اكنون در دور جديد مبارزات دانشجويی، در مقطع حساس 
كنونی، دانشجويان چپ و سوسياليست حامل سّنتی هستند 

كه لزوما بايد به دانشجويان جديد الورود منتقل سازند. 
آن ها بايد شالوده های مبارزه عليه سركوب و ديكتاتوری 
بتوانند  تا  بشناسانند  دانشجويان  اين  به  را  دانشگاه ها  در 
دانشگاه،  به  كودتا  دولت  تعرضات  و  تهديدها  هنگامه  در 
اثبات  ايشان  به  را  هايشان  تاكتيک  و  ها  تحليل  درستی 

نمايند و سنگر آزادی را تعريض و تقويت نمايند.
برای همه روشن است كه از يک سو مبارزات دانشجويان 
حائز  ديكتاتوری  ضد  ای  توده  جنبش  برای  حد  چه  تا 
اسالمی  سركوبگر  رژيم  ديگر،  سوی  از  و  است  اهميت 
و  پيشگيری  برای  چگونه  كودتا،  دولت  اجرايی  بازوان  و 
آنان  اعتراضات  و  دانشجويان  آتش خشم  خاموش كردن 

خيز بر داشته اند.
اما علی رغم همه شايعات و زمزمه ها مبنی بر تعطيلی يا 
تعوسق بازگشايی دانشگاه ها، به نظر می رسد كه دانشگاه 
بديهی است كه  اوايل مهرماه گشوده می شوند و  ها در 
هرگونه تالشی برای لگام زدن به دانشگاه، از محكوميت 
برخی  و  دانشجويی  فعالين  كردن  دار  ستاره  و  اخراج  و 
اساتيد گرفته تا تغيير سرفصل دروس و واحدهای درسی، 
تا اجرای طرح و آئين نامه عفاف!!! در دانشگاه ها  و ايجاد 
تا چه  فعاليت های دانشجويی،  برای  امنيتی  شرايط فوق 
حد سريع عكس العمل شديد دانشجويان را بر می انگيزد 
و سيستم كنترل عليه دولت كودتا عمل می نمايد. چيزی 

كه همه آن را پيش بينی می كنند.
در اين ميان، تنها آن چه كه ضروری است، اتخاذ تاكتيک 
های مناسب با توجه به تحليل دقيق از شرايط و منطبق 
با استراتژی اصلی نيروی مترقی در دانشگاه توسط توده 
دانشجويان است كه فعالين چپ و سوسياليست، وظيفه به 

انجام رساندن آن را بر عهده دارند.



مهدي  با  آلمان  راديو  مصاحبه  زير  متن  خیابان-   
از  اللهياري  مهدي  و  وحدت  تحكيم  فعالين  از  عربشاهي 
خصوص  در  ايران  طلب  برابري  و  آزاديخواه  دانشجويان 
جنبش دانشجويي و تحوالت اخير است و در وبسايت اين 
فريدون  ميزگرد  اين  در  همچنين  است.  شده  درج  راديو 
كه  داشته  نيز حضور  دانشجويي  سابق  فعالين  از  احمدي 
به دليل محدوديت صفحات، قادر به بازانتشار بحث هاي 

ايشان نشديم. 
پرسش  می كنم.  شروع  شما  با  را  سوالم  عربشاهی،  آقای 
اساسی كه در وقايع بعد از انتخابات و اعتراضات بوجود آمده 
نسبت به نتايج انتخابات برای بسياری از مردم مطرح بود، 
چرايی كمرنگ بودن حضور مستقل جنبش دانشجويی در 
اعتراضات بود. يعنی حضوری كه خودش را معرفی بكند و 

نشان بدهد. علت اين حضور كمرنگ چه بود؟
 مهدی عربشاهی: می توانم بگويم وضعيت فضای سياسی 
كشور ما پس از 22 خرداد نسبت به پيش از آن تفاوت های 
زيادی پيدا كرد. يعنی مختصات فضای سياست در ايران 
به طور كلی جابجا شد و ديگر با آن معيارها و مالك هايی 
بررسی  را  ايران  اجتماعی  آن فضای سياسی ـ  از  قبل  كه 
كنيم.  تحليل  و  بررسی  را  فضا  نمی توانستيم  می كرديم، 
مورد  در  می گوييد  شما  كه  موردی  اين  می كنم  فكر  من 
همه ی جنبش های اجتماعی صادق است. يعنی ما در يک 
پيوند  بهم  را  مردم  كه  كالنی  جنبش  آن  ايران  در  دوره 
بدهد نداشتيم، بعد از دوره ی اصالحات، جنبش های خرد 
زنان، جنبش های صنفی  دانشجويی، جنبش  مثل جنبش 
اقوام  هويت طلبی  جنبش های  يا  و  معلمان  كارگران، 
ميدان دار بودند و در عرصه ی مبارزات سياسی   ـ اجتماعی 
حضور داشتند. اما وقتی جنبش كالنی مثل »جنبش سبز« 
شكل گرفت و بويژه در آن روزهای اول كه خيلی پررنگ 
بود و مردم حضور پرشوری داشتند، نقش اين جنبش های 
خاص كمرنگتر شد. يک دليل اين بود. دليل ديگرش اين 
بود كه بعد از 22 خرداد، يعنی عماًل زمانی كه دانشگاه ها 
يا در فضای امتحانات هستند يا دوران تعطيلی دانشگاهها 
فضای  شكل گيری  برای  هم  زيادی  فرصت  فرامی رسد، 
حال  اين  با  نداشت.  وجود  دانشگاه ها  داخل  در  اعتراضی 
اتفاقی  نظير  شد،  دانشگاه  به  كه  حمله هايی  می بينيم  ما 
كه در كوی دانشگاه افتاد، شايد به نوعی در تاريخ جنبش 
دانشجويی كم سابقه بود. يعنی به شدت هم تحت فشار 
بودند و نيروهای امنيتی و انتظامی اين تصور را هم داشتند 
كه با مهار دانشگاه می توانند كليت حركت را مهار بكنند. 
به  بود و  توده ای شده  بود كه  ولی چون حركت، حركتی 
ميان عامه ی مردم كشيده شده بود و مردم عادی را درگير 
خودش كرده بود، اين اتفاق نيفتاد و اين باور كاماًل غلط 
بود و موفق نشدند كليت حركت را آن طور به خاموشی 

بكشانند.
 

الهياری، شما به عنوان يكی ديگر از فعاالن جنبش  آقای 
دانشجويی در داخل ايران پاسخ تان به اين سوال چيست؟

چپ  دانشجويان  تحليل  مورد  اين  در  اللهياری:  مهدی   
دانشگاه ها  عرصه ی  در  كه  ديگری  دانشجويان  تحليل  با 
خاطر  به  می كند.  تفاوت  بنيادی  طور  به  می كنند  فعاليت 
اينكه اتفاقًا يكی از نقدهای ما به اين وقايع بعد از انتخابات 
مثل  اجتماعی،  جنبش های  شدن  گم  همين  ايران،  در 
جنبش های كارگری، زنان، دانشجويی در حركت های بعد 
از 22 خرداد بود و اينكه اين جنبش ها نتوانستند، حال به 
داليل متفاوت، آن نقشی را ايفا كنند كه بايد ايفا می كردند. 
از ديد جنبش چپ دانشجويی، هميشه يكسری تضادهای 
اصيلی در درون جامعه فعالند. مثل تضاد كارمزدی سرمايه 
و تبعيض جنسيتی، و اين تضادها هستند كه حل شدن يا 
جامعه  در  رهايی بخشی  خاصيت  می تواند  منحل شدنشان 
داشته باشد. جنبش سبزی كه  بعد از 22 خرداد يا قبلش 
ريشه ها  البته  كرد،  ظهور  ايران  سياست  صحنه ی  در 
به  ولی  داشت،  وجود  گذشته  ساليان  در  بن مايه هايش  و 
صورت آكسيونيستی و علنی در سطح جامعه ما آن را در 22 
خرداد ديديم. اين جنبش بر پايه ی تضاد موجود در درون 

ماهيت  بين  تضاد  يعنی  آمد،  وجود  به  اسالمی  جمهوری 
اسالم سياسی و ماهيت جمهوری اسالمی با منطق سود و 
سرمايه در سطح متعارف در جهان. همان طور كه گفتم، 
اين جنبش به صورت علنی در هفته های قبل از انتخابات و 
بعد از آن بروز كرد وگرنه بن مايه هايش در تاريخ جمهوری 
اسالمی وجود داشت. اين تضاد به نظر ما تضادی نيست 
كه بتواند برای اكثريت جامعه ايران پتانسيل رهايی بخشی 
را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبديل بكند. اين تضاد 
صحنه ی  در  اصولگرا  جناح  نفع  به  خرداد   22 روز  دقيقًا 
سياست ايران حل شد كه بيان سياسی اش می شود ’’تعيين 
استراتژيک ادامه ی حيات جمهوری اسالمی‘‘. به نظر من 
مواجه  جامعه  در  بنيادی  تغييرات  با  می خواهيم  ما  اگر 
به حالت  بالقوه  از حالت  را  تغييرات  اين  بتوانيم  و  بشويم 
فعالين جنبش  به عنوان  ما  بكنيم، وظيفه ی  تبديل  بالفعل 
دانشجويی احيای جنبش های اصيل است كه به نظر من 
در ايران جنبش كارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجويی 
تغيير  به  اميد  اگر  و  هستند  جنبش ها  اين  اصلی ترين  از 
راديكال و اساسی در سطح جامعه را هنوز می خواهيم زنده 
نگه داريم، بايد دقيقًا بر روی همين جنبش ها سرمايه گذاری 

كنيم، .
 

حضور  داليل  از  يكی  كه  كرديد  اشاره  عربشاهی  آقای 
بود  اين  اخير  اعتراضات  در  دانشجويی  جنبش  كمرنگتر 
به  يک هفته  از  كمتر  برخورد.  دانشگاهها  تعطيلی  به  كه 
غلط،  يا  درست  و  است  مانده  باقی  دانشگاهها  بازگشايی 
مردم و در حقيقت بدنه ی »جنبش سبز« در ايران انتظارات 
خيلی زيادی از دانشجويان دارند و انگار همه چيز را به اول 
به نظر شما  دانشگاهها محول كرده اند.  بازگشايی  و  مهر 

اين انتظار بجاست؟

 مهدی عربشاهی: تصور خود من در اين زمينه اين است 
كه ما امسال با يک دانشگاه جديد روبه رو خواهيم بود. اگر 
دانشجويی  جنبش  در  ضمنی  تقسيم بندی  يک  بخواهيم 
شناخته شده ی  فعاالن  بخش  می بينيم يک  بدهيم،  انجام 
و  بودند  فعال  گذشته  سالهای  در  كه  بودند  دانشجويی 
حضور داشتند. اين افراد تعدادشان معمواًل در هر دانشگاهی 
مشخص بود. اگر نگوييم محدود، ولی بهرحال مشخص 
بوده. اين بخش در البه الی فعاليت های اجتماعی خودش، 
ذره بين  زير  هم  شدت  به  و  كرده  كسب  نسبی  تجربه ی 
به  توجه  با  امسال  بويژه  گرفتند.  قرار  امنيتی  نهادهای 
دانشگاهها  بازگشايی  از  امنيتی  نهادهای  نگرانی هايی كه 
دارند. اما يک بخش ديگر را می توانيم بدنه ی دانشجويی 
كه  كشور  دانشجويان  ميليونی  سه  دو  بدنه ی  بگوييم. 
معمواًل تا قبل از اين خيلی خودش را درگير فضای سياسی 
بدنه ی  است.  نمی كرده  اجتماعی  سياسی ـ  بحث های  و 
است.  شده  سياسی  شدت  به  امسال  حاال  كه  خاموشی 
يعنی وقايع 22 خرداد اينها را مثل اكثريت جامعه به شدت 
سياسی كرده است و احتمااًل آنها هم امسال به نقش آفرينی 
در فضای دانشگاه ها خواهند پرداخت. تعدادشان خيلی زياد 
هم  و  امنيتی  نهادهای  برای  هم  و  ما  برای  هم  و  است 
چه  كه  اين  است،  ناشناخته  اينها  رفتار  تحليلگران،  برای 
كه  اين  دليل  به  و  داد  خواهند  بروز  خودشان  از  رفتاری 
چندان هم تجربه ی كار عملی و پيگير و مستمر سياسی 
نيست.  برخوردار  ثبات  از  رفتارهايشان  طبيعتًا  نداشته اند، 
يعنی ممكن است در شرايطی دست به حركت های بسيار 

هيجانی و عامی و تند بزنند و در شرايطی ممكن است به 
فضای  می كنم  فكر  من  خاطر  اين  به  بشوند.  آرام  شدت 
مانند  و  نيست  پيش بينی  قابل  واقعًا  مهرماه  در  دانشگاه 
انبار باروتی خواهد بود كه يک جرقه می تواند آن را منفجر 
باز  يا نه،  آيا اين جرقه زده خواهد شد  كند. ولی اين كه 
برای من چندان روشن نيست. تصور  ديگری هم كه دارم 
شناخته شده ی  فعالين  از دست  كار  زمام  بهرحال  كه  اين 
دانشجويی در سالهای گذشته يک مقدار خارج خواهد بود. 
طرف  از  كه  شديدی  فشارهای  اين  گفتم،  كه  همانطور 
روزی  تابستان  همين  در  می آيد،  دارد  امنيتی  نيروهای 
دانشگاه های كشور حدود 30ـ 20  از  يكی  در  نيست كه 
نفر از فعالين به كميته ی انضباطی احضار نشوند و احكام 
انضباطی دريافت نكنند، طبيعتًا اين افرادی كه محروم از 
تحصيل می شوند، ممنو ع الورود به دانشگاه هم خواهند شد. 
پرونده های  و  بودند  فعالتر  كه  كسانی  ديگر  سطح  در  يا 
در  حتا  و  افتاده  به جريان  پرونده هايشان  داشتند،  قضايی 
ياد می كنم كه در 10سال  آقای مؤمنی  از  دادگاهها، من 
اخير يكی از فعاالن شناخته شده ا ی بودند كه در رابطه با 
دادگاه شان  من  نظر  به  و  كرده اند  كار  دانشگاه  مسئله ی 
از  يكی  به عنوان  را  ايشان  يعنی  بود.  نمادين  دادگاه  يک 
در  به نوعی  تا  بردند  آنجا  به  دانشجويی  جنبش  نمادهای 
تهديد  و  ارعاب  ايجاد  دانشجويی  شناخته شده ی  فعالين 
آن  مقدار  يک  فعالين  می كنم  فكر  من  بنابراين  كنند. 
موقعيت قبلی را نخواهند داشت و اين بدنه ی دانشجويی 
خواهد بود كه ميداندار خواهد شد، حاال به شكل های جديد 
و با سازماندهی های جديد.  تصورم اين است كه اگر اين 
انتظارات سياسی مردم از دانشگاه كمی بيش از حد باشد، 
يعنی  بزند.  ضربه  دانشجويی  جنبش  به  كه  دارد  احتمال 
فروكش كرده  اين فضا  بوده،  اعتراضی  حاال يک فضای 
است. نبايد همه ی مسئوليت بازسازی و دوباره سازی آن 

فضا را برعهده ی جنبش دانشجويی نهاد.
 

آقای الهياری، شما گفتيد كه از ديد دانشجويان طيف چپ 
عدم  همين  دانشجويی  جنبش  بزرگ  اشكاالت  از  يكی 
حضور مستقل اش در حركت اخير بود. االن با اين فرصت 
دو سه ماهه ای كه جنبش دانشجويی داشته، هم بدنه ی 
تفكر كند و  اين كه  برای  جنبش و هم در سطح سران، 
جايگاه خودش را در اين جنبش پيدا بكند و البته از آنسو با 
فشار فزاينده ای كه آقای عربشاهی هم به آن اشاره كردند 
بر سران جنبش دانشجويی وجود دارد. فكر می كنيد اين 
دو تناقض باهم می تواند اجازه بدهد كه جنبش دانشجويی 
بعد از اول مهر آن خالئی را كه شما به آن اشاره كرديد 

پر بكند؟
صحبت های  در  من  كه  طور  همان  اللهياری:  مهدی   
بايد  اجتماعی  حركت های  پايه  كه  اين  گفتم،  قبلی ام 
از يک اصل  بگيرد،  اجتماعی شكل  براساس جنبش های 
و  تناقض ها  براساس  هم  آن  كه  می گيرد  نشأت  علمی 
و  سطح  در  هميشه  كه  است  زنده ای  و  فعال  تضادهای 
ادامه  خودشان  حركت  به  جامعه  مادی  و  اصلی  زمينه ی 
كالن  سياست  براساس  كه  جنبش هايی  اگر  می دهند. 
اين  روی  از  را  خودشان  پايه  می گيرند  شكل  جامعه  در 
روی  بر  و  بردارند  فعال  و  پايه  تناقض های  و  تضادها 
يكسری تضادهای روبنايی استوار بكنند، به نظر من اين 
جنبش ها دچار نوعی آسيب و بيماری به نام نخبه گرايی و 
دگماتيسم تشكيالتی می شوند و اين دگماتيسم تشكيالتی 
را  اجتماعی  جنبش های  خودرهايی  اصل  نخبه گرايی،  و 
در  من  نظر  به  كه  اجتماعی  جنبش هايی  می كند.  نقض 
همديگر  با  زيادی  خيلی  مشترك  خواسته های  سطحی، 
دارند، ولی اين حوزه ی مشتركشان دليل بر عدم استقالل 
كه  طور  همان  نمی شود.  همديگر  از  جنبش ها  نسبی اين 
احيای  اجتماعی  جنبش های  اين  فعالين  وظيفه ی  گفتم 
دوباره ی جنبش هايی است كه در طول اين چهار ـ پنج سال 
با سركوبی گسترده مواجه شدند. چه جنبش دانشجويی كه 
نمود   86 سال  در  گسترده  خيلی  صورت  به  آن  سركوب 
پيدا كرد و چه جنبش زنان كه در روز 22 خرداد در ميدان 

هفت تير در چند سال پيش با سركوب گسترده مواجه شد 
و چه جنبش كارگری كه نمودش در اول ماه مه امسال در 
پارك الله خود را نشان داد كه 200 نفر از فعالين كارگری 
دستگير شدند. به نظر من احيای اين جنبش های اجتماعی 
در سرتيتر و اولويت پراتيک )عملی( اين فعالين جنبش ها 

قرار می گيرد.
بايد قرار بگيرد؟ چون بين اين دو فرق  يا   قرار می گيرد 
است. شما پيشنهاد می كنيد يا اين كه پيش بينی می كنيد 

كه اين كار انجام می شود؟
دوم  در وهله ی  و  بگيرد  قرار  بايد  اواًل  اللهياری:   مهدی 
سمت  اين  به  وسيعی  سطح  در  جنبش  اين  من  نظر  به 
حركت خواهد كرد. همان طور كه آقای عربشاهی گفتند، 
فرق  گذشته  تحصيلی  سالهای  با  امسال  تحصيلی  سال 
می كند. ولی از ديد من به اين معنا نيست كه حركتهای 
شاهد  ما  كه  اين  يا  كرد  خواهد  پيدا  رشد  آكسيونيستی 
وسيع  سطح  در  و  دانشگاه  سطح  در  علنی  حركت هايی 
خواهيم بود. منظور من اين نيست. ولی در بين توده های 
دانشجويی اواًل سياسی شدن يک امر بسيار شايعی شده 
است، بخصوص دانشجويان سال اولی كه از دبيرستان به 
دانشگاه پا می گذارند. در سالهای گذشته به اين صورت بود 
كه اين دانشجويان بايد در محيط دانشگاه سياسی می شدند، 
ولی االن چيزی كه اتفاق افتاده اين است كه دانشجويان 
دبيرستانی سياسی شده وارد دانشگاه خواهند شد و اين يک 
می كند.  ايجاد  گذشته  سالهای  با  را  عميقی  بسيار  تفاوت 
از ديد من توده های دانشجويی به سمت  بعد  در وهله ی 
راديكاليزم حركت خواهند كرد كه اين راديكاليزم به نظر 
من از واقعيت سياست در جامعه ی امروز ايران بلند می شود 
و از شكست بسياری از آلترناتيوهايی كه در سطح جامعه ی 
سياسی ايران فعال بوده اند. به نظر من از يكطرف پيروزی 
بحران  يک  كه  بحرانی  ديگر  طرف  از  و  اصولگرا  جناح 
ماهيتی در ليبراليسم ايرانی است و در جنبش اجتماعی هم 
نمايندگان خاص خودش را دارد، اين بحران ليبراليسم در 
شرايط كنونی ايران از عواملی است كه باعث می شود در 

سال تحصيلی آينده ما با راديكاليزه شدن دانشجويان مواجه 
شويم. ولی اين راديكاليزه شدن، همان طور كه گفتم، به 
معنای رشد آكسيونيسم در ميان دانشجويان نخواهد بود. 
همان طور كه از تحليل هايی كه سرداران سپاه در رابطه 
اين چند وقت  در  وقايعی كه  از  و  دانشجويان كرده اند  با 
فعالين  احضار  و  تهديد  و  دستگيری  افتاده،  اتفاق  اخير 
انقالب،  انضباطی و دادگاه های  دانشجويی به كميته های 
كارشناسی  مقطع  در  كه  فعال  دانشجويان  ستاره داركردن 
از  و  شده اند  ستاره دار  فعال  دانشجويان  از  بسياری  ارشد 
از  بسياری  كه  اين  و  شده اند  منع  هم  دانشگاه  به  ورود 
هيأت  كه  اين  يا  و  شده   توقيف  دانشجويی  نشريات 
را  نشريه  اين  توان چاپ  و  تحريريه شان دستگير شده اند 
در سطح دانشگاه ندارند همه اينها واقعيتی هايی است كه ما 
در سال تحصيلی آينده با آن مواجه خواهيم بود. بنابراين 
رشد راديكاليزم و سياسی شدن در دانشگاهها اتفاقی است 
كه در سال آينده می افتد و ما اين را خواهيم ديد. از طرف 
من  نظر  به  جامعه  در  راست  ديدگاه های  شكست  ديگر، 
فعالين  بين  در  گيجی  و  بهت زدگی  نوعی  است  ممكن 
دانشجويی و در بين توده ی دانشجويان ايجاد بكند و اين 
احتياج به يک فاصله ی زمانی دارد تا به سمت حركت های 
قالب  در  را  اينها  و  برود  راديكالتری  و  برنامه ريزی شده تر 

يک برنامه  ی مشخص تئوريزه بكند. 

میزگرد فعاالن دانشجویي در رادیو دویچله 



و  آموزش  سازي  برابر خصوصي  در   
علم چه باید كرد؟

شايد مهمترين توافق ميان دو سويه ي حكومت، خصوصي 
سازي است. خصوصي سازي نه تنها در دولت رفسنجاني 
از  بسياري  حتي  و  نژاد  احمدي  دولت  در  كه  خاتمي،  و 
دارد.  يكسان  محبوبيتي  نيز  حاكميت  مخالف  جريانات 
بر سر آن است كه هر يک مدعي است سرعت  مسابقه 
و گستره ي خصوصي سازي را باالتر و وسيع تر مي تواند 
پيش ببرد. اشتراك تمام آنها در اين است كه گروه هايي 
از جامعه را نمايندگي مي كنند كه خصوصي سازي به نفع 
آنهاست. در تفكر آنها همه چيز يک بنگاه است. بايست 
نباشد. دولت قرار است كوچک  بر  باشد و هزينه  سودآور 
بشود تا جامعه از حالت ركود درآيد. پس بيمارستان ها را به 
يک بنگاه تبديل مي كنند. كسي آن را از دولت مي خرد و 
شروع مي كند به پول درآوردن با آن. دانشگاه همين طور. 
احمق بي سوادي حتي مي تواند مالک دانشگاهي شود و 
بسته هاي آموزشي را توليد انبوه كرده و بفروشد تا به قول 
حضرات جامعه رونق بگيرد. اتوبوس شركت واحد را يكي 

ديگر مي خرد و با آن پول درآوردن را شروع مي كند. 
البته مي دانيم كه در بنگاه ها توليد را مالكين انجام نمي 
دهند. كافي است پول داشته باشي تا از خط مشي سياسي 
موجود بهره مند شوي. يک دانشگاه مي خري، يا مركزي 
نور شده و دوره هاي  پيام  دانشگاه  پيمانكار  آموزشي كه 
براي  نيست.  كند. خريدار كم  توزيع مي  را  اوليه  اجباري 
و  ليسانس  فوق  هزار  دهها  هم  دانشي  هاي  بسته  توليد 
دكتراي بيكار مي توان موقتي استخدام كرد كه بايد سر 
ماه اجاره خانه بدهند. پس مالک محترم همان زمان كه 
در رستوران هاي گران قيمت شمال شهر تهران، در حال 
بلعيدن است و هر چند دقيقه يكبار ريش خود را پاك مي 
كند، تعدادي مدرس در كالس هاي انبوه از جمعيت، در 
اتاق هايي كه براي هر كاري طراحي شده به جز كالس 

دانشگاهي، مشغول تدريس شتابناك دروسي فوري اند و 
دانشجويان نيز هر چه تالش مي كنند، چيزي از سر و ته 
حرف هاي بي حوصله و خسته ي استاد دستگيرشان نمي 
شود. اين وسط اما آمار دانشجويان باال رفته است، هزينه 
هاي دولت كم شده است و جيب آن آقاي محترم پولدار 
پرپولتر شده است. مي بينيد كه هم براي دولت خوب است 
و هم براي كساني كه پول دارند يكي از اين بنگاه ها در 
فرآيند خصوصي براي خود و خانواده محترمشان دست و پا 
كنند. البته وقتي مي گوييم دولت، منظورمان همين دولتي 
است كه خودش يک بنگاه است. بنگاه خامنه اي و شركا. 
اجتماعي  وظايفي  و  است  مردم  از  برآمده  كه  دولتي  نه 

برعهده دارد. 
را  اين خصوصي سازي عجب چيزي است. دانشگاه  بله، 
تبديل مي كند. هر ساندويچ  به ساندويچي هايدا  آني  به 
مديريت اجرايي اما چه خوب و چه گران فروش مي رود. 

آموزش  از  برخورداري  براي  جامعه  حق  كيفيت؟  دانش؟ 
رايگان؟ استخدامي ثابت براي اساتيد؟ امكانات و تجهيزات 
براي  تفريحي  و  ورزشي  و  آزمايشگاهي  و  اي  كتابخانه 
ايد.  نشده  متوجه  درست  هنوز  كه  است  معلوم  دانشجو؟ 

هواداران خصوصي سازي مي گويند: بس است تنبلي اي 
جامعه. دولت كوچک و بخش خصوصي بزرگ دموكراسي 
مي آورد. رونق مي آورد. انگيزه و تحرك و خالقيت توليد 

مي كند. باز هم بگويم؟
در مورد دموكراسي كه براحتي مي توان فضاي دانشگاه 
هاي دولتي را با آزاد و يا اين جديدي ها مقايسه كرد. البته 
كه مديريت دانشگاه دموكراسي بيشتري در اختيار دارد تا 
هر كار مي خواهد انجام دهد. درمورد رونق هم كه نشان 
داديم چه پررونق است اين كسب و كار براي صاحبش. بي 
دليل نيست كه سالها كمپين بزرگي را از جانب حاكمان 
آن  وقت  آيا  اما  شاهديم.  سازي  خصوصي  ترويج  براي 
نرسيده است تا جامعه، آن آدم هاي واقعي و كثير كه زير 
بار اين فرآيند له مي شوند و از آموزش با كيفيت و تحصيل 

برابر بازمي مانند كمپين بزرگ خود را آغاز كنند؟
سياست طبقات حاكم براي آموزش اين است:  خودگرداني 

مالي، ديكتاتوري آموزشي
اين  بايد  آزاد  و  رايگان  همگاني  آموزش  از  دفاع  كمپين 
فرآيند را وارونه كند: خودگرداني آموزشي در دانشگاه ها، 
هاي  ثروت  و  مالياتي  منابع  از  ها  دانشگاه  مالي  تأمين 

همگاني

دانشگاه خیاباني؛ یك 
تجربه انقالبي

آرت  اینترنتي  مجله  مصاحبه  زیر  متن  خیابان- 
دانشگاه  جوان  سازماندهان  از  یكي  با  كالت 
روسیه،  پترزبورگ  شهر  در  ابتكاري  خیاباني، 
منتشر  نشریه  این   17 ي  شماره  در  كه  است 

شده است.
دانشگاه خيابانی چيست؟ به چه نوع نهادی ارجاع دارد؟

در چه موقعيتی اين ايده طرح شد؟ چه كسی آن را پيشنهاد 
داد؟

مشاركت كنندگان شما چه كسانی هستند؟
دانشگاه  اين  ساختار  ی  درباره  ما  خوانندگان  برای  لطفا 

كمی توضيح دهيد.
چگونه  شهر  و  دانشجويان  دولتی،  قدرت  با  شما  ارتباط 

است؟

پاول آرسنف:

درگير  ببخش. من  به سئواالت  پاسخ  در  تأخير  برای  مرا 
اعضای  از  بسياری  همچون  نيز  من  بودم.  امتحاناتم 
البته  هستم.  دولتی  دانشگاه  دانشجوی  خيابانی  دانشگاه 
ی  ارائه  به  قادر  روسيه  در  كنونی  های  دانشگاه  مطمئنا 
دانشی نيستند كه ما به آن عالقه منديم. از آنجا كه بيشتر 
دانشگاه ها در اين كشور خصوصی ) منظورم غير دولتی 
توليد متخصصينی در حوزه هايی  پولی هستند  ( و  است 
كار  دستور  در  آينده  در  مالی  موفقيت  امكان  بيشترين  با 
آنهاست. به اين دليل حوزه دانش در اين كشور همچون 
هر جای ديگری در جهان به زائده ای از ماشين سرمايه 
تأسيس  مبنای  مالحظات  همين  دقيقا  است.  شده  بدل 
دانشگاه خيابانی بود. گروهی از دانشجويان تصميم گرفتند 
دانش  دريافت  بلكه عليه كيفيت  تنها عليه سطح،  نه  كه 
اعتراض كنند. مطمئنا ما تجربه ی جوزف بويز و نهادی 
مشابه در دوران پروستريكا را نيز در خاطر داريم. اما برای 
ما تنها توليد دانش انتقادی بديل مهم نيست بلكه بردن آن 
به فضای عمومی ) كه در كشور ما به سرعت در حال آب 
شدن است ( نيز اهميت زيادی داشت. به همين دليل بعد 
از شماری از جلسات نظری، ما جلسات خود را به خيابان 
افسانه ای سوليانوی منتقل كرديم. مضامين بحث ها در 
طول هفته تعييين می شود. هر كس می تواند موضوعی 
را پييشنهاد بدهد. مثال هايی از مباحث تاكنونی ما از اين 
و  خردگرايی  قدرت،  زبان  ی  روزمره  های  كنش  قرارند: 

رويه های دموكراسی، نقادی اجتماعی و عمل مستقيم. 

در  هايی  كنش  به  مباحث  تبديل  ما  تحول  آخرين   
به  بوده است  كه در ظاهر همچون آرت  فضای شهری 
اجتماعی  مستقيم  اهداف  حقيقت  در  اما  رسند  می  نظر 
روسيه  كليسای  ملكی  ادعاهای  به  اعتراض  در  ما  دارند. 
انسانی  علوم  های  دانشكده  بهترين  از  يكی  به  نسبت 
شعری  و  كرده  اشغال  را  ايساك   سنت  كليسای  مسكو 
http://ru.youtube.com/( خوانديم.  روحانی  ضد 

)watch?v=XkFyo66pw68

ما در ماه می و در يادبود سال 68 در جهت اعتراض به 
اقدامی  تجاری  تبليغات  توسط  عمومی  فضاهای  تسخير 
http://ru.youtube.com/( داديم.  سازمان  را 

)watch?v=n_N9FvDe2Gw

توانيد  می  باشيد  داشته  آشنايی  روسی  زبان  با  اگر 
شويد.  مطلع  بيشتر  اقداماتمان  درباره  ما  وبالگ  در 
http://community.livejournal.com/ (

)newstreetuniver

درنتيجه ما تالش می كنيم پيش شرط هايمان را در آنچه 
شود  می  ناميده  )گوركی(  نابهنگام«  »انديشه  دپارتمان 
ايجاد  در معرض ادراك قرار دهيم. ما فكر می كنيم كه 
فضايی شبيه به بحث های هايد پارك اهميت زيادی دارد. 
اما عالقه اصلی ما به شدت معطوف به اكتيويسم پايه ای 
فلسفه  و  مدنی  مقاومت  تاريخ  دانشجويی،  خودگردانی  و 
است. هر  بسيار ساده  دانشگاه  است. ساختار  معاصر چپ 
هر  تواند  می  جلسه  آخرين  در  كنندگان  شركت  از  كس 
نوع فعاليتی را در شبكه ی دانشگاه خيابانی برای جلسه 
بعدی پيشنهاد دهد و از هر كسی برای مشاركت در اقدام 
خودش دعوت كند. درنتيجه دانشگاه خيابانی نوعی انجمن 
برای اقدامات آزادی خواهانه است. تنها يک رويداد برای 
جلسات هفتگی ما در خيابان سوليانوی فيكس  می شود. 
برخی  نيز  اينجا  در  ديگری  ی  شبكه  هر  همچون  البته 
جلوی  خيابانی  دانشگاه  ساختار  اما  ديگرانند.  از  تر  فعال 
هرگونه كج روی را  می گيرد. اگر بخواهم صادقانه بگويم، 
قدرت دولتی ترجيح می دهد اگر به صحبت كردن درباره 
مباحثمان مشغول باشيم به ما توجهی نكند. ما در خيابان 
جمع می شويم و تا به حال هيچ كس به ما نزديک نشده 
است. اما در رابطه با عمل مستقيم بايد بگويم كه ما مورد 
توجه قرار گرفتيم، اگر چه نه به صورت فيزيكی. اقدامات 
ما به صورت موفقيت آميز انجام شد اما پس از آن زنجيره 

كردند.  منتشر  را  عجيبی  چيزهای  دولتی  نشريات  از  ای 
آنها علی رغم ميل خود واكنش نشان دادند  و در هر دو 
مورد موفقيت هايی كسب شد. دانشگاه علوم انسانی مسكو 
داد فضای  ادعای كليسا معاف شد و شهردار هر قول  از 
تبليغات در فضاهای عمومی را كاهش دهد. شهر به سرعت 
متوجه اين ابتكار جديد دانشجويان شد. امری كه نه حتی 
ايرانی ها بلكه برای روس ها نيز نامعمول است. هر هفته 
مشاركت كنندگان جديدی به ما می پيوندند به خصوص 
وقتی كه بحث های خود را نزديک به يک دانشگاه دولتی 
از  زيادی  پترزبورگ ما شمار  ) در سنت  برگزار می كنيم 
اين دانشگاه ها داريم ( علی رغم نگرش منفی مديريت 
های تمام اين دانشگاه ها. آنها حتی آگهی های ما را نيز 
پاره می كنند كه در تاالرهای سخنرانی و در و ديوار نصب 
می كنيم. ما هدف فرعی خود را آفرينش شبكه خودگردان 
دانشجويی در دانشگاه های موجود اعالم كرديم چرا كه 
در مقابل خطر تبديل شدن به يک پديده ی خرده فرهنگی 
حساسيم. ما در حال حاضر تالش داريم با گروه Od در 
مسكو و اكتيويست های محلی )dspa( همكاری كنيم. 

اينها عمده ترين جنبه های فعاليت ما بود. 

جمهوري اسالمي و علوم انساني

سعید فقیه

احمدی نژاد در مناظره با كروبی به او گفت: رئيس جمهور 
دو  احيانًا  اگر  چراكه  باشد  ارشد  كارشناس  خودش  بايد 
نظر  دو  موضوعی  درباره  مشورتش  طرف  كارشناِس 
متناقض بدهند آن وقت تكليف چه می شود؟. »كارشناس 
نابودی  برای  شد  مقدمه ای  رئيس جمهور  بودن  ارشد« 
كارشناسان وكارشناسی، كاری كه در ادامه ودر پی وقوع 
حوادثی كه نياز به ذكرآنها نيست به اعالم جنگ عليه علوم 
انسانی نيز انجاميد، ابتدا در يكی از دادگاه های فرمايشی 
وسپس در بوق های رسانه ای چون كيهان و سرانجام در 

سخنان رسمی خامنه ای.
 ترس حكومت اسالمی ايران كه نه بر اساس سازوكارهای 
بوروكراتيک، قانونی وعقالنی دولتهای نوين كه با اتكاء به 
و  انسانی  علوم  از  كند،  می  عمل  ساالرانه  پدر  سيستمی 
حتی علوم تجربی بی دليل نيست. اين علوم موجب شكل 
در  اقتدار  سنتی  سيستم  كه  شوند  می  پرسشهايی  گيری 

حكومت اسالمی قادر به پاسخگويی به آنها نيست.
همگانی  احترام  سبب  به  اقتدار  حكومت  از  نوع  اين  در   
محدوديت  هيچ  )بدون  آيد  می  بدست  مقدس  سنتی  به 
فرمانبران  كه  زمانی  و  رسمی(.  قواعد  مزاحمت  و  قانونی 
به افسانه های مقدس حكومتهای سنتی شک می كنند، 
اقتدار و مشروعيت اين حكومتها به لرزه می افتد كه پيامد 
آن اعمال زور و خشونت عريان از سوی حكومت بر تابعان 
خود است )كه اتفاقا آغاز نابودی آن حكومت نيز می باشد(. 
به  را  افراد  نظامي  ديديم  هرگاه  گويد:  می  وبر  ماركس 
مشروعيت  كه  بگيريم  نتيجه  بايد  مي كند،  وادار  اطاعت 
اعتبار  فاقد  اتباع شان  در چشم  قدرت  يا صاحبان  رهبران 
شده است. يعني شرط اقتدار هر آينه به مشروعيت شناخته 

شدن از طرف فرمانبران است.
و  نقد  در  تجربی  ونيز  انسانی  علوم  نقش  ميان  اين  در 
و  محوری  نقشی  مقدس  های  افسانه  كشيدن  چالش  به 
بين  از  را  احترام  با  اين علوم ترسی همراه  است.  اساسی 
می برد كه همچون يک هاله حكومتهای سنتی و افسانه 
هايشان را فرا گرفته است. تصوركنيم كه از احمدی نژاد 
بدون هاله اش چه برجا می ماند؟) ونيز از خامنه ای و كل 
در  ای  افسانه  به  مثال  بطور  كنيم  دقت  و  اين سيستم؟( 
قالب امام غايب و نيز نظارت مدام وی بر تمام مصوبات 

دولت احمدی نژاد! 
پس بی دليل نيست ترس حكومت اسالمی ايران از اين 
علوم واقدامات عجوالنه وخوشبختانه ديرهنگام آنها، اقدام 
حال  در  شتابزده  چنان  تهديد  اين  با  مقابله  در  حكومت 
انجام است كه در روزهای اخير تعدادی از رشته های علوم 
از  ارشد  كارشناسی  دفترچه كنكور  در  اعالم شده  انسانی 
ليست رشته های ارايه شده حذف گرديده است آنهم پس 
از آنكه نام بسياری را به عنوان قبول شدگان در اين رشته 
نام  ثبت  آن رشته ها  در  آنان  از  اعالم كردند و حتی  ها 
نموده اند. واكنون مقرر كرده اند ثبت نام شدگان و قبولی 
های آن رشته ها  در رشته هايی به زعم حكومت مشابه اما 
بی خطر و اسالمی ادامه ی تحصيل بدهند، مثال پذيرفته 
شدگان رشته ی فلسفه با گرايش اخالق بايد االهيات با 

گرايش اخالق اسالمی بخوانند. 
پرسش اينجاست كه آيا حكومت اسالمی با چنين اقداماتی 
می تواند افسانه ها وهاله ی مقدس خود را  حفظ  نمايد؟ 
در  ايران  در  آكادميک  تحصيالت  كه  شرايطی  در  آنهم 
پی حذف و اخراج اساتيد دگرانديش به تمامی از اعتبار و 
اثر گذاری اجتماعی ساقط شده است و افراد برای كسب 
مراجع  و  منابع  به  خود  اطالعاتی  و  آموزشی  نيازهای 

ديگری روی آورده اند.  



زير درفش ماركسيسم

از  و  ماركسيست  برجسته  پرداز  نظريه  هارمن  كريس 
سوسياليست  كارگران  حزب  مركزی  كميته  اعضای 
)SWP( در بريتانيا است. اين مطلب بخشی از مقاله بلند 
او تحت عنوان » خود انگيختگی، استراتژی و سياست » 
* است. وی در اين مطلب ابتدا علل و زمينه های شكل 
گيری جنبشهای اعتراضی جديد و امكانات و پتانسيلهای 
و  گرايشها  سپس  و  دهد  می  قرار  بررسی  مورد  را  آنان 
چشم اندازهای موجود در بين اين جنبشها ) اصالح طلبها 
، مستقلها ، اصالح طلبان راديكال و گرايش انقالبی ( را 
تفكيک می كند. هارمن در پايان وضعيت اين جنبشها را 
در برخی كشورها از نظر می گذراند. در قسمت زير هارمن 
با اختصار تمام  گوشه ای از تجربيات جنبش دانشجويی 
سنجی  نكته  با  و  كند  می  مرور  را   60 دهه  در  آمريكا 
تمام روندی را به تصوير می كشد كه طی آن جنبشهای 
اعتراضی در برخورد با واقعيات سياسی ، اصول و مسيرخود 
را تغيير می دهند و به اخذ و جذب انگاره هايی می پردازند 
كه زمانی سر سختانه به نفی آنان برخاسته بودند. هارمن 
اين  است كه حركت  نكته  اين  بيان  در صدد  در حقيقت 
 ، داری  سرمايه  جامعه  سياسی  واقعيات  بستر  در  جنبشها 
زمينه و بستررا برای پذيرش انديشه های انقالبی فراهم 
اين  درون  انقالبی  گرايش  و  انقالبيون  منتها  كند.  می 
جنبشها بايد به آن سطح از آمادگی و تاثيرگذاری رسيده 
باشند كه بتوانند از اين موقعيت برای كسب هژمونی و به 

دست گرفتن رهبری استفاده كنند.
 Chris Harman , Spotaneity,strategy  *
 and politics, International

2004 Socialism,octoberr

سازمان عمده جنبش دانشجويی آمريكا ، جامعه دانشجويان 
دموكرات )SDS( ، فعاليت خود را با دشمنی شديد با آنچه 
كه » سياستهای قديمی « می خواند، آغاز كرد. رويكرد 
در  آن  شيكاگوی  كنوانسيون  پايانی  ميثاق  در  سازمان 

1969 چنين جلوه يافت :
» تا همين چند سال پيش ، SDS در اكثريت قاطع خود 
تمركزستيز و ضد ايدئولوژی بود. عملگرايی همه آن چيزی 
بود كه به واقع اهميت داشت. ماركسيسم به عنوان » چپ 

يا  قديم « رد می شد. طبقه كارگر ناموجود ، بالموضوع 
و  ای  ناحيه  سازماندهی  شد.  می  تلقی   ، شده  خريداری 
دموكراسی مشاركتی مفاهيم كليدی بودند كه سازمان را 

تعريف می كردند. 
چند ماه پس از تظاهرات عظيم ده هزار نفری در مقابل 
اما  شد.  راديكاليزه    SDS  ،  1967 اواخر  در  پنتاگون 
 ، مرحله  اين  در  كرد.  می  رد  را  ايدئولوژی«   « همچنان 
آنارشيستی  ايده های  انواع گوناگون  انفجار  جنبش شاهد 
، » مادر قحبه ها «   )Yippies( همچون »ييپی » ها 
امروز »  آنچه كه  بود -  و غيره   )Motherfuckers(
استقالل طلبی « می خوانيم . اما بعد ، در پيامد حمالت 
تاالر  از  بيرون  در  تظاهركنندگان،  به  پليس  رحمانه  بی 
كتنوانسيون حزب دموكرات در شيكاگو در 1968 و موج 

شامل  كه  دولتی  سركوب 
قتل  منجربه  تيراندازی 
اعضای حزب » پلنگان سياه 
 )Black Panthers  («
نو  چپ  فعاالن   ، شد  نيز 
كار   « شعار  كه  دريافتند 
خودت را بكن !« ديگر كافی 

نيست.«
و  ويتنام  جنگ  عليه  مبارزه 
برای آزادی سياهان، ماهيت 
دولت سرمايه داری آمريكا را 

افشا كرد و به درك اين [حقيقت] انجاميد كه بايد آن را 
سرنگون كرد. جنبشی كه به راه افتاد و از بسياری جهات 
شبيه جنگ صليبی اَبَر ايده آليستی كودكان می نمود، به 
شكل فزاينده ای عبوس و جدی بود. مساله بسيار جدی 
 – تا خود  واداشت  را  راديكال  امر جنبش  اين   . بود  شده 
ودر نتيجه ايده هايش – را جدی تر بگيرد... همچنان كه 
تعاريف  جستجوی  به   SDS دانشجويی  جنبش  اعضای 
سياسی طی اين دوره از بی ثباتی سريع برآمدند ، نخستين 
تالشهای آنها رنگ و طعم ايدئولوژی ستيز چپ نو را پيدا 
كرد . در يک روال ويژه ، هر مرحله تازه ای از جنبشهای 
جديدی  مرحله  هر  و   ، آمريكا  جامعه  در  ظهور  حال  در 

تحليل  جهان  ابدی  ويژگی  يک  بمثابه   ، بحران  بروز  از 
می شد... به زودی » ايدئولوژی ستيزی « به عنوان يک 
ايدئولوژی ، تبديل به » جستجوی يک ايدئولوژی« بمثابه 
يک ايدئولوژی شد. اين افسانه رواج يافت كه SDS بنا به 
تجربه خود در آستانه شكل بخشيدن به يک سنتز سياسی 
ويژه و اساسا نوين آمريكايی است. زمانی كه معلوم شد كه 
اين سنتز محلی و فراگير قرار نيست نمايان شود ، جنبش 

شروع به جستجوی چشم اندازهای وارداتی كرد . 
در اين برهه گروهی وارد SDS شدند كه ظاهرا ايدئولوژی 
مورد نظر را ارائه می كردند : سازمان جزم گرای مائوئيستی- 

 .)PL(استالينيستی كارگران پيشرو
» واكنش اوليه اعضای بومی SDS به آنها بسيار خصمانه 
بود » اما به زودی معلوم شد كه » دست كم مجهز بودن 
اسمی PL به يک جهان بينی منسجم امتيازی مهم است 
و  محكم  پاسخی  سازمان  اين  كه  نمود  می  چنين  و   ،»
منسجم به شرايط رو به وخامتی داشت كه چپ نو خود را 
گرفتار آن می ديد. تنها راهی كه رهبری حاكم SDS - و 
به  از طريق آن  توانستند  پيروانشان - می  از  هزاران تن 
به شكل  بود كه خود  اين  اين وضع واكنش نشان دهند 
فزاينده ای مواضع سخت تری اتخاذ كنند. در كنوانسيون 
1969 ، برخی از اعضا موضع سياسيشان همان چيزی بود 
كه اكنون آن را به عنوان سياست 
تعريف   **  » طلبی  استقالل   «
روايت  دو  يا  يک  از  و  كنيم  می 
شده  استالينی   » »ماركسيسم 
آنگاه كه  استقبال و دفاع كردند. 
آمريكا  امپرياليسم  واقعی  چهره 
جنگ  خواستار  مردم  شد،  روشن 
شدند -  و جنگ به معنای جنگ 
ايده ها و تشكيالت بود . تراژدی 
ماركسيست  چپ  كه  بود  اين 
 ( بود  شمار  كم  بسيار  كه  واقعی 
و اشتباهات خود را داشت( ، عرصه را برای كسانی گشود 

كه ايده ها و تشكيالت آنها اساسا غلط بود.
عنوانی   )Autonomism(  « طلبی  استقالل   «  **
است كه هارمن برای آن گرايشهای حاضر در جنبشهای 
اجتماعی اعتراضی بر می گزيند كه علی رغم تنوع شيوه 
: نخست مردود  دارند  ويژگی مشترك  ، دو  فعاليت  های 
اصالح  و  رسمی  سياست  مانورهای  و  سازش  شماردن 
حول  انقالبی  سازماندهی  رد  دوم  و  آن  بر  ناظر  طلبی 
هدفهای استراتژيک كه در تضاد با نظام به طور كلی قرار 

دارد . 

قسمت دهم

يكبار الزم بود يک بسته اعالميه را حمل كرده و مسائلي 
حالي  در  صبح  بگذارم.  ميان  در  لوبوتيني  كارگر  دو  با  را 
كه به اطراف خود نگاه مي كردم به طرف ايستگاه شروع 
مرد  متوجه  شدم  قطار  سوار  كه  وقتي  كردم.  حركت  به 
مظنوني كه داراي بيني پهني بود شدم او سوار واگن بعدي 
شد. هنگامي كه در ايستگاه لوبوتن از قطار پياده شدم او 
هم به پائين آمد به سكوئي كه رفقاي كارگر را قرار بود 
ببينم نظري انداختم آنها منتظرم بودند. از كنارشان گذشته 
و ظاهرا آنها را ناديده گرفتم. آنها فورا دريافتند كه مسئله 
اي وجود دارد و هيچ گونه ابراز آشنائي با من ننمودند به 
كافه اي رفته و فجاني چاي سفارش دادم . در حالي كه 
از آن  بعد  بودم فكر مي كردم كه  مشغول نوشيدن چاي 
بايد چه كنم. در پشت ميز ديگري همان نزديكي رفقايم 

مرد  سومي  ميز  پشت  در  و  خوردند  مي  آبجو  و  نشسته 
كه  بس  از  نوشيد.  مي  چاي  هم  او  و  نشسته  پهن  بيني 
با  بود كه  به نظر مي رسيد نزديک  كل جريان مضحک 
صداي بلند بخندم. با وجود اين تا ورود قطار بعدي خاركف 
همانجا نشستم در حالي كه بسته ي اعالميه ها صحيح 
و سالم در زير جوراب ها و لباس هايم پنهان گشته بود 

سوار قطار شدم.
در  شد.  نمي  ديده  پهن  بيني  مرد  رسيدم  شهر  به  وقتي 
پا  از  خستگي  از  بود  نزديک  تا  زدم  پرسه  قدر  آن  شهر 
بيفتم. سپس تصميم گرفتم به منزل يكي از دوستانم كه 
خيابان  در  پزشكي«  »جامعه  بيمارستان  در  بود  پرستاري 
و  نان  اي  لقمه  آنجا  در  بروم.  كرد  مي  زندگي  پوشكين 
يک فنجان چاي صرف كردم . اعالميه ها را در اتاق او 
پنهان نموده و وقتي كه به اندازه ي كافي استراحت كردم 

به خانه برگشتم.
ولي اين تازه اول كار بود آن شب به وسيله ي پليس از 
خواب بيدار شدم. در بين آنها چشمم به همان مرد بيني 
پهن افتاد. آن قدر ناراحت شدم كه تصور مي كردم دارم 
خواب مي بينم. بالفاصله به خود آمده و پي بردم كه حقيقت 
تلخي است اين بار نوبت من رسيده بود كه به زندان روم. 
گوئي برايم عادت شده بود كه مرتب خوش شانسي بياورم. 
و  كرده  مسافرت  خارج  به  بودم  نموده  فعاليت  ورشو  در 
كارهاي بسيار مهم و خطرناك را در خاركف به مدت يک 
سال انجام داده بوديم و اكنون وقتش رسيده بود كه اين 
ام  فلسفي  توجيهات  اين  تمام  اما  شوند.  تالفي  همه  ها 
از  مشاهده  با  كه  را  تلخي  احساس  جلوي  توانست  نمي 
دست دادن آزاديم به من دست داده بود بگيرد. همه ي 
كساني كه براي اولين بار چنين چيزي را تجربه مي كنند 
همين احساس من را دارند. و بدتر اين كه با ديدن قيافه 
ي خوشحال افسر پليس بيشتر عصباني مي شدم. مادامي 
كه اتاقم زير و رو مي شد او با بذله گوئي پرسيد » خيلي 
ناراحت شدي؟ حتما فكر مي كردي ماجرا مثل آن رمان 
فرانسوي اتفاق خواهد افتاد كه افسر جوان و رشيدي رو 
به رويت ايستاده و مي گويد :مادام گرچه اين كار قلبم را 
مي شكند اما چاره اي نيست به نام قانون تو را دستگير 
مي كنم.« سپس مشغول زير و رو كردن كتا بهاي روي 
ميزم گشت . در حالي كه كتاب ها ي »سرمايه « ماركس 
و »اقتصاد سياسي« را در دست هايش مي چرخاند گفت 
» سرمايه خيلي داري ولي فقط شصت كوپک در كيفت 

است«
بقيه شب را مجبور شدم در ايستگاه پليس بگذرانم جائي 
كه يک فاحشه مست با آخرين توانش فرياد مي كشيد تا 
موقعي كه اشعه هاي نوازش كننده ي طلوع آفتاب همه 

اي  آن زن حوله  در جلوي چشمانم  آرامش بخشيد.  چيز 
از يک پليس در حال انجام وظيفه دزديد. مردي با ريش 
متمايل به قرمز كه كت فراك خوش دوختي به تن داشت 
در تمام طول شب باال و پائين مي رفت و قدم مي زد . 
با زمزمه هاي احترام آميزي افراد پليس به يكديگر اشاره 
نمودند كه اين مرد به جرم اختالس اموال دولت دستگير 

شده است.
منتقل  خاركف  معروف  هاي  زندان  از  يكي  به  زود  صبح 
شدم . رئيس زندان در آن هنگام ستوان سرهنگ ديخوف 
كه خط ريش هايش ، چشمان لوچ و حالت جاني مانندش 
به  ميلتسن  كه  انداخت  مي  زندان  داران  كليد  ياد  به  مرا 
خوبي وصفشان كرده است. ديخوف دو سرباز قابل اعتماد 
داشت، استاونيک و ملينک آنها به نوبت در راهروي مخفي 
كشيک مي دادند. از اين راهروي باريک و تاريک با سلول 
هائي كه در دو طرفش قرار داشت و به حق اسم مخفي به 

خود گرفته بود هيچ صدائي را به داخل راه نمي داد.
استانيک و ملينک عجيب خوب تربيت گشته بودند. آنها 
ندهند.  مرا  ولي جواب سئواالت  بميرند  دادند  ترجيح مي 
هركس بعد از مدتي زندان ماندن آرزو دارد بتواند صداي 
خودش را بشنود و من هم سعي نمودم صحبت با ملينک يا 
استانيک را باز كنم ولي بي فايده بود. هر روز ساعت شش 
تخت خواب الواري و تشكم را جمع كرده و به ديوار مي 
بستند . نيمكت وميز هم به همين صورت به ديوار بسته 
بود  مشكل  برايم  داشتم  كوتاهي  قد  كه  آنجائي  از   . بود 
كه خود را به آستانه ي پنجره ي بلندي كه وجود داشت 
تمام  در  ببينم.  را  آسمان  از  اي  گوشه  احتماال  و  برسانم 
فقط  بكشم چون تختخوابم  دراز  توانستم  نمي  روز  مدت 
در ساعت 6 بعدالظهر پائين آورده مي شد. در حدود پانزده 
بيست دقيقه اي در گوشه ي پرتي از حياط زندان اجازه 
نگهبان  مرد  پاسگاه  حياط  انتهاي  در  بزنيم.  قدم  داشتيم 
قرار داشت ، پشت سرم نگهبان ديگري كه مطلقا ساكت 

بود قدم مي زد.
بر خالف تمام آن شرايط بد ما يک زندگي اجتماعي را در 
آن راهرو مخفي مي گذرانديم. ضربه زدن هاي مشتاقانه 
اي كه عالمت رمزمان بود در تمام طول روز ادامه داشت. 
حتي در مستراح هم براي يكديگر يادداشت مي گذاشتيم. 
به طور مثال يادداشت هايي كه براي من گذاشته مي شد 
به اسم كالغ زاغي بود هر بار كه نگهبان مرا به مستراح 
هدايت مي كرد در ميان لوله هاي آب به دنبال نامه هاي 

به اسم كالغ زاغي مي گشتم.
ادامه دارد ...
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بخش سوم
احمد پوري

دگم تقدس به كجا می انجامد؟
 زمانی كه يک تئوری، ايدئولوژی، دين يا تاكتيک خاصی را
 مقدس اعالم می كنيم به اين مفهوم است كه مردم ديگر
!حق شک كردن، انتقاد كردن و اصالح اين امور را ندارند

بزبان ديگر مقدس ترين چيزها در حقيقت ضعيف ترين ها 
هستند، كه تاب انتقاد را ندارند. علم تنها شمشيری است 
كه با انتقاد زنگش زدوده شده و تيز تر می شود. علم با 
اصالح دائمی خود بيشتر و بهتر به مردم خدمت می كند. 
عميق  درك  پيشرفت،  موجب  علمی  تئوری  هر  در  شک 
و  كفر  اديان موجب  در  انسان می شود. شک  بهتر  و  تر 
ذاللت دائمی می شود! شک در قدرت و نظام ديكتاتوری 
تمامی  از  را  او  و  شده  نظام   مقدسات  به  خيانت  موجب 
حقوق انسانی محروم كرده مستحق هر گونه مجازات می 
شمارند!  با اظهار ندامت و توبه، شكنجه و تجاوز قطع نمی 
شود. تا روزی ادمه خواهديافت كه از هر گونه شخصيت 
الهی برای  را نعمت  بازجويان  انسانی تهی شده، شكنجه 
رستگاری در اين دنيا و آن دنيا بشمارند و عاشقانه به وجود 

بازجويان،معتقدات و دستوراتشان عشق بورزند! 
حاال نتيجه تقدس و ماورائيت بخشيدن به تئوری مبارزه 
مسالمت آميز را در نزد دانشمند و ايران شناس بزرك آقای 

حميد دباشی مالحظه بفرمائيد!
 » شما به عرفان اسالمی كه نگاه می كنيد، متوجه می 
شويد كه در واقع ترس كالمی و فقهی از خدا در آن تبديل 

به عشق و محبت عرفانی نسبت به خدا می شود. ...
عرفان  به  بايد  كرد.  خوانی  باز  مدام  را  قصه ها  اين  بايد 
برگشت و البته بديهی است كه منظورم اين نيست كه در 

دام عرفان بيافتيم ...
االن فيلم گاندی از Richard Attenborough را 
فيلم  اين  كنيم.  تماشا  و  شويم  جمع  هم  دور  بايد  همه 
جلوی  كارگر  نفر   50 حدود  آن  در  كه  دارد  صحنه ای 
كارخانه ای ايستاده اند. پليس می آيد يک رديف را چماق 
دست  به  چماق  پليس  بعد  می افتند،  اول  رديف  می زند، 
می روند  و  می زنند  چماق  باز  بعدی،  رديف  سراغ  می رود 
سراغ رديف سوم. همه را لت و پار می كنند. در پالن بعد 
ما خبرنگار آمريكائی را می بينيم كه گوشی را بر می دارد و 
می گويد هر برتری اخالقی كه غرب داشت در اين لحظه 
است.  ايران  امروز  شرايط  مشابه  اين  و  رفت  و  شد  تمام 
اين فيلم را بايد بارها تماشا كرد و با شرايط بومی ايران 

تطبيق داد.«
به سطح  را  مسئله  تاريخی  و  علمی  بررسی  برخورد،  اين 
فراموش  دهد.  می  تنزل  مذهبی  ابدی  و  ازلی  اخالقيات 
نژادها  اين رژيم احمدی  می كنند كه حتی برای اصالح 
و قداره بندانشان بايد جای خود را به موسوی يا كروبی و 
طرفدارنشان بدهند. بزبان ديگر مسئله پايئن كشيدن اين 
با توجه به ماهيت توتاليتر و  از موضع قدرت است.  افراد 
بنيادگرای اين رژيم مذهبی، كناره گيری از قدرت با بحث 
به  را  بايد دريچه ذهنمان  امكان پذير نيست.  و استدالل 
راه كارهای ديگر باز كنيم تا هزينه تغييرات را به حداقل 

برسانيم.
هرگونه برخورد غير علمی، اغراق آميز و تقدس بخشيدن 
به يک شيوه خاص مبارزه، تنها موجب كشتار بيشتر توده 
ها خواهد شد. براستی چرا اين استادان بزرگ، روش علمی 
در جنبش  برند،  بكار می  دانشگاه  در  روز  را كه هر  خود 

های اجتماعی و مبارزات طبقاتی فراموش می كنند؟ 
راه توده ها برای كسب آگاهی و نيل به پيروزی از طريق 
و خرافات می گذرد.  ها، بت های مقدس  شكستن دگم 
اپوزيسيون بدون تجديد تعريف موقعيت خود در هر شرايط 
تواند  نمی  حاكم  های  دگم  و  خود  از  گذر  بدون  جديد، 

رسالت تاريخی خود را ايفا كند.   
ادامه دارد...

جنبش دانشجویی آمریكا 
در دهه 60

كریس هارمن

یك نیروی ضعیف چگونه می 
تواند بر نیرویی  قوی تر از 

خودش پیروز شود؟


