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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٢

   آذر چھ خواھید كرد؟١٦

 
  می دانید شانزده آذر چھ روزی است؟     

در آن .  می گذرد١٣٣٢ آذر سال ١٦بیش از نیم قرن از 
روز یك تظاھرات دانشجویی در اعتراض بھ سفر ریچارد 

تھران برگزار نیكسون معاون رئیس جمھوری وقت آمریكا بھ 
 این تظاھرات علیھ سفر نماینده نظام سرمایھ داری .شد

نیكسون برای تأیید رژیم كودتایی شاه . امپریالیستی بھ ایران بود
در این . لیسم بھ اینجا می آمددر این كشور تحت سلطھ امپریا

روز، دانشجویان مبارز در دانشگاه تھران حماسھ آفریدند و سھ 
نفر از آنان ھدف گلولھ ھای مزدوران رژیم سلطنتی قرار 

نام آن جانباختگان، قندچی و بزرگ نیا و . گرفتند و جان باختند
 آذر بھ عنوان روز ١٦از آن زمان، . شریعت رضوی بود

  .اری شددانشجو نامگذ
پس از آن تاریخ، دانشجویان در دوره ھای مختلف تالش 
كردند كھ ھر سال در این روز تجمع ھای اعتراضی و رادیكالی 
را در دانشگاه ھا و مراكز آموزشی سراسر كشور برگذار كنند 
و تقریبا ھمیشھ این كار را با موفقیت و البتھ با نترسیدن از 

 خللی ١٣٥٧انقالب . اندندتھدید و اخراج و حبس بھ انجام رس
جنبش . در این حرکت ھرسالھ دانشجویان بھ وجود نیاورد

رادیکال و انقالبی دانشجویی ایران کھ بھ واسطھ جریانھا و 
افکار چپ و ترقیخواه در دانشگاه شکل گرفتھ بود، ادامھ بھره 
کشی از كارگران و زحمتكشان و ستمگری علیھ توده ھای 

از مقاومت و مبارزاتی كھ در شھرھا محروم را محكوم كرد و 
و روستاھای نقاط مختلف كشور جوانھ زده بود بھ دفاع 

    .برخاست
  

  شنیده اید؟“ انقالب فرھنگی”چیزی از    
، نیروھای سرکوبگر بھ دانشگاه ھا ١٣٥٩اواخر فروردین 

دانشجویان آگاه در سراسر ایران در صحن . یورش بردند
كردند تا جلوی ورود سركوبگران دانشگاه ھا تحصن و اجتماع 

بعد از چند روز و چند شب مقاومت، و . مسلح را بگیرند
جانباختن و زخمی شدن صدھا دختر و پسر دانشجو، سرانجام 
دانشگاه ھا بھ اشغال نیروھای سرکوبگر درآمد و تحت عنوان 

، ھمھ مراكز آموزش عالی كشور را برای “انقالب فرھنگی”
بر “ انقالب فرھنگی” تا مدتھا جای این .چند سال تعطیل كردند

دیوار دانشكده ھا بھ صورت حفره ھایی كھ بر اثر اصابت گلولھ 
بعد از بازگشایی دانشگاه ھا، . ایجاد شده بود، بھ چشم می خورد

سیستم گزینش سفت و سختی بھ اجرا درآمد؛ مقررات انضباطی 
 ھا و نظم پادگانی سفت و سختی را در محیط دانشگاه و كالس

حكومتی ھا، تشكیالت بھ اصطالح دانشجویی خود . برقرار شد
را با ھمھ امكانات پر و بال دادند تا برایشان نقش آنتن را در 

ھمھ این كارھا را كردند . میان دانشجویان گزینش شده بازی كند

این سیاست بعد از ! اما چنین نشد. تا دانشگاه، اسالمی شود
اك دانشگاه، ھمچنان اندیشھ از خ. گذشت یك دھھ شكست خورد

مقاومت از . گزینش بی اثر شد و رنگ باخت. و آزادگی رویید
ھر روزنھ ای كھ توانست راه خود را باز كرد و سركوب گران 

علم موی دماغ جھل و خرافھ . را انگشت بھ دھان باقی گذاشت
انجمن ھای آنتن كھ منفور و بحران زده بودند، سرانجام . شد

زمینھ برای بھ پاخیزی دوباره جنبش دانشجویی . چند پاره شدند
  .فراھم شد

  
را “ اصالح طلبان”شانس آوردیم آن موقع نبودیم كھ گول     

  !بخوریم
بعد از اینكھ جنگ با عراق تمام شد، خیلی از مردم فھمیدند 
چھ كاله بزرگی سرشان رفتھ و خون بچھ ھایشان وسیلھ تحكیم 

این طرف و آن  .ه استقدرت یك مشت چپاولگر زورگو شد
بعضی از این . طرف كشور، شورش ھای مختلف اتفاق افتاد

بعضی ھم . شورش ھا در اعتراض بھ زورگویی و سركوب بود
اینجا بود كھ دوم خردادی . در اعتراض بھ فشار اقتصادی و فقر

در . ھا با وعده اصالحات، شفافیت و آزادی وارد میدان شدند
اصالح ”حكیم بھ ستاد تبلیغاتی ھمین دانشگاه ھا، جریان دفتر ت

جنبش . تبدیل شد“ دوم خردادی ھا”حكومتی یا بھ قولی “ طلبان
دانشجویی تازه بیدار شده بود و دانشجویان در حال مطرح 

دوم ”. كردن خواستھ ھای سیاسی و اجتماعی مختلف بودند
روی این موج سوار شدند تا ھم جلوی نفوذ افكار “ خردادی ھا
 مترقی و ماركسیستی را در بین دانشجویان و استادان انقالبی و

بگیرند، و ھم در دعواھا و رقابت ھای داخلی رژیم موقعیت 
در آن روزھا خیلی ھا، منجملھ در دانشگاه . خود را بھتر كنند

گول این جریان فریبكار را خوردند و عكس ھای خاتمی را بلند 
د كھ دست این اما چند تا واقعھ تكان دھنده باعث ش. كردند

اینھا از ترس . برای خیلی از مردم رو شود“ اصالح طلبان”
مبارزات رادیكال و شعارھا و خواستھ ھای عمیق مردم مجبور 
شدند جلوی توده ھا بایستند و اتحاد اساسی خودشان را با جناح 

دوم ”شكست فریبكاران . نشان دھند حكومت“ اصول گرای”
ظھور دوباره جریان چپ و ، با ١٣٨٠در شروع دھھ “ خردادی

  .رادیكال در صف اول جنبش دانشجویی ایران ھمراه شد
  

   آذر١٦چپ دانشگاه و مراسم     
بعد از مدتھا ركود كھ نتیجھ سركوب خونین نیروھای چپ و 
انقالبی در جامعھ بود، محیط دانشگاه با پرچم ھای سرخ و 

نی در مدت زما. شعارھای رادیكال و ماركسیستی روبرو شد
این نشان می داد . كوتاه، صفوف چپ دانشجویی گسترش یافت

  . كھ جنبش دانشجویی نیاز بھ یك تفكر رادیكال و نو دارد
 آذر نھ صرفَا بھ عنوان یك یادبود ١٦در این چند سال، روز 

نمادین بلكھ بھ شكلی رزمنده و رادیكال توسط دانشجویان چپ 
ز ابزارھای امنیتی و جناح حاكم با استفاده ا. برگزار شده است

انتظامی و رسانھ ھای دروغگوی خود، طرح ھای مختلفی را 
برای مھار و سركوب جریان چپ در دانشگاه بھ اجراء گذاشتھ 

كردن فعاالن “ ستاره دار”در این زمینھ می توانیم بھ . است
چپ، تعلیق و اخراج این مبارزان، احضار مداوم دانشجویان 

ھای انضباطی، و باالخره حملھ ھمھ مبارز و معترض بھ كمیتھ 
جانبھ و دستگیری و فشار جسمی و روحی بر ده ھا دانشجوی 
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چپ در آذر ماه سال پیش كھ با پرونده سازی ھای واھی امنیتی 
  . بر آنان ھمراه بود، اشاره كنیم

باید اشاره كنیم كھ جناح اصالح طلب حكومت نیز با 
دائمی علیھ جریان چپ تحریكات و تبلیغات مسموم و فریبكارانھ 

در دانشگاه، ھمسویی خود با سیاست سركوب چپ را بھ نمایش 
تشكل ھای دانشجویی طرفدار اصالح طلبان اگر . گذاشتھ است

چھ در مقابل فشارھایی كھ از طرف جناح حاكم بر آنھا وارد 
می شود دست بھ اعتراض و انتقاد می زده اند؛ اما در لحظات 

انشجویی با پیش گذاشتن سیاست ھای تعیین كننده مبارزات د
، سعی در محدود و “منطق”آشتی طلبانھ و دعوت بھ آرامش و 
  .مھار كردن این مبارزات داشتھ اند

البتھ نقشھ ھای دولت برای ارعاب و سركوب جنبش 
دانشجویی و بھ عقب نشینی واداشتن دختران و پسران آگاه و 

 بعد از ھمانطور كھ دیدیم. شجاع نقش بر آب شده است
، بسیاری از دانشگاه ھای كشور ٨٦دستگیری ھای آذر ماه 

در این یك سال، مبارزات مھمی . شاھد مبارزات زنجیر وار شد
در دانشگاه ھای زنجان، تبریز، كرمانشاه، شیراز و چند شھر 

  .دیگر بر پا شده است؛ و این موج مبارزاتی ھمچنان ادامھ دارد
  

  حرف ھا و كارھای امسال   
 سال بنا بھ شرایط موجود باید شكل برگذاری مراسم و ھر

دانشجویان چپ .  آذر را تعیین كرد١٦سیاست و شعارھای 
تالش می كنند كھ سیاست و شعارھای صحیح و شكل ھای 

امسال . رادیكال مناسب را با سنجیدگی و نقشھ مند جلو بگذارند
ھ تالش می كنیم نكات اصلی زیر را در قطعنامھ ھا و اعالمی

ھای مربوط بھ شانزده آذر در دانشگاه ھای مختلف مطرح كنیم 
و از ھمھ دانشجویان مبارز و مردم معترض می خواھیم كھ بھ 
حمایت از سیاست و شعارھای دمكراتیك، ضد سرمایھ داری و 

  .ضد امپریالیستی برخیزند
  

  !بحران جھانی را دست كم نگیریم   
كام خود فرو برده، بحرانی كھ نظام اقتصادی دنیا را بھ 

ھمھ مقامات دولت ھا و . گریبان ھمھ كشورھا را گرفتھ است
صاحبان سرمایھ بھ تكاپو افتاده اند تا از یك طرف، بھ بھای 
استثمار و فالكت و محرومیت بیشتر میلیاردھا انسان این بحران 
را از سر بگذرانند؛ و از طرف دیگر، با تبلیغات دروغین خود 

ضادھای ذاتی و بحران آفرین نظام حاكم را عملكرد مخرب و ت
بحران كنونی، کھنگی و عقب ماندگی نظام سرمایھ . بپوشانند

داری را بیش از پیش در برابر چشمان توده ھای مردم سراسر 
  . دنیا قرار داده است

برخالف سكوت و انكار . ایران نیز متأثر این بحران است
تھ ایران ھم مستقیما سران ھیئت حاکمھ، اقتصاد بیمار و وابس

سیاست خصوصی سازی . تحت تاثیر بحران جھانی قرار دارد
 و حذف یارانھ ھا در ایران، ٤٤و تسریع در اجرای اصل 

ھمگی بھ فرمان ھمین نظام بحران زده سرمایھ داری جھانی 
باید منتظر انتقال بحران جھانی از مجاری . تدوین شده است

این یعنی فقر و . باشیممختلف بھ بخش بخش اقتصاد ایران 
در . فالكت و بیكاری بیشتر برای توده ھای محروم در جامعھ ما

این اوضاع، باید راھبرد سوسیالیسم و تحوالت ضروری 
دمكراتیك و ضد امپریالیستی جامعھ را با تمام قوا و با استفاده 

  .از شكل ھا و روش ھای مناسب تبلیغ كنیم

  
  ! رھایی بخش واقعی استسوسیالیسم تنھا آلترناتیو    

شرایط كنونی، اثبات تحلیل انقالبی و راھگشای ماركسیسم 
از نظام سرمایھ داری و رنج ھایی است كھ برای توده ھای 

شرایط كنونی با فریاد، . كارگر و زحمتكش بھ ھمراه دارد
برپایی انقالبات سوسیالیستی را برای خاتمھ بخشیدن بھ حیات 

در این اوضاع باید آلترناتیو . كنداین نظام جھنمی طلب می 
سوسیالیسم در مقابل سرمایھ داری را عمیقتر و گسترده تر از 

باید تجارب و دستاوردھای مثبت انقالبات . پیش تبلیغ كنیم
سوسیالیستی در قرن گذشتھ در زمینھ سیاست و اقتصاد و 

باید ضد حملھ ای . فرھنگ را بشناسیم و بھ جامعھ بشناسانیم
و علمی را علیھ دروغ ھا و تحریف ھایی كھ طبقھ جسورانھ 

بورژوازی در ایران و دنیا در مورد نظرات و عملكرد جریان 
باید این . انقالبی ماركسیستی رواج می دھند، سازمان دھیم

حقیقت ساده اما مخدوش شده در سال ھای اخیر را با صدای 
وصی بھ ھر شكل خص(باند اعالم كنیم كھ تا نظام سرمایھ داری 

ھست، استثمار و ) یا دولتی، و با ھر پوشش دمكراتیك یا مذھبی
فقر و فالكت و خطر بیكاری برای كارگران و زحمتكشان، ستم 
جنسیتی و ملی و مذھبی برای اكثریت جامعھ، اقتصاد پر ھرج 
و مرج و بحران ھای نابود كننده، و تخریب دائمی محیط زیست 

ست، دیدگاه و ھمبستگی امروز ما باید سیا. نیز خواھد بود
انترناسیونالیستی با مبارزات و انقالبات كارگران و زحمتكشان 

  .و ستمدیدگان سراسر دنیا را بیش از گذشتھ تبلیغ و تقویت كنیم
  

  !دانشگاه پادگان نیست، مسجد نیست، گورستان نیست     
  !جدا سازی جنسیتی ممنوع

  !رزه كنیدبا تفكرات ضد علمی، خرافی و مردساالرانھ مبا
امسال دستگاه حاکمھ عالوه بر طرح ھا و تدابیر سال ھای 
پیش، دست بھ اقدامات جدیدی برای كنترل بیشتر دانشگاه ھا 

امسال بومی گزینی دانشجویان را علم كردند تا . زده است
موقعیت انفجاری خوابگاه ھا و رشتھ ھای ارتباطی دانشجویانی 

را بر ھم بزنند و تعدادی كھ از مناطق و ملل مختلف می آیند 
زیادی از دانشجویان بھ ویژه دانشجویان دختر را در زنجیر 
مناسبات و قیود سنتی، فئودالی و عقب افتاده خانواده ھا 

بومی گزینی را علم كردند تا راه ادامھ تحصیل را بر . نگھدارند
امسال با وقاحت تمام، دیوارھای . تعداد زیادی از دختران ببندند

امسال، . ی جنسیتی را حتی بھ كتابخانھ ھا ھم كشانده اندجداساز
دوربین ھای مدار بستھ را برای كنترل ھر گوشھ از دانشگاه ھا 
و خوابگاه ھا، و مرعوب كردن و باز داشتن دانشجویان از 

كار بھ جایی رسیده كھ . رفتارھای شورشگرانھ نصب كرده اند
می كنند در بھ دانشجویان ساكن در خوابگاه دختران امر 
امسال، نھاد ! راھروھا باید با مانتو و روسری ظاھر شوید

نمایندگی رھبری را در زمینھ فعالیت ھای فوق برنامھ 
دانشجویی فعال تر كرده اند تا بخشی از دانشجویان مجبور شوند 

 ورزشی خود را زیر چتر كنترلی –نیازھا و امكانات فرھنگی 
یونیفرم واحد برای امسال، حرف از . نظام جستجو كنند
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دانشجویان می زنند؛ كھ این نیز مستقیما دانشجویان دختر و 
گریزھا و ابتكارات حداقل آنان در زمینھ پوشش را نشانھ گرفتھ 

اینھا در واقع می خواستند فكرھا را در دانشگاه و جامعھ . است
یونیفرم كنند، اما بھ ھیچ جا نرسیدند و نارضایتی و تنفرگسترده 

امسال ھم با مقاومت و مبارزه خود در برابر این .  شدنصیبشان
تدابیر امنیتی ـ ایدئولوژیك و بقیھ تدابیر سركوبگرانھ، باید در 
مقابل مستبدین ستمگر بایستیم و شرایط را بھ نفع ارزش ھا و 

  .شرایط نو و ترقیخواھانھ و مبارزه جویانھ تغییر دھیم
  

استھ ھا و منافع ما صدای اعتراض جامعھ؛ و سخنگوی خو   
  !اساسی مردم ھستیم

برای گرفتن . تشكل ھای مستقل دانشجویی، حق مسلم ماست
  !این حق، مبارزه كنیم

رسالت جنبش دانشجویی اینست كھ یك جنبش سیاسی و 
تجربھ این جنبش در ایران و ھمھ دنیا نشان . آگاھگرانھ باشد

ی توده داده كھ گاه می تواند با طرح خواستھ ھا و منافع اساس
ھای تحت ستم و استثمار، با دفاع از مقاومت و مبارزه آنان، و 
با انتشار آگاھی سیاسی در سطح جامعھ، جرقھ جنبش ھای 

جنبش دانشجویی . عمیقتر و گسترده تر و تعیین كننده تر را بزند
می تواند بھ اتحاد بخش ھای گوناگون توده ھای مردم و جنبش 

جنبش دانشجویی از طریق . ھای اجتماعی مختلف كمك كند
فعالیت و جھت دھی دانشجویان چپ می تواند و می باید رابطھ 
كمك و ھمكاری متقابل را با جنبش كارگری، جنبش زنان، 
جنبش معلمان و دانش آموزان، و جنبش ھای حق طلبانھ در 

جنبش . مناطقی كھ از ستم ملی رنج می برند، برقرار كند
 بھ افشای پیگیرانھ دستگاه دانشجویی می تواند و می باید

سركوبگر و استبدادی مذھبی با ھمھ قوانین و محاكم و زندان 
ھایش دست بزند و بھ ویژه برای آزادی ھمھ زندانیان سیاسی و 

جنبش دانشجویی . عقیدتی منجملھ دانشجویان اسیر مبارزه كند
می تواند و می باید با مردساالری و پدرساالری و شكل ھا و 

كومتی و غیر حكومتی ستم جنسیتی در دانشگاه و روش ھای ح
جنبش دانشجویی می تواند با پیگیری . جامعھ بھ مخالفت برخیزد

و پایداری، شعار ایجاد تشكل ھا و انجمن ھای مستقل دانشجویی 
را جلو بگذارد و دستگاه حاكمھ را در زمینھ این حق مھم و پایھ 

ش دانشجویی می جنب. ای دانشجویان بھ عقب نشینی وادار كند
تواند علیھ تبعیضات و امتیازاتی كھ حكومت بھ وابستگان و 
عوامل خود در میان دانشجویان و كادر آموزشی می دھد 
مبارزه كند و دست كسانی كھ بھ جای علم، بھ واسطھ ریش و 

  .انگشتر عقیق و چادر خود مسندھا را اشغال كرده اند، رو كند
خص در ھر محیط آموزشی، بیایید تا با توجھ بھ شرایط مش

را ) روز دانشجو( آذر ١٦راه ھای مناسب برای بزرگداشت 
پیدا كنیم و این روز را بر پایھ سیاست ھا و خواستھ ھایی كھ 

  ■.باالتر مطرح كردیم، گرامی داریم
نشریھ دانشجویی بذر بیانیھ   

        ١٣٨٧آذر ماه 
          

  
  
  
  
  
  
  

 
   

  
  

  

  رغمیس
  

  کستر   حریق حادثھ تا مرز خا،را سوختھزاران بار ما 
   می گشاید پر، کھ از خاکستر خودسیمرغیم نسلولی ما 

  
   ھمین فردا کھ می آید، در راه استمرغیسطلوع تازه 

  سحر پایان تاریکیست و این دیری نمی پاید
  

   حریق حادثھ تا مرز خاکستر،ھزاران بار ما را سوخت
   می گشاید پر،د کھ از خاکستر خونسل سیمرغیمولی ما 

  
   ظلم شب بھ این قبیلھ، و نیستهماندنی نبود

   خشم خونین قبیلھ،راه فردای رھائیست
  

   ماندنی نبوده و نیست،بغض ما و ظلم ظلمت
   یک قدم یک لحظھ باقیست، تا رسیدن،تا شکفتن

  
   حریق حادثھ تا مرز خاکستر،ھزاران بار ما را سوخت

   می گشاید پر،ود کھ از خاکستر خنسل سیمرغیمولی ما 
  

   فصل سرخ ھمصدائیست،رغمیسوقتھ بیداری 
   راھی صبح رھائیست،خشم سوگوار مردم

  
   بغض منھ، خشم تو،شیشھ ی عمر سیاھی

   تو بزن کھ بشکنھ،نازنین داغدارم
  

  ھ بشکنھنازنین داغدارم، تو بزن ک
  وقتشھ کھ بشکنھ

  
  

   "سیمرغ" آلبوم برگرفتھ از
   راستین: خواننده 
  اردالن سرفراز: راترانھ س
  فرید زالند: آھنگساز

  واھان اسکندریان: تنظیم
  واچیک : میکس

  
http://www.youtube.com/watch?v=XjzB٧٢Lg٤
HU&feature=related 

 
  

 ؛ رفقای مبارز
 کھ "نما آھنگی " و "بیانیھ"ما را در پخش گسترده این 

  ! آذر تھیھ شده، یاری دھید١٦بھ مناسبت 
نما آھنگ گروه جوانھ بھ مناسبت بزرگداشت روز دانشجو 

  . را در این آدرس ببینید١٣٨٧ه آذر  شانزد–
  تقدیم از بذر
www.video.google.com/videoplay?docid=-
٩١٠٤٨٨١٧٧٥٠٣٨٣٩٢٩٢٤&hl=en 

تقدیم بھ رفقای دانشجویی کھ رنج زندان را 
 بذر                              تحمل کردند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.youtube.com/watch?v=XjzB
http://www.video.google.com/videoplay?docid=
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی   سی و یکمشماره 
 

 

٥

  *آیا گذشتھ چراغ راه آینده خواھد شد؟ 
  بخش دوم

  
 اافشین کوش

نزدیک بھ یک سال از .  آذر قرار داریم١٦در آستانھ 
ھنوز اثرات تازیانھ ھای . بازداشت جمعی رفقایمان می گذرد

ھنوز دردھای ناشی از . دشمن بر پیکره جنبش ما حس می شود
ضربھ و محدود شدن دامنھ فعالیتھا بر ذھن مان سنگینی می 

 یا سکوت اجباری رفقای ھنوز از پراکنده شدن برخی رفقا،. کند
دیگر و یا بروز تردیدھا و نااستواریھای معدودی دیگر در 

  . رنجیم
اما کدام جنبش رادیکال و انقالبی است کھ در مسیر تکاملی 
خود با صخره ھای سخت برخورد نکرده باشد و یا با  راھھای 

پرتگاه روبرو نشده باشد؟  دشوار پر از 
 پیچ و خم  قلھ است کھ بدون عبور ازکدام

و بدون تکیھ بر استواری و صالبت فتح 
شده باشد؟ این درد و رنج، نشانھ زایش 
است، نشانھ پایان یک مرحلھ  و آغاز 

آنچھ کھ باید ذھن ھمھ . مرحلھ دیگر است
ما را بھ خود مشغول کند، جمعبندی علمی 
و نقادانھ از مرحلھ قبل و ترسیم مسیر آینده 

می ھا در برخی تردیدھا و سردرگ. است
ارتباط با فعالین چپ دانشجویی ناشی از 
این  مسألھ است کھ این رفقا ھنوز پاسخ 
. بسیاری از سئواالت خود را نگرفتھ اند

پاسخی کھ در گرو ارائھ یک جمعبندی 
بدون شک این . عمیق و ھمھ جانبھ است

کار آسان نیست؛ نیازمند تفکری سخت و 
تد عمیق بر پایھ مارکسیسم و بکارگیری م

این کار آسان نیست چرا . علمی آن است
کھ ھمواره در چنین مواقعی با عده ای روبرو می شویم کھ یا با 

پس از شستشوی بچھ،  "نقد مخالفت می کنند یا تحت عنوان نقد 
ھنوز عده ای  فاضل ". بچھ و لگن را با ھم بھ دور می اندازند

جرا، در مآبانھ زبان بھ نصیحت می گشایند و یکسال پس از ما
" معقول بودن"ما قلم می زنند و این را نشان " ماجراجویی"نقد 
از عجایب تاریخ است کھ . خود می دانند" پختگی"و 

سازماندھی یک تظاھرات آرام و مسالمت آمیز از نظر آنان اوج 
رفتار آنان ما را بھ یاد این قول . ماجراجویی قلمداد می شود

بیون دھھ چھل می اندازد کھ زنده یاد مصطفی شعاعیان از انقال
 این قبیل افراد از :در نقد توده ای ھای دوران خود گفتھ بود

   .لھیده شده اند" پختگی"فرط 
اما مسألھ فقط بھ روحیات محافظھ کارانھ این قبیل افراد و 

ما در عرصھ تئوری نیز با . گرایشات  محدود نمی شود
ن جمعبندی از تحت عنوا. نظریات محافظھ کارانھ روبرو ھستیم

وقایع آذر ماه سال گذشتھ ما با ایده ھای نادرستی در زمینھ 
خصلت جنبش دانشجویی، محرک ھای آن، وظایف دانشجویان 
چپ، استراتژی این جنبش، رابطھ آن با احزاب سیاسی و رابطھ 
میان فعالیت مخفی و علنی در آن روبرو شده ایم کھ نقد جملگی 

  . آنھا ضروریست

از مقالھ تالش می کنیم بھ نظرات نادرستی کھ در این بخش 
در ارتباط با ویژگی ھای جنبش دانشجویی بیان شده برخورد 
کنیم؛ تا بھ این وسیلھ راه را برای تحکیم افق و دورنمای انقالبی 
در این جنبش و تدوین استراتژی و تاکتیک صحیح  در شرایط 

  . کنونی ھموار سازیم
  

  !اسیصنفی یا سی: جنبش دانشجویی
عده ای بر آنند کھ ضربھ سال گذشتھ را بھ سیاسی کردن 

آنان . بیش از حد جنبش دانشجویی توسط فعالین چپ نسبت دھند
در مقابل بر صنفی بودن جنبش دانشجویی تأکید می ورزند و 
مدام تبلیغ می کنند کھ وظیفھ عمده فعالین دانشجویی در شرایط 

آنھا فکر می . ن استکنونی پیگیری مطالبات صنفی دانشجویا
کنند از این طریق می توانند دانشجویان را حول منافع ملموس 

  ) ١. (روزمره شان متحد کنند
برخی دیگر برای مقابلھ با نظریھ فوق 
استدالل می کنند کھ  نمی توان جنبش 
دانشجویی را بھ عنوان یک جنبش بھ رسمیت 

این دستھ معتقدند از آنجا کھ . شناخت
مانند ( منافع مادی مشترک دانشجویان از

برخوردار نیستند یا ) قشرھا و طبقات دیگر
منافع مشترک شان بسیار محدود است، نمی 

آنان . توان نام جنبش بر اعتراضات شان نھاد
با نفی این جنبش بھ عنوان یکی از جنبشھای 

آنرا نتیجھ " سیاسی بودن"توده ای می خواھند 
  )٢. (گیرند

 تفکر از نظر اگر چھ بھ ظاھر این دو
نتیجھ گیری ھای عملی با یکدیگر متفاوتند اما 
ھر دو برای تبیین تئوریک جنبش دانشجویی 

ھر دو . بھ یک متدولوژی غلط تکیھ دارند
گرایش در جستجوی رابطھ یک بھ یک و 
مکانیکی میان منافع مادی و دالیل بروز یک 

د اما بھ ظاھر روشی ماتریالیستی را دنبال می کنن. جنبش ھستند
این روش ربطی بھ ماتریالیسم بھ ویژه از نوع دیالکتیکی اش 

با روش مکانیکی نمی توان بھ اصلی ترین ویژگی جنبش . ندارد
ھر دو گرایش بر . دانشجویی و قانونمندی حاکم بر آن پی برد

مبنای یک تعریف از پیش تعیین شده کھ نقطھ اتکایش مبارزات 
ن است می خواھند ضرورت اقتصادی کارگران با سرمایھ دارا

تعریفی کھ حتی قادر . یا نفی یک جنبش دیگر را توضیح دھند
ھر دو این . بھ توضیح درست از جنبش کارگری نیز نیست

گرایشات مقامی برای آگاھی بھ عنوان مؤلفھ ای مھم و مستقل 
.  قائل نیستند– بویژه جنبش دانشجویی –در ارتباط با جنبش ھا 

 گری نقش جنبش دانشجویی را محدود یکی تحت عنوان صنفی
دیگری تحت عنوان . کرده، رسالت سیاسی برای آن قایل نیست

ای کھ صرفَا گرایشات سیاسی درون جامعھ را بازتاب " آیینھ"
می دھد، نقش سیاسی مستقلی برای این جنبش قایل نیست و  
نقش این جنبش را بھ یک ابزار تبلیغاتی تقلیل می دھد؛ ھمان 

یک تلویزیون می تواند برای یک حزب یا جریان نقشی کھ 
  . سیاسی داشتھ باشد

جنبش دانشجویی از جملھ پدیده ھای اجتماعی است کھ در 
 بویژه در اواخر قرن نوزدھم -اثر رشد مناسبات سرمایھ داری 

این لنین .   بروز کرد-)و برای نخستین بار در روسیھ تزاری(
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ن جنبش را بشناسد و نقش و بود کھ تالش کرد قوانین حاکم بر ای
  ) ٣. (جایگاه این جنبش را در روند تحوالت اجتماعی روشن کند

لنین بر ویژگی ھای این جنبش انگشت نھاد و تأکید کرد از 
آنجا کھ دانشجویان بھ عنوان حساس ترین بخش روشنفکران 
جامعھ مدام با آگاھی سر و کار دارند، جنبش شان اساسَا یک 

 این نقش در جوامع استبداد زده کھ از .جنبش سیاسی است
آزادی اندیشھ و بیان و تشکالت محرومند، خصلت ضد رژیمی 

دانشگاه بھ عنوان یکی از مراکز . آشکاری بھ خود می گیرد
مھم جوشش فکری در جوامع امروزین نقش مھمی در سمت و 

این ویژگی مھم جنبش . سوی تحوالت سیاسی جامعھ ایفا می کند
 کشورھای مختلف و در سراسر قرن بیستم بارھا دانشجویی در

  . بھ اثبات رسیده است
ویژگی دیگر این جنبش، روحیھ شورشگرانھ شرکت 

روحیھ منحصر بھ فردی کھ بھ جوانان تعلق . کنندگان آن است
این روحیھ، . جوانانی کھ ھمواره تشنھ نوآوری و تغییرند. دارد

 دانشجویان مانند .خصلت آغاز گرانھ ای بھ این جنبش می بخشد
ھمھ جوانان نقش مھمی در آغاز مبارزات توده ای داشتھ و 

این نقش آغازگرانھ را نیز در تجارب مھم تاریخی  قرن . دارند
بیستم، در شکل گیری احزاب، جنبشھا، تحوالت کوچک و 

  . بزرگ در کشورھای مختلف می توان مشاھده کرد
انشگاه بھ یک بر پایھ چنین ویژگی ھایی است کھ ھمواره د

مرکز بزرگ رقابت میان نیروھای سیاسی طبقاتی گوناگون بدل 
برای طبقھ حاکم مھم است کھ کنترل ایدئولوژیک و . می شود

سیاسی اش را بر دانشجویان حفظ کند و نگذارد کسانی کھ قرار 
است در آینده بھ پیچ و مھره ھای نظام بوروکراتیک شان بدل 

از سوی دیگر . ان کشیده شوندشوند، بھ مخالفت با نظام ش
مبارزات طبقات محکوم نیز بر این حساسترین بخش اعصاب 

بدینگونھ است کھ کشمکش سیاسی طبقاتی . جامعھ اثر می گذارد
در خدمت اقلیتی بھ نام بورژوازی : در دانشگاه بازتاب می یابد

و نظامش در آمدن یا در خدمت اکثریتی بھ نام کارگران و 
 این . بودن و برای آینده ای متفاوت جنگیدنزحمتکشان جامعھ

است مضمون اصلی کشمکش ھای ایدئولوژیک سیاسی درون 
جنبش دانشجویی؛ این است تنھا معیار برای تشخیص این کھ 
یک دانشجو مترقی و انقالبی است یا غیر انقالبی؛ کمونیست 
  . است و مخالف نظم حاکم یا ارتجاعی است و مدافع نظم موجود

ژگی ھاست کھ دینامیسم جنبش دانشجویی، پتانسیل این وی
ھای واقعی درون آن و دالیل وجودی جھت گیری ھای طبقاتی 

بر پایھ منشاء طبقاتی و ترکیب . مختلف در آن را نشان می دھد
" نان آوری"یا " نانخوری"طبقاتی دانشجویان در دانشگاه، یا 

قشر نمی شان و یا بر پایھ منافع صنفی، قسمی و زودگذر این 
توان بھ ارزیابی درست از ویژگی ھای اصلی این جنبش دست 

  . یافت
بدون شک دانشجویان مانند ھر قشری دارای منافع صنفی 
معینی ھستند و مانند اکثریت مردم در بسیاری مواقع بھ آنان نیز 
از نظر اقتصادی اجحاف  می شود؛ و دانشجویان نیز نسبت بھ 

 اما این منافع صنفی مشترک .آن عکس العمل نشان می دھند
ھمانطور کھ گفتھ شد . نیست کھ اساس این جنبش را رقم می زند

دانشجویان بھ عنوان قشری کھ مدام با آگاھی و ایده ھا سر و 
جنبش . حساسیت سیاسی باال برخوردارندکار دارند از 

دانشجویی محرکھای خاص خود را داراست کھ آن را از دیگر 
ضد عمومَا دانشجویان . تفاوت می کندجنبش ھای اجتماعی م

مقررات و نظم و دیسیپلین ھای حاکم بر روابط اجتماعی 
روحیھ اعتراضی آنان در مقابل . مشخصَا  نظام آموزشی اند

افکار و عقاید سنتی، برنتابیدن رفتارھای استبدادی مذھبی و 
 فرھنگی، برخورداری از –پدرساالرانھ، مطالبات ویژه صنفی 

وتی از آگاھی و امکانات برای تشکل یابی، درجھ متفا
خصوصیات ویژه ای بھ جنبش آنان می بخشد کھ باید آنھا را بھ 

اگر واقعیات عینی را . رسمیت شناخت و بر پایھ آن عمل کرد
بھ رسمیت نشناسیم و بر پایھ آن عمل نکنیم قادر نخواھیم بود کھ 

یم و بھ انرژی ھای نھفتھ در این جنبش را بھ حداکثر رھا کن
  . ارزیابی درستی از چگونگی پیشرفت و تکامل آن دست یابیم

بر پایھ منافع صنفی دانشجویان نمی توان افت و خیزھای 
برای مثال در دوره حکومت . جنبش دانشجویی را توضیح داد

پھلوی، دانشجویان از نظر اقتصادی از موقعیت نامساعدی 
 یکی از پر جوش برخوردار نبودند؛ اما جنبش دانشجویی ایران

رژیم شاه . و خروشترین جنبش ھا در سطح بین المللی بود
بارھا تالش کرده بود کھ با ارائھ کمک ھزینھ ھای تحصیلی و 

  . مسکن این جنبش را بھ سکوت وادارد اما موفق نشد
بھ عالوه جنبش دانشجویی ایران چھ در دوره رژیم شاه چھ 

 در مبارزات دوران جمھوری اسالمی نقش آغازگرانھ ای
 تیر ١٨مواردی چون خیزش  . سیاسی مھم ایفا کرده است

 یک نمونھ برجستھ و ٨٢  و خیزشھای شبانھ خرداد ١٣٧٨
این موارد نھ تنھا استنثنایی نیست بلکھ ھر آن . متأخر آن است

نگاه بسیاری از . امکان تکرارش در جامعھ ما موجود است
 مبارزات برای مردم،. مردم بھ جنبش دانشجویی است

  . دانشجویان تجسمی از نارضایتی ھای سیاسی جامعھ است
وانگھی امروزه خود جنبش دانشجویی با مطالباتی در گیر 

" صنفی"است کھ بھ ھیچوجھ نمی توان آن را در چارچوبھ ھای 
فی المثل مقاومت دختران . و خاص خود دانشجویان تقلیل داد

 یک مسألھ مھم سیاسی دانشجو در برابر آپارتاید جنسیتی سریعَا
بی جھت نبود کھ . را برای کل جامعھ بھ صحنھ می آورد

مبارزه دانشجویان زنجان علیھ زن ستیزی استاد مددی چنین 
بی جھت ھم نیست کھ . انعکاس گسترده ای در جامعھ یافت

 چندانی  اغلب چپ ھای صنفی گرا نیز برای این مبارزه اھمیت
  . قایل نشدند

صنفی دانشجویی نیز باید گفت حتی از منظر مبارزات 
زمانی کھ اعتراضات صنفی شکل می گیرند در بسیاری مواقع 
این مبارزات سریعَا بھ یک مبارزه سیاسی گذر می کنند؛ یا 
. حداقل بازتاب سیاسی نسبتَا گسترده ای در جامعھ پیدا می کنند

واقعیت این است کھ مرز باریکی بین مطالبات صنفی و سیاسی 
  .  جنبش وجود دارددر این

ترین اشکال مبارزه صنفی، ما ھمواره با  " ناب"حتی در 
دخالت نیروھا و گرایشات سیاسی طبقاتی مختلف و مبارزه میان 

بر سر این کھ ھر مبارزه را چگونھ، با : آن ھا روبرو می شویم
چھ سیاستی، با چھ شعارھایی، با چھ روشی و تا چھ حدی بھ 

ألھ بیش از پیش فضای این مبارزات را خود این مس. پیش ببریم
تحکیم "در نتیجھ زمانی کھ برخی نیروھا چون . سیاسی می کند

ھا صحبت از این می کنند کھ جنبش "ملی مذھبی"ھا یا "وحدتی
دانشجویی باید بھ مطالبات حقوقی خود بپردازد، در واقع می 
 خواھند راه را بر سیاستھای رادیکال ضد رژیمی ببندند و عمَال

بھ دانشجویان می گویند شما بھ مبارزات صنفی مشغول شوید، 
یا مبارزه صنفی تان را پشت . مبارزه سیاسی را بھ ما بسپارید
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آن دستھ از نیروھای چپی ھم . جبھھ سیاست ھای کالن ما کنید
کھ ماھیت اساسَا سیاسی جنبش دانشجویی را نمی بینند، عمَال 

ای راست لیبرالی باز می راه را برای میدان داری ھمین نیروھ
چون کھ ھمواره این روش و سیاست  بھ نفع آن نیروھای . کنند

طبقاتی تمام می شود کھ از نظر امکانات سازمانی ـ تبلیغی 
قدرتمندترند؛ و عمومَا عملکرد نیروی عادت و گرایشات 
خودبخودی در میان دانشجویان بھ نفع سیاست ھای آنان تمام می 

 عدم دخالت در سیاست یا سیاسی نبودن شعارھایی چون. شود
جنبش دانشجویی و این کھ جنبش دانشجویی اول از ھمھ باید بھ 
: مطالبات صنفی خود بپردازد عمَال بھ نفع سیاست معینی است

  . سیاست نیروھای راست و لیبرال
  

  !وظیفھ دمکراتیک یا وظیفھ سوسیالیستی: جنبش دانشجویی
بال جنبش دانشجویی بھ در مباحث اخیر، وظیفھ چپ در ق

عنوان وظیفھ ای دمکراتیک بھ گونھ ای مطرح شده کھ جزو 
می گویند برخی مواقع شک . بدیھیات بوده و بحثی در آن نیست

  .  نسبت بھ بدیھیات الزمست تا بتوان عمیقتر حقایق را کشف کرد
تقریبَا اغلب این گرایشات معتقدند دانشجویان نیرویی ھستند 

 مانند آزادی نشر و -زادی ھای سیاسی در جامعھ کھ باید برای آ
  مبارزه کنند تا از این طریق بھ طبقھ -...بیان، آزادی تشکل و 

یکی . کارگر یاری رسانند کھ بھ آزادیھای دمکراتیک دست یابد
دیگر از دالیل پایھ ای آنان برای دخالتگری در این جنبش آن 

تناسب قوا در است کھ با تکیھ بھ جنبش دانشجویی می توان 
از نظر آنان ) ٤. (جامعھ را بھ نفع جنبش کارگری تغییر داد

وظیفھ سوسیالیستی فعالین چپ دانشگاه نیز بھ این امر خالصھ 
می شود کھ جنبش دانشجویی بھ دفاع از مطالبات کارگران 

) آن ھم پشت جبھھ دمکرایتک(برانگیختھ شود و بھ پشت جبھھ 
یل و دیدگاه ھا نھ ربطی بھ این دال. جنبش کارگری بدل شود

بلکھ بیانگر . مارکسیسم دارند، نھ ربطی بھ واقعیات عینی
برخورد ابزارگرایانھ حاملین چنین تفکری بھ جنبش دانشجویی 

 بویژه فعالین –پیام چنین دیدگاھی بھ جنبش دانشجویی . است
 بھ طور خالصھ این است کھ پا را از گلیم تان فراتر –چپ آن 

الش برای تغییر جھان شما را نشاید، سوسیالیسم و نگذارید، ت
کمونیسم ربطی بھ شما ندارد، نقش شما تنھا این است کھ چند 
نشریھ بدھید، فضای سیاسی را باز کنید تا طبقھ کارگر بھ میدان 

کارتان حمایت از مطالبات جنبش . آید و کار را بھ پایان رساند
  !کارگری است و بس

اجز از برقراری رابطھ صحیح و حاملین چنین دیدگاھی ع
دیالکتیکی بین جنبش ھای اجتماعی مختلف، بین وظایف 
دمکراتیک و سوسیالیستی و ارزیابی  صحیح از پتانسیل کمی و 
. کیفی ھر یک از جنبش ھا در جھت انقالب اجتماعی ھستند

بین این . ھیچ جنبشی نمی تواند پشت جبھھ جنبش دیگر شود
بش دانشجویی را پشت جبھھ احزاب سیاست با  سیاستی کھ جن

ھر دو از یک ماھیت بینشی . می داند، تفاوت چندانی نیست
  . برخوردارند

با چنین نظرگاه و رفتار سیاسی، نھ تنھا طبقھ کارگر بھ 
میدان نخواھد آمد بلکھ جنبش ھای اجتماعی مختلف نیز از 

چرا کھ با تقلیل فی المثل وظیفھ . یکدیگر دور خواھند شد
جویان بھ مبارزه برای آزادی بیان، این گرایشات بورژوا دانش

دمکراتیک است کھ در جنبش دانشجویی تقویت خواھد شد نھ 
  . جنبش کمونیستی

بی جھت نیست کھ تقریبا اغلب حاملین این دیدگاه معیارشان 
برای شکست یا پیروزی، عقب نشینی یا پیشروی جنبش 

 یا عدم انتشار دانشجویی در پی ضربھ سال گذشتھ، انتشار
بی جھت نیست کھ با . نشریات علنی چپ در دانشگاه ھاست

بازداشت دانشجویان، با توقف انتشار نشریات علنی و محدود 
شدن فضای سیاسی، بسیاری از آنان ماتم گرفتند و نوای عقب 

  . نشینی و شکست سردادند
مشکل اصلی بر سر تقسیم بندی ذھنی گرایانھ ای است کھ 

تقسیم بندی ذھنی گرایانھ . فعالین چپ بدان معتقدندبسیاری از 
ای کھ وظایف فعالین چپ در قبال جنبش کارگری را معادل با 
وظایف سوسیالیستی می داند و وظایف آنان در برابر دیگر 
جنبشھا منجملھ جنبش دانشجویی را معادل با وظایف دمکراتیک 

مطابق . این تقسیم بندی غلط و مکانیکی است. قلمداد می کند
چنین دیدگاھی تنھا یک جزء از جامعھ است کھ بھ تحول 
سوسیالیستی نیاز دارد، نھ کلیت جامعھ ای کھ در اسارت نظام 

کلیتی کھ از اجزاء مختلف تشکیل شده . سرمایھ داری قرار دارد
. و در ھر جزء آن می توان نیاز بھ تحول کمونیستی را دید

معھ سرمایھ داری می توان نیازی کھ بھ قول لنین در ھر پرز جا
سوسیالیسم و كمونیسم ھمان اندازه برای . آن را مشاھده کرد

رھایی طبقھ کارگر مورد نیاز است کھ برای رھایی دیگر 
طبقھ کارگری کھ این نیاز . ستمدیدگان و استثمار شدگان جامعھ

و ضرورت کلی را در نیابد و برای آن تالش نکند ھرگز خود 
؛ چرا کھ رھایی اش بھ مثابھ یک طبقھ در نیز رھا نخواھد شد

از ھر دریچھ ای، از منظر ھر . گرو رھایی کل نوع بشر است
مسألھ اجتماعی سیاسی و از منظر ھر مقولھ علمی و ھنری  می 
توان و باید نیاز بھ جامعھ ای ورای جامعھ سرمایھ داری و 

در عصر کنونی . جھش بھ سوسیالیسم و کمونیسم را توضیح داد
 بخش از ستمدیدگان جامعھ اگر خواھان آن باشند کھ مبارزه ھر

شان بھ رھایی واقعی منجر شود نیاز دارند کھ  کمونیسم را فرا 
مسألھ قبل از ھر چیز، بھ میدان آوردن این ایدئولوژی و . گیرند

این نخ سرخی است کھ . طرح آن در جنبش ھای مختلف است
ختلف و وظایف می تواند پیوند صحیحی میان جنبش ھای م

حتی انجام پیگیرانھ، پیروزمندانھ، کامل . گوناگون ما برقرار کند
و برگشت ناپذیر وظایف دمکراتیک منوط بھ آن است کھ آیا 
جھان بینی کمونیستی و سیاستھای ناشی از آن در رأس جنبش 

  .ھای توده ای مختلف قرار می گیرد یا خیر
پ موجود بوده از نظر تاریخی، گرایشی در میان فعالین چ

کھ در ارتباط با جنبش ھای توده ای، ایدئولوژی خود را مطرح 
اگرچھ خفقان و دیکتاتوری حاکم بر جامعھ عاملی است . نکنند

کھ موجب شده بسیاری از چپ ھا ھویت ایدئولوژیک خود را 
پنھان کنند، اما علت را باید فراتر از این محدودیت جستجو 

جنبش "، "صلت دمکراتیکخ"، "فعالیت دمکراتیک ".كرد
ھمواره پوششی شده برای اینکھ جھان بینی " دمکراتیک

در ارتباط با . کمونیستی، فعاالنھ بھ میان توده ھا برده نشود
در واقع . تغییر جھان، اھمیتی بھ تغییر جھانبینی مردم داده نشود

این گرایش، توده ھای ستمدیده  را الیق آن نمی داند کھ بھ  این 
این گرایش، حداکثر وظیفھ خود را .  دست یابندجھانبینی

، "سازماندھی مبارزات روزمره مردم"، "سازماندھی توده ھا"
می داند و آن را پیش شرط " سازماندھی مبارزات دمکراتیک"

و پیش مرحلھ ای قلمداد می كند کھ کھ تنھا پس از گذر از آن 
چگاه بھ این گذر معموَال ھی. باید ایدئولوژی خود را مطرح کرد
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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

٨

یا اگر ھم حاملین این گرایش زمانی بخواھند ! انتھا نمی رسد
حرفی از ایدئولوژی خود بزنند، بھ صدور چند شعار خشک و 

  . خالی و بی محتوی بسنده خواھند كرد
در حالی کھ نھ تنھا باید با مبارزه توده ھا پیوند برقرار کرد 

ھ مبارزه و فعاالنھ آن را سازمان داد، بلکھ ھمزمان باید ب
ھیچ . ایدئولوژیک، تبلیغ ھمھ جانبھ جھانبینی کمونیستی دامن زد

. مرحلھ یا پیش مرحلھ ای این دو وظیفھ را از ھم جدا نمی کند
اگر این تبلیغ و ترویج صورت نگیرد نھ تنھا انرژی تام و تمام 
مردم رھا نخواھد شد بلکھ ھمواره خطر آن ھست کھ افق دید 

ارزاتشان وسط راه سقط شود یا حاصل مردم پایین بیاید، مب
در . مبارزاتشان را نیروھای طبقاتی دیگر از کف شان بربایند

در ) چھ مثبت چھ منفی(دنیای امروز، انکار قدرت ایدئولوژی 
بدون شك وظیفھ . درجھ اول بھ ضرر نیروھای چپ خواھد بود

. کمونیست ھا محدود بھ سازمان دادن ھمفکران خود نیست
باید ھمھ توده ھایی کھ خواھان تغییر وضع موجودند کمونیستھا 

. را سازمان دھند و آنان را بھ اشکال مختلف با خود متحد کنند
اما بدون فھم رابطھ پویا میان مبارزه امروز با  آینده ای کھ 

 کھ از پایھ -برایش می جنگیم، و عمل کردن بر مبنای این آینده 
وان پیروزی واقعی را   نمی ت-عینی قدرتمندی برخوردار است

  .تضمین کرد
دانستن جنبش دانشجویی پوششی است، برای " دمکراتیک"

اینکھ بھ مبارزه بین ایده ھا و جھانبینی ھای مختلف در این 
این مسألھ از سوی دیگر بیان گرایش غلط . جنبش توجھی نشود

و سابقھ دار دیگری است کھ در میان بسیاری از نیروھای چپ 
یش کم بھا دادن بھ نقش روشنفکران، کم بھا گرا. رایج است

دادن بھ نقش انتقادی آنان و کم بھا دادن بھ نقشی کھ آنان در 
این قبیل . دامن زدن بھ جوشش فکری در جامعھ دارند

گرایشات، تفکر انتقادی رایج در جنبش دانشجویی، روحیھ 
شورشگری در بین دانشجویان و بی صبری انقالبی شان را بر 

مزاحمی کھ باید . ند؛ آن را مزاحم و وبال گردن می دانندنمی تاب
بھ اشکال مختلف دست بھ سرش کرد یا سرش را بھ کارھایی 

  . گرم کرد" آزادی بیان"چون مبارزه برای 
چنین گرایشاتی نقشی برای دانشجویان چپ در برافراشتن 

از نظر آنان اصلی ترین . پرچم کمونیسم در جامعھ نمی بینند
، دفاع از جنبش روزمره کارگری است، "وسیالیستیس"وظیفھ 

این گرایش نھ تنھا درک . نھ برافراشتن پرچم کمونیسم در جامعھ
تقلیل گرایانھ ای از وظایف سوسیالیستی جلو می گذارد بلکھ بین 

حال آن . این وظایف با وظایف دمکراتیک دیوار چین می کشد
 این دو وظیفھ .کھ این دو وظیفھ را نمی توان از ھم جدا کرد
حتی در انجام . مدام در ھم تداخل کرده، بر ھم تأثیر می گذارند

وظایف دمکراتیک نیز مدام مسألھ کدام دیدگاه طبقاتی، کدام 
سیاست طبقاتی، کدام روش، کدام اشکال سازمانی و مبارزاتی  

سیاست ھا و روش ھای نیروھای  طبقاتی . طرح می شوند
اه برای رسیدن بھ مطالبات مختلف در جامعھ و در دانشگ

دمکراتیک نیز یکسان نیست و مدام با دیدگاه ھا و اھداف 
برای . طبقاتی شان تداخل می کند و توسط آن تعیین می شود

مثال امروزه گرایشات تحکیم وحدتی و ملی مذھبی تالش می 
. کنند دانشگاه بھ تریبونی برای اصالح طلبان بورژوا بدل شود

 سوسیالیستی تالش می کند دانشگاه بھ در صورتی کھ گرایش
تریبونی برای کل مردم، بھ تریبونی برای کارگران و 

در ارتباط با روشنگری و . زحمتکشان شھر و روستا بدل شود

تبلیغ علم سکوالر و مبارزه با مذھب و خرافھ، گرایشات لیبرالی 
در حالی کھ . اساسَا روش سکوت و مماشات را دنبال می کنند

ان سوسیالیست بدون پیشبرد مبارزه ھمھ جانبھ و دانشجوی
از تدریس (رادیکال علیھ نشانھ ھا و نمادھای حکومت مذھبی 

خرافات بھ جای علم گرفتھ تا حجاب اجباری و برگزاری نماز 
قادر نیستند ذره ای بھ تحقق یکی از ) جمعھ در صحن دانشگاه

 جدایی پایھ ای ترین مطالبات دمکراتیک امروز جامعھ ما یعنی
دانشجویان سوسیالیست و کمونیست . دین از دولت یاری رسانند

نمی توانند صرفَا بر مبنای درجھ پیگیری، یا میزان تالش و 
فداکاری برای پیشبرد خواستھ ھای دمکراتیک، مرز تمایز خود 

تنھا با بھ میدان آوردن . را با دیگر نیروھای طبقاتی ترسیم کنند
بینی شان و تعیین سیاست ھا و روش ھمھ جانبھ دیدگاه و جھان

ھای مبارزاتی بر پایھ آن می توان مرزھای روشنی با نیروھای 
سازشکار و لیبرال کشید و نگذاشت جنبش دانشجویی ملعبھ 

  . دست این قبیل نیروھا شود
  

  !استراتژی سوسیالیستی یا استراتژی بی یال و دم و اشکم
بارھا  از جانب در جمعبندی از ضربھ آذر ماه سال گذشتھ، 

گرایشات و نیروھای مختلف چپ  از فقدان استراتژی 
بر این پایھ انتقادات زیادی بھ . سوسیالیستی صحبت شده است

اما اغلب این انتقادات از . جنبش جوان و بی تجربھ ما شده است
مقالھ . زاویھ راست و محافظھ کارانھ ای صورت گرفتھ است

نکاتی (گامھای ضروری وضعیت فعلی و "ای کھ تحت عنوان 
در وبالگ تریبون )" در مورد جنبش دانشجویی و چپ

مارکسیسم منتشر شد، بیان فشرده این برخورد محافظھ کارانھ 
. چند سال گذشتھ چپ دانشجویی بوده است بھ تجربھ انقالبی 

بسیاری از نیروھای چپ برخورد کینھ توزانھ این مقالھ را 
. ی سیاسی این نوشتھ پرداختندمحکوم کردند اما کمتر بھ محتوا

مشخصَا خط مشی ای را کھ نویسندگان این مقالھ برای جنبش 
چھ بسا برخی از آنھا . دانشجویی فرمولھ کرده اند نادیده گرفتند

بھ اشکال دیگر بھ تکرار ھمان مشی ای پرداختند کھ وبالگ 
  . مبلغ آن بود

در جوھر استراتژی پیشنھادی وبالگ تریبون مارکسیسم را 
. آن جستجو کرد" چھ نباید کردی"درجھ اول باید در اندرزھای 

ربطی " ضد نئولیبرال"و " جنبش ضد جھانی شدن"در این کھ 
بھ دانشجویان ندارد؛ اینکھ دادن شعارھای ضد جنگ 
موضوعیتی ندارد، بویژه آنکھ حساسیت بر سر آن زیاد است؛ 

پیشبرد اینکھ باید احزابی کھ معتقد بھ روش ھای قھری در 
مبارزه شان ھستند از دخالت در جنبش دانشجویی منع شوند؛ 
اینکھ فعالین دانشجویی نباید درگیر فعالیت ھایی در راستای 
استراتژی حزبی شوند؛ اینکھ جنبش توده ای نیازی بھ مخفی 
کاری ندارد؛ و خالصھ این کھ نباید ماجراجویی کرد و  

  . تظاھراتی برگزار کرد
را بھ یاد می " پھلوانی"دھا حکایت ھمان این چھ نباید کر

آورد کھ قصد خالکوبی شیری بر بدن خود داشت اما بھ محض 
اینکھ سوزش اولین سوزن را حس کرد، گام بھ گام عقب نشست 

نویسنده . و آخرش شیر بی یال و دم و اشکمی را خواستار شد
مقالھ تریبون مارکسیسم نیز خواھان آن نوع جنبش دانشجویی 

ھ در سیاست بویژه از نوع حساسیت زای آن  دخالت است ک
  . نکند
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی   سی و یکمشماره 
 

 

٩

ھای وبالگ تریبون مارکسیسم نیز می "چھ باید کرد"اما از 
کوه . توان فھمید کھ ھدف، چندان کشیدن نقش شیرھم نبوده است

. تریبون ماركسیسم، موش می زاید" سوسیالیستی"استراتژی 
مثَال .  رودسوسیالیسم اش  از مطالبات دمکراتیک فراتر نمی

: نگاه كنید بھ این كشف بزرگ نویسنده مقالھ فوق الذكر كھ
چیزی در شرایط امروز ایران اساس استراتژی سوسیالیستی "

 بھ نیروی مستقیم جز کسب عملی آزادی ھای دمکراتیک
." نیست) با نقش محوری جنبش طبقھ کارگر(جنبشھای توده ای 

ویی است کھ حول تشکل توده ای دانشج"یا آنجا كھ خواھان 
شکل گیرد تا خواستھ ھای بنیادی اقتصادی و رفاھی و صنفی 

 دانشجویان را بھ خود جلب متوسط و عقب ماندهنظر اقشار 
شان " ھژمونی استراتژی سوسیالیستی"؛ و در ادامھ این کھ "کند
تعریف و تثبیت خواستھ ھای محوری تشکل ھای توده "از 

فراتر نمی رود؛ ) ای صنفییعنی ھمان خواستھ ھ" (دانشجویان
رواج اعتقادات نظری و دگرگون "و این ھژمونی ربطی بھ 

کلیھ جمالت داخل گیومھ ". ( دانشجویان نداردکردن ایدئولوژیک
  .)  تأکیدات از ماست-متعلق بھ مقالھ تریبون مارکسیسم است

سوسیالیسم مورد نظر نویسنده مقالھ تریبون مارکسیسم در 
بھتر است .  مطالبات دمکراتیک استواقع اسم رمزی برای

گفتھ شود اسم رمزی برای خواستھ ھای صنفی دانشجویان 
بنا بھ . در واقع استراتژی سوسیالیستی ای در کار نیست. است

اعتراف خودشان اساس استراتژی شان در مرحلھ کنونی کسب 
یعنی ھمان خواستھ ھا و مطالباتی . آزادیھای دمکراتیک است

واھان آنند و سعی می کنند عمق و دامنھ جنبش کھ لیبرال ھا خ
البتھ اینان حتی جسارت لیبرال . دانشجویی را بدان محدود کنند

حداقل لیبرال ھا از طریق مبارزه سیاسی می . ھا را ھم ندارند
خواھند بھ این مطالبات دست یابند حال آن کھ اینان می خواھند 

  . کنندسر خود و دانشجویان را با مبارزات صنفی گرم
دانشجویان "نتایج تاکتیکی چنین استراتژی را باید در بیانیھ 

یا حداقل بخش ھایی از (این جریان . جستجو کرد" سوسیالیست
کھ از مباحث وبالگ تریبون مارکسیسم الھام می گیرند، ) آن

آنان از . تالش کردند ابتکار عمل بیشتری از خود نشان دھند
 جای نفوذ در تشکالت زرد فعالین دانشجویی خواستند کھ بھ

تالش کنند در تشکالت زرد ) مانند انجمنھای اسالمی(سیاسی 
انگار بحث . نفوذ کنند) مانند شوراھای صنفی(صنفی دانشگاه 

بر سر این است کھ تشکل سیاسی زرد بھتر است یا تشکل 
تنھا کسانی کھ از سنت ھای مبارزاتی در ) ٥. (صنفی  زرد

 دانشجویان بیگانھ باشند، از فضای جنبش دانشجویی و روحیات
بھ (حاکم بر دانشگاھھای ایران دور باشند و یا ھمھ چیز را 

وارونھ ) سبب عینک ایدئولوژیک سیاسی کھ بر چشم  زده اند
ای صادر کنند؛ " داھیانھ"بینند، می توانند چنین رھنمودھای 

انرژی دانشجویان را در راھروی ھای پیچ در پیچ و 
شورایی کھ در واقع . رای صنفی بھ ھرز دھندبوروکراتیک شو

محل جذب معدودی دانشجو برای استخدام در کادر اداری 
  . دانشگاه ھای کشور است

صنفی گری اینان آن چنان گل کرده است کھ دانشگاه را با 
اعتصاب توده ای در "کارخانھ عوضی گرفتھ اند و تاکتیک 

تاکتیک " گمشدهحلقھ "را بھ عنوان ) ٦" (مجتمعھای دانشگاھی
انگار قشر . بھ جنبش دانشجویی ارائھ داده اند"  سوسیالیستی"

دانشجو مانند کارگران در خط تولید بھ سر می برند کھ با توقف 
تولید بتوانند از طریق متضرر کردن مدیران و صاحبان 

کارخانھ بر آن ھا فشار آوردند و بھ قبول خواستھ ھای خویش 
  . مجبورشان كنند

از آنرو ثمر بخش " گمشده تاکتیکی"آنان این حلقھ از نظر 
مبارزه را سازمان می دھد نھ " خواستھ معین"است کھ بر یک 

 بھ ٨٣ تیر و خیزش شبانھ خرداد ١٨اینکھ مانند خیزش 
این اوج محافظھ . نتیجھ رو می آوردتعرضات مداوم و بی 

حتی این . کاری تحت نام قالبی سوسیالیسم و طبقھ کارگر است
واقعیت بزرگ نادیده گرفتھ می شود کھ ایندو خیزش در درجھ 

 تیر در ١٨. اول حول خواستھ ھای مشخصی براه افتاده اند
اعتراض بھ ضرب و شتم بدون تبعیض ھمھ دانشجویان مستقر 

 اعتراض بھ خصوصی ٨٣گاه بوده و خرداد در کوی دانش
درایت دانشجویان فعال در آندو . سازی دانشگاھھا بوده است

خیزش این بود کھ از طریق کشاندن این جنبش بھ بیرون از 
تنھا کسانی کھ واحد . دانشگاه آنرا توده ای و سیاسی کردند

خواستھ ھای ، ن برای ارزیابی از نتایج یک جنبشسنجش شا
 نمی توانند این امر را ببیند کھ چگونھ ،ی صنفی استمیلی متر

 ٨٣ تیر و خرداد ١٨بزرگترین نتیجھ و خدمت سیاسی خیزش 
این بود کھ ضربھ مرگباری بر ) و جنبش دانشجویی(بھ جامعھ 

پروژه فریب دوم خرداد زد و راه را بر عروج چپ در جنبش 
  . دانشجویی  گشود

"  ھای تاکتیکی گمشدهحلقھ "با چنین محدود نگری سیاسی و 
حتی نمی توان مبارزات صنفی دانشجویی را بھ شیوه موثر بھ 
پیش برد؛ چھ رسد بھ اینکھ بتوان نیازھای سیاسی متنوع و ھر 

از مقاومت در برابر آپارتاید جنسیتی (دم فزاینده این جنبش 
گرفتھ تا مقاومت در برابر ستاره کردن دانشجویان، از مقابلھ با 

تی گرفتھ تا جلوگیری از ورود نیروھای سرکوبگر بھ کنترل امنی
بدون درک خصلت و ویژگی ھای . را تامین کرد...) دانشگاه و 

بھ (سیاسی جنبش دانشجویی نمی توان توده ھای دانشجو را 
  . با یكدیگر متحد کرد) ویژه در بعد سراسری

فعالین چپ اگر بھ نقش، جایگاه و اھمیت سیاسی جنبش 
ل جامعھ آگاه نباشند قادر بھ ھدایت این جنبش در دانشجویی در ک

بدون تکیھ بر خصلت اساسَا سیاسی . مسیر انقالبی نخواھند بود
این جنبش، نمی توان صحبتی از طراحی استراتژی ھا و 

استراتژی و تاکتیک در خالء خلق . تاکتیک ھای انقالبی کرد
یا و (با تکیھ بر منطق ذھنی و مستقل از تجربھ . نمی شوند

نمی توان بھ استراتژی و ) صرفَا با تکیھ بر تجربھ محدود
این امر اساسَا وابستھ بھ کنش و . تاکتیک انقالبی دست یافت

واکنش آگاھانھ، سازمانیافتھ و مداوم نیروھای انقالبی و چپ با 
و ھمزمان مطالعھ عمیق مارکسیسم و دیگر  یک جنبش معین

ا نیازمند دخالتگری برای این منظور م. تجارب انقالبی است
سیاسی بیشتر، سازمان دادن پراتیک ھای انقالبی بیشتر و 

علیرغم برخی . درسگیری بیشتر از تجارب قبلی ھستیم
اشتباھاتی کھ از جنبش ما در دوره قبلی سر زد، وجھ 

تالش ھایی . دخالتگری سیاسی آن برای ما کماکان آموزنده است
ی کھ بھ پیش بردند مواد و کھ رفقای ما سازمان دادند و مبارزات

مصالح زیادی برای ما فراھم آورده است تا بتوانیم با تکیھ بدانھا 
و جمعبندی از نقاط قوت و ضعف آن، شتابی دگرباره بھ 
فعالیتھایمان دھیم و بھ مرحلھ جدید در مبارزه مان خوشامد 

                                                   .گوییم
...اردادامھ د    
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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٠ 

در بخش بعدی این مقالھ بھ رابطھ جنبش دانشجویی با 
  .احزاب و رابطھ کار مخفی و علنی می پردازیم

 
با پوزش از خوانندگان نشریھ بذر بھ دلیل دیرکرد در انتشار بخش  * 

خوشبختانھ بخش اول این مقالھ مورد استقبال بسیاری . دوم این مقالھ
 رفقا پیشنھادات و نظرات انتقادی تا کنون برخی. از رفقا قرار گرفت

ما در اولین فرصت این نظرات را . خود را برای ما ارسال کرده اند
ما کماکان . منعکس خواھیم کرد و بھ بحث حول آن دامن خواھیم زد

  . مشتاق دریافت نظرات رفقا  در رابطھ با این سلسلھ مقاالت ھستیم
   

  : یادداشتھا
کل نسبتَا سرپوشیده ای در مقالھ  این مدعا نخستین بار بھ ش- ١

نکاتی در مورد جنبش دانشجویی (وضعیت فعلی و گامھای ضروری "
پس از . طرح شد) منتشره در در وبالگ تریبون مارکسیسم)" (و چپ

 بویژه در بیانیھ ھای دانشجویان سوسیالیست –آن در برخی مقاالت 
تلف کشور و برخی فعالین منتسب بھ جنبش کارگری بھ اشکال مخ

آخرین مورد آن نامھ ای است کھ آقای محمد حسین . تکرار شده است
این نامھ در سایت . خطاب بھ دانشجویان سوسیالیست نگاشتھ است

  . ھای اینترنتی قابل دسترس است
  
 برای نمونھ بھ جمعبندی ھای حکمتیست ھا از ضربھ سال - ٢

  .گذشتھ رجوع کنید
   
کھ " وظایف جوانان انقالبی"نام  در این زمینھ بھ مقالھ لنین بھ -٣

  .  نشریھ بذر منتشر شده رجوع کنید٢٠ و ١٨در شماره ھای 
   
 در این زمینھ می توانید ھم بھ مقالھ انتشار یافتھ در وبالگ -٤

تریبون مارکسیسم رجوع کنید، ھم مباحث جمعبندی حکمتیستھا از 
ھ با ھر دو این گرایشات علیرغم جدل ھای حادی ک. جنبش دانشجویی

یکدیگر دارند، در تحلیل  از وظیفھ جنبش دانشجویی تفاوت چندانی با 
  . یکدیگر ندارد

  
بھ مناسبت اول مھر و آغاز ( بیانیھ دانشجویان سوسیالیست – ٥

برای اینکھ چھره ای رادیکال بھ سیاست نفوذ در  )سال تحصیلی جدید
 ١٩٣٠تشکالت زرد بدھد، مثال حزب کمونیست فرانسھ در دھھ 

یالدی را می زند کھ چگونھ کمونیست ھا در انتخابات شھرداریھا م
شرکت کردند و شھرداریھای کمونیستی تشکیل دادند و این سکوی 
پرتاب آنھا بھ اعماق جامعھ گردید و بر بستر این نفوذ و پایگاه و 
اعتبار اجتماعی بود کھ امکان سازمان دادن نھضت مقاومت ضد 

البتھ بیانیھ مشخص نکرد . فراھم آوردندفاشیستی را در سالھای بعد 
کھ با نفوذ شان در شورای صنفی دانشگاھھا چگونھ می خواھند 
نضھت ضد فاشیستی خود را سازمان دھند و کَال علیھ کدام نیروی 

اما یک چیز روشن است کھ نویسندگان بیانیھ . اشغالگر مبارزه کنند
حزب کمونیست فراموش کردند کھ اتخاذ چنین سیاست ھای از جانب 

فرانسھ سر آغاز سازش طبقاتی این حزب با بورژوازی خودی و 
آنھا از این طریق بھ . تغییر ماھیت ایدئولوژیک سیاسی این حزب بود

اعماق مرداب سازش طبقاتی و دست شستن از مارکسیسم پرتاب 
و مشی ای را تخاذ کردند کھ بھ تقویت ناسیونالیسم در صفوف . شدند

یا بھ عبارت دیگر تقویت (یک کشور امپریالیستی طبقھ کارگر در 
روشن است کھ ھیچیک از .  منجر شد) شووینیسم امپریالیستی

.  تاکتیکھای این حزب بھ تحولی اساسی در جامعھ فرانسھ یاری نرساند
حزب "فرجام نھایی این قبیل سیاستھا تبدیل حزب کمونیست فرانسھ بھ 

  .  شد١٩٦٨در دوران خیزش مھ " نظم
    
 رجوع شود بھ بیانیھ دانشجویان سوسیالیست بھ مناسبت اول - ٦

  مھر و آغاز سال تحصیلی جدید

  خبر ارسالی
  در مورد وقایع دانشگاه زاھدان

  
پس از ھجوم افراد ناشناس از بیرون بھ دانشگاه سیستان و 

 ه  یکشنبھ بھابلوچستان و ضرب و شتم چند دانشجو در شامگ
 بھ سالح سرد و گرم بودند، یکی از دست آنان، در حالیکھ مسلح

دانشجویان بھ دلیل شدت جراحت وارده بھ بیمارستان انتقال 
یافت؛ و دانشجویان دست بھ تحصن زدند و خواستار حضور 

اما . ریاست دانشگاه در جمع متحصنین و پاسخگویی وی شدند
ھنوز مدتی از این ماجرا نگذشتھ بود کھ روز دوشنبھ مورخ 

از دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی با شش  یکی  ٨٧/٨/٢٠
ضربھ چاقوی افراد ناشناس کھ بھ راحتی وارد دانشگاه شده 

پیرو این مسألھ .  بودند، مجروح و بھ بیمارستان منتقل شد
 در داخل ٢١/٨/٨٧ صبح امروز سھ شنبھ ٩دانشجویان از 

 بعد از ٥دانشگاه متحصن شدند و تا ھم اکنون کھ ساعت 
 ادامھ دارد و متحصنین خاطر نشان کرده اند ظھراست تحصن

کھ تا خواست ھایشان مورد قبول قرار نگیرد بھ تحصن خود 
مھمترین خواستھ متحصنین استعفای شمس نجفی . ادامھ می دھند

ریاست کمیتھ انضباطی و کوچک زایی رئیس حفاظت فیزیکی 
دانشجویان آنان را مسببین اصلی ناامنی در . دانشگاه است

در ادامھ دانشجویان خواستار از بین . اه زاھدان می داننددانشگ
رفتن فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه کھ از سوی افراد مذکور 

ھمچنین دانشجویان تھدید کردند در . اعمال می شود، شدند
صورت عدم پاسخگویی قطعی مسئولین در رابطھ با سلب 

 ادامھ  شنبھ شب و روز٣امنیت دانشجویان این اعتصاب کھ از 
پیدا کرده ادامھ خواھد یافت کھ تاکنون از سوی مسئولین و در 
رأس آنھا ریاست دانشگاه دکتر اکبری با وجود قول ھمکاری، 

البتھ دکتر اکبری در . اقدام قانع کننده ای صورت نگرفتھ است
جمع دانشجویان حضور یافتھ و اعالم کرد ضاربین حملھ اول 

  ■.دستگیر شده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  : آذر١٦منابع در مورد 
  یک یادبود تاریخی؟ یا موضوع مبارزه؟:  آذر١٦■ 
  آذر قھرمانان■ 
    سیاسی کشور دانشجویی در تحوالتنقش جنبش■ 

  )٧نشریھ بذر شماره (
  بار دگر شانزدھم آذر■ 

 )١٤نشریھ بذر شماره (
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی   سی و یکمشماره 
 

 

١١ 

  اینجا کجای دنیاست؟
  !از بلوچستان سخن می گویم

  
  پرستو پوینده

اگر : " رو بھ دانش آموزان دختر می گویدمدیر مدرسھ
اینجا کجای ." خانواده ھاتون مخالف ھستند دیگھ مدرسھ نیایید

دنیاست کھ متولیان آموزش، دختران را بھ پذیرش چنین خفتی 
  تشویق می کند؟  

بلوچستان است، دختراِن این جا این جا یکی از روستاھای 
از این حرف ھا زیاد می شنوند کھ گاه با مقاومت و گاه با 

این جملھ تلخ خود بھ اندازه کافی . اطاعت ھمراه بوده است
با وجود ھجمھ . گویای دیدگاه رایج بھ تحصیل دختران است

ھای تبلیغاتی رژیم در تشکیل نھضت سوادآموزی و آموزش 
 در اینجا ما با "ران را سراسر مدرسھ کنیمای"رایگان و شعار 

تعطیلی مدارس دخترانھ مواجھیم کھ 
مقامات قطعًا می توانند مدعی شوند، 
نقشی در آن ندارند و طبق معمول با 

فقر "جمالت قصاری پیرامون 
مردم منطقھ، خود را از " فرھنگی

 ٣٠. ھرگونھ اتھامی مبرا می کنند
سال فرھنگ سازی کافی نبوده؟ آری 
حضرات مقصر نیستند ولی یک بار 

از خود پرسیده اند چرا دبستان یا دبیرستانی تعطیل می 
شود؟ چرا والدین تمایلی بھ تحصیل دختران و حتی پسران 
شان ندارند؟ آیا جز روند رو بھ رشد اندیشھ ھای ارتجاعی 

چھ . است کھ طالبان از مھمترین آبشخوران فکری آنند
ر منطقھ دامن زدند؟ وقتی کسانی بھ رشد این پدیده د

دختری وادار بھ ترک تحصیل می شود، راھی مکتب خانھ 
می شود، در آنجا خوب می آموزد کھ چگونھ بر شوھر سجده 

این مسألھ با کدام یک از آموزه ھای اسالمی و شیعی در . کند
وظیفھ ... آجر و قیر و مالت و. تضاد است؟ پاسخ سکوت است
رتان افزوده شد می توانید برای ھمین است یک مدرسھ بھ آما

دیدن نماینده سازمان ملل شتاب کنید و با لبخند نشانش دھید کھ 
  .آری این جا بلوچستان است

 کیلو می ٣٠وزنش بھ زحمت بھ .  سالھ است٧، عارفھ
. پنجاه و چند سالھ قرار است او را اختیار کند١رسد، یک مولوی

رنش برای پدر از ازدواج مولوی با او بیش از سایر خواستگا
عارفھ خوش شانس . نظر مالی و منزلت اجتماعی سودآور است

اگر شانس . است مولوی در راه سکتھ می کند و می میرد
اما عارفھ ھای بد اقبال . بیاورد تا دو سال دیگر مجرد می ماند

 سالگی ازدواج می کند ٩.  یکی از آن ھاسترابعھ. فراوانند
شب حجلھ را . ل زناشویی بداندبدون این کھ ذره ای از مسائ

بدترین شب زندگی اش می داند شبی کھ برای نخستین بار بھ او 
حاال نازا شده، رفت و آمدھای بسیار بھ شھر افاقھ . تجاوز شد

حاال شوھرش زن دیگری ستانده است و او در . نکرده است
دوم دبیرستان مکھ . بیمارستان روانی دوره ای بستری می شود

پدرش معلوم نیست کجاست، . ِم ھمھ ترشیده استبھ چش. است
زنده است یا مرده؟ مادر با ازدواجش موافقت می کند قرار است 
ھمسر سوم شود یک سال بعد شنیدم بچھ اش مرده بھ دنیا آمده و 
خودش بھ کما رفتھ و حاال کھ زنده مانده قرار است طالقش 

  . دھند
                                                           

  .بھ روحانیان اھل سنت در منطقھ مولوی گویند ١

 از ھزاران عارفھ و رابعھ و مکھ استثنا نیستند، مشتی
جنایت و تجاوز و ددمنشی ھایی ھستند کھ ھر روز بر زن بلوچ 

در سایھ رشد طالبانیسم اندک گرایشات الئیک و . می گذرد
محترمانھ نسبت بھ زن رنگ باختھ و باز رد پای پنھان و آشکار 
جمھوری اسالمی در جای جای این جنایات و تجاوزھا و 

. بھ چشم می خوردتبعیض ھای مذھبی، جنسی و عشیره ای 
چندھمسری آشکارا تبلیغ می شود کھ کامًال ھمسو با تبلیغات 

گرچھ اھل سنت .  رژیم در ترویج صیغھ یا ازدواج موقت است
اصطالح مطھری نماینده مجلس شورای (از موھبت صیغھ 

 زوجھ طبق شریعت نمی توانند ٤محروم اند و بیش از ) اسالمی
 درھای رحمت را نبستھ، می اختیار کنند، اما اسالم عزیزشان

البتھ . توانند بھ راحتی یکی را طالق دھند و زن تازه ای بگیرند
این طالق منوط بھ رفت و آمدھای ھر روزه بھ دادگاه و گرفتار 

چرا . سیستم  بوروکرات عریض و طویل دادگستری شدن نیست
کھ اصًال بسیاری از این ازدواج ھا ثبت شده نیست کھ اگر ھم 

  .  سنگ پیوند ازدواج گسستھ می شود٣ز با پرتاب باشد نی
از آن جا کھ تھدید و تحقیر زن سالح جمھوری اسالمی 
است، ھیچ گاه واکنشی بھ این قبیل جنایات صورت نگرفتھ بلکھ 
آن را حق طبیعی مرد تلقی می کند کھ خود بیش از پیش سنت 

ا در واقع، عمًال ت. ھای مردساالرانھ را تحکیم بخشیده است
ھنگامی کھ این باورھای طالبانی تھدیدی بر 
حاکمیت شیعی کنونی نباشد بھ آن اجازه رشد 
و نمو داده می شود و حتی معدودترین 
فعالیت ھای دموکراتیک و الئیک را کھ 
اندک ناسازگاری با روند موجود داشتھ باشد 

مدارس . با مجازات اعدام پاسخ می گوید
مام مذھبی سال ھا با آزادی ھر چھ ت

باورھای طالبانی را تبلیغ کرده اند کھ در 
ھای " تبلیغی"سال ھای اخیر طالب یا 

بسیاری را تربیت کرده کھ وظیفھ تبلیغ باورھای ارتجاعی را 
در منطقھ بلوچستان حتی پاکستان، افغانستان، بخش ھایی از 
شبھ قاره و حتی آفریقا و اروپا را بھ عھده دارند کھ در سال 

.  مدارس بھ جذب گسترده زنان نیز پرداختھ استھای اخیر این
کافی است، قدمی در خیابان ھای زاھدان بزنید زنان بسیاری را 

اکثر این ھا . می بینید کھ با روبندھای سیاه رفت و آمد می کنند
حاکمیت . یا خود و یا برادرانشان طلبھ این مدارس ھستند

و محروم نگھ ھمواره بلوچستان را بھ دالیل مذھبی عقب مانده 
فقر و تنگدستی در کنار تبعیضات قومی و . خواھد داشت

مذھبی، برای مرد بلوچ راھی جز اسلحھ بھ دست گرفتن و دل 
از . بھ کوه و بیابان زدن و تجارت مخدر بھ بار نمی آورد

بسیاری از این مردان تا ماه ھا خبری نمی شود و یا این کھ 
ھ امرار معاش زن تنھا وسیل. دیگر ھرگز باز نمی گردند

روستایی در روستاھایی کھ خشکسالی کشاورزی آن را نابود 
از آن جا کھ صنایع دستی اینان اکثرًا . ساختھ صنایع دستی است

ھنوز بھ ھمان شیوه ھای اصیل و گاھًا چند ھزار سال پیش تھیھ 
. می شود، مشتریان ویژه ای در داخل و خارج از ایران دارد

ھ بھتر است، نامش بھ سازمان برده سازمان صنایع دستی ک
داری بگذاریم؛ زنان را استثمار کرده و تولیداتشان را با 
نازلترین قیمت بھ تاراج می برد و با قیمت گزاف بھ مشتریان 

 ٧نماد تمدن . بازاری، ھنری و موزه پرور خود می فروشد
ھزار سالھ چیزی جز دستانی پینھ بستھ، کودکی برباد رفتھ، 

 ■.کوب شده و پیری سراسر پر درد و رنج نیستجوانی لگد
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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٢ 

  "میریام مکیبا"
خواننده پرآوازه در 
  سنگرش جان سپرد

  
  
  
  

  پگاه فھیمی
، میریام مکیبا، خواننده مشھور آفریقای ٢٠٠٨نھم نوامبر 

 ترتیب ١جنوبی پس از کنسرتی کھ در دفاع از روبرتو ساویانو
ندن برای آزادی او کھ زندگیش با خوا. داده شده بود، درگذشت

عجین شده بود، آخرین لحظاتش را نیز در صحنی کھ برای 
  .مبارزه  برگزیده بود سپری کرد

 در ژوھانسبورگ آفریقای ١٩٣٢میریام کھ در مارس 
در . جنوبی بدنیا آمده بود، از نوجوانی بھ موسیقی روی آورد

 بعنوان خواننده با گروه ھای جاز از ١٩٥٠اوایل سال ھای 
، کنگو، و رودزیا یدر آفریقای جنوب" رادران مانھاتانب"جملھ 

در سال . کنسرت ھای متعددی اجرا کرد) زمیبابوه امروز(
کینگ " جاز – عھده دار نقش اصلی در موزیکال اپرا ١٩٥٧
. شد کھ محبوبیت زیادی در آفریقای جنوبی کسب کرد" کنگ

ه ھا این موزیکال کھ بھ دلیل وجود آپارتاید، بیشتر در دانشگا
اجرا می شد بھ معروفیت میریام در آفریقای جنوبی کمک 

  . زیادی کرد
، فیلمساز آمریکائی لیونل توگوسین، مستندی ١٩٦٠در سال 

این . انتقادی در مورد آپارتاید، با ھمکاری میریام مکیبا ساخت
فیلم ھمان سال بھ فستیوال ونیز عرضھ شد و میریام بھ ھمراه 

جسارت وی در .  بھ ایتالیا رفتکارگردان برای نمایش آن
مصاحبھ ای کھ در طی فیلم انجام داده بود باعث شد کھ رژیم 
آپارتاید گذرنامھ و ملیتش را لغو و ورودش بھ کشور را ممنوع 

  . کند
بھ " ھاری بالفونتھ"او بھ لندن رفت و بعد از مدتی با کمک 
روفیت  مع٢"پاتا پاتا"آمریکا مھاجرت کرد و با ترانھ ھایی نظیر 

  . جھانی کسب کرد
، سال ھای جوشش مبارزات انقالبی سیاھان ٦٠سال ھای 

 .آمریکا در زمینھ مبارزات آزادیبخش در سراسر جھان بود
میریام مکیبا کھ مبارزه با آپارتاید بھ تبعیدش رانده بود، مشکلی 

او مدتی با ھیو . برای یافتن ھم فکرانش در آمریکا نداشت
 آفریقای  رومپ و موسیقیدان آزادیخواه، نوازنده ت٣ماساکال

 با ١٩٦٨جنوبی زندگی کرد و پس از جدائی از او، در سال 
.  یکی از رھبران پلنگان سیاه ازدواج کرد٤استوکلی کارمایکل

این کار میریام در دوره ای کھ پلنگان سیاه مغضوب دولت 
آمریکا بودند و رھبران آن یا توسط پلیس بھ قتل می رسیدند و 

بھ دالیل واھی زندانی می شدند، بھ دولتمردان  آمریکا خوش یا 
نیامد و میریام بھ اشکال مختلف مورد آزار  و تحریم قرار 

ھر چند آزادیخواھانی از جملھ خواننده بنام، نینا سیمون . گرفت
از او حمایت کردند، ولی میریام مجبور بھ ترک آمریکا شد و 

یام در این دوره بھ فعالیت میر. بھ ھمراه استوکلی بھ گینھ رفت
ھنری در اروپا ادامھ داد و در کنسرت ھای جاز متعددی بویژه 

  . در آلمان و فرانسھ شرکت کرد

 مبارزه علیھ رژیم ٨٠ و دھھ ٧٠در اواخر سال ھای 
شاید باور . آپارتاید آفریقای جنوبی ابعادی جھانی بھ خود گرفت

لیست ھا و رسانھ کردنش سخت باشد، ولی زمانی بود کھ امپریا
ھایشان سیاھان آفریقای جنوبی را بھ صورت آدمخواران وحشی 
. ای توصیف می کردند کھ فقط رژیم آپارتاید جلودارشان است

اوج گیری مبارزات توده ھای آفریقای جنوبی در معادن، 
کشتزارھا، سیاه چال ھا، سنگرھا و در تبعید بود کھ رنج ھا و 

و موسیقی غنی و زنده شان را بھ امیدھایی این مردم، فرھنگ 
جھانیان شناساند و مردم جھان را بھ صحن مبارزه علیھ آپارتاید 

موسیقیدانان پر قدرتی نظیر میریام مکیبا، ھیو ماساکال، . آورد
اولیور تامبو،  در آھنگین کردن این مبارزه نقش بسزائی داشتند 

یبای کھ آلبوم ز" (پل سایمون"و درگیر شدن ھنرمندانی چون 
Gracelandو )  خود را در ھمکاری با میریام عرضھ کرد

 سفید پوست آفریقای جنوبی Johnney Clegg(" جانی کلگ"
ھنرمند مترقی " رنو"کھ بھ فرھنگ زولو گرائید و  با ھمکاری 

از نمونھ ھای )  شناساندفرانسوی موسیقی شان را بھ جھانیان
ر مبارزه علیھ د. برجستھ این ھمکاری ھای بین المللی بودند

، مرزھایی را کھ دروغ و زبان و فاصلھ ایجاد یآپارتاید، موسیق
کرده بود در نوردید و رقص جنگ را در صحنھ ای بھ وسعت 

  . کره ارض ھماھنگ کرد
ھر چند این مبارزات بھ سرنگونی آپارتاید انجامید، ولی 

، جھل و استثمار یدولتی انقالبی را جایگزین آن نکرد و نابرابر
میریام مکیبا، . ھ شیوه ھای دیگر در آفریقای جنوبی ادامھ یافتب

معروف " ماما آفریقا"کھ بعلت مبارزاتش در میان مردم قاره بھ 
 سال ٣٠شده بود، بھ دنبال سرنگونی آپارتاید، پس از بیش از 

تبعید بھ آفریقای جنوبی بازگشت، ولی بھ دالیلی کھ شاید 
کلی متفاوت بود، استقبال مھمترینشان ادامھ نظم سابق بھ ش

) علیرغم کھولت سن(چندانی از او نشد و فعالیت ھنریش را 
  . اساسا در خارج از کشور ادامھ داد

نیاز میریام مکیبا بھ تغییر ات اجتماعی در ھنرش نیز 
این نیاز را فقط در اشعار ترانھ ھایش و . منعکس بود

بلکھ موضوعات موزیکال ھا و مصاحباتش مشاھده نمی کنیم 
میریام با در آمیختن فرم ھای متفاوت موسیقی از جملھ اشکال 
متفاوت موسیقی جنوب آفریقا با جاز بھ شیوه خود، مرزھای 
ملی موسیقی را ھم دستکاری کرد و بھ زعم برخی از 

 world" (موسیقی جھان"پیشکسوتان چیزی شد کھ بعدا 
music (ما میریام صحنھ مبارزه را ترک گفت ا.  نام گرفت

ھمچنان زنده و ماندنی است، چرا کھ پرنده مردنی  صدای او
     ■.یاست و پرواز بخاطر سپردن

  
 روبرتو ساویانو نویسنده و خبرنگار ایتالیایی بعلت فعالیت -١

، "گومورا"ھایش در افشای مافیا و از آن جملھ شرکت در ساختن فیلم 
ھ فرار شده توسط مافیای ایتالیا محکوم بھ مرگ و نتیجتا مجبور ب

  .است
٢- PATA PATA – Myriam Makeba  
٣- Hugh Masakela  
٤- Stokely Carmichael ی و از رھبران ی انقالبی آمریکا

در . او بعلت سرکوب شدید بھ گینھ مھاجرت کرد. پلنگان سیاه بود
طول عمرش بھ ویتنام و کوبا و کشورھای مختلف سفر کرد و 

او کھ .  آمریکا را تبلیغ می کردھمبستگی جھانی و مبارزه چریکی در
 ٥٧ در ١٩٩٨نام خود را بھ کوامھ توره تغییر داده بود، در نوامبر 

  .  سالگی در گینھ درگذشت
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١٣ 

  
  :بخش اول

  
 

  باربد کیوان 
حرافان فرھنگی ـ بھداشتی حكومت از پدیده ھای نظیر 

اینان بھ . صحبت می كنند“ یآلودگی بصر”و “ یآلودگی صوت”
صدای  پخش ! كمتر بوق بزنید”: می كنند كھمردم توصیھ 

روی در و دیوار خانھ ! موسیقی اتوموبیل خود را پایین بیاورید
! ھا برچسب ھای تخلیھ چاه و باز كردن لولھ فاضالب نچسبانید

، یدستگاه شھردار“ !آب را گل نكنید
“ یزیبا ساز”اداره ای تحت عنوان 

درست كرده كھ یكی از كارھایش رنگ 
 تمیز كردن دیوارھا و معابر آمیزی و

پس الزم شد كھ بھ در و . عمومی است
  !دیوار شھر نگاھی بیندازیم

ما معموال بھ در و دیوار و 
تصویرھا و نوشتھ ھای روی آن نگاھی 

بیشتر اینھا، آگھی تبلیغاتی . گذرا داریم
تاثیر . است در ابعاد بزرگ و كوچك

اینھا، باال بردن فروش كاالھای مختلف 
. ازار رقابت سرمایھ داری استدر ب

نوع كاركرد این آگھی ھا، زیركانھ و 
اینگونھ نیست كھ . غیر مستقیم است

مثال شما آگھی فالن یخچال را ببینید و 
. فورا بھ مغازه بروید و آن را بخرید

بلكھ تكرار تصویر و نام یك یخچال در 
نقاط مختلف شھر و در روزھای 

ز ، كاری می كند كھ در مغیمتماد
، این كاالی مصرفی با آن نام و یمشتر

نشان معنی پیدا كند و ھنگام خرید، بھ 
بخش تبلیغ و . سوی آن جذب شود

جنگ ”بازاریابی شركت ھای سرمایھ داری برای این كھ در این 
پیروز شوند، از فن و ھنر استفاده می كنند؛ فرم و “ یدیوار

نشناسی و ، روایرنگ را بھ ھم می آمیزند؛ نشانھ ھای فرھنگ
طنز را در تدوین پیام ھا و شعارھای تبلیغاتی در نظر می 

، این بیلبوردھایی كھ یاما این دیوار نگاره ھای تبلیغ. گیرند
اخیرا با نمایشگرھای بزرگ تلویزیونی تكمیل شده اند، تاثیری 

اینھا . عمیق تر و درازمدت تر از باال بردن فروش كاال دارند
 ھای سرمایھ داری را در جامعھ تبلیغ مرتبا ارزش ھا و دیدگاه

درون مایھ ھمھ اینھا، تقسیم كار جنسیتی و . می كنند
، تقدیس مالكیت خصوصی و پول، سود طلبی و یمردساالر
، مصرف گرایی و ی، برتری جویی و رقابت فردیخودخواھ

) تبدیل كاال در ذھن بھ یك بت قابل پرستش(فتیشیسم كاالیی 
  .است
سیستم بھ مردم فقط بھ پیام ھای بازرگانی “ یتھاجم خیابان”

این سیستم، پیام ھای ایدئولوژیك و سیاسی . خالصھ نمی شود
اینھا . خود را ھم از طریق در و دیوار بھ اھالی تحمیل می كند

كھ در رنگ و طراحی و خطاطی دارند، “ یخاص”با سلیقھ 
اگر از نظر فنی . شھرھا را بھ یك مسجد بزرگ تبدیل كرده اند

امكانش را داشتند، بعید نبود كھ یك سقف گنبدی بزرگ ھم روی 
جالب . شھر بزنند تا راھی برای فرار و تنفس فكری باقی نماند

اینست كھ اكثر مردم در این تصاویر بزرگ و زشت، دقیق نمی 
بسیاری با دیدن این . شوند و بی توجھ از كنارش عبور می كنند

ولی این دیوار . می زنندشعارھای بی محتوا و دروغ، پوزخند 
گسترش آلودگی : نگاره ھا كماكان تاثیر و كاركرد خود را دارد

  .فكری در جامعھ و اعالم حضور و سلطھ دائمی یك سیستم
تا بھ حال ! خب در مقابل این آلودگی واقعا باید كاری كرد

فكرش را كرده اید كھ درگیر یك جنگ خیابانی فرھنگی شوید؟ 
تمیزكاری فرچھ، پر كردن خشاب ماژیك یا تا بھ حال بھ فكر 

فشار دادن ماشھ ی افشانھ ی رنگ 
، یافتاده اید؟ تا بھ حال در گوشھ ا

دزدانھ شعار نوشتھ اید؟ تا بھ حال 
سعی كرده اید طبع و ذوق خود را با 
كشیدن كاریكاتوری از یك رئیس 
جمھور دروغگو آزمایش كنید؟ 
پیشاپیش ھیجان و لذت استثنایی این 

. ر را برای شما تضمین می كنمكا
مجسم كنید كھ كاریكاتوری از او را 
با لباس و شكل و شمایل پینوكیو با 
دماغ دراز شده اش كشیده اید و 

این پینوكیو : كنارش نوشتھ اید
فكرش را ! ھیچوقت آدم نمی شود

بكنید كھ یك شعار بزرگ حكومتی بر 
انقالب ما یك انقالب ”دیوار، مثال 
، با اسپری كردن یك “فرھنگی است

زرشك در مقابلش چقدر پر محتوا 
مجسم كنید بھ كمك بر و . خواھد شد

بچھ ھایی كھ شیمی سرشان می شود، 
محلول تقریبا شفافی درست كرده اید 
كھ بر اثر حرارت و نور خورشید 

بعد شبانھ رفتھ اید و با . تیره می شود
روی حاشیھ “ بیرنگ”این رنگ 

، یك داس و چكش یشھرك ھای صنعتبزرگراه ھا یا دیوار 
چاره كارگران وحدت و تشكیالت : كشیده اید و بزرگ نوشتھ اید

مجسم كنید . و فردا صبح این شعار بھ تدریج ظاھر شود! است
در یك فرصت مناسب، روی یك دیوار سفید دانشكده، با ذغال 
تصویر بزرگی از یك كاسكت پلیس كشیده اید و روی آن نوشتھ 

فكرش را بكنید كھ در مقابل نقل قول ! اه پادگان نیستدانشگ: اید
ھای اخالقی ـ معنوی مقامات رژیم، با دستخط و رنگی متضاد 

من دستت رو ! دیگھ دیگھ بسھ! بسھ”: و آزار دھنده نوشتھ اید
فكرش را بكنید كھ از چھره زنی با موھای رقصان در “  !خوندم

ابلون درست یك ش“ حجاب اجباری نمی خواھیم”باد و شعار 
كرده اید و این تصویر را در چندین مكان مناسب روی دیوار 

ھر یك از این كارھا می تواند شروع یك جنگ . تكرار كرده اید
شك نكنید كھ با این كار، خیلی ھا الگو . خیابانی فرھنگی باشد

خواھند گرفت و بدون اینكھ یكدیگر را بشناسید با شما ھمسنگر 
  .خواھند شد
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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٤ 

میزان بودجھ ای كھ دولت برای . ھ سنگر روبروبرگردیم ب
دیوار نگاری و دیوار نویسی سیاسی ـ عقیدتی اختصاص داده، 

آدم فكر می كند اینھا كھ دستگاه تبلیغات شبانھ . سرسام آور است
روزی صدا و سیما را دارند، پس چرا دست از سر در و دیوار 

بان تعیین ھنوز ھم سرنوشت ھا در خیا! بر نمی دارند؟ اما نھ
اجتماع در خیابان معنی می شود، نھ در پیلھ ھای . می شود

خانوادگی و جمع ھای كوچك منفردی كھ بھ تلویزیون چشم 
پس در و دیوارھا باید نماد سیستم باشند؛ باید رنگ و . دوختھ اند

بوی سیستم را داشتھ باشند؛ باید مثل حصار زندان یا سالح 
ین نشانھ رفتھ عمل كنند؛ باید نگھبانی كھ بھ سوی گروه محكوم

مثل سرنگی باشند كھ مواد مخدر را بھ رگ معتادان تزریق می 
طبیعتا دولت از نمادھا و سالح ھا و سرنگ ھایش . كند

پلیس و بسیج و حراست را بھ نگھبانی . محافظت می كند
ھر نشانی از اعتراض و شورش و آگاھی . دیوارھا می گمارد

بنابراین، در جنگ . پاك می كندرا بھ سرعت از دیوارھا 
، یك طرف نسبتا پایدار و بھ ھمان نسبت كھنھ یخیابانی فرھنگ

و رنگ و رو باختھ و تكراری است؛ و طرف دیگر ناپایدار و 
تداوم حضور اعتراض . ینیازمند زایش دوباره و نو شدن دائم

و شورش و آگاھی بر دیوار، در گرو گسترش دائمی صفوف 
این نبردھا ھر چند كوچك اند، اما مثل . ی استجنگجویان خیابان

یعنی پیروزی در آنھا . ھر عملیات جنگی باید جدی گرفتھ شوند
نیازمند طراحی نقشھ، حل مشكالت امنیتی اجرای كار، راز 
داری قبل و بعد از انجام كار، و تقسیم كار صحیح بین افراد 

ار گروه ھای الزاما كوچكی است كھ بھ دیوار نگاری و دیو
  .نویسی غیر قانونی دست می زنند

تا اینجا صحبت از در و دیوار بود اما این را باید گسترده 
منظور، خیابان یا دقیقتر بگویم مكان ھا و معابر . تر معنی كرد
این می تواند شامل اتوبوس و مترو و قطار، . عمومی است

محیط ھای بستھ ای مثل كتابخانھ و فرھنگسرا و سالن سینما و 
می شود بھ ھمھ این . اتر، و حتی توالت عمومی ھم باشدتئ

امكانات و مكان ھا بھ چشم یك قاب، یك بوم یا یك صفحھ سفید 
البتھ فراموش نكنید كھ دیوار موش دارد و گاھی . كاغذ نگاه كرد

در این محیط ھا ھمھ دارند پیام خود را . ھم دوربین مدار بستھ
ل نمایش است تا شیخی كھ مخابره می كنند؛ از فیلمی كھ در حا

پشت میكروفون دارد مغز می خورد، از ترانھ و سرودی كھ در 
حال اجراست تا تصویر بزرگی كھ روی دیوار دارد بھ ریش 
مردم می خندد، و حتی ھرزه نگاری و ھرزه نویسی نوجوانی 
كھ عقده ھای جنسی اش را پشت در توالت عمومی خالی می 

د؛ كار شما نیز دیده خواھد شد و كافیست دست بھ كار شوی. كند
  .تاثیر متفاوت خود را خواھد داشت

فعالیت فرھنگی و ھنری را دست كم نگیریم؛ ھر چقدر ھم 
فضای ما محدود و ناامن باشد؛ ھر چقدر ھم كھ شبكھ و میدان 
نفوذ رسانھ ھای سیستم، بزرگ و رعب آور بھ نظر بیایند؛ ھر 

وقتی و حاشیھ ای جلوه چقدر ھم كھ آثار پیشرو و شورشگر، م
برای كمك بھ درك بیشتر اھمیت این . بھ چشم نیایندزیاد كنند یا 

مسالھ و ارائھ نمونھ ھا و سرمشق ھای خوب در این زمینھ، در 
دو بخش بعدی این نوشتھ بھ معرفی تاریخچھ، فلسفھ، ھدف و 

  .آثار دیوار نگاری در دنیا در گذشتھ و حال خواھم پرداخت
  

  ..   .ادامھ دارد
  

  
  

  باربد کیوان
امروز می خوام یك . سالم

رپ جدید رو بھتون معرفی 
شاید ھم تا حاال اونو شنیده . كنم

. ولی عیبی نداره. باشین
. ارزش صحبت كردن رو داره

  . است“ ھفت تپھ“اسمش 
كجاست؟ یك شھر كارگری توی “ ھفت تپھ”می دونین 

االن . ا كارگریك مركز تولید نیشكر با چند ھزار ت. خوزستانھ
بیشتر از دو سالھ كھ یك مبارزه جدی و مھم كارگری توی ھفت 

قضیھ اینھ كھ دستمزد و حق و حقوق كارگرھا . تپھ جریان داره
وقتی ھم كھ كارگرھا اعتراض . دن و ھی عقب میندازنیرو نم

و راھپیمایی و تحصن می كنن، نیروی انتظامی و گارد ضد 
نماینده ھا و رھبراشونو . شورش رو بھ جونشون میندازن

دستگیر میكنن و می برن زیر شكنجھ تا این ھمھ كارگر و 
اما تا حاال دولت و شریك ھا و نماینده . خانواده ھاشونو بترسونن

ھاش كھ كارخونھ رو می چرخونن، نتونستن كارگرھا رو عقب 
بیشتر كارگرھا متوجھ شدن كھ بدون متحد شدن و . بشونن

ونن این مبارزه را خوب جلو ببرن و بھ تشكیالت ساختن نمی ت
برای ھمین، سال پیش تصمیم گرفتن كھ در . جایی برسونن

مقابل تشكیالت كارگری قالبی و جاسوس دولت كھ اسمش 
چند . شورای اسالمی كاره، سندیكای مستقل خودشونو بسازن
ولی . ھزار تا كارگر این تصمیم رو نوشتن و امضاء كردن

 ھیچ، نماینده ھای كارگرھا رو تھدید و دولت موافقت نكرد كھ
! تازه شروع شده. خب، ھنوز ھیچی تموم نشده. دستگیر كرد

مبارزه كارگری ھفت تپھ، مبارزه زحمتكش ترین و محروم 
مبارزه كارگرھا از ملیت ھا و . ترین و فقیرترین كارگرھاست

مبارزه زحمتكشای ستمدیده عرب و لره كھ . خلق ھای مختلفھ
شونھ بھ شونھ كارگرھای فارس خوزستانی مشغول سال ھاست 

و . سخت ترین كارھا توی مزارع نیشكر و كارخونھ ھستن
شونھ بھ شونھ ھم جلوی مدیرھای كارخونھ و فرماندار و 
حراست و نیروی انتظامی و نیروھای ویژه و زندانبان ھا می 

  . ایستن و تسلیم نمی شن
فتن برخالف رپ حاال یك جمع با حال پیدا شدن و تصمیم گر

، قصھ واقعی مبارزه كارگرھای ھفت تپھ و یھای معمول
سعی كردن ھمھ چیزھایی كھ از این . خانواده ھاشونو رپ كنن

. مبارزه میدونن رو با شور و شوق برای جوون ھا تعریف كنن
، برای زن ھا و یسعی كردن برای ھمون كارگرھای ھفت تپھ ا
، زندگی ھر روز جوون ھای ھفت تپھ ای كھ این مبارزه

كی گفتھ كھ رپ نمیتونھ یك سرود . اونھاست، سرود بسازن
بیخود . كارگری بشھ؟ این رپر ھای ما خیلی حواسشون جمعھ

نیست كھ برخالف رپ ھای دیگھ كھ خیلی مردونھ اس، تركیب 
قشنگی از صدای زن و مرد ارائھ كردن كھ توش، صدای غالب 

كھ می خوان از تشكل اونا وقتی ! خوب دقت كنین. صدای زنھ
انگار میخوان بھ ما ! آزاد و مستقل بگن، چطوری نجوا می كنن

بگن كھ مبارزه با سرمایھ داری و دولت سرمایھ دارھا، یك 
باید سازماندھی مخفی . مبارزه جدیھ و باید براش تدارك دید

اونھا تونستن رپ ھفت تپھ رو با تركیب جملھ ھای فارسی . كرد
این رنگ واقعی . ت رنگ آمیزی كنن، درسیو لری و عرب

واسھ ھمین، مطمئنم كھ این رپ توی اون . مبارزه ھفت تپھ اس
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 صفحھ   بذرنشریھ دانشجویی   سی و یکمشماره 
 

 

١٥ 

منطقھ گل می كنھ و شور و شوق كارگرھا و ھمھ مردم اونجا 
مطمئنم كھ خیلی ھا منتظر رپ ھای بعدی می . رو دامن میزنھ

مونن و خیلی از دختر و پسرھا خودشون دست بھ كار میشن تا 
  .و مبارزه خودشون و طبقھ شون، رپ بسازناز زندگی 

اینجا شعر رپ ھفت تپھ رو براتون می نویسم ولی خودش 
  . رو حتما برین پیدا كنین و گوش كنین و بھ بقیھ ھم معرفی كنین

     :فارسی ■
  ♫ھفت تپھ ھفت تپھ ھفت تپھ  ♫

   بشھ بیکار/ کارگر/می خوان ♫ فرماندار/ وکیل/مدیر عامل
   بشیم استثمار/نقشھ اینھ ♫ ھ دارسرمای/ ھمدستن با

     پشت کارگر/ادهت وایس/کارگر ♫  شده بیدار/ کارگر/خوندینکور
   ھمدوش کارگران مرد ♫  یا برزگر/ کارمند/و کارخونھت

  ھفت تپھ ھفت تپھ ھفت تپھ  ♫ زنا تو صف اول نبرد
  :یُلر ■

   مال ُخُمنھ/ ونو/ کلشو♫  کارُخنھ/ کشت و/ِز مین و
   َبفوورووشیت/ ِنِمیلیم♫  َبکاریت/ش ِد/ِنِمیلیم

   َبخووورووشیت/ ِا مرِدم♫  َبخووورووشیت/ِا مرِدم
  : ترجمھ

  ھمھ از آن ماست ♫ زمین و کشت و کارخانھ
  اریم آن را بفروشید ذگی نم ♫ گذاریم درآن بکاریدی نم

   آی مردم بخروشید♫د آی مردم بخروشی
  :یعرب ■

  فاِر سيِعربی ُلّر ی  ♫ َتعاَلم من ِکل قوم
  ِنتحد علی َشبعانین و ظالم ♫ ِاحنَ  جییشِ  ُشواغیل

   َتعاَلم َتعاَلم♫ َتعاَلم َتعاَلم
  :ترجمھ

  لر، فارس  عرب،♫د یاز ھمھ ی اقوام بیای
  شویمی علیھ سرمایھ و ظلم متحد م ♫ما لشکر کارگرانیم 

  بیایید ♫ بیایید
     :فارسی ■

   بخور و نمیر/ با حقوق/ مردم♫  آی مزد بگیر/ کارگر/معلم
ِ /داشتن    زار و نزار/ میمونیم/اگھ نھ ♫ چاره ی کار/  تشکل

  یا انجمن صنفی ناکار ♫ شورای اسالمی کار
  تشکل آزاد و مستقل ♫ کارگر از اینا شده بیزار

    تشکل آزاد و مستقل♫ تشکل آزاد و مستقل
   راه عالج مشکل/ اینھ
  :یُلر ■

  شوش/ اندیمشک و/م دزفیلھ ♫  اوما وِ  جووش/خینِ  ھفت َتَپھ
  کارگُر نِ  ھفت تپھ ♫  پیر و ِجُون/ فارس/عرب و لر

  ُ  َگَپھ/ کارَگر/ لِ شگر♫   َدس بِ راري/َھَمھ وا یکیم وِ 
  َھَمھ وا یکیم ♫ ُ  َگَپھ/ کارَگر/لِ شگر
  ُ  َگَپھ/ کارَگر/ لِ شگر ♫ُ  َگَپھ/ کارَگر/لِ شگر
  :ترجمھ

  یز اندیمشک و دزفول و شوش   ن♫ش خون ھفت تپھ آمده بھ جو
   کارگران ھفت تپھ♫پیر و جوان  عرب و لر و فارس،

   لشکر کارگران عظیم است ♫ ھمھ بھ ھمیاری با یکدیگریم 
  :یعرب ■

  ما ُنّطی ِمن ٳدینا ♫ٳ شُغل مال ٳحنا 
   ما ُنستسلم ما ُنستسلم♫گاع ماَلتنا ٳحنا 

  :ترجمھ
  ♫ دھیمی  از دستش نم♫کار مال ماست 

  شویمی  تسلیم نم♫ شویمی  تسلیم نم ♫ مال ماستزمین 
  ی شوراھای کارگر♫) دست در دست متحد شویم(نتحد اید بید  ■
تشکل آزاد ومستقل ♫  )آی مردم بخروشید(مرِدم َبخووروووشیت ِا

  ♫♫ ھفت تپھ ھفت تپھ ھفت تپھ ♫♫

  * مقالھ ای از آلن بادیو
 معرکھ بحران از کدام این

  خیزد؟ی واقعیت برم
   

  ٢٠٠٨  اکتبر١٧لوموند، 
  یبر گرفتھ از سایت روشنگر

  ، بھمن شفیقفریبرز افشار: مترجم
آلن بادیو، یکی از فیلسوفان مھم فرانسھ و ھمچون ژیژک و  *

بادیو در . پست مدرنیسم است -آگامبن، از شخصیت ھای برجستھ ضد
او کھ تحصیالتش را در .  در رباط مراکش بدنیا آمد١٩٣٧ژانویھ 
 یکی از معروف ترین مدارس عالی –) ENS(سفھ در انس رشتھ فل

و بھ ریاضیات نیز ) ١٩٦٠ تا ١٩٥٦سال ھای (فرانسھ دنبال کرد 
آلن بادیو از ھمان ابتدا بھ فعالیت سیاسی . عالقھ خاصی نشان می داد

روی آورد، از بنیان گذاران حزب متحد سوسیالیست بود و در مبارزه 
 ١٩٦٧وی در سال . زایر بسیار فعال بودعلیھ استعمار فرانسھ در الج

بھ گروه مطالعاتی لوئی آلتوسر پیوست و بتدریج تحت تاثیر ژاک 
  . الکان قرار گرفت

را  در فرانسھ، تعھد بادیو بھ چپ انقالبی ٦٨قیام دانشجوئی می 
محکم تر کرد و او بیش از پیش درگیر فعالیت با گروه ھای مائوئیست 

 در دانشگاه سن دنی در پاریس کھ در آن  بھ تدریس٦٩در سال .  شد
زمان مرکز جوشش فلسفی ضد سیستم بود مشغول شد و در آنجا بحث 
ھای داغ نظرات استادانی نظیر ژیل دولوز و ژان فرانسوا لئوتارد را 
بھ چالش گرفت، چرا کھ نظراتشان را انحرافات ناسالم از مارکسیسم 

  . علمی می دانست
، بادیو بیشتر بھ ید جنبش ھای انقالب، با رکو١٩٨٠در سالھای 

تئوری "از جملھ (نگارش آثار تکنیکی و مجرد فلسفی روی آورد 
ولی ھمواره بھ ) ٨٨در سال " بودن و اتفاق" و ٨٢در سال " سوژه

او تالش می کند از .  وفادار ماند٦٠ایده آل ھای انقالبات سال ھای 
 و ریشھ ای در طریق فلسفھ مفھوم امکان نوآوری و تغییرات عمیق

  .  ھمھ موقعیت ھا را بررسی کند
است و با نھادھای " انس" استاد فلسفھ در ١٩٩٩بادیو از سال 

دیگری نیز از جملھ کالج بین المللی فلسفھ ارتباط دارد و عضو 
 است کھ خود در )Organisation Politique" (یسازمان سیاس"

دیھ جوانان  بھ ھمراه برخی رفقای مائوئیستش از اتحا٨٥سال 
سازمانی کھ برخی . بنا گذاشت) UCFML( م ل  –کمونیست فرانسھ 

می نامند و در زمینھ ھای مختلف از جملھ " یمابعد حزب"آنرا 
بادیو عالوه بر آثار . مھاجرت، مسکن و کارگری فعالیت می کند

تئوریک فلسفی در زمینھ رمان و نمایشنامھ نویسی نیز موفقیت کسب 
    بذر- .کرده است

)ی سوئیس و ویکیپدیایسایت دانشکده تحصیالت اروپا. ابعمن(  
http://www.egs.edu/faculty/badiou.html 

  
بحران مالی جھانی آنطور کھ جلوی چشمان ما بھ نمایش در 

موفقی آمده، شبیھ بھ یکی از فیلمھای زشت پیش ساختھ کارخانھ 
ھیچ چیزی درآن . است کھ اسمش را امروز سینما میگذارند

غایب نیست، از جملھ جست و خیزھا و تغییر وضعیتھایی کھ 
کند؛ گویا نمیتوان جلوی جمعھ سیاه را ی آدم را وحشتزده م

  .پاشد، ھمھ چیز از ھم خواھد پاشیدی گرفت، ھمھ چیز از ھم م
 فیلم فاجعھ گروه اما جای امید باقیست، در جلوی صحنھ این

کوچکی از قدرتمندان؛ سارکوزی ، پالسون، مرکل، براون و 
مستھلک ھمچون آتشبانان حریق مالی درحفره  تریشھ مبھوت و

  .کنندی مرکزی ھزاران میلیاردی ، نقش بازی م
، این فریاد نجیب، انساندوستانھ و "بانکھا را نجات دھید"

درکاران رسانھ ای دمکراتیک از حلقوم سیاستمداران و دست ان
برای بازیگران اول این فیلم یعنی صاحبان . ایدی بیرون م

سرمایھ بھ ھمراه خادمان و چاکران و تحسین و تقدیس 
بینم آنھم ی کنندگانشان، من یک پایان خوش را اجتناب ناپذیر م
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   ه سی و یکمشمار   بذرنشریھ دانشجویی     صفحھ
 

 

١٦ 

بھ دلیل وضعیت فعلی دنیای امروز و سیاستمدارانی کھ کمر بھ 
  .ھمت اینکار بستھ اند

 بگذارید نگاه خود را بھ سوی تماشاگران این نمایش اما
بچرخانیم، آنھا کھ گیج و مبھوت فریاد حالل طلبی بانکھای در 

شنوند، آنھا کھ آخر ھر ھفتھ حماسھ ی حال جان دادن را م
بینند، آنھایی کھ در ی تکراری وخستھ کننده گلھ دولتمداران را م

بندد، اعداد و ی جلوی چشمانشان اعداد و ارقام نجومی نقش م
برای اکثریت . کنندی ارقامی کھ گاھا با درآمدشان مقایسھ م

بشریت این ارقام بزرگ بیانگر بزرگی فقریست کھ عمق زندگی 
  .دھدی سراپا مبارزه و تلخشان را نشان م

توانیم بھ ی من معتقدم کھ واقعیت اینجاست و ما تنھا زمانی م
حنھ نمایش برگردانیم و آن راه پیدا کنیم کھ نگاه خود را از ص

این توده خاموش را ببینیم، برای این توده خاموش، پرده نھایی 
بوسد و بقیھ ی فیلم فاجعھ کھ در آن سارکوزی مرکل را م

گریند، یک نمایش مترسکی بیش ی بازیگران از خوشحالی م
  . نیست

طی چند ھفتھ اخیر در باره دو مقولھ یعنی اقتصاد واقعی 
" یمعامالت بورس" اقتصاد غیر واقعی و" یتولید کاالی"

ی صحبتھای زیادی شده و معموال این دو را در مقابل ھم قرار م
شود ی دھند و گویا کھ باعث و بانی ھمھ مشکالت ازین ناشی م

، "غیر مسئول"کھ دست اندرکاران بازار بورس ھمگی 
. ھستند، این تفکیک چرند است" یغیر منطق"و " راھزن"

پنج قرن پیش بخش مھم سرمایھ داریست، سرمایھ مالی از 
صاحبان و گردانندگان این سیستم نیز تنھا در مقابل سود 

توان با میزان ی ھستند، منطق این آدمھا را م" مسئول"
درآمدشان سنجید و راھزن بودنشان نیز نھ تنھا قابل کتمان 
نیست کھ بلکھ وظیفھ ایست کھ بر اساس ھمان منطق با جدیت 

  .کنندی بدان عمل م
در حریم تولید سرمایھ داری ھیچ چیز واقعیتراز این دو 

غیر "رجعت از بورس بازی فاسد و . وجھ کاالیی ومالی نیست
بھ سوی تولید منطقی و سا لم بازگشت بھ واقعیت " یمنطق
این بازگشت تنھا میتواند رو بھ زندگی واقعی و حی و . نیست

بدون . کنندی گی محاضر انسانھایی رخ دھد کھ در این دنیا زند
توان سرمایھ داری و ی ھیچ شبھھ ای از چنین منظریست کھ م

. دھد مشاھده کردی فیلم فاجعھ ای را کھ این روزھا نمایش م
  .واقعیت این فیلم نیست، تماشاگرانش واقعیند

بینیم؟ چیزھای ی  در تب و تاب این فیلم چھ چیزی را م
 نیست، مخرب سرمایھ داری جز راھزنی. ساده وشناختھ شده

آن چند دھھ کوتاه . در حیاتش وغیر منطقی در عصاره وجودیش
رفاه ناموزون و بطرز وحشیانھ ای نا برابر را نیز با بحرانھایی 
کھ در آنھا مقادیر عظیمی از ارزشھای تولیدی نابود شده اند 

لشکر کشی در نواحی استراتژیک و . صورتحساب کرده است
ی و جنگھایی در سرتاسر جھان کھ تنبیھ خونین ھر گونھ تھدید

جوانی دوباره ای برایش ببار آوردند ھمگی جزیی از قیمت 
 .پرداخت شده آن دوره رفاه ھستند

آیا ھنوز . درسھای آموزنده این فیلم بحران را فعال رھا کنیم
توان جرات کرد و در حضور بینندگان این صحنھ ھا چنین ی م

ختار مشترک زندگی سیستمی را تایید کرد؟ سیستمی کھ سا
انسانھا را اینچنین در معرض تھاجم پست ترین ضرب آھنگھای 

 . دھدی حرص و رقابت و خودخواھی نھادینھ خود قرار م
 کرد کھ رھبرانش  ایتوان صحبت از دمکراسیی چگونھ م

با مصونیت کامل بھ خدمتگزاران استیالی سالطین پول تبدیل 
 ١۶٠خواھد کرد، او کھ شده اند کھ حتی مارکس را نیز متعجب 

ی چگونھ م. نامید" دست نشانده سرمایھ"سال پیش دولتھا را 

توان پذیرفت کھ کمبود بودجھ بیمھ ھای اجتماعی غیر قابل 
تصحیح است و در عین حال شاھد تزریق میلیاردھا در بانکھا 

 .بود
توان امیدوار بود کھ قدرت آموزنده ی در این میانھ، تنھا م

ر در خدمت توده ھای مردم باشد و نھ بانکداران، این واقعھ بیشت
  .دولتھای خادم بانکھا و رسانھ ھای خادم دولتھا

بازگشت بھ این واقعیت در نظر من دو وجھ مجزا دارد؛ 
دھد، ی ھمانطور کھ فیلم وقایع نشان م. اولی آشکارا سیاسیست

. فتیش دمکراتیک معنایی جز خدمت وفادارانھ بھ بانکھا ندارد
اقعی یا تکنیکی این وجھ اولیھ را من از مدتھا پیش نام و

ھمانطور کھ  رو و ازین.  پارلمانتاریسم گذاشتھ ام- کاپیتالو
تجربیات متعدد این بیست سال اخیر نشان داده است، سیاستی 

 .ماھیتا متفاوت را باید سازماندھی کرد
شک این فرآیند سیاسی برای مدتی طوالنی ھمچنان از ی ب

دور خواھد بود، این بنوبھ خود اھمیتی ندارد قدرت دولتی 
کند آنھم با ی چراکھ این سیاست نوین از پایھ واقعیت آغاز م

واسطھ آمادگی تحققش را ی اتحاد عملی تمام آنھایی کھ بطور ب
پرولتاریای تازه بھ میدان آمده، از آفریقا یا از جای دیگر : دارند

ی سیاسی دھھ ھای و روشنفکران پا برجای بازمانده از نبردھا
این فرآیند سیاسی در حیطھ فعالیت عملی گام بھ گام خود . اخیر

گسترش خواھد یافت و رشد خواھد کرد و در عین حال از پیوند 
ساختاری با احزاب موجود و سیستم انتخاباتی و نھادی حاضر 
کھ باعث ادامھ حیات و دوام آن احزاب است کامال خودداری 

  .خواھد کرد
ند سیاسی برای انسانھایی کھ دستانشان تھیست، از چنین فرآی

طرفی راه و روش و دیسیپلین نوین ابداع و ازطرف دیگر 
ظرفیت و توانایی سیاسی آنھا را تعیین و سرانجام ایده نوین 

وجھ دوم بازگشت بھ  .پیروزی را برایشان ترسیم خواھد کرد
ق آن باید حکم نخ نما شده ای کھ طب. واقعیت ایدیولوژیک است

بریم را برانداخت و ی بسر م" پایان ایدیولوژیھا"ما در عصر 
بینیم کھ آن پایان ی برای ما کھ م. جھت آنرا برعکس کرد

ندارد، " بانکھا را نجات دھیم"مدعایی واقعیتی جز رھنمود 
مھمترین کارزار عصر ما رجوع مجدد بھ ایده ھا، بازیافتن 

ی جھانشمول و شور وشوق آرمانھا و قرار دادن فرضیھ ا
بینی  پیش یقین آشکار و: فراگیر در مقابل دنیای امروز است

در مقابل نمایش تبھ کارانھ سرمایھ . شده تغییر روند وقایع
، ما واقعیت توده ھای بشری و حضورشان در روند و یدار

  .دھیمی حرکت ذاتی ایده ھا را قرار م
 سم،انگیزه آزادی انسانھا ھنوز ھم قدرتمند است و کمونی

  . اگرچھ رنگ باختھ و ضعیف، نام دیگر آن قدرت است
امروزه ضعف کمونیسم تنھا در خدمت حاکمان نظام جھانیست، 

روزھا  آنھا ھمان بازیکنان مترسک وار فیلم ترسناک این
ما کمونیسم را مجددا احیا خواھیم کرد و وضوح . ھستند

ھمان وضوحى کھ . درخشانش را بھ او باز خواھیم گرداند
ی شد وقتیکھ مارکس درباره اش می مانی فضیلتش محسوب مز

کمونیسم ایده ھا و افکار سنتی را بھ رادیکالترین وجھ "گفت 
و باعث طلوع جامعھ ای خواھد شد کھ درآن " شکندی درھم م

  ."رشد آزاد ھر فرد شرط رشد ھمگان است"
 پارلمانتاریسم، ابداع سیاست -گسست کامل و تمام از کاپیتالو

، سیادت ایده و آرمان؛ ھمھ اینھا ما ین و پایھ واقعیت انساناز ب
کند و بھ سمت امتزاج خرد پویا و ی را از فیلم بحران منفصل م

 ■.بردی عمل سازمانیافتھ م
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