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زنده باد حاكميت مردم

مرگ بر ديكتاتوري

در هنگامه ي اميدهاي مردم و بيم هاي ديكتاتوري ،با بي شمار جوان محصل و دانشجو

اول ماه مهر آمد

براي عبور از سد فيلترينگ از فيلترشكن خيابان

احضار بی بازگشت
دانشجویان دانشگاه تهران
به دفتر پیگیری وزارت
اطالعات
دانشگاه ؛ سياست سبز و سياست ژرف

امير .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،
ميان ديكتاتوري و خودگرداني ،ميان دانش سركوب و
كنترل از يكسو ،و دانش رهايي از سوي ديگر .خيابان
اصلي تاريخ سياسي معاصر ايران.
جمهوري اسالمي با تسخير دانشگاه ها قوام يافت .منظورم
تنها تعطيلي دانشگاه ها در سال  59و حذف خشن پيشگامان
جنبش دانشجويي از ايران نيست ،كه اين خود نيز برهه
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
تسخير گفتماني جامعه و كودتاي سياسي نظامي  60و
بستن فضاي كلي جامعه .اسالمي سازي دانشگاه ،بخش
مهمي از به انقياد كشيدن جامعه بود توسط بلوك بندي
نوين قدرتي كه مي رفت بر گرده هاي انقالب تازيانه
زند.
بسط سريع قدرت حاكم به درون حيات دانشگاه تهران
پاسخ خميني و دارودسته ي خونريزش بود به آزادي ،تنوع
و غناي همگاني كه انقالب  57بر چمن هاي دانشگاه
تهران گسترده بود .بردن نماز جمعه به صحن دانشگاه
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
خود به ساختارهاي مدرن دانشگاه بود .حضور هفتگي
و پرشمار معتقدان به اسالم در فضايي كه بستر اصلي
تفكر انتقادي بود ،و سخنراني هفتگي منصوبين روحاني
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.
مردمي كه در  27شهريور شعار مي دادند «دانشگاه كه
باز بشه ايران قيامت مي شه» اهميت نبرد در دانشگاه
را به خوبي حس مي كنند .دانشگاه آن ستادي است كه

 10ماه زندان و  5سال
محروميت از تحصيل
براي نيما نحوي

اولين برنامه تلويزيون
كارگران بر روي آنتن
مي رود

مي تواند با شورمندي و آرمان خواهي خود ،حسابگري
هاي كاسبكارانه ي جامعه ي ديكتاتوري زده را زايل
كند .همچنين ستادي است كه مي تواند از انحراف و
سازشكاري جنبش مردمي ممانعت كند و پايگاه آگاهي
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.
آن خود كردن فضاي
نبرد در دانشگاه نبردي بر سر از ِ
دانشگاه است .حكومت تالش مي كند با تعيين سرفصل
هاي درسي ،گزينش دانشجويان ،تحميل جداسازي ها،
منصوب كردن استادان جيره خور ،كشاندن مراسم خود
به درون فضاي دانشگاه ،اخراج سازي ،تحميل پراكندگي
و پراكندن امواج ارتجاع به اهداف خود دست يابد .اما
دانشجويان نيز همچون عموم مردم در آغاز انقالب نوين
خود ،متوجه شده اند كه براي غلبه بر دشمن ،بايست
فضاهاي دانشگاهي را تسخير كرد .آنها نمي ترسند .چرا
كه همه با هم هستند .آنها اين قدرت را دارند كه دست
حاكمان را از فضاي تحصيل و زيست خود كوتاه كنند.
دانشگاه تاكنون مجموعه اي از كالسها ،فضاها ،درب ها،
راهروها ،كتاب ها و بحث هايي سرد و حكومت زده اي
بوده است كه دانشجويان تنها از آنها گذر مي كرده اند.
مجموعه اي لبريز از جمعيت دانشجويان ،كه با اينحال
در تسخير حاكمان است .پيروزي در جنبش اما به معناي
بازپس گيري اين فضا از حاكميت است .پيروزي به معناي
تجمع بزرگ دانشجويي به نفع اين يا آن رهبر سياسي
نيست .تجمعي كه در پايان آن همه به موقعيت قبلي خود
بازگردند و تنها عكس هايي از پرچم ها و پالكاردها در
رسانه ها منتشر شود .غلبه بر ديكتاتوري به معناي خلق
فضاهاي آزاد و اجتماعي است .بدون چنين آفرينشي ،و
بدون بازپس گيري دانشگاه از ديكتاتوري ،تنها توهمي از
پيروزي به جاي مي ماند.
سياست سبز يا سياست ژرف؟
مجتمع هاي عظيم دانشگاهي در ايران ميليونها دانشجو
و دهها هزار مدرس را در خود جاي داده است .كارمندان
و كارگران شاغل در اين مجتمع ها را اگر بر اين تعداد
بيفزاييد مشاهده مي شود كه حتي هزاران حراستي و
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:
سياست سبز در روزهاي اخير بر نشان دادن نارضايتي
از كودتا متمركز است .اين سياست در تالش است تا
مشروعيت دولت كنوني را به چالش گرفته و آلترناتيو
سياسي خود را مشروع جلوه دهد .ترسيم عالمت وي به
رنگ سبز و شعارنويسي تاكتيك هاي فوري آن و سازمان
دادن تحصن ها و تجمعات سبز در غايت تاكتيك هاي آن
قرار دارد .اين سياست هنوز سردرگم است چرا كه رهبران
اصالح طلب هنوز قادر به صورت بندي هدف كالن و
راهبردي خود نشده اند .در اين سياست دانشجويان با
خرده كاري منتظر باقي مي مانند تا فرمان هاي آتي از
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،
تحقير و سركوب قرار مي گيرند ،با سازماندهي جمعي
خود قدرت بي بنياد حراست ها و مديريت هاي دانشگاه
را به چالش مي گيرند و خود تعيين مي كنند كه قواعد و
تنظيمات پوشش ،رفتار ،تعامل و غيره چگونه بايد باشد.
همبستگي جمعي آنها قدرت واقعي آنهاست براي بازپس
گيري فضاهايي كه در اصل به آنان متعلق است .عموم
دانشجويان در دفاع از حق فعاليت صنفي و سياسي خود
سازمان مي يابند و تيغ سركوب و رعب را مي شكنند.
آنها براي آنچه مي خواهند بخوانند نظر مي دهند و در
مقابل تحميل سرفصل هاي ارتجاعي حوزه به دانشگاه
مقاومت مي كنند .آنها كنترل فضاي خوابگاهي خود را به
دست مي گيرند و از محيط زيست خود در برابر فاشيست
ها محافظت مي كنند .آنها سمينارهاي آزاد ،دوره هاي
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
ديكتاتوري به عقب بنشيند ،فضاي دموكراتيك و آزادي
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 يك فدراسيون يا سازمان سراسري
دانشجويان كشور را پي مي ريزد .تشكلي كه بر روي
همگان باز است و گروه هاي مختلف با حفظ مواضع خود
به عنوان فراكسيوني در آن فعاليت مي كنند ،و عموم
دانشجويان را دربرمي گيرد و به همين دليل به قدرت
سازمان يافته ي دانشجويان براي عقب زدن ديكتاتوري و
كسب آزادي بدل خواهد شد.

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

 3دانشجوی دانشگاه تهران پس از مراجعه به دفتر پیگیری
وزارت اطالعات ،روانه زندان اوین شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر ایوب نعمتی (دبیر شورای
صنفی دانشگاه تهران) ،محسن جعفری مقدم (عضو
شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشکده علوم اجتماعی) و
علی رفاهی (دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی)
از هفته گذشته در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت
اطالعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.
ایوب نعمتی دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران شنبه هفته
گذشته در اعتراض به دیوار کشی بین ساختمان های کوی
دانشگاه تهران و اختصاص تعدادی از ساختمان های کوی
دانشگاه به متأهلین با مدیریت دانشگاه درگیری لفظی پیدا
کرده بود ،که در پی این درگیری لفظی روز یکشنبه به
دفتر پیگیری وزارت اطالعات احضار و پس از مراجعه به
دفتر پیگیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
علی رفاهی و محسن جعفری مقدم دو تن از  16دانشجوی
احضار شده ی دانشکده علوم اجتماعی نیز روز سه شنبه به
دفتر پیگیری وزارت اطالعات مراجعه کرده و از آنجا به
زندان اوین منتقل شدند.
محسن جعفری مقدم در تماس با خانواده و دوستان خود
خبر از صدور وثیقه ی  35ملیونی برای خود داده است
که علی رغم آماده بودن این وثیقه از فک بازداشت وی
خودداری شده است.
بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر از اوایل شهریور ماه نزدیک
به  100نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در ارتباط با وقایع
کوی دانشگاه به دفتر پیگیری وزارت اطالعات و دادگاه
انقالب احضار شده اند که تاکنون تنها عده ی بسیار کمی
از این افراد به این نهاد مراجعه کرده اند و بیم آن می رود
که با مراجعه نفرات بیشتر شاهد بازداشت تعداد بیشتری از
دانشجویان پیش از بازگشایی دانشگاه باشیم.
این در حالی است که با وجود اینکه هنوز کوی دانشگاه
تهران شاهد حضور دانشجویان ساکن نشده است ،مدیریت
دانشگاه به تهدید علیه هرگونه اعتراض در کوی می
پردازد .تهدید و بازداشت دانشجویان کوی دانشگاه تهران
در حالی به طرز بی سابقه ای ادامه دارد ،که مسئولین
وزارت اطالعات ،وزرات کشور و قوه قضائیه عاملین و
آمرین حمله کنندگان به کوی دانشگاه را مشخص نکرده
و درصدد سرپوش نهادن بر جنایات افراد لباس شخصی
هستند.

اخبار كوتاه
اولين برنامه كارگر تي وي بر روي
آنتن مي رود
اولین برنامه ی کارگر تی.وی ،شبکه ی مستقل جنبش
کارگری ایران روز جمعه سوم مهرماه 88از ساعت  6:30تا
 7:30عصر پخش خواهد شد.
این برنامه شامل موارد زیر خواهد بود:
معرفی و چرایی ایجاد این شبکه توسط مجریجدید ترین اخبار و گزارشات کارگری از جمله :اخراج و بازگشت به کار دوباره ی رضا شهابی یکی از
کارگران شرکت واحد ،برگزاری « جلسه هیات حل اختالف
« علی نجاتی کارگر نی شکر هفت تپه ،بالتكليفي  4فعال
كارگري شهرستان كامياران ،ادامه ی بازداشت رسول
بداقی  ،معلم فعال ،تجمع اعتراضي تاکسيرانان تربت
حيدريه،گزارش بر گزاری مجمع عمومی ساالنه کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،ازادی
سعید رستمی کارگر افغانی از زندان اوین،کاهش ساعت
اضافه کاری در هفت تپه بنا به اظهار رضا رخشان،اعتصاب
کارکنان اتوبوسرانی خرمشهر ،دیداروكالی ابراهیم مددی
ومنصوراسالو ازآنها در زندان،کارگران شرکت واگن پارس
سالن غذاخوری را با خاک یکسان کردند ،كارگران صنایع
فلزی  ۴ماه است حقوق نگرفتهاند،انتقال پژمان رحیمی و
محمد اسماعیلوندی به بند  ٦زندان عمومی کارون اهواز
،لغو احکام اخراج فعالین سندیکای واحد ،جان باختن دو
کارگر سد «گاوشان سنندج»،ازادی غالب حسینی فعال
کارگری در سنندج
بخش آموزش کارگری با عنوان «رفقا ما کارگریم «کلیپ کارگریمصاحبه با یکی از کارگران پروژه ای در ایران در ارتباطبا نقش کارگران ایران در وقایع و اعتراضات اخیر ایران
بخش نهایی معرفی شبکه کارگر تی.وی توسط مجری ونحوه ی همکاری کارگران ایران با این تلویزیون
و ...
کارگر تی.وی برنامه ی خود را روی فرکانس ماهواره ای
کومله پخش خواهد کرد و بازپخش برنامه در روزهای
شنبه و در همان ساعت  6:30تا  7:30عصر خواهد بود.
این برنامه روی ماهواره ی هاتبرد ،فرکانس  11470 :و
سیمبول ریت  27500:در وضعیت عمودی قابل مشاهده
خواهد بود.

رأفت اسالمي براي دانشجويان
اصفهان
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان از ارسال نامه اخطار برای
خانواده های  50نفر از دانشجویان این دانشگاه خبر داد.
علیرضا قربانی گفت که در این «نامه های ویژه» به
خانواده دانشجویانی که وی از آن ها به عنوان»دانشجویان
خاطی در حوادث پس از انتخابات» نامبرد تذکر و اخطار
داده شده و به خانواده دانشجویان یادآوری شد که این 50
دانشجو «مورد مهرورزی و رافت اسالمی واقع شده اند که
می توانند همچنان به تحصیل خود ادامه دهند».
وی همچنین گفت که در این نامه ها به خانواده های
دانشجویان درباره»روند و چگونگی ایجاد اغتشاش توسط
فرزندشان» اطالع رسانی شده است.
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در عین حال به خبرگزاری
مهر گفت در نامه ای که به آدرس خانواده های دانشجویان
ارسال شده»به شکل جدی تاکید شده در صورتی که تنها
یک بار دیگر خطایی از این دانشجویان سر بزند دیگر مورد
تحمل واقع نشده و با آن ها برخورد قاطع خواهد شد».

شيوا نظرآهاري با وثيقه دويست
ميليوني آزاد شد
شيوا نظر آهاري پس از ماهها تحمل شرايط غيرانساني
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  5سال محروميت از
تحصيل براي نيما نحوي

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

كهريزك :گزارش
يك شاهد
من ا .ب .هستم ليسانس روانشناسی دارم و در يک کلينک
پزشکی در خيابان ج .کار می کنم با دکتر ص .و کار ما
پزشکی و تهيه دارو برای مردم است .مامورين پليس ما را
به دليل داشتن يک جعبه آرسنو موتون و پيش بازرس
شعبۀ  6تخالفات پزشکی خيابان مطهری بردند و او بعد از
اين مرا به آگاهی و پس از آن به کهريزک فرستاد در
صورتيکه من سوء سابقه ای نداشتم و هيچ تخلفی نداشتم
.کابوس از اينجا شروع شد برادرم مفقود اثر است و خودم
در جنگ ايران و عراق در اوايل جنگ در کردستان شرکت
کردم و جزوه جانبازان می باشم .موقعی که من را به
آگاهی فرستادند بعد از شکنجه هايی که در آگاهی مثل
کابل و کتک خوردن ،دستبند و پا بند و بازجوئيهای شديد
مشت و لگد در آگاهی شاپور بعد از چند روز به دستور
همان داديار شعبۀ  6تخالفات پزشکی مرا به آدرس
کهريزک بازداشتگاه کهريزک فرستادند .ما را با يک ون به
آنجا بردند  .وقتی که بطرف قم می رويد از سه راهی
کهريزک می پيچيد به سمت جنوب شرق تهران و کامال
نظامی است و تپه ماهور دارد با سيم خاردار و پادگان
کهريزک در البالی تپه ماهورها است ،که دسترسی آن
برای افراد عادی سخت است بعد از گذشتن از يک فضای
نظامی و عجيب و غريب به فنس اول می رسيم که کاله
سبزها هستند از گارد نيروی انتظامی و بعد از فنس دوم 3
کيلومتر بعد به يک پايگاه نظامی ميرسيم که تا بازداشتگاه
فاصله ای ندارد بعد از فنس دوم وارد ورودی می شويم.
اين تابلو نصب شده است که روی آن نوشته است ،تحت
نظرگاه  210کهريزک فنس دوم پايگاه نظامی بود که تمام
سربازها مسلح بودند و در وسط يک منطقۀ کامال نظامی
که بعضا صدای گلوله از ميدان تير شنيده می شد .در داخل
اين پايگاه شاهد مجموعه ای بوديم که زندانبانان در باالی
ديوار نگهبانی می دادند و زندانيان در کف آن ،قسمتی
داشت بنام زير زمين که قرنطينۀ  1و  2آنجا بود و باالی
آن دفتر امور اداری آن و سوله ای که داخل آن چند قفس
ساخته بودند جهار قفس در حدود  4اتاقک کوچک دقيقا
شبيه قفس های که برای حيوانات مثل يوزپلنگ و شير و
گرگ در باغ وحش تهران ساختند  .پشت سر هم  3قفس
را نصب کردند و جوشکاری کردند که احتماال اين قفسته
ها را در کارخانه های زندان کچوئی ساخته اند .ارتفاع
قفس  3متر است و هر قفس حدود  25الی  30مترمربع
مساحت دارد و کف کل سوله موزائيک شده است که پر از
لکه های خون،استفراغ و قی و چرک زندانيان قبلی است
 4 .اتاقک که روی قفسها ساختند حدود  20متر مربع
مساحت دارند و در داخل هر کدام بين  30تا  40نفر را
انداخته اند درهای فلزی دارند که روی آن توری کشيده
اند و شبها همۀ درها قفل می شد سوله با  3هواکش
،هوايش عوض می شود (.سوله بزرگ  400الی  500متر
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  .تانکر آبی که برای
زندانيان می آورند مخلوطی از آب و گازوئيل است .آبی
لجن و کثيف که ممکن است از چاله ها پر کنند و بيارند و
زندانيان مجبور بودند همان آب را از يک بطری خانواده هر
نفر يک قولپ در طول روز يا  2بار  2قولپ در طول روز
بنوشد تازه اين آب را  48ساعت يکبار يا گاهی  24ساعت
يکبار نمی آوردند و گاهی جيره نان و سيب زمينی را هم
نمی دادند و  24ساعت گرسنه و تشنه می مانديم و زندانيها
هميشه نگران بودند که از گرسنگی نميرند و نای حرف
زدن نداشتند  .مجموعه آنجا همراه با سربازهای مسلح و
فضاسازی که از روز اول همراه با کتک زدن و فحاشی
ناموسی و لخت و مادر زاد کردن ما به محض ورود و
شالق زدن و لوله زدن و ايجاد رعب و وحشت بود تا روح
ما را بکشند .متهمی که بيمار و گاها بی گناه است.فضای
رعب آور و وحشتناک در عمق و در دور افتادگی و گرسنگی
داليل مرگ در کهريزک بود هر رور به چشم خودمان 2
الی  3تا و گاه  7الی  8نفر را می ديدم که کشته می شدند
داخل کيسه و يا پتو می انداختن و زيپ کيسه ها را می
کشيدند و داخل ماشين می انداختند و می بردند گاها مرده
ها چند ساعت زير آفتاب می ماندند تا باد بکنند و بترکند
و صورتشان شناخته نشود يا در آن محوطه پشت سوله
خاک می کردند .کانکسها را چيده بودن و در داخل هر
کانکس  60الی  70نفر زندانی بود تپه ای وجود داشت بنام
تپه سفيد که افراد را با بدنی برهنه باالی آن می دواندن
که زخمی می شدند .پشت همان تپه سفيد بسياری از
جسدها را دفن کردند در زير خاک و همينطور در دور تپه
ماهورهای اطراف .با چشمان خود ديدم کسی را که حقی
سرهنگ نيروی يگان ويژه اردوگاه بود کف اردوگاه نشاند
و با کلت تير مستقيم از باال به سرش شليك کرد که طرف
مرد و خون دورش را گرفته جسدش را پشت کانکسها
بردند .گاهی از دور بوی چوب و دود و گوشت سوخته يا
پشم موی وز کرده به مشاممان می رسيد .ما هميشه
گرسنه بوديم وبا يک تکه نان لواش نازگ و يک تکه

سيب زمينی در طول  24ساعته زندگی می کرديم.
بازداشتگاههای مثل داخائو،ماتازن ،آشويتس،ابوغريب و
گوانتانامو را از ياد ببريد .اول اينجا است و گورگاه و قبر
شما ،دنيا و آخرت شما همينجا است .اين جمالتی بود که
احمد رضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی تهران
بزرگ وقتی هفته ای يکبار پنچشنبه ها صبح با هليکوپتر
به اينجا می آمد و خودش به همراه کشميري،عامريان،حقی
،کوميجاني ،زندي ،خميس آبادي ،حسينی ،موسوی
،سيد،حاجی ،مهندس و رئيس اسامی مستعار که بقيه آنها
داشتند و گاردهايی که با عينک دودی و نقاب صورت خود
را پوشانده بودند و ما را کتک می زدند .اين شکنجه گران
و آدم کشان اسامی مستعار هم داشتند که ما نمی دانستيم
چه کسی هستند روزهای دوشنبه و سه شنبه حقی با
گارديها و کوميجانی می آمدند و ما را می زدند .روزهای
پنجشنبه رادان و عامريان و کشميری با هلی کوپتر می
آمدند و همينطور ماکان که خانواده های زندانيان را جلوی
در کتک 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 الستيکهای توپر سفيد ،با
باتون ،با چوب با هر چيزی که باور نمی کنيد می زدند .ما
را لخت و مادر زاد و خيس می کردند و می کوبيدن روی
زمين و روی آسفالت داغ وسنجاق قلت می زديم و می
زدند تا توی شيبی که پايين بود بيهوش شويم و دوباره آب
روی ما می ريختند و ما را به هوش می آوردند و به
سربااليی می گفتند بدويد ،يا ديوار را هل بدهيد که عقب
برود و هر کسی عقب می ماند بيشتر کتک می خورد .افراد
گرسنه از شدت شکنجه ها به استقبال مرگ می شتافتند
و خودکشی می کردند وقتی شخص اضطراب و ترس و
گرسنگی و بيماری و سرکوبگری در پيرامونش باشد به
همين جا می رسد زمانی که از شدت گرسنگی و تشنگی
به مرگ راضی می شود و چندين ماه در اين شرايط احاطه
شده باشد استقبال از مرگ براش کامال عادی است .
افرادی در اينجا  18ماه بودند وقتی بدن هيچ مواد مغذی
مثل نمک ويتامين نمی گيرد چگونه می تواند در مقابل
استرس و وحشت و کتک مقابله کند حاال بر اين شرايط
دائما کرامت انسانی ما را از بين می برند و ما را لخت و
مادر زاد می کردند و در حضور  800چشم با باتون به الی
پاها و رانها و کفلها و مقعد بمالند و در اتاقکی تجاوز جنسی
نمايند و هتک حرمت بکنند و عالوه بر اينها ضرب و شتم
و لوله و شلنگ و باتون و مشت لگد که هر روز وجود
داشت .هر روز وقتی ما را به آمار می بردند با کتک می
بردند و با کتک می آوردند يعنی روزی  2بار جيره کتک
خوردن داشتيم برای رفتن به آمار و برگشتن از آمار اين
فجايعی است که هر ساعت و دقيقه در کهريزک برای
زندانيان اتفاق افتاده است .به خانوادۀ زندانيان می گفتند او
را به کهريزک فرستاديم معلوم نبود کجاست وقتی شما
می گوييد زندان قصر معلوم،وقتی می گوييد اوين ،قزل
الحصار،رجائی شهر معلوم است .اما کهريزک کجاست؟
کسی نمی دانست! عدم اطالع رسانی به خانواده ها،عدم
دسترسی به بازداشت شدگان ،نبودند تلفن برای اطالع
دادن به خانواده ها ،قطع هرگونه ارتباط با دنيا بيرون از
زندان ،غذای ما فقط نان و سيب زمينی و آب کثيف و تنها
ارتباط ما با دنيا فقط شکنجه و توهين و مامورانی که به تو
فحش می دهند .بعضی وقتها جيره کتک تا  5بار تکرار
می شد در ساعت ورود که لخت و مادر زادمان می کردند
ديگر حيثيت و آبرو و غرورمان از بين می رفت  .سئوال و
پرسش و نام نشان در يک دفتر ثبت می شد نه کارتکس
داشتيم و نه چيز ديگری ،هيچی فقط آبرويت را می ريزند
و کتک می زنند و اين فاجعه ادامه دارد وتمام نمی شود و
فکر می کنی دچار يک کابوس شدی که انتهاهی ندارد .
مشکل بيماری جسمی ،روحي،روانی شرايط نامطلوب و
تنک هم خوابيدن  100نفر آدم در  70مترمربع جا و در
صورت در خواست درمان افسر نگهبان ما را آنقدر کتک
می زدند تا ديگر حوس قرص يا دارو نکنی  .بيماران که
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 گورکن
ها و تشيها شب همه جا به چشم می خوردند و تپه ماهورها
را می کنند و دنبال چی می گردند نمی دانی هر لحظه
منتظر چيزی بايد بود.کل منطقه نظامی و فنس کشيده
است که حتی اين سئوال با وجود آن که ورودی و خروجی
حدود  5کيلومتر راه است به نظر بی انتها می آييد در طول
اين  2سال در حدود شايد  20هزار نفر را به اينجا آورده اند
و اين طور روحيه شان را داغون کردند تا به جامعه بروند و
برای ديگران تعريف کنند تا آنها از شدت ترس هيچوقت
اعتراضی نکنند  .اصل و هدف از ايجاد اين کهريزک ايجاد
رعب و وحشت در بين مردم بخصوص جوانان ،اينجا آدم
های بودند که يک ماه زير شکنجه در آگاهی بودند و
اعتراف نکردند .اما وقتی به کهريزک می آوردند و 2
ساعت زير شکنجه آنها را می گذاشتند هر چيز راست و
دروغی را قبول می کردند و از آنها امضاء و اثر انگشت می
گرفتند .حتی مال و اموال مردم را با کتک از آنها می
گرفتند و هيچ مديريتی بر روح خود و رفتار خود نداشتند
يکی از آنها که از هوش رفته بود انگشتش را گرفتند و زير
ورقه زدند و با همان ورقه رفتند خانه و زندگی اش را
صاحب شدند .سئوالی که هميشه در ذهن داشتم اين بود
که اين اجساد کجا می برند .پزشک قانونی که بدون

هويت و کارتکس جسد قبول نمی کند و ما هم آنجا
مدرک و پرونده ای نداشتيم .پس اين اجساد چی شده اند
.يادم يک روز جوانی را زير شکنجه دچار خونريزی شديد
شد .گفت من فرزند شهيدم چرا من را می زنيد .سرهنگ
پاسدار کوميجانی که فرمانده کهريزک بود خودش آمد و
شخصا جوان را با لوله سفيد توپر آنقدر کوبيد تا بی هوش
شد .سرهنگ پاسدار کوميجانی می گفت :پدر سگ حاال
که پسر شهيد هستی بيشتر بايد کتک بخوری تا آبروی
پدرت را نبری  .هر وقت کوميجانی می خواست افراد را
بزند لباس پلنگی می پوشيد و من به چشم خودم ديدم
خميس آبادی و با قفلی سر محسن روح المينی کوبيد و
آنرا جلوی سوله در هواخوری آنقدر آويزان کرد تا خون از
سرش رفت و مرد  200 .نفر شاهد مرگ او بودند ديدن که
الی پتو انداختند و بردند  .همين طور محمد کامرانی وامير
جوادی فر لنگرودی و چند نفر ديگر که ما اسم هايشان را
نمی دانستيم که در دفتر اسامی آنها ثبت نشده است و يک
دفتر جداگانه داشتند وقتی آن دانشجوها و جوانان را آوردند
ما را از قرنطينه بيرون کردند و بجای ما آنها را در قرنطينه
زيرزمينی کردند .جمعا  20نفر از جوانان زير دست احمد
رضا رادان ،حقی عامريان ،کوميجانی  ،کشميری ،موسوی
،حسينی و خميس آبادی ،زندی و ماکان کشته شدند.
سربازها خيلی کم زندانيان را می زدند مگر اينکه روسای
به آنها دستور بدهند.زندی اين اواخر بهتر شده بود و کمتر
می زد و در شيفت خودش اجازه نمی داد حتی سرگرد
کوميجانی وارد ميدان شود و بزند و از پشت سر او صحبت
می کرد و می گفت اگر من شما را می زنم بخاطر اينکه
اونها نياند بدتر بزنند و اين فشارهای روانی باعث شده بود
که خود زندی بيمار شود و يک هفته نياييد و حتی می
خواست دست به خودکشی بزند وقتی احمد رضا رادان می
آمد نعره می زد که هيچ کس 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
نگفتم هيچی ندين!در صورتيکه به ما فقط نان و سيب
زمينی داده بودند .می گفت بايستی اينها را مثل خر
سوارشون شد .تا صدای خر در نياوردن صدای سگ در
نياوردن بيرون از اينجا نبايد بروند .رادان خودش از همه
بی رحمتر بود پنجشنبه ها که می آمد .يکبار ديگر هم در
آنجا شاهد بودم که در جايی که می خوابيديم البالی هم
زندانيان جا نداشتند و شب به همديگر مشت و لگد می
زدند مجبور شديم صبح برای آنها صحبت کنيم و بگويم
ما همه همدرديم چرا همديگر را می زنيم .اينها از خدا می
خواهند که ما به جون هم بيفتيم و بعد زندانيان آرامتر
شدندو کمتر همديگر را می زدند .اين فاجعه ای بود که
ماداشتيم تا روزی که باالخره بازرسها آمدند  .روزی که
بازرسها آمدند ما را تهديد کردند اگر بگوييد چه بالئی سر
شما آمده همتون را می ترکونيم .به بازرسها بگوييد غذا
می دهند با ما خوب رفتار می کنند پتو می دهند و پتو
آوردند زير همۀ ما برای اولين بار پتو انداختند ولی
خوشبختانه چندتا از دانشجوها و  6نفر از ليسانسه ها که
در قرنطينه بودند همۀ حقايق را گفتند و آبروی آنها را
بردند  .وقتی فالح و کوميجانی می خواستند بيايند جلو
يکی از اعضای بازرسی سر آنها داد زد و گفت برويد عقب.
بعد اين  6نفر گفتند اگر ما بگوييم که اين چيزها را شما
برويد ما را می کشند  .اسم اين  6نفر را بنويسيد و سر آنها
فرياد زد  .يک مو از سر اين  6نفر کم بشود وای به احوال
شما و باالخره اين  6نفر را با تحت الحفظ به قرنطينه
آوردند از آن روز که بازرسها آمدند تا روزی که کهريزک را
بستند و ما را به قزل حصار و بعد رجائی شهر آوردند 48
ساعت گذشت که برای اولين بار آنشب برای ما برنج دادند
و ديگه کتک نزدند و بعد از ان ما به اينجا آمديم .ثمرۀ
بستن کهريزک و آزاد شدن ما از کهريزک بخاطر خون
شهيدانی بود که اين جوانان که در خيابان برای آزادی
کشته شدند و در کهريزک شهيد شدند و اسامی آنها در
دنيا منتشر شده است .خون آنها هدر نشد و هزاران انسان
مثل ما از کهريزک نجات پيدا کرد.
به اميد روزی که همۀ مردم ايران در آزادی و بدون
شکنجه و قول و زنجير استبداد زندگی کنند
زندانی ا .ب
 27مرداد 1388
اين زندانی به مدت  85روز در اردوگاه مرگ کهريزک
زندانی بوده و بر او تمامی اين جنايتها روا داشته شده
است.بنابه اظهارات زندانيانی که از اردوگاه مرگ کهريزک
نجات يافته اند آمار اين اردوگاه بيش از  400نفر بوده است
 .دستگير شدگان قيام را به زندان اوين منتقل کرده اند
 .و ساير زندانيان را به شکنجه گاه آگاهی شاهپور،زندان
قزل حصار و زندان گوهردشت منتقل شده اند .اکثر 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 که  24نفری را که از زندان قزل حصار
برای اعدام به زندان گوهردشت منتقل و اعدام کردند
تعدادی از آنها از زندانيان کهريزک بودند.
منبع:

http://sikhunak.blogspot.com

و اینک دانشگاه....
آزاد رخشان
امسال بیش از نیم میلیون دانشجوی جدید درسال ۸۸
وارد دانشگاهها میشوند و بدون شک این دانشجویان
جدید الورود ،با هر سال متفاوت خواهند بود .این تفاوت نه
فقط در شرایط نوین دانشگاه ها و مراکز آموزشی ،نه فقط
به دلیل تهدیدها و فشارهایی که بیش از بیش توسط دولت
کودتا بر دانشگاه ها بار می گردد ،بلکه مهم تر از همه ،به
دلیل شرایط نوین سیاسی و اجتماعی ایران است.
دانشجویان نورسیده ،که در بطن بحران سیاسی اخیر و در
کوران مبارزات توده ای مردم علیه دیکتاتوری ،کنکور ورود
به دانشگاه ها را به انجام رساندند ،در تمام طول تابستان،
تصویری متفاوت از دانشگاه را در ذهن های خود آفریده
اند و شاید بتوان گفت ،که این دانشجویان ،با روحیه و
اراده ای متمایز از هم مرتبه ای های خود در سال های
گذشته پا به دانشگاه می نهند و از این رو ،خیلی سریع تر
برای انجام وظایف خود در ظرف جنبش پیشرو دانشجویی،
آماده می شوند.
امسال برای فعالین دانشجویی که آغاز سال های
تحصیلی پیش تر را دیده اند ،غنیمتی خواهد بود؛ ورودی
های امسال را دیگر نه می توان «بی تفاوت» ،نه «غیر
سیاسی» و نه «اتومیزه» دانست؛ چرا که این دانشجویان،
از متن یک بحران سیاسی خونین ،مبارزه فراگیر اجتماعی
علیه دیکتاتوری و با تجربه هم بستگی اجتماعی عمومی
بین توده های مردم پا به دانشگاه ها می نهند؛ همه آن ها
در خویشان دور و نزدیک ،دوستان و آشنایانشان کسانی
را داشته اند که متحمل هزینه هایی گاه گزاف در جریان
اعتراضات خود گشته اند ،سرکوب ها ،کشتار ،بازداشت
ها و ضرب و شتم های خیابانی را به چشم دیده اند یا
دست کم درباره آن شنیده اند ،بیش از تمام عمرشان اخبار
دیده اند و به سایت های خبری سرک کشیده اند ،و از
تاریخ سی ساله اخیر ایران چیزها دانسته اند؛ از انقالب
 57و ناگفته های آن شنیده اند و از «خاوران»؛ آن ها
بخش قابل توجهی از بدنه جنبش اینترنتی برای اطالع
رسانی و پوشش اخبار مبارزات بوده اند ،در خوف و رجای
انقالب فرهنگی دوم و خطر تعطیلی دانشگاه ها یا تعویق
در بازگشایی آن به سر برده اند و...در یک جمله ،در یکی
از مهم ترین و بی سابقه ترین تحوالت و بحران های
سیاسی در سی سال گذشته سهیم گشته اند ،آن هم
در آستانه ورود به دانشگاه ،که کیفیتی متفاوت از حیات

مي زيبا ،اما ناتمام
ما هیچ درخواست و مطالبه ای نداریم
ما تقاضای هیچ چیز نداریم
ما می گیریم
ما فقط تصرف می کنیم
متن یکی از دیوارنوشته های سوربن
خیزشی که از اعتراض یک گروه دانشجویی شروع شده
بود ،میلیونها نفر از مردم شهرنشین فرانسه را به میدان
مبارزه کشاند .هرچند رویدادهای می  ۱۹۶۸فرانسه هرگز
به عنوان انقالب شناخته نشد ولی تأثیر آن بر روابط انسانی
و زندگی مدنی جامعه از هیچ انقالبی کمتر نبود .سوربن
تسخير شده قلب انقالب بود .سوربن نمود آرمان های می
 68بود ،محلی برای آزمایش دموکراسی مستقیم و بی
واسطه و هم کارگاهی برای کارگران که بیاموزند ،چگونه
اعتصاب کنند و کارخانه ها را به تسخیر خود در آورند.
جمعه سوم می  1968اجتماعی در دانشگاه سوربن در
اعتراض به تعطیلی دانشگاه نانتری در روز قبل بزگزار شد.
 500داشجوی چپ با عصبانیتی زایدالوصف در این تجمع
شرکت کردند .دانشجویان دانشگاه نانتری در اعالمیه ای
تهدید آمیز عنوان کرده بودند حاضر به شرکت در امتحانات

اجتماعی آنان را رقم خواهد زد.
با این تفاسیر ،دانشگاه ها امسال باید به استقبال نیروهای
تازه نفسی بروند که قطعا از پایه های اساسی گسترش
جنبش اعتراضی دانشجویان است .جنبشی که امروز بیش
از پیش ،نگاه های همه نیروهای سیاسی و توده مردم را به
خود جلب کرده است ،و از آن انتظار می رود ،که در لحظه
کنونی جنبش توده ای ،صدای رسای اعتراضات مردم علیه
دیکتاتوری و خواست آزادی و برابری باشد.
اکنون این بر عهده فعالین چپ و سوسیالیست است که در
مقطع ویژه کنونی ،وظیفه خود را در قبال دانشجویان جدید
الورود به دانشگاه ها به درستی انجام دهند.
دانشجویان چپ و سوسیالیست ،ضرورتا باید تاریخ مبارزات
دانشجویی به ویژه در یک دهه گذشته را برای تازه واردین
بازخوانی کنند .باید از بن بست اصالح طلبی و سر برآوردن
چپ در دانشگاه ها بگویند ،از دستاوردهای دموکراتیک و
آزادی های نسبی که در پرتو مبارزات طیف چپ جنبش
دانشجویی برای دانشگاه ها به ارمغان آمد و به عوامل
سرکوب دانشگاه ها تحمیل گردید.
معارف دینی آن سال نخواهند بود .سلسله وقایعی که از پی
هم در دانشگاه نانتری روی داد و به درگیری دانشجویان
چپ با دانشجویان راست گرا و گروه شبه نظامی اکسیدنت
انجامید که عنوان می کردند «با قدرت آمده تا مارکسیسم
را خرد کند» .راستگرایان آماده نبردی تمام عیار بودند.
رئیس دانشگاه اوضاع را جنونی روان پریشانه خواند و
تصمیم گرفت تا دانشگاه را تا مدت نامعلومی تعطیل کند.
در پایان روز سوم  72نیروی پلیس و تعداد نامعلومی جوان
دانشجوی گردامده در سوربن در درگیری با پلیس مجروح
شدند 600 .تن دستگیر شدند و آنچه که در تاریخ وقایع
می  68نامیده شد از این روز آغاز گشت .دانشجویان هر
حرکت پلیس ضدشورش را پاسخ گفتند و لحظه ای در
میان سیل حمالت و گازهای اشک آور عقب نشینی
نکردند .تمام رسانه ها و روزنامه ها از واکنش غیر منتظره
دانشجویان گفتند و نوشتند .دولت این حادثه را به گروه
کوچکی منتسب کرد .در روزهای پس از آن خشمی سراسر
فرانسه ،مدارس و کارخانه ها را فرا گرفت.
 6می بیش از  20هزار نفر با شعار «مرگ بر سرکوبگر» و
«رفقای ما را آزاد کنید» به سمت سوربن حرکت کردند.
جمعیت را پلیس مورد حمله خشونت بار قرار داد .و این
سرآغاز شدیدترین برخورد و درگیری بود که پاریس پس
از جنگ الجزایر به خود دیده بود .دختران به مانند پسران
به صحنه آمده بودند .دانشجویان برای محافظت در برابر
اشک آور اتوموبیل ها را آتش زدند و با درست کردن
زنجیره های انسانی و سنگرها با پلیس مقابله می کردند
و در حالیکه زیر حمالت وحشیانه باتوم پلیس بودند فریاد
زنان به درگیری و زد و خورد می پرداختند .شب در حالی
به پایان رسید که  422نفر دستگیر شده بودند.
روز بعد تظاهرکنندگان دو برابر شد که فقط دانشجویان
نبودند .هزاران تن از کارگران جوان ،دانش آموزان مدارس،
معلمین و اساتید دانشگاه ها به آنان پیوسته بودند .روز
بعد شایعه ای در گرفت که دولت قصد بازگشایی نانتری
و سوربن را دارد ۳۰ .هزار دانشجو به مدت  ۵ساعت در
سرتاسر پاریس دست به راهپیمایی میزنند.
پلیس در صفوف به هم فشرده از سوربن محافظت
میکرد اما کرتیه التین در اختیار دانشجویان بود« .آنها
شعار میدادند ما همه شورشی هستیم و پرچمهای سیاه
و سرخ در دست هزاران نفر به حرکت در میآمد .جمعه
باردیگر جمعیت گسترده ای می خواست در طول رودخانه
تظاهرات کند .سنگرها برپا شد و سنت میکله و سوربن به
اشغال دانشجویان در آمد همان شب هیئتی به سوربن
فرستاده شد و پیشنهاد عقب نشینی پلیس از دانشگاه ،باز
شدن سوربن و آزادی زندانیان را مطرح شد .هیچ تضمینی

فعالین چپ و سوسیالیست باید از سنت خود در دانشگاه
ها سخن بگویند ،از سازشی که هرگز با جریانات حکومتی
نکردند و بر خالف نیروهای اصالح طلب ،هرگز زدوبند
و بده بستان با حاکمیت را بر نتابیدند .باید از نشریات
زنجیره ای ،تالش های شان در ایجاد تشکل های مستقل
دانشجویی ،پیگیری خواسته های صنفی دانشجویان ،از
برگزاری مراسم های  8مارس و اول ماه مه در دانشگاه ها
بگویند و از پیوند استراتژیک و ناگسستنی شان با بیرون
برای آزادی زندانیان داده نشد.
دیگر کارگران نیز به جنبش اعتراضی دانشجویی پیوستند
و اعتصابات و تظاهرات را در سراسر کشور به راه انداختند.
وزیر آموزش اعالم کرد زندانیان آزاد و دانشگاه ها باز می
شود اما این به تنهایی نتوانست جنبش را متوقف سازد.
«دانشجویان اعالم کردند سوربن را اشغال می کنند و به
مراسم و تجمع ادامه خواهند داد این کار شبانه روز ادامه
داد لذا سوربن همچنان بستر خواهد بود» تا روز شانزدهم
 50کارخانه نیز به اشغال در آمد و روز هفدهم دویست
هزار نفر در اعتصاب به سر می بردند .در  5روز آینده این
تعداد به ده میلیون رسید .فرانسه از حرکت ایستاده بود.
کار متوقف شد ،کارخانه ها اشغال شده بود و بحث ها از
کنترل خارج شده بود .مردم طی چند روز چنان تغییر کرده
بودند که با هیچ روز از زندگی آن ها قابل مقایسه نبود.
کسانی که تا دیروز خود را محافظه کار می نامیدند امروز از
انقالب سخن می راندند .در  24می دوگل ملت را خطاب
قرار داد .از ورود دانیل کوهن-بندت از رهبران دانشجویی
به کشور ممانعت به عمل آمد .و مردم شبی دیگر را نیز در
سنگرها گذراندند.
انقالب بسیار نزدیک می نمود .هزاران نفر هر روز در
خیابان ها بودند کمیته های اعتصاب بیش از پیش کنترل
های نظامی الترناتیو
امور را در دست می گرفت و نطفه ِ
در حال شکل گیری بود .تظاهرکنندگان خود با رهبری
هماهنگ می توانستند الیزه را تسخیر کنند و قدرت را
در دست بگیرند .اما چنان رهبری وجود نداشت .دو روز
تمام اتحادیه ها با دولت درباره بهبود شرایط وارد مذاکره
شدند .دستمزدها در این سال 7درصد افزایش یافت حداقل
دستمزدها  3برابر شد و اعتصابیون در طول اعتصاب نیمی
از حقوق خود را دریافت می کردند .کارگران اما این توافق
 CGTرا نپذیرفتند و نبرد را ادامه دادند .دوگل در نطقی
تلویزیونی کشور را در خطر دیکتاتوری کمونیسم دانست.
و عنوان کرد کار باید از سر گرفته شود و انتخابات در
ژوئن برگزار خواهد شد وگرنه دولت وضعیت فوق العاده
اعالم خواهد کرد .عصر همان روز میلیون ها فرانسوی

دانشگاه و جنبش های پیشرو اجتماعی ،به ویژه جنبش
کارگری.
اکنون در دور جدید مبارزات دانشجویی ،در مقطع حساس
کنونی ،دانشجویان چپ و سوسیالیست حامل س ّنتی هستند
که لزوما باید به دانشجویان جدید الورود منتقل سازند.
آن ها باید شالوده های مبارزه علیه سرکوب و دیکتاتوری
در دانشگاه ها را به این دانشجویان بشناسانند تا بتوانند
در هنگامه تهدیدها و تعرضات دولت کودتا به دانشگاه،
درستی تحلیل ها و تاکتیک هایشان را به ایشان اثبات
نمایند و سنگر آزادی را تعریض و تقویت نمایند.
برای همه روشن است که از یک سو مبارزات دانشجویان
تا چه حد برای جنبش توده ای ضد دیکتاتوری حائز
اهمیت است و از سوی دیگر ،رژیم سرکوبگر اسالمی
و بازوان اجرایی دولت کودتا ،چگونه برای پیشگیری و
خاموش کردن آتش خشم دانشجویان و اعتراضات آنان
خیز بر داشته اند.
اما علی رغم همه شایعات و زمزمه ها مبنی بر تعطیلی یا
تعوسق بازگشایی دانشگاه ها ،به نظر می رسد که دانشگاه
ها در اوایل مهرماه گشوده می شوند و بدیهی است که
هرگونه تالشی برای لگام زدن به دانشگاه ،از محکومیت
و اخراج و ستاره دار کردن فعالین دانشجویی و برخی
اساتید گرفته تا تغییر سرفصل دروس و واحدهای درسی،
تا اجرای طرح و آئین نامه عفاف!!! در دانشگاه ها و ایجاد
شرایط فوق امنیتی برای فعالیت های دانشجویی ،تا چه
حد سریع عکس العمل شدید دانشجویان را بر می انگیزد
و سیستم کنترل علیه دولت کودتا عمل می نماید .چیزی
که همه آن را پیش بینی می کنند.
در این میان ،تنها آن چه که ضروری است ،اتخاذ تاکتیک
های مناسب با توجه به تحلیل دقیق از شرایط و منطبق
با استراتژی اصلی نیروی مترقی در دانشگاه توسط توده
دانشجویان است که فعالین چپ و سوسیالیست ،وظیفه به
انجام رساندن آن را بر عهده دارند.
با قدرت به خیابان ها ریختند .ارتش در نزدیکی پاریس
مستقر شد .اما با بی برنامگی و کاهلی رهبران اتحادیه
های کارگری و به ویژه رهبران احزاب کمونیست موقعیت
انقالبی فروکش کرد.
در اوج چنان جنبش عظیمی کمونیست ها و کارگران می
توانستند قدرت را در دست بگیرند .وقتی دوگل کوشید
ابتکار عمل را در دست گیرد با واکنشی از سوی آنان
مواجه نشد« .وقتی دوگل اعالم کرد که دولت در جای
خود باقیست انان فرونشسته بودند» اکونومیست اول ژوئن
1968
پس از اعطا برخی امتیازات اقتصادی به کارگران ،کار آرام
آرام از سر گرفته شد و پلیس کم کم ساختمان های اشغال
شده را تصرف کرد .اعضای عادی اتحادیه ها همچنان
مقاومت می کردند حال آن که رهبران مردم را به از
سرگیری کار تشویق می کردند .مقاومت با شدیدترین
سرکوب ها مواجه شد و دو کارگر طی این درگیری ها
کشته شدند .دولت بسیاری تشکل های دانشجویی و گروه
های چپ را ممنوع اعالم کرد .دانشجویان ملی گرا برای
جلوگیری از برخورد بیشتر تمام فعالیت های خیابانی را
پایان دادند .جنبش به همان سرعت که رشد کرده بود
فروکش کرد و به پایان خود نزدیک شد .گرچه برای عده
ای از اعتصابیون وضعیت اقتصادی کامال متحول شد .اما
فقر و زاغه ها که انقالب را مشتعل کرده بود از بین نرفت.
اعتصابات کارگری نه فقط برای معیشت که برای درمان
بیماری های اجتماع ،وضعیت فرهنگی موجود و انتقام از
سرعت و سرکوب بود .و این آن دالیلی بود که جنبش
را به انقالب سوق داد .رهبری همه آن چیزی بود که
جنبش بدان نیاز داشت اما خیانت های رهبران اتحادیه ها
انقالب را مدفون کرد 1968 .بزرگترین اعتصاب در طول
تاریخ را شاهد بود .کارگران بدون این که متحمل شکستی
شوند تنها با دریافت امتیاز به سر کار بازگشتند .می 68
درس های بسیاری در خود به همراه داشت جنبشی که از
دانشگاه آغاز شد و با خیزش طبقه کارگر به اوج خود رسید
و در نهایت از انقالب فاصله گرفت.

ميزگرد فعاالن دانشجويي در راديو دويچله
خيابان -متن زير مصاحبه راديو آلمان با مهدي
عربشاهي از فعالين تحكيم وحدت و مهدي اللهياري از
دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ايران در خصوص
جنبش دانشجويي و تحوالت اخير است و در وبسايت اين
راديو درج شده است .همچنين در اين ميزگرد فريدون
احمدي از فعالين سابق دانشجويي نيز حضور داشته كه
به دليل محدوديت صفحات ،قادر به بازانتشار بحث هاي
ايشان نشديم.
آقای عربشاهی ،سوالم را با شما شروع میکنم .پرسش
اساسی که در وقایع بعد از انتخابات و اعتراضات بوجودآمده
نسبت به نتایج انتخابات برای بسیاری از مردم مطرح بود،
چرایی کمرنگ بودن حضور مستقل جنبش دانشجویی در
اعتراضات بود .یعنی حضوری که خودش را معرفی بکند و
نشان بدهد .علت این حضور کمرنگ چه بود؟
مهدی عربشاهی :میتوانم بگویم وضعیت فضای سیاسی
کشور ما پس از  ۲۲خرداد نسبت به پیش از آن تفاوتهای
زیادی پیدا کرد .یعنی مختصات فضای سیاست در ایران
به طور کلی جابجا شد و دیگر با آن معیارها و مالکهایی
که قبل از آن فضای سیاسیـ اجتماعی ایران را بررسی
میکردیم ،نمیتوانستیم فضا را بررسی و تحلیل کنیم.
من فکر میکنم این موردی که شما میگویید در مورد
همهی جنبشهای اجتماعی صادق است .یعنی ما در یک
دوره در ایران آن جنبش کالنی که مردم را بهم پیوند
بدهد نداشتیم ،بعد از دورهی اصالحات ،جنبشهای خرد
مثل جنبش دانشجویی ،جنبش زنان ،جنبشهای صنفی
کارگران ،معلمان و یا جنبشهای هویتطلبی اقوام
میداندار بودند و در عرصهی مبارزات سیاسیـ اجتماعی
حضور داشتند .اما وقتی جنبش کالنی مثل «جنبش سبز»
شکل گرفت و بویژه در آن روزهای اول که خیلی پررنگ
بود و مردم حضور پرشوری داشتند ،نقش این جنبشهای
خاص کمرنگتر شد .یک دلیل این بود .دلیل دیگرش این
بود که بعد از  ۲۲خرداد ،یعنی عم ً
ال زمانی که دانشگاهها
یا در فضای امتحانات هستند یا دوران تعطیلی دانشگاهها
فرامیرسد ،فرصت زیادی هم برای شکلگیری فضای
اعتراضی در داخل دانشگاهها وجود نداشت .با این حال
ما میبینیم حملههایی که به دانشگاه شد ،نظیر اتفاقی
که در کوی دانشگاه افتاد ،شاید به نوعی در تاریخ جنبش
دانشجویی کم سابقه بود .یعنی به شدت هم تحت فشار
بودند و نیروهای امنیتی و انتظامی این تصور را هم داشتند
که با مهار دانشگاه میتوانند کلیت حرکت را مهار بکنند.
ولی چون حرکت ،حرکتی بود که تودهای شده بود و به
میان عامهی مردم کشیده شده بود و مردم عادی را درگیر
خودش کرده بود ،این اتفاق نیفتاد و این باور کام ً
ال غلط
بود و موفق نشدند کلیت حرکت را آن طور به خاموشی
بکشانند.
آقای الهیاری ،شما بهعنوان یکی دیگر از فعاالن جنبش
دانشجویی در داخل ایران پاسختان به این سوال چیست؟
مهدی اللهیاری :در این مورد تحلیل دانشجویان چپ
با تحلیل دانشجویان دیگری که در عرصهی دانشگاهها
فعالیت میکنند به طور بنیادی تفاوت میکند .به خاطر
اینکه اتفاق ًا یکی از نقدهای ما به این وقایع بعد از انتخابات
در ایران ،همین گم شدن جنبشهای اجتماعی ،مثل
جنبشهای کارگری ،زنان ،دانشجویی در حرکتهای بعد
از  ۲۲خرداد بود و اینکه این جنبشها نتوانستند ،حال به
دالیل متفاوت ،آن نقشی را ایفا کنند که باید ایفا میکردند.
از دید جنبش چپ دانشجویی ،همیشه یکسری تضادهای
اصیلی در درون جامعه فعالند .مثل تضاد کارمزدی سرمایه
و تبعیض جنسیتی ،و این تضادها هستند که حلشدن یا
منحلشدنشان میتواند خاصیت رهاییبخشی در جامعه
داشته باشد .جنبش سبزی که بعد از  ۲۲خرداد یا قبلش
در صحنهی سیاست ایران ظهور کرد ،البته ریشهها
و بنمایههایش در سالیان گذشته وجود داشت ،ولی به
صورت آکسیونیستی و علنی در سطح جامعه ما آن را در ۲۲
خرداد دیدیم .این جنبش بر پایهی تضاد موجود در درون

جمهوری اسالمی به وجود آمد ،یعنی تضاد بین ماهیت
اسالم سیاسی و ماهیت جمهوری اسالمی با منطق سود و
سرمایه در سطح متعارف در جهان .همان طور که گفتم،
این جنبش به صورت علنی در هفتههای قبل از انتخابات و
بعد از آن بروز کرد وگرنه بنمایههایش در تاریخ جمهوری
اسالمی وجود داشت .این تضاد به نظر ما تضادی نیست
که بتواند برای اکثریت جامعه ایران پتانسیل رهاییبخشی
را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل بکند .این تضاد
دقیق ًا روز  ۲۲خرداد به نفع جناح اصولگرا در صحنهی
سیاست ایران حل شد که بیان سیاسیاش میشود ’’تعیین
استراتژیک ادامهی حیات جمهوری اسالمی‘‘ .به نظر من
اگر ما میخواهیم با تغییرات بنیادی در جامعه مواجه
بشویم و بتوانیم این تغییرات را از حالت بالقوه به حالت
بالفعل تبدیل بکنیم ،وظیفهی ما بهعنوان فعالین جنبش
دانشجویی احیای جنبشهای اصیل است که به نظر من
در ایران جنبش کارگری ،جنبش زنان و جنبش دانشجویی
از اصلیترین این جنبشها هستند و اگر امید به تغییر
رادیکال و اساسی در سطح جامعه را هنوز میخواهیم زنده
نگهداریم ،باید دقیق ًا بر روی همین جنبشها سرمایهگذاری
کنیم. ،
آقای عربشاهی اشاره کردید که یکی از دالیل حضور
کمرنگتر جنبش دانشجویی در اعتراضات اخیر این بود
که به تعطیلی دانشگاهها برخورد .کمتر از یکهفته به
بازگشایی دانشگاهها باقی مانده است و درست یا غلط،
مردم و در حقیقت بدنهی «جنبش سبز» در ایران انتظارات
خیلی زیادی از دانشجویان دارند و انگار همه چیز را به اول
مهر و بازگشایی دانشگاهها محول کردهاند .به نظر شما
این انتظار بجاست؟

مهدی عربشاهی :تصور خود من در این زمینه این است
که ما امسال با یک دانشگاه جدید روبهرو خواهیم بود .اگر
بخواهیم یک تقسیمبندی ضمنی در جنبش دانشجویی
انجام بدهیم ،میبینیم یک بخش فعاالن شناختهشدهی
دانشجویی بودند که در سالهای گذشته فعال بودند و
حضور داشتند .این افراد تعدادشان معمو ًال در هر دانشگاهی
مشخص بود .اگر نگوییم محدود ،ولی بهرحال مشخص
بوده .این بخش در البهالی فعالیتهای اجتماعی خودش،
تجربهی نسبی کسب کرده و به شدت هم زیر ذرهبین
نهادهای امنیتی قرار گرفتند .بویژه امسال با توجه به
نگرانیهایی که نهادهای امنیتی از بازگشایی دانشگاهها
دارند .اما یک بخش دیگر را میتوانیم بدنهی دانشجویی
بگوییم .بدنهی دو سه میلیونی دانشجویان کشور که
معمو ًال تا قبل از این خیلی خودش را درگیر فضای سیاسی
و بحثهای سیاسیـ اجتماعی نمیکرده است .بدنهی
خاموشی که حاال امسال به شدت سیاسی شده است.
یعنی وقایع  ۲۲خرداد اینها را مثل اکثریت جامعه به شدت
سیاسی کرده است و احتما ًال آنها هم امسال به نقشآفرینی
در فضای دانشگاهها خواهند پرداخت .تعدادشان خیلی زیاد
است و هم برای ما و هم برای نهادهای امنیتی و هم
برای تحلیلگران ،رفتار اینها ناشناخته است ،این که چه
رفتاری از خودشان بروز خواهند داد و به دلیل این که
چندان هم تجربهی کار عملی و پیگیر و مستمر سیاسی
نداشتهاند ،طبیعت ًا رفتارهایشان از ثبات برخوردار نیست.
یعنی ممکن است در شرایطی دست به حرکتهای بسیار

هیجانی و عامی و تند بزنند و در شرایطی ممکن است به
شدت آرام بشوند .به این خاطر من فکر میکنم فضای
دانشگاه در مهرماه واقع ًا قابل پیشبینی نیست و مانند
انبار باروتی خواهد بود که یک جرقه میتواند آن را منفجر
کند .ولی این که آیا این جرقه زده خواهد شد یا نه ،باز
برای من چندان روشن نیست .تصور دیگری هم که دارم
این که بهرحال زمام کار از دست فعالین شناختهشدهی
دانشجویی در سالهای گذشته یک مقدار خارج خواهد بود.
همانطور که گفتم ،این فشارهای شدیدی که از طرف
نیروهای امنیتی دارد میآید ،در همین تابستان روزی
نیست که در یکی از دانشگاههای کشور حدود ۳۰ـ ۲۰
نفر از فعالین به کمیتهی انضباطی احضار نشوند و احکام
انضباطی دریافت نکنند ،طبیعت ًا این افرادی که محروم از
تحصیل میشوند ،ممنوعالورود به دانشگاه هم خواهند شد.
یا در سطح دیگر کسانی که فعالتر بودند و پروندههای
قضایی داشتند ،پروندههایشان به جریان افتاده و حتا در
دادگاهها ،من از آقای مؤمنی یاد میکنم که در ۱۰سال
اخیر یکی از فعاالن شناختهشدهای بودند که در رابطه با
مسئلهی دانشگاه کار کردهاند و به نظر من دادگاهشان
یک دادگاه نمادین بود .یعنی ایشان را بهعنوان یکی از
نمادهای جنبش دانشجویی به آنجا بردند تا بهنوعی در
فعالین شناختهشدهی دانشجویی ایجاد ارعاب و تهدید
کنند .بنابراین من فکر میکنم فعالین یک مقدار آن
موقعیت قبلی را نخواهند داشت و این بدنهی دانشجویی
خواهد بود که میداندار خواهد شد ،حاال به شکلهای جدید
و با سازماندهیهای جدید .تصورم این است که اگر این
انتظارات سیاسی مردم از دانشگاه کمی بیش از حد باشد،
احتمال دارد که به جنبش دانشجویی ضربه بزند .یعنی
حاال یک فضای اعتراضی بوده ،این فضا فروکش کرده
است .نباید همهی مسئولیت بازسازی و دوباره سازی آن
فضا را برعهدهی جنبش دانشجویی نهاد.
آقای الهیاری ،شما گفتید که از دید دانشجویان طیف چپ
یکی از اشکاالت بزرگ جنبش دانشجویی همین عدم
حضور مستقلاش در حرکت اخیر بود .االن با این فرصت
دو سه ماههای که جنبش دانشجویی داشته ،هم بدنهی
جنبش و هم در سطح سران ،برای این که تفکر کند و
جایگاه خودش را در این جنبش پیدا بکند و البته از آنسو با
فشار فزایندهای که آقای عربشاهی هم به آن اشاره کردند
بر سران جنبش دانشجویی وجود دارد .فکر میکنید این
دو تناقض باهم میتواند اجازه بدهد که جنبش دانشجویی
بعد از اول مهر آن خالئی را که شما به آن اشاره کردید
پر بکند؟
مهدی اللهیاری :همان طور که من در صحبتهای
قبلیام گفتم ،این که پایه حرکتهای اجتماعی باید
براساس جنبشهای اجتماعی شکل بگیرد ،از یک اصل
علمی نشأت میگیرد که آن هم براساس تناقضها و
تضادهای فعال و زندهای است که همیشه در سطح و
زمینهی اصلی و مادی جامعه به حرکت خودشان ادامه
میدهند .اگر جنبشهایی که براساس سیاست کالن
در جامعه شکل میگیرند پایه خودشان را از روی این
تضادها و تناقضهای پایه و فعال بردارند و بر روی
یکسری تضادهای روبنایی استوار بکنند ،به نظر من این
جنبشها دچار نوعی آسیب و بیماری به نام نخبهگرایی و
دگماتیسم تشکیالتی میشوند و این دگماتیسم تشکیالتی
و نخبهگرایی ،اصل خودرهایی جنبشهای اجتماعی را
نقض میکند .جنبشهایی اجتماعی که به نظر من در
سطحی ،خواستههای مشترک خیلی زیادی با همدیگر
دارند ،ولی این حوزهی مشترکشان دلیل بر عدم استقالل
نسبیاین جنبشها از همدیگر نمیشود .همان طور که
گفتم وظیفهی فعالین این جنبشهای اجتماعی احیای
دوبارهی جنبشهایی است که در طول این چهارـ پنج سال
با سرکوبی گسترده مواجه شدند .چه جنبش دانشجویی که
سرکوب آن به صورت خیلی گسترده در سال  ۸۶نمود
پیدا کرد و چه جنبش زنان که در روز  ۲۲خرداد در میدان

هفت تیر در چند سال پیش با سرکوب گسترده مواجه شد
و چه جنبش کارگری که نمودش در اول ماه مه امسال در
پارک الله خود را نشان داد که  ۲۰۰نفر از فعالین کارگری
دستگیر شدند .به نظر من احیای این جنبشهای اجتماعی
در سرتیتر و اولویت پراتیک (عملی) این فعالین جنبشها
قرار میگیرد.
قرار میگیرد یا باید قرار بگیرد؟ چون بین این دو فرق
است .شما پیشنهاد میکنید یا این که پیشبینی میکنید
که این کار انجام میشود؟
مهدی اللهیاری :او ًال باید قرار بگیرد و در وهلهی دوم
به نظر من این جنبش در سطح وسیعی به این سمت
حرکت خواهد کرد .همان طور که آقای عربشاهی گفتند،
سال تحصیلی امسال با سالهای تحصیلی گذشته فرق
میکند .ولی از دید من به این معنا نیست که حرکتهای
آکسیونیستی رشد پیدا خواهد کرد یا این که ما شاهد
حرکتهایی علنی در سطح دانشگاه و در سطح وسیع
خواهیم بود .منظور من این نیست .ولی در بین تودههای
دانشجویی او ًال سیاسی شدن یک امر بسیار شایعی شده
است ،بخصوص دانشجویان سال اولی که از دبیرستان به
دانشگاه پا میگذارند .در سالهای گذشته به این صورت بود
که این دانشجویان باید در محیط دانشگاه سیاسی میشدند،
ولی االن چیزی که اتفاق افتاده این است که دانشجویان
دبیرستانی سیاسیشده وارد دانشگاه خواهند شد و این یک
تفاوت بسیار عمیقی را با سالهای گذشته ایجاد میکند.
در وهلهی بعد از دید من تودههای دانشجویی به سمت
رادیکالیزم حرکت خواهند کرد که این رادیکالیزم به نظر
من از واقعیت سیاست در جامعهی امروز ایران بلند میشود
و از شکست بسیاری از آلترناتیوهایی که در سطح جامعهی
سیاسی ایران فعال بودهاند .به نظر من از یکطرف پیروزی
جناح اصولگرا و از طرف دیگر بحرانی که یک بحران
ماهیتی در لیبرالیسم ایرانی است و در جنبش اجتماعی هم
نمایندگان خاص خودش را دارد ،این بحران لیبرالیسم در
شرایط کنونی ایران از عواملی است که باعث میشود در

سال تحصیلی آینده ما با رادیکالیزهشدن دانشجویان مواجه
شویم .ولی این رادیکالیزهشدن ،همان طور که گفتم ،به
معنای رشد آکسیونیسم در میان دانشجویان نخواهد بود.
همان طور که از تحلیلهایی که سرداران سپاه در رابطه
با دانشجویان کردهاند و از وقایعی که در این چند وقت
اخیر اتفاق افتاده ،دستگیری و تهدید و احضار فعالین
دانشجویی به کمیتههای انضباطی و دادگاههای انقالب،
ستارهدارکردن دانشجویان فعال که در مقطع کارشناسی
ارشد بسیاری از دانشجویان فعال ستارهدار شدهاند و از
ورود به دانشگاه هم منع شدهاند و این که بسیاری از
نشریات دانشجویی توقیف شده و یا این که هیأت
تحریریهشان دستگیر شدهاند و توان چاپ این نشریه را
در سطح دانشگاه ندارند همه اینها واقعیتیهاییاست که ما
در سال تحصیلی آینده با آن مواجه خواهیم بود .بنابراین
رشد رادیکالیزم و سیاسی شدن در دانشگاهها اتفاقی است
که در سال آینده میافتد و ما این را خواهیم دید .از طرف
دیگر ،شکست دیدگاههای راست در جامعه به نظر من
ممکن است نوعی بهتزدگی و گیجی در بین فعالین
دانشجویی و در بین تودهی دانشجویان ایجاد بکند و این
احتیاج به یک فاصلهی زمانی دارد تا به سمت حرکتهای
برنامهریزیشدهتر و رادیکالتری برود و اینها را در قالب
یک برنامهی مشخص تئوریزه بکند.

جمهوري اسالمي و علوم انساني
سعيد فقيه
احمدی نژاد در مناظره با کروبی به او گفت :رئیسجمهور
باید خودش کارشناس ارشد باشد چراکه اگر احیان ًا دو
کارشناس طرف مشورتش درباره موضوعی دو نظر
ِ
متناقض بدهند آن وقت تکلیف چه میشود؟« .کارشناس
ارشد» بودن رئیسجمهور مقدمهای شد برای نابودی
کارشناسان وکارشناسی ،کاری که در ادامه ودر پی وقوع
حوادثی که نیاز به ذکرآنها نیست به اعالم جنگ علیه علوم
انسانی نیز انجامید ،ابتدا در یکی از دادگاه های فرمایشی
وسپس در بوق های رسانه ای چون کیهان و سرانجام در
سخنان رسمی خامنه ای.
ترس حکومت اسالمی ایران که نه بر اساس سازوکارهای
بوروکراتیک ،قانونی وعقالنی دولتهای نوین که با اتکاء به
سیستمی پدر ساالرانه عمل می کند ،از علوم انسانی و
حتی علوم تجربی بی دلیل نیست .این علوم موجب شکل
گیری پرسشهایی می شوند که سیستم سنتی اقتدار در
حکومت اسالمی قادر به پاسخگویی به آنها نیست.
در این نوع از حکومت اقتدار به سبب احترام همگانی
به سنتی مقدس بدست می آید (بدون هیچ محدودیت
قانونی و مزاحمت قواعد رسمی) .و زمانی که فرمانبران
به افسانه های مقدس حکومتهای سنتی شک می کنند،
اقتدار و مشروعیت این حکومتها به لرزه می افتد که پیامد
آن اعمال زور و خشونت عریان از سوی حکومت بر تابعان
خود است (که اتفاقا آغاز نابودی آن حکومت نیز می باشد).
مارکس وبر می گوید :هرگاه ديديم نظامي افراد را به
اطاعت وادار ميکند ،بايد نتيجه بگيريم که مشروعيت
رهبران يا صاحبان قدرت در چشم اتباعشان فاقد اعتبار
شده است .يعني شرط اقتدار هر آينه به مشروعيت شناخته
شدن از طرف فرمانبران است.
در این میان نقش علوم انسانی ونیز تجربی در نقد و
به چالش کشیدن افسانه های مقدس نقشی محوری و
اساسی است .این علوم ترسی همراه با احترام را از بین
می برد که همچون یک هاله حکومتهای سنتی و افسانه
هایشان را فرا گرفته است .تصورکنیم که از احمدی نژاد
بدون هاله اش چه برجا می ماند؟( ونیز از خامنه ای و کل
این سیستم؟) و دقت کنیم بطور مثال به افسانه ای در
قالب امام غایب و نیز نظارت مدام وی بر تمام مصوبات
دولت احمدی نژاد!
پس بی دلیل نیست ترس حکومت اسالمی ایران از این
علوم واقدامات عجوالنه وخوشبختانه دیرهنگام آنها ،اقدام
حکومت در مقابله با این تهدید چنان شتابزده در حال
انجام است که در روزهای اخیر تعدادی از رشته های علوم
انسانی اعالم شده در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد از
لیست رشته های ارایه شده حذف گردیده است آنهم پس
از آنکه نام بسیاری را به عنوان قبول شدگان در این رشته
ها اعالم کردند و حتی از آنان در آن رشته ها ثبت نام
نموده اند .واکنون مقرر کرده اند ثبت نام شدگان و قبولی
های آن رشته ها در رشته هایی به زعم حکومت مشابه اما
بی خطر و اسالمی ادامه ی تحصیل بدهند ،مثال پذیرفته
شدگان رشته ی فلسفه با گرایش اخالق باید االهیات با
گرایش اخالق اسالمی بخوانند.
پرسش اینجاست که آیا حکومت اسالمی با چنین اقداماتی
می تواند افسانه ها وهاله ی مقدس خود را حفظ نماید؟
آنهم در شرایطی که تحصیالت آکادمیک در ایران در
پی حذف و اخراج اساتید دگراندیش به تمامی از اعتبار و
اثر گذاری اجتماعی ساقط شده است و افراد برای کسب
نیازهای آموزشی و اطالعاتی خود به منابع و مراجع
دیگری روی آورده اند.

در برابر خصوصي سازي آموزش و
علم چه بايد كرد؟

شايد مهمترين توافق ميان دو سويه ي حكومت ،خصوصي
سازي است .خصوصي سازي نه تنها در دولت رفسنجاني
و خاتمي ،كه در دولت احمدي نژاد و حتي بسياري از
جريانات مخالف حاكميت نيز محبوبيتي يكسان دارد.
مسابقه بر سر آن است كه هر يك مدعي است سرعت
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 يك بنگاه است .بايست
سودآور باشد و هزينه بر نباشد .دولت قرار است كوچك
بشود تا جامعه از حالت ركود درآيد .پس بيمارستان ها را به
يك 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 مالك 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 .يك دانشگاه مي خري ،يا مركزي
آموزشي كه پيمانكار دانشگاه پيام نور شده و دوره هاي
اجباري اوليه را توزيع مي كند .خريدار كم نيست .براي
توليد بسته هاي دانشي هم دهها هزار فوق ليسانس و
دكتراي بيكار مي توان موقتي استخدام كرد كه بايد سر
ماه اجاره خانه بدهند .پس مالك 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 يك بنگاه است .بنگاه خامنه اي و شركا.
نه دولتي كه برآمده از مردم است و وظايفي اجتماعي
برعهده دارد.
بله ،اين خصوصي سازي عجب چيزي است .دانشگاه را
به آني به ساندويچي هايدا تبديل مي كند .هر ساندويچ
مديريت اجرايي اما چه خوب و چه گران فروش مي رود.
دانش؟ كيفيت؟ حق جامعه براي برخورداري از آموزش
رايگان؟ استخدامي ثابت براي اساتيد؟ امكانات و تجهيزات
كتابخانه اي و آزمايشگاهي و ورزشي و تفريحي براي
دانشجو؟ معلوم است كه هنوز درست متوجه نشده ايد.

هواداران خصوصي سازي مي گويند :بس است تنبلي اي
جامعه .دولت كوچك 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
براي ترويج خصوصي سازي شاهديم .اما آيا وقت آن
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
كمپين دفاع از آموزش همگاني رايگان و آزاد بايد اين
فرآيند را وارونه كند :خودگرداني آموزشي در دانشگاه ها،
تأمين مالي دانشگاه ها از منابع مالياتي و ثروت هاي
همگاني

دانشگاه خياباني؛ يك
تجربه انقالبي
خيابان -متن زير مصاحبه مجله اينترنتي آرت
كالت با يكي از سازماندهان جوان دانشگاه
خياباني ،ابتكاري در شهر پترزبورگ روسيه،
است كه در شماره ي  17اين نشريه منتشر
شده است.
دانشگاه خیابانی چیست؟ به چه نوع نهادی ارجاع دارد؟
در چه موقعیتی این ایده طرح شد؟ چه کسی آن را پیشنهاد
داد؟
مشارکت کنندگان شما چه کسانی هستند؟
لطفا برای خوانندگان ما درباره ی ساختار این دانشگاه
کمی توضیح دهید.
ارتباط شما با قدرت دولتی ،دانشجویان و شهر چگونه
است؟
پاول آرسنف:
مرا برای تأخیر در پاسخ به سئواالت ببخش .من درگیر
امتحاناتم بودم .من نیز همچون بسیاری از اعضای
دانشگاه خیابانی دانشجوی دانشگاه دولتی هستم .البته
مطمئنا دانشگاه های کنونی در روسیه قادر به ارائه ی
دانشی نیستند که ما به آن عالقه مندیم .از آنجا که بیشتر
دانشگاه ها در این کشور خصوصی ( منظورم غیر دولتی
است ) و پولی هستند تولید متخصصینی در حوزه هایی
با بیشترین امکان موفقیت مالی در آینده در دستور کار
آنهاست .به این دلیل حوزه دانش در این کشور همچون
هر جای دیگری در جهان به زائده ای از ماشین سرمایه
بدل شده است .دقیقا همین مالحظات مبنای تأسیس
دانشگاه خیابانی بود .گروهی از دانشجویان تصمیم گرفتند
که نه تنها علیه سطح ،بلکه علیه کیفیت دریافت دانش
اعتراض کنند .مطمئنا ما تجربه ی جوزف بویز و نهادی
مشابه در دوران پروستریکا را نیز در خاطر داریم .اما برای
ما تنها تولید دانش انتقادی بدیل مهم نیست بلکه بردن آن
به فضای عمومی ( که در کشور ما به سرعت در حال آب
شدن است ) نیز اهمیت زیادی داشت .به همین دلیل بعد
از شماری از جلسات نظری ،ما جلسات خود را به خیابان
افسانه ای سولیانوی منتقل کردیم .مضامین بحث ها در
طول هفته تعییین می شود .هر کس می تواند موضوعی
را پییشنهاد بدهد .مثال هایی از مباحث تاکنونی ما از این
قرارند :کنش های روزمره ی زبان قدرت ،خردگرایی و
رویه های دموکراسی ،نقادی اجتماعی و عمل مستقیم.
آخرین تحول ما تبدیل مباحث به کنش هایی در
فضای شهری بوده است که در ظاهر همچون آرت به
نظر می رسند اما در حقیقت اهداف مستقیم اجتماعی
دارند .ما در اعتراض به ادعاهای ملکی کلیسای روسیه
نسبت به یکی از بهترین دانشکده های علوم انسانی
مسکو کلیسای سنت ایساک را اشغال کرده و شعری
ضد روحانی خواندیمhttp://ru.youtube.com/( .
)watch?v=XkFyo66pw68

ما در ماه می و در یادبود سال  68در جهت اعتراض به
تسخیر فضاهای عمومی توسط تبلیغات تجاری اقدامی
را سازمان دادیمhttp://ru.youtube.com/( .
)watch?v=n_N9FvDe2Gw
اگر با زبان روسی آشنایی داشته باشید می توانید
در وبالگ ما درباره اقداماتمان بیشتر مطلع شوید.
(http://community.livejournal.com/
)newstreetuniver
درنتیجه ما تالش می کنیم پیش شرط هایمان را در آنچه
دپارتمان «اندیشه نابهنگام» (گورکی) نامیده می شود
در معرض ادراک قرار دهیم .ما فکر می کنیم که ایجاد
فضایی شبیه به بحث های هاید پارک اهمیت زیادی دارد.
اما عالقه اصلی ما به شدت معطوف به اکتیویسم پایه ای
و خودگردانی دانشجویی ،تاریخ مقاومت مدنی و فلسفه
معاصر چپ است .ساختار دانشگاه بسیار ساده است .هر
کس از شرکت کنندگان در آخرین جلسه می تواند هر
نوع فعالیتی را در شبکه ی دانشگاه خیابانی برای جلسه
بعدی پیشنهاد دهد و از هر کسی برای مشارکت در اقدام
خودش دعوت کند .درنتیجه دانشگاه خیابانی نوعی انجمن
برای اقدامات آزادی خواهانه است .تنها یک رویداد برای
جلسات هفتگی ما در خیابان سولیانوی فیکس می شود.
البته همچون هر شبکه ی دیگری در اینجا نیز برخی
فعال تر از دیگرانند .اما ساختار دانشگاه خیابانی جلوی
هرگونه کج روی را می گیرد .اگر بخواهم صادقانه بگویم،
قدرت دولتی ترجیح می دهد اگر به صحبت کردن درباره
مباحثمان مشغول باشیم به ما توجهی نکند .ما در خیابان
جمع می شویم و تا به حال هیچ کس به ما نزدیک نشده
است .اما در رابطه با عمل مستقیم باید بگویم که ما مورد
توجه قرار گرفتیم ،اگر چه نه به صورت فیزیکی .اقدامات
ما به صورت موفقیت آمیز انجام شد اما پس از آن زنجیره

ای از نشریات دولتی چیزهای عجیبی را منتشر کردند.
آنها علی رغم میل خود واکنش نشان دادند و در هر دو
مورد موفقیت هایی کسب شد .دانشگاه علوم انسانی مسکو
از ادعای کلیسا معاف شد و شهردار هر قول داد فضای
تبلیغات در فضاهای عمومی را کاهش دهد .شهر به سرعت
متوجه این ابتکار جدید دانشجویان شد .امری که نه حتی
ایرانی ها بلکه برای روس ها نیز نامعمول است .هر هفته
مشارکت کنندگان جدیدی به ما می پیوندند به خصوص
وقتی که بحث های خود را نزدیک به یک دانشگاه دولتی
برگزار می کنیم ( در سنت پترزبورگ ما شمار زیادی از
این دانشگاه ها داریم ) علی رغم نگرش منفی مدیریت
های تمام این دانشگاه ها .آنها حتی آگهی های ما را نیز
پاره می کنند که در تاالرهای سخنرانی و در و دیوار نصب
می کنیم .ما هدف فرعی خود را آفرینش شبکه خودگردان
دانشجویی در دانشگاه های موجود اعالم کردیم چرا که
در مقابل خطر تبدیل شدن به یک پدیده ی خرده فرهنگی
حساسیم .ما در حال حاضر تالش داریم با گروه  Odدر
مسکو و اکتیویست های محلی ( )dspaهمکاری کنیم.
اینها عمده ترین جنبه های فعالیت ما بود.

زير درفش ماركسيسم

جنبش دانشجویی آمریکا
در دهه 60

کریس هارمن

کریس هارمن نظریه پرداز برجسته مارکسیست و از
اعضای کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست
( )SWPدر بریتانیا است .این مطلب بخشی از مقاله بلند
او تحت عنوان « خود انگیختگی ،استراتژی و سیاست «
* است .وی در این مطلب ابتدا علل و زمینه های شکل
گیری جنبشهای اعتراضی جدید و امکانات و پتانسیلهای
آنان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس گرایشها و
چشم اندازهای موجود در بین این جنبشها ( اصالح طلبها
 ،مستقلها  ،اصالح طلبان رادیکال و گرایش انقالبی ) را
تفکیک می کند .هارمن در پایان وضعیت این جنبشها را
در برخی کشورها از نظر می گذراند .در قسمت زیر هارمن
با اختصار تمام گوشه ای از تجربیات جنبش دانشجویی
آمریکا در دهه  60را مرور می کند و با نکته سنجی
تمام روندی را به تصویر می کشد که طی آن جنبشهای
اعتراضی در برخورد با واقعیات سیاسی  ،اصول و مسیرخود
را تغییر می دهند و به اخذ و جذب انگاره هایی می پردازند
که زمانی سر سختانه به نفی آنان برخاسته بودند .هارمن
در حقیقت در صدد بیان این نکته است که حرکت این
جنبشها در بستر واقعیات سیاسی جامعه سرمایه داری ،
زمینه و بستررا برای پذیرش اندیشه های انقالبی فراهم
می کند .منتها انقالبیون و گرایش انقالبی درون این
جنبشها باید به آن سطح از آمادگی و تاثیرگذاری رسیده
باشند که بتوانند از این موقعیت برای کسب هژمونی و به
دست گرفتن رهبری استفاده کنند.
* Chris Harman , Spotaneity,strategy
and
politics,
International
2004 Socialism,octoberr
سازمان عمده جنبش دانشجویی آمریکا  ،جامعه دانشجویان
دموکرات ( ، )SDSفعالیت خود را با دشمنی شدید با آنچه
که « سیاستهای قدیمی » می خواند ،آغاز کرد .رویکرد
سازمان در میثاق پایانی کنوانسیون شیکاگوی آن در
 1969چنین جلوه یافت :
« تا همین چند سال پیش  SDS ،در اکثریت قاطع خود
تمرکزستیز و ضد ایدئولوژی بود .عملگرایی همه آن چیزی
بود که به واقع اهمیت داشت .مارکسیسم به عنوان « چپ

قدیم » رد می شد .طبقه کارگر ناموجود  ،بالموضوع یا
خریداری شده  ،تلقی می شد .سازماندهی ناحیه ای و
دموکراسی مشارکتی مفاهیم کلیدی بودند که سازمان را
تعریف می کردند.
چند ماه پس از تظاهرات عظیم ده هزار نفری در مقابل
پنتاگون در اواخر  SDS ، 1967رادیکالیزه شد .اما
همچنان « ایدئولوژی» را رد می کرد .در این مرحله ،
جنبش شاهد انفجار انواع گوناگون ایده های آنارشیستی
همچون «ییپی « ها ( « ، )Yippiesمادر قحبه ها »
( )Motherfuckersو غیره بود  -آنچه که امروز «
استقالل طلبی » می خوانیم  .اما بعد  ،در پیامد حمالت
بی رحمانه پلیس به تظاهرکنندگان ،در بیرون از تاالر
کتنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو در  1968و موج
سرکوب دولتی که شامل
تیراندازی منجربه قتل
اعضای حزب « پلنگان سیاه
«( )Black Panthers
نیز شد  ،فعاالن چپ نو
دریافتند که شعار « کار
خودت را بکن !» دیگر کافی
نیست».
مبارزه علیه جنگ ویتنام و
برای آزادی سیاهان ،ماهیت
دولت سرمایه داری آمریکا را
افشا کرد و به درک این ]حقیقت[ انجامید که باید آن را
سرنگون کرد .جنبشی که به راه افتاد و از بسیاری جهات
شبیه جنگ صلیبی اَبَر ایده آلیستی کودکان می نمود ،به
شکل فزاینده ای عبوس و جدی بود .مساله بسیار جدی
شده بود  .این امر جنبش رادیکال را واداشت تا خود –
ودر نتیجه ایده هایش – را جدی تر بگیرد ...همچنان که
اعضای جنبش دانشجویی  SDSبه جستجوی تعاریف
سیاسی طی این دوره از بی ثباتی سریع برآمدند  ،نخستین
تالشهای آنها رنگ و طعم ایدئولوژی ستیز چپ نو را پیدا
کرد  .در یک روال ویژه  ،هر مرحله تازه ای از جنبشهای
در حال ظهور در جامعه آمریکا  ،و هر مرحله جدیدی

نشسته و آبجو مي خوردند و در پشت ميز سومي مرد
بيني پهن نشسته و او هم چاي مي نوشيد .از بس كه
كل جريان مضحك به نظر مي رسيد نزديك بود كه با
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
بيست سال كار مخفي در روسيه
سوار قطار شدم.
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
وقتي به شهر رسيدم مرد بيني پهن ديده نمي شد .در
شهر آن قدر پرسه زدم تا نزديك بود از خستگي از پا
قسمت دهم
بيفتم .سپس تصميم گرفتم به منزل يكي از دوستانم كه
پرستاري بود در بيمارستان «جامعه پزشكي» در خيابان
پوشكين زندگي مي كرد بروم .در آنجا لقمه اي نان و
يكبار الزم بود يك بسته اعالميه را حمل كرده و مسائلي يك فنجان چاي صرف كردم  .اعالميه ها را در اتاق او
را با دو كارگر لوبوتيني در ميان بگذارم .صبح در حالي پنهان نموده و وقتي كه به اندازه ي كافي استراحت كردم
كه به اطراف خود نگاه مي كردم به طرف ايستگاه شروع به خانه برگشتم.
به حركت كردم .وقتي كه سوار قطار شدم متوجه مرد ولي اين تازه اول كار بود آن شب به وسيله ي پليس از
مظنوني كه داراي بيني پهني بود شدم او سوار واگن بعدي خواب بيدار شدم .در بين آنها چشمم به همان مرد بيني
شد .هنگامي كه در ايستگاه لوبوتن از قطار پياده شدم او پهن افتاد .آن قدر ناراحت شدم كه تصور مي كردم دارم
هم به پائين آمد به سكوئي كه رفقاي كارگر را قرار بود خواب مي بينم .بالفاصله به خود آمده و پي بردم كه حقيقت
ببينم نظري انداختم آنها منتظرم بودند .از كنارشان گذشته تلخي است اين بار نوبت من رسيده بود كه به زندان روم.
و ظاهرا آنها را ناديده گرفتم .آنها فورا دريافتند كه مسئله گوئي برايم عادت شده بود كه مرتب خوش شانسي بياورم.
اي وجود دارد و هيچ گونه ابراز آشنائي با من ننمودند به در ورشو فعاليت نموده بودم به خارج مسافرت كرده و
كافه اي رفته و فجاني چاي سفارش دادم  .در حالي كه كارهاي بسيار مهم و خطرناك را در خاركف به مدت يك
مشغول نوشيدن چاي بودم فكر مي كردم كه بعد از آن سال انجام داده بوديم و اكنون وقتش رسيده بود كه اين
بايد چه كنم .در پشت ميز ديگري همان نزديكي رفقايم ها همه تالفي شوند .اما تمام اين توجيهات فلسفي ام
نمي توانست جلوي احساس تلخي را كه با مشاهده از
دست دادن آزاديم به من دست داده بود بگيرد .همه ي
كساني كه براي اولين بار چنين چيزي را تجربه مي كنند
حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است
همين احساس من را دارند .و بدتر اين كه با ديدن قيافه
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان
ي خوشحال افسر پليس بيشتر عصباني مي شدم .مادامي
 Nordeaكه اتاقم زير و رو مي شد او با بذله گوئي پرسيد « خيلي
نام بانك در سوئد
ناراحت شدي؟ حتما فكر مي كردي ماجرا مثل آن رمان
نام دارنده حساب
Jens-Hugo Nyberg
فرانسوي اتفاق خواهد افتاد كه افسر جوان و رشيدي رو
account number: 155 69 28-8 SEK
به رويت ايستاده و مي گويد :مادام گرچه اين كار قلبم را
 IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288مي شكند اما چاره اي نيست به نام قانون تو را دستگير
 BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESSمي 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
شماره هاي پيشين خيابان را مي توانيد از اين لينك
« سرمايه خيلي داري ولي فقط شصت كوپك در كيفت
نيز دانلود كنيد
است»
بقيه شب را مجبور شدم در ايستگاه پليس بگذرانم جائي
 http://www.negah1.com/xyaban/XYABAN.كه يك فاحشه مست با آخرين توانش فرياد مي كشيد تا
موقعي كه اشعه هاي نوازش كننده ي طلوع آفتاب همه

پاورقي

از بروز بحران  ،بمثابه یک ویژگی ابدی جهان تحلیل
می شد ...به زودی « ایدئولوژی ستیزی » به عنوان یک
ایدئولوژی  ،تبدیل به « جستجوی یک ایدئولوژی» بمثابه
یک ایدئولوژی شد .این افسانه رواج یافت که  SDSبنا به
تجربه خود در آستانه شکل بخشیدن به یک سنتز سیاسی
ویژه و اساسا نوین آمریکایی است .زمانی که معلوم شد که
این سنتز محلی و فراگیر قرار نیست نمایان شود  ،جنبش
شروع به جستجوی چشم اندازهای وارداتی کرد .
در این برهه گروهی وارد  SDSشدند که ظاهرا ایدئولوژی
مورد نظر را ارائه می کردند  :سازمان جزم گرای مائوئیستی-
استالینیستی کارگران پیشرو(.)PL
« واکنش اولیه اعضای بومی  SDSبه آنها بسیار خصمانه
بود « اما به زودی معلوم شد که « دست کم مجهز بودن
اسمی  PLبه یک جهان بینی منسجم امتیازی مهم است
» ،و چنین می نمود که این سازمان پاسخی محکم و
منسجم به شرایط رو به وخامتی داشت که چپ نو خود را
گرفتار آن می دید .تنها راهی که رهبری حاکم  - SDSو
هزاران تن از پیروانشان  -می توانستند از طریق آن به
این وضع واکنش نشان دهند این بود که خود به شکل
فزاینده ای مواضع سخت تری اتخاذ کنند .در کنوانسیون
 ، 1969برخی از اعضا موضع سیاسیشان همان چیزی بود
که اکنون آن را به عنوان سیاست
« استقالل طلبی » ** تعریف
می کنیم و از یک یا دو روایت
«مارکسیسم » استالینی شده
استقبال و دفاع کردند .آنگاه که
چهره واقعی امپریالیسم آمریکا
روشن شد ،مردم خواستار جنگ
شدند  -و جنگ به معنای جنگ
ایده ها و تشکیالت بود  .تراژدی
این بود که چپ مارکسیست
واقعی که بسیار کم شمار بود (
و اشتباهات خود را داشت)  ،عرصه را برای کسانی گشود
که ایده ها و تشکیالت آنها اساسا غلط بود.
** « استقالل طلبی « ( )Autonomismعنوانی
است که هارمن برای آن گرایشهای حاضر در جنبشهای
اجتماعی اعتراضی بر می گزیند که علی رغم تنوع شیوه
های فعالیت  ،دو ویژگی مشترک دارند  :نخست مردود
شماردن سازش و مانورهای سیاست رسمی و اصالح
طلبی ناظر بر آن و دوم رد سازماندهی انقالبی حول
هدفهای استراتژیک که در تضاد با نظام به طور کلی قرار
دارد .
چيز آرامش بخشيد .در جلوي چشمانم آن زن حوله اي
از يك 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.
صبح زود به يكي از زندان هاي معروف خاركف منتقل
شدم  .رئيس زندان در آن هنگام ستوان سرهنگ ديخوف
كه خط ريش هايش  ،چشمان لوچ و حالت جاني مانندش
مرا به ياد كليد داران زندان مي انداخت كه ميلتسن به
خوبي وصفشان كرده است .ديخوف دو سرباز قابل اعتماد
داشت ،استاونيك و ملينك آنها به نوبت در راهروي مخفي
كشيك مي دادند .از اين راهروي باريك و تاريك 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.
استانيك و ملينك عجيب خوب تربيت گشته بودند .آنها
ترجيح مي دادند بميرند ولي جواب سئواالت مرا ندهند.
هركس بعد از مدتي زندان ماندن آرزو دارد بتواند صداي
خودش را بشنود و من هم سعي نمودم صحبت با ملينك يا
استانيك 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  .از آنجائي كه قد كوتاهي داشتم برايم مشكل بود
كه خود را به آستانه ي پنجره ي بلندي كه وجود داشت
برسانم و احتماال گوشه اي از آسمان را ببينم .در تمام
مدت روز نمي توانستم دراز بكشم چون تختخوابم فقط
در ساعت  6بعدالظهر پائين آورده مي شد .در حدود پانزده
بيست دقيقه اي در گوشه ي پرتي از حياط زندان اجازه
داشتيم قدم بزنيم .در انتهاي حياط پاسگاه مرد نگهبان
قرار داشت  ،پشت سرم نگهبان ديگري كه مطلقا ساكت
بود قدم مي زد.
بر خالف تمام آن شرايط بد ما يك 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 ...

یک نیروی ضعیف چگونه می
تواند بر نیرویی قوی تر از
خودش پیروز شود؟
بخش سوم
احمد پوري
دگم تقدس به کجا می انجامد؟
زمانی که یک تئوری ،ایدئولوژی ،دین یا تاکتیک خاصی را
مقدس اعالم می کنیم به این مفهوم است که مردم دیگر
!حق شک کردن ،انتقاد کردن و اصالح این امور را ندارند
بزبان دیگر مقدس ترین چیزها در حقیقت ضعیف ترین ها
هستند ،که تاب انتقاد را ندارند .علم تنها شمشیری است
که با انتقاد زنگش زدوده شده و تیز تر می شود .علم با
اصالح دائمی خود بیشتر و بهتر به مردم خدمت می کند.
شک در هر تئوری علمی موجب پیشرفت ،درک عمیق
تر و بهتر انسان می شود .شک در ادیان موجب کفر و
ذاللت دائمی می شود! شک در قدرت و نظام دیکتاتوری
موجب خیانت به مقدسات نظام شده و او را از تمامی
حقوق انسانی محروم کرده مستحق هر گونه مجازات می
شمارند! با اظهار ندامت و توبه ،شکنجه و تجاوز قطع نمی
شود .تا روزی ادمه خواهدیافت که از هر گونه شخصیت
انسانی تهی شده ،شکنجه بازجویان را نعمت الهی برای
رستگاری در این دنیا و آن دنیا بشمارند و عاشقانه به وجود
بازجویان،معتقدات و دستوراتشان عشق بورزند!
حاال نتیجه تقدس و ماورائیت بخشیدن به تئوری مبارزه
مسالمت آمیز را در نزد دانشمند و ایران شناس بزرک آقای
حمید دباشی مالحظه بفرمائید!
« شما به عرفان اسالمی که نگاه می کنید ،متوجه می
شوید که در واقع ترس کالمی و فقهی از خدا در آن تبدیل
به عشق و محبت عرفانی نسبت به خدا می شود... .
باید این قصهها را مدام باز خوانی کرد .باید به عرفان
برگشت و البته بدیهی است که منظورم این نیست که در
دام عرفان بیافتیم ...
االن فیلم گاندی از  Richard Attenboroughرا
همه باید دور هم جمع شویم و تماشا کنیم .این فیلم
صحنهای دارد که در آن حدود  50نفر کارگر جلوی
کارخانهای ایستاده اند .پلیس میآید یک ردیف را چماق
میزند ،ردیف اول میافتند ،بعد پلیس چماق به دست
میرود سراغ ردیف بعدی ،باز چماق میزنند و میروند
سراغ ردیف سوم .همه را لت و پار میکنند .در پالن بعد
ما خبرنگار آمریکائی را می بینیم که گوشی را بر میدارد و
میگوید هر برتری اخالقی که غرب داشت در این لحظه
تمام شد و رفت و این مشابه شرایط امروز ایران است.
این فیلم را باید بارها تماشا کرد و با شرایط بومی ایران
تطبیق داد».
این برخورد ،بررسی علمی و تاریخی مسئله را به سطح
اخالقیات ازلی و ابدی مذهبی تنزل می دهد .فراموش
می کنند که حتی برای اصالح این رژیم احمدی نژادها
و قداره بندانشان باید جای خود را به موسوی یا کروبی و
طرفدارنشان بدهند .بزبان دیگر مسئله پایئن کشیدن این
افراد از موضع قدرت است .با توجه به ماهیت توتالیتر و
بنیادگرای این رژیم مذهبی ،کناره گیری از قدرت با بحث
و استدالل امکان پذیر نیست .باید دریچه ذهنمان را به
راه کارهای دیگر باز کنیم تا هزینه تغییرات را به حداقل
برسانیم.
هرگونه برخورد غیر علمی ،اغراق آمیز و تقدس بخشیدن
به یک شیوه خاص مبارزه ،تنها موجب کشتار بیشتر توده
ها خواهد شد .براستی چرا این استادان بزرگ ،روش علمی
خود را که هر روز در دانشگاه بکار می برند ،در جنبش
های اجتماعی و مبارزات طبقاتی فراموش می کنند؟
راه توده ها برای کسب آگاهی و نیل به پیروزی از طریق
شکستن دگم ها ،بت های مقدس و خرافات می گذرد.
اپوزیسیون بدون تجدید تعریف موقعیت خود در هر شرایط
جدید ،بدون گذر از خود و دگم های حاکم نمی تواند
رسالت تاریخی خود را ایفا کند.
ادامه دارد...

