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اســتقالل  و  برابــری  آزادی،  بــرای 
ــا هــم همــدل و همراهیــم! دانشــگاه ب

ــهی ــجوییازده ــاالندانش ــایآنرافع ــدهیاعض ــشعم ــهبخ ــق(ک ــانخل ــپایران)فدائی ــزبچ ح
ــهامکانهــای ــهیسیاســیازیکســووامیــدب ــهفراخــورتجرب ــهامــروزتشــکیلمیدهــد،ب ــاب پنجــاهت
رهاییبخــشایجــادشــدهدرمبــارزاتدانشــجویانازســویدیگــر،خــودرامکلــفبــهاســتقبالازمبارزات
دانشــجویان،انتقــالتجربیــاتبــرایپیشــگیریازخللهــاودرنهایــتهمدلــیسیاســیبــاایــنمبــارزات

میدانــد.

ازایــنرونشــریهیُمــروا،درشــمارهیســومخــودمبــارزاتدانشــجوییرامرکزتوجــهخودقراردادهاســت.
مصاحبــهبــایــکدانشــجوازایــران،ترجمــهیمقالــهایبــاموضــوعنســبتتــز»تحمــلســرکوبگرانه«ی
هربــرتمارکــوزهبــاجنبــشدانشــجویی،کــهدرایــرانعمومــًابــاکتاب»انســانتــکســاحتی«ونگاههای
ــهاعتراضــاتدانشــجوییدرســپهر ــشدانشــجوییشــناختهمیشــود،نگاهــیب ــهجنب ــاوتاشب متف
سیاســیایجــادشــدهپــسازاعتراضــاتآبــاننــودوهشــت،درمقالــهایبــهاعتراضــاتآبــانودیمــاه
۹۸تحــتعنــوانمطالبــاتانباشــتهشــدهوبــدونپاســخ،جاییبــرایتــرسازســرکوبنگذاشــتهاســت
پرداختــهاســت،ازیکــیازفعــاالندانشــجوییدهــهیپنجــاهونــگاهدقیقتــربــهآندوراناعتراضــیو
یــکتحلیــلازنســبتوضعیــتموجــودومســئولیتتاریخــیفعــاالندانشــجویی،ترجمــهیمصاحبــهای
ــهایدر ــانهاومقال ــردنانس ــک«ک ــمندو»ه ــوژیهوش ــوردتکنول ــهایدرم ــن،مقال ــیکای ــانائوم ب
رابطــهباجنبشهــایاجتماعــیوضــرورتتدویــنیــکاســتراتژیمشــترکدرجنبــشدانشــجویییکــی

دیگــرازموضوعاتــیاســتکــهمطالــبشــمارهیســومنشــریهیُمــرواراتشــکیلمیدهنــد.

باامیدبالندگیبیشازپیشمبارزاتدانشجوییدرایران

مرادرضاییوعلیصمد

ــغ ــیوتبلی ــرایبازارگرم ــی،ب ــیواجتماع ــایسیاس ــخپدیدهه ــیتاری ــی،دربررس ــاناصل ــمجری ژورنالیس
اگــرمخاطــب نــهبیجــواب،کــهمحــالمــیرود. تولیــدیاش،همــوارهســراغپرســشهای محتــوای
ــاهو ــالپنج ــردرس ــه»اگ ــدک ــشهابودهای ــنپرس ــنوایای ــوارهش ــید،هم ــیباش ــاناصل ــانههایجری رس
ــعنمیشــد، ــردادواق ــایبیســتوهشــتم ــرکودت ــًا»اگ ــامث ــابنمیشــد،چــهمیشــد؟«،وی ــتانق هف
ــه ــرب ــگاهدقیقت ــراین ــنپرســشها،البتــهکــهب ــهچــهســمتیمیرفــت؟«.طــرحای ــرانب تاریــخسیاســیای
پدیدههــایسیاســیواجتماعــیالزمبــهنظــرمیرســند،امــابایــدبــاتاکیــدهوشــیاربــرایــننــکاتبــهســراغ
ــدارد. ــاهیــچفــرد،طبقــهومنــشسیاســیای،تعــارفن ایــنپرســشهارفــتکــهاواًلتاریــخوتحــوالتآن،ب
گذشــته،واقــعشــدهاســتوراهــیبــرایتغییــرآنوجــودنــدارد.دومــًاهیــچپدیــدهیسیاســیواجتماعــیای،
ــیرا ــوارهانتخابهای ــده،هم ــلنیســت.حــالوآین ــلوتاوی ــلتحلی ــدتاریخــیطــیشــده،قاب مجــردازرون
پیــشرویجوامــعمیگذارنــد،کــهبــاتحــوالتگذشــتهمقیــدومحــدودشــدهاند.چــهایــنانتخابهــاراهبــه
ترقــینســبتبــهوضعیــتموجــودببــردوچــهعقبگــردینســبتبــهآنهــاباشــند.هــرچنــدذکــرایــننکتــهنیــز
الزماســتکــهفراموشــیعمــدییــاســهویمســیرگذشــته،بــاتمــامجزییــاتآن،جوامــعرابــهتکــرارآنچــهکــه

ــودهاســتمحکــوممیســازد. ــوبب درگذشــتهنامطل

ــخسیاســی ــلدرتاری ــر،جنبشهــایسیاســیدانشــجویان،حداق ــاندقیقت ــهبی ــاب ــشدانشــجویی،ی جنب
ایــران،همــوارهدرســویمترقــیوعدالتخــواهایســتادهاســت.مبــارزهیسیاســیبــامبنــایآرمــانآزادیو
برابــری،درمقاطــعتاریخــیمختلــفجنبــشدانشــجوییایــران،یــاجریــانهژمــونسیاســیدردانشــگاهبــوده

اســتویــادســتکــمبــهعنــوانیکــیازاصلیتریــنجریانــاتسیاســیموثــرعمــلکــردهاســت.

عــروجوفــرازمجــددآرمــانآزادی،برابــریواســتقالدانشــگاه،بــهویــژهازابتــدایدهــهینــود،ومبــارزات
دانشــجوییبــراســاسایــنمبانــی،لــزومنــگاهدقیقتــربــهروندهــایسیاســیحاکــمبــرمراکــزآمــوزشعالــی
درایــرانرانشــانمیدهــد.آندســتهازجریانــاتسیاســیکــهازگذشــتهتــاامــروزمبــارزهبــاوضعیــتموجــود
ــاطمســتقیم، ــهدرشــمایلارتب ــد،اگــرن ــریواســتقالدانشــگاهراســازماندادهان ــتآزادی،براب ــامحوری ب
امــابــاهــرآنچــهدرتــواندارنــد،حمایــتازایــنمبــارزاترابــهعنــوانیکــیازوظایــفخــودتلقــیمیکننــد.
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عنــوان بــه شــدن، دانشــجو ســوال-
ــد،طبــقتلقــیجامعــه ــتجدی یــکهوی
یــکمرحلــهیجدیــداززندگــیافــراد
اســت.شــماایــنتفــاوتایــنمرحلــه
رابــادورههــایقبلــیدرچــهســطحی

؟ میبینیــد

ــرایکســانی ــهدانشــگاه،ب پاســخ-ورودب
کــهانتظــاراتذهنــیازفضــایآندارنــد،
ــلاز ــت!قب ــتاس ــکشکس ــهی ــبیهب ش
ــراد ــتدراف ــنذهنی ــهدانشــگاهای ورودب
وجــودداردکــهواردفضایــیمتفــاوتو
ــه ــیک ــنمعن ــهای ــرب ــرمیشــوند.برت برت
امــکانفعالیــتفرهنگــیواجتماعــیو
سیاســیبیشــتراســت.فضــایعلمــی
ــًا ــهغالب ــزیک ــبیهچی ــتوش ــماس حاک
آن میتــوانســراغ غــرب درســینمای
راگرفــت،روابــطآکادمیــکمنظمــیو
حســابشــدهایوجــوددارد.بــهویــژه
اینکــهازمقطــعدبیرســتانوبــهطــور
یــک پیشدانشــگاهی، در خاصتــر
ذهنیــتمســابقهایهــمایجــادمیشــود.
انگارهمــهدارنــدمیدونــدتــاازخطــی
عبــورکننــدکــهآنطــرفایــنخــطهمــه

ــرقدارد! ــزف چی

امــابــاورودبــهدانشــگاههمــهیایــن
یــا دانشــگاه، میشــکند. فرضیــات
ــل ــندرآنتحصی ــهم ــیک ــلجای حداق
میکنــم،شــبیهیــکدبیرســتاناســتکــه
ابعــادبزرگتــریداردوالبتــهکاسهــا

تــکجنســیتینیســت.

ســوال-یعنــیفعالیــتعلمــیوفرهنگــی
ــگاهرواج ــیدردانش ــیوسیاس واجتماع

نــدارد؟

میتوانــم کــه علمــی نظــر پاســخ-از

قاطعانــهبگویــمخبــرینیســت.نــهاســتاد
ــهی ــشومطالع ــارپژوه ــجوانتظ ازدانش
گســتردهراداردونــهدانشــجویانحــال
ــد. ــهرادارن ــنزمین ــهدرای ــقمطالب ورم
ــی ــیروزاولمعرف ــاکتاب ــکجــزوهایی ی
میشــود.ماننــددبیرســتان،اســتادآن
راتدریــسمیکنــدودرآخــرتــرمهــم
بــا ازهمــانمحتــواامتحــانمیگیــرد.
ــره ــرنم ــرس ــوانب ــهمیت ــاوتک ــنتف ای
ــدهام، ــنندی ــهم ــهزد.البت ــااســتادچان ب
مــوردسواســتفادهی در شــنیدهها امــا
ایــن از دانشــگاه اســاتید از بخشــی
ــاد ــرنمــراتهــمزی ــتب ــتحاکمی موقعی

ــت. اس

درزمینههــایفرهنگــیوهنــریالبتــه
ــا ــاآنه ــتند.ام ــالهس ــجویانیفع دانش
اجراکننــدگان عنــوان بــه بیشــتر هــم
دانشــگاه نظــر مــورد مناســبتهای
امــکان یعنــی میکننــد. فعالیــت
خاقیــتوانجــامکارهــایگروهــیعمــا
ســلبشــدهاســت.بــهطــورمشــخصدر
مــوردموســیقی،اجــازهیتمریــنگروهــی
ــازهی ــهداشــتناج ــوطب دردانشــگاهمن
اســت. فرهنگــی معاونــت از کتبــی
صــدور بــرای هــم فرهنگــی معاونــت
مجــوز،ارائــهیطــرحبــراییــکاجــرا

یــاحکومتــی یــکمناســبتدینــی در
عمــًا راه بنابرایــن میکنــد. طلــب را
ــرایکارمســتقلوخــاقبســتهاســت. ب
باقــیفعالیتهــایهنــریهــمچنیــن

دارنــد. وضعیتــی

فضــا سیاســی، فعالیــت مــورد در امــا
اســت. کنندهتــر امیــدوار

فضــای مــورد در میتوانیــد - ســوال
ــل ــهدرآنمحص ــگاهیک ــیدانش سیاس

هســتیدبیشــترتوضیــحبدهیــد؟

در عمــدهیسیاســی بلــوک پاســخ-دو
جامعــه فضــای از متاثــر دانشــگاهها،
وجــوددارد.یــکطــرفبســیجوجامعــهی
قشــر نماینــدهی عنــوان بــه اســامی
ــوان ــهعن ــامیب ــناس ــراوانجم اصولگ
حضــور اصاحطلــب قشــر نماینــدهی
ــرایفعالیــتسیاســیاعــم ــد.آنهــاب دارن
ــزارینشســت ــابرگ ازانتشــارنشــریات،ی
آنهــا از وســمینار،روابطــیدارنــدکــه
دیگــر طــرف در میکننــد. اســتفاده
معترضیــنبــهوضعیــتهســتند.بخشــی
حرفــهای صــورت بــه دانشــجویان از
دســتبــهســازماندهیوکارهــایمشــابه

ایــناســت امــامهمتــر میزننــد.

ــا، ــاصوبزنگاهه ــایخ ــهدروضعیته ک
اکثریــتعمــدهیدانشــجویان،کــهعمومــًا
فعالیتهــای در و نیســتند سیاســی
بــه هــم نمیکننــد شــرکت سیاســی
معتــرض دانشــجویان ایــن ســمت
آنهــاهمراهــی بــا و کشــیدهمیشــوند
میکننــد.ایــندوقطبــیرابــهصــورت
دیــد. دانشــگاه در میتــوان شــدید
ــم ــدنقاس ــتهش ــهیکش ــرقضی ــًاس مث
ســلیمانی،بســیجوجامعــهیاســامیدر
دانشــگاهعــزاداریبــهراهانداختــهبودنــد.
انجمــناســامیهــمبــهنمایندگــیاز
مناســک ادای حداقــل اصاحطلبــان،
عمــوم امــا میآوردنــد. در را عــزاداری
دانشــجویانبــهایــنوضعیــتمعتــرض
ــکل ــرش ــهه ــودراب ــراضخ ــدواعت بودن

میدادنــد. نشــان مقــدور و ممکــن

دانشــجو دختــران وضعیــت ســوال-
ــارهای ــانفش ــاهمچن ــت؟آی ــهاس چگون
حراســتبــررویایــنداشــنجویانوجــود

دارد؟

پاســخ-ایــنبســتگیبــهروزووضعیــت
دارد.هیــچقاعــدهیمشــخصینــدارد.
گاهــیفشــارهایعجیــبوغریــبوارد
میکننــدوهــرنــوعپوششــیرامســالهدار
بــه تلقــیمیکننــد.گاهــیهــمکاری
ــهنظــرمیرســد کســیندارنــد.درواقــعب
بــا نســبتی دانشــجو، زنــان بــر فشــار
ــی ــیدارد.یعن ــاباجتماع ــتالته وضعی
وقتــیقــراراســتهمــهرابترســانند،از
ــاندن ــزارترس ــواناب ــهعن ــارهاب ــنفش ای
اســتفادهمیکننــد.امــاهمیــنمســاله
ــاد ــتاعتراضــیایج ــکظرفی ــدی میتوان
کنــد.بــهایــنمعنیکــهدختــراندانشــجو
حتــیبــاطــرزپوشــشخــود،اعتــراض
نشــان محدودیتهــا ایــن بــه را خــود
در میدانیــد کــه همانطــور میدهنــد.
یکــیدوســالاخیــرچنــداعتــراضجــدی
بــهایــنبرخوردهــاشــدهاســتوحکومــت
هــممیترســدکــهایــناعتراضــاتفراگیــر
شــود.بنابرایــنمحدودیتهــارانــهبــه
صــورتدائمــی،بلکــهبــهشــکلیــکابــزار

فشــاراســتفادهمیکننــد.

ــیار ــالهایبس ــهدرس ــیک ــوال-بحث س
بــهآنتوجــهدادهشــدهاســت،مفهــوم
در ویــژه بــه آمــوزش« »کاالســازی
دانشگاههاســت.تجربــهیشــمادرایــن

چیســت؟ زمینــه

پاســخ-پولــیشــدنآمــوزش،قبــلاز
نــگاه دانشــگاهشــروعمیشــود.شــما
کنیــد،درســالهایاخیــرحتــییــکنفــر
ازنفــراتبرتــرکنکــور،درمــدارسعــادی
ــدارس ــوزم ــشآم ــدودان درسنخواندهان
بودهانــد. قیمــت گــران غیرانتفاعــی
آموزشــگاههایکنکورهــمبخــشدیگــر
قضیــههســتند.بــرایکنکــوردادن،دانش
ــنآموزشــگاهها ــهای ــوراســتب ــوزمجب آم
کنکورهــم کتابهــای کنــد. مراجعــه
ــب ــبوغری ــایعجی ــاقیمته ــنروزه ای
ــهاینکــهدرســالهای ــاتوجــهب ــدوب دارن
ــکلدادو ــرش ــیتغیی ــامآموزش ــرنظ اخی
کتابهــایدرســیعــوضشــدند،امــکان
اســتفادهازکتابهــایدســتدومهــم
ــل ــیقب ــیحت ــدهاســت.یعن ــدودش مح
بــهدانشــگاه، بــرایورود و ازدانشــگاه
ــولاســتکــهتعییــنخواهــدکــرد ــنپ ای
چــهکســیکجــادرسبخوانــد.حتــی
پــسازآمــدننتایــجکنکــور،بــازپرداخــت
ــت ــتهاس ــابرش ــاورانانتخ ــهمش ــولب پ
دوران آن اضطــراب بــه توجــه بــا کــه
میتوانــدباعــثانتخــابرشــتهیدرســت
هــم دانشــگاه بــه ورود از پــس بشــود.
چنــانکــهمیدانیــدنــودوســهدرصــد
دانشــجویان،شــهریهپرداخــتمیکننــد.
ازشــهریههاینجومــیوچنــددهملیونــی
ــا ــهب دانشــگاههایغیرانتفاعــیخــاصک
میشــوند، شــناخته پردیسهــا عنــوان
میلیــون یــک حــدود شــهریههای تــا
شــبانه. دولتــی دانشــگاههای تومانــی
ــابو ــایکت ــدهزینهه ــنبای ــرای ــاوهب ع
ــه ــتک ــرراهــمدرنظــرگرف ــوازمالتحری ل
پرداخــت شــهریه کــه دانشــجویانی آن
پرداختشــان بــه ناچــار هــم نمیکننــد
هســتند.عــاوهبــرایــندررشــتههایی
ماننــد دارنــد، عملــی واحدهــای کــه
حتــی مهندســی، و هنــری رشــتههای
ــکتکــهآهــن ــلی ــنوســایل،مث اولیهتری
بایــد دانشــجو خــود را آزمایــش بــرای

ــرد. بخ

دایــرهی دانشــگاهها شــدن پولــی امــا
دانشــگاه ســلفهای دارد. وســیعتری

بــهبخــشخصوصــیواگــذارشــدهاند.
کــه شــنیدم مــن دانشــگاهی یــک در
رســتوران بــه را خوابــگاه کتابخانــهی
یعنــی کردهانــد! تبدیــل خصوصــی
دولــتعمــًاهیــچقســمتیازهزینههــای
نمیگیــرد. عهــده بــر را دانشــگاهی

لیســانس دورهی در درســی پروژههــای
هــم لیســانس فــوق پایاننامههــای و
ــهی ــندرپروس ــتند.بنابرای ــیهس خریدن
آمــوزشعالــی،ازچنــدســالپیــشاز
ورودبــهدانشــگاهتــاپایــانآن،خانوادههــا

مجبــوربــهتقبــلهزینههــاهســتند.

ســوال-درقبــالایــنهزینههایــیکــه
میتوانــد دانشــگاهی مــدرک گفتیــد،

شــود؟ تلقــی ســرمایهگذاری یــک

پاســخ-عمــًاخیــر!چــونهــردانشــجویی
کــهروابــطوپارتــینداشــتهباشــد،مطمئن
اســتکــهمدرکــشبــهدردینخواهــد
ــدازآنکســب ــرارنیســتبتوان خــوردوق
درآمــدکنــد.دوراندانشــجوییایــنروزهــا
تبدیــلبــهدورهایشــدهکــهفــردحداقــل
ــبو ــغلمناس ــردنش ــداک ــیدرپی ناتوان
کســبدرآمــدراپشــتگــوشبینــدازد.

نیروهــای از شــما خواســتهی ســوال-
ــا ــاآنه ــت؟آی سیاســیاپوزیســیونچیس
میتواننــدبــرایایــنشــرایطســیاهیکــه

توصیــفکردیــدکاریبکننــد؟

پاســخ-واقعیــتایــناســتکــهنســلمــا
ــهتغییــرنــدارد.هــر امیــدواریچندانــیب
تــاشمیکنــد.شــاید آن بــرای چنــد
ــه ــدک ــنباش ــاای ــنتاشه ــزهیای انگی
ــا ــنمصیبته ــارای ــاگرفت ــدازم نســلبع
نشــود.امــانیروهــایسیاســیمخالــف
ــا ــدب ــااًلبتوانن ــامیاحتم ــوریاس جمه
ــکات،راه ــائلومش ــقمس ــناختدقی ش
حلهــایکارشناســیشــدهارائــهبدهــدو
ــد. ــراردهن ــاردانشــجویانق آنرادراختی
ایــنحداقــلمیتوانــدیــکامیــدواری
ــروضعیــتایجــاد ــهامــکانتغیی نســبتب

ــد. کن

-ممنــونازشــرکتشــمادرایــنمصاحبــه
وبــهامیــدموفقیتهــایعلمــیشــما.

-مــنهــمازدعــوتبــهایــنمصاحبــه
میکنــم. تشــکر
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» دانشگاه ضد انقالب «؛ 
          هربرت مارکوزه و سرکوب جنبش های اعتراضی دانشجویی

برایانت ویلیام اسکولوس- نوآ واش           ترجمه : حسین غبرایی                        

چکیده

دانشــکدهها اخیــر اعتراضــات افزایــش بــا
اقتصــادی، بیعدالتــی اشــکالمختلف علیــه
واکنشهــای نــژادی، و اجتماعــی سیاســی،
و دانشــجویان ســایر از مداومــی و ترســناک
عمومــی چهرههــای و دانشــکدهها مدیــران
بــراینفــیوتضعیــفایــناعتراضــاتبــهوجــود

آمــدتــاآنراازتحــرکبیاندازنــد.

توجیــه مــدارا پرچــم زیــر اغلــب واکنشهــا
ــد ــتمیکنن ــادانشــجویانرامام ــد.آنه میش
ــد. ــرادهن ــدگــوشف ــراضبای ــهجــایاعت کــهب
تحمــل مفاهیــم بــر مارکــوزه مقالــهی ایــن
میکنــد تمرکــز انقــاب ضــد و ســرکوبگر
را ایــنحــوادث بــه ارتجاعــی واکنشهــای و
دانشــجویان حساســیت و میکنــد ارزیابــی

جــوانرادرشــرایطبحرانــیوایجــادموانــعبــرای
میدهــد. نشــان را دانشــگاهی اعتراضــات

اعتقــادداریــمکــهبســیاریازایــنفراخوانهــای
ســکوت بــرای درخواســتی واقــع در مــدارا
اســتکــهبــهمرحلــهیگســترشضــدانقابــی
ســرمایهداریکنونــیتعلــقداردکــهمارکــوزهآن
ــور ــهط ــاب ــاسآزادیه ــد.اس ــیمیکن رابررس
ــهشــدهو دیالکتیکــیتوســطســخنرانیهاوارون
ــیســرکوبگرانهدر ــهصورت ــداراب درخواســتم
ــرد. ــرارمیگی ــهق ــاتعدالتخواهان ــرمطالب براب

ایــنمقالــهنتیجــهمیگیــردکــهبــرایموفقیــت،
حیاتــیاســتکــهعدالتخواهــیوپیشــرفتبــه
ســوییــکحرکــترادیــکالسوسیالیســتیکــه
ــوزههمسوســت، ــیبخــشماک ــدگاهرهای ــادی ب
بایــداحیــاشــود–ایــنپاســخاســتکــهماهیــت

ــد. ضــدانقــابراروشــنمیکن

خفهکردناعتراض)دیالکتیکتحمل(

درمــاهمــهســال۲۰۱۴کاندلیــزارایــس،مشــاور
امنیــتملــیووزیــرامــورخارجــهیآمریــکا
جــورج جمهــوری ریاســت دورهی طــول در
دبلیــوبــوش،ازاجــرایدعوتــشبــهعنــوان
کنارهگیــری راجــرز دانشــگاه اول ســخنران
ــش ــادآورینق ــای ــرضب ــرد.دانشــجویانمعت ک
ویبــهعنــوانطــراحجنــگعــراق،کمپیــن
پیشــگیرانهایرابــرایفشــارآوردنبــهدانشــگاه،
آغــازکردنــد.ســرانجام  لغــودعوتــش بــرای
رایــسازشــرکتدرمراســمکنــاررفــت،امــا
راجــرز دانشــجویان علیــه رســانهها واکنــش

ــود. ــریعب ــیارس بس

نظــرقانونــی،سیاســی،اقتصــادیوفرهنگــی
کمتــراززندگــیســفیدپوســتانارزشدارد.
میشــوند متهــم دانشــگاهی فعالیتهــای
ــهزندگــیســیاهانبیشــترازســایر ــهاینکــهب ب

زندگیهــااهمیــتمیدهنــد.

سیســتم در نژادپرســتانه گرایــش از انتقــاد
ــعارهای ــاوش ــی،درپاکارده ــیوجنای پلیس
ــهایدیگــر ــهگون دانشــجویانطرفــدارBLMب
ــهی ــدهم ــگارمیگوی ــهان ــود،ک ــرحمیش ط
افســرانپلیــسبــهطــورفــردینــژادپرســتاند
واقــع اســت.6در بــیارزش زندگیشــان و
ــرایمحــدودکــردن هیــچبرنامــهیصریحــیب
قانونــیآزادیبیــانوجــودنــدارد.امــانظــر
ــق ــوردقی ــهط ــرعکــساســتوب ــاب ــاکام م
آزادی گســترش بــرای ایــنخواســتها، در
بیــان،تاکتیــکســرکوبآشــکاراازدانشــجویان
یعنــی بیشــترمیخواهــد. تحمــل چپگــرا
دانشــجویان مــدارا و بیــان آزادی لبــاس در
ــرامیخواننــد. ــهســکوتوســازشف چــپراب
بــا یعنــی تحمــل کــه درخواســت ایــن
کنیــد گــوش موضوعاتــی بــه بیتفاوتــی
تراســتهای و کارتلهــا تهدیدهــای کــه
ــهاز ــیراک ــادیودولت ــیواقتص ــزرگنظام ب
ــده ــد،نادی سیســتمســرمایهداریســودمیبرن
ــه ــاکاســت.اصــلتحمــلب میگیرنــد،خطرن
ــدلشــده ــیب ــایارتجاع ــراینیروه ــزاریب اب
ــد.از ــرکوبکن ــکالراس ــپرادی ــاچ ــت،ت اس
ــوان ــهعن ــل،ب ــومتحم ــیمفه درکدیالکتیک
دانشــجویان دن کــر خنثــی بــرای ابــزاری
مخالــفعلیــهسیســتمناعادالنــهواســتثمارگر
کــه اینجاســت جالــب میشــود. اســتفاده

تحمــل عــدم راســت جنــاح مفســران
دانشــجویانمعتــرضرامحکــومکردنــدوآن
ــن ــهممک ــیک ــهدیدگاههای ــدادنب ــوشن راگ
اســتآنهــارابــهچالــشبکشــددانســتند.
ــس ــهرای ــرزعلی ــراضراج RossDouthatاعت
رابــاعملکــردکــرهیشــمالیکــهازجنــگ
میکنــد اســتفاده سانســور بــرای ســایبری

کــرد.۱ مقایســه

دیویــدوب،فعالیتهــایسیاســیدانشــجویان
تحمــل عــدم عنــوان بــه را دانشــکدهها و
توصیــف خطرنــاک روشــی از اســتفاده بــا
ــداز ــندانشــجویانبای ــهوالدی ــتک ــردوگف ک
ــهاز ــد.۲گرچ ــد«کنن ــعامی فرزندانشــان»قط
ــهاصطــاحمترقــیانتظــارمــیرود جبهــهیب
کــهازدیدگاهــیاســتفادهکنــدکــهباعــث
امریــکا سیاســی طیــف احتمالــی رنجــش
نشــود.تیموتــیایگــن،ســتوننویسنیویــورک
عنــوان بــه را معتــرض دانشــجویان تایمــز
»مرتجــعونیروهــایمتعصــب«ردکــرد.3

تایمــز نویــس مقالــه کریســتف نیکــوالس
عنــوان بــه را راجــرز  معتــرض دانشــجویان
ــداران ــراز»چماق ــروهبزرگت ــکگ بخشــیازی
در اوبامــا بــاراک حتــی نامیــد.۴ مقــدس«
نوبــتاشبــرایســخنرانیدرراجــرزگفــت
ــرایشــنیدننظــرات کــهمعترضیــنتمایلــیب
مخالــفندارنــد؛چــونکــهآنهــااشــخاصی
اســت ممکــن کــه هســتند بسیارشــکننده

شــود.5 جریحــهدار احساساتشــان

ویژگــیمشــترکدرهمــهیایــنواکنشهــا
ــر،میســوری، ــهاعتراضــاتدانشــجویانراج ب
ــن ــردرای ــایدیگ ــجامرســتوجاه ــل،کال یی
یکســانی دیــدگاه دانشــجویان کــه: اســت
دارنــدوتحمــلآزادیبیــانراندارنــدودرواقــع
ــهدیدگاههــایدیگــرانو آنهــاازگــوشدادنب
خفــهکــردنمخالــفاســتفادهمیکننــد.ایــن
انتقــادکــهدانشــجویاناینگونــهاعتقــاددارنــد،
ازکلبیاســاساســت.بــهخصــوصوقتــیکــه
ــژادی ــتن ــایســازمانهایعدال ــهفعالیته ب
ماننــدblacklivesmatterمربــوطمیشــود.
گرچــهبــااثبــاتایــنواقعیــتکــهدرجامعــهی
آمریــکا-نــهدرکلجهــان-زندگــیســیاهاناز

تحمــلبــهابــزاریبــرایایجــادســتمآنهــا
ــوزه ــلمارک ــندلی ــت.بههمی ــدهاس ــدلش ب
»تحمــل برانگیــزش بحــث مقالــهی در
ــدارداد.در۱۹65 ــاهش ــهآنه ــرکوبگرانه«ب س
مارکــوزهمقالــهاینوشــتکــهدرآنتحمــل
دیالکتیکــیبــدونقیــدوشــرطونتایــجآنبــه
طــورکامــلواساســیبررســیشــد.شــرایطی
کــهدرخواســتبــرایتحمــلحــدومــرزی
ــهدر ــودک ــاورب ــنب ــرای ــوزهب ــت.مارک نداش
غــرب، در پیشــرفتهیصنعتــی کشــورهای
کــه کــرد تلقــی آزاد رامیتــوان جامعــهای
درآنتقریبــًابــهطــورمطلــقبــرایتحمــل
ــرای ــالاج ــورمث ــهط ــد.ب ــینباش محدودیت
ــهجنــگویتنــام ــرایاعتــراضب آزادیبیــانب
فقــطزمانــیتضمیــنخواهــدشــدکــهبــه
ــرای ــکاب حــزبسراســریسوسیالیســتآمری
ــکوکی ــیناس ــهرکیهودینش ــراتدرش تظاه
داده راهپیمایــی مجــوز ایلنویــز ایالــت در
ــاحــدیبســط ــوردتحمــلت ــنم شــود.درای
ــد دادهشــدهکــههــرشــخصعاقلــیمیتوان
بنابرایــن دهــد. تشــخیص را زیانهایــش
ــر ــیدالب ــهلیبرال ــورکوران ــرارک ــرًااص ظاه
ــدازهایگســترشداده ــهان ــق،ب ــلمطل تحم
شــدکــهبــهابــزاریبــرایفشــاربــدلگشــت.

تحمــل نوشــت: مارکــوزه کــه همانگونــه
سیســتماتیکتحمیــقکــودکانونوجوانــانبــا
ــی ــیتخریب ــات،آزادیرانندگ ــووتبلیغ هیاه
وتهاجمــی،اســتخداموآمــوزشنیروهــای
ویــژه،ناتوانــیوتحمــلخیــرخواهانــهدر
اتــاف و تجــارت در آشــکار فریــب جهــت
مــدرن، غیــر برنامههــای و مــادی منابــع
تحریــفوانحــرافنیســتند،بلکــهاســاس
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سیســتمیهســتندکــهتحمــلراشما

بــهعنــوانوســیلهایبــرایتــداوم
مبــارزهبــرعلیــهزندگــیوســرکوب
ــد.7 ــتمیکنن ــاهدای جایگزینه

تقریبــًا کــه شــعارهایی تحــت
باشــد، مجــاز بایــد چیــز همــه
فضــای مخربــی رفتــار هرگونــه
ــدامیکنــد. ــرایرشــدپی کافــیب
ازنظــرمارکــوزهســرکوبغرایــز
ــه ــلب ــهشــدتآزادتمای ودوراِنب
مــرگدرســرمایهداریپیشبینــی
ــل ــهتحم ــهک ــت.۸آنچ ــدهاس ش
از بیشــتر اغلــب میشــود
رفتارهــایخشــونتآمیز جنــس
وخصمانــهاســتکــهدرنقطــه
میرســد، پایــان بــه شــروعش
بــدونآنکــهدســتاوردیمنطقــی،
انســانیومتمدنانهداشــتهباشــد.
ــری ــزاردیگ ــراب ــده ــلمانن تحم
را زیــانآوری شــدیدًا اشــکال
ــد.از ــایمیده ــودج ــمدرخ ه
ــق ــهمطل ــلب ــوزهتحم ــرمارک نظ
خــودبــدلشــدهوبــهعنــوانیــک
واقعیــتازنظــردیالکتیکــیوارونه
وســرکوبگرمیشــود.بــهجــای
ــروزن ــهزی ــرایآزادی،ب ــزاریب اب
پیشــرفته جوامــع خشــونتبار
صنعتــیمیچرخــدوبــامفهومــی
ــوخالــی،درجامعــهایتوتالیتــر ت
همانطــور میشــود. ظاهــر
کــهمارکــوزهگفــت،تحمــلبــه
سیاســتهاوشــرایطونحــوهی
ــه ــودک ــتهمیش ــیوابس رفتارهای
ــه ــونک ــوند،چ ــلش ــدتحم نبای
آنهــاموانعــیهســتندکــهاگــر
ــودنشــوندشــانسایجــادیــک ناب
ــرسوبیچارگــی ــدونت زندگــیب

میبرنــد۹ بیــن از را

و بررســی مارکــوزه مقالــهی 
نقــدتحمــلرابــرایخــود،بــه
بهرهکشــِی شــرایط در ویــژه
خشــنســرمایهداریبــهعنــوان
از میدهــد. قــرار هــدف یــک
بــاره در نظراتــش بیــان زمــان
ــیو ــرکوبجنس ــگری،س پرخاش
تبعیــض،محافظــهکارانوعناصــر
ارتجاعــی،بــهطــوردایــمبــهنقــد
ــهعنــوانتحریــفآزادیبیــان اوب
حملــهکردنــد.بــرایــناســاس
ــوان Baureنظــراتمارکــوزهراعن
ــر، ــرکوبتفک ــرایس ــدهایب پرون

وجــدان،گفتــاروعلــمبــهتصویــر
حــال ایــن بــا میکشــد.۱۰
»تحمــل مقالــهاش در مارکــوزه
آزادیبخــش«نوشــت:بــاعــدم
و گروههــا بیــان، آزادی تحمــل
میگیرنــد شــکل جنبشهایــی
تهاجمــی، سیاســتهای کــه
تســلیحاتی،شــونیزموتبعیــضرا
ــغ ــبتبلی ــژادومذه ــاین ــرمبن ب
ــترش ــفگس ــامخال ــدوی میکنن
تامیــن عمومــی، خدمــات
و درمانــی خدمــات اجتماعــی،

غیــرههســتند.

ــنچنیــن ــرآن،ایجــادای عــاوهب
آزادیاندیشــهایممکــناســت
و جدیــد محدودیتهــای بــه
و نظــری ســختدرعرصههــای
آموزشــی موسســات در علمــی
ــاآنهــابســیاری منجــرشــودکــهب
ــت ــمدرخدم ــاومفاهی ازروشه
گفتــاری فکــری، محدودیــت
کــه میگیرنــد قــرار رفتــاری و
ارزیابــیجایگزینهــایمنطقــی
تــا میکننــد. ممکــن غیــر را
بــه تفکــر آزادی کــه حــدی
وابســته ســتم علیــه مبــارزه
چنیــن یــک احیــای میشــود.
آزادی،همچنــانمیتوانــدعــدم
تحمــلتحقیقــاتعلمــیبــهنفــع
باشــند بازدارندههــایمرگبــاری
ــانی ــرانس ــرایطغی ــتش ــهتح ک

مییابنــد.۱۱ تــداوم

ــنســرکوبتفکــر،وجــدان بنابرای
وگفتــار،آنطورکــهBauerآنرا
توصیــفمیکنــد،تعلــقبــهآن
گفتارونوشــتاریداردکهتخریب،
تعصــب،نژادپرســتیومحرومیــت

راترویــجمیکننــد.علومــیکــه
همانهایــی ســرکوبمیشــوند
هســتندکــهدرخدمــتتوســعهی
محیــط نابــودی جنگافزارهــا،
زیســتوبهرهکشــیازانســاناند.
بنابرایــنمارکــوزهازپیشــنهادی
توخالــیطرفــداریکــردکــهبایــد
ســازمانقدرتمنــدیایجــادشــود
کــهبرنامــهیمدونــیعلیــهجنــاح
راســتواســتقراردیدگاههایــش

عنــوان بــه کنــد.۱۲ تصویــب
ــف ــدگاهتحری ــندی ــهایازای نمون
مینویســد: Phillips شــده
دانشــگاهمــدرنبــاهوشــیاریبــه
ایدههــایسیاســیوبرنامههــای
سانســورسیاســیاش،مشــروعیت
مارکــوزه از را روشــنگرانهاش
بــا اســت.۱3 کــرده دریافــت
ــوزه ــحمارک ــهاصــرارصری ــهب توج
مبنــیبــرایــنکــهدرحــالحاضــر
هیــچقــدرت،اقتــداروحکومتــی
وجــودنــداردکــهآزادیتحمــل
درواقــع کنــد.۱۴ اجرایــی را
اجــرایسانســوربــرایســخنان
متعصبانــه،احمقانــهومخــربکــه
مارکــوزهتوصیــهمیکنــد،هیــچ
رســمی، سانســور بــه ارتباطــی
او نــدارد. ســازمانی و دولتــی
ــدرت ــالق ــزدرخواســتاعم هرگ
دولتــینمیکنــدودرتمــامآثــاراو
عمیقــًاشــکبــهآنچــهاو»طبقــهی
دولــت، مجموعــهی حاکــم«،
ــای ــشوقدرته ــا،ارت کمپانیه
ســرمایهداری کــه ســازمانی
ــود ــد،وج ــیراادارهمیکنن کنون
دارد.عــدمتحمــلخشــونت،یــک
ــکاز ــیودموکراتی جنبــشطبیع
افــرادباوجــدانونفــیارزشهــای
عمومــیاســتکــهنفــیعمومــی
خوانــده )the great refusal(
میشــود.شــهروندانبــاوجــدان،
بــادیدگاهــیمارکسیســتیکــه
خدمــت حاکــم سیســتم در
بــه دادن ازگــوش میکننــد،
بــه فعاالنــه و خــودداری آنهــا
افــروزان جنــگ صحبتهــای
کــرد.۱5 خواهنــد اعتــراض
توســط کــه تاکتیکهایــی
دیــدهی ســتم »اقلیتهــای
پرقــدرت«بــهکارگرفتــهمیشــوند

قوانیــن« »مافــوق عنــوان بــه
دانشــجویان میشــوند. اجــرا
دانشــکدهها- مدیــران نــه و –
ایــندیدگاههــارابــابیتفاوتــی
ــی ــت.دیدگاههای ــدپذیرف نخواهن
کــهجنگــیدرپــیجنگــیدیگــر
دائمــی شــرایط و میآفرینــد
میکنــد. آمــاده را بهرهکشــی
ــًا ــان،دقیق ــاعچپگرای ــنامتن ای
همــانچیــزیاســتکــهمــورد
قــرار حاکمــه هیــات حملــهی
ــهیتحمــل میگیــرد،کــهازنظری
مخالفــان کــردن وادار بــرای
دانشــگاهها در ســکوت بــه
ــا ــنم ــد.بنابرای ــتفادهمیکنن اس
اســتداللمیکنیــمکــهتحمــل
ادامــه فقــط نــه ســرکوبگرانه
بســیاری شــمار در بلکــه دارد،
بــه ســازمانها و موسســات از
عنــوانیــکوســیلهازآناســتفاده
میشــودکــهمارکــوزهآنرابــه
ــع ــوان»ضــدانقــابدرجوام عن
نامیــده صنعتــی« پیشــرفتهی

اســت.

میکننــد درخواســت آنهــا
بیشــتر بایــد دانشــجویان کــه
بــه و باشــند  روشــنبین
دســتور چپگــرا دانشــجویان
منفعانــه کــه میشــود داده
گــوشکننــدوبــاآنچــهغیــرقابــل
ــد. ــینکنن ــتمخالفت ــلاس تحم
ــهای ــاواکنش ــدیم ــشبع دربخ
بــا برخــورد رادر راســت جنــاح
ــه دانشــجویاندردانشــگاههاعلی
نژادپرســتیوبیعدالتــیبحــث
روابــط بــه گاه آن میکنیــم.
ســرکوبگرانه تحمــل تــز بیــن
در آن تداخــل از اســتفاده و

پیشــنهادی  از  مارکــوزه 
کــرد طرفــداری  توخالــی 

ســرمایهداری انقــاب ضــد
میپردازیــم. کنونــی



Black lives matter  و 
جنبش های جدیددانشجویان:

 )عــدمتحمــلرانمیپذیریم(ایــن
ــهبررســیاهمیــتپایــدار ــهب مقال
ســرکوبگرانه تحمــل مفهــوم
روابــطاش و مارکــوزهمیپــردازد
رابــاضــدانقــابدرقــرن۲۱
مــا هــدف و میکنــد بررســی
ایــناســتکــهبــهمجموعــهای
توجــه بیشــتر خــاص مــوارد از
کنیــم:نهادهــایطبقــهیحاکــم
ــًابرعکــس ــلراکام ــومتحم مفه
خامــوش خدمــت در و کــرده
چــپ فعــال مخالفــان کــردن
ازخواننــدگان میدهنــد. قــرار
ــه ــهراب ــننکت ــهای ــمک میخواهی
خاطــربســپارندکــهایــنمثالهــا
هــمدرایــنبخــشوهــمدربخش
بــا و پیوســته هــم بــه گذشــته
ــیبخشــی ــاتهســتند.یعن جزئی
گســتردهی وضعیــت یــک از
همانطــور انقابیانــد. ضــد
دونالــد آقــای مینویســیم کــه
میلیــاردرحــزب نامــزد ترامــپ،
ریاســت بــرای جمهوریخــواه
همــراه بــه آمریــکا جمهــوری
Bob ماننــد لیبرالــی مفســرین
CNN از Van Jones و  Beckel
توســط کــه خاطراختالــی بــه
شــیکاگو در کننــدگان تظاهــر
انتخاباتــی مراســم از یکــی در
کردنــد شــکایت افتــاد اتفــاق
ســخنرانی حــق نقــض را آن و
ترامــپتوســطمخالفیــنسیاســی
دانســتند.۱7ایــناعتراضهــاو
پاســخبــهآنهــانــهاتفاقــیاســت
ــا ــناعتراضه ــهاســتثنایی.ای ون
وجنبشهــایمرتبــطبــاآنهــا
B.L.M., Move بــه )خــواه
انتخاباتــی مبــارزات یــا  on
احتمــااًل )Bernie Sanders
اســتریت وال اشــغال در ریشــه
در اعتراضــات بــه کــه دارنــد،
فرگوســن،میســوریورشــتهایاز
ــا ــماریازکالجه ــراتدرش تظاه

ســالها طــی دانشــگاهها و
منتقــلشــدهاســت.درهمــهی
ــاناســت ــاخواســتهایکس آنه
وبــرایایــنبحــثمــامهمتــرایــن
ــهواکنشهــایارتجاعــی اســتک
میدهــد. رخ نیــز مشــابهی
تظاهــراتگســتردهدانشــجویان
چپ،اهدافــیمشــترکباســازمان
ــد ضــدنژادپرســتیB.L.M.دارن
متمرکــز آن بــر مــا بحــث کــه
اســت.بــهدلیــلاهمیــتگفتمــان
ــدم ــطمق ــتخ ــیوموقعی عموم
.B.L.Mــپ ــیچ ــتسیاس فعالی
ــت. ــردهاس ــبک ــاراجل ــهم توج
باعــثتمســخر ایــنموضــوع و
محافظــهکارانوهمانطــوریکــه
ــهخواســتی ــلب ــارهشــدتبدی اش
بــرایســکوتوتحملبیشترشــده

را  .B.L.M ایجــاد اســت.
ــادهای ــاقس ــطاتف ــوانفق نمیت
ــک ــهی ــراضب ــناعت ــت.ای دانس
بــهســازمانی اکنــون و جنبــش
مبــدلشــدهکــهریشــههایشرادر
ــازمانهای ــیازس ــطمتنوع محی
میجویــد. اجتماعــی عدالــت
بنیانگــذاراناشســهزنســیاه
بــاهویــتجنســیمتفاوتانــد.
الهــام میتوانــد کــه واقعیتــی
بخــشمشــترکB.L.M.باشــد
کهدراشــغالوالاســتریتشرکت
ــاردرزمانــی کــردوبــرایاولیــنب
ایــاالت در )حداقــل طوالنــی
متحــده(اعتــراضســازمانیافتــه
وپایــداررادیکالــیرامشــروعیت
بخشــید.۱۸اگرچــهاوجقــدرت
ــًااز ــغالقطع ــشاش ــرکجنب تح
موفقیتهــای امــا رفتــه، بیــن
چــپ، ســازمانهای اخیــر
ــمدرداخــل ــاه احــزابونامزده

المللــی، بیــن درســطح هــم و
برابــر در مقاومــت دلیــل بــه
ــتقامت ــرکوبگرازاس ــایس نیروه
ایــنجنبــشصحبــتمیکننــد
ویــژهدربرابــرسیاســت بــه کــه
نئولیبرالــی اقتصــادی ریاضــت
طــور وهمیــن کاپیتالیســتی
ســایر و نژادپرســتی دربرابــر
اشــکالمهــمســرکوبایســتادگی
از ناشــی ازخشــم میکنــد.
Freddie Gray, Eric قتلهــای
Garner, Michael Brown
.B.L.M دیگــر بســیاری و

ــازمانی ــهس ــدوب ــودآم ــهوج ب
بــه بــدلگشــتکــه سراســری
حکومــتمیگویــددیگــرکافــی
ــان، ــدیازجوان است.نســلجدی
اعتراضــات مشــکات و ارزش
هــم طریــق دو از را صلحآمیــز
ــدنآن شــرکتمســتقیموهــمدی
درتلویزیــونمیآموزنــد.درهــر
ــانهای، ــرکتهایرس ــورد،ش دوم
از قبــل حتــی را معترضیــن
عنــوان بــه آشــوبی هــر وقــوع
اراذلواوبــاشوآشــوبگرتوصیــف
کردهانــد.قبــلازوقــوعهــرگونــه
آشــوبگراند. آنهــا آشــوبی،
کــه تنبلانــد مردمــی آنهــا
ــی ــوناحترام ــتقان ــرایحکوم ب
قائــلنیســتند.آنهــاازپلیــس
ــهای ــهشــکلکودکان ــدوب متنفران
هنگامــیکــهبــهخواستهایشــان
نمیرســند،بــهآشــوبوخشــونت
میآورنــد. روی آنهــا علیــه
All lives« بــرای اعتراضشــان
بــرای کــه نیســت  »matter
رهایــیازســلطهینژادپرســتانه
مفهومــش حداقــل یــا باشــد.
شــاملغیــرسفیدپوســتانوبلکــه
امــا باشــد. Blue livesmatter
اصلــی نکتــهی وعمــدًا تقریبــًا
فرامــوش  Black lives matter
ــرایدهههــا میشــودکــهآنهــاب
ضــد برابــر در قرنهــا بلکــه و
طــور بــه نژادپرســت انقابیــون
انکارناپذیــریمقاومــتکردهانــد
و ســرکوب قرنهــا واقــع، در و
ــر ــعفقی ــهجوام ــژادیعلی ــمن ظل
شــده بنیــادی سیاهپوســتان
تحمــل و احتــرام بــه آنهــا و

ــتان ــویسفیدپوس ــتریازس بیش
میــان در نیازمندانــد. پلیــس و
شــکنجهواتهامــاتنادرســتیگیــر
کردهانــد.آنهایــیکــهخواســتار
ازمعترضیــن بخشــی تحمــل
جــوانســیاههســتندبــهاحتمــال
ــام ــردموتم ــنم ــهیای ــادهم زی
ــردم ــامم ــهتم ــردمکشــوروبلک م
ــهعدالــتاهمیــت جهــانراکــهب
میگیرنــد. نادیــده میدهنــد،
دارنــد قانونــی شــکایات آنهــا
گفتــن(. ســخن )حداقــل

درخواســت بــا را آن نمیتــوان 
کــهدر بیشــترحلکــرد تحمــل
در دقیــق، طــور بــه حقیقــت
نژادپرســتی تحمــل نتیجــهی
کــه اســت دولتــی خشــونت و
رســیدهایم. نقطــه ایــن بــه مــا
.B.L.M زمــان آن از

خودرابــهمجموعهایازابتکارات
دانشــجویی فعالیتهــای
ــترش ــگاههاگس ــتقردردانش مس
دادهاســت،کــهتــاجایــیکــه
ــهطــور شــواهدنشــانمیدهــدب
ــط ــرون،توس ــهازبی ــکون ارگانی
حرفــهای ســازماندهندگان
گســترشیافتــهوهمانطــورکــه
ــه ــنمقال ــیای ــشپایان ــادربخ م
خواهیــمگفــتبــهســازماندهی
دانشــجویی فعالیتهــای موثــر
احتمــااًلصدمــهخواهــدزد.در
حالــیکــهآنهــامطمئنــًابــرای
بســیار اعتراضــات ســازماندهی
حقیقــت در و بودنــد بیتجربــه
در دانشــجویی اعتراضــات
حداقــل اهــداف بــه دســتیابی
فــوریخــودبســیارکــمموفــق
آنهــا درازمــدت )نتایــج بودنــد.
هنــوزدردســتبررســیاســت(
انگیــزهی و شــعور شــجاعت،
ســتایش قابــل جوانــان ایــن
مثــال چنــد بــه بیاییــد اســت.
یعنــی مشــخصتر بســیار
ییــل، میســوری، دانشــگاههای
الینویــزوشــیکاگومراجعــهکنیــم.



صفحه
12

صفحه
13

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(
13

98
ن 

ستا
 زم

- 3
ره 

شما
نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

13
98

ن 
ستا

 زم
- 3

ره 
شما

نظــرنــژادیوفرهنگــیواحساســیدانشــجویانیراکــهممکــناســتحســاسوناراحــتشــوند،جریحــهدارنکنــد.یکــیازاعضــایهیــاتعلمــی
کــهازایــنایمیــلرنجیــدهبــود،خــودایمیلــیبــهدوســتاندانشــجویشارســالکــرد.بــابیــانایــنمطلــب:اگــرشــمالباســیراکــهکســیپوشــیده
ــاقــدرتتحمــلتوهیــن ــایکدیگــرصحبــتکنیــد.آزادیبیــانوی ــهاوبگوییــدکــهرنجیدهایــد.ب ــاب اســتدوســتنداریــدنادیــدهاشبگیریــدی

ــازوآزاداســت.۲6 ــهیب نشــانههایجامع

دردانشــگاهمیســورینیــزتاریخــیطوالنــیازنژادپرســتیوبیعدالتــیوجــوددارد.درYaleهنــوزمجســمههابناهــاوســاختمانهاییهســت
کــهبــهبــردهدارانتعلــقدارد.معترضیــنادعــاکردنــدکــهنمونههــایشــرمآوربیشــماریازنژادپرســتیوجنســیتگراییدردانشــگاهYaleوجــود
داردکــهمدیریــتبــهســادگیآنهــارانادیــدهگرفتــهاســت.شــبیکــهایمیلهــایمعــروفارســالشــد،بــهطــورگســتردهایگــزارششــدکــهیــک
انجمــنبــرادرانازوروددختــراندانشــجویســیاهپوســتجلوگیــریکــرده،چــونجشــنفقــطبــرایسفیدهاســت،امــاپاســخمدیریــتدانشــگاه

فقــطســکوتاســت.

ایــناعتراضــاتدربــارهیحــقهــرفــردبــرایبیــاندیدگاههایــشنبــودبلکــهبرعکــساحســاسعمیــقنارضایتــیازمســئولیندانشــگاهدرمــورد
نادیــدهگرفتــندالیــلکامــًامنطقــیبــرایموضوعــاتبســیارحســاسنــژادیبــود.ایــنمســالهبــهدانشــگاهمربــوطبــود،نــهبــهحــقفــردیبــرای
بیــاننظراتــش)اگرچــهمــواردیازفعالیتهــایچــپوجــودداردکــهحــقیــکفــردبــرایبیــان،بــهطــورغیــرقانونــینقــضشــدهیــاحداقــل

ســعیشــدهکــهاتفــاقنیفتــد(.۲۸

جــراحمغــزواعصــابســابقونامــزدجمهوریخــواهBenCarlsonمعترضیــنرادرشــبکههایاینترنــتخــود»کــودکان«نامیــدوادعــاکــردکــه
شــایدبــهجامعــهای»بــاکمــیتحمــلزیــادی«بــدلشــدهایم.۲۹

ــهیــادبیاوریــمکــهچگونــهBenCarlsonهنگامــیکــهتعــداد اوبــهدرســتیامــا»کامــًادرجهــتاشــتباه«ســخنمیگویــد.گرچــهمــابایــدب
زیــادیازاعضــایانجمــنبــرادراندانشــگاهYaleرژهرفتنــد،کامــًاســاکتمانــد.آنهــاشــعارمیدادنــدوپاکاردهایــیداشــتندکــهمیگفــت
»نــهمعنایــشآریاســتوآرییعنــیســکس«.تاییــدگســتردهترحقــوقزنــانیــارضایــتبیشــترآنــانرا»نــه«مینامنــد.بــاســکوتCarlsonهــر
کســیممکــناســتاینگونــهقضــاوتکنــدکــهمــردانســفیددانشــگاهصریحــًاازتجــاوزجنســیولــواطاجبــاریحمایــتمیکننــد،درحالــی
ــاس ــتلب ــولاســت.هیچکــسخواســتارممنوعی ــلقب ــرقاب ــتغی ــرایعدال ــوزدرخواســتهایســتمدیدگانتاریخــیومتحدانشــانب ــههن ک
پوشــیدننشــد،بلکــهحساســیتهایمــردمســتمدیدهراتشــدیدکــرد.وخشــمناشــیازبــهرســمیتشــناختنایــنبیعدالتــیتاریخــیازســوی
نماینــدهایازدانشــگاهبــهســرعتمــوردتوجــهقــرارگرفــت.بــرایســتمدیدگان،پذیــرشدرخواســتســکوت،درواقــعتســلیمشــدنبــهســکوت

ــهطــوردیالکتیکــیبرعکــسمیکنــد.3۰ اســتکــهســرکوبگرارزشهــایواقعــیتحمــلراب

عــاوهبــرانتقــاداتریاکارانــهازطرفــدارانجنــاحراســتونامزدهــایریاســتجمهــوری،آنچــهدرمیســوری،Yaleوجاهــایدیگــراتفــاقافتــاد
ــد. ــرمیکنن ــد،تحقی ــیبیاهمیتان ــاموضوعات ــهآنه ــیک ــبهایسیاس ــابرچس ــنراب ــکمعترضی ــکایاتکوچ ــیش ــهحت ــدک ــانمیده نش
ایــننشــانهیتحمــلســرکوبگرانهیدورانمعاصــراســت.شــرایطبســیاربــدیاســتکــهنگرانیهــایواقعــی،بیعدالتیهــایواقعــی،درپشــت
ــود، ــسآننب ــهیپلی ــارسیاســیوکلم ــل،معی ــایتحم ــرادع ــراگ ــننظ ــوند.ازای ــممیش ــانگ ــتآزادیبی ــیپلیســیومحدودی ــایزبان ادع
بیعدالتیهــایواقعــی)واقعیتــرازسواســتفادهیسیســتماتیکنــژادی(قابــلاصــاحاســت.درحقیقــتازمعیارهــایسیاســیبــرایســرکوب

شــکایاتنــژادی،جنســیواشــکالدیگــرســتمبــاتوصیــفآنهــاازعبــارت»کودکانــه«کارلســوناســتفادهمیکننــد.

گرچــهمــادراینجــافرصــتکوتاهــیبــرایبیــانجزییــاتچنــدمثــالداریــم،چــونکــههفتــادوپنــجکالــجدیگــرهــموجــوددارنــدکــهحــرکات

  ایــن اعتراضــات دربــاره ی حــق هــر  
دیدگاه هایــش  بیــان  بــرای  فــرد 
نبــود بلکــه برعکــس احســاس عمیق 
نارضایتــی از مســئولین دانشــگاه 
نادیــده گرفتــن دالیــل  در مــورد 
موضوعــات  بــرای  منطقــی  کامــالً 

ــود ــژادی ب ــاس ن ــیار حس بس

ــردهــم ــریBLMگ ــاطباجنبــشسیاســیبزرگت ــاناشــغال،دانشــجویاندردانشــگاهدرارتب ــاراززم ــنب ــرایاولی دردانشــگاهمیســوریب
آمدنــد.موضــوعجالــبدرایــندانشــگاهایــناســتکــهتظاهــراتبــامســالهینــژادیآغــازنشــد،بلکــهدراعتــراضبــهسیاســتهایریاضــت
اقتصــادیوجنســیتگراییشــروعشــد.ابتــدابیمــهیدرمانــیدانشــجویانفارغالتحصیــلقطــعشــد.ســپسدانشــگاهروابــطبرنامهریــزی
ــایــکســریازحــوادثنــژادیکــهعمــًا ــاوالدیــنآنهــاقطــعکــرد.ایــندوموضــوعاعتراضــاترابرانگیختنــدوســپسب شــدهیخــودراب
ازطــرفمدیریــتدانشــگاههیــچپاســخیدادهنشــد.ســهاعتــراض)Racismliveshere(درماههــایســپتامبر،اکتبــرونوامبــر۲۰۱5انجــام
شــد.اضافــهبــرآنازدانشــگاهخواســتارپاســخقویتــردرمــوردحــوادثتعصــبنــژادیوهمچنیــنخواســتارگســترشتعــدادیازدانشــکدهها
ــر ــدکــردکــهاگــرمدی ــالدانشــگاهمیســوریتهدی ــمفوتب ــرارگرفــتکــهتی ــیق ــنداســتانوقتــیمــوردتوجــهمل ــرایســیاهانشــدند.ای ب
ــگخــودداریخواهــدکــرد.ســرانجامهــردورئیــسدانشــگاهاســتعفا ــربریگام-یان ــزیشــدهبراب ــازیبرنامهری دانشــگاهاســتعفاندهــد،ازب

دادنــد.۲۰

تحمل سرکوب گرانه چیست؟

یــا دانشــگاه روســای محترمانــهی پاســخهای شــبیه شــاید
ــه ــاتمنتخــبازجمل ــامقام ــوریوی ــایریاســتجمه کاندیداه
ــدابیتوجهــیوســپس ــاباشــد.پاســخدانشــگاهابت ــاراکاوبام ب
هنگامــیکــهجنــاحقابــلتوجهــیازاســاتیدوکارکناندانشــکده،
ــود. ــد،اســتعفاب ــادانشــجویاناعــامکردن همبســتگیخــودراب
کاندیــدایجمهوریخواهــان،آقــایترامــپمعترضــانرا»منزجــر
کننــده«واقداماتشــانراشــرمآورخوانــد.۲۱BreitBartحتــیتــا
ــاتروریســتهایاســامیمقایســه آنجــاپیــشرفــتکــهآنهــاراب

ــهمشــتاقتوجــهرســانههاهســتند.۲۲ ــردک ک

قابــل منابعــی چنیــن از امــا اســت. درســت اینهــا همــهی
انتظارانــد.بــاایــنحــالزیرکانهتــرواحتمــااًلمثــالمخربتــر
ــوریتوســطجــرج ــبریاســتجمه ــلســرکوبگرانهازجان تحم
اســتفانوپولوسبــودکــهبــرایمعترضــانحــقاعتــراضرامشــروط

بــهگــوشدادنآنهــابــهطــرفمقابــلمیدانســت.۲3

ــد.بعــد ــیاســتکــهمعترضــانبارهــاگفتــهودرخواســتکردهان ــیاســت؛همان ــدهیخوب ــرایتحمــلمشــورتی:ای ــهب درخواســتیدرلفاف
ازچندیــنبــاردرخواســتبــهســازماندانشــجویی)۱۹5۰ConcernedStudents(ماقــاتبــامقامــاتدولتــیاعطــاشــد.گرچــهمحتــوای

ــودهاســت.۲۴ ــادیبینتیجــهب ــاحــدزی ــهنظــرمیرســدکــهنتایــجگفتگــوت دقیــقجلســهمشــخصنیســتوب

عــاوهبــرآنهمچنــاننامشــخصاســتکــهطــرفدیگــرچــهکســیاســتکــهنادیــدهگرفتــهشــدهاســت،مثــًارئیــسجمهــورایــاالتمتحــده
ــایر ــاس ــاب ــدوی ــجمیبردن ــترن ــانسفیدپوس ــطبرتریطلب ــضتوس ــهازتبعی ــدک ــهدانشــجویانیبودن ــوشدادنب ــتارگ ــًاخواس ــود.واقع ب
طرفهایــیکــههدفشــانبــهســادگینفــیهرگونــهتعصــبونژادپرســتیاســتواینکــهدانشــکدهفاقــدتنــوعنــژادیقابــلتوجــهاســت.مــا
حتــیبــاتصــورایــنکــهرئیــسجمهــوریایــاالتمتحــدهســیاهپوســتاســتمســالهداریــم.آنهــاحتــیتابعیــتاشرازیــرســوالمیبرنــد؛
ماننــدتجربیــاتناعادالنــهیدانشــجویی.آنهــادرطــولزندگــیبــهآنطــرفگــوشدادهانــد،همانگونــهکــهپدرانشــانواجــدادآنهــا.ایــن

موضــوعکــهســتمدیدهظلــمراتحمــلمیکنــد،اســاستحمــلســتمگراســت.

فراتــرازواکنــشفــوریرســانههاومدیریــتدانشــگاهکــهفقــططــرحکردنــدتعــدادیازدانشــجویانســفیدبــهدالیلــیناراضیانــد،
فوتبالســیتهاییراکــهدرحمایــتازمعترضیــنعلیــهمدیریــتدانشــگاهمقاومتــیراســازماندهی
کــردهبودنــد،هــدفقوانیــنایالتــیمیســوریقــراردادنــد.بــرایــنمبنــاکــهدانشــجویانورزشــکار
بایــدغیــرسیاســیباشــندوسیاســتهایموجــوددانشــگاهرابپذیرنــد.قانونگــذارانســعیکردنــد
الیحــهایراتصویــبکننــدکــهاگــردانشــجو-ورزشــکارازبــازیخــودداریکنــد،کمــکهزینــهی

تحصیلــیاشقطــعخواهــدشــد.۲5

اگــرایــنسیاســتبــهقانــونبــدلمیشــد،نمونــهیبســیارروشــنیازآنبــودکــهدولــتخواســتار
آناســتکــهدانشــجو-ورزشــکارعــدمتحمــلاداراتدانشــگاهرابپذیــرد.بــهســخنیدیگــر،تحمــل
ــی ــهکم ــایاولی ــهمحرکه ــرد.گرچ ــهک ــابهیراتجرب ــعمش ــی.Yaleوقای ــرکوبگرایانهیقانون س
اختــافداشــت،امــاشــکلیکــهتحمــلســرکوبگرانهفــرضشــده،تــاحــدزیــادیبــهبحثهــای
ــل ــعدوایمی ــسازتوزی ــجوییپ ــاتدانش ــود.اعتراض ــوطمیش ــیمرب ــاتسیاس ــوناصاح پیرام
Yaleدرحــدودهالویــن۲۰۱5شــروعشــد.نخســتینایمیــلبــهوســیلهیشــورایامــورفرهنگــی
ــهاز ــدک ــتفادهکنن ــناس ــیدرهالوی ــهازلباسهای ــهازدانشــجویانمیخواســتک ــدک ــالش ارس
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اعتراضــیدراندازههــایمختلــفدربرخــیشما

عمدتــًا بــا ارتبــاط در گســتردهتر آنهــا از
نژادپرســتیوجنســیتگرایــی)نمونههــای
SmithCollege،Amherstگســتردهترشــامل
داشــتهاند. )Thaca College  و College
تعــدادی مــاشــاهدظهــور عیــنحــال در
دانشــجویی ســازمانهای و اتحادیههــا از
در دانشــگاهها و کالجهــا در سفیدپوســتان
ــهخصــوصاززمــان ــاالتمتحــدهب سراســرای
کاندیداتــوری و ۲۰۰۸ از اوبامــا انتخــاب
realityTV(ریاســتجمهــوریسوپراســتار
وتجــارت(آقــایترامــپبودیــم.3۱تحمــل
ــازمانها ــنس ــلای ــتارتحم ســرکوبگرخواس
توســطســتمدیدگاناســت،تــاجایــیکــه
بــهســکوتوخاموشــیتهدیــدمیشــوندو
سیاســتدانشــگاهودولــتســکوتاســت.

اخیــرًاشــاهددرخواســتتحمــلبیشــتراز
دانشــجویانمعتــرضدرســطحملــیوبــهویــژه
درمــوردسیاســتهایانتخاباتــیهســتیم.در
یازدهــممــارچ۲۰۱6آقــایترامــپگردهمایــی
ایلینویــز دانشــگاه در شــده برنامهریــزی
شــیکاگورا،بــهدلیــلاعتراضــاتگســتردهلغــو
ــی ــلپیشبین ــجقاب ــاقنتای ــناتف ــاای ــرد.ب ک
بــود.هــردوجریــان،رســانههاومســئوالن
انتخاباتــیریاســتجمهــوری،معترضیــنرا
بــهعنــوانآشــوبگرانحرفــهایکــهمشــروعیت
ــدود ــیرامح ــایسیاس ــانکاندیداه آزادیبی

ــد.3۲ ــبزدن ــرچس ــد،ب میکنن

مقالههــایسیاســی بعــدهمــهیســر روز 
از مختلــف درجــات بــه سراســری طیــف
ــا ــاب ــد.ام ــتکردن ــهیاعتراضــیحمای روحی
ایــنوجــودبــهطــوردقیــقجــایخالــیو
قانونــیاعتراضــاتمســالمتآمیزدرمخالفــت
بــاتجمــعســازمانیافتهیگروههــایدیگــردر
ــهدیگــرانمحســوب ــوقاولی حکــمنقــضحق
میشــود.33خــودترامــپادعــاکــردکــهحــق
اوبــرایآزادیبیــانتوســطدانشــجویاننقــض

ــت.3۴ ــدهاس ش

ــات ــپاعتراض ــیترام ــانسیاس ــیمخالف حت
ــایدبیشــتر ــد.ش ــانخواندن ــضآزادیبی رانق
ایــنآشــکارباشــدکــهمفســرانرســانههای
ــوایســخنرانی ــارهیمحت ــی،بیشــتردرب اصل
ــه ــیک ــاآنهای ــد،ام ــثمیکنن ــانبح معترض
شــتم و مــوردضــرب تظاهــرات درجریــان
قــرارگرفتنــدیــادســتگیرشــدندراپوشــش
معترضــان و ســیاهان جنبــش نمیدهنــد.
دانشــجو،خواســتارپایــاندادنبــهایــنســتم
قانونــیوحداقــل–قانونــیشــدنعــدمتحمــل
ــتند. ــیهس ــتقانون ــکسیاس ــوانی ــهعن –ب
همانگونــهکــهمارکــوزهخاطــرنشــانکــرد،

تحمــلفقــطوقتــیمیتوانــدیــکامتیــاز
باشــد،کــهدریــکســاختاراجتماعــیمتمرکــز
دهنــدهی بازتــاب عوامــل آن در کــه شــود
تفکــرآزادوجــودداشــتهباشــد.درجایــیکــه
را تحمــل روح خــود سیاســتها و قوانیــن
ــد.یعنــیوقتــیکــهعــدمتحمــل نقــضنکنن
محصــولاشــتراکبیشــترودرنتیجــهنهادینــه

ــت. ــدنآننیس ش

ایــندقیقــًاهمــانچیــزیاســتکــهمــورد
وجنبشهــای ســیاهان جنبــش خواســت
دانشــجوییمتحدآناســت.بدوناســتفادهی
صریــحازهــربــرچســبی،آنهــادربرابــرتحمــل
ســرکوبگرانهمقاومــتمیکننــد.وبررســی
نژادپرســتی، بــا را آن  پیوندهــای وســیعتر

ناهمــــگون  ســاختار  و جنســیتگرایی

گرچــه کردهانــد. شــروع ســرمایهداری
ایــنآخریــنعنصــررابطــهیبیــن)هتــرو(
دولتــی خشــونت نژادپرســتی، سکسیســم،
اســت ســرمایهداری سیســتم وســیعتر و
ســازمانهای و سیاهپوســتان جنبــش کــه
را آن نتوانســتهاند دانشــجویی معتــرض
دقیقــًا ایــن بیاورنــد. حســاب بــه مســئول
همــانچیــزیاســتکــهمــامیتوانیــمتفکــر

ــه ــهتنهــاب ــدگارمارکــوزهرااثبــاتکنیــم.ن مان
ــات ــرایتمای ــخیصب ــزارتش ــکاب ــوانی عن
ضــدانقابــی،بلکــهازســایرانــواعســتمو
مقاومــتمتفاوتانــد.اوآنرادرســالهــای
۱۹6۰و7۰درپاســخبــهانتقــاداتچــپاز
ضــدانقــابنوشــتهاســت.مــاقبــلازتوضیــح
ایــنکــهچگونــهمارکــوزهمیتوانــدبــهعنــوان
ــپ ــازمانیچ ــتس ــرایموفقی ــاب ــکراهنم ی
رادیــکالمحاصــرهشــدهتوســطضــدانقــاب
ــاط ــهارتب ــدانظری ــدابت ــهبای ــد؟بلک عمــلکن
ــه ــنتحمــلســرکوبگروضــدانقــابراک بی
مارکــوزهآنراتئوریــزهکــردهتوضیــحدهیــم

ــی  ــی  عدالت ــر  ب ــال مخالفــت در براب احتم
ــد ــار میکن ــرکوب گر را مه ــتم س سیس

تحمل ضد انقابی 

مارکــوزهاســتداللمیکنــدکــهدرانســانتــک
بعــدی،مجموعــهمحصــوالتشــگفتآورتولیــد
شــده،توســطجوامــعپیشــرفتهیصنعتــی
یــکقــدرتســرکوبگرخدمــت بــهعنــوان
اتومبیلهــا میکننــد.یخچــال،تلویزیــونو
ــان ــریازگفتم ــادرجلوگی ــنکااله ــرای وتاثی
ــهعنــوانتنهــا بســیاروســیع،کاپیتالیســمراب
ــی ــرایزندگ ــمموجــودب ــلفه ــدهیقاب بازمان
ارائــهمیکنــد.بــهایــنمعنــیکــهدردرون
ذهــنفــردبنیانهایــیشــکلمیگیــردکــه
و نظامــی سیاســی، نهادهــای مجموعــهی
ــرمایهداری ــادس ــراقتص ــیب ــادیمبتن اقتص
راحفــظمیکننــدوبــدلبــهسیســتمموثــری
میشــوندکــههــرگونــهگزینــهیجدیــدی
ــن ــودازبی ــتموج ــیوضعی ــرایجایگزین راب
فــردی نیازهــای دســتکاری بــا میبرنــد.
محصــوالت بــرای کاذب نیازهــای ایجــاد و
تــک جامعــهی حاکــم، سیســتم تولیــدی،
اینجــا در اســت. کــرده تضمیــن را بعــدی
الگویــی بنابرایــن میکنــد: ادعــا مارکــوزه
ــود ــرمیش ــدیظاه ــکبع ــاری ــرورفت ازتفک
اهدافــی و آرمانهــا و ایدههــا آن در کــه
ایجــادمیشــوندکــهبــامحتــوایخــود،از
ــد ــلمیکنن ــرعم ــردارفرات ــاروک ــایگفت دنی
تنــاوبجــاذبودافــعآنمیشــوند. بــه و
آنهــاعقانیــتدادهشــدهتوســطسیســتم
تعریــف دوبــاره را آن کمــی پیامدهــای و

35 میکننــد.

سیســتم در افــراد نیازهــای کــه هنگامــی
ــلیم ــاتس ــود،آنه ــاممیش ــیادغ ــدکاالی تولی
را او کــه آنــی و دنیایــی هــر تــا میشــوند
احاطــهکــردهبپذیرنــد.جامعــهیتــکبعــدی
هــدفنهاییــشانســانتــکبعــدیاســت.
جامعــهی تــداوم از اطمینــان منظــور بــه
تــکبعــدی،سیســتمحاکمــهتاکتیکهــای
برخــی و خشــونتآمیز برخــی مختلــف،
ــهنحــوی ــاب ــد.آنه ــکاتخــاذمیکن ایدئولوژی
طراحــیشــدهاندکــهازایجــادمخالفتهــا،
ــد. ــازکارپیشــگیریمیکنن ــلازآغ ــیقب حت
)ضــدانقــاب(جامعــهپیشــرفتهیصنعتــی
جاذبههــای گذاشــتن نمایــش بــه بــا
ــوان ــهعن ــهیمتوســطراب ــداتاش،طبق تولی
ســدیبــرعلیــهپتانســیلرادیکالــیکــهممکــن
ــرا ــد،ف ــهوجــودآی اســتازعناصــرناراضــیب

36 میخوانــد.

کــه میســازد کاذبــی نیازهــای سیســتم،
ــود، ــهمیش ــطپذیرفت ــهیمتوس ــططبق توس
کــهبــهنوبــهیخــودبــهتثبیــتواســتقرار
حکومتهــایبــهشــدتکنســرواتیومنجــر

میگــردد.37درهرکجادرکشــورهایتوســعه
شــدهاش صنعتــی شــهرکهای در و یافتــه
ــاهمــهیشــکلهایآشــنایش ضــدانقــابب
–شــکنجه،کشــتاردانشــجویان،زندانهــای
دســتهجمعــیوتــرورچهرههــایمبارز–آشــکار
حیاتــی جنبــهی دو مارکــوزه میشــود.3۸
ضــدانقــابموجــودرابیــانمیکنــد:اول
ــد ــاح ــابت ــهنوشــت،ضــدانق ــهک همانگون
زیــادیقــدرتپیشــگیریداردودرجهــان
غــربکامــامانــعبزرگــیاســت.3۹بــهگفتهی
اودرکشــورهایصنعتــیهیــچانقابــیدوبــار
تکــرارنشــدوهیــچتهدیــدجــدیکــهواکنــش
سیســتمراایجــادکنــد،بــهوجــودنیامــد.ضــد
انقــابمانــعاســتوبــهگونــهایطراحــی
حتــی نارصایتــی، هیچگونــه کــه شــده
ــه ــدک ــداکن ــبیپی ــهیمناس ــدزمین نمیتوان
ــًا ــهمطمئن ــد.دوم:درحالیک ــدکن درآنرش
اســت، خشــونتآمیز تاکنیکهــای دارای
دانشــگاههای تضعیــف بــا اول درجــهی در
ــح ــوزهتوضی ــهمارک ــهک ــاهمانگون ــف،ی مخال
ــتگیهای ــابکلدلبس ــدانق ــد:ض میده
انســانرابــهچنــدبخــشکوچکتــرمســتقلی
ــتدالل ــواناس ــاکلت ــهب ــدک ــدودمیکن مح
ــد. ــزهمیکن ــراســتوآنراتئوری انســاندرگی
ــاب ــایضــدانق ــهیعملکرده ــنادام بنابرای
بــاخنثــیکــردنامــکانمخالفــتقبــلازبــروز
آنواعتقــادبــهزنــدهمانــدنبــهدالیــلانســانی
بــرایتعریــفنیازهــایخــود،بــرخــافانچــه
کــهتوســطسیســتمســرمایهداریتحمیــل
شــدهاســتمیباشــد.دربیشــترمواقــعضــد
انقــابتاکتیکهــایچندگانــهایطراحــی
میکنــد،کــهبــهتضعیــفتــواناســتدالل
برابــر در مخالفــت احتمــال و میانجامــد
مهــار را ســرکوبگر سیســتم بیعدالتــی

ــد. میکن

تفکــر، ماهیــت اســتراتژی ایــن حاصــل
بیــانواحساســاتآزادرامنحــرفمیکنــد.
عملکردهــای و تصمیمــات در بهطوریکــه
بلکــه نمیآینــد، کار بــه مهــم و حســاس

بازتــاب را شــده مســتقر نظــام ارزشهــای
مــا بــه مارکــوزه کــه همانگونــه میدهنــد.
هشــدارمیدهــد،ایــنحقــوقوآزادیهــا
ــه ــتجامع ــدندرسرنوش ــهش ــسازنهادین پ
بــدل حاصلــش بــه و میکننــد شــرکت
میگردنــد.۴۱اوتوضیــحمیدهــد»آزادی«
میتوانــدبــهابــزارقدرتمنــدســلطهتبدیــل
ــا ــرادب ــهاف ــتاســتک ــنحال ــود.۴۲درای ش
سیســتم در کــه میکننــد ادعــا اطمینــان
ــدهای ــورفزاین ــهط ــهب ــتمیک ــد.سیس آزادان
دیکتاتــوریاســتوارزشهایــشاســتبدادی،
امــاآنهــاحــقآزادیبیــاندارنــد.اگــرچــهبــا
اینکــهاوحــقســخنرانیداردامــادنیــایتــک
بعــدیبحــثســاختهشــدهاســتوحــقبحــث
قبــلازگفتــارمحــدودشــده.بــهطــورعــادی
درایــنجامعــهیتــکبعــدی،گفتــارتاثیــر
ــه ــیک ــوصوقت ــهخص ــیدارد.ب ــادیاندک م
توســطانســانیتکبعــدیگفتــهمیشــود.
بــرایمارکــوزهسیســتمحاکــمدریــکچالــش
در آن و کنــد تعریــف را آزادی بایــد واقعــی
ظاهــر اســتثمار و خشــونت علیــه مبــارزه
ایجــاد بــرای مبــارزه کــه جایــی میشــود.
جریــان زندگــی جدیــد اشــکال و شــیوهها

دارد.۴3

ــزرگاعتــراض ــاعب ــنامتن مارکــوزهنوشــت،ای
بــهســرکوبغیــرضــروریومبــارزهبرایشــکل
آزادی آن اســت.۴۴بنابراین آزادی نهایــی
ــتردهی ــیگس ــهازنف ــتک ــاداس ــلاعتم قاب
از ناشــی ادعاهــای و مســتقر ارزشهــای

ســرمایهداریایجــادشــود.

عکسالعمــلارتجاعــینســبتبــهاعتراضــات
دانشــگاه ییــل، راجــرز، در دانشــجویی
ــه ــناســتکــهب مســیوریوجاهــایدیگــرای
نــامتحمــلپیــشقــدمشــدهاند،امــاقاطعانــه
خیانــت آن بــه ســرکوبگر خصلتــی بــا و

. میکننــد

محافــــظهکار دان اقتصــاد
هــای تاکتیــک بــه Thimas Sowl
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ــرکوبگر، ــلس ــیدارد.تحم ــکوتوام ــهس ــاراب ــهآنه ــیک ــوند.موضوع ــرومیش ــلروب ــدمتحم ــاتع ــااتهام ــتازBDSب دانشــجویاندرحمای
ــل ــد)بیشــترقاب ــهبیشــترتحمــلکنن ــندرخواســتازدانشــجویانچــپک ــلکــردنجنبشهــایچــپاســت.ای ــرایمخت ــدیب ــزارقدرتمن اب
تحمــلشــوید(درخواســتیبــرایگنجانیــدننقطــهنظــراتجدیــدنیســت.درعــوضفراخوانــیبــرایســکوتاســت.درخواســتیبــرایطــردنقــد
ــرایاختــالموضعــیامتنــاعقبــلازآنکــهآنهــابتواننــددریــک»امتناعبــزرگ«یکپارچــهشــوند. سیســتماتیکدانشــجویاناســت.تاشــیب
»تحمــل«دیدگاههــایدیگــربــاخامــوشکــردنصــدایدانشــجویانهزینــهوپرداخــتمیشــود.ایــننســبتًاتبدیــلدیالکتیکــیتحمــلبــهفــرم
دیگــرش–عــدمتحمــلدرلفــافبیشــتراســت.بنابرایــندقیقــًاایــدهیآزادیبــهشــکلدیگــریازتســلطوتحمــلســرکوبگرانهبــهابــزاردیگــری
بــرایضــدانقــاببــدلشــدهاســت.مارکــوزهدرمــوردتهدیــداتبــهانســجامچــپمــدرن،کــهتــاحــدخطرناکــیتضعیــفشــده،بــاتاکتیکهایــی
ــش ــدانتشــکیاتســازمانیافزای ــارزدرفق ــانمب ــردهودرگیریهــایایدئولوژیکــیرادردرونمخالف ــتک ــیراتقوی ــهتکــهتکــهشــدنداخل ک
میدهــد،ابــرازنگرانــیمیکنــد.5۹ســکوتناشــیازتحمــلســرکوبگرانه،روشــنفکرراســردرگــموهمبســتگیبــرایامتنــاعبــزرگراخنثــی
ــهی ــکجامع ــرد»دری ــوزهگوشــزدک ــهمارک ــد.همانطــورک ــیمیکن ــازشــودخنث ــلازآنکــهآغ ــوشومخالفــتراقب ــد.اســتداللراخام میکن
ســرکوبگر،حتــیجنبشهــایمترقــیبــهچرخــشبــهوضعیــتمخالفشــانتهدیــدمیشــوند؛تــاحــدیکــهآنهــاقواعــدبــازیرابپذیرنــد«:بــی
ســروصــدابنشــین،گــوشبــدهوتحمــلکــن.ایــناســتخواســتنظــامحاکــم.تحمــلســرکوبگرصرفــًانیرویــیبــرایحماقــتمــردمنیســت.
ــریازپرســشهاییکپارچــهو ــرایجلوگی ــزاریب ــلکردههــا،اب ــرایتضعیــفمخالفــتتحصی ــزاریب ــهاب ــانارضایتــیمجــدددردانشــگاههاب ب

ســازمانیافتهازسیســتمحاکــموموسســاتاشوبــهیــکتاکتیــکضــدانقــاببــدلشــدهاســت.

نتیجه گیری: تحمل رهایی بخش و ایجاد چپ نو جهانی

تحمــلســرکوبگر،بــرایســاکتکــردنمخالفــانوجلوگیــریازالحــاقکســانیگســترشیافــتکــهبــهخاطــرجایــگاهطبقاتــیازهمســوشــدن
بــاجنبشهــایرهایــیبخــشســودمــادیمیبرنــد.تحمــلســرکوبگردربنیــانخویــشتبدیــلبــهابــزاریضــدانقابــیمیشــودکــهمتحــدان
بالقــوهراتبدیــلبــهدشــمنانیسرســختمیکنــد.تــاشبــرایســاکتکــردنمخالفــانبــرایمختــلکــردنهمبســتگیاســت.بدیــنگونــهدر
مییابیــمکــهاهمیــتآمــوزشمارکــوزهدرقــرنبیســتویکــمفقــطدرمفیــدبــودننظــراتاشومشــاهدهیتــداومپروســههاییکســانوالگــوی
بیعدالتــینیســت.اوراهکارهــایتاکتیکــیهــمارائــهکــرد:»تحمــلرهاییبخــش«بــرایمارکــوزهایــنتحمــلتنهــاجایگزیــنامیدبخــشالبتــه

)صلــحآمیزتریــنآنهــابــاامیــدموفقیــت(بــرای»حــقطبیعــی«ایســتادگیخشــندرمقابــلظلــماســت.
تحمــلرهاییبخــشیــکوســیلهاســتنــهیــکهــدف.ایــنتحمــلنمیتوانــدپایــهیجامعــهایعــادلونویــنباشــد.بلکــهامــکانآنراایجــاد
ــاد ــرایایج ــروعب ــیمش ــعاساس ــدمناب ــی۱(فاق ــدارایلیبرال ــهم ــیک ــیمعین ــرایدورهیتاریخ ــتب ــدهاس ــتکنن ــدارایحمای ــد.م میکن
شــهروندانیمطلــع،آزاداندیــشوخــودمختاراســت۲(بــهعــدممــداراوپســرفت،اجــازهیغالــبشــدنمیدهــد.بــهعبــارتدیگــرهنگامــیکــه
شــهروندیبــهطــورکامــلقــدرتتشــخیصخصوصیــتفاشیســتیعــدمتحمــلراازدســتدادوهنگامــیکــهمجــابکنندهتــرازمــدارابــدل
گشــت،آنــگاهاســتکــهعدالــتوآزادیبــهصورتــیبنیادیــنتهدیــدمیشــوندومــدارایلیبرالــیدیگــرســپریدربرابــرعــدممــدارانیســت.6۲
تحمــلرهاییبخــشبــاانحــرافآنتوســطنیروهــایعــدمتحمــلمقاومــتمیکنــد.ایــننفــیتفکــرعــدمتحمــل،بیعدالتــیوپســرفتاســت.
ــراشــکال ــادشــدیدازکســانیاســتکــهدربراب ــیوانتق ــرشبیتحمل ــدارایرهاییبخــش،نفــیپذی ــد،م ــانمیکن ــهمارکــوزهبی همانطــورک
تاریخــیحمایــتظلــموســرکوبصحبــتمیکننــد؛نــهغیــرقانونــیکــردنشــکلخاصــیازابــرازعقیــده.ایــنشــیوهیتــازهایازاندیشــیدن
ــا ــد،احی ــتمیکنن ــلصحب ــدمتحم ــموع ــوردظل ــهخصــوصدرم ــهب ــیراک ــنیدهشــدنصــدایمردمان ــیش ــهتوانای ــارهیمداراســتک درب

میکنــد.63
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ــکمیشــونداشــاره ــهتوســطاســتادانبیتحمــلتحری ــکک ــاخواســتهایایدئولوژی ــهتوســطگروههــایدانشــجوییب نیروهــایمخــربک
میکنــد.شــهردارســابقنیویــورکمایــکلبلومبــرگ،دانشــگاههایمــدرنوبــهخصــوصآنهایــیراکــهدرایــویلیــگهســتندپناهگاههــای
چــپمــککارتیســممینامــد.۴6بلومبــرگازتجربــهکمیســرریمونــدکلــیاســتفادهکــردهکــهدرمیــاناعتراضــاتدانشــجوییعلیــهسیاســت

توقــف،تفتیــشونظــارتمســلمانانتوســطپلیــسنیویــورکســخنرانیاش))BrownUniversityراکنســلکــرد.۴7
ــب ــکعق ــاقایدئولوژی ــاعوازانطب ــرانامتن ــاازشــنیدننظــراتدیگ ــهلیبراله ــدک ــحمیده ــاتوضی ــالآتانت ــادژورن KyleWinfieldازبنی
۴۸Rampbell.رییــسصنــدوقبینالمللــیپــولاعتــراضکردنــدChristineLagardeمینشــینند.دانشــجویاناســمیتکالــجبــهســخنرانی
نوشــتکــهدانشــجویانچــپنســبتبــهنســلقبــلازخــود،بــاآزادیبیــانبیشــتردشــمناند.۴۹ادعــایاوبــرمبنــاینظــرســنجیUCLAاز
دانشــجویانســالاولبــودکــهتقریبــًاهفتــادویــکدرصــدازمنــعســخنرانیهاینژادپرســتانهوجنســیتیدردانشــگاههاحمایــتکردنــد.5۰
ــرروی ــوردیآنهــاب ــد.درم ــراضکردهان ــداعت ــاصــدایبلن ــد؟آنهــاگاهــیب ــًاچــهکاریانجــامدادهان ــوارددانشــجویاندقیق ــنم ــادرای ام
ــر ــوردیدیگ ــت.5۱درم ــپاس ــلچ ــدمتحم ــرع ــه:Chaitمظه ــتندک ــیگذاش ــیگانپیام ــگاهمیش ــرواتیودانش ــسکنس ــرمقالهنوی دردفت
Frierdersdortبــاعنــوانبیتحمــِلوبیحیــانامیــدهشــد.دانشــجویانخواســتارابطــالدرخواســتمســکندانشــگاهیبــرایدوعضــوهیئــت
ــرازنظرشــان، ــراضواب ــرایصحبــت،اعت ــهعــدمتحمــلشــدند.آنهــاب ــوارددانشــجویانچــپمتهــمب ــنم ــد.5۲درهمــهیای علمــیبودن
ــامخالفــتمســتقیمدربرابــر ــامبلغیــنسیاســتنــژادیمثــلKellyوی ــاLagardeوی ــهویــژهدربرابــرشــخصیتهایسیســتممثــلRiceی ب
سیاســتهایناعادالنــهمقصرانــد.تظاهــراتواخــالهیــچکاریدرجلوگیــری
ــد ــتبودن ــهصحب ــاآزادب ــرد.آنه ــراننک ــادیگ ــتKelly,Lagarde,Riceی ازصحب
ــنمــواردشــخصیتهاینظــام ــد.درهمــهای ــاشــجاعتصحبــتکردن ــهوب وآزادان

ــد. ــرافدهن ــانانص ــایمحترمانهش ــاازدعوته ــدندت ــابش انتخ

ایــنادعــاکــهدانشــجویانچــپبــیتحملانــد،درواقــعخیانــتبــهخواســت
دانشــجویانچــپدربرابــرعــدمتحمــلاســت.انــگارکــهبایــدخودشــانرازیــردســت
بداننــدومنفعانــهبــهمافوقشــانگــوشدهنــد.درخواســتازدانشــجویانچــپکــه

بیشــترتحمــلکنیــددرحکــمآناســتکــهازســکوتپیــرویکنیــد.
ــهکــهدانشــجویان ــد.همانگون ــدصحبــتکنن Kelly,RiceوLagarde,دوســتدارن
معتــرض.مســئلهیاصلــیدرواقــعتحمــلنیســت.ایــناطاعــتاســتکــهدرپشــت
تقاضــایســرکوبگرانهبــرایتحمــلپنهــاناســت.دانشــجویانراجــرزوســایرینبــه
خوبــیمیداننــدکــهکاندولیــزارایــسچــهچیــزیراطــرحمیکنــد.خیلــیســاده
آنهــانیــازیندارنــدکــهدوبــارهگــوشدهنــد.مارکــوزهاســتداللکــردکــهآزادیعــدمتحمــلبــااســتفادهازابزارهــایفــراقانونــیادامــهدارد.
تحمــلآشــکاراوظاهــرًامحترمانــهبــاجنبشــیازشــخصیتهایپرخاشــگریــامخــرب)چشــماندازهایصلــح،عدالــتوآزادیبــرایهمــهرا(
محــدودمیکنــد.چنیــنتبعیضــیهمچنیــنبــرایجنبشهــایتمدیــدگســترشقوانیــناجتماعــیبــرایتهیدســتان،ضعفــاومعلولیــنو...
تحمــلتبلیغــاتغیــرانســانیبــرایتضعیــفاهــدافحیاتــینــهفقــطدرمــوردلیبرالیســم،بلکــهازهــرفلســفهیسیاســیپیشــرفتهیدیگــری

ــزاعمــالمیشــود.53 نی
چــرادانشــجویانویــاهــرکــسدیگــریبایــدبــهســخنرانیکاندولیــزارایــسکــهآفریننــدهیجنگــیخــودســاختهاســت،دربــارهیتحمــلگــوش
ــرکریســتینالگاردکنتــرلکننــد،هنگامــیکــهصنــدوقبینالمللــیپــول،ثــروترا فــرادهنــد؟چــراآنهــابایــدصــدایمخالفتشــانرادربراب
ــاو ــا،التینیه ــیآمریکائیه ــرایآفریقائ ــهب ــیک ــدکل ــددرجلســاتریمون ــاچــرابای ــد؟آنه ــتمیکن ــرزیمدیری ــرونم ــرایســرمایهداریب ب
ــدتوســط ــااًلبای ــهخــودشاحتم ــاتوســطکســیایجــادشــدهک ــنپروندهه ــایسیاســیمیســازدســاکتبنشــینند؟ای مســلمانانپروندهه
ــهایــنمعنــیازدانشــجویانچپگــراخواســتهنمیشــودکــهبــهدیگــراناجــازهصحبــتدهنــد. دادگاهجنایــیبینالمللــیمحاکمــهشــود.ب

ــد. ــهدیدگاههایــیکــهخــودمیداننــدکامــًامضران ــهگــوشدهنــد؛ب ــهآنهــاگفتــهمیشــودکــهمنفعان درعــوضب
دانشــجویاندربــارهیحــوزهگســتردهیســتم،نظیــراشــغالســرزمینهایفلســطینیتوســطاســرائیلســازماندهیواعتــراضمیکننــد؛موضوع
وحشــتناکیکــهدرمعــرضســکوترســمیهمــهیدانشــگاههادرسراســرایــاالتمتحــدهقــرارگرفتــهاســت.5۴بــاتکیــهبــراســتراتژیعــدم
ــرعلیــهرژیــمنژادپرســتآفریقــایجنوبــیدرآغــاز۱۹7۰اعمــالشــد،دانشــجویانچپگــرایدانشــگاهها، ــاموفقیــتب ســرمایهگذاریکــهب
)sanction,Divest,boycott(معــروفشــد:فراخوانــیازدانشــگاههابــرایبایکــوتوواگــذاریوتحریــمBDSپیشــگامآنچیــزیشــدندکــهبــه
تــابــهطــورموثــراســرائیلرامنــزویکنــد،کــهبــهاشــغالپنجــاهســالهیســرزمینفلســطینپایــاندهــد.درحالــیکــهپیشــینههایحامیــان
ــشضــد ــهیحوزههای ــشBDSدرهم ــی«جنب ــدنام ــاضــدب ــارزهب ــهیمب ــامفاکســمناز»اتحادی ــدهیآبراه ــهعقی ــوعاســت،ب ــامتن کام
ــل ــت«قاب ــاچاشــنیضــدیهودی ــاب ــورجوجــهرادیکاله ــوان»مان ــشرابعن ــرCharlesKrauthammer((جنب ــزکراوتام ــودیاســت.چارل یه
قبــولندانســت.56گروهــیمرکــبازشــصتنماینــدهیســیاهپوســتازحــزبدموکــرات،نامــهیســرگشــادهایراامضــاکردنــدکــهانتقــاداز
اشــغالاســرائیل،بــهویــژهتوســطBDSرانمونــهایاز»ضــدیهودیت«نامیدنــد.رئیــسســابقدانشــگاههــارواردووزیــرخزانــهداریحکومــت
اوبامــالورنــسســامرز)LawrenceSumners(خطــاببــهمرکــزحقــوقوآزادیکلمبیــا،BDSرابــهعنــواننتیجــهیسواســتفادهازمســئولیت
اخاقــیوضــدیهودیــتدرمفهــوم،اگرنــهدرمنظــوردانســت.ایــنبرچســبزدنهــابایــدهمانطــورکــهتوســطنویســندگانشطراحــیشــده،
تصویــرشــوند.بــهعنــوانتاشــیبــرایســکوتتمــامکســانیکــهخواســتاربرابــریرفتــاربــاهمــهیمــردمهســتند.بعــدازایــنهمــهگفتارهــا،
ــام ــناته ــاای ــرد.ب ــرارمیگی ــعیهودیســتیزیدراوجعــدمتحمــلق ــرچســبضــدیهــودیداشــتهباشــد؟درواق چــهکســیمــیخواهــدب
ــاکامــًابیصــداازخیــرکلاســتراتژیبگذرنــد.هماننــد ــهآنصــرفکننــدی غمانگیــزطرفــدارانBDSمجبورانــدوقــتخــودرابــرایپاســخب
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ره 
ــلآزادیبخــشوســاختجنبشــیشما ــرتحم ــجموث ــی،تروی بخــشحیات

در کــه پائــی نــو جوانههــای اســت. انقــاب ضــد علیــه موفــق
دانشــگاههایسراســرکشــوردرحــالگســترشاند.همبســتگیمابیــن
ســازمانهایگوناگــونکــهفقــطدانشــجوئینیســتند.همانگونــهکــه
BLMعمــلکــرد.نکتــهیدیگــریکــهشــاهدشهســتیم،بــهخصــوص
ــا ــیب ــینیســت،همبســتگیجهان ــوزکاف ــههن ــوردBLMوالبت درم
ــهشــامل ــیدرسراســرجهــاناســتک دیگــرجنبشهــایعدالتطلب
جنبــشBDSعلیــهاســرائیلودیگــرجنبشهــایحامــیفلســطینو
ضــداســرائیلیمیشــود.آنجــادیویــسکــهکارهایــشبــهعنــوانیکــی
ازدانشــجویانمارکــوزهشــاهدیبــرکارآمــدیمیراثاوســت،بــهموردی
ــرای اشــارهمیکنــدکــهفعــاالنفلســطینیازشــبکههایاجتماعــیب
آمــوزشنحــوهیمقابلــهبــاگازاشــکآوربــهمعترضیــنBLMاســتفاده
کردنــد.مشــخصشــدکــهگازاشــکآوراســتفادهشــدهدرمقابــل
دانشــجویانمعتــرضآمریکایــیهمانــیاســتکــهنیروهــایاســرائیلی
ــد.برجســتهکــردنشــباهتهای ــهکارمیبرن ــرعلیــهفلســطینیهاب ب
ــیتی ــژادیوجنس ــی،ن ــایقوم ــرکوباقلیته ــنس ــیبی ــدانقاب ض
درآمریــکابــاســرکوبنیوامپریالــیمردمانــیچــونفلســطینیهاو
ــازهی ــتگیت ــهیهمبس ــدپای ــا،بای ــردنی ــردرسراس ــماریدیگ بیش
مــوردنظــرباشــد.هدفــیکــهایجــادجنبــشچپگــراینوینــیاســت
کــهبتوانــدآنجایــیکــهدرگذشــتهشکســتخــورد،اکنــونپیــروزشــود.

تشــخیصتحمــلســرکوبگربــهعنــوانابــزاریضــدانقابــی،نیازمنــد
ــرایمثــال»پیــشاخطارهــا« بررســیدقیــقاســتراتژیچــپاســت.ب
البتــه شــوند.65 قلمــداد جــدی بایــد ناخــودآگاه توهینهــای و
بایــدازخــودبپرســیمکــهدردنیــایپیــشاخطارهــاونژادپرســتی
فراگیــر،دردنیــایفقــراســفناک،شــکنجهوپاکســازیمخالفیــنایــن
ــه ــیمک ــدبپرس ــرد.بای ــرارگی ــهق ــوردتوج ــدم ــدرمیتوان موضــوعچق
آیــانگرانیهــایهویتــیمهــماســت،یــانگرانیهــایاقتصــادیو
ــه ــیب ــه،بخشــیحیات ــهطبق ــتک ــًامیگف ــوزهمطمئن ــی.مارک طبقات
ــشجنســی ــژادی،جنســیتی،گرای ــان ــرکوب)مث ــتوس ــراههوی هم
ودینــی(اســت.اومیخواســتمحلــیعمــلکنیــم،امــاجهانــی
ســازماندهینمائیــم.واینکــهازفریــبسیاســتهایتفرفهافکــنهویتــی،
ــتانهو ــادنژادپرس ــادازابع ــزیانتق ــتمرک ــناهمی ــدهگرفت ــدوننادی ب
ــیو ــداصول ــابای ــم.م ــاعکنی ــمامتن ــمامپریالیس ــیتزدهیظل جنس
ــرپذیــرشایــنخواســتکــهبیــانوتصویــبظلــمو ــهشــدتدربراب ب
ســرکوبرابــهنــاممــدارایلیبــرالتحمــلکنیــمایســتادگیکنیــم.در
ــر ــهه ــدب ــابای ــه،م ــزوجنایتکاران ــندرخواســتتنفرانگی ــهای پاســخب
ــه ــیاســتک ــًاهمــانهدف ــندقیق ــموای شــیوهممکــنمخالفــتکنی
BLMدارد.اجتمــاعآزادیســیاهان)ســازمانجدیــدبــادانشــجویانی
رادیــکالومتفــاوتامــادرارتبــاطبــاBLMکــهشــاملبســیاریاز
معترضیــندردانشــگاههایسراســرآمریــکااســت(وجنبشهــای
گســتردهتردانشــجویانآنرادنبــالوبرایــشمبــارزهمیکننــد)حتــی

اگــرآنچــهامــروزبرایــشمبــارزهمیکننــددقیقــًاهمانــیباشــدکــهبــر
آنتمرکــزکردهانــد(.

ــوان ــهعن ــواًلب ــت،معم ــوماس ــوردهج ــانم ــهآزادیبی ــاک ــنادع ای
ــرار ــتفادهق ــورداس ــتگراهام ــطراس ــرکوبگر،توس ــدارایس ــزارم اب
Black:میگیــرد.شــایدمــانیــازبــههشــتگهایبیشــتریداریــم
VoiceMatterیــاBlackProtestMatterاگرچــهبرچســبســیاه
ــهخــاص. ــامداردن ــردع ــهدرBLMاســتکارک ــورک ــاهمانط دراینج
میشــود، دیــده اعتراضهــا کلــی بررســی در کــه طــور همــان
ــنســازمانهســتند. ــرســیاههــمجــزومتحدی گروههــایســفیدوغی
ــانشــده ــازمانBLMبی ــهیرســمیس ــهصراحــتدرمرامنام ــنب ای
اســتکــهشــاملBDSهــممیشــود،بیشــتردرمــورددفــاعهمگانــی
ــی ــهچیزهای ــاب ــهم ــرچ ــی.اگ ــیهویت ــاموضوع ــتت ــانیتاس ازانس
ــه ــالودهوپای ــهش ــاب ــتر.م ــیاربیش ــم،بس ــتگنیازمندی ــترازهش بیش
نیازمندیــم.مرامنامــهیBLMهیــچاشــارهایبــهســرمایهدارییــا
ــل ــازماندرمقاب ــرانس ــهرهب ــرچ ــد.گ بهرهکشــیاقتصــادینمیکن
ــد.اجتمــاعآزادیســیاهان ســرمایهدارینژادپرســتانهصحبــتکردهان
درمرامنامهشــانازنقــدســرمایهداریدرکنــاردیگــراشــکالظلــم
صحبــتمیکنــد.اینهــامراحــلاولیــهشــکلگیرینهضــتیکدســت
وپیشــروندهچــپدرقــرنبیســتویکــماســت.بــادیــدگاهمارکــوزهمــا
میتوانیــمآنچــهراکــهایــندانشــجویانوفعــاالندریافتهانــدمشــاهده
ــا ــناســتکــههمــهیم ــراســت،ای ــًاتحملناپذی ــم.آنچــهحقیقت کنی
تحمــلناشــدنیراتحمــلکنیــم.امــروزراهمــدارایرهاییبخــش،

ــنســکوتیاســت. ــنچنی ــاازپذیرفت ــاعم ــدامتن نیازمن

ــم ــردنظل ــدک ــهنق ــدودب ــامح ــودراتنه ــدخ ــانبای ــهم ــراینک مهمت
ــکالکــه ــیرادی ــهپیشــنهاداصاحــاتاصول ــاتنهــاب موجــودکنیــم،ی
ــهســویجامعــهی)جهانــی(عــادلوآزادپیــشببــرد ــدمــاراب میتوان
قناعــتکنیــم.همــانطــورکــهبســیاریدرجبهــهیچــپتــاش
ــد.اگــرچــهمتاســفانهبــدوندیــدهشــدن،مــابایــدهــرکجــاو کردهان
هــرزمــانکــهممکــناســتشــروعبــهســاختنچنیــنآینــدهیمتفاوتی
بــاضــدانقــابکنونــیکنیــم.ایــنبدیــنمعنیاســتکــهاولبایــدبین
ــدهتر ــهشناختهش ــاک ــوروآنجنبشه ــینوظه ــایاجتماع جنبشه
ــی ــزبسیاس ــاملدوح ــهش ــور،ک ــهمح ــازمانهایطبق ــتندوس هس
ــی ــایســازمانیوارتباطات ــوششــدهمیشــوند،پله ــرایفرام چپگ
کــهتمــامنژادهــا،جنســیتهاوتمایــاتجنســیراشــاملشــود
بســازیم.مــدارایرهاییبخــشهمانطــورکــهمارکــوزهنویــدآنرادر
ــعهی ــرایتوس ــهراب ــدزمین ــود،میتوان ــوددادهب ــیخ ــایپایان کاره
»درکجدیــد«مهیــاســازد.بــرایامــکانایجــادجامعــهایجدیــدوآزاد،
عــادلوعقانــیدرتضــادومخالفــتبــامحدودیتهــایجامعــهیغیــر
ــدمضروریســت. ــنق ــرال،ای ــرســرمایهدارینئولیب ــیوبیدادگ عقان
ــوه ــیبالق ــایاصل ــگاههافضاه ــروز،دانش ــهام ــاب ــوزهت ــانمارک اززم
ــودهاســت.درکوتفکــرمعطــوف ــد«ب ــن»درکجدی ــرورشای ــرایپ ب

بــهتوجــه،مهربانــی،عشــق،عدالــت،همــکاریوالبتــهبیــزاریفعــالازهــرچــهخــافاینهاســت.BLMوBDSودیگــرجنبشهــایکمتــر
ــد. ــدارآزادیپیشــکشمیکنن ــارهخواســتجــوانوپای ــایدوب ــرایاحی ــازهایب ــدوفرصــتت ــاامی ــهم شــناختهشــده،ب

ــلآرزویتمــام ــنتوســعهرادرمقاب ــیای ــیوعقیدت ــهفضــایعین ــنپتانســیلراداردک ــدارایســرکوبگر،ای ــلم ــدارایرهاییبخــشدرمقاب م
نیروهــایضــدانقابــیبــرایشــلیکبــهپیشــرفتازطریــقســاکتکــردناعتراضــاتفزاینــدهایکــهدردانشــگاههایایــاالتمتحــدهوسراســر
ــینژادپرســتانه)در ــریســفیدها،بیعدالت ــلبرت ــادرمقاب ــرشآنه ــدمپذی ــتازدانشــجویانوع ــادرحمای ــانشــاهدهســتیم،بگشــاید.م جه
دانشــگاهوبیــرونازآن(،وحشــیگریپلیــسبــهعنــوانیــکرویــهیاســتاندارد،بــهخصــوصعلیــهاقلیتهــاوخواســتههایآنهــابــرایفرصــت
ــکو ــاارادهیدمکراتی ــوزه،م ــایمارک ــیم.ورایگفتهه ــود،مینویس ــانش ــردمجه ــدهوم ــاالتمتح ــردمای ــامم ــاملتم ــهش ــیک ــرآموزش براب
آزادیجویانــهاوراداریــموامیدواریــمکــهایــنارادهرادراینجــابــهتصویــرکشــیدهواهمیــتآنرابیــشازهــرزمــاندیگــرینشــاندادهباشــیم.
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ــك  ــن ی ــرورت تدوی ــي و ض ــای اجتماع جنبش ه
اســتراتژي مشــترك 

علی صمد

درلحظــهکنونــیازتاریــخکهباتســلطبی
ــان ــم،جه ــیمواجهی ــرمایهجهان ــب،س رقی
نابرابریهــای معــرض در پیــش از بیــش
آن، در اســت. گرفتــه قــرار وحشــتناك
محیــطزیســتبــهطــرزوحشــتناکیتخریــب
منطقــهای جنگهــای وجــود و میشــود
پایانناپذیــروخانمانســوزوبــیعدالتیهــای
دوران مشــخصههای از اجتماعــی وســیع
کنونــیبــهحســابمیآینــد.درایــنجهــان
ــهبیشــترینآســیبهایاجتماعــی، ناعادالن
اقتصــادیوسیاســیبــرکــودکان،زنــان،
زحمتکشــان دیگــر و معلمــان کارگــران،
یــدیوفکــریوهمــهاقشــارکــمدرآمــد
جوامــعواردمیشــودوبدیــنطریق،ایــن
بیشــترینههایجوامــعاغلــبقربانــیبــی
قــرار تحمیلــی جنگهــای و عدالتیهــا
مــیگیرنــد.ایــننابرابریهــایناشــیاز
ــتو ــدمقاوم ــده،تولی ــاتزاین ــواعتبعیض ان
واکنــشاجتماعــیمیکننــدوازدلخــود
جنبشهــایاجتماعــیبیــرونمیدهنــد.

جنبشهــای بــر تمرکــز نوشــته، ایــن در
اجتماعــیدرایــرانکنونــی،موقعیــتفعلــی
آنهــاوچشــماندازایــنجنبشهــایهنــوزنــا
همپیوســتهبــایکدیگــراســتوتاکیــدبــرنیاز
گرهخوردگــیآنــانبــاهمدیگــرتــاایــران
بتوانــدمتکــیبــرتوانمنــدیعظیــمایــن
بســیجاجتماعــیازجمهــوریاســامیگــذر

ــد. کن

ــش  ــکل گیری جنب ــی ش ــون چگونگ پیرام
اجتماعــی  

جنبشهــایاجتماعــیبــهاشــکالگوناگــون
شــکلمیگیرنــد؛گاهجنبــهفراگیــریبــه
مــیشــوند موفــق گاه و خــودمیگیرنــد
حتــیازمحــدودهجغرافیایــییــكکشــور
هــمفراتــررفتــهوبــدلبــهیــکرونــدشــدهو
خــودراچونــانپدیــدهجهانــیمینمایاننــد.
دربرخــیمواقــعحــرکاتهــاوجنبشهــای
نیــز محدودتــر ســطحی در اجتماعــی
و جریانــات مطالبــات و دهنــد مــی روی

میکشــند. پیــش را کوچکتــر گروههــای
کــهجنبشهــای اســت بدیهــی و روشــن
ــز ــق،ونی ــعتوعم ــتوس ــیازجه اجتماع
ــد ــیتوانن ــام ــوعخواســتههاونارضایتیه ن

ــند. ــاوتباش ــممتف ازه

جنبشهــا ایــن تاثیــر بررســی و مطالعــه
وقابــلتوجــهدرجامعــه عرصــهایمهــم
در گیدنــز آنتونــی باشــد. مــی شناســی
جنبــش خــود شناســی جامعــه کتــاب
اجتماعــیراکوشــشجمعــیبــرایپیشــبرد
منافــعمشــترک،یــاتامیــنهدفــیمشــترک،
ازحــوزه خــارج عمــلجمعــی ازطریــق
نهادهــایرســمی،تعریــفکــردهاســت.

اجتماعــی جنبــش هدفهــای البتــه
گوناگــوناســتوبــهعنــواننمونــهمیتــوان
ازدگرگونــینظــمموجــودگرفتــهتــاموضــوع
ــکنجهو ــدام،ش ــازاتاع ــومج ــالغ ــعی من

ــان، ــان،معلم ــیزن ــیوسیاس ــوققانون حق
انــواع غیرهــو و کارگــران و دانشــجویان
ــرد. ــامب ــضران گروهبندیهــایتحــتتبعی
جنبشهــای در کــه وســایلی و روشهــا
ــهکارگرفتــهمیشــوندمتفــاوت اجتماعــیب
ــایل ــدافووس ــرازاه ــاصرفنظ هســتند.ام
مــورداســتفاده،جنبــشاجتماعــیهمیشــه
آرمــان، )ایــده، فکــری اســاس یــک بــا
گــردد. مــي مشــخص جدیــد گفتمــان(
بــهدیگــرســخن،دریــکارتبــاطمتقابــل
)دیالکتیــک(ودرونــزاومقــوم)دینامیــک(
ــای ــنوجنبشه ــینوی ــایاجتماع نظریهه
اجتماعــیزائیــدهوزاینــدههمدیگرنــد.

*جنبش های اجتماعی در ایران

ــرانجنبشهــایاجتماعــی درکشــورمانای
بــاوجــودســرکوبودیکتاتــوریمذهبــی
ــه ــماریدرعرص ــعبیش ــاتوموان ــامعض ب
و اجتماعــی ســاماندهی و ســازماندهی
ــر ــاوهب ــههســتند.ع ــودمواج ــیخ مبارزات
ــک ــتایدئولوژی ســرکوبگریناشــیازخصل
ایــنســاختاروالیــی،حکومــتجمهــوری
سیاســتهای بــردن پیــش بــا اســامی
بــی ســازیهای خصوصــی و اقتصــادی
بــا آن کنــار در نیــز و رویــه بــی و برنامــه
وضعیــت ای یارانــه کمكهــای حــذف
زندگــیکارگــرانوزحمتکشــانرابیــشاز
حــدغیرقابــلتحمــلکــردهاســت.نــرخ
بیــکاریبــاایــنوضعیــتاســفناكبطــور
ــردهاســت.در ــداک ــدهایگســترشپی فزاین
ــااقشــار ــرانتهیدســتانی جوامعــیچــونای
کــمدرآمــدجامعــهمهمتریــننیــرویمحرکــه
مــی محســوب اجتماعــی جنبشهــای
شــوند.وایــندرشــرایطحاکمیــتحکومــت
انــواع بــا همــراه بنیــاد، تبعیــض دینــی
ترکیــب ایــن تبعیضســتیز. جنبشهــای
ــا ویژگــیخودویــژهایــرانکنونــیدررابطــهب
جنبشهــایاجتماعــیوفهــمآنشــاهکلید

تدویــناســتراتژیدرایــنرابطهاســت.

ــیتضــاد ــایاجتماع ــشه ــوال"درجنب معم
ــود ــیوضــعموج ــیازنف ــامیزان وتخاصــمب
همــراهاســتوایــنجنبــشهــامــیتواننــد
خواهــانتغییــرکلیــتقــدرتمســتقرشــوند
نظــام،خودشــان درچارچــوب اینکــه یــا

راتعریــفوجــایدهنــدودرآنمحــدوده
خواهــانتغییــراتاصاحــیدربخشــیاز
ــهشــوند.جنبــشهــایاجتماعــیدر جامع
ــاعنصــراعتــراض اینجــاســریعتروفزونتــرب
همــراهمیشــوندودردسترســیبــهاهــداف
ــه ــارسیاســیب ــرایب ــلبیشــتریب خــودمی
خــودگرفتــنپیــدامــیکننــد.البتــهبــار
و دانشــجوئی سیاســیدرجنبــشهــای
روشــنفکریوســتیزهگــریبــاتبعیضــات
ایدئولوژیــکوسیاســیبیشــتروبرجســتهتر
ــاخصلــت ازدیگــرجنبشهــایاجتماعــیب
صنفــیهمچــونکارگــریومعلمــانو...

اســت.

ــای ــونجنبشه ــایگوناگ ــهدرطیفه البت
و تفــاوت هنــوز ایــران، در اجتماعــی
سیاســتهایمتفاوتــیدرچگونگــیگــذراز
گفتمانهــایدینــیواصــاحطلبــیوجــود
ــاره ــهاش ــهک ــاهمانگون ــهام ــااینهم دارد.ب
ــناســت ــایای شــدشــواهدوفاکتورهــاگوی
کــهگفتمــانایجــاددنیــایدیگــروبهتــردر
میــانفعالیــنجنبشهــایاجتماعــیروبــه
ــود ــنوج ــاای ــاب ــتدارد.ام ــشوتقوی افزای
هنــوزتوافقــاتضــروریوحداقــلدرمیــان
خصلــت بــا چــه اجتماعــی جنبشهــای
تبعیــض اساســًا چــه و صنفــی عمدتــًا
جایگاهــی و پیونــد نتوانســته ســتیزانه
متناســببــاشــرایطکنونــیبوجــودآورد.
ســرکوبوفشــارهایامنیتــیحکومــتباعث
تضعیــفوکاهــشارتبــاطهــایمنظــممیــان
فعالیــنایــنجنبــشهــابــاهــمونیــزبــابدنه

ــوری ــانشــدهاســت.درجمه ــیآن اجتماع
اســامیهماننــدچهاردهــهگذشــتهفعالیت
ــی ــایدولت ــرنهاده ــارجازدیگ ــکلخ متش
وشــبهدولتــیبــرایفعالیــنجنبشهــای
هزینههــای دارای و ممنــوع اجتماعــی
ســنگینمــیباشــدومشــخصا"حــقفعالیت
آزادبــرایســندیکاهاواتحادیههــایآزادو
معلمــان، دانشــجوئی، کارگــری، مســتقل

ــدارد. ــودن ــانو...وج زن

آیــا راه  پیشــرفت وجــود دارد و اگــر آری، 
جــای دانشــجو در آن چیســت؟

چــون اســت، مشــهود پیشــرفت آری
و جــاری زندگــی در را آن نشــانههای
مبارزاتــیشــاهدیم.درهمیــنحــالحاضــر
ــن ــنای ــطفعالی ــیتوس ــایمتفاوت راهکاره
ــرد. ــیگی ــرارم ــورداســتفادهق ــام جنبشه
دانشــجوئی جنبــش نمونــه عنــوان بــه
ــایل ــرایط،ومس ــرش ــیوتغیی ــولخواه تح
ــوزش ــاکاالســازیآم ــتب دانشــگاهومخالف
آن امــروزی و اصلــی خواســتههای از
بدلیــل دیگــر جنبشهــای امــا اســت.
ســطحســرکوب،عــدمســازماندهیوتفرقــه
خــود افقهــای نتوانســتهاند پراکندگــی و
ــت ــاختارهایحکوم ــنازس ــررفت ــهفرات راب
ــرای بکشــانندوهمچنــانمجبــورشــدهاندب
ادامــهکاریفعالیــتهــایخــودرادرجهــت
ایجــادتغییــراتتدریجــیدرقوانیــناساســی

جمهــوریاســامیپیــشببرنــد.



صفحه
22

صفحه
23

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(
13

98
ن 

ستا
 زم

- 3
ره 

شما
نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران )فدائـیان خلق(

13
98

ن 
ستا

 زم
- 3

ره 
تشــکلیابــیوپیونــدجنبشهــایشما

اجتماعــیبــاهــمبدلیــلعــدم
ــز ــهونی ــی،تفرق ــز،پراکندگ تمرک
اساســًاناشــیازعــدموجــودیــك
ــامشــکات ــك،ب ــهدمکراتی جامع

اساســیهمــراهمــیشــود.

جنبشــی تنهــا عرصــه ایــن در
ظرفیــت، تجمــع، امــکان کــه
ــوانســازماندهیرادارد زمــانوت
جنبــشدانشــجوئیاســت.امــا
واقعبینانــهخــود نــگاه یــک در
ایــنجنبــشنیــزدرحــالحاضــر
بــی بــاضعفهــایســاختاری،
یــك وجــود عــدم و برنامهگــی
تشــکیاتسراســریدمکراتیــك
بــاراهکارهــایمناســبمواجــه
ــا اســت.درســالهــایگذشــتهب
ــف ــواعمختل ــرکوبوان ــودس وج
شــده تحمیــل هزینههــای
ارگانهــای و حکومــت توســط
امنیتــیآن،میــانفعالیــنایــن
جنبــشبــابدنــهاشفاصلــهایجــاد
انجــام هــرچنــد اســت. شــده
فعــال و صنفــی فعالیتهــای
بــودندرامــورمربــوطبهدانشــگاه
در را دانشــجویی فعــال نیــروی
امــا داده افزایــش دانشــگاهها
ــاز ــوبنی ــتمطل ــاوضعی ــوزت هن
در مشــترک همکاریهــای بــه
کشــور دانشــگاههای ســطح
دســتگاههای البتــه اســت.
انتصابــی و حراســتی امنیتــی-
بــا دانشــگاهها درون در رژیــم
ــق ــادوعمی ــیدرایج هراسافکن
ــن ــانفعالی ــهمی ــردنفاصل ــرک ت
بــا دانشــجویان بــا دانشــجویی
برنامهعمــلکــردهومــیکننــد.
جنبــش اینهــا، همــه بــا امــا
دانشــجوییهــمقــادربــهغلبــه
تحدیدهــا و تهدیدهــا ایــن بــر
اســت دردانشــگاهعلیــهخــود
وهــمدارایبیشــترینموقعیــت
بیــنهمــه بــرایحلقــهشــدن
ایــنجنبشهــاچــونفرزنــدان
بــر دشــواریها فهــم آنهاینــد!
ــرد. ــدانجــامگی ــیبای ــنمتن چنی

ایــران دانشــگاههای در
ــی ــیوحکومت دانشــجویانمذهب
اگرچــه هســتند اقلیــت در

امکانــات بــا و فعــال نســبتا
اکثریــت آنکــه حــال وســیع،
دانشــجویانرادردانشــگاههــا،
ــر ــرسیاســیوغی دانشــجویانغی
تشــکیل ســکوالر یــا مذهبــی
ــندانشــجویی ــد.فعالی ــیدهن م
در دمکــرات و مترفــی چــپ،
دانشــجویان اکثریــت میــان
ــد. ــتبرخوردارن نســبتاازمقبولی
دارای خامــوش اکثریــت ایــن
هســتند صنفــی خواســتههای
ولــیایــنخواســتههابــاتوجــهبــه
وعــدمخواســت گســتردگیآن
بــرآورده بــه حکومــت تــوان و
رنــگ شدنشــانبســیارســریع
مــی خــود بــه سیاســی وبــوی
گیرنــد.هــمازاینــروهــراتفــاق
ــد ــیتوان ــیم ــماهمیت ســادهوک
در شــورش و اعتــراض آغازگــر
فعالیــن شــود. دانشــگاهها
ــیدر دانشــجوییدرعرصــهصنف
دانشــجویی صنفــی شــوراهای
دردانشــگاههــاحضــورقــویو
موثــریدارنــد.دانشــجویانهنــوز
ــهتعرضــات،فشــارهاو درپاســخب
ــت ــتماتیکحکوم ــرکوبسیس س
ــهدار ــاتدامن ــهاعتراض ــتب دس
نزدهانــد.اعتراضــاتتــاکنونــی
یــا دانشــکده آن یــا ایــن در
ــراه ــزهم ــتوخی ــااف ــگاهب دانش
بــودهوحکومــتبــابگیــروببنــدو
بــاالبــردنهزینــهتــبآنراپاییــن
آوردهاســت.امــابــاایــنوجــود
ــرانووضعیــت شــرایطبحرانــیای
ــد ــیتوان ــورم ــگاههایکش دانش
ــب ــراتموج ــریتغیی ــکس ــای ب
و شــود گســترده اعتراضــات
ــم ــجوییه ــالدانش ــایفع نیروه
مــیبایســتبــرایچنیــنروزی
خــودراآمــادهســازماندهیکننــد.

ایــنجــانکاماســت.

ــدیم ــرش ــهمتذک ــنچنانک بنابرای
بــی بــا جنبشهــایاجتماعــی
ســازماندهی عــدم و برنامهگــی
شــده حســاب و مناســب
نمیتواننــدتاثیــراساســیوهمــه
ــود ــیخ ــهاجتماع ــهدربدن جانب
جنبشهــای بیاورنــد. بوجــود
ــرعتو ــاس ــرانب ــیدرای اجتماع
ــوند ــیش ــازم ــادیآغ ــتابزی ش
خــود مطلــوب نتیجــه بــه امــا

نمــیرســند.درایــنجنبشهــا
متاســفانهجمــعبندیهــایالزم
وضــروریبــرایایجــادوحفــظ
ــا ــنجنبشه ــیای ــهتاریخ حافظ
صــورتنمــیگیــرد.اتحــاد،توافق
بــرایهمــکاریومذاکــرهدرایــن
ناچیــزی ســطح در جنبشهــا
ــه ــودک ــیش ــاسم ــتواحس اس
فاصلــه حفــظ و ایجــاد آســیب
ایــن آشــیل پاشــنه همچنــان
جنبــشهاســت.روشــناســت
ــودن ــدونب ــاب ــنجنبشه ــهای ک
بــاهــم،درتنهایــیودورازهــم
ــق ــنطری ــدوبدی ــیگیرن ــرارم ق
براحتــیســرکوبوخامــوشمــی
نیــاز وضعیتــی چنیــن شــوند.
بــهتغییــرداردوایــنتغییــربــا
ــف ــانطی ــکاریمی ــووهم گفتگ
هــایمختلــففعــالدرعرصــه
اجتماعــیانجــاممــیگیــرد.

اهمیت آرمان اجتماعی 

مبارزاتــی و تاریخــی ســنت در
ــان روشــنفکران،دانشــجویانوزن
تبعیــض جنبشهــای دیگــر و
ــتاجتماعــی ســتیز،آرمــانعدال
و اساســی اهمیتــی از همــواره
ــا ــودهاســت.ام ــژهبرخــوردارب وی
ایــنآرمــاندرســالهایگذشــته
کشــانده حاشــیه بــه قســمًا
گفتمانهــای بیشــتر و شــد
حقــوق و دمکراســیخواهی
ــی ــتاجتماع ــدونعدال بشــریب
درمیــاناقشــارمذکــوراولویــت
اســت،اکنون کــرده پیــدا ویــژه
ــیشــاهدروآمدنخواســتههای ول
بــر هســتیم. خواهانــه عدالــت
همــهروشــناســتکــهکارگــران،
طبقــاتواقشــارکــمدرآمــددارای

خواســتهايصنفــیمتعــددی
هســتندوشــواهدنشــانگرایــن
اخیــر ســالهای در کــه اســت
ــا ــهتنه ــروزن ــانروزب مشــکاتآن
کاهــشپیــدانکــرده،بلکــهبطــور
یافتــه افزایــشهــم فزاینــدهای
اســت منطقــی پــس، اســت.
زمینــه اجتماعــی عدالــت کــه

بیابــد. روزافــزون

و ســرکوب کــه اســت روشــن
باالرفتــن و امنیتــی فشــارهای
متشــکل، فعالیتهــای هزینــه
در زیــادی محدودیتهــای
و اجتماعــی فعالیــت نــوع
مســتقل، روشــنفکران سیاســی
زنــان و معلمیــن دانشــجویان،
از مــوارد ایــن و کــرده ایجــاد
ارگانیــك، ارتبــاط عــدم دالیــل
بــا نزدیــك و مــداوم متشــکل،
کشــورمان زحمتکــش اقشــار
شــدهاســت.مــیشــودگفــت
در براحتــی گفتمانهــا کــه
ــه ــشجامع ــارزحمتک ــاناقش می
ــدو ــیکنن ــدانم ــوذپی ــرونف نش
بدنــه و اجتماعــی جنبشهــای
بخوبــی را یکدیگــر زبــان آنــان
زمینــه امــا نمیشــوند، متوجــه
ــت ــنعدال ــرمت ــاطب ــیارتب عین
اجتماعــیفراهــمتــرشــدهومــی
ــائلی ــهمس ــتک ــود.بدیهیاس ش
اجتماعــی جنبشهــای کــه
کننــد مــی تبلیــغ و مطــرح
بــرایفضــایعمومــی میبایــد
قابــلفهــمودركباشــندوهمیــن
رابایــدیکــیازرویکردهــافهمیــد.
فضــایجــذبدیگــرانوجلــب
مــی خواســتهها بــه ســمپاتی
ــك ــدحقانیــتومشــروعیتی توان

دهــد. افزایــش را جنبــش

ایجــادگفتگــوودیالــوگواحتــرام
حــل و انســانی، حقــوق بــه
ــهواز ــکلمتمدنان ــهش ــائلب مس
ــت ــکانفعالی ــقگفتمــان،ام طری
بیــرون و درون در همــکاری و
جنبشهــایاجتماعــیراافزایــش
مــیدهــد.بنابرایــنجنبــشهــای
ــدچگونگــیتحــول اجتماعــیبای
موثــر فراگیرشــدن، پیداکــردن،
ــوزه ــپسدرح ــتنوس ــعگش واق
سیاســتتاثیــرگذارشــدنرابــا
هــموبیــرونازهــمتجربــهکننــد.

رویکردهایــی چنیــن بــا دقیقــًا
ــشدررابطــه ــكجنب ــهی اســتک
ــیراایجــاد ــهتغییرات ــاکلجامع ب
شــود چنیــن اگــر کنــد. مــی
تقویــت اجتماعــی جنبشهــای
وگســترشمــییابنــد.بــهعنــوان
مثــالبــرایکمــكبــهتشــکیل
اتحادیههــای و ســندیکاها
اقشــار و کارگــران سراســری،
ــی ــاش،همراه ــهت ــدب ــمدرآم ک
دانشــجویان، همبســتگی و
زنــان، معلمــان، روشــنفکران،
اســاتید دادگســتری، وکای
مبــارزات فعــاالن دانشــگاه،
و... اندیشــی دگــر و اتنیکــی
ــد. ــازدارن ــینی ــرزمان ــشازه بی
مشــخصاســتکــهســندیکایــك
نهــادطبقاتــیاســتامــافرامــوش
طبقــات ایــن کــه کــرد نبایــد
دارایمنافــعمشــتركنیــزمــی
باشــندوبایــددرجهــتتقویــت
ــتگی ــکاریوهمبس ــانهم گفتم
اجتماعــی جنبشهــای در
داشــت. ویــژه تاکیــد نیــز

کــرد؟ بایــد  چــه  راســتای  در 

درحــالحاضــردرجنبشهــای
و پراکندگــی ایــران اجتماعــی
آن بخشهــای تمــام در فاصلــه
براحتــیقابــلرویــتاســت.خارج
ــای ــوانجنبشه ــیت ــهم ازاینک
نظریههــای بــا را اجتماعــی
کاســیكومــدرنتعریــفکــرد
یــكمشــخصههای بــرایهــر و
تعییــن مشــترک گاه و متفــاوت
کــرد.امــابیــشازهــروقــتدیگــر
نیــازاســتتــابررســیوفهــمشــود

حیــن در میشــود چگونــه کــه
اســتراتژی بــه تفــاوت داشــتن
مشــترکیدســتیافــت؟!بــهنظــر
ــك ــنی ــرایتدوی ــکاریب ــنهم م
ــا ــتراتژیمشــترك،تناقضــیب اس
ــف ــایمختل ــانبخشه ــرمی تکث
یــكجنبــشاجتماعــینــدارد.
ســر بــر میشــود و میتــوان
مشــترك و مهــم حداقلهــای
وچنانکــهدر رســید تفاهــم بــه
مقــاالتگذشــتهاممتذکــرشــدهام
تفاهمــات ایــن هــای نشــانه
مشــتركمیــاناکثــرفعالیــنایــن
جنبــشهــابوجــودآمــدهاســت.

تشــکلهای دانشــگاه در
روبــرو بدنــهای بــا دانشــجویی
هســتندکــهدائمــادرحــالنــو
شــدنانــد.درمیــاندانشــجویان،
سکوالریســموجمهوریخواهــی
رونــد اســت. قــوی بســیار
در ســکوالر جمهوریخواهــی
ــاندانشــجویاننشــانگردوری می
ــت ــاازحاکمی ــدنآنه ــدهش وکن
اســامیدرایــراناســت.بیــش
ازدودهــهاســتکــهدانشــجویان

آرمانهــای از پاســداری بــرای
آزادیخواهانــهودموکراتیــكونیــز
ــا مخالفــتروشــنوبــیخدشــهب
تمامــیدســتگاهاســتبدادووالیت
درایــران،بــهاشــکالگوناگــون
بشــکلمســالمتآمیــزومدنــی
مبــارزهمــیکننــد.رژیــماســامی

ــگاه ــیلدانش ــمازپتانس ــرانه ای
آنجــا در کــه جوانــی نیــروی و
ــیآگاه ــهخوب ــردب ــیب ــهســرم ب
ــتن ــدآزادگذاش ــیدان ــتوم اس
توانــد مــی رژیــم بــرای آنهــا
آورد. بوجــود اساســی خطــرات

در امــا دانشــجویی فعالیــن
دانشــگاهمــیداننــدکــهحتــی
برابــر در مقاومــت امــکان
دارد. وجــود شــدید ســرکوب
ــال ــتوفع ــرایگســترشمقاوم ب
یــك تنهــا دانشــگاه در مانــدن
آن و اســت مانــده باقــی راه
ارتباطــاتو افزایــشگفتگوهــا،
بــر همــکاری بــرای اشــتراکات
دموکراتیــك حداقلهــای ســر
مختلــف طیفهــای میــان در
چنیــن اســت. دانشــجویان
سیاســتوعملکــردیمیتوانــد
درون در را مقاومــت نیــروی
دانشــگاههــرچــهبیشــترتقویــت
آزادیخــواه دانشــجوی کنــد.
چــپ،دمکــراتوســکوالرقــادر
اتصــال در نقــش ایفــای بــه
اســت اجتماعــی جنبشهــای

جنبــش درون در خــود هــرگاه
ــاد ــرایاتح ــیب ــجوییعامل دانش
دانشــجویی فعــال ایــن باشــد.
هــمصنفــیکاروهــمسیاســتورز
مــیباشــدوالزماســتهمــواره
اســتراتژی تحقــق راســتای در
گرهخوردگــی بــرای مشــترك

بــا اجتماعــی جنبشهــای
جنبــش اولویتهــای همدیگــر،
در چــه و دانشــگاه در چــه را
پهنــهکلجامعــهمــدنظــرداشــته
و متفرقــه مســائل نــه و باشــند
بنابرایــن را! برانگیــز اختــاف
چنیــن تدویــن راســتای در
بکوشــیم. مشــترک اســتراتژی

منابع:

ــه )۱(-بشــیریه،حســین/جامع
شناســيسیاســي/نشــرنــی)
تهــران(/چــاپهشــتم/۱3۸۱.
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تاریــخ نمی پرســد، 
مســئولیت تعییــن 

می کنــد
دنیز ایشچی

پیش فرض ها

غیــرمحتمــلنیســتاگــرارزیابــیکــردهباشــیمکــهایــنآغــازپایــانجمهــوریاســامیایــرانمیباشــد.اگــرمــاروزبــهروزبــهپایــانجمهــوری
اســامیایــراننزدیــکمیشــویم،ترکیــبنیروهــایگــذاربــهچــهگونــهایخواهــدبــود؟اگــربیــژنجزنــیبــهخــودشاجــازهمیدهــدکــهحــدود
دهســالقبــلازســقوطنظــامســلطنتیدرایــران،احتمــالســرکارآمــدنآقــایخمینــیرابدهــد،مــاهــمبایــدتــاشکنیــمتــاازاحتمــاالت
فــردایسیاســیبعــدازنظــامجمهــوریاســامیایــرانســخنبگوئیــم.فــرضکنیــمامــروزمــادرفــردایجمهــوریاســامیایــرانقــرارداریــم.
ترکیــبنیروهــایسیاســیدرصحنــه،شــاملنیروهــایطرفــدارنظــاممونارشــی–ســلطنتی،نیروهــایسیاســیمشــروطهخواه،نیروهــایسیاســی
-نظامــیملــیمنطقــهای،مجاهدیــنخلــقایــران،احــزابدیگــریازجبهــهنیروهــایاســامیلیبــرالدموکــرات،جبهــهملــیایــرانوباالخــره،

جبهــهیپراکنــدهینیروهــایچــپایــرانکــهشــاملحــزبچــپایران)فدائیــانخلــق(نیــزخواهنــدبــود.

بایــدایــنپیــشفــرضراقبــولکــردکــهجبهــهینیروهــایچــپسوسیالیســتیدرمقایســهبــابهمــنپنجــاهوهفــت،ازنظــرپایــگاهمردمــیدر
موقعیــتبــهمراتــبضعیفتــریقــراردارنــد.بــاچنیــنترکیبــیازنیروهــایگــذارکــهدربــاالترســیمشــد،میتــوانچندیــننتیجهگیــرینمــود.
ــک ــرالدموکراتی ــهایلیب ــبجبه ــهترکی ــشب ــتخوی ــنحال ــهدربهتری ــهســمتلیبرالیســممیباشــدک ــادرمجمــوعب ــبنیروه ســنگینیترکی
ــای ــیونئوکانه ــاســرمایهداریکانجهان ــرب ــدیعمیقت ــهســمتپیون ــرچــهســریعترب ــیه ــنترکیب ــکچنی ــایی ــد.نیروه ــدانجامی خواه

آمریکائــیبــهپیــشخواهنــدرفــت.

موقعیت چپ در فردای جمهوری اسامی ایران

ــوزدرمجموعــهیکشــورهای ــرانهن ــهای ــولکــردک ــدقب ــران،بای ــهیای ــنروانشناســیاجتماعــیوبافتهــایفرهنگــیجامع ــادرنظــرگرفت ب
ــه ــیب ــلچندان ــه،تمای ــچکــدامازنیروهــایسیاســیحاضــردرصحن ــنواقعیتهــا،هی ــنای ــادرنظــرگرفت ــهاســت.ب ــرارگرفت جهــانســومق
همــکاریفعــالبــانیروهــایچــپنخواهنــدداشــت.منطــقتمایــاتمنفعتــیپایــگاهاقتصــادی،آنهــارادرایــنمســیرهدایــتمیکنــدکــههــر
ــهفرهنــگروانــی ــاتوجــهب ــازتاکیــدمیکنــمکــهب ــرایآنهــامقــدورباشــد،نیروهــایسیاســیچــپرامنــزویکــردهوتحلیــلببرنــد.ب چقــدرب
اجتماعــیکشــوروتجربیــاتیکصــدوپنجــاهســالهینیروهــایچــپدرایــران،میتــوانحــدسزدایــنایزولــهکــردنوبــهتحلیــلبــردنچــپدر

ــهتاریــخبیاندازیــم. ــاهب ــدپیــادهگــردد.درایــنمــوردکافیســتنظــریکوت ــهچــهشــیوههاییمیتوان عمــلب

ــنفورمــولخشــک ــد،راهحلهــایآیندهسازشــانازچندی ــرویمیکنن ــابمقــدسپی ــککت ــککــههرکــدامازی چپهــایارتدکــسایدئولوژی
فراتــرنمــیرود،بزرگتریــندشــمنانجنبــشچــپسوسیالیســتیوکارگــریمیباشــند.آنهــادرشــرایطایزولــهشــدنوتحــتفشــارقــرارداشــتن
نیروهــایچــپ،بیشــترازدیگــرانبــرســررقیبــانخویــشدرجبهــهیچــپخواهنــدکوبیــد.لــذادرشــرایطتحــتفشــارقــرارگرفتــننیروهــای

ــرومســمومتر ــدپراکندهت ــامیتوان ــوفآنه ــهصف ــتهباشــیم،بلک ــاراداش ــوفآنه ــارانســجاموفشــردگیدرصف ــوانانتظ ــانمیت ــهتنه چــپ،ن
شــدهباشــد.

هنــوزفلســفهیسیاســیامپریالیســمنســبتبــهنیروهــایچــپایــناســتکــهبــههــرشــکلممکنــیآنهــارانابــودبکننــد.اگــرآنهــادرلیبــرال
دموکراســیآینــدهیایــراندســتبــاالراداشــتهباشــند،قــادرخواهنــدبــودایــنوظیفــهراتوســطناسیونالیســمتتلویــیچــهدرقالــباســامی،
یــاناسیونالیســتیویــاشــکللمپنــیآنبــهانجــامبرســانند.بــاچنیــنتصویــریازلیبــرالدموکراســیآینــده،نیروهــایچــپنــهتنهــادرمجلــس
موسســانحضــورفعــالنخواهنــدداشــت،درتنظیــمقانــوناساســیآینــدهنخواهنــدتوانســتنقشــیفعــالایفــابکننــد،بلکــهدرقــدرتسیاســی

حاکمــهیآینــدهنیــزنخواهنــدتوانســتنقشــیتاثیرگــذارداشــتهباشــند.

تعریــفمــاازآزادی،دموکراســیوعدالــتاجتماعــیبــانیروهــایلیبــرالدموکراســییکــینیســت.بــرایآنهــاهــدفوســیلهراتوجیــهمیکنــد.
لــذادرشــرایطیکــهدرفــردایبعــدازجمهــوریاســامیایــران،لیبــرالدموکراســیایــراندســتدردســتنئوکانهــاداشــتهباشــد،مبــارزهیمــا

بــهخاطــرآزادیهــایفــردیواجتماعــی،درشــکلتــراژدیدیگــریهمچنــانادامــهخواهــدیافــت.

ســادهلوحــیمیباشــدکــهمــاآنقــدرسرمســتمبــارزهبــرایگــذارازجمهــوریاســامیایــرانبــودهوسرمســتمبــارزاتضــدامپریالیســتیشــده
باشــیمکــهتوجهــیبــهفــردایپــسازگــذارتوجهــینکــردهباشــیم.بــدونتوجــهبــهایــنواقعیــاتتلــخ،نــهتنهــادرفــردایجمهــوریاســامی
ایــراننیــزبــهاهــدافآزادیخواهانــهیخویــشدســتنیافتهایــم،بلکــهکارگــرانوزحمتکشــاننیــزبایــددرشــرایطنوینــیپیکارهــاینوینــیرادر

راهبــهدســتآوردنحقــوقخویــشواســتقرارنظــاممبتنــیبــرعدالــتاجتماعــیادامــهدهنــد.

مسئولیت های تاریخی ما

ــوری ــذارازجمه ــایدورانگ ــالوآماجه ــقآم ــتتحق ــکجه ــرایچــپدموکراتی ــزبتحولگ ــردوشح ــئولیتهاییراب ــهمس ــروزچ ــخام تاری
ــهی ــاناســتحکامیدرجبه ــدهیچن ــنکنن ــدتضمی ــایسیاســیوســاختاریمیتوان ــیازراهکاره ــنترکیبهای ــد؟کدامی ــرارمیده ــرانق ای
نیروهــایچــپوآزادیخــواه،عدالتجــووضــدتبعیــضفراهــمکــردهباشــدتــامانــعازحاکمیــتسیاســییکپارچــهینئولیبرالیســتینویــن،بــا

ــودهباشــد؟ ــرانب جهتگیــرینیابتــیامپریالیســتیدرفــردایجمهــوریاســامیای
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پیکارهــای  در  صحنــه  در  حضــور 
مردمــی

تحکیــمپایــگاهمردمــیحــزبچــپ
طریــق از خلق(تنهــا ایران)فدائیــان
حضــورمــداومومســتمردرصحنــهودر
ــن ــردمممکــنمیباشــد.ازای ــانم می
فعالیــنچــپ کــه میباشــد طریــق
میآموزنــد. تجربــه و شــده آبدیــده
نیروهــای کــه اســت ایــنطریــق از
صفــوف بــه میتواننــد تازهنفــس
ــد. ــراوچــپبپیوندن ــایتحولگ نیروه
آمارهــایبعــدازدورانجهانیســازی
ــروزی، ــتیام ــمپوپولیس ونئولیبرالیس
شــدن عمیقتــر بــر شــاهد همگــی
ــاو ــنداراه ــیمابی ــایطبقات فاصلهه
ــنموضــوعخــود ــامیباشــد.ای نداره
تامیــن عــدم گرســنگی، فقــر، در را
ــودنبهداشــتو اجتماعــی،فراهــمنب
ــان ــومنش ــرایعم ــیب ــوزشعموم آم
میدهــد.ایــنموضــوعتبلــورخــود
ــی ــتطبیع ــطزیس ــودیمحی رادرناب
موجــودات دیگــر و انســانها بــرای
شــرایطی در میکنــد. پیــدا تجلــی
جملــه از جهــان، مــردم همــه کــه
ــو ــالراهکارهــایآلترناتی ــهدنب ــرانب ای
جهانــی ســرمایهداری نظــام بــرای
نیروهــای حضــور عــدم میباشــند،
چــپدرصحنههــایپیــکارمردمــی

غیــرقابــلتوجیــهمیباشــد.

ســازماندهی  در  همــکاری 
مدنــی صنفــی  ســاختارهای 

ــی ــاتتاریخ ــانیوتجربی ــیانس توانای
عرصههــای در پیکارگــران میــان در
ــی ــاختارهایصنف ــهس ــازماندهیب س
خصــوص بــه مردمــی، مدنــی و
وفــور بــه زحمتکشــان، و کارگــران
درهمانحالــی میباشــد. موجــود
ــردم ــفم ــاتمختل ــاروطبق ــهاقش ک
سیاســی کشور،خواســتههای
ضــد و دموکراتیــک آزادیخواهانــه،
محیــط در آنهــا دارنــد، تبعیضــی
پرداخــت عــدم بابــت از کارشــان
عــدم افتــاده، عقــب حقوقهــای
ــای ــیوبیمهه ــناجتماع ــودتامی وج
الزم،عــدمحمایتهــایکافــیصنفــی
حقوقــیودههــاخواســتهیصنفــی
ــکلدهی ــند.ش ــجمیباش ــردررن دیگ
تنهــا نــه ســاختارهای چنیــن بــه

جنبش دانشجویی و مسئولیت های تاریخی دانشجو

میتــوانبــاقــوتزیــادیایــننتیجهگیــریراکــردکــهدانشــجوغالبــًاخاســتگاهاقتصــادیطبقاتــیخاصــینــدارد.دانشــجوغالبــًانــهشــاغل
ــن،اندیشــههاو ــذاای ــدهاســت.ل ــتچرخــشاقتصــادیواردگردی ــدمدیری ــهمســتقیمًادررون ــهســرمایهگذارینمــودهاســتون اســتون
ــدتعییــنکنــدکــهآنهــادرراســتایحمایــتازکدامیــنطیفهــا، ارزشهــایشــکلگرفتــهدرذهــنورواندانشــجومیباشــدکــهمیتوان

ــد. اقشــاروطبقــاتاجتماعــیســمتگیرینمــودهوحرکــتمیکنن

ــلروحوروانآزادهایدرمســیر ــیخــاص،دانشــجویانرامث ــداتطبقات ــهتعه ــاب ــاتآنه ــهخواســتگاهاقتصــادیوتعلق ــدموابســتگیب ع
آفرینــشتحــوالتبنیادیــنترقیخواهانــهبــهنفــعهمــگانبــهبــارمــیآورد.بــرچنیــنپایههایــیاســتکــهآنهــادرمقابــلهــرگونــهظلــم،
ســتم،تبعیــض،بیعدالتــیواســتبدادوخفقــانبــاحساســیتوقــدرتتمــامعکسالعمــلنشــاندادهودرمقابــلآنهــامیایســتند.آنهــا
بــهخاطــرجوانــیخویــش،حــقدارنــدکــهآینــدهرامتعلــقبــهخــودونســلهایبعــدیبداننــد.آنهــانــهمحافظــهکاریغریضــیپــدرانمســن
خویــشرادرزندگــیدارامیباشــند،نــهمصلحتاندیشــیهایوابســتگیهایطبقاتــیکســبوکاریراکــههنــوزندارنــد.آزادگــی،پاکــی،
شــجاعت،تحولگرائــی،نــوآوری،روحیــهپرســشگرانهیانتقــادی،تجددخواهــیوسرکشــیدرمقابــلبیــدادبخشهایــیازهویــتارزشــی

ــیآنهــاراتشــکیلمیدهنــد. وذات

جنبش دانشجوئی ایران

جنبــشدانشــجوییایــرانبــاســربلندیتمــامدرتمــاممقاطــعبحرانــیتاریــخمعاصــرایــرانبعــدازمشــروطیتنــهتنهــابــاقاطعیــت،شــفافیت
ــی ــربالندگ ــذاریآنب ــهتاثیرگ ــتهاســت،بلک ــهحضــورداش ــهوآزادیخواهان ــه،عدالتجویان ــکارترقیخواهان ــهپی ــامدرصحن ــدرتتم وق

اجتماعــیغیــرقابــلکتمــانمیباشــد.

اگــردرروزهــایانقــابسیاســیســالپنجــاهوهفــتتعــدادکادرهــاواعضــایجنبــشفدائیــانخلــقازچنــددهنفــر؛دربهتریــنحالــت
ــًادانشــجویانبودنــدکــهتشــکیاتسیاســیچنــدصــدهــزارنفــریفدائیــانخلــق خویــشازچنــدصــدنفــرتجــاوزنمیکــرد،ایــنعمدت
ــردندر ــاکارک ــهب ــدک ــندانشــجویانبودن ــبای ــهطــورغال ــد.ب ــتمیکردن ــردهوهدای ــاوروســتاهاراســازماندهیک درسرتاســرشــهره
ــش ــراننق ــیکارگ ــاختارهایصنف ــازماندهیس ــریدرس ــایکارگ ــرارتباطگیریه ــایدیگ ــکاراتوراهه ــاذابت ــقاتخ ــاوازطری کارخانهه

قدرتمنــدیایفــانمودنــد.

اگــرســازمانوقــتفدائیــانخلــقنشــریهی»کار«رامنتشــرمیکردنــد،ایــندروحلــهیاولدانشــجویانبودنــدکــهآنرادرسرتاســرکشــورو
دروســیعترینابعــادپخــشومنتشــرمیکردنــد.اگــرفدائیــانخلــقموضــعسیاســیگرفتــهواعامیــهیــااطاعیــهایصــادرمیکردنــد،ایــن
دانشــجویانبودنــدکــهآنهــارادرمقیــاسکشــوریمنتشــرنمــودهبــهدســتمــردممیرســاندند.اگــردرمنطقــهایجنبشهــایزحمتکشــان
دهقانــیبــرعلیــهســتمزمینــدارانبــزرگبرقــراربــود،دانشــجویانپیشــگام،اولیــنکســانیبودنــدکــهدرصحنــهحاضــرشــده،خــودرابــا
محیــطومشــکاتمــردمآشــنانمــودهوبــهدادآنهــامیشــتافتند.بــدونحضــوردرصحنــهیفعــالدانشــجویان،احــزابسیاســیمترقــی
چنــدصــدهــزارنفــرینمیتوانســتندشــکلبگیرنــد.کافــیاســتدرایــنزمینــهبــهلیســتوآمــاراعدامشــدگانآنســالهانظــریانداختــه
ــردیفعالیتهــای ــهدامنههــایکارب ــفب ــیدانشــکدههایدانشــگاههایمختل ــردانشــجویانپیشــگامدرتمام شــود.گشــودهشــدندفات

دانشــجوییدرکشــورابعــادتــازهوبــهمراتــبگســتردهتریبخشــیدهبــود.

اجتماعــی مدنــی بلــوغ از نشــانهای
ــم ــکانرافراه ــنام ــهای ــد،بلک میباش
ــورت ــهص ــدب ــردمبتوانن ــام ــدت میکن
ــکلتری ــیومتش ــه،مدن ــازمانیافت س
عکــس اجتماعــی وقایــع مقابــل در
چنیــن در دهنــد. نشــان العمــل
ســادگیها ایــن بــه آنهــا شــرایطی
تبلیغــاترســانههایحقیقــی فریــب
هــر آنهــا نمیخورنــد. را مجــازی و
ــورتو ــهومش ــقمطالع کاریراازطری
ــد. ــهپیــشمیبرن ــهب همفکــریآگاهان

بــه  و وســعت بخشــیدن  گســترش 
حزبــی ســاختار 

احــزابچــپبــهعنــوانپیگیرتریــن
ــه ــهب ــیک ــرویاجتماعــیتحولگرای نی
صــورتمنطقــیوگامبــهگامخواهــان
اســامی جمهــوری نظــام از عبــور
ایــرانودرپیــشگرفتــنراهکارهــای
نظــام بــا رقابــت در سوسیالیســتی
ــد ــدبتوانن ســرمایهداریمیباشــند،بای
صحنههــای در حضــور طریــق از
پیــکار،شــرکتفعــالدرســازماندهی
ســاختارهایصنفــیومدنــی،ســاختار
نیــز را ســازمانیتشــکیاتیخویــش
بســطوگســترشدهنــد.دریــکچنین
رونــدیمیباشــدکــهآنهــامیتواننــد
ــئول ــال،مس ــس،فع ــازهنف ــایت نیروه
خویــش صفــوف بــه را آیندهنگــر و
بیافزاینــد.ازایــنطریــقمیباشــدکــه
آنهــاقــادرخواهنــدبــوددرمدیریــت
سیاســی و مدنــیصنفــی نهادهــای
ــری ــشفعالت ــهایوکشــورینق منطق

یافتــهوتاثیرگــذارباشــند.

ــان  ــکاری می ــاف و هم ــترش ائت گس
ــتی ــپ سوسیالیس ــای چ نیروه

هنــوزاحــزابچــپازپراکندگــیدررنج
کــه مختلفــی بلوکهــای میباشــند.
دارایتاریــخورونــدشــکلگیریهای
حاضــر گرفتهانــد، شــکل متفــاوت
نیســتندتــاپوســتههایخودراشکســته
وزیــرچطــرفراگیرتــریگــردبیاینــد.
درمیــاننیروهــایچــپمیتــواناز
محــوری جهــان سوسیالیســتهای
ــاارتدکسهــایمقــدسمــآب گرفتــه،ت
وباالخــرهچپهــایدموکــراتوپیشــرو
راشــاهدبــودکــهخــودرامرتــببــهروز
کــردهوآبدیدهتــرمینماینــد.امــروزه

انتظــارمــیرودتــاچــپتحولگــرای
دموکــرات،اگــرهــمآمادگــیشکســتن
را خویــش ســاختاری قالبهــای
نداشــتهباشــد،درشــکلوصورتهــای
مشــترک، موضعگیریهــای
اطاقهــای و مشــترک اکســیونهای
فکــریمشــترک،وغیــرهدرراســتای
گــردآمــدنزیــریــکچتــرواحــدحرکــت

ــد. نماین

ــان  ــکاری می ــاف و هم ــترش ائت گس
جمهوری خــواه  نیروهــای  جبهــه ی 

ــرات دموک

جبهــهی در کــه همکاریهایــی
جمهوریخواهــانبــانیروهــایچــپ
میــان بیشــتر میگیــرد، صــورت
دموکراتیــک سوســیال نیروهــای
دموکــرات چــپ نیروهــای و
گاهــًا همکاریهــا ایــن میباشــد.
بــهجبهــهیملــیایــراننیــزبســط
شــکلگیری بــدون میشــود. داده
انتــاف قدرتمنــد، چــپ بلــوک
ســمت بــه جمهوریخــواه نیروهــای
رفــت. خواهــد دموکراســی لیبــرال
ــاننیروهــای همکاریهــایموجــودمی
وجمهوریخواهــان، دموکــرات چــپ
بخــشکوچکــیازجمهوریخواهــانرا
ــرگرفتــهاســت،کــهفراگیــرنبــوده درب
ونمایانگــرنمایندگــیطیــفوســیع
نمیباشــد. کشــور جمهوریخواهــان
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سخنی بر مسئولیت های تاریخی دانشجوئی

ــادی ــی،اقتص ــیسیاس ــرایطمحیط ــشش ــالپی ــلس ــیچه ــرط اگ
ــیو ــًادوقطب ــانعمدت ــژهیدورانجه ــاخصهایوی ــاش ــیب وامنیت
جنــگســرد،شکســتآمریــکادرجنــگویتنــام،ادامــهیخفقــان
ــانســومو ــهامپریالیســمدرکشــورهایجه دیکتاتوریهــایوابســتهب
ادامــهجنبــشآزادیهــایفــردیدهــهیشــصتقابــلتعریــفوتصویــر
بــودهباشــد.ویژگیهــایدورانامــروزی،شــاخصهایویــژهیخــودرا

میباشــند. دارا

ازویژگیهــایامــروزیدورانمــامیتــوانبــهســطحناکارآمــدیرســیدن
اســتراتژیجهانیســازینئوکانهــاوبازگشــتبــهســمتادامــهی
ــم ــوزه ــرد.هن سیاســتهایاقتصــادینئولبیرالیســتیرامشــاهدهک
ــهجنگآفرینیهــای ــدنب ــدوندســتیازی ــنسیاســتهاب ــهیای ادام
تشــنجهای ایجــاد جهــت بینالمللــی دشمنتراشــی منطقــهای،
ــره ــرســوختفســیلوغی ــعوذخای ــرمناب ــرلکامــلب ــهای،کنت منطق
ــد ــزارقدرتمن ــهاب ــازیب ــیومج ــانههایحقیق ــد.رس ــننمیباش ممک
تبدیــل نئوکانهــا طــرف از مغــزی شستشــوی و روانــی جنــگ
ــالبــاس شــدهاند.پوپولیســمفاشیســتی،چــهدرغالــبدینــیوچــهب
ــد. ــانمیباش ــرانوزحمتکش ــبکارگ ــددفری ــتیدرص ناسیونالیس

نــهتنهــادر امــروز مــادرچنیــنشــرایطیشــاهدمیباشــیمکــه
ــر ــروثروتمنــدانانــدکثروتمندت مقیــاسجهانــیفقیــرانانبــوهفقیرت
ــرآوردمیباشــد(. ــنب ــدمجــددای ــرآکســفمتایی ــاراخی ــد)آم میگردن
ــش ــن،افزای ــرهیزمی ــشک ــهگرمای ــنسیاســتهامنجــرب ــهیای ادام
بــیرویــهیزبالههــایانســانیونابــودیتدریجــیمحیــطزیســت
بخشهــای امــروز، میگــردد. زنــده موجــودات دیگــر و انســانها
گســتردهتراجتماعــیبــهدنبــالآلترناتیــوجایگزیــنمناســبتریبــرای
نظــامســرمایهداریجهانــی،تحــترهبــرینئوکانهــایامپریالیســتی
میگردنــد.راهکارهــایسوسیالیســتیبــابــهروزکــردنخویــشبــابــه
کارگیــریدســتاوردهایعلمــی،اجتماعــیوفلســفیمــدرن،همچنــان
جایگزیــنآلترناتیــومناســبوراهکارهــایانســانیشایســتهایرابــرای

ــد. ــهمیده ــروزارائ ــریتام بش



دانشجویان پیشگام

ــاهودرخشــان»جنبــش ــهتاریخچــهیکوت ــهکافیســتب ــنزمین درای
دانشــجویانپیشــگام«اشــارهنمــود.اگــرچــه»دانشــجویانپیشــگام«
کوهنــوردی »گروههــای پوشــش تحــت پنجــاه دهــهی آغــاز از
دانشــکدههاودانشــگاهها«فعالیــتمیکردنــد،بلکــهبــهصــورتیــک
شــبکهیسرتاســریودرارتبــاطبــاهمدیگــرنقــشفعــالخویــشرادر
ســازماندهیوروشــنگریجنبشهــایدانشــجوئی،دانشآمــوزیو
کارگــریوغیــرهدرشــرایطدیکتاتــوریوخفقــانبــهطــورموثــریایفــا
میکردنــد.درشــرایطیکــهدیکتاتــوریوخفقــانسیاســیزمــانشــاه،
ــود،دانشــجویان ــهب ــًاازاحــزابگرفت امــکانفعالیــتسیاســیراکام
ــازویقــویفعالیــتسیاســیمدنــیدرجامعــهمحســوبمیشــدند. ب
ــارشــدجنبشهــایمدنــیمردمــی، »دانشــجویانپیشــگام«همــگامب
پوشــشفعالیتهــایخویــشراازقالــبســاختاریورزشکوهنــوردی
ــاب ــبنمایشــگاههایکت ــریوترتی ــهعرصههــایدیگــرورزشــی،هن ب

وغیــرهکشــاندند.

ایــراننشــانمیدهــدکــهخــاءعــدمحضــوردر تاریــخمعاصــر
ــش ــبجنب ــهطــورغال ــراوچــپراب ــهاحــزابسیاســیتحولگ صحن
ــرنمــودهاســت.درشــرایطرکــود ــکارپ دانشــجوییدرصحنههــایپی
ــگام، ــهپیش ــههمیش ــدک ــجویانبودهان ــندانش ــیای ــانسیاس وخفق
ــودهوپرچــم ــکب ــودهایدموکراتی ــایت پیشــرووپیشــاهنگجنبشه
آزادیوعدالــترابرافراشــتهنگــهداشــتهاند.آنهــاهمــوارهبــرایکمــک
بــهمبــارزاتاقشــاروطبقــاتدیگــراجتماعــی،ازجملــهکارگــران،
معلمــان،جنبشهــایضــدتبعیضــیبــهمیــدانآمــدهودرپیــکاربــرای

ــد. ــابودهان ــاورآنه ــاروی ــتافتهوی ــتش آزادیوعدال

ازایــنبابــتنبایــدتعجــبکــردکــهچــراجنبــشدانشــجوییهمیشــه
مــوردســرکوبحکومتهــایدیکتاتــوریوخفقــانواقــعمیشــده
متشــکل و فعالتــر ســازمانیافتهتر، چــه هــر حضــور اســت.
دانشــجویاندرصحنــه،بــهمــوازاتمشــارکتنظــریآنهــادرغنــا
بخشــیدنبــهدیالــوگسیاســیاجتماعــی،میتوانــدتــاحــدودزیــادی
جــایخالــیعــدمحضــوراحــزابسیاســیســکوالر،آزادیطلــب،
ترقیخــواهوعدالتجــووچــپبنیادگــرارادرصحنــهکشــوریپــر

ــد. نمای

ــدرت، ــی،ق ــهاحــزابچــپروحجوان ــدب جنبــشدانشــجوییمیتوان
پیگیــری و نــوآوری انتقــادی، پرسشــگرائی شــفافیت، قاطعیــت،
بخشــیدهوآنهــارادرراســتایآینــدهایکــهمتعلــقبــهجوانــانو
نســلهایآینــدهمیباشــد،هــرچــهبیشــترمســلحومجهــزکــردهودر

نمایــد. آبدیدهتــر آیندهســاز، پیکارهــای
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دانشجویی در ایران
ابوالفضل محققی

ازمــنخواســتهشــدهاســت،کــهبــهعنــوان
دهــهی در چــپ دانشــجوئی فعــال یــک
نــگاهخــودرا پنجــاهدردانشــگاهتبریــز،
ــارزاتجــاریدرآنســالهاو ــهمب نســبتب
نقــششــانزدهآذردرایــنمبــارزاتبنویســمو
تــاحــدممکــنتــداومایــنمبــارزهدرجنبــش
دانشــجوئیامــروزرابررســیکنــم.امــریکــه
برایــمبســیارمشــکلاســت.مشــکلازآن
ــه ــنروزیک ــیبی ــمقرن ــهاینی ــهفاصل روک
مــنواردجنبــشدانشــجوئیشــدمتــاامــروز
ــالسیاســیمســائل ــکفع ــوانی ــهعن ــهب ک
دارد. دنبــالمیکنــموجــود را وحــوادث
فاصلــهایطوالنــیبــاطــیطریقــیجانــکاه،
را بخشــی کــه ســوال هــزاران بــا همــراه
گــذرزمــانجــوابدادهوبســیاریهنــوز

بیجــوابمانــدهاســت.

بســیار کــه کســی بــرای اســت ســخت
بررســی و نقــد دارد، بیجــواب ســواالت
دقیــقهمــانامــر.بــهنظــرمدادنتصویــری
ازفضــایآنروزدانشــگاههاوجــوحاکــم
بــرجنبــشدانشــجوئیکــهامــروزبــهتاریــخ

پیوســته،میتوانــدگوشــهایازفضــایآن
روزراروشــننمایــد.حقیقتــیکــهمطلــق
شــدهومیتــوانعینــابیــانکــرد.درایــن
رابطــهمراجعــهبــهنوشــتهایــنجانــبدر
دانشــگاه دانشــجوئی مبــارزات بــا رابطــه
ــزدرکتــاب"راهــیدیگــر"منتشــرشــده تبری
ــی ــرم ــرمهاج ــیوناص ــورجاتابک ــطت توس
جنبــش روز آن ازفضــای بخشــی توانــد
دهــد نشــان خواننــده بــه را دانشــجوئی
بــدنخواهــد بعــدیمســلمًا .امــادرقــدم
بــودکــهبــهعنــوانپیشــنهادیــکمبــارز
دانشــجوئیدهــهیپنجــاه،ســیریراکــه
جنبــشدانشــجوئیبعــدازانقــابطــی
نمــودهاســت،بــهصــورتمیزگــردوگفتگــوی

مجموعــیمــوردبحــثقــراردهیــم.

آیــازمــانآننرســیدهکــهنگاهــیعمیــق
جنبــش رفتــهی راِه بــه بیهــراس و
ادای ضمــن و بیفکنیــم؟ دانشــجوئی
فــدا کــه آزادی جانهــای بــه احتــرام
شــدندتــاایــنجنبــشعظیــموهمیشــه
جوشــانتــداومیابــد،نقــدیمنصفانــهدر

کــهدر  آنچــه از تــوان!وصادقانــه حــد
جنبــشدانشــجوئیدهــهیپنجــاهگذشــت،
نگاهــی و خــود از باشــیم؟نقدی داشــته
ــم. ــردهای ــیک ــهط ــیرک ــهمس ــرب ــقت عمی
ــه ــبتب ــننس ــتبی ــیحقیق ــراهباپوزش هم
ــانرا ــهتاشش ــجوئیک ــاالندانش ــرفع دیگ
ندیدیــم.بدعتــیباشــدبــرایمبــارزانامــرور
آینــده در کــه ودانشــجویانی دانشــجوئی
ایــنراهراتــداومخواهنــدداد.مــکانهــا
همیشــهثابتانــد!یــکاطــاق،یــکحیــاط،
هنــوز تهــران دانشــگاه ســاختمان. یــک
بعــدازگذشــتهشــتادوپنــجســال،همــان
ــاختمانهای ــاس ــت.ب ــراناس ــگاهته دانش
ــه ــتدورهیرضــاشــاهیک ــاصاب ــدوب بلن
ــت. ــدهاس ــزودهش ــرآناف ــیب ــامصائ تنه
دانشــگاهتبریــزهــمبــاگذشــتبیــشازنیــم
ــرن،ســاختمانهایآجــریســرخرنگــش ق
هنــوزدســتخوشتغییــرنگردیــدهاســت.
حتــیشــعار»درودبــرفدایــی«بــردیــوار
بــاوجــود بــاالیدانشــکدهیکشــاورزی،
ــوز ــرایمحــووحــذف،هن ــاشب ســالهات

درجــایخــودقــراردارد.

ــهزمــاناســت!گــذرســالها،ماههــا،هفتههــاو ــرپذیرفت آنچــهتغیی
روزهاســت،بــرایــنســاختمانهایپــرازخاطــره!یــادگاربــهجــامانــده
ازافــراددرونایــنســاختمانهاوحــوادثرویدادهدرآنهاســتکــهبــه
ــنســاختمانهاشناســنامهمیدهــدوشــکوهعظمــتومیبخشــد. ای
افــرادیکــهتنهــادرظــرفجادوئــیزمــاننقــشوعملکــردآنهــاروشــن

میشــود،مــوردســنجشونقــدقــرارمیگیــردواعتبــارمییابــد.

ــیازخاطــر ــهطوالن ــداکاری،درگــذرین ــامف ــاتم ــا،ب نقــشبرخیه
ــخباشــدمینشــیند ــردلآنکــهتاری زدودهمیشــودونقــشبعضــیب
ومانــدگارمیگــردد.ســاختمانهائیکــهشــاهدبســیارحــوادث،
ــن ــشویافت ــبدان ــرایکس ــتاقب ــوانمش ــزارانج ــنه ــدنورفت آم
راهــیبــراییــکزندگــیآزادوســعادتمندبــرایخــودوهمــگانبودنــد.
شــاهدحضــورهــزارانجــوانکــهبــاســریپــرشــورایــنســاختمانهــا
ــارزیــمحاکــممــیدانســتندودرایــنراهاز ــرایمبــارزهب راســنگریب

ــهبهــایجــاندریــغنورزیدنــد. هیــچفــداکاریحتــیب

محلــیموقــتبــراییــکدورهازتــاشمیلیونهــاجوانــیکــهآمدنــد،
پشــتنیمکتهــانشســتند،درسخواندنــد،آگاهــییافتنــدوبــه
انــدازهیوســعخــودمعرفــتکســبکردنــد.برخــیراهمبــارزهانقابــی
برگزیدنــدوبرخــیراهعلــمدرپیــشگرفتنــدونقــشخــودرادراعتــای
ــرســراشــاعهی ــدوعمــرخــودب ــاکردن ــهایف علمــیوفرهنگــیجامع
ــدهاز ــبمان ــاروعق ــهدراعص ــرزمینخفت ــنس ــگدرای ــموفرهن عل
ــن ــتدرای ــرعقانی ــهایب ــهدریچ ــدک ــد.باش ــدننهادن ــهیتم قافل
جامعــهاحساســیمذهبــیبگشــایند.کــمنیســتندهــزاراندانشــجوی
ــارزیاســتواردر ــیخــودرابســانمب ــهزندگ ــگک ــموفرهن عاشــقعل
راهروشــنگرینهادنــدورنــجدورانبردنــدتــاخشــتیبــرخشــت
ایــنســرزمینبگذارنــدونــوریدرتاریکــیقــرونوســطائیحاکــم
بــرذهنهــاکــهزیرالیــهیتاریکــیازبیســوادی،مذهــب،ســنت
ــوی ــهمتاســفانهدرهیاهی ــد.رنجــیک ــدبتابانن ــدهبودن وتوهــمخوابی

ــد. ــمش ــتیگ ــوروسرمس ــایش ــریآنروزه انقابیگ

مــادانشــجویانانقابــیکــهخــودرامحــوروعیارســنجتغییــر،تحــول
ــالدانشــجوئی ــامحــرکاتوافع ــهای،تم ــموبهگون ــابمیدیدی وانق
ــم.خــودغــرقشــدهدرباورهــاوشــعارهای ــرلمیکردی رارصــدوکنت

ــجویانو ــتهازدانش ــندس ــاشای ــدنت ــهدی ــادرب ــزق ــش،هرگ خوی
اســتاداننگردیدیــم.نــهتنهــاندیدیــمبلکــهبــهتحقیــروتمســخردرآن
ــه ــم.بیآنک ــهنامیدی ــتگاهحاکم ــهیدس ــانراعمل ــموآن ــگاهکردی ن
تفکیــککنیــم،تــاشعلمــیدانشــجویانیکــهغــمیادگیــریودر
خدمــتمــردمقــراردادنحاصــلزحمــتخــودداشــتندبــادانشــجویان
بــیدردیکــهجــزبــهمنافــعخــودفکــرنمیکردنــد.ســرکهودوشــابرا
مخلــوطهــمکــردهوهــرکــهدرظــرفانقابــیوســازمانیمــانگنجیــد

طــردنمودیــم.

دورانــیکــهمــنآنرادوراندیــدهنشــدنزحمتکشــانبیادعــایعلــم
وفرهنــگدرهیاهــویجنبــشچریکــیوجنبــشدانشــجوئیمتاثــراز

آندردانشــگاههامیدانــم.

هرگــزدرتوصیــفمبــارزهیدانشــجوئی،ایــنوجــهازتــاشاســتادان
ــدو ــقمیدیدن ــنطری ــارزهراازای ــندورهمب ــهدرای ــجویانیک ودانش
تــاشمیکردنــدکــهشــخصیتیمســتقلولیبــرالداشــتهوازطریــق
توانائــیفکــریوعملــیخــودجامعــهرادرمســیرتمــدنقــراردهنــد،
قدمــیبــرنداشــتیموارجننهادیــم.ندیدیــمتنــوعجامعــه،تنــوع
ــن ــیبی ــرایزدنپل ــمب ــاشنکردی ــارزهرا.ت ــوعمب ــرادوتن ــکارواف اف
دانشــجویانیکــهماننــدمــافکــرنمــیکردنــد.امــادلدرگــروآزادیو

ــومداشــتند. تعالــیایــنمــرزوب

جنبــشدانشــجوئیســالهایقبــلازانقــابهرگــزموفــقبــهاتحــاد
عمــلوســیعوگســتردهبــاایــنگــروهازدانشــجویاندراشــکالدیگــر
ــارزاتصنفــیگســتردهدردانشــگاههاشــکل ــد.اگــرمب ــارزهنگردی مب
گرفــت،آنرازیرعنــوانرفرمیســمازدورخــارجســاختهوعمــًاشــکل
ــام ــم.تم ــلنمودی ــشدانشــجوئیتحمی ــرجنب ــارزهراب ــریمب حداکث
زحمــاتدههــااســتاددرمنورالفکــرکــردندانشــجویانراتنهــادر
ــرف ــورازط ــرآریانپ ــددکت ــرامانن ــتادچپگ ــادواس ــکی ــیمایی س
نیروهــایطرفــدارچــپویــکیــادواســتادمذهبــیماننــدشــریعتیاز

ــم. ــیدیدی طــرفدانشــجویانمذهب
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هرگــزنقــشزحمــتکســانیماننــدعلــیاصغــرحکمــت،نخســتینرئیــسدانشــگاهتهــرانرادرجامعــهیبــهشــدتمذهبــیوعقــبمانــدهی
اواخــردورانقاجــارارجننهادیــم.اســمعیلمــراتراحتــینامــشراهــمنشــنیدیم!ازهنــروعدالــتســخنگفتیــم،بیآنکــهنیمنگاهــیبــهرنــج
ایــناســتاددلســوزدربرپائــیدانشــکدهیهنــرودانشــکدهیحقــوقبیاندازیــموتاملــیکنیــمبــرســختیراهانــدازیدانشــکدهایکــهنقشــی
بــزرگدرمحــدودکــردنقــدرتآخوندهــاوشــریعتحاکــمبــردادگاههــاداشــت.نــهدکتــرصدیقــی،نــهدهخــدا،نــهعلــیاکبــرسیاســینــهدکتــر

معیــندرچهارچــوبانقابــیمــاجــانداشــتهوحرمــتمــاراکســبنکردنــد.

اســتادانیماننــدخانلــریراتنهــادرســیمایفرهنگســتانولبــاسرســمیپاپیــونزدهدیدیــموبــهعنــوانخــودفروختــهدربــاریتحقیــرکردیــم،
بیآنکــهحداقــلبــرمجلــهیوزیــنســخناودرجهــتنشــرآگاهــیوهنــر،ورقــیبزنیــموتاملــیبکنیــم.رنــجوتعــباودرتنظیــمدســتورزبانــی
کامــلونظــمبخشــیدنبــهزبــانفارســیرابهــاندادیــم!ازاوتنهــاشــعرعقــابراپســندیدیموپــروازبلنــدخــوداوبــربــالخــردواندیشــهوگشــودن
ــهپســرشرانخواندیــموتاکیــداوکــهتنهــادر ــانایرانــیرابهــاندادیــم.هرگــزنامــهیزیبــایاوب ــهســویجوان درهــایادبیــاتنویــنجهانــیب
ســایهییــکفرهنــگوهنــربالنــدهومیــراثادبــیاســتکــهیــکملــتمیتوانــدراهترقــیرابپیمایــدوخــاررهــروانراراهنمــایخــودنپنــدارد
مــوردتعمــققــرارندادیــم.»ایــنمیــراثگرانمایــهبــرپایــهیادبیــاتاســتواراســتوماننــدبســیاریازفرهنگهــایکهنســال،ازســوییسرشــار
ازبنمایههــایپیشــرفتهوانســانیاســتوازســویدیگــربــهآفتهایــیماننــدخردگریــزیوخشکاندیشــیآلــودهاســت.وظیفــهیهــرانســان
آزادهایآناســتکــهعناصــربالنــدهومردمــیرادربدنــهیایــنفرهنــگرشــددهــدوبــانقــددلیرانــهعناصــرفاســدوزهــرآلــودآنراخشــککنــد«.

مــافعــاالنجنبشــندانشــجوئیچنیــننکردیــموهنــوزهــمنمیکنیــمکــهدرجهــتخشــکانیدنعناصــرفاســدفرهنــگحاکــمجانانــهتــاش
کنیــم.عــدمبضاعــتفکــریوشــورحاصــلازفضــایقهرمانــیومبــارزاتچریکــیومتاســفانهاســتبدادسیاســیحکومــتشــاهیبــهجنبــش
ــهامــر دانشــجوئیاجــازهنــدادکــهآفــتوفســادزهرآلــوددرانقابیگــریارتجاعــیخمینــیراببینــد.ایــنهمخوانــیتفکــرونــگاهصلــبمــاب
مبــارزهیانقابــیکــهناشــیازهمــانبرداشــتســطحیازمبــارزهیطبقاتــیوضــدامپریالیســتیوذوبشــدندرحزبیتــوشــورشگریانقابــی
ــش ــوادیجنب ــروکمس ــریابت ــرد.انقابیگ ــدودمیک ــممح ــاختهبودی ــودس ــنخ ــهدرذه ــرازآنچ ــیفرات ــدنواقعیت ــارادردی ــوانم ــود،ت ب
ــارادرپوپولیســم ــرارمــیداد.م ــارخمینــیق ــارادرکن ــودکــهم ــک،اجتماعــی،سیاســیوفرهنگــیب دانشــجوئیدرتمامــیعرصههــایتئوری

بیعمــقوآســانگذرتــودهایوالیههــایعقبمانــدهیجامعــهغــرقمیکــرد.

بــهخمینــیتــوانمــیدادکــهزهــرخوابیــدهدرفکــرمســتبدقــرونوســطائیاشرادروجــودمــافعــاالنانقابــیدرجنبــشدانشــجوئیکــهدر
آنروزهــاهمــهچیــزراازمگســکتنــگتفنــگمیدیــد،جــاریســازد.تــاچشــمبــراعدامهــایپشــتبــاممدرســهیرفــاهببندیــموبرعملکــرد
ــه ــیک ــریضــدامپریالســتیوعدالتخواه ــدهدرشــوالیانقابیگ ــریپیچی ــریفک ــم.فق ــیبنگری ــهیانقاب ــیاززوای ــهیخلخال جنایتکاران

آزادیرازیــرعنــوانلیبرالیســمبــهصلیــبکشــید.بعــدمدتــیخــودمــارانیــزدرحمایــتازخــطامــامبــهشــدتارتجاعــیمصلــوبنمــود.

ــاموالیــتفقیــهزادهشــود.بیآنکــهپشــتجنبــشدانشــجوئیازعواقــبآن ــهن ــًاانقابــی،هیوالئــیب ــمکــهازدرونآنفکــرصرف اجــازهدادی
بلــرزد.چــراکــهبســیاربیمایهتــرازآنبودیــمکــهواقعــًاتفــاوتبیــنلیبرالیســموارتجــاعپنهــانشــدهزیــرمبــارزهضــدامپریالیســتیرادرککنیــم.

جنیــشپــرشــوروتاثیــرگــذارهــزاراندانشــجویخواهــانآزادیدرآنروزهــایسرنوشــتســازمــیبایســتبــادیــدیعمیــقتــربه
رونــدحوادث،بــهشــکلگیــریارتجــاعپنهــانشــدهدرزیــرلفافــهشــعارهــایخمینــیوافــرادحلقــهزدهبــردوراومــینگریســت!
حرکــتخزنــدهارتجــاعمذهبــیرادرمحــدودکــردنروزانــهآزادیهــایفــردیواجتماعــیکــهزیــرعنــوانجنــگبــالیبــرالهــای
وابســتهبــهامریــکاصــورتمــیگرفــتمــیدیــد.تــاشبــیوقفــهخمینــیدرتســویهافــرادوتبدیــلملــتبــهامــتواحــدهوجــدال

فرهنــگ بــر احاطــه عــدم تاریخــی، و فرهنگــی بیســوادی
ملــیوجهانــیوبهــانــدادنبــهارزشهــایفراحزبــیوعمومــی
نمیتوانســتحاصلــیجــزایــنداشــتهباشــد.مائــیکــهحتــیخبــر
ــود ــتیموخ ــیحاصــلازآننداش ــرودمکراس ــوقبش ــورحق ازمنش
منــادیحزبیــتکامــلودرصــورتامــکانبرپائــیحکومتــیمبتنــی
ــتیم ــهمیتوانس ــم!چگون ــانبودی ــرانودهقان ــوریکارگ ــردیکتات ب
ــه ــروزب ــهام ــعاریک ــم.ش ــاعنمائی ــکوآزادیدف ــوقدموکراتی ازحق
نظــردورازعقــلوخنــدهدارمــیرســد.امابــرایجنبشدانشــجوئی

ــزلداشــت. ــموحــیمن چــپآنروزحک

ــه ــاب ــهآنروزه ــانیک ــذرد.کس ــامیگ ــهازآنروزه ــجده ــروزپن ام
عنــواندانشــجودرایــنمکانهــابودنــد،خواندنــد،مبــارزهکردنــدو
رفتنــدوجــایخــودرابــهکســاندیگــرســپردندتــابــهامــروزکــهایــن
ــای ــاویژگیه ــردورهب ــرارشــدهوه ــاتک ــاوباره ــنباره ــدنورفت آم

ــرآنزدهاســت. خــودنقــشخویــشراب

ایــن در را رفتــه ســالهای ایــن تمامــی فــرود و فــراز میتــوان
مکانهــادیــدوبررســیکــرد.کاریکــههنــوزانجــامنگرفتــهو
جنبــشدانشــجوئیطــیتمامــیایــنســالهامــوردنقــدوبررســی

همهجانبــهقــرارنگرفتــهاســت.

ــا ــاتره ــوادثواتفاق ــرهح ــتهازچنب ــزنتوانس ــههرگ ــرزمینیک س
شــودوزمانــیدرآرامــشبــهنقــدخــودوراهرفتــهخویــشبنشــیند.
گاهحملــهیاعــراب،گاهمغــول،گاهتیمــورونهایــتحملــهخــودی
متحجــریبــهنــامخمینــیآنرابــهویرانــیکشــیده،التهــابآفریــده
ــل ــنچه ــهدرای ــراردادهاســت.آنچ ــیق ــموترق ــاعل ــلب ودرتقاب
ســالحکومــتخردســتیزوهیــوالپــرورجمهــوریاســامیبــا
فرهنــگ،علــم،هنــروخادمــانوکوشــندگانآنکــرد!مغــولدرحــق
ــر ــتوب ــردمنشس ــانههایم ــهبرش ــردیک ــرد.م ــرزمیننک ــنس ای
ــهقصــد ــودکــهب ــیوقطاعالطریقــیب ــهزدجان اریکــهیقــدرتتکی
ویرانــیایــنســرزمینآمــدهبــود.مــردیکــهبــردهانهــامیکوبیــد
و دانشــگاهها از ناشــی را بدبختیهــا میشکســت. وقلمهــا

میدانســت. دانشــگاهرفتهها

ــخت ــایس ــرانروزه ــگاههایای ــاله،دانش ــلس ــندورهیچه درای
ووهــمآوریراتجربــهکردهانــدومیکننــد.روزهایــیبــهمراتــب
ــه، ــاهون ــالپنج ــانزدهمآذر.اولاردیبهشــتس ــرازروزش دردناکت
هجــومچاقوکشــانجمهــوریاســامیبــافتــوایخمینــیمبنــیبــر
اســامیشــدندانشــگاهها،روزمقاومــتدانشــجویانوکشــتهو
ــور. ــفکش ــادردانشــگاههایمختل ــدادیازآنه ــدنتع ــیش زخم
آغــازانقــابفرهنگــیکــهتــاامــروزبــهاشــکالمختلــفادامــهیافتــه
ــدام. ــااع ــردنت ــدان،اخــراج،ســتارهدارک اســت.ازدســتگیری،زن
امــاجایــگاهشــانزدهآذربــهعنــوانروزتجدیــدمیثــاقجهــتتــداوم

ــودهاســت. ــرایآزادیهمیشــهمحفــوظب ــارزهب مب

ــه ــیدنب ــرایرس ــارزهب ــوری،مب ــانودیکتات ــهخفق ــارزهعلی روزمب
ــذال. ــج،زشــتیوابت ــیازرن ــک،خال ــهایانســانیودموکراتی جامع
ــی. ــیاجتماع ــت،خــردوترق ــربســترعدال ــودهب ــهایآزادغن جامع
هدفهــایزیبائــیکــهجنبــشدانشــجوئیایــراندهههاســتبــرای
آنمبــارزهمیکنــد.شــانزدهآذرکــهازمــنخواســتهایــددرمــوردآن
ــارزهضــد ــانخــودشناســنامهمب ــهایدرزم ــهگون بنویســم.روزیب
امپریالیســتیامپریالیســتیوآزادیخواهانــهجنبــشدانشــجوئی
ایــرانبــودکــهامــروزبــهعنــوانیــکروزتاریخــیبــهزندگــیخــود

ادامــهمیدهــد.

وکینــهورزانــهاشنســبتبــهافــرادروشــنفکروبــهقــولخــودشمــکاو
کراواتــیرابــالرزشــیدرجــانبایــدحــسمیکــرد.

افســوسکــهبــهجــایدیــدنایــنعقــبماندگــی،پوپولیســمغالــببــر
جنبــشدانشــجوئیمتاثــرازفدائــیگــریکــهبــهگونــهایهــمخــوان
بــاشــعارمســتضعفگــریخمینــیبــود،ازنیــروهــایمترقــیولیبــرال
کــهماننــدآلاحمــدغــربزدهشــانمــینامیدیــم!فاصلــهگرفتیــموبــه
ــرشــعار ــدانزی جــایحرکــتدرجهــتبســیجنیروهــایجــواندرمی
ــنخواســتانقــاب ــهاساســیتری آزادی،سکوالریســمودموکراســیک
بــود،درگنــدابدفــاعازخــطمبهــموشــعاریامــامغرقشــدیم.چشــم
بــرمصــادرههــا،اعــدامهــاولجاحــتخمینــیدرتــداومبخشــیدنبــه
حنگ،تهــدابگــذارینیــرویســرکوبگــریبــهنــامپاســدارانانقــاب
اســامیبســتیم.حتــیبــراییــکلحظــهروینــامضــدملــیوصرفــا
ــهپرســیدیمکــهحاصــلآنهــم ــم،ون ــرومکــثنکردی ــننی اســامیای
ــه ــازیبــرایبرپائــییــککشــورآزادوملــیچــهشــد؟هیچگون جــانب
واکنشــینســبتبــهجدالــیکــهحکومــتاســامینســبتبــهملیــون،
آزادیخواهــانوتاریــخجنبــشآزادیخواهــیراهانداختــهبــودنشــان

ندادبــم.

ــاده ــهاع ــلالل ــیخفض ــد.ازش ــارزهش ــویمب ــدرسالگ ــهم ــیک زمان
ــام ــرن ــهشــورایاســامیتغی ــیب ــسشــورایمل ــتگردیدومجل حیثی
ــن ــهازانشــقاقبی ــمسرنوشــتتلخــیراک ــم.ندیدی ــکوتکردی دادس
ــاخــودودیگــرنیروهــادر ــیب ــفخمین ــشومخال نیروهــایدیگــراندی
حــالشــکلگرفتــنبود.بــادمکــراتانقابــیخوانــدنمرتجعــیماننــد
خمینــیتــنبــهدنبالــهرویازاودادیــموعتاب،تندی،بگیــروببنــداورا
زیــراعنــوانراهرشــدغیــرســرمایهداریتوجیــهکردیــم.خــروجعظیــم
ســرمابههــایملــیازکشــوروبــهگوشــهرانــدنآنراندیدیــم.بــهحــای
ــتاز ــفحکوم ــایمخال ــهایازنیروه ــکلدادنجبه ــرایش ــاشب ت
نیروهــایچــپ،ملــیولیبــرالدانشــجوئی!بــهدنبــالآنارشیســمو
هیاهــوینیروهــایبیســرخمینــیراهافتادیــمواوجمیــارزهرادرتســخیر
ــه ــوادارچــپب ــزاردانشــجویه ــاه ــاندندهه ــکاوکش ــفارتامری س
ــن ــهکوچکتری ــدونآنک ــم.ب ــفارتنهادی ــوارس ــاوپشــتدی ــانه خیاب

ــنروندهــاداشــتهباشــیم. ــهواقعیتــیازای ــدازنزدیــکب چشــمان
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آرزومنــدشما و آزاد هــای جــان کــه زمــان هــر

هــزاراندانشــجوآزادیرافریــادمــیزننــد
درفریــادآنهــامنعکــسمــیگــرددوعامــل

وحــدتبخــشمبــارزهمــیشــود.

بــر انقــاب از بعــد کــه حوادثــی امــا
دانشــگاههایایــرانگذشــت،بــهانــدازهای
کــه بــود، ویرانگــر و ســهمگین ســخت،
دیــده کمرنــگ آن مقابــل در آذر شــانزدهم
ایــن در جنایتهائــی و حــوادث میشــود.
دانشــگاهها بــر انقــاب بعــد ســالهای
گذشــتکــهترمیــمآنتنهــابــارفتــنحکومــت
ــی ــهط ــمومیک ــیس ــامیوزدودنتمام اس
ــز ــیومراک ــایعلم ــالهادرمحیطه ــنس ای
تربیتــیازمــدارستــادانشــگاهپخــشکردنــد

اســت. امکانپذیــر ســختی بــه

ــازلشــده ــنفاجعــهین انقــابفرهنگــی،ای
متجــاوز تســویهی بــه کــه دانشــگاهها بــر
ازهشــتهــزاراســتادومتجــاوزازشــصت
ســالهی دو شــدن بســته و دانشــجو هــزار
دانشــگاههامنجــرگردیــد،یکــیازبزرگتریــن
ضرباتــیبــودکــهبــرپیکــردانشــگاه،وجنبــش
دانشــجوئیومهمتــربــربرنامههــایعلمــی

ــد. واردش

وبرنامههــای هدفهــا میکنــم؛ تاکیــد
علمــی.اگــرچــهحکومــتپهلــوینســبت
آزادیهــایسیاســیســرکوبشــدیدی بــه
رااعمــالواعتراضــاتآزادیخواهانــهرابــه
نگاهــش امــا مینمــود. ســرکوب شــدت
نســبتبــهترقــیاجتماعــیوگســترشعلــمو
فــنوبــهکارگیــریآخریــنتحقیقــاتودســت
آوردهــایعلمــینگاهــیبــازومترقــیبــود.بــه
خصــوصبعــدازســالهــایچهــلوبــاالرفتــن
درآمدهــاینفتــیحکومــتتــاشمیکــردبــا
ــناســتادهاوصــرفهزینههــای جــذببهتری
ــیر ــوررادرمس ــیکش ــهآموزش ــاد،درعرص زی

ــراردهــد. ــیق ترق

هیئتهــایعلمــیآندورهومحتوایآموزشــی
ــنامراســت.اســتادانیدســتچین ــواهبرای گ
ــرعکــسانقــاب شــدهازمراکــزعلمــیکــهب
فرهنگــیخمینــی،تخصــصرابــرتعبــدافضــل
ــگاهتعبــدی میدانســتند.دریغــاکــهچنیــنن
بــرعلــمهمــراهبــاتســویهیبهتریــناســتادان
»مــا شــعار کــردن جــاری و دانشــجویان و
انســانمتعبــدمیخواهیــمنــهمتخصــص«
ایــنمراکــز واســامیکــردندانشــگاهها،
راخالــیازمحتــوایعلمــینمــود.فرصــت
بــهدســتفرصتطلبــانبیمایــهایدادکــه
ــانیو ــرپیش ــیب ــورت،داغ ــرص ــیب ــاریش ب
ــرانگشــت،دردانشــگاهها ــیب انگشــترعقیق

بیمایگــی و وعقبماندگــی شــوند ظاهــر
ــامیدر ــداس ــوایتعب ــرل ــودرازی ــریخ فک
جــاری دانشــگاهی و علمــی محیطهــای

ــازند. س

لطمــهایکــهطــیایــنســالهانظــامآموزشــی
کوتولههــای ایــن از علمــی محیطهــای و
ــلتصــورنیســت. تاریخــیخــوردهاســت،قاب
ــه ــانیک ــومانس ــهیعل ــهخصــوصدرعرص ب
ــاآن ــهب ــانحــوزهای،دشــمنیدیرین حکومتی
داشــتهودارنــد.علومــیکــهآمــوزشحــوزهای
مانــدهدرتحجــرقــرونواعصــاررابــهچالــش
فلســفهی بــا آن ناهمخوانــی و میکشــد
نیازهــای بــه آن پاســخگوئی علمــیوعــدم
جامعــهمــدرنامــروزیرابرمــامیســازد.

ــران،ســخت روزهــایســختدانشــگاههایای
ــر ــهناگزی ــهب ــتادانیک ــتهازاس ــرایآندس ب
زیــر از کــه دانشــجویانی و بودنــد مانــده
ســاطوراخــراججــانبــهدربــردهودمکشــیده
ــه ــایده ــتاعدامه ــالهایوحش ــد.س بودن
شــصت.گورهــایجمعــیکــهاکثــرخفتــگان
نزدیــک یــا مبــارزانســالهایدور را آن در
تســویه دانشــجویان و دانشــجوئی جنبــش
اینهــا تمامــی میدادنــد. تشــکیل شــده
ــرپیکــردانشــگاهوجنبــش ضرباتــیعمیــقب
حتــی بــود. دانشــجویان آزادیخواهانــهی
میکردنــد تــاش کــه هــم دانشــجویانی
ــتای ــاشدرراس ــقت ــودراازطری ــالتخ رس
درمســیر آن دادن قــرار خدمــت در و علــم
ــات ترقــیاجتماعــیایفــانماینــدازایــنضرب

ــد. ــارنماندن ــرکن ب

فضــایرعــب،وحشــتوتنگناهایایجادشــده
ــی ــهخمین ــگک ــموفرهن ــانعل ــرایخادم ب
آنهــارا»مغزهــایفاســد«میدانســت،باعــث
ــران ــخای وســیعترینمهاجــرتعلمــیدرتاری
شــد.مهاجــرتاکثــرقریــببــهاتفــاقنخبــگان
صاحبــان از عرصههــا تمامــی در کشــور

ــگاناقتصــادیوعلمــی. ــانخب ــعت صنای

ایــن متضرریــن بزرگتریــن از دانشــگاهها
ــوزدور ــههن ــراک ــتند.چ ــدوهس ــهبودن فاجع
بــاکاســهلیســان،دورویــانونــانبــهنــرخروز
خــوارانحکومتــیاســتکــهازایــنفضــای
مســئولیت بــدون ســوال، بــدون آشــفته،
دزدیهــای میبرنــد، ســود خــرد بــدون و
میلیــاردیخــودرابــهبرکــتتعبــدمیبرنــد
تلــخ داســتان میدهنــد. ملــت وزحمــت
بــه کــه بیاعتقــادی ســربازان جایگزینــی
روســپیان« قلعــهی فتــح »از شــاملو قــول

. میگشــتند بر

چنیــن نــگاه زیــر دانشــجوئی جنبــش

بیمایگانــی،ســالهایفتــرتغمانگیــزیرا
بــهســختیحداقــلازفاصلــهیســالشــصت
ــن ــروزپیمــودهاســت.درتمامــیای ــاام ودوت
ســالها،دانشــجویانچــپودموکــراتکــه
درچهارچــوبرژیــمحاکــمنمیگنجیدنــد،
گردیدنــد. وانتظــار گوشهنشــینی از ناگزیــر
اگــردربرآمدهــایمعینــیهــمبــهمیــدان

آمدنــد،بــهشــدتســرکوبشــدند.

زمانــیدانشــجویان»تحکیــموحــدت«بــاتکیــه
ــگاه ــردردانش ــوسظف ــیک ــتخاتم ــهدول ب
ــوب ــوددرچهارچ ــیوهیخ ــهش ــدوب ــازدن ه
را دانشــجوئی مبــارزهی اصاحطلبــان،
دانشــجویان از بخشــی دادند.کــه ســازمان
ــبودانشــجویانچــپتوانســتند اصــاحطل
بــرایمدتــیدرچهــارچــوبآنجــایگیرنــد.
دفتــریکــهبــاحــوادثســالهشــتادوهشــت
بــه را خــود جــای نیافتــه، تحکیــم هنــوز
حزبالهیهــایانجمنهــایاســامیدادو

ازصحنــهخــارجگردیــد.

یکهتــازی و اســامی انجمنهــای دور دور
آنهــاشــد.کــهمهمتریــنوظیفــهآنهــا
ــهی ــگاهوجام ــهدانش ــوزهب ــردنح ــکک نزدی
عمــلپوشــاندنبــهآرزویحکومــتمبنــیبــر

اســامیشــدندانشــگاههابــود.

ــگاهحکومــتدربیــنمــردم، امــاشکســتپای
ــشوســیع ــهیاعتراضــات،نق گســترشدامن
ــایمجــازیخــارج ــتودنی وتاثیرگــذاراینترن
ازدســترسحکومــتدربیــننســلجــوان
و بــاجهانــیمتنــوع آنهــا ارتبــاطدادن و
متکثــرکــهبــاخــودتابوشــکنیوتــاشبــرای
دســتیابیبــهآنچــهکــهامــروزبــهعنــوان
ارزشهــایعمــومبشــریشــناختهمیشــود.
و دانشــگاهها در دختــران وســیع حضــور
ــیودســت ــرحقوق ــرایبراب ــاب ــارزهیآنه مب
یافتــنبــهآزادیهــایدریــغشــدهاززنــان،
ازحجــاباجبــاریگرفتــهتــارفــعتبعیــض
جنســیتی،همــهوهمــهدربازتــابخــوددر
محیطهــایدانشــگاهی،عمــًاامــکانحضــور
ــمو ــفرژی ــهگامدانشــجویانمخال آراموگامب
آنهــا تاثیرگــذاری و ســکوالررابیشــترکــرده
درجــذبوحمایــتکــردنتعــدادبیشــتریاز

ــت. ــراهآوردهاس ــههم ــجویانراب دانش

درایــنیــک
اخیــر ســالهی
گســترش شــاهد
تظاهــرات دامنــهی
دانشــجویانورادیکالیــزهشــدن
دانشــگاهها فضــای هســتیم. آن
ــااســتبداد دســتخوشتغییــرومبــارزهب
حاکــموشــخصخامنــهایبــهشــعارمحــوری
اســت. گردیــده مبــدل دانشــجوئی جنبــش

جــداازســرکوبآشــکارایــنجنبــشاعتراضــیروبــه
افزایــش،رژیــمتــاشمیکنــدکــهازطریــقافــرادوشــبکههای
ــزدرجهــتمنحــرفکــردنشــعاراصلــیدانشــجویانکــه خــودنی
ــکوالر ــتس ــکحکوم ــیی ــهوبرپائ ــیفقی ــاریول ــتهبرکن ــاخواس همان
مبتنــیبــراعامیــهیحقــوقبشــروانتخابــاتکامــًاآزاداســتحرکــتکنــد

وشــعارهایاصلــیرادرســایهقــراردهــد.

ــا ــهت ــافســادگرفت ــهاصطــاحب ــارزهب ــاطــرحمباحــثگوناگــونازمب تــاشمیکنــدب
ــاحکومــتجمهــوری ــارزهب ــیمب ــهشــعارضــدامپریالیســتی.هــدفاصل ــتدادنب محوری

ــد. ــرضــربخــارجنمای ــهایوســپاهرااززی اســامیوشــخصخامن

ــاامپریالیســم«بــه یکبــاردرروزهــایبعــدازانقــابجنبــشدانشــجوئیزیــرهمیــنعنــوان»مبــارزهب
دنبــالحکومــتارتجاعــیخمینــیافتــادوتســلطیافتــناســتبداداســامیرازیــرایــنشــعارندیــدوبــااوآن

رفــتکــهتاوانــشراتــاامــروزمیدهــد.

جنبــشدانشــجوئیدرروزهــایآینــدهوظیفــهایســنگینتربــردوشخواهــدگرفــت.وظیفــهیافشــاگریبیشــتر،حرکــت
درجهــتبســطمبــارزاتدانشــجوئیوطــرحشــعارهایدقیــقوغیــرانحرافــیدرراســتایزیــرضــرببــردنولــیمســتبدو
دســتگاهســرکوباوباشــدکــهگذشــتهچــراغراهامــروزباشــدوپرچــمجنبــشدانشــجوئیدرصــفمقــدممبــارزهضــداســتبدادی

وآزادیخواهــیحرکــتکنــد.
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خیــزشسراســریآبــانمــاه،یــکمبــدابــااهمیــتتاریخــی،درمســیر
ــه ــارزهعلی ــایمب ــراناســت.تفاوته ــتبدادیدرای ــارزاتضــداس مب
وضعیــتموجــود،درپیــشوپــسازخیــزشآبــانمــاه،مســتقیمًابــه
روندهایــیبازمیگــرددکــهدرطــولروزهــایانتهایــیآبــاننــودو

ــرانگذشــت. ــرای هشــتب
تفــاوتممیــزاعتراضــاتآبــانمــاه،بــااعتراضــاتســالهایگذشــته،
بــدونشــکســرکوبشــدیدوخشــونتعریــاننهادهــایامنیتــی
جمهــوریاســامیبــود.خشــونتیلجــامگســیختهکــهدرعــرضچنــد
روز،حداقــل،بــاتوجــهبــهآمــارســازمانعفــوبینالملــل،حداقــلجــان
چنــدصــدنفــرراگرفــتوهــزاراننفــرراراهــیزنــدانکــرد.جمهــوری
اســامیدراقدامــیالبتــهقابــلپیشــبینیودرعیــنحــالغیــرقابــل
ــادر ــردت ــامکشــورراقطــعک ــتتم ــه،اینترن ــکهفت ــشازی ــاور،بی ب
ســکوتوخفقــانبتوانــد،بــاتمــامتوحــش،بــهجــانمعترضیــنبیفتــد.
اگراعتراضــاتســالهشــتادوهشــترابــاتجمــعبــزرگبیســتوپنــج
خــردادواعتراضــاتهفتــادوهشــترابــاحملــهیلبــاسشــخصیها
بــهکــویدانشــگاه،نشــانهگذاریوبازشناســیکنیــم،نمــاداعتراضــات
ــانمــاه،احتمــااًلکشــتارنیــزارماهشــهراســتکــهحــاال سراســریآب
ــنجــوانونوجــوان ــعهســتند.معترضی ــفآنمطل ــموکی ــهازک هم
ــاه ــاپن ــاننیزاره ــهمی ــرکوبگرب ــایس ــونتنیروه ــهری،ازخش ماهش
میبرنــد،ونیروهــایســرکوبگر،ابتــدابــاســاحهاینیمهســنگین
جنگــی،نیــزارراتیربــارانمیکننــدوبعــدبــرایاطمینــانازمــرگ
آنهــا،نیــزاررابــهآتــشمیکشــند.اینکــهوقــوعاعتــراضدرماهشــهر،
نشــانهیشــورشوخیــزشِدرحاشــیهماندههــاوبدنهــایمــازاد
اســتواینکــهعمــومکشتهشــدگانفاجعــهینیــزاروجــوانونوجــوان
ــتگروههــایاجتماعــی ــتوموقعی ــدهیوضعی ــد،نشــاندهن بودهان
معتــرضبــهوضعیــتاســت.امــانشــانهیاصلــیموجــوددرکادرنیــزار

یــکامــربدیهــیومســلماســت:خشــونتتمــامعیــارحکومتــی.
ــدنیاز ــدانش ــوارهبخشــیج ــونت،هم ــهخش ــتک ــناس ــتای واقعی
سیاســتورزیجمهــوریاســامیبــودهاســت.ایــنامــردرســالهای
ــهمیشــد. ــودنوضعیــت«توجی ــرعــادیب ــاگفتمــان»غی جنــگ،وب
ــامی ــوریاس ــازندگی،جمه ــازدورانس ــاآغ ــگ،ب ــانجن ــسازپای پ
تــاشکــردخــودرابــهعنــوانیــکحکومــتعــادیوقانونــیمعرفــی
کنــد.امــاهرگــزموفــقنشــد.ســرکوبخشــناعتراضــاتمعیشــتیدر
ــه ــهب ــرهایوحمل ــایزنجی ــاد،قتله ــهیهفت ــیده ســالهایابتدای
کــویدانشــگاه،معــرفلحظاتــیازتاریــخجمهــوریاســامیهســتند
کــهســرکوبوخشــونت،زبــانرســمیغالــبحکومــتدرمواجهــهبــا

ــودهاســت. اعتراضــاتب
درتمــامایــنســالهاکوچکتریــنتجمــعواعتراضــیبــاســرکوب
پاســخگرفتهانــد.امــاعــاوهبــرســرکوبخشــناعتراضــات،جمهــوری
ــزدر ــراض«رانی ــگیریازاعت ــرایپیش ــرکوبب اســامیسیاســت»س
دســتورکارداشــتهاســت.هــرشــکلازســازماندهیوتشــکلیابی
درعرصههــایاجتماعــیوصنفــیمختلــف،نهایتــًابــادســتگیری
فعالیــن،بازجویــیوشــکنجه،اتهامــاتامنیتــیوزندانهــایطوالنــی
ــای ــتظرفیته ــوانگف ــه،میت ــت.درنتیج ــدهاس ــهش ــدتمواج م
ــتو ــدهاس ــهش ــهخف ــرض،درنطف ــًامعت ــهیعمیق ــیِجامع اعتراض
جمهــوریاســامیدراکثــرمــواردازشــکلگیریتجمعــاتاعتراضــی

بــروز َاشــکال انضمامیتریــن و بیرونیتریــن )ایــن اعتصابهــا و
نارضایتــی(پیشــگیریکــردهاســت.ســرکوبپیشــگیرانهیجمهــوری
ــدای ــرص ــرد.ه ــیرادربرنمیگی ــیخاص ــهیمبارزات ــامیعرص اس
مخالفــی،بــاهــرســطحازنارضایتــیسیاســییــااجتماعــی،بــا
دســتهاینهادهــایامنیتــیبــرگلــومواجــهشــدهاســت.ازدراویــش
ــی ــایاتنیک ــیده.ازگروهه ــبرس ــهل ــانب ــرانج ــاکارگ ــادی،ت گناب

هویتطلــبتــااقلیتهــایمذهبــی.

ــک ــاه،ی ــانم ــالشــدهدراعتراضــاتآب ــیاعم ــاخشــونتحکومت ام
فــرارویچشــمگیرداشــت.جمهــوریاســامیبــاتجربــهیچهــل
ــرآدم ــالاخی ــلس ــاتچه ــاماعتراض ــهدرتم ــرکوب،البت ــالهیس س
ــه ــودک ــارب ــنب ــناولی ــگ،ای ــسازجن ــادردورانپ کشــتهاســت.ام
خونریــزیوقتــلعــامدرخیابــان،بــهعنــوانتاکتیــکاصلــیســرکوب
ــر ــویخب ــرگل ــغسانســورهمیشــهب ــناســتفادهمیشــود.تی مخالفی
رســانیوفرهنــگوهنــرایــرانبــود.فیلترینــگگســتردهنیــزهمــواره
بخــشاصلــیبرخوردهــایجمهــوریاســامیبــافضــایمجــازیبــوده
اســت.امــااولیــنبــاربــودکــهحکومــتبــهقطــعسراســریاینترنــت،

ــهدســتزد. آنهــمبیــشازیــکهفت
بــا ســوریه، در اســد بشــار ارتــش کــه اســت ســال نــه از بیــش
ــد ــظاس ــرایحف ــامی،ب ــوریاس ــانجمه ــداوپنه ــایپی حمایته
ــل ــوریهراقت ــردمس ــنم ــیوههایممک ــبعانهترینش ــهس ــدرت،ب درق
عــاممیکنــد.وازآنجــاکــهجمهــوریاســامی،بــهعنــوانتنهــامانــع
ــود، ــناختهمیش ــدرتش ــدازق ــریاس ــعکنارهگی ــنمان ــااصلیتری ی
از را تمامعیــار ســرکوب و عریــان خشــونت ایــن انتظــار میشــد
ــت. ــامیداش ــوریاس ــیجمه ــیوانتظام ــی،نظام ــایامنیت نهاده
ــته ــالگذش ــت،س ــاتحکوم ــهوزارتارتباط ــهاینک ــهب ــاتوج ــیب حت
»مانــورقطــعاینترنــت«برگــزارکــردهبــود،میشــدپیــشازوقــوع
واقعــه،انتظــارایــنفقــرهراهــمداشــت.امادیــدنعملــیشــدنایــن

دیگریســت. امــر ســرکوب ظرفیتهــای
ِیــکظرفیــتانتزاعــی،آنظرفیــتراوارد وقــوعمــادیوعینــی
دایــرهیامــورانضمامــیمیکنــدوایــنیعنــیدیگــرهیــچتحلیلگــر،
ــددربرداشــتهایخــود ــالسیاســیاینمیتوان ــافع سیاســتمداری
ــل ــرتحلی ــرد.ه ــن۹۸بپ ــاهخونی ــانم ــتموجــود،ازرویآب ازوضعی
وبرداشــتسیاســیدرهــرمقطعــی،بــهگذشــتهیواقعــًاموجــود

وضعیــتتکیــهمیکنــد.

ــت. ــیاس ــهیسیاس ــتگاههایتکی ــنایس ــیازای ــاه۹۸یک ــانم وآب
مــادرآبــانمــاههــمخشــنترینشــمایلســرکوبوهــمسانســور
سراســریخبررســانیایــنســرکوبرابــهچشــمدیدهایــم.پــسدیگــر

نمیتوانیــمآنرانادیــدهبگیریــم.
واکنشهــای میتوانــد آن سیاســی معنــای در ایرانــی، جامعــهی
مختلفــیبــهایــنســاحتسیاســیجدیــدنشــانبدهــد.تحلیــل
بخشــیازجامعــهمیتوانــدایــنباشــدکــهراهتغییــررفتــارجمهــوری
ــهاصاحــات ــشب ــشازپی ــدبی ــذردوبای ــراضنمیگ اســامیازاعت
دلخــوشکــرد!تحلیلــیکــهبخشــیازاصاحطلبــانحکومتــی
بــهآنتکیــهکردهانــد.هرچنــدحمایــتضمنــیاصاحطلبــاناز
اقتصــادی و وهمصدایــیسیاســی یکســو از خشــونتحکومتــی
ازســویدیگــر،حتــیاندیشــیدن بــامجموعــهیحکومــت آنهــا
ســوال زیــر را اســامی جمهــوری در اصاحــی ظرفیتهــای بــه
ــه ــدک ــنبرداشــترابکن ــدای ــممیتوان ــهه ــرد.بخشــیازجامع میب
ــردو ــنک ــامروش ــایع ــردم«درمعن ــا»م ــودراب ــفخ ــتتکلی حکوم
ــن ــت.همچنی ــدهاس ــینمان ــامحهایباق ــهمس ــایهیچگون ــرج دیگ
ــه ــیدک ــلرس ــنتحلی ــهای ــاهب ــانم ــاتآب ــیراعتراض ــوانازمس میت
شــکلســازمانیابیاعتراضــاتبایــدکاملتــرشــودوبایــدبــرای
ــوع ــارحکومتــیازروشهــایمتن ــلســرکوبتمــامعی ایســتادنمقاب
وجدیــداعتراضــیاســتفادهکــرد.بازاندیشــیوجســتجوبــرایایجــاد
روشهــایارتباطــیبینیــازبــهاینترنــتوســازماندهیبــهنحــویکــه
ــه ــد،مســیرهاییهســتندک ــرلکن ــیراکنت ــدخشــونتحکومت بتوان
گروههــایاجتماعــیمختلــفپــسازخیــزشآبــانمــاهبــهســراغآنهــا

رفتهانــد.
ــههمدیگــر ــکنقطــهب ــی،دری ــنمســیرهایتحلیل نتیجــهیتمــامای
میرســند.اینکــهبعــدازآبــانمــاه۹۸،هــرشــکلازاعتــراضبــه
جمهــوریاســامی،بــادرنظــرگرفتــنظرفیــتســرکوبوحشــیانهی
ــد ــامخواه ــرکوبانج ــارس ــاراخب ــریازانتش ــپسجلوگی ــموس رژی
ــن ــایمعترضی ــرخونه ــدهب ــاش ــپهرسیاســیبن ــارزهدرس ــد.مب ش
ــهتغییــروضعیــت ــادلبســتنب ــارزهایاســتکــهب ــانمــاه۹۸،مب آب
موجــود،حتــیمــرگرابــهجــانمیخــرد.بنابرایــنهیــچراهســازش،
مســامحهوبازگشــتیبــرایمعترضیــنوجــودنخواهــدداشــت.چــراکــه
ــرآوردهکــردن ــوانوامــکانب جمهــوریاســامیازنظــراقتصــادی،ت
ــودرا ــیخ ــنناتوان ــداردوای ــرضران ــردممعت ــتیم ــاتمعیش مطالب
الجــرمبــاســرکوبوتوحــشجبــرانمیکنــد.بنابرایــنعمــدهی
گروههــایاجتماعــیمعتــرضوخاصــهطبقــاتفرودســت،درانتخــاب
میــانفشــارمعیشــتیکمرشــکنومقاومــتمــداومدرمقابــلســرکوب

ــد. ــًاراهســومیندارن حکومــت،عم
ــراغاعتراضــات ــهس ــدب ــیبای ــایتحلیل ــشفرضه ــنپی ــاای ــالب ح
در معتــرض دانشــجویان رفــت. آذر شــانزده در دانشــجویی،
دانشــگاههایتمــامکشــوروبــهویــژهدردانشــگاههایتهــران،بــا
گفتمــان»چــپ«وبــاتکیــهیدقیــقبــرآوردههــایخیــزشآبــانمــاه،
بــههــرطریــقممکــن،دســتبــهبرگــزاریتجمعــاتاعتراضــیزدنــد.
ــه ــوانارجــاعب ــانشــعارهایدانشــجویاندرروزدانشــجومیت درمی
ــانرادقیقــًامشــاهدهکــرد.»ایــنهمــهکشــتهکــمنیســت خیــزشآب
/جــوابمــاتفنــگنیســت«،»ایــرانمــاچــونژالــهشــد/بــاغوطــن
ُپراللــهشــد«،»فقــر،کشــتاروگرانــی/مــردمشــدندقربانــی«و
چندیــنشــعاردیگــر،نشــانازبرخــوردمســتقیمدانشــجویانمعتــرض
بــاوقایــعآبــانمــاهدارد.همچنیــندانشــجویاندرشــعارهاییماننــد
ــیتی/ ــضجنس ــد«،»تبعی ــکپیکارن ــتثمار/آماجی ــاب،اس »فقر،حج
ــف ــردان/تضعی ــولگ ــوماســت«،»دانشــگاهپ ــوماســتومحک محک
ــا ــرآنه ــارزهیپیگی ــد،مب ــاندادن ــالآن،نش ــان«وامث ــتکش زحم

ــیچــپپیــشمــیرود. ــراســاسهژمون ــًاب دقیق

بنابرایــنمــادرتجمعــاتدانشــجوییروز۱6آذروروزهــایپــسازآن،
ــه ــمب ــمعل ــهعلیرغ ــشدانشــجوییمواجــههســتیم،ک ــکجنب ــای ب
ســرکوبوحشــیانه،بــهعرصــهیمبــارزهآمــادهاســتوبــایــکمنطــق
ایجابــیسیاســی-اقتصادیچــپ،وبــاســازماندهینیرویــیکــه
ــاردیگــردرآبــان۹۸ ــاربــهصــورتگســتردهدردیمــاه۹6وب یــکب
ســرکوبشــدهاســت،بــهاســتقبالتــداوممقاومــتومبــارزهمــیرود.
بخشــیازشــعارهایدانشــجویان،البتــهمــذاقجریانهایاپوزیســیون
ــات، ــنجریان ــدوای ــوشنیام ــربخ ــروغ ــپپ ــنچ ــتوهمچنی راس
ــن ــد.نقــدای ــهطــرقمختلــفمحکــومکردن دانشــجویانمعتــرضراب
جریانــاتدوجهــتاصلــیداشــت.اولاینکــهدانشــجویانچــپ،
ــازیهای ــااپوزیسیونس ــوریاســامی،ب ــایجمه ــرجناحه ــاوهب ع
تصنعــیورســانهایرســانههایجریــاناصلــی،حداقــلدرســطح
ــد ــیراکــهعاقمن ــنجریانات ــدوای ــفکردن ــنتکل شعارهایشــانتعیی
بــهبحثهــایایجابــیدرزمینــهیفــردایگــذارازجمهــورینیســتند
ــدل ــهم ــراضدانشــجویانب ــر،اعت ــالهیدیگ ــرد.مس راخشــمگینک
ــه ــهب ــدی،ک ــود.نئولیبرالیســمآخون ــوریاســامیب اقتصــادیجمه
طــورمشــخصخــودرادرخصوصیســازیصنایــع،مقرراتزدایــی
اســت، داده نشــان سوپســید و دولتــی حمایتهــای حــذف و
ــود ــیب ــسطبیع ــودهاســت.پ ــاهب ــانم ــزیاعتراضــاتآب ــلمرک دلی
دانشــجویانبــهایــنامــورواکنــشنشــاندهنــدواعتــراضکننــد.امــا
ــهدر ــاتاپوزیســیون،مشــکلجمهــوریاســامیران برخــیازجریان
مــدلاقتصــادیآنکــهصرفــًادرحاکمیــتاســامسیاســیمیبیننــد
ــامی، ــوریاس ــرجمه ــوردنظ ــادیم ــدلاقتص ــنازم ــخنگفت وس
موجــبرنجــشخاطــرآنهــامیشــود!بــههــرحــالواقعیــتایــناســت
کــهایــنناخوشــنودیها،بیــرونازکادرمبــارزهبــهقیمــتجــان،
درونمرزهــایایــرانقــرارمیگیــردوفاقــدارزشتحلیلــیاســت.
دانشــجوییکــهبــاحضــوراعتراضــیخــوددرفضایــیکــهکمتــرازیــک
مــاهپیــش،درخیابــانونیــزارشخــونوگلولــهحاکــمبــودهاســت،در
مقابــلیــکرژیــمتــابــندنــدانمســلحایســتادهاســت،طبیعتــًاتمایــل

ــدارد. ــاهیــچنگــرشسیاســیایران ــهمســامحهب ب
درطــولایــنســالها،وبــهویــژهدردهــهینــود،جنبــشدانشــجویی،
پیــکانانتقــادیخــودرابــهســویسیاســتهایاقتصــادیجمهــوری
اســامیوبــهویــژهخصوصیســازیلجــامگســیختهنشــانهرفتــه
ــزش ــهخی ــتب ــهدرنهای ــالهاک ــنس ــریای اســتواعتراضــاتکارگ
ــی ــاتاقتصــادیرادرراسگفتمان ــممطالب ــیمیشــوده ــانمنته آب
ــل ــکانوتمای ــت،ام ــروزظرفی ــندانشــگاهام خــودداشــتهاند.بنابرای
ــن ــیراداردوای ــاتاجتماع ــااعتراض ــدهب ــازماندهیش ــیس همراه
ــی ــت.همراه ــتننیس ــارگذاش ــاکن ــیی ــمپوش ــلچش ــتقاب ظرفی
دانشــجویانبــااعتراضــاتکارگــری،معلمــانوبازنشســتگانایــن
امــکانرافراهــممیکنــدکــهفعالیــنایــنحوزههــایاعتراضــی
مختلــف،ارتباطــاتنزدیکتــرودرنتیجــهبرآمدهــایمشــترکداشــته

باشــند.

اعتراضات دانشجویی؛ انتخاب میان مرگ و آزادی
مـــراد رضــایی
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درآغــازدیمــاه۹6وپــسازیــکدورهریاســتجمهــوریحســنروحانــیوانتخــابدوبــارهی
ــات،اعتراضهــایخیابانــیدیمــاه۹6 ــاگاه6مــاهپــسازانتخاب ــهن ــاال،ب ــاآرایبســیارب اوب

بــهشــرایطبــداقتصــادیآغــازشــد.

آغــازاعتراضــاتمحــدودبــهچنــدشــهربــودوبــاطــرحمســائلاقتصــادیهمــراهشــد؛ولــیبــه
ســرعتتبدیــلبــهاعتراضــاتسراســریدربیــشازصــدوبیســتشــهرکشــورگشــتوشــکل

ضدیــتبــارژیــمبــهخــودگرفــت.درتمامــیفیلمهایــیکــهازآناعتراضــاتمنتشــرشــد،ایــننکتــهبــارزوواضــحبــودکــهاکثــرشــرکتکنندگان
زنــانوجوانــانمناطــقپاییــنوحاشــیهیشــهرهابودنــدکــهحضــوریپرشــوروخیــرهکننــدهداشــتند.

اعترضــاتدی۹6تــاآبــان۹۸ویژگیهــایمنحصــربــهفــردیداشــتندکــهبایــدبــادقــتبررســیشــوند.ایــناعتراضــاتمتفــاوتازاعتراضــات
پیشــیندرخــالســالهای76تــا۸۹بــود.

ــزار ــهرهابرگ ــزرگوکانش ــهرهایب ــطش ــهومتوس ــهمرف ــموطبق ــگاههایمه ــجویاندانش ــطدانش ــلاز۹6،توس ــالهایقب ــاتس اعتراض
ــهآن ــتند.چراک ــارکتینداش ــدانمش ــهرهایکوچــکدرآنچن ــاکنانش ــینانوس ــیهنش ــانوحاش ــران،معلم ــاتفرودســت،کارگ ــدوطبق ش
اعتراضاتمطالبــاتایــنقشــرازجامعــهیایرانــیراپوشــشنمــیدادوهمســوبــاخواســتهایآنهــانبــود.ناگفتــهنماندکــهشــورشهای

ــد. ــالنمیکن ــدهراابط ــهقاع ــتک ــکاستثانس ــهر،ی ــهدواسامش ــژهدرمش ــهوی ــهی7۰،ب ــلده ــتاندراوای فرودس

اعتراضــاتومطالبــاتطبقــاتواقشــارمختلــفجامعــهدرســال۹6،بــاخواســتهایطبقــهیمرفــهومتوســِطکانشــهرهاوشــهرهایبــزرگ
درتضــادقــرارداشــت.بهعینــهدیــدهشــدکــههیــچاعتراضــیازمناطــقمرکــزبــهبــاالیشــهرهایبــزرگانجــامنگرفــتودانشــگاههایبــزرگ
کشــورکــهتمامــیســالیانقبــلمرکــزاصلــیاعتراضــاتبودنــد،درآندورانبــهدلیــلســرکوبگســتردهحداقــلازنظــرکمــی،حضــورنســبتًا

محــدودیداشــتند

ــر ــهشــکلپررنگــیحضــوریفعــالدرجنبــشداشــتندواکث ــد،ب ــزرگنبودن ــیازجامعــهیدانشــگاهیدانشــگاههایب ــیکــهجزئ ــاجوانان ام
ــد. ــفوســاکنشــهرهایکوچــکتشــکیلمیدادن ــاتضعی ــرانوپســرانجــوانطبق ــگانرادخت دســتگیرشــدگانوجانباخت

امــاچــرادرایــندورازاعتراضــات،تفــاوتعمــدهایازنظــرطبقاتــیوجایــگاهاجتماعــیمعترضیــنبــادورههــایقبلــیوجــودداشــت؟جــواب
ایــنســوالرابایــدبــاتحلیــلانتخابــات۹۲آغــازکنیــم.

طبقــهمتوســطومرفــهشــهریدرســال۸۸نزدیــکبــه۱۹میلیــونبــهآقــایموســویرایدادنــدوهمیــنرایبــهحســنروحانــیدرســال۹۲
ریختــهشــد.ایــنطیــفمرفــهازجامعــهیشــهریایــراندردوراندولــتروحانــینســبتًاازموقعیــتورفــاهنســبیاقتصــادیمناســبیبهرهمنــد
شــدند.ودرایــنوضعیــتچنــداندلیلــیبــرایاعتــراضنداشــتندوبهخصــوصپــسازبرجــامهــمحمایــتبیشــتریازروحانــیوحامیانــش

انجــامدادنــدکــهرایبــاالیمجــددحســنروحانــیدرســال۹6میتوانــدبــهدلیــلهمیــنامــرباشــد.

مطالبات انباشته شده و بدون پاسخ، 
جایی برای ترس از سرکوب نگذاشته 

است!

امــادرطــرفمقابل،ایــنطبقــاتمرفــهشــهریمــابــابخــشمهمــیاز
طبقــهیمتوســط،ماننــدمعلمــان،پرســتارانوبازنشســتگانوطبقــات
و روســتائیان حاشیهنشــینان، کارگــران، ماننــد جامعــه فرودســت
ــمکــهدرایــنســالهاهمــوارهاز ســاکنانشــهرهایکوچــکمواجهای
ــرشــدندو ــفوضعیفت ــهروزضعی لحــاظاقتصــادیواجتماعــیروزب
اعتراضــاتومطالبــاتآنهــابــابیتوجهــیحکومــتوســرکوبشــدید

همــراهشــد.
ایــناقشــارضعیــف حرکــتاعتراضــیدرشــهرمشــهد،همــهی
برشــمردهرابــهصحنــهیاعتراضــاتخیابانــیکشــاندوبدیــنترتیــب
ــادامنــهوشــدتیافتــناعتراضــات،بخشهــایدیگــرجامعــهونیــز ب
ــکاف ــعش ــرد.درواق ــرک ــیرامتحی ــیواجتماع ــرانسیاس تحلیلگ
ــر ــرشــدیدودیگ ــاال،فق ــکاریبســیارب ــرخبی ــیوحشــتناک،ن طبقات
اشــکالتبعیــضوبیعدالتــیدرجامعــهکارگــران،فرودســتان،بخــش
ــاناقشــارضعیــفدرمناطــق ــانوزن ــی،جوان مهمــیازطبقــاتمیان
مختلــفکشــوررابــهاعتــراضدرخیابانهــاکشــاند.ایــنبــارشــعارها
ــالهای ــندرس ــعارهایمعترضی ــاش ــراتکنندگانب ــاتتظاه ومطالب
ــترشاعتراضــاتدر ــدمگس ــلع ــنازدالی ــودوهمی ــاوتب ــلمتف قب
بخــشمرفهشــهرهایبــزرگشــد.گرچــهبررســیتحــوالتاعتراضــات
ــا ــت،ام ــریاس ــیهایدقیقت ــدبررس ــاه۹6نیازمن ــریدیم سراس
ــهروز ــهروزب ــتک ــتاس ــنواقعی ــانگرای ــنادنش ــواهدواس ــهیش هم
یکدیگــر از وضــدحکومتــی مردمــی بــزرگ اعتراضــات فاصلــهی
ــت ــهدادهاس ــودادام ــهراهخ ــیب ــشاعتراض ــودوجنب ــرمیش کمت
ــطحی ــوندرس ــکالگوناگ ــهاش ــرکوب۹6ب ــسازس ــاتپ واعتراض
دیگــرازطریــقتحصــنواعتصابــاتدرکارخانههــاوکارگاههــاومراکــز
صنعتــی،دراعتصابــاتمعلمیــن،تظاهــراتبازنشســتگانواعتراضــات

ــهاســت. ــهیافت دانشــجوییادام

بــاســرکوبخشــنایــنجنبــشعدالتخواهانــهوآزادیخواهانه،امــا
اعتراضــاتمتوقــفنشــد.درایــندوره،فعالیتهــایمطالباتــیزنــان
اوجدوبــارهگرفــتوبخشهــایقابــلتوجهــیازدختــرانوزنــان
ــتندو ــیگذاش ــهصحنهیمبارزات ــاب ــددًاپ ــوانکشــورمانمج ــارزج مب
بــاتابــوشــکنیومبــارزهعلیــهحجــاباجبــاریومطالبــهیآزادیهــای
ــهموجــب ــاندرجامع ــاعازحــقانتخــابزن ــیودف ــیومدن اجتماع
ــیدرســطحکشــور ــارزاتمدن ــداوممب ــتحــرکاتاعتراضــیوت تقوی
ــدونزدیکــیهــر ــنمبــارزاتموجــبتقویــترابطــهوپیون شــدند.وای
چــهبیشــترفعالیــنجنبشهــایدانشــجویی،زنــان،کارگــری،محیــط

ــنوبازنشســتگانشــدند. زیســتی،معلمی

ــا ــهایشــدت ــانودیمــاه۹۸،بهان گرانــی3۰۰%بهــایســوختدرآب
جرقــهیاعتراضــاتبخشهــایبزرگــیازجامعــهکــهازفقــر،تبعیــض،
تحقیــروفاصلــهیطبقاتــیوعملکــردناکارآمــدحاکمیــتودولــت
حســنروحانــیدررســیدگیبــهمشــکاتخــوددچــارناامیــدی،
آشــکار بودنــد شــده گســترده خشــم و بیاعتمــادی خســتگی،
ــان ــاکمــکجوان ــنوحاشــیهیشــهرهاب ــاتپایی ــارطبق شــود.اینب
ــه ــاقــدرتوشــدتبســیاربیشــتریازســال۹6ب ــرانجــوانب ودخت
ــش ــنچال ــببزرگتری ــنترتی ــهای ــدوب ــاآمدن ــهخیابانه ــراضب اعت
۴۰ســالهیاخیــرحکومــتاســامیراپدیــدآوردند.معترضیــناز
ــه ــیک ــیوسیاس ــی،فرهنگ ــادی،اجتماع ــاتاقتص ــهیموضوع هم
درجمهــوریاســامیموجــببحرانهــایهمــهجانبــهدرجامعــه
ــری ــاختاررهب ــناعتراضــاتس ــد.درای ــدخشــمگینبودن شــدهبودن
درصحنــهی و بــود خودجــوش همهیتصمیمــات نداشــت. وجــود
مبارزاتــیاتخــاذمیشــد.جوانــانواقشــارمختلــفزحمتکــشدر
ــا ــانج ــدندودرهم ــعمیش ــمجم ــفدوره ــاطمختل ــاندرنق خیاب
ــیوخــارج ــد.نیروهــایبیرون ــنمیکردن هــمشــعارهایخــودراتعیی
ــز ــهچی ــشمحــورینداشــتند.هم ــناعتراضــاتنق ازکشــوریدرای
ــام ــاانج ــفخیابانه ــرضدرک ــایمعت ــمجوانه ــهتصمی ــلب درعم
نیــزهماننــدســالهایگذشــته،جمهــوری بــار ایــن میگرفــت.
اســامیبــامخالفــانومعترضــانبــهسیاســتهایخــودبرخــورد
خشــنکــرد،آنهــارابــاصفاتــیماننــدآشــوبگریــااغتشــاشگر
مخاطــبقــرارداد،اعتراضاتشــانرابــهخــارجازکشــورنســبتدادو
حتــیآنهــارامتهــمبــهدســتبــردنبــهخشــونتســازماندهیشــده
ــنفضــاوســناریوی متهــمکــرد.حکومــتوارگانهــایســرکوبدرای
ــش ــترادرپی ــبووحش ــادرع ــکایج ــود،تاکتی ــدهیخ ــاختهش س
گرفتنــد،امــاایــنتاکتیــکچنــدانبــرمعترضــانمؤثــرنبــودوجــواب
ــانآمــدنمجــددمعترضــانشــود. ــهخیاب ــعازب ــدادونتوانســتمان ن
ــروتبعیضــاتانباشــتهشــده درواقــعوضعیــتدشــوارزندگــی،تحقی
درجامعــهاینبــارفضایــیبــرایتــرسواحتیــاطباقــینگذاشــته
ــر ــموتحقی ــهظل ــنهم ــهای ــتادندوب ــانمیایس ــددرخیاب ــود.بای ب
حکومــتنــهمیگفتنــدواینــکارراهــمشــجاعانهانجــامدادنــد.
هزینــهیســنگینیهــممعترضیــنبابــتآندادنــد،امــاســرکوب
ــرو ــتورهب ــهحکوم ــبتب ــانرانس ــایآن ــیاریازباوره ــنبس خونی
ــرد. ــچک ــیدودوهی ــررســمیحکومت ــایرســمیوغی ــرارگانه دیگ
همــهیکســانیکــهاعتراضــیکردنــد،بــهعینــهشــاهدبودنــدکــهتنهــا
ــهاســتبداد ــهگفتــنب ســاحواقعیآنهــا،اعتــراضمدنــی،شــعارون
ــژهوامنیتیهــاو ــایگانهــایوی ــمب ــارژی ــود.ام وتبعیــضحکومــتب
ــنو ــدواززمی ــمنکردن ــهکســیرح ــکارب ــاسشــخصیهایجنایت لب
ــهی ــرایخواســتههایاولی ــهب ــانمعترضــیک ــانونوجوان هــوا،جوان
ــده ــاآم ــهخیابانه ــضب ــعتبعی ــان،کار،آزادیورف ــدن ــیمانن زندگ
بودنــدراســرکوبخونیــنکردنــد.وبــهایــنترتیــبدرایــناعتراضــات
خیابانی،چنــدصــدنفــرکشــتهوبیــشازدههــزارنفــردســتگیرو
چنــدصــدنفــرازهــممیهنــاننیــززخمــیشــدند.البتههزینــهایکــه
حکومــتازبابــتســرکوبخونیــنتهیدســتانومعترضیــنجــوان
پرداخــتبســیارشــدیدترازآنچیزهاییســتکەازســرکوببە
ــتدر ــاهمشــروعیتحکوم ــانودیم دســتآوردەاســت.اعتراضاتآب
میــانالیەهــایازمحرومیــنوحاشیەنشــینانمتوهــمراکەهنــوز
ــی ــلممکــنرســاندوبخشهای ــهحداق ــود،ب ــتەب ــننرف ــًاازبی کام
ــرسیاســتهایاقتصــادیحکومــت ــقەیمتوســطراکەدراث ازطب
موقعیــتاقتصــادیپیشینشــانراازدســتدادەبودنــد،درکنــارفقــرا

ــرد. ــتمتحــدک ــهحکوم وتهیدســتانعلی

بیژن میثمی
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درواقــعگســترشاعتراضــاتدربیــشازصــدوبیســتشــهربــزرگوکوچــککشــوربیانگــرمعتــرضبــودنبخــشبســیاربیشــتریازجامعــه
بــهحکومــت،رهبــرینظــاموســپاهوزیــرســؤالرفتــنمشــروعیتومقبولیــتجمهــوریاســامیاســت.

اعتراضــات۹6وســپسآبــانودیمــاه۹۸نشــانمیدهــدکــهشــعارهایمعترضــانبرخــافاعتراضــاتســال۸۸بیشــترمتعلــقبــهگفتمــان
عبــورازنظــاماســت.درواقــععمــدهیشــعارهاعلیــهرهبــرینظــام،ســپاهواصــلنظــامجمهــوریاســامیبــودهاســتوایــنواقعیتــیاســت

کــهنمیتــوانآنراکتمــانکــرد.

درایــندورازاعتراضــاتبــازهــمماننــداعتراضــاتســال۹6طبقــاتمتوســطروبــهبــاالومرفــهشــهریوجامعــهیدانشــگاهیدانشــگاههای
بــزرگواکنشــیدرخــوردرحمایــتازمعترضیــننشــانندادنــدوحتــادرمــواردیبــهانتقــادازایــنجنبــشاعتراضــیوضــدتبعیــضپرداختند.
متاســفانهجامعــهیمرفــهشــهریودانشــگاههایبــزرگتحــتتاثیــراصاحطلبــانوســلبریتیهایحکومتــیقــرارداشــتندوبــههمیــندلیــل

ازاعتراضــاتاخیــرپشــتیبانیبایســتهانجــامندادنــد.

امــاپــسازشــلیکبــههواپیمــایمســافربریحامــل۱7۰مســافرنخبــه
ایرانیــودانشــگاهی،طبقهیمرفــهشــهریوقشــردانشــگاهیکــهازایــن
عمــلوپنهــانکاریحکومــتدچــاریــکشــوکشــدیدشــدهبودنــد،بــه
ــان ــودرادرخیاب ــاتخ ــدواعتراض ــاآمدن ــهخیابانه ــیعیب ــکلوس ش
ــی ــرانوحت ــهیای ــههم ــرعتب ــهس ــاتب ــناعتراض ــدوای ــاندادن نش
ــه ــلب ــردوشــعارهادرسراســرکشــورتبدی شــهرهایکوچــکســرایتک

شــعارهایســاختارشــکنوضــدحکومتــیشــد.

درواقــعشــلیکبــههواپیمــاشــلیکبــهاعتمــادهمــهیمــردمایــرانبــود
وهمــگانراازدروغحکومــتبیشــترخشــمگینوناراضــیکــرد.اعتمــاد
ــی ــراتاساس ــتارتغی ــردمخواس ــهوم ــنرفت ــتازبی ــهحکوم ــیب عموم

هســتند

ایــنحقیقتــیاســتکــهحــرکاتاعتراضــیدرجامعــهبــرایانجــام
ــد ــهوچشــماندازهایمشــخصیدارن ــهبرنام ــازب ــراتســاختارینی تغیی
وبــرایانجــامتحــوالتوتغییــراتساختاری،بایدســطحاعتراضــاترا
ــمتاعتراضــات ــهس ــهب ــبجامع ــرایجل ــرد.ب ــاننک ــهخیاب ــصب مخت
عمومیتر،مناســباســتنهایــتتــاشوکوشــشصــورتگیــردتــا
بخشهــایمختلــفجامعــهازطریــقاعتصــابعمومــیدربرابــرســرکوب
درخیابانهــا فقــط اعتراضــات اگــر بایســتند. متحــد بیعدالتــی و
محــدودشــودودیگــرطبقــاتواقشــارجامعــهبــاخیابــانهمــراهنشــوند،
قــدرتاعتراضکننــدگانبــاوجــودگســتردگیمیتوانــدعمومــینگــردد.

نائومــیکایــنتوضیــحمیدهــدکــهچگونــهحاکمــانونخبــگانجهــان
ازیــکبیمــاریهمــهگیــرسواســتفادهمیکننــد.

کرونــاویــروسرســمایــکبیمــاریهمــهگیــرجهانــیاســتکــه
تاکنــوندهبــاربیشــتراز"ســارز"مــردمراآلــودهکــردهاســت.مــدارس،
سیســتمهایدانشــگاهی،مــوزههــاوتاترهــادرسراســرایــاالتمتحــده
تعطیــلشــدندوبــهزودیکلشــهرهانیــزممکــناســتتعطیــلشــوند.
ــن ــهممک ــیک ــیاریازمردمان ــهبس ــدک ــدارمیدهن ــانهش کارشناس
اســتبــهویــروسکرونــاینویــنCOVID-۱۹((مبتــاباشــنددرحــال
انجــامامــورروزمــرهخــودهســتندبــهایــندلیــلکــهشغلشــانبــهعلــت
ویرانــیسیســتماتیکمراقبــتهــایبهداشــتیخصوصــیما،مرخصــی

بــاحقــوقرافراهــمنمیکنــد.

ــابــهچــه اکثــرمــادقیقــامطمئــننیســتیمکــهچــهکاریبایــدکــردی
ــه ــاتوصی ــپب ــورترام ــسجمه ــایرئی ــوشداد.پیامه ــدگ ــیبای کس
هــایمراکــزکنتــرلوپیشــگیریازبیمــاریکامــامغایــرتداردوایــن
پیامهــایگوناگــونروزنــهزمانــیکوتــاهموجــودبــرایکاهشآســیبهای

ناشــیازویــروِسبســیارمســرِیکرونــارامحــدودکــردهاســت.

همــهاینهــاشــرایطیعالــیبــرایدولتهــاوروشــنفکرانوابســتهجهــان
بــرایاجــرایبرنامــههــایسیاســتیاســتکــهاگــرمــاایــنهمــهبــی
نظــمنبودیــمبــامخالفتهــایبزرگــیروبــرومیشــدند.ایــنزنجیــره
ــامحــدود ــروسکرون ــهبحــرانایجــادشــدهتوســطوی حــوادثفقــطب
ــال ــاس ــادهه ــتمدارانودولته ــطسیاس ــتتوس ــنسیاس ــت.ای نیس
اســتکــهتدویــنشــدهوتحــتعنــوان"دکتریــنشــوک"دنبــال
میشــود.اصطاحــیکــهتوســطنائومــیکایــنفعــالسیاســیو
نویســندهدرکتابــیبــههمیــننــامدرســال۲۰۰7معرفیشــدهاســت.

تاریــخیعنــیشــرحوقایــعفاجعــهبــار"شــوکها"–جنگهــا،بایــای
ــا ــنپیامده ــت.ای ــایآنهاس ــادی–وپیامده ــایاقتص طبیعی،بحرانه
ــحدادهمیشــوند،آنها"راه ــه"توضی ــرمایهداریفاجع ــرم"س توســطت
حــل"بــازارآزادرابــرایتمــاماینگونــهبحرانهــاارائــهمیدهنــدکــهبهــره

ــد. ــرمیکن ــایموجــودراعمیقت ــریه کشــیرابیشــترونابراب

ــهدر ــاشــاهدهســتیمکــهســرمایهداریفاجع ــهم ــدک ــنمیگوی کای

ــا ــهکرون ــشگذاشــتهمیشــود:ترامپدرپاســخب ــهنمای ــیب ســطحمل
ــه ــردک ــوندالریراپیشــنهادک ــکبســتهمحــرک7۰۰بیلی ــروسی وی
ــودی ــثناب ــهباع ــوقودســتمزدها)ک ــایحق شــاملکاهــشمالیاته
تامیــناجتماعــیمیشــود(وکمــکبــهصنایعــیاســتکهکســبو

ــد. ــروسازدســتمیدهن ــریوی ــهگی ــههم ــانرادرنتیج کارش

کایــنمیگویــدآنهــاایــنکاررانــهبخاطــراینکــهفکــرمیکننــد
موثرتریــنراهبــرایکاهــشدردهــاورنجهــایدورانهمــهگیــریاســت
انجــاممیدهنــدبلکــهایــنایــدههــاراهمیشــهدردســتخــوددارنــدو

ــرایاجــرایآناســت". ــنفرصــتب ــونبهتری اکن

ــرمایه ــتفادهس ــارهاس ــندرب ــیکای ــانائوم ــسب ــولیسواپ ــاریس م
داریازفاجعــه"صحبــتکردکــهچگونــه"شــوک"ناشــیازکرونــا
ویــروسباعــثتســهیلزنجیــرهایازحوادثــیمیشــودکــهاویــکدهــه

ــود. ــردهب ــنشــوکطــرحک ــشدکتری پیــشدرکتاب

اینمصاحبهبرایروانشدنقدریکوتاهترویرایششدهاست.

فاجعــه داری کنیــمســرمایه اولشــروع از اجــازهدهیــد ســوال-
بــادکتریــنشــوکدارد؟ ارتباطــی چیســت؟وچــه

پاســخ:روشــیکــهمــنســرمایهداریفاجعــهراتعریــفمــیکنمبســیار
ــعخصوصــیبطــور ــهصنای ســادهاســت:نشــانمــیدهــدکــهچگون
مســتقیمازبحــرانهــایکانســودمــیبرنــد.ســودزاییازجنــگهــا
وفاجعــههــاموضــوعجدیــدینیســتامــاواقعــادردولــتبــوشپــساز
یــازدهســپتامبرعمیــقتــرشــدهبطــوریکــهدولــتآنــرابحــرانامنیتــی
پایــانناپذیــراعــاموهمزمــانآنراضمــنخصوصــیســازیدرجهــان
اجــراکــرد-دولــتنظــامامنیتــیخصوصــیشــدهراهــمدرداخــلو

هــمدردوکشــوراشــغالشــدهعــراقوافغانســتانبــکاربســت.

ــنشــوک"اســتراتژیسیاســیاســتفادهازبحــرانهــایکان "دکتری
اســتوبــرایاعمــالسیاســتهایــیبــکارمــیرودکــهبــهطــور
سیســتماتیکنابرابــریهــایاجتماعــیراعمیــقتــرمــیکنــد،

ــذارد. ــیگ ــام ــرپ ــرانرازی ــرودیگ ــیت ــگانراغن نخب
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ره 
ــدنشما ــدهمان ــرایزن ــدب ــلدارن ــترتمای ــردمبیش ــیم ــاتبحران درلحظ

بجــایتوجــهبــهآنفجایعــیکــهاتفــاقمــیافتــدبــرضروریــاتروزانــه
تمرکــزکننــدوتمایــلبــهاعتمــادبــهنهادهــایقــدرتبیشــترمــیشــود.
درلحظــاتبحرانــیمــانــگاهخــودراقــدریازتــوپدرگــردشدورمــی

کنیــم.

ــود ؟  ــی ش ــاخته م ــا س ــی در کج ــتراتژی سیاس ــن اس ــئوال- ای س
چگونــه میتــوان تاریخچــه آنــرا در سیاســت هــای آمریــکا رد گیــری 

کــرد؟

ــن ــراردادنوی ــهق ــهبرنام ــنشــوکپاســخیب ــتراتژیدکتری ــخ:اس پاس
فرانکلیــندالنــوروزولــتبــود.میلتــونفریدمــن)اقتصــاددان(معتقــد
اســتکــهتحــتبرنامــهقــراردادجدیــدهمــهچیــزدرآمریــکادرمســیر
ــه ــزرگوهم ــودب ــهرک ــوانواکنشــیب ــهعن ــیرود:ب ــشم ــتباهپی اش
نابســامانیهایــش،دولتــیبســیارفعــالدرکشــورپدیــدآمــدکــه
رســالتشرامســتقیماحــلبحــرانهــایاقتصــادیروزمــرهبــااشــتغال

ــهکمــکهــایمســتقیممــیدانســت. ــیوارائ دولت

اگــرشــمایــکاقتصــاددانسرســختطرفــداربــازارآزادهســتید،مــی
ــجوبطــور ــهتدری ــد،ب ــیکن ــازارســقوطم ــهب ــیک ــههنگام ــدک فهمی
طبیعــیخــودراآمــادهتغییــرمــیکنــد،مقــرراتبســیاریازسیاســت
ــا ــعشــرکته ــهنف ــهب ــدک ــیکنن ــازارراحــذفم ــرب ــیب ــایکنترل ه
بــرای بنابرایــندکتریــنشــوکروشــی بــزرگاســت، وموسســات
جلوگیــریازبحــرانهاســتکــهازتغییــراتطبیعــیکــهدرآنسیاســت
ــدگان ــد.برگزی ــریمــینمای ــوگی ــد،جل هــایمترقــیظهــورمــیکنن
سیاســیواقتصــادیمــیداننــدکــهلحظــاتبحرانــیتنهــاشــانسآنهــا
ــی ــرقانون ــهلیســتآرزوهایشــانازسیاســتهــایغی ــرایرســیدنب ب
اســتکــهثــروترادرایــنکشــورودرسراســرجهــانمتمرکــزمــیکنــد.

ســئوال- در حــال حاضــر چندیــن بحــران بــا هــم اتفــاق افتــاده: یک 
بیمــاری همــه گیــر، عــدم وجــود زیــر ســاخت هــا بــرای مدیریــت آن 
ــا مــی توانیــد توضیــح دهیــد کــه چگونــه  و ســقوط بــازار ســهام. آی
هــر یــک از آنهــا بــا تصویــری کــه شــما در دکتریــن شــوک ارائــه داده 

ایــد منطبــق اســت؟ 

ــهایاداره ــهگون پاســخ:شــوکواقعــاخــودویــروساســتولــیآنراب
مــیکننــدکــهحداکثــرســردرگمــیوحداقــلحفاظــتراایجــادکنــد.
مــنفکــرنمــیکنــمکــهایــنیــکتوطئــهباشــدایــنفقــطروشــیاســت
کــهدولــتایــاالتمتحــدهوشــخصترامــپپیــشگرفتــهانــدوناشــی
ازعــدممدیریــتبحــراناســت.ترامــپتاکنــونبــاایــنموضــوعنــهبــه
ــران ــکبح ــوانی ــهعن ــهب ــیبلک ــرانبهداشــتعموم ــکبح ــوانی عن
آگاهــیومشــکلاحتمالــیبــرایانتخــابمجــددشرفتــارکردهاســت.

ــاالت ــهای ــنواقعیــتک ــاای ــژهب ــتممکــناســتبوی ــنحال ــنبدتری ای
متحــدهبرنامــهبیمــهدرمانــیملــینــداردوحمایتــشازکارگــرانبســیار
ناچیــزاســت.ایــنترکیــبنیروهــابیشــترینشــوکرابــههمــراهداشــته
ــی ــااصل ــدت ــیکنن ــنبحــراناســتفادهم ــرازای اســت.ازطــرفدیگ
ــرات ــاآنمواجــهاســت)تغیی ــاب ــانم ــهجه ــیک ــنبحران ــنعاملی تری
ــیو ــیودریائ ــایهوائ ــرکته ــیش ــن(یعن ــشزمی ــیوگرمای اقلیم

ــد. ــیکنن ــامکانپشــتیبانمال ــاارق ــعنفــتوگازراب صنای

سئوال- چگونه این نمایشنامه را قبا دیده ایم؟

پاســخ-در"دکتریــنشــوک"دربــارهچگونگــیایــناتفــاقپــساز

طوفــانکاترینــاصحبــتکــردم.مراکــزتصمیــمگیــریواشــنگتنمثــل
بنیــادهریتیــجبــرایحــلمشــکاتکاترینــابــالیســتیازآرزوهــا)بــازار
آزاد(بــهجلــوآمدنــد.مــامــیتوانیــممطمئــنباشــیمکــهدقیقــاهمــان
جلســاتامــروزهــماتفــاقمــیافتــد.درحقیقــتفــردیکــهریاســت
گــروهکاترینــاراداشــت،مایــکپنــسبــود.درســال۲۰۰۸شــماایــن
نمایشــنامهرادرمــوردپرداخــتهمــهبدهــیهــایاصلیبانکهــادیده
ایــد،بطــوریکــهبســیاریازکشــورهاگفتنــدکــهایــنیعنــیپرداخــت
ــوندالر ــنتریلی ــتچندی ــکهــا،کــهدرنهای ــهبان ــکچــکســفیدب ی
بــهآناضافــهشــد.امــاهزینــهواقعــیآنبــهصــورتریاضــتاقتصــادی
ــط ــنفق ــی(پرداخــتشــد.بنابرای ــاتاجتماع )کاهــششــدیدخدم
ــد ــدنیســتبلکــهبای ــهآنچــهدرحــالحاضــراتفــاقمــیافت ــوطب مرب
ببینیــمدرنهایــتتمــامهزینــههایــشچگونــهپرداخــتخواهــدشــد.

ــای  ــیب ه ــد آس ــردم بتوانن ــه م ــود دارد ک ــی وج ــا راه ــئوال - آی س
ســرمایه داری فاجعــه را در پاســخ بــه کرونــا ویــروس کاهــش دهنــد؟ 
ــود  ــن رک ــا آخری ــا ی ــان کاترین ــا طوف ــه ب ــا در مقایس ــت م ــا موقعی آی

ــت؟  ــته اس ــر از گذش ــا بدت ــده ی ــر ش ــی بهت جهان

ــی ــمنم ــیگیری ــرارم ــشق ــوردآزمای ــرانم ــابح ــهب ــیک ــخ-وقت پاس
ــارشــدمــی ــدتکــهمــیشــویمی ــم،چن ــرمــیگردی ــهعقــبب ــمب دانی
کنیــمنقــاطقــوتوضعــفوظرفیــتهــایخــودرانمــیدانیــم.ایــن
هــمیکــیازهمــانتســتهاســت.دلیلــیکــهمــنقــدریامیــدوارمایــن
اســتکــهبرخــاف۲۰۰۸ممکــناســتتحــولراانتخــابکنیــمآنســت
کــهمــایــکبدیــلسیاســیواقعــیراداریــمکــهجــوردیگــریبــهبحــران
ــش ــتوجنب ــدداش ــریخواه ــریکمت ــیبپذی ــهآس ــمک ــخدهی پاس

هــایبــزرگسیاســیازآنحمایــتمــیکننــد.

همــهایــنچیزهــادر"قــراردادنویــنســبز"یعنــیآمادگــیبــرای
لحظاتــیمثــلایــنانجــامشــدهاســت.مــافقــطنبایــدشــجاعتخــود
ــی، ــتجهان ــایبهداش ــته ــرایمراقب ــدب ــابای ــم.م ــتدهی راازدس
بهداشــتکــودکان،پرداخــتروزهــایبیمــاری،ســختتــرازهــرزمــان

دیگریبجنگیم،همهاینهاباهممرتبطاند.

ســئوال- اگــر دولــت هــای مــا و نخبــگان جهــان از ایــن بحــران بــرای اهــداف خــود بهــره بــرداری کننــد. مــردم بــرای مراقبــت از یکدیگر 
چــه مــی تواننــد انجــام دهند؟

پاســخ-”مــنازخــودموخانــوادهاممراقبــتمــیکنــم،مــامــیتوانیــمبهتریــنبیمــهرابدســتآوریــمواگــرشــمابیمــهخوبــینداریــداحتمــاال
ــدازد.امــا ــهعهــدهمــامــیان ــننوعــیازاســتداللاســتکــههمــهمســائلاقتصــادیراب ــنمشــکلمــننیســت”!ای ــد،ای ــانمقصری خودت
ــایکدیگــردرارتبــاطهســتیموایــنسیســتم ــدمــامــیفهمیــمکــهبســیارب درلحظــاتبحرانــیماننــدحــاالکــهفاصلــههــاازبیــنمــیرون

اقتصــادیکامــابیرحمانــهاســتکــهمــاراازهــمجــدامــیکنــد.

ممکــناســتفکــرکنیــمکــهاگــرمراقبــتهــایبهداشــتیخوبــیداشــتهباشــیمایمــنخواهیــمبــود،امــااگــرکســیکــهغــذایمــاراتهیــه
مــیکنــدیــاغــذایمــاراتحویــلمــیدهــدیــامســئولبســتهبنــدیجعبــههــایماســتازمراقبــتهــایبهداشــتیبرخــوردارنباشــدونتوانــد
هزینــهتســتهــارابپــردازد،--ویــانتوانــدبــدوندریافــتحقــوقدرخانــهبمانــد،مــانیــزایمــننخواهیــمبــود.اگــرمراقــبیکدیگــرنباشــیم

هیچیــکازمــاایمــننخواهیــمبــودوهمــهمــاگرفتــارخواهیــمشــد.

روشهــایگوناگــونســازماندهیاجتماعــینــوربــربخــشهــایمختلفــیازوجــودخودمــانمــیانــدازد.اگــرشــمادرسیســتمیباشــیدکــه
مــیدانیــدازمــردممراقبــتنمــیکنــدومنابــعبطــورعادالنــهتوزیــعنمــیشــود،بخــشنــاآگاهوجودتــانبیــدارمــیشــودبــهایــنفکــرمــی
کنیــدکــهچگونــهبجــایذخیــرهکــردنواندیشــیدنبــهخــودوخانــوادهخــودمــیتوانیــدمحــوریبــرایاشــتراکبــاهمســایگانوبســیاریاز

مردمــانآســیبپذیــرداشــتهباشــید.

متناصلیبزبانانگلیسی:

https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/61852-focus-naomi-klein-coronavirus-is-the-perfect-disas-
ter-for-disaster-capitalism
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تکنولوژی هوشمند و »هک« کردن انسان ها

مقدمه
امپریالیســمآمریــکا،بعــدازپایــانجنــگ
بــهقدرتمندتریــن  نــهتنهــا جهانــیدوم،
کمپرادورهــای سیاســی-نظامی حاکمیــت
غــرب دنیــای در جهــان نظامــی و مالــی
جهــت بلکــه شــد، تبدیــل امپریالیســتی
اعمــالکنتــرلوقــدرتجهانــیخویــشبــر
رقیبــانودیگــرکشــورهایجهــان،اســتفاده
ازتمــامامکانــاتامنیتی-نظامــیخویــشرا
تحــتپوشــشصــدوردموکراســیآمریکائــی
ــتفادهی ــت.اس ــهکارگرف ــتهوب ــازدانس مج
و نظامــی مالــی، کان ســرمایهداری
نفتــیازتمــامقــدرتوامکانــاتنظامــی
ــهاعمــالکودتاهــا، ــکاب ــاات امنیتــیخــودب
آفرینیهــای جنــگ نظامــی، تجاوزهــای
جنبشهــای خشــن ســرکوب منطقــهای،
جهــان کشــورهای آزادیخــواه مردمــی
و چــپ جنبشهــای ســرکوب ســوم،
ــت ــا،تح ــایدنی ــرکج ــتیدره سوسیالیس
نئوکانسرواتیســم، ایدئولوژیــک پوشــش
گرفتــه بــهکار نویــن محافظــهکاری یــا
دیگــر بقــول یــا نئوکانسرواتیســم، شــد.
»نئوکان«هــا،هنــوزسیاســتگذارانحاکمــه

ــه ــیحاکم ــداریسیاس ــرقدرتم ــبب وغال
بــرآمریــکاونئولیبرالیســمجهانــیتحــت

میباشــند. آنهــا کنتــرل

توســط غالبــًا غربــی جــاری رســانههای
رســانهای ســرمایهداری کان نئوکانهــای
ــر ــاب ــتورروزآنه ــردس ــوند.اگ ــرلمیش کنت
ــا ــیه،ی ــهروس ــرعلی ــدب ــهبای ــدک ــنباش ای
ــه،ناهــار،شــام ــود،صبحان چیــنخواهنــدب
ــای ــمگزارشه ــره ــتس ــرروزپش ــرایه ب
ضــدروســییــاضــدچینــیخواهیــمداشــت.
طــوریکــهشــبهــمبایــدخوابهــایضــد
ــه ــاکارب ــم.گاه ــیببینی روســیوضــدچین
کوبیــدن دنبــال بــه کــه میرســد جایــی
یــا روســی میــخضــد دقیقــه بــه دقیقــه
ــی ــان،آدم ــرمغزهایم ــاب ــیآنه ــدچین ض
پیــدا روانــی و تهــوع حالــت ناخــودآگاه
میکنــدوبــرایخاصــیازایــنبمبــاران
روســی ضــد پروپاگانــدای نشــدنی تمــام
کار »هــر میگویــد، آنهــا چینــی ضــد و
ایــن از را مــا فقــط بکنیــد، میخواهیــد
بمبــارانوشــانتاژهایروانــیخــاصکنید.«

دیگــرعــادتکردهایــمکــههــرکــدامازایــن

رســانههاراتماشــاویــاگــوشکنیــم،هــرده
ــاریــا»تظاهــراتآزادیخواهــان دقیقــهیکب
درهنــگکنــگبــرعلیــهدولــتچیــن«،
روســی جاسوســان شــدن »مســموم یــا
درانگلســتانتوســطدولــتروســیه«،یــا
»دخالتهــایوالدیمیــرپوتیــندرتعییــن
آمریــکا انتخابــات در جمهــوری ریاســت
شــدن »زده یــا غیــره«، و انگلســتان و
توســط اندونــزی مســافربری هواپیمــای
موشــکروســیدراوکرائیــن«،هــرکــدام
بمبــاران را آدمــی روان ماههــا مــدت بــه
ایــن عمومــی تاثیــر تحــت میکردنــد.
ــرروانهــایمــردم، بمبارانهــایرســانهایب
درهــرجمعــیکــهمینشســتی،نــهتنهــا
ایــنتبلیغــاتبهصــورتیــکاصــلپذیرفتــه
ــه ــهب ــههم ــد،بلک ــادهبودن شــدهایجــاافت
دولــتحــقمیدادنــدکــهجهــتخنثــی
کــردناثــراتآنهــرکاریراکــهضــروری
دانســتند،بــرعلیــهچیــنوروســیهودشــمن

مجــازیبکننــد.

پایههــای بــر تبلیغاتــی اســتراتژی ایــن
ــی ــکدشــمنخارجــیمبتن ــردنی ــقک خل

شــد. میبا

دنیز ایشچی

ــای ــاپروپاگانداه ــهتنه ــقن ــنطری ــرد.ازای ک
بلکــه شــنیدهایم، را نئوکانهــا رســانههای
اخبــارمتنــوعدیگــروروایتهــایتفســیری
ــر ــایدیگ ــزاززاویهه ــتقلرانی ــامس ــروی دیگ
ازهمــه،مغزهــای بودهایــم.مهمتــر شــاهد
رســانههای بمبارانهــای توســط فقــط مــاه
ــوراخ ــوراخس ــشس ــکآبک ــهی ــا،ب نئوکانه
ایــن مهــم اســت. نگردیــده تبدیــل شــده
ــدارس ــایم ــدطلبهه ــهمانن ــاب ــهم ــتک اس
دینــیپاکســتان،کــهآنهــاهــمتوســطهمیــن
از شــدهاند، انداختــه راه رســانهای اربابــان
ــرارو ــاراتک ــیآنه ــبآیتالکرس ــاش ــحت صب

نکردهایــم. فــرو مغزهایمــان در

نقش رسانه های دیجیتال

هــدفمقدمــهیبــاالایــنمیباشــدکــهتاکیــد
ــیو ــری،صوت ــانههایتصوی ــروزهرس ــد،ام کن
ــایپشــت ــًاتوســطنئوکانه ــهغالب مجــازیک
ــق ــاازطری ــد.آنه ــتمیگردن ــامدیری پردهه
بمبــارانتبلیغاتــی،خبــری،تفســیریاقــدامبه
اشــباع،کنتــرلوهدایــتروانــیمــردمجهــان
نمونههــای نظــرمینماینــد. مــورد مناطــق
ــوط ــم،مرب ــارهکردی ــااش ــهآنه ــهب ــیک باالی
ــی ــریدولت ــانههایرســمیخب ــهرس ــدب بودن
وتجــاری.حــاالمیتــوانبــهآنهــا،دنیــای
ــز ــیرانی ــازیواینترنت ــانههایمج ــدرس جدی

ــهنمــود. اضاف

اگــرســیســالپیــشســریعترینوســیلهی
اداری – خانگــی تلفنهــای ارتباطــی،
ــاتمــامآشــنایانودوســتانو ــروزهب ــد،ام بودن
ــبوک، ــرقفیس ــکازط ــایدورونزدی فامیله
اینســتاگرام،مســنجر،واتســاپ،تلگــراموخــود
هــر از لحظــهای هــر در تلفنهــایدســتی
کجــایدنیــامیتــوانتمــاسگرفــت،مطلــبو
پرونــدهردوبــدلکــردوپیغــامفرســتاد.امــروزه
ــرکســی ــهه ــدهاســتک شــرایطیبوجــودآم

روزانــهحداقــلدههــاپیغــاممیگیــرد،ودههــا
پیغــاممیفرســتد.درایــنشــرایط،تلفنهــای
مــا وجــود از اساســی اندامــی بــه دســتی
انســانهاتبدیــلگردیدهانــد،کــهبهعنــوان
اندامــیکارمیکنــدکــهحــسششــممــارا
هدایــتمیکنــد.تلفنهــایدســتیهمــراه
آن مجــازی شــبکهای گروهبندیهــای بــا
ــبات ــتمناس ــدیدرمدیری ــرقدرتمن ــمتاثی ه
اجتماعــیمــاایفــامینماینــد،هــمازنظــر
ــاد ــامعت ــزیم ــایمغ ــینورونه روحــیوروان
ــد، ــهمینماین ــهتغذی ــهلجظ ــهب ــردهولحظ ک
وهــمتاثیــرقابــلماحظــهایدرجهــتدادن
وهدایــتکــردنافــکاروروانهــایمــاایفــا

میکننــد.

ســاعتهای بــا االن دســتی، تلفنهــای
مچــیهمــراهشــده،نــهتنهــاتمامــیاطاعــات
مربــوطبــهمــارابیشــترازآنچــهکــهمــااز
میکننــد، حمــل خــود در بدانیــم خــود
و بیجیــره مشــاور عنــوان بــه هــم بلکــه
ــا ــرایم ــتب ــاموق ــورتتم ــا،بهص ــبم مواج
ــهمــاابــاغمیکننــدوهــم تصمیــمگرفتــهوب
روابــطومناســباتوارتباطــاتمــاراکنتــرل
کــه دیجیتــال اندامهــای ایــن مینماینــد.
ــلشــدهاند، ــاتبدی ــیبخشــیازوجــودم تازگ
ــای ــرازاندامه ــروقدرتمندت ــبمهمت ــهمرات ب
ــا ــایم ــات،روانوکرداره ــرروحی ــانب دیگرم

میگذارنــد. تاثیــر

تکنولوژی هوشمند 

همــراه، دیجیتــال تکنولــوژی »چیپ«هــای
ــل ــیازقبی ــیزمینههای ــادرتمام دادههــایم
اینکــهمــابــهکجاهــامیرویــم،بــاچــهکســانی
راجــعبــهچــهموضوعاتــیصحبــتکــردهو
اطاعــاتردوبــدلمیکنیــم،حســابکتــاب
اســت، مــاچگونــه تجــاری مالــی منــش و
وضعیــتســامتجســمیوروحــیمــاچگونــه
ــوعمطالبــیرامطالعــهوتعقیــب اســت،چــهن
مینماییــم،عکسالعمــلمــانســبتبــهوقایــع
ومســائلدوروبــرچگونــهمیباشــدودههــا
مــوردمشــابهدیگــررادارابــودهومــوردتجزیــه
تحلیــلقــراردادهوحتــیایــناطاعــاترابــه
صورتهــایانبــوهبــهفــروشمیرســانند.

کــه، اینجاســت جالــب موضــوع
دســتگاهها ایــن در کــه اپلیکیشــنهایی
و دیگــری کســان توســط میکننــد، کار
تکنولــوژیهوشــمندتردیگــریکــهتوســطآنهــا
ــد. ــتمیگردن ــوند،هدای ــدیمیش فورمولبن

کشــورهای کارگــران خارجــی دشــمن ایــن
غربــیرابیــکارمیکنــد،بــهزبانــیناآشــنا،
غریبــهوبیگانــهســخنمیگویــد،درمقابــل
غارتگرانــه و اســتعمارگرانه سیاســتهای
میکنــد. ســنگاندازی امپریالیســتها
ــرهیاینهــا دشــمنخارجــیدروغهــایروزم
رابــرمــامیکنــد.پروپاگانداهــایدروغیــن
ــد. ــرارنمیکن ــخواروتک ــتهارانش امپریالیس
ــیاز ــابقاتورزش ــاممس ــیدرتم ــمنحت دش
ــب ــردهوتقل ــتفادهک ــیاس ــایهورمون داروه
تیمهــای خارجــی دشــمن ایــن میکنــد.
مجربــیراتربیــتکــردهاســتتــاسیســتمهای
کامپیوتــریکشــورهای»دموکراتیــکغربــی«را
ــیده ــمنتراش ــد.دش ــراردهن ــمق ــوردتهاج م
خفقــان و دیکتاتــوری در خارجــی شــده
قــرارداردومــردمکشــورهایآنهــاازآزادی
ودموکراســیمشــابهموجــوددرکشــورهای
ــنتصویرتراشــی ــیبرخــوردارنیســتند.ای غرب
هالیــوودی، فیلمهــای ماننــد تبلیغاتــی
را دیگــری و خــوب را غربــی نئوکانهــای
بایــد کــه میکنــد خطــاب بــد و دشــمن

نابــودشکــرد.

پروپاگانــدای تبلیغــات روانــی تاثیــرات
بــر رســانهای، ســرمایهداری کان الینقطــع
ــن ــهای ــاراب ــیآنه ــانهایمعمول ــکارانس اف
کــردن گــوش کــه میرســاند نتیجهگیــری
بــهاخبــارتوســطرســانههایایــنکشــورها
انــدازهحداکثــرنیمســاعتدرصبــحو  بــه
نیمســاعتدرعصــرکافیســت.تمــامبیســت
وچهــارســاعتهمیــناخبــاروتفســیرهای
نیــمســاعتهاســتکــهمرتــبتکــرارمیشــوند.
ابعــادوزاویههــایدیگــراخبــاروتفســیرهارا
میشــودازرســانههایدیگــرمتنــوعماننــد
الجزیــره،شــبکهیخبــریروســیهوچیــن،
شــبکههایخبــریغیــروابســتهومســتقل
تعقیــب مجــازی رســانههای در موجــود
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دادههــایشما از خیلــی شــرایطی، چنیــن در

اطاعاتــیکــهازطریــقهمیــناپلیکیشــنها
بــهمــادادهمیشــوند،ازطــرفتکنولــوژی
جهتگیریهــای بــا دیگــری هوشــمند
کنتــرلشــدهایطــوریتنظیــممیگردنــد
ــژهایرویروان،قضــاوت ــدتاثیــراتوی کــهبای
وکردارهــایاجتماعــیسیاســیمــابگذارنــد.

ــور ــرفاکت ــااگ ــالم ــوژیدیجیت ــنتکنول ــهای ب
فــروشاطاعــاتانبــوهگروههــایاجتماعــی
ــه ــهنئوکانهــا،ب مــردمدرایــناپلیکیشــنهاب
دســتگاههایامنیتــیدولتــیوشــبکههای
دیگــری پنجــرهی کنیــم، اضافــه را مشــابه
بــراینگــرشرودررویمــابــازمیشــودتــا
ــال ــاودیجیت ــایدادهه ــریازدنی ــاددیگ ابع
ــگاه ــوازاتن ــهم ــیم.ب ــردهباش ــاهدهک رامش
ازایــنپنجــره،اگــردرنظــرگرفتــهباشــیم
وقدرتمدارانــیکــه کــهکانســرمایهداری
ــوژیدرمقیــاس ــنتکنول ــوانتاثیرگــذاریای ت
انبــوهوکانبــرافــکارمردمــیرابرخــوردار

میباشــند.

ازطریــق تــا دارنــد نیــز را آن تــوان آنهــا
رســانههای و دیجیتــال دنیــای همیــن
و پیچیــده شــبکههای مربوطــه، مجــازی
قدرتمنــدخــودراخلــقکــردهوازطریــق
خبــرودادهســازیهایخــود،خــوراکمغــزی
ــداوم ــیرابهطــورم ــودهایمردم ــایت انبوهه
ومســتمرفراهــموتغذیــهنمــودهوبــرمغزهــای
دادههــای ســنگریزههای بمبــاران مــا
اطاعاتــیتفســیریخویــشراســرازیرنمایند.
ســلولهایشــبکههایآنهــابــاحضــوردر
ــاخته ــایس ــندادهه ــی،ای ــبکههایمردم ش
ــردم ــام ــد،ت ــهشــدهرامنتشــرمیکنن پرداخت
عــادیعضــوهمیــنشــبکههابــهباربــران،
مبلغیــنوپخشکننــدگانبیجیــرهومواجــب

ــد. ــلگردن ــاتبدی آنه

تویتــر،  فیســبوک،  یوتیــوب،  گوگــول، 
غیــره و  تلگــرام 

گوگــول، از کوتــاه مثــال چنــد بگذاریــد
یوتیــوب،تویتــر،فیســبوکوتلگــرامبزنــم.تنهــا

بــهچندیــنمثــالاکتفــامیکنــم.

بــراســاسجســتجوهایســابقمــا،وقتــی
صفحــهی بــر میکنیــم، بــاز را گوگــول
کامپیوتــریمــا،اخبــارومطالــبمشــخص
انتخــابشــدهایراکــه»تکتولــوژیهوشــمند«
ــاباشــدرا، ــهم ــوردعاق تشــخیصمیدهــدم
چیدمــانکــردهاســتتــامــاآنهــارامــورد
مطالعــهقــراردهیــم.مثــًابــرایمــننوعــیکه
بــااخبــارومســائلسیاســیاجتماعــیروزمــره
عاقمنــدمیباشــم،هــرروزاخبــاریدرمــورد

»جولیــاناســانژ«،»گرتــانونبــرگ«،»والدیمیــر
ــیو ــاراقتصــادیبازارهــایمال ــن«واخب پوتی
ســهامراچیدمــانکــردهوبــهعنــوانخــوراک

ــد. ــادهمیکن ــنآم ــهم ــهوصبحان روزان

را کار همیــن مشــابه بهطــور هــم یوتیــوب
میکنــد.ازآنجائیکــهمــنبخشــیازاخبــار
اقتصــادی سیاســی تفســیرهای و جهــان
شــبکههای طریــق از را روزانــه اجتماعــی
مســتقلغیــرتجــاری-دولتــیغربــیتعقیــب
مطالبــی مــن بــرای روز هــر مینمایــم،
بــر و کــرده انتخــاب زمینههــا ایــن در را
ــن ــهم ــد.ازآنجائیک ــوبمیچین ــهیوتی صفح
و فلســفی علمــی، بحثهــای یکســری
تماشــا یوتیــوب طریــق از هــم را تاریخــی
ــر ــوبه ــمیوتی ــاه ــنزمینهه ــم،درای میکن
روزصبحانــهمشــخصیراآمــادهکــردهاســت.

صفحههــایدیگــر»توئیتــر«یــا»فیســبوک«را
هــمبــازکنیــم،مشــاهدهمیکنیــمکــههمیــن
تکنولــوژیهوشــمند،خــودبــرایمــامطالبیرا
چیــدهوردیــفنمــودهاســتتــاآنهــاراببینیــم.
ــناپلیکیشــنها ــادوســتدرای ــاصده ــرم اگ
ــدام ــرک ــهه ــرضاینک ــهف ــیموب ــتهباش داش
روزییــکمطلــبهــمدرآنگذاشــتهباشــند،
مــااگــریکــیازایــناپلیکیشــنهارابــازکــرده
باشــیم،مطالبــیکــهتکنولــوژیهوشــمند
ــدی ــرایمــاانتخــابمیکنــد،مطالــبجدی ب
کــهانتخــابنمــودهوبــهمــاترویــجمینمایــد،
ازطریــقلگاریتمهــایمحاســباتیویــژهآنهــا

ــد. ــزمیگردن ــنوتجوی تعیی

تکنولــوژیهوشــمندآنهــااگــربخواهــدتاش
میکنــدتــادرمــوارد»شــیجیــنپیــن«،
»پوتیــن«،»اوامورالــس«،»گرتــاتونبــرگ«،
ــانژ«و»دولــتکوبــا«،»پیمــان »جولیــاناس
بریکــس«وامثــالآنهــااخبــاروتفســیرهای
مــن امثــال روزهدرمغزهــای راهــر منفــی
ــادیو ــدانتق ــادی ــرب ــناگ ــد.م ــارانکن بمب
ــا ــدهآنه ــانش ــایچیدم ــوالانگیزدادهه س
راازفیلتــرردنکــردهباشــم،بــهمــرورزمــان

مــن روان و افــکار بــر تاثیــراتجهــتداری
گذاشــتهخواهــدشــد.هــککــردنهمراهــان

هوشــمند

امــروزهنــهتنهــاایــنتکنولــوژیهوشــمند
همــراهمــاتمــامدادههــاودانســتنیهایمــارا
ثبــتکــردهونگــهمیدارنــد،بــهعنــوانحــس
ــد ــامیگوین ــهم ــد،ب ــلمیکنن ــاعم ششــمم
چــهبخوانیــم،چــهویدئوهــاوفیلمهایــیرا
تماشــابکنیــم،چــهبخوریــموکجــابرویــموچه
چیزهایــیراخریــدکنیــم،چگونهازتندرســتی
خویــشمراقبــتکنیــم.همیــنتکنولــوژی
ــوژیهوشــمند ــهیخــودتوســطتکنول ــهنوب ب
و کنتــرل دیگــر جاهــای در دیگــری کان
هدایــتمیگــردد.اگــردرنظــرداشــتهباشــیم
ــرادو ــراف ــتاعمــالارادهب کــه»کنتــرل«نهای
گروههــایاجتماعــیمیباشــد،تکنولــوژی
ــننئوکانهــای ــروزهتوســطهمی هوشــمندام
کانســرمایهداریجهانــیکنتــرلمیگردنــد،
وهمینهــاازایــنطریــقتــاشدرکنتــرل

ــد. ــیمینماین ــایمردم ــکاروروانه اف

دورنیســتفردائــیکــه»چیپ«هایــیکــه
مغــزماشــینهایهوشــمندهمــراهراتشــکیل
میدهنــد،بــهبــدنمــاوصــلشــدهواندامــی
ازوجــودبدنــیمــاراتشــکیلبدهنــد.امــروزه
محــدود مقیاسهــای در ماشــینها همیــن
تنظیــم قلبــی، ضربــان کنتــرل جهــت
از را خــود شــنوایی کــه افــرادی شــنوایی
ــرار ــتفادهق ــورداس ــرهم ــدوغی ــتدادهان دس
همیــن کــه فردائــی نیســت دور میگیــرد.
ــاوصــلشــده ــنم ــهت ــراهب دســتگاههایهم
مــا تصمیمگیریهــای و روان بــر باشــند،
بگذارنــد. قدرتمنــدی و جهــتدار تاثیــر
امــروزه کــه هوشــمند تکنولــوژی همیــن
ــن ــد،ای ــرلگردن ــریکنت ــاندیگ ــطکس توس
دســتگاههای درحالیکــه میکننــد، را کار
ــزروزبیشــتروبیشــتر ــالهوشــمند،ه دیجیت
مســتقلتر اولیــه شــده داده پایههــای بــر

مینماینــد. عمــل و گشــته

ــا ــرایم ــمب ــسشش ــوانح ــدهوبهعن ــاش ــودم ــیازوج ــهاندام ــمندیک ــتگاههایهوش ــندس ــههمی ــکاناینک ــیام ــنروزهای ــادرچنی آی
اینکــه امــکان آیــا یــادســتگاههایهوشــمندکاندیگــر»هــک«شــدهوکنتــرلگردنــد؟ و تصمیمگیــریمینماینــد،توســطکســان
ــویچهای ــرلس ــد،کنت ــلبنمای ــانعم ــتقلازانس ــهمس ــااینک ــد،وی ــدهباش ــلش ــانمتص ــهانس ــهب ــهچ ــتقلیک ــمندمس ــوژیهوش تکنول
ــوژی ــاتکنول ــراهب ــمندهم ــوژیهوش ــاتتکنول ــند؟ارتباط ــدهباش ــکش ــران«ه ــط»دیگ ــدوتوس ــتهباش ــتداش ــیرادردس ــایاتم بمبه
هوشــمندروبوتیــک،پهبادهــایامنیتــی–جنگــیچگونــهمیتوانــدباشــد؟ارتباطــاتایــنتکنولــوژی،بــاتکنولــوژیماهــوارهایچگونــهتنظیــم
ــردد؟ ــرلگ ــبکنت ــوژیهوشــمندرقی ــد»هــک«شــدهوتوســطتکنول ــههــمپیوســتهمیتوان ــدهوب ــننظــامسیســتمیپیچی ــاای ــردد؟آی میگ

غلبــهبــرکنتــرلچگونــهمیتــوانبــرایــناعمــال»کنتــرل«غالــبآمــد؟هنــوزمــادرمرحلــهایقــرارنداریــمکــهتکنولــوژیهوشــمند
انســانهاراکامــاکنتــرلکــردهباشــند.امــروزهغالبــًاکانســرمایهداریمالــی،نقتــی–نظامــیورســانهایمیباشــندکــهتکنولــوژی
هوشــمندراکنتــرلمینماینــد.آنهــاازطریــقاعمــالکنتــرلبــرایــنتکنولــوژی،ازطریــقشــاهراههایشــبکهایایــنتکنولــوژی،
تــا میباشــند قــادر صحنــه پشــت محاســباتی لگاریتمهــای و اطاعاتــی بانکهــای و آن در شــده خلــق اجتماعــی شــبکههای
دادههــایانتخــابشــدهرابــرمغزهــایمــاتزریــقنماینــد.آنهــاازایــنطریــققــادربــهکنتــرلافــکاروروانهــایمــامیگردنــد.

ــف ــامخال ــوعوگاه ــعمتن ــیخــودراازمناب ــعدادهایواطاعات ــالعقــبکشــیدهومناب ــایدیجیت ــندنی ــدمازهمی ــکق ــردوانســانی ــرف اگ
انتخــابکــردهباشــد،ارزیابیهــاوتحلیلهــایمواضــعمتنــوعوگاهــامخالــفرامســتقانهمــوردمطالعــهوارزیابــیقــراردادهباشــد،
شــبکههای طریــق از را الزم دادههــای انبــوه خــود هوشــمند، تکنولــوژی پشــت قدرتهــای اطاعاتــی تزریقــات از خــارج میتوانــد
ــل، ــایکام ــراســاسدادهه ــهب ــد.اســتقالدرمطالع ــرارده ــیق ــوردارزیاب ــورمســتقلم ــاترابهط ــوده،موضوع ــشکســبنم منتخــبخوی
ــت ــه،پش ــایحاکم ــطقدرته ــرفوتوس ــرل«ازط ــال»کنت ــلاعم ــهمقاب ــا،نقط ــتقلآنه ــهومس ــیبیطرفان ــضوارزیاب ــوعوگاهمتناق متن
پــردهیدنیــایدیجیتــالمیباشــد.جــایتعجــبنیســتوقتــیمیبینیــمکــهبعضــیکشــورهاتــاشمیکننــدتــاشــبکهاینترنتــی
مســتقلوجداگانــهخــود،بــارســانههایمجــزایمجــازیخویــشراتشــکیلدهنــد.آنهــاازایــنطریــقنــهفقــطاز»کنتــرل«کان
ــهدور ــمومب ــتمرومس ــایمس ــاتپروپاگانداه ــشراازصدم ــردمخوی ــکارم ــد،روانواف ــتمیکنن ــوژیممانع ــرتکنول ــیب ــرمایهداریجهان س
نگــهمیدارنــد،بلکــهدرعیــنحــالصداهــایمتنــوعدیگــریرابــهرنگیــنکمــاندیســکورسهایمتنــوعجهانــیاضافــهمینماینــد.


