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*آيا گذشته چراغ راه آينده خواهد شد؟   
 بخش دوم

  ١٣٨٧ آذر  تمفهپنجشنبه                                                                                                    افشين کوشا
 

  
هنوز اثرات تازيانه های . نزديک به يک سال از بازداشت جمعی رفقايمان می گذرد.  آذر قرار داريم١۶آستانه در

هنوز دردهای ناشی از ضربه و محدود شدن دامنه فعاليتها بر ذهن مان . دشمن بر پيکره جنبش ما حس می شود

هنوز از پراکنده شدن برخی رفقا، يا سکوت اجباری رفقای ديگر و يا بروز ترديدها و نااستواريهای . سنگينی می کند

  . معدودی ديگر در رنجيم

ه باشد و يا با  اما کدام جنبش راديکال و انقالبی است که در مسير تکاملی خود با صخره های سخت برخورد نکرد

وبرو نشده باشد؟  کدام قله است که بدون عبور از پيچ و خم و بدون تکيه بر استواری و از پرتگاه رراههای دشوار پر

آنچه که . صالبت فتح شده باشد؟ اين درد و رنج، نشانه زايش است، نشانه پايان يک مرحله  و آغاز مرحله ديگر است

برخی .  و ترسيم مسير آينده استبايد ذهن همه ما را به خود مشغول کند، جمعبندی علمی و نقادانه از مرحله قبل

له است که اين رفقا هنوز پاسخ بسياری ئلين چپ دانشجويی ناشی از اين  مسترديدها و سردرگمی ها در ارتباط با فعا

بدون شک اين کار . پاسخی که در گرو ارائه يک جمعبندی عميق و همه جانبه است. از سئواالت خود را نگرفته اند

اين کار آسان نيست . فکری سخت و عميق بر پايه مارکسيسم و بکارگيری متد علمی آن استآسان نيست؛ نيازمند ت

پس از  "چرا که همواره در چنين مواقعی با عده ای روبرو می شويم که يا با نقد مخالفت می کنند يا تحت عنوان نقد 

بانه زبان به نصيحت می گشايند و هنوز عده ای  فاضل مآ". شستشوی بچه،  بچه و لگن را با هم به دور می اندازند

. خود می دانند" پختگی"و " معقول بودن"ما قلم می زنند و اين را نشان " ماجراجويی"يکسال پس از ماجرا، در نقد 

از عجايب تاريخ است که سازماندهی يک تظاهرات آرام و مسالمت آميز از نظر آنان اوج ماجراجويی قلمداد می 

ه ياد اين قول زنده ياد مصطفی شعاعيان از انقالبيون دهه چهل می اندازد که در نقد توده ای رفتار آنان ما را ب. شود

   .لهيده شده اند" پختگی" اين قبيل افراد از فرط :های دوران خود گفته بود

با ما در عرصه تئوری نيز . له فقط به روحيات محافظه کارانه اين قبيل افراد و گرايشات  محدود نمی شودئاما مس

تحت عنوان جمعبندی از وقايع آذر ماه سال گذشته ما با ايده های نادرستی در . نظريات محافظه کارانه روبرو هستيم

زمينه خصلت جنبش دانشجويی، محرک های آن، وظايف دانشجويان چپ، استراتژی اين جنبش، رابطه آن با احزاب 

 . ه ايم که نقد جملگی آنها ضروريستسياسی و رابطه ميان فعاليت مخفی و علنی در آن روبرو شد

در اين بخش از مقاله تالش می کنيم به نظرات نادرستی که در ارتباط با ويژگی های جنبش دانشجويی بيان شده 

برخورد کنيم؛ تا به اين وسيله راه را برای تحکيم افق و دورنمای انقالبی در اين جنبش و تدوين استراتژی و تاکتيک 

  . نونی هموار سازيمصحيح  در شرايط ک
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  !صنفی يا سياسی: جنبش دانشجويی
. عده ای بر آنند که ضربه سال گذشته را به سياسی کردن بيش از حد جنبش دانشجويی توسط فعالين چپ نسبت دهند

 آنان در مقابل بر صنفی بودن جنبش دانشجويی تأکيد می ورزند و مدام تبليغ می کنند که وظيفه عمده فعالين دانشجويی

آنها فکر می کنند از اين طريق می توانند دانشجويان را . در شرايط کنونی پيگيری مطالبات صنفی دانشجويان است

   )١ (.حول منافع ملموس روزمره شان متحد کنند

برخی ديگر برای مقابله با نظريه فوق استدالل می کنند که  نمی توان جنبش دانشجويی را به عنوان يک جنبش به 

) مانند قشرها و طبقات ديگر(اين دسته معتقدند از آنجا که دانشجويان از منافع مادی مشترک . خترسميت شنا

آنان با نفی . برخوردار نيستند يا منافع مشترک شان بسيار محدود است، نمی توان نام جنبش بر اعتراضات شان نهاد

  )٢(.  آنرا نتيجه گيرند"سياسی بودن"اين جنبش به عنوان يکی از جنبشهای توده ای می خواهند 

اگر چه به ظاهر اين دو تفکر از نظر نتيجه گيری های عملی با يکديگر متفاوتند اما هر دو برای تبيين تئوريک جنبش 

کی ميان منافع هر دو گرايش در جستجوی رابطه يک به يک و مکاني. دانشجويی به يک متدولوژی غلط تکيه دارند

به ظاهر روشی ماترياليستی را دنبال می کنند اما اين روش ربطی به ماترياليسم . نديک جنبش هستمادی و داليل بروز

بش دانشجويی و قانونمندی با روش مکانيکی نمی توان به اصلی ترين ويژگی جن. به ويژه از نوع ديالکتيکی اش ندارد

تکايش مبارزات اقتصادی کارگران مبنای يک تعريف از پيش تعيين شده که نقطه ادو گرايش برهر. آن پی بردحاکم بر

تعريفی که حتی قادر به توضيح . با سرمايه داران است می خواهند ضرورت يا نفی يک جنبش ديگر را توضيح دهند

هر دو اين گرايشات مقامی برای آگاهی به عنوان مؤلفه ای مهم و مستقل در . درست از جنبش کارگری نيز نيست

يکی تحت عنوان صنفی گری نقش جنبش دانشجويی را .  قائل نيستند-ش دانشجويی بويژه جنب -ارتباط با جنبش ها 

ای که صرفَا گرايشات سياسی درون " آيينه"ديگری تحت عنوان . محدود کرده، رسالت سياسی برای آن قايل نيست

ک ابزار تبليغاتی جامعه را بازتاب می دهد، نقش سياسی مستقلی برای اين جنبش قايل نيست و  نقش اين جنبش را به ي

  . تقليل می دهد؛ همان نقشی که يک تلويزيون می تواند برای يک حزب يا جريان سياسی داشته باشد

 بويژه در اواخر قرن -جمله پديده های اجتماعی است که در اثر رشد مناسبات سرمايه داری  جنبش دانشجويی از

اين لنين بود که تالش کرد قوانين حاکم بر اين جنبش را .   بروز کرد-)و برای نخستين بار در روسيه تزاری(نوزدهم 

  ) ٣(. بشناسد و نقش و جايگاه اين جنبش را در روند تحوالت اجتماعی روشن کند

آنجا که دانشجويان به عنوان حساس ترين بخش روشنفکران  جنبش انگشت نهاد و تأکيد کرد ازويژگی های اينلنين بر

اين نقش در جوامع استبداد زده که . ار دارند، جنبش شان اساسَا يک جنبش سياسی استجامعه مدام با آگاهی سر و ک

دانشگاه به عنوان يکی . از آزادی انديشه و بيان و تشکالت محرومند، خصلت ضد رژيمی آشکاری به خود می گيرد

اين .  ايفا می کنداز مراکز مهم جوشش فکری در جوامع امروزين نقش مهمی در سمت و سوی تحوالت سياسی جامعه

  . ويژگی مهم جنبش دانشجويی در کشورهای مختلف و در سراسر قرن بيستم بارها به اثبات رسيده است

به فردی که به جوانان تعلق روحيه منحصر. رکت کنندگان آن استاين جنبش، روحيه شورشگرانه شويژگی ديگر

. گرانه ای به اين جنبش می بخشدحيه، خصلت آغازاين رو. تغييرندجوانانی که همواره تشنه نوآوری و .دارد

تجارب اين نقش آغازگرانه را نيز در. نددارمبارزات توده ای داشته وآغازان مانند همه جوانان نقش مهمی دردانشجوي
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توان مشاهده کشورهای مختلف ميبزرگ در، جنبشها، تحوالت کوچک وشکل گيری احزابقرن بيستم، درمهم تاريخی 

  . ردک

پايه چنين ويژگی هايی است که همواره دانشگاه به يک مرکز بزرگ رقابت ميان نيروهای سياسی طبقاتی گوناگون بر

برای طبقه حاکم مهم است که کنترل ايدئولوژيک و سياسی اش را بر دانشجويان حفظ کند و نگذارد . بدل می شود

بوروکراتيک شان بدل شوند، به مخالفت با نظام شان کشيده کسانی که قرار است در آينده به پيچ و مهره های نظام 

بدينگونه . از سوی ديگر مبارزات طبقات محکوم نيز بر اين حساسترين بخش اعصاب جامعه اثر می گذارد. شوند

در خدمت اقليتی به نام بورژوازی و نظامش در آمدن يا : است که کشمکش سياسی طبقاتی در دانشگاه بازتاب می يابد

 اين است مضمون .خدمت اکثريتی به نام کارگران و زحمتکشان جامعه بودن و برای آينده ای متفاوت جنگيدندر 

برای تشخيص اين که يک دانشجو بش دانشجويی؛ اين است تنها معيارهای ايدئولوژيک سياسی درون جناصلی کشمکش

  . کم يا ارتجاعی است و مدافع نظم موجودمترقی و انقالبی است يا غير انقالبی؛ کمونيست است و مخالف نظم حا

اين ويژگی هاست که ديناميسم جنبش دانشجويی، پتانسيل های واقعی درون آن و داليل وجودی جهت گيری های 

" نانخوری"بر پايه منشاء طبقاتی و ترکيب طبقاتی دانشجويان در دانشگاه، يا . طبقاتی مختلف در آن را نشان می دهد

 و يا بر پايه منافع صنفی، قسمی و زودگذر اين قشر نمی توان به ارزيابی درست از ويژگی های شان" نان آوری"يا 

  . اصلی اين جنبش دست يافت

بدون شک دانشجويان مانند هر قشری دارای منافع صنفی معينی هستند و مانند اکثريت مردم در بسياری مواقع به 

اما اين منافع . جويان نيز نسبت به آن عکس العمل نشان می دهندآنان نيز از نظر اقتصادی اجحاف  می شود؛ و دانش

همانطور که گفته شد دانشجويان به عنوان قشری که مدام . صنفی مشترک نيست که اساس اين جنبش را رقم می زند

ا جنبش دانشجويی محرکهای خاص خود ر. حساسيت سياسی باال برخوردارندبا آگاهی و ايده ها سر و کار دارند از 

ضد مقررات و نظم و ديسيپلين عمومَا دانشجويان . داراست که آن را از ديگر جنبش های اجتماعی متفاوت می کند

روحيه اعتراضی آنان در مقابل افکار و عقايد سنتی، . های حاکم بر روابط اجتماعی مشخصَا  نظام آموزشی اند

درجه متفاوتی  فرهنگی، برخورداری از-ت ويژه صنفی برنتابيدن رفتارهای استبدادی مذهبی و پدرساالرانه، مطالبا

آگاهی و امکانات برای تشکل يابی، خصوصيات ويژه ای به جنبش آنان می بخشد که بايد آنها را به رسميت شناخت از

ژی اگر واقعيات عينی را به رسميت نشناسيم و بر پايه آن عمل نکنيم قادر نخواهيم بود که انر. و بر پايه آن عمل کرد

  . های نهفته در اين جنبش را به حداکثر رها کنيم و به ارزيابی درستی از چگونگی پيشرفت و تکامل آن دست يابيم

برای مثال در دوره . بر پايه منافع صنفی دانشجويان نمی توان افت و خيزهای جنبش دانشجويی را توضيح داد

ا جنبش دانشجويی ايران يکی عدی برخوردار نبودند؛ امموقعيت نامساوی، دانشجويان از نظر اقتصادی ازحکومت پهل

رژيم شاه بارها تالش کرده بود که با ارائه کمک هزينه . سطح بين المللی بودجوش و خروشترين جنبش ها دراز پر

  . های تحصيلی و مسکن اين جنبش را به سکوت وادارد اما موفق نشد

 شاه چه دوران جمهوری اسالمی نقش آغازگرانه ای در مبارزات به عالوه جنبش دانشجويی ايران چه در دوره رژيم

 يک نمونه برجسته و ٨٢  و خيزشهای شبانه خرداد ١٣٧٨ تير ١٨مواردی چون خيزش  . سياسی مهم ايفا کرده است

اری نگاه بسي. اين موارد نه تنها استنثنايی نيست بلکه هر آن امکان تکرارش در جامعه ما موجود است. متأخر آن است
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  . برای مردم، مبارزات دانشجويان تجسمی از نارضايتی های سياسی جامعه است. از مردم به جنبش دانشجويی است

چارچوبه های  که به هيچوجه نمی توان آن را دراستگيرنبش دانشجويی با مطالباتی دروانگهی امروزه خود ج

ختران دانشجو در برابر آپارتايد جنسيتی سريعَا يک فی المثل مقاومت د. و خاص خود دانشجويان تقليل داد" صنفی"

بی جهت نبود که مبارزه دانشجويان زنجان عليه زن ستيزی . مسأله مهم سياسی را برای کل جامعه به صحنه می آورد

بی جهت هم نيست که اغلب چپ های صنفی گرا نيز برای اين . استاد مددی چنين انعکاس گسترده ای در جامعه يافت

  .  چندانی قايل نشدند  اهميتمبارزه

از منظر مبارزات صنفی دانشجويی نيز بايد گفت حتی زمانی که اعتراضات صنفی شکل می گيرند در بسياری مواقع 

اين مبارزات سريعَا به يک مبارزه سياسی گذر می کنند؛ يا حداقل بازتاب سياسی نسبتَا گسترده ای در جامعه پيدا می 

  . ه مرز باريکی بين مطالبات صنفی و سياسی در اين جنبش وجود داردواقعيت اين است ک. کنند

زه ترين اشکال مبارزه صنفی، ما همواره با  دخالت نيروها و گرايشات سياسی طبقاتی مختلف و مبار" ناب"حتی در 

چه روشی و تا سر اين که هر مبارزه را چگونه، با چه سياستی، با چه شعارهايی، با بر: ميان آن ها روبرو می شويم

در نتيجه زمانی که برخی . خود اين مسأله بيش از پيش فضای اين مبارزات را سياسی می کند. چه حدی به پيش ببريم

ها صحبت از اين می کنند که جنبش دانشجويی بايد به مطالبات "ملی مذهبی"ها يا "تحکيم وحدتی"نيروها چون 

 بر سياستهای راديکال ضد رژيمی ببندند و عمَال به دانشجويان می حقوقی خود بپردازد، در واقع می خواهند راه را

يا مبارزه صنفی تان را پشت جبهه . گويند شما به مبارزات صنفی مشغول شويد، مبارزه سياسی را به ما بسپاريد

نند، عمَال آن دسته از نيروهای چپی هم که ماهيت اساسَا سياسی جنبش دانشجويی را نمی بي. سياست های کالن ما کنيد

ه نفع آن چون که همواره اين روش و سياست  ب. راه را برای ميدان داری همين نيروهای راست ليبرالی باز می کنند

يروی عادت و امکانات سازمانی ـ تبليغی قدرتمندترند؛ و عمومَا عملکرد نشود که از نظرنيروهای طبقاتی تمام مي

شعارهايی چون عدم دخالت در سياست . شودنفع سياست های آنان تمام ميميان دانشجويان به گرايشات خودبخودی در

يا سياسی نبودن جنبش دانشجويی و اين که جنبش دانشجويی اول از همه بايد به مطالبات صنفی خود بپردازد عمَال به 

  . سياست نيروهای راست و ليبرال: نفع سياست معينی است

  !يفه سوسياليستیوظيفه دمکراتيک يا وظ: جنبش دانشجويی
ه که جزو در مباحث اخير، وظيفه چپ در قبال جنبش دانشجويی به عنوان وظيفه ای دمکراتيک به گونه ای مطرح شد

می گويند برخی مواقع شک نسبت به بديهيات الزمست تا بتوان عميقتر حقايق را . آن نيستبديهيات بوده و بحثی در

  .  کشف کرد

 مانند آزادی -جامعه که بايد برای آزادی های سياسی درعتقدند دانشجويان نيرويی هستند تقريبَا اغلب اين گرايشات م

 دمکراتيک اين طريق به طبقه کارگر ياری رسانند که به آزاديهای  مبارزه کنند تا از-... تشکل و نشر و بيان، آزادی

 آن است که با تکيه به جنبش دانشجويی می اين جنبشل پايه ای آنان برای دخالتگری دردالييکی ديگر از. دست يابد

 از نظر آنان وظيفه سوسياليستی فعالين چپ دانشگاه )۴(. توان تناسب قوا در جامعه را به نفع جنبش کارگری تغيير داد

آن (نيز به اين امر خالصه می شود که جنبش دانشجويی به دفاع از مطالبات کارگران برانگيخته شود و به پشت جبهه 

اين داليل و ديدگاه ها نه ربطی به مارکسيسم دارند، نه ربطی به . جنبش کارگری بدل شود) ت جبهه دمکرايتکهم پش
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پيام چنين ديدگاهی به . بلکه بيانگر برخورد ابزارگرايانه حاملين چنين تفکری به جنبش دانشجويی است. واقعيات عينی

ين است که پا را از گليم تان فراتر نگذاريد، تالش برای  به طور خالصه ا– بويژه فعالين چپ آن –جنبش دانشجويی 

 نشريه بدهيد، تغيير جهان شما را نشايد، سوسياليسم و کمونيسم ربطی به شما ندارد، نقش شما تنها اين است که چند

 جنبش کارگری مطالباتکارتان حمايت از. به پايان رساندرا کاربه ميدان آيد وا طبقه کارگرکنيد تفضای سياسی را باز

  !است و بس

حاملين چنين ديدگاهی عاجز از برقراری رابطه صحيح و ديالکتيکی بين جنبش های اجتماعی مختلف، بين وظايف 

دمکراتيک و سوسياليستی و ارزيابی  صحيح از پتانسيل کمی و کيفی هر يک از جنبش ها در جهت انقالب اجتماعی 

بين اين سياست با  سياستی که جنبش دانشجويی را پشت . نبش ديگر شودهيچ جنبشی نمی تواند پشت جبهه ج. هستند

  . هر دو از يک ماهيت بينشی برخوردارند. جبهه احزاب می داند، تفاوت چندانی نيست

اجتماعی مختلف نيز از با چنين نظرگاه و رفتار سياسی، نه تنها طبقه کارگر به ميدان نخواهد آمد بلکه جنبش های 

چرا که با تقليل فی المثل وظيفه دانشجويان به مبارزه برای آزادی بيان، اين گرايشات بورژوا . اهند شدخويکديگر دور

  . دمکراتيک است که در جنبش دانشجويی تقويت خواهد شد نه جنبش کمونيستی

ی جنبش بی جهت نيست که تقريبا اغلب حاملين اين ديدگاه معيارشان برای شکست يا پيروزی، عقب نشينی يا پيشرو

بی جهت نيست که با . دانشجويی در پی ضربه سال گذشته، انتشار يا عدم انتشار نشريات علنی چپ در دانشگاه هاست

بازداشت دانشجويان، با توقف انتشار نشريات علنی و محدود شدن فضای سياسی، بسياری از آنان ماتم گرفتند و نوای 

  . عقب نشينی و شکست سردادند

تقسيم بندی ذهنی گرايانه . تقسيم بندی ذهنی گرايانه ای است که بسياری از فعالين چپ بدان معتقدندسرمشکل اصلی بر

ای که وظايف فعالين چپ در قبال جنبش کارگری را معادل با وظايف سوسياليستی می داند و وظايف آنان در برابر 

اين تقسيم بندی غلط و مکانيکی . داد می کندديگر جنبشها منجمله جنبش دانشجويی را معادل با وظايف دمکراتيک قلم

مطابق چنين ديدگاهی تنها يک جزء از جامعه است که به تحول سوسياليستی نياز دارد، نه کليت جامعه ای که . است

کليتی که از اجزاء مختلف تشکيل شده و در هر جزء آن می توان نياز به . در اسارت نظام سرمايه داری قرار دارد

سوسياليسم . جامعه سرمايه داری می توان آن را مشاهده کردهر پرزنيازی که به قول لنين در. را ديدتی تحول کمونيس

و آمونيسم همان اندازه برای رهايی طبقه کارگر مورد نياز است که برای رهايی ديگر ستمديدگان و استثمار شدگان 

برای آن تالش نکند هرگز خود نيز رها نخواهد شد؛ طبقه کارگری که اين نياز و ضرورت کلی را در نيابد و . جامعه

له اجتماعی ئهر مسدريچه ای، از منظرهراز. گرو رهايی کل نوع بشر استچرا که رهايی اش به مثابه يک طبقه در 

سياسی و از منظر هر مقوله علمی و هنری  می توان و بايد نياز به جامعه ای ورای جامعه سرمايه داری و جهش به 

در عصر کنونی هر بخش از ستمديدگان جامعه اگر خواهان آن باشند که مبارزه . ليسم و کمونيسم را توضيح دادسوسيا

مسأله قبل از هر چيز، به ميدان آوردن اين . شان به رهايی واقعی منجر شود نياز دارند که  کمونيسم را فرا گيرند

 است که می تواند پيوند صحيحی ميان جنبش های اين نخ سرخی. ايدئولوژی و طرح آن در جنبش های مختلف است

حتی انجام پيگيرانه، پيروزمندانه، کامل و برگشت ناپذير وظايف . مختلف و وظايف گوناگون ما برقرار کند

از آن در رأس جنبش های توده ای مختلف دمکراتيک منوط به آن است که آيا جهان بينی کمونيستی و سياستهای ناشی 
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  .قرار می گيرد يا خير

ارتباط با جنبش های توده ای، ايدئولوژی خود را ميان فعالين چپ موجود بوده که دراز نظر تاريخی، گرايشی در

چپ ها هويت عاملی است که موجب شده بسياری ازجامعه اگرچه خفقان و ديکتاتوری حاکم بر. مطرح نکنند

خصلت "، "فعاليت دمکراتيک ".ولوژيک خود را پنهان کنند، اما علت را بايد فراتر از اين محدوديت جستجو آردايدئ

همواره پوششی شده برای اينکه جهان بينی کمونيستی، فعاالنه به ميان توده ها برده " جنبش دمکراتيک"، "دمکراتيک

يده  را در واقع اين گرايش، توده های ستمد. نی مردم داده نشوددر ارتباط با تغيير جهان، اهميتی به تغيير جهانبي. نشود

، "سازماندهی توده ها"  اين گرايش، حداکثر وظيفه خود را.اين جهانبينی دست يابنداليق آن نمی داند که به 

 می داند و آن را پيش شرط و پيش مرحله" سازماندهی مبارزات دمکراتيک"، "سازماندهی مبارزات روزمره مردم"

اين گذر معموَال هيچگاه به انتها . ای قلمداد می آند که که تنها پس از گذر از آن بايد ايدئولوژی خود را مطرح کرد

يا اگر هم حاملين اين گرايش زمانی بخواهند حرفی از ايدئولوژی خود بزنند، به صدور چند شعار خشک و ! نمی رسد

  . خالی و بی محتوی بسنده خواهند آرد

 نه تنها بايد با مبارزه توده ها پيوند برقرار کرد و فعاالنه آن را سازمان داد، بلکه همزمان بايد به مبارزه در حالی که

هيچ مرحله يا پيش مرحله ای اين دو وظيفه را از هم جدا . ايدئولوژيک، تبليغ همه جانبه جهانبينی کمونيستی دامن زد

تنها انرژی تام و تمام مردم رها نخواهد شد بلکه همواره خطر آن اگر اين تبليغ و ترويج صورت نگيرد نه . نمی کند

هست که افق ديد مردم پايين بيايد، مبارزاتشان وسط راه سقط شود يا حاصل مبارزاتشان را نيروهای طبقاتی ديگر از 

يروهای چپ در درجه اول به ضرر ن) چه مثبت چه منفی(در دنيای امروز، انکار قدرت ايدئولوژی . کف شان بربايند

کمونيستها بايد همه توده هايی . بدون شك وظيفه کمونيست ها محدود به سازمان دادن همفکران خود نيست. خواهد بود

اما بدون فهم رابطه . که خواهان تغيير وضع موجودند را سازمان دهند و آنان را به اشکال مختلف با خود متحد کنند

 که از پايه عينی -ه برايش می جنگيم، و عمل کردن بر مبنای اين آينده پويا ميان مبارزه امروز با  آينده ای ک

  .  نمی توان پيروزی واقعی را تضمين کرد-قدرتمندی برخوردار است

 در دانستن جنبش دانشجويی پوششی است، برای اينکه به مبارزه بين ايده ها و جهانبينی های مختلف" دمکراتيک"

 از سوی ديگر بيان گرايش غلط و سابقه دار ديگری است که در ميان بسياری از لهئاين مس. اين جنبش توجهی نشود

گرايش کم بها دادن به نقش روشنفکران، کم بها دادن به نقش انتقادی آنان و کم بها دادن به . نيروهای چپ رايج است

تقادی رايج در جنبش اين قبيل گرايشات، تفکر ان. نقشی که آنان در دامن زدن به جوشش فکری در جامعه دارند

دانشجويی، روحيه شورشگری در بين دانشجويان و بی صبری انقالبی شان را بر نمی تابند؛ آن را مزاحم و وبال 

مزاحمی که بايد به اشکال مختلف دست به سرش کرد يا سرش را به کارهايی چون مبارزه برای . گردن می دانند

  . گرم کرد" آزادی بيان"

از نظر آنان اصلی .  برای دانشجويان چپ در برافراشتن پرچم کمونيسم در جامعه نمی بينندچنين گرايشاتی نقشی

اين . ، دفاع از جنبش روزمره کارگری است، نه برافراشتن پرچم کمونيسم در جامعه"سوسياليستی"ترين وظيفه 

اين وظايف با وظايف گرايش نه تنها درک تقليل گرايانه ای از وظايف سوسياليستی جلو می گذارد بلکه بين 

اين دو وظيفه مدام در هم . حال آن که اين دو وظيفه را نمی توان از هم جدا کرد. دمکراتيک ديوار چين می کشد
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له کدام ديدگاه طبقاتی، کدام ئنجام وظايف دمکراتيک نيز مدام مسحتی در ا. تداخل کرده، بر هم تأثير می گذارند

سياست ها و روش های نيروهای  . ل سازمانی و مبارزاتی  طرح می شوندسياست طبقاتی، کدام روش، کدام اشکا

طبقاتی مختلف در جامعه و در دانشگاه برای رسيدن به مطالبات دمکراتيک نيز يکسان نيست و مدام با ديدگاه ها و 

 و ملی برای مثال امروزه گرايشات تحکيم وحدتی. اهداف طبقاتی شان تداخل می کند و توسط آن تعيين می شود

در صورتی که گرايش سوسياليستی . مذهبی تالش می کنند دانشگاه به تريبونی برای اصالح طلبان بورژوا بدل شود

. تالش می کند دانشگاه به تريبونی برای کل مردم، به تريبونی برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بدل شود

 با مذهب و خرافه، گرايشات ليبرالی اساسَا روش سکوت و در ارتباط با روشنگری و تبليغ علم سکوالر و مبارزه

در حالی که دانشجويان سوسياليست بدون پيشبرد مبارزه همه جانبه و راديکال عليه نشانه . مماشات را دنبال می کنند

از تدريس خرافات به جای علم گرفته تا حجاب اجباری و برگزاری نماز جمعه در (ها و نمادهای حکومت مذهبی 

قادر نيستند ذره ای به تحقق يکی از پايه ای ترين مطالبات دمکراتيک امروز جامعه ما يعنی جدايی ) حن دانشگاهص

دانشجويان سوسياليست و کمونيست نمی توانند صرفَا بر مبنای درجه پيگيری، يا ميزان . دين از دولت ياری رسانند

تنها .  تمايز خود را با ديگر نيروهای طبقاتی ترسيم کنندتالش و فداکاری برای پيشبرد خواسته های دمکراتيک، مرز

با به ميدان آوردن همه جانبه ديدگاه و جهانبينی شان و تعيين سياست ها و روش های مبارزاتی بر پايه آن می توان 

  . دمرزهای روشنی با نيروهای سازشکار و ليبرال کشيد و نگذاشت جنبش دانشجويی ملعبه دست اين قبيل نيروها شو

  !ستراتژی سوسياليستی يا استراتژی بی يال و دم و اشکما
در جمعبندی از ضربه آذر ماه سال گذشته، بارها  از جانب گرايشات و نيروهای مختلف چپ  از فقدان استراتژی 

 اما اغلب اين. بر اين پايه انتقادات زيادی به جنبش جوان و بی تجربه ما شده است. سوسياليستی صحبت شده است

وضعيت فعلی و گامهای "مقاله ای که تحت عنوان . انتقادات از زاويه راست و محافظه کارانه ای صورت گرفته است

در وبالگ تريبون مارکسيسم منتشر شد، بيان فشرده اين )" نکاتی در مورد جنبش دانشجويی و چپ(ضروری 

بسياری از نيروهای چپ . يی بوده استچند سال گذشته چپ دانشجو برخورد محافظه کارانه به تجربه انقالبی 

مشخصَا خط مشی ای . برخورد کينه توزانه اين مقاله را محکوم کردند اما کمتر به محتوای سياسی اين نوشته پرداختند

چه بسا برخی از آنها به اشکال ديگر . را که نويسندگان اين مقاله برای جنبش دانشجويی فرموله کرده اند ناديده گرفتند

  . ار همان مشی ای پرداختند که وبالگ مبلغ آن بودبه تکر

آن جستجو " چه نبايد کردی"جوهر استراتژی پيشنهادی وبالگ تريبون مارکسيسم را در درجه اول بايد در اندرزهای 

ربطی به دانشجويان ندارد؛ اينکه دادن شعارهای ضد " ضد نئوليبرال"و " جنبش ضد جهانی شدن"در اين که . کرد

عيتی ندارد، بويژه آنکه حساسيت بر سر آن زياد است؛ اينکه بايد احزابی که معتقد به روش های قهری جنگ موضو

در پيشبرد مبارزه شان هستند از دخالت در جنبش دانشجويی منع شوند؛ اينکه فعالين دانشجويی نبايد درگير فعاليت 

به مخفی کاری ندارد؛ و خالصه اين که نبايد هايی در راستای استراتژی حزبی شوند؛ اينکه جنبش توده ای نيازی 

  . ماجراجويی کرد و  تظاهراتی برگزار کرد

را به ياد می آورد که قصد خالکوبی شيری بر بدن خود داشت اما به " پهلوانی"اين چه نبايد کردها حکايت همان 

و دم و اشکمی را محض اينکه سوزش اولين سوزن را حس کرد، گام به گام عقب نشست و آخرش شير بی يال 
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نويسنده مقاله تريبون مارکسيسم نيز خواهان آن نوع جنبش دانشجويی است که در سياست بويژه از نوع . خواستار شد

  . حساسيت زای آن  دخالت نکند

های وبالگ تريبون مارکسيسم نيز می توان فهميد که هدف، چندان کشيدن نقش شيرهم نبوده "چه بايد کرد"اما از 

سوسياليسم اش  از مطالبات دمکراتيک فراتر . تريبون مارآسيسم، موش می زايد" سوسياليستی"استراتژی کوه . است

در شرايط اساس استراتژی سوسياليستی : "مثَال نگاه آنيد به اين آشف بزرگ نويسنده مقاله فوق الذآر آه. نمی رود

با نقش محوری (قيم جنبشهای توده ای  به نيروی مستچيزی جز کسب عملی آزادی های دمکراتيکامروز ايران 

خواسته های بنيادی تشکل توده ای دانشجويی است که حول "يا آنجا آه خواهان ." نيست) جنبش طبقه کارگر

؛ و در " دانشجويان را به خود جلب کندمتوسط و عقب ماندهشکل گيرد تا نظر اقشار اقتصادی و رفاهی و صنفی 

تعريف و تثبيت خواسته های محوری تشکل های توده "شان از " سوسياليستیهژمونی استراتژی "ادامه اين که 

رواج اعتقادات نظری و "فراتر نمی رود؛ و اين هژمونی ربطی به ) يعنی همان خواسته های صنفی" (دانشجويان

 - استکليه جمالت داخل گيومه متعلق به مقاله تريبون مارکسيسم". ( دانشجويان ندارددگرگون کردن ايدئولوژيک

  .) تأکيدات از ماست

بهتر است . سوسياليسم مورد نظر نويسنده مقاله تريبون مارکسيسم در واقع اسم رمزی برای مطالبات دمکراتيک است

بنا . در واقع استراتژی سوسياليستی ای در کار نيست. گفته شود اسم رمزی برای خواسته های صنفی دانشجويان است

يعنی همان خواسته ها و . تژی شان در مرحله کنونی کسب آزاديهای دمکراتيک استبه اعتراف خودشان اساس استرا

البته اينان . مطالباتی که ليبرال ها خواهان آنند و سعی می کنند عمق و دامنه جنبش دانشجويی را بدان محدود کنند

ند به اين مطالبات دست يابند حداقل ليبرال ها از طريق مبارزه سياسی می خواه. حتی جسارت ليبرال ها را هم ندارند

  .حال آن که اينان می خواهند سر خود و دانشجويان را با مبارزات صنفی گرم کنند

يا حداقل بخش (اين جريان . جستجو کرد" دانشجويان سوسياليست"نتايج تاکتيکی چنين استراتژی را بايد در بيانيه 

 می گيرند، تالش کردند ابتکار عمل بيشتری از خود نشان که از مباحث وبالگ تريبون مارکسيسم الهام) هايی از آن

تالش کنند ) مانند انجمنهای اسالمی(آنان از فعالين دانشجويی خواستند که به جای نفوذ در تشکالت زرد سياسی . دهند

انگار بحث بر سر اين است که تشکل سياسی . نفوذ کنند) مانند شوراهای صنفی(در تشکالت زرد صنفی دانشگاه 

 تنها کسانی که از سنت های مبارزاتی در جنبش دانشجويی و روحيات )۵(. زرد بهتر است يا تشکل صنفی  زرد

به سبب عينک (دانشجويان بيگانه باشند، از فضای حاکم بر دانشگاههای ايران دور باشند و يا همه چيز را 

ای صادر کنند؛ انرژی " داهيانه"ن رهنمودهای وارونه بينند، می توانند چني) ايدئولوژيک سياسی که بر چشم  زده اند

شورايی که در واقع محل . دانشجويان را در راهروی های پيچ در پيچ و بوروکراتيک شورای صنفی به هرز دهند

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

اعتصاب توده ای در "با کارخانه عوضی گرفته اند و تاکتيک صنفی گری اينان آن چنان گل کرده است که دانشگاه را 

. به جنبش دانشجويی ارائه داده اند"  سوسياليستی"تاکتيک " حلقه گمشده" را به عنوان )۶(" مجتمعهای دانشگاهی

 انگار قشر دانشجو مانند کارگران در خط توليد به سر می برند که با توقف توليد بتوانند از طريق متضرر کردن

  . مديران و صاحبان کارخانه بر آن ها فشار آوردند و به قبول خواسته های خويش مجبورشان آنند
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مبارزه را سازمان می دهد " خواسته معين"يک از آنرو ثمر بخش است که بر" تيکیگمشده تاک"نظر آنان اين حلقه  از

اين اوج محافظه .  و بی نتيجه رو می آورد به تعرضات مداوم٨٣ تير و خيزش شبانه خرداد ١٨نه اينکه مانند خيزش 

حتی اين واقعيت بزرگ ناديده گرفته می شود که ايندو خيزش . کاری تحت نام قالبی سوسياليسم و طبقه کارگر است

 تير در اعتراض به ضرب و شتم بدون تبعيض همه ١٨. در درجه اول حول خواسته های مشخصی براه افتاده اند

درايت .  اعتراض به خصوصی سازی دانشگاهها بوده است٨٣ی دانشگاه بوده و خرداد دانشجويان مستقر در کو

طريق کشاندن اين جنبش به بيرون از دانشگاه آنرا توده ای و سياسی فعال در آندو خيزش اين بود که ازدانشجويان 

ری صنفی است، لی متنتايج يک جنبش، خواسته های ميه واحد سنجش شان برای ارزيابی از تنها کسانی ک. کردند

جنبش و( به جامعه ٨٣خرداد تير و ١٨خدمت سياسی خيزش ترين نتيجه و را ببيند که چگونه بزرگاين امرتوانند  نمی

جنبش دانشجويی  عروج چپ درراه را بر ه فريب دوم خرداد زد وپروژمرگباری براين بود که ضربه ) ويیدانشج

حتی نمی توان مبارزات صنفی دانشجويی را به "  حلقه های تاکتيکی گمشده"با چنين محدود نگری سياسی و . گشود

از مقاومت در (شيوه موثر به پيش برد؛ چه رسد به اينکه بتوان نيازهای سياسی متنوع و هر دم فزاينده اين جنبش 

ل امنيتی گرفته تا جلوگيری ستاره کردن دانشجويان، از مقابله با کنتربرابرجنسيتی گرفته تا مقاومت دربرابر آپارتايد 

بدون درک خصلت و ويژگی های سياسی جنبش . را تامين کرد...) از ورود نيروهای سرکوبگر به دانشگاه و 

  . با يكديگر متحد کرد) به ويژه در بعد سراسری(دانشجويی نمی توان توده های دانشجو را 

ی در کل جامعه آگاه نباشند قادر به هدايت اين جنبش فعالين چپ اگر به نقش، جايگاه و اهميت سياسی جنبش دانشجوي

بدون تکيه بر خصلت اساسَا سياسی اين جنبش، نمی توان صحبتی از طراحی . در مسير انقالبی نخواهند بود

با تکيه بر منطق ذهنی و . استراتژی و تاکتيک در خالء خلق نمی شوند. استراتژی ها و تاکتيک های انقالبی کرد

اين امر . نمی توان به استراتژی و تاکتيک انقالبی دست يافت) و يا صرفَا با تکيه بر تجربه محدود(به مستقل از تجر

و همزمان  اساسَا وابسته به کنش و واکنش آگاهانه، سازمانيافته و مداوم نيروهای انقالبی و چپ با يک جنبش معين

نظور ما نيازمند دخالتگری سياسی بيشتر، سازمان برای اين م. مطالعه عميق مارکسيسم و ديگر تجارب انقالبی است

عليرغم برخی اشتباهاتی که از جنبش ما . گيری بيشتر از تجارب قبلی هستيم دادن پراتيک های انقالبی بيشتر و درس

تالش هايی که رفقای ما سازمان . در دوره قبلی سر زد، وجه دخالتگری سياسی آن برای ما کماکان آموزنده است

بارزاتی که به پيش بردند مواد و مصالح زيادی برای ما فراهم آورده است تا بتوانيم با تکيه بدانها و جمعبندی دادند و م

     .              از نقاط قوت و ضعف آن، شتابی دگرباره به فعاليتهايمان دهيم و به مرحله جديد در مبارزه مان خوشامد گوييم

...دردامه داا     
 

.علنی می پردازيممخفی ورابطه کارش دانشجويی با احزاب وبخش بعدی اين مقاله به رابطه جنبدر  
  

  افشين کوشا

  ١٣٨٧ آذر ٣١:  بذرآخرين شماره نشريه مقاالت
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خوشبختانه بخش اول اين مقاله مورد . با پوزش از خوانندگان نشريه بذر به دليل ديرکرد در انتشار بخش دوم اين مقاله* 
ما در .  برخی رفقا پيشنهادات و نظرات انتقادی خود را برای ما ارسال کرده اندتا کنون. استقبال بسياری از رفقا قرار گرفت

ما کماکان مشتاق دريافت نظرات رفقا  . اولين فرصت اين نظرات را منعکس خواهيم کرد و به بحث حول آن دامن خواهيم زد
   . در رابطه با اين سلسله مقاالت هستيم

  : يادداشتها

نکاتی در مورد جنبش دانشجويی و (وضعيت فعلی و گامهای ضروری " به شکل نسبتَا سرپوشيده ای در مقاله  اين مدعا نخستين بار-١
 بويژه در بيانيه های دانشجويان سوسياليست –پس از آن در برخی مقاالت . طرح شد) منتشره در در وبالگ تريبون مارکسيسم)" (چپ

آخرين مورد آن نامه ای است که آقای محمد حسين . ال مختلف تکرار شده استکشور و برخی فعالين منتسب به جنبش کارگری به اشک
  . اين نامه در سايت های اينترنتی قابل دسترس است. خطاب به دانشجويان سوسياليست نگاشته است

  . برای نمونه به جمعبندی های حکمتيست ها از ضربه سال گذشته رجوع کنيد-٢
   .  نشريه بذر منتشر شده رجوع کنيد٢٠ و ١٨که در شماره های " وظايف جوانان انقالبی"ن به نام  در اين زمينه به مقاله لني-٣
 در اين زمينه می توانيد هم به مقاله انتشار يافته در وبالگ تريبون مارکسيسم رجوع کنيد، هم مباحث جمعبندی حکمتيستها از جنبش -۴

ادی که با يکديگر دارند، در تحليل  از وظيفه جنبش دانشجويی تفاوت چندانی با هر دو اين گرايشات عليرغم جدل های ح. دانشجويی
  . يکديگر ندارد

برای اينکه چهره ای راديکال به سياست نفوذ در  )به مناسبت اول مهر و آغاز سال تحصيلی جديد( بيانيه دانشجويان سوسياليست - ۵
 ميالدی را می زند که چگونه کمونيست ها در انتخابات شهرداريها ١٩٣٠تشکالت زرد بدهد، مثال حزب کمونيست فرانسه در دهه 

شرکت کردند و شهرداريهای کمونيستی تشکيل دادند و اين سکوی پرتاب آنها به اعماق جامعه گرديد و بر بستر اين نفوذ و پايگاه و 
البته بيانيه مشخص نکرد که .  بعد فراهم آوردنداعتبار اجتماعی بود که امکان سازمان دادن نهضت مقاومت ضد فاشيستی را در سالهای

با نفوذ شان در شورای صنفی دانشگاهها چگونه می خواهند نضهت ضد فاشيستی خود را سازمان دهند و کَال عليه کدام نيروی اشغالگر 
جانب حزب کمونيست فرانسه اما يک چيز روشن است که نويسندگان بيانيه فراموش کردند که اتخاذ چنين سياست های از . مبارزه کنند

آنها از اين طريق به اعماق . سر آغاز سازش طبقاتی اين حزب با بورژوازی خودی و تغيير ماهيت ايدئولوژيک سياسی اين حزب بود
و مشی ای را تخاذ کردند که به تقويت ناسيوناليسم در صفوف طبقه . مرداب سازش طبقاتی و دست شستن از مارکسيسم پرتاب شدند

روشن است که هيچيک از تاکتيکهای اين .  منجر شد) يا به عبارت ديگر تقويت شووينيسم امپرياليستی(ر در يک کشور امپرياليستی کارگ
در " حزب نظم"فرجام نهايی اين قبيل سياستها تبديل حزب کمونيست فرانسه به .  حزب به تحولی اساسی در جامعه فرانسه ياری نرساند

    .  شد١٩۶٨دوران خيزش مه 
   رجوع شود به بيانيه دانشجويان سوسياليست به مناسبت اول مهر و آغاز سال تحصيلی جديد- ۶

 
 
 


