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علم	جاری	در	فضای	آکادمی،	با	تعریف	و	فهم	مارکسیس�تی	از	علم	بسیار	فاصله	دارد،	یا	به	عبارتی	

دیگر،	این	علم	به	روشی	پوزیتویستی	تنها	به	پدیدارها	اکتفا	می	کند	و	در	پی	توضیحی	ساختاری	برای	

مقوله	های	دنیای	واقعی	ما	نیس�تند.	این	در	حالیس�ت	که		دانش	تولید	ش�ده	توسط	علم	)در	آکادمی(	

با	حذف	س�ویه	های	انتقادی	اش،	باید	با	هدف	ارائه	ی	پیشنهاد	به	سیاست	مداران	برای	حل	تضادها	

و	مش�کالت	دول�ت	به	خدمت	گرفته	ش�ود.	در	این	صورت	اس�ت	که	ب�ا	برنامه	ه�ای	از	پیش	تعریف	

ش�ده،	س�ویه	های	رهایی	بخش	علم	از	میان	رفته،	در	نظام	موجود	ادغام	شده،	و	از	ایجاد	رابطه	بین	

پدیدارها	و	ذات	ها	عاجز	گشته	است؛	این	روش	دقیقن	در	تضاد	با	روش	مارکسیستی	ست،	چرا	که	اگر	

معتقد	باشیم	مارکسیسم	معتقد	به	یک	علم	تاریخی	و	دیالکتیکی	واحد	است	و	آن	علم	 " تکامل	جامعه	

ب�ه	مثابه	یک	کلیت " 	نامیده	می	ش�ود،	این	در	تض�اد	با	فرآیند	انتزاعی		ای	ق�رار	می	گیرد	که	در	آکادمی	

موجود	با	مستقل	س�ازی	و	تجزیه	ی	عناصر	در	هر	رشته	و	خودفرمانی	این	عناصر	جزئی،	با	آن	مواجه	

هستیم.

در	عین	حال،	این	پیش	فرض	را	پذیرفته	ایم	که	این	کلیت	هم	موضوع	و	هم	فاعل	ش�ناخت	را	تعیین	

می	کند.	برای	مبارزه	با	علم	بورژوایی	که	از	دیدگاه	فرد	به	مقوله	های	اجتماعی	می	نگرد،	دانش�گاه،	

جدا	از	محدودیت	های�ی	که	اکثرن	در	نه	تنها	روش	تحقیق،	بلکه	تولید	علم	دارد،	در	عین	حال	دانش	

)به	معنای	عام	دانش(	در	آن	امکان	تولید	دارد	و	همچنین		نظام	مستقر	همواره	برای	اعمال	سلطه	در	

دانشگاه	ها	کوشیده	است	و	در	همان	زمان،	محدودیت	هایی	برای	اعمال	آن	سلطه	داشته	است.	در	

عین	حال،	دانش�گاه	و	دانشجو	جدا	از	جامعه	نیس�ت	و	همین	نکته،	به	ما	یادآور	می	شود	که	دانشگاه	

نی�ز	مانند	هر	م�کان	جمعی	دیگ�ری	در	جامعه،	از	اف�رادی	ب�ا	جایگاه	ها	و	خاس�تگاه	های	طبقاتی-

سیاسی	تشکیل	شده	است،	این	به	معنای	آن	است	که	افرادی	در	دانشگاه	ها	با	اندیشه	های	رادیکال	
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و	انقالبی	وجود	دارند.	همچنین	هنوز	برای	بس�یاری	از	اعضای	جامعه،	دانشگاه	اولین	مکانی	ست	

که	مقوله	های	اجتماعی	از	زوایای	مختلفی	قابلیت	دیده	ش�دن	دارند.	برای	مثال،	وقتی	فرد	جوانی	

از	ش�هر،	جنس�یت،	زبان	)قوم،	نژاد(	و	طبقه	ی	اجتماعی	مشخص	به	دانش�گاهی	وارد	می	شود	و	با	

جایگاه	ه�ای	متفاوتی	ب�ا	آ	ن	چه	گاهن	تا	پیش	از	آن	می	ش�ناخته	مواجه	می	ش�ود،	امکانات	بالقوه	ی	

متف�اوت	و	گاهن	متضادی	در	ش�ناخت	و	برخ�ورد	با	این	تفاوت	ها	ی�ا	به	بیان	دیگ�ر	در	برخورد	با	این	

حقایق،	دارد.	برای	تعدادی	از	دانش�جویان،	دانشگاه	اولین	مکانی	س�ت	که	فضایی	جمعی	را	خارج	

از	محل�ه	)یا	ش�هر(	خود	تجرب�ه	می	کنند	و	در	پ�ی	آن	اف�رادی	از	جایگاه	های	طبقاتی	ب�ا	تجربه	های	

زیس�ته	ی	متفاوتی	را	می	شناسند.	اما	در	عین	حال	اگر	بپذیریم	که	دانش�جو	با	وارد	شدن	به	دانشگاه	

با	س�اختارهای	از	پیش	تعیین	ش�ده	ای	)مانند	انجمن	های	اس�المی(	روبرو	می	ش�ود،	ساختارهایی	

ک�ه	در	بهترین	حالت	خود	به	عنوان	تس�کین	دهنده	ی	وضع	موجود	کارب�رد	دارند	و	در	پی	راضی	نگه	

داش�تن	دانش�جویان	اما	در	چارچوب	قوانین	موجود	)توس�ط	مخالفت	کردن	با	هر	عمل	رادیکالی(،	

هس�تند:	پرداختن	به	قوانی�ن	جزئی	انتزاعی؛	در	این	ش�رایط	اس�ت	که	چپ	دانش�جویی،	در	نقش	

شناس�اندن	ارتباط	جزئیات	با	کل	می	توان�د	نقش	ایفا	کند.	دقیقن	وجود	حلقه	های	چپ	در	دانش�گاه	

)که	می	تواند	منجر	به	ایجاد	جنبش	چپ	دانش�جویی	شود(،	نقش	تعیین	کننده	ای	برای	افرادی	دارد	

که	تا	پیش	از	این	شناختش�ان	به	مس�ائل	اجتماع	محدود	به	تجربه	های	زیسته	ی	خود	بوده	است	یا	در	

بهترین	حالت	دسترس�ی	به	تئوری	نابی	داش�ته	اند	)بدون	امکان	پیوند	آن	تئوری	با	عمل(.	این	نقش	

مه�م	چپ	در	فراروی	از	محدودیت	های	آکادمی	موجود	با	ایج�اد	حلقه	های	مطالعه	و	پژوهش	حول	

پدیدارها	-خارج	از	رویکرد	 " خنثای"	دروغین	پژوهش	جریان	اصلی-	با	تالش	برای	یافتن	علت	ها	و	

ریش�ه	های	آن	ها،	در	پی	ایجاد	ارتباط	بین	این	پدیدارها	در	بستر	واقعی	جامعه	با	ذات	و	پس	از	آن	حل	

مش�کالت	از	طریق	پراتیک	اجتماعی	و	سیاسی،	هس�تند.	با	چنین	دیدگاهی،	برای	بررسی	شرایط	

موجود،	نه	تنها	نیاز	به	توضیح	انتقادی	شرایط	و	ریشه	یابی	ایجاد	آ	ن	ها	هستیم	بلکه	همچنین	شناخت	

واقع�ی	و	عمیق	آن	ها،	ما	را	ناچار	به	ش�ناخت	خویش	و	تبدیل	این	ام�ور	به	امری	جمعی	می	کند،	چرا	

که	کش�ف	مناس�بات	موجود	برای	چپ	)به	معنای	عام	کلمه(،	به	معنای	رهایی	از	آن	ها	نیست،	بلکه	

نیاز	به	پراتیک	رادیکال	جمعی	کنش�گران	دارد	و	این	مس�یر	پیش	از	تبدیل	یک	مقوله	به	امر	جمعی،	

امکان	پذیر	نیست.
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قصد	من	در	این	نوشته،	اثبات	وفاداری	تاریخی	چپ	دانشجویی	ایران	در	برقراری	پیوند	بین	جزء	و	

کل	نیست،	هرچند	این	نوشته	بدون	پردازش	تاریخی	به	این	مقوله،	قطعن	مقاله	ای	کامل	و	پژوهشی	

محسوب	نمی	ش�ود،	اما	بررس�ی	تاریخی	نقش	جنبش	چپ	در	ایران،	از	دانش	کنونی	نگارنده	خارج	

است	چرا	که	به	باور	من،	این	بررسی	نیاز	به	تحقیق	و	پژوهش	متمرکز،	گسترده		و	طوالنی	مدت	دارد؛	

هرچند	ضرورت	ش�ناخت	تاریخی	جنبش	دانشجویی	برای	فهمیدن	تجربه	ی	جنبش	در	دوران	های	

مختلف	)گرچه	در	ش�رایط	تاریخی-سیاسی-اجتماعی	متفاوت(	و	تعیین	استراتژی	درست	با	درنظر	

گرفت�ن	آن	تجربه	ه�ا،	به	قوت	خود	باقی	س�ت.	این	در	حالی	س�ت	که	قصد	من	از	این	نوش�ته،	بازگو	

کردن	تجربیاتی	در	رابطه	با	جنبش	دانشجویی	است	و	پردازش	به	نقشی	که	این	جنبش	در	شناساندن	

جه�ان	برای	من	-	به	عنوان	یک�ی	از	افرادی	که	تجربه	ی	آن	جنبش	در	ش�کل	گیری	موضع	گیری	و	

رویکرد	سیاس�ی	من	نقش	به	سزایی	داشته	است-	ایفا	کرده	است.	بازگو	کردن	این	تجربیات،	نه	تنها	

اعالم	وفاداری	به	جنبش	دانش�جویی	چپ	در	دهه	ی	۸0	است	بلکه	به	اشتراک	گذاشتن	این	تجربه	

را	وظیفه	ای	می	دانم	که	بر	دوش	دارم.

ما	ج�دا	از	س�اختارهای	سیاس�ی-	اجتماعی	نیس�تیم،	این	س�اختارها	نه	تنه�ا	بر	پایه	ی	اس�تثمار	

طبقاتی	بنا	ش�ده	اس�ت،	بلکه	نظ�ام	مردس�االر،	مرکزگرایی،	نژادپرس�تی	و	ان�واع	تبعیضات	دیگر،	

همواره	به	بازتولید	انواع	س�تم	در	این	ساختارها	مشغول	هس�تند.	در	ایران،	با	توجه	به	شرایط	خاص		

نظام	سیاس�ی	و	فرهنگی،	ما	ش�اهد	موارد	دیگری	از	تبعیض،	برای	مثال،	جداسازی	جنیستی،	نیز	

هس�تیم.	دانش�گاه	این	امکان	را	فراهم	می	کند	تا	احتمالن	بس�یاری	از	ما	برای	اولی�ن	بار	در	فضایی	

بس�ته	با	افرادی	از	جنس�یت)های(	دیگر	بنش�ینیم.	تجربه	ی	این	فضا	برای	اولین	بار،	امکان	این	را	

دارد	تا	هم	کالس�یان	یا	هم	دانشکده	ای	ها	را	از	سویه	های	دیگرش�ان	تهی	ساخته	و	آن	ها	را	تبدیل	به	

یک	نوع	خاص	از	جنس�یت	برای	ما	بکند،	یعنی	فرد	را	فقط	یک	جنسیت	تعریف	شده		ببینیم،	این	امر	

به	خودی	خود	یا	منجر	به	تثبیت	این	جدایی	بر	مبنای	جنس�یت	در	ذهن	ما	می	ش�ود،	یا	در	مواردی	به	

سکشوال	س�ازی	)ابژه	ی	جنسی	سازی(	فرد	مقابل	منجر	می	شود،	اما	در	همه	ی	این	گزینه	ها	شرایط	

در	پی	تثبیت	نظام	مردساالر	و	جامعه	ی	جنسیت	محور	برای	دانشجو	است.	این	جداسازی	ها	فقط	بر	

مبنای	جنسیت	نیست	که	اتفاق	می	افتد	بلکه	دانشگاه	به	عنوان	مکانی	که	افراد	از	شهرهای	مختلف	

)با	نژادها،	زبان	های	متنوع(،	به	آن	وارد	می	ش�وند،	همان	طور	که	در	خود	پتانس�یل	ایجاد	ش�ناخت	
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دیگر	خلق	ها	را	دارد،	در	عمل	خیلی	اوقات	دانش�جویان	در	دس�ته	های	محدود	خود	باقی	می	مانند:	

تهرانی	ها	که	مرکزنشینان	هستند،	معمولن	با	دانشجویان	دیگر	شهرها	ارتباط	برقرار	نمی	کنند	و	این	

روند	بازتولید	ستم	بر	مبنای	نظم	موجود	و	مرکزمحوری	)که	زبان	رسمی،	فارسی،	یکی	از	نمود	های	

این	س�تم	است(،	منجر	می	شود	زمانی	که	در	حیاط	دانشکده	نشسته	ایم	گروه	های	مختلفی	را	ببینیم	

ک�ه	گروه	بر	مبنای	ش�هر	یا	زبان	)فارس�ی،	کوردی،	تورکی	و	غیره(	ش�کل	گرفته	اس�ت.	قطعن	این	

پتانس�یل	بازتولید	ستم	و	جایگاه	فرادست	و	فرودس�ت	با	توجه	به	جایگاه	طبقاتی	افراد	در	دانشگاه	ها	

)به	خصوص	دانشگاه	های	دولتی(	نیز	وجود	دارد،	به	عبارتی	داراها	با	هم	و	ندارها	با	هم.

در	این	میان	اما	نیروهای	چپ	با	فراروی	از	جایگاه	های	دانش�جویان	)نژادی،	جنس�یتی	و	سنی(،	

حول	ایده	ی	رادیکال	سیاسی،	آن	ها	را	به		منظور	جمع	شدن	بر	مبنای	خاستگاه		طبقاتی-اجتماعی-

سیاس�ی	دور	هم	گ�رد	آوردند.	در	همان	زم�ان	بود	که	برای	دانش�جوی	چپ	)یا	دانش�جویی	که	تازه	

داش�ت	با	چپ	بودن	به	معنای	عام	کلمه	آشنا	می	شد(،	جنس�یت،	نژاد،	زبان	تعیین	کنندگی	خود	را	با	

فراروی	از	جریان	اصلی	از	دس�ت	داد	و	همه	ی	این	ها	حول	هدفی	واالتر	که	همانا	ش�ناخت	جامعه	)با	

تمام	پیچید	گی	هایش(	و	تغییر	آن	به	مثابه	کل	مطرح	می	ش�د.	در	فرآیند	ش�ناخت	و	تعیین	اس�تراتژی	

ب�رای	تغییر	وضع	موج�ود،	فضای	کلی	جامعه	با	تم�ام	پارامترهایش	بر	فضای	دانش�گاه	و	همچنین	

جنبش	چپ	دانش�جویی	تأثیر	بس�زایی	داش�ت.	جنبش	چپ	دانش�جویی	به	باور	من،	در	دهه	ی	۸0 

تالش	کرد	که	در	خود	باقی	نماند،	بلکه	در	راس�تای	ایده	های	واقعی	خود	که	همانا	مس�تلزم	برقراری	

پیوند	با	دیگر	جنبش	های	اجتماعی		س�تم	دیده	گان	بود،	نیز	قدم	های	جدی	برداشت.	برای	بسیاری	

از	ما	آشنایی	با	جنبش	کارگری،	مبارزه	ی	زنان،	مبارزه	ی	در	جریان	خلق	های	ایران،	از	مسیر	جنبش	

چپ	دانشجویی	میسر	شد،	نه	تنها	به	این	دلیل	که	جنبش	چپ	دانشجویی	در	دانشگاه	فضایی	بود	که	

ما	را	با	فضای	عمومی	جامعه	پیوند	می	داد	و	مس�ائل	جامعه	را	تبدیل	به	مسئله	ی	جمعی	ما	کرد،	بلکه	

همچنین	در	ایجاد	تعریفی	برای	روش�نفکر	ارگانیک	طبقه	ی	فرودس�ت	و	از	بین	بردن	برداشت	های	

یک	س�ویه	و	غالبأ	تحت	تأثیر	گفتمان	لیبرالی	در	مورد	مفهوم	روش�نفکر	و	نقش	آن،	نقش	به	س�زایی	

داشت.

با	وجود	تمام	کاس�تی	های	چپ	دانش�جویی	و	همچنین	ب�ا	وجود	اینکه	جنبش	چپ	دانش�جویی،	

آنچه	مدنظر	ما	در	این	نوش�ته	اس�ت	یعنی	به		طور	خاص	در	دهه	ی	۸0،	هزینه	ی	اجتماعی	بس�یاری	
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پرداخته	اس�ت؛	تعلیق	و	اخراج،	دس�تگیری،	تبعید	و	بیکاری	و	مثال	های	مشابه،	همچنین	با	وجود	

اینک�ه	جریان	های	دیگر	دانش�جویی	ب�ه	دلیل	منافات	داش�تن	ایدئولوژی	و	همچنین	منافعش�ان	با	

جریان�ات	چپ	و	رادیکال	آن	زمان،	آن	طور	که	باید	و	ش�اید	از	جنبش	چپ	دانش�گاه	ها	حمایت	نکرده	

بلکه	در	بسیاری	از	مثال	ها	پشت	این	جریانات	را	با	تمام	امکاناتی	که	در	دست	داشتند	خالی	کرده	اند	و	

تالش	در	بازتاب	ندادن	این	جنبش	در	فضای	عمومی	کردند،	اما	با	همه	ی	این	اوصاف،	جنبش	چپ	

دانشجویی	موفق	به	تقویت	گفتمانی	شد	که	فراتر	از	گفتمان	های	لیبرالی،	اصالح	طلبی	و	حکومتی،	

واقعیت�ی	از	جامعه	و	پدیدارهای�ش	را	نمایندگی		کرد	که	با	فهم	آن	واقعیت،	تنه�ا	رویکرد	قابل	قبول،	

دخالت	ورزی	رادیکال	سیاس�ی	جمعی	با	توجه	به	امکانات	ب�ود،	دخالت	ورزی	ای	که	هدفش	تحول	

و	دگرگون		س�اختن	نظم	موجود	بود.	این	همان	چیزی	س�ت	که	چپ	دانش�جویی	از	پیش	تر	و	تا	آینده	

وام	دار	آن	است.	مسیر	رسیدن	به	این	فهم	و	شناخت	که	منجر	به	کنش	گری	جمعی		می	شود،	از	پیوند	

بین	تئوری	انقالبی	و	پراتیک	بیرون	می	آید.	آن	چه	که	چپ	دانشجویی	باید	به	آن	وفادار	بماند.

منابع	استفاده	شده	در	این	نوشته:
روشنفکران	و	پروژه	های	)ضد(هژمونیک:	فروغ	اسد	پور

تاریخ	و	آگاهی	طبقاتی،	پژوهشی	در	دیالکتیک	مارکسیستی:	گئورک	لوکاچ.	ترجمه	ی	محمدجعفر	پوینده
منابع	خوانده	شده	برای	این	نوشته:

مقدمه	ی	کتاب	 " س�رمایه،	نقدی	بر	اقتصاد	سیاس�ی"	)جلد	اول(:	کارل	مارکس.	ترجمه	ی	حسن	مرتضوی.	نشر	آگه.	فروردین	
13۸۷

تجربه	ی	فعالیت	سیاسی	در	تشکل	دانشجویان	مبارز،	و	نگاهی	به	جنبش	دانشجویی	دهه	ی		1350:	عباس	زرندی.	انتشارات	
اندیشه	و	پیکار،	اسفند	ماه	1390	)مارس	2012)



تجربه های مازندران
بیژن صباغ
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دو	س�ال	پس	از	آغاز	اولین	دوره	ی	ریاس�ت	جمهوری	احمدی	نژاد،	فعالیت	دانش�جویی	نیروهای	

چپ	گرا	در	دانشگاه	مازندران	آغاز	شد.	فعالین	جریان	چپ	رادیکال	)نامی	که	همه	در	آن	زمان	ما	را	به	

آن	می	ش�ناختند(	پس	از	دو	سال	از	نخستین	اکت	سیاسی	چپ	در	دانشگاه	تهران	سرانجام	توانستند	

تعاملی	مش�ترک	را	با	یک	دیگر	ش�روع	کرده	و	به	دالیلی	مش�خص	به	فعالیت	خود	با	موفقیتی	نسبی	

ادامه	دهند.

عروج	چپ	در	دانش�گاه	مازندران	و	به	طور	کلی	در	سراس�ر	ایران	پس	از	ظهور	آن	چه	آن	را	پدیده	ی	

سیاس�ت	احمدی	نژاد	می	شناس�یم،	به	دالیل	مش�خص	و	س�اده	ای	آغاز	ش�د.	نخس�ت،	ناامیدی	

بس�یاری	از	فعالین	دانش�جویی	از	جریان	اصالحات	و	تغییراتی	بود	که	اصالحات	می	توانست	برای	

زندگی	جمعیت	های	دانش�جویی	به	ارمغان	آورد.	و	بالفاصله	ناامیدی	از	سیاس�ت	های	دولت	جدید	

که	با	شمشیر	آخته	به	آزادی	هایی	که	دانش�جویان	ایرانی	طی	سال	های	متمادی	با	مبارزه	ی	هرروزه	

و	متحد	به	دس�ت	آورده	بودند	و	حاال	دیگر	رمق	صیانت	و	پش�تیبانی	از	آن	ها	را	نداش�تند،	می	تاخت.	

اصالح	طلب�ی	دیگر	امکان	صیانت	از	خواس�ت	های	دانش�جویی	را	نداش�ت،	چرا	که	ه�ر	بار	هم	در	

سیاست	های	کالن	و	هم	در	دانشگاه	با	شکست	مواجه	شده	بود.	پتانسیل	اعتراضات	دانشجویی	در	

دانش�گاه	مازندران	طی	سال	های	آغازین	دهه	ی	هشتاد	به	دنبال	کوره	ای	می	گشت	که	بتواند	خود	را	

در	آن	گرم	کند،	بپزد	و	در	یک	کالم	خود	را	نش�ان	دهد.	بتواند	حقش	را	بگیرد	و	از	خودش	و	حیثیتش	

دفاع	کند.

چپ	ه�ا	را	در	آن	زم�ان	در	انجمن	های	اس�المی	می	ش�د	پیدا	ک�رد.	فرزندان	مایاکوفس�کی	که	در	

جلس�ات	شب	ش�عر	و	نقد	فیلم	شرکت	می	کردند	و	سازی	می	زدند	که	پس�ران	خاتمی	گوش	شنیدنش	

را	نداش�تند.	چپ	ها	مثل	جوش	سرس�یاه	و	چرکینی	روی	پوس�ت	انجمن	های	اس�المی	به	زیس�ت	

خ�ود	ادامه	می	دادند	و	هنوز	امید	داش�تند	بتوانند	در	کرس�ی	های	انجمن	های	اس�المی	جایی	برای	

خود	کس�ب	کنند.	در	این	زمان	می	توان	گفت	که	نقطه	ی	تفریق	چپ	ه�ا	از	دیگر	فعالین	زمانی	بود	که	

سیاست	های	احمدی	نژاد	به	طرزی	غیرقابل	چشم	پوشی	روی	فعالیت	روزمره	ی	همه	تاثیر	گذاشت:	

عده	ی	کثیری	از	راس�ت	ها	و	چپ	ها	به	دالیل	نامش�خصی	که	بررسی	س�ابقه	ی	فعالیت	کاندیداهای	
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انتخابات	انجمن	اس�المی	یکی	از	آن	ها	بود،	به	طور	گسترده	از	کاندید	شدن	برای	انتخابات	انجمن	

کنار	گذاشته	و	رد	صالحیت	شدند.	نخستین	جایی	که	چپ	ها	توانستند	در	کنار	هم	حول	یک	خواست	

عمومی	متحد	ش�وند،	تحصنی	ب�ود	که	در	دفتر	باباییان،	رئیس	س�پاهی	و	انتصابی	دانش�گاه	انجام	

ش�د.	خواس�ت	ها	از	همان	ابتدا	این	بود:	مقابله	با	روند	انتصابی	ش�دن	ریاست	دانش�گاه	ها	و	رفع	رد	

صالحیت	ها.	در	همان	روز	تحصن،	عده	ای	پس	از	خروج	از	دانش�گاه	دس�تگیر	شده	و	پرونده	سازی	

علیه	آنان	به	طور	رسمی	آغاز	شد.

چپ	ه�ا	حاال	یک	دیگ�ر	را	پیدا	کرده	بودند	و	از	همان	ابتدا	به	دنبال	راهی	برای	جدا	کردن	خطش�ان	

از	خط	شکس�ت	خورده	ی	اصالحات	چی	ها	بودند.	این	البته	ب�ه	مذاق	»انجمنی	ها«یی	که	چپ	ها	را	

موی	دماغش�ان	می	دانستند	بس�یار	خوش	می	آمد،	اما	هنوز	کار	این	دانشجویان	چپ	با	انجمن	تمام	

نش�ده	بود.	چپ	ها	می	دانستند	که	باید	موجودیتش�ان	را	از	نقد	وضعیت	موجود	کسب	کنند.	نشریه	ی	

طوفان	به	مدیرمس�ئولی	آرش	پاک�زاد	بالفاصله	در	همان	زمان	آغاز	به	کار	ک�رد	و	با	تیراژ	محدود	بین	

دانش�جویان	و	فعالین	انجمن	اسالمی	دانش�کده	ی	فنی	پخش	شد.	طوفان	و	نشریه	های	پس	از	آن	

همانند	ش�ورا	و	بهمن	به	عنوان	ارگان	رس�می	چپ	ها	در	هر	ش�ماره	به	صورتی	کالسیک	هم	شامل	

متون	سیاسی	و	تحلیلی	بود،	هم	شامل	خبر	و	هم	شامل	متون	ادبی.	به	دلیل	سابقه	ای	که	نیروهای	

کمونیست	و	همچنین	مجاهد	در	خطه	ی	مازندران	داشتند،	از	همان	روزهای	نخست	انتشار	نشریه،	

برخوردهای	هیس�تریک	امنیتی	ش�روع	ش�د.	با	این	حال	استقبال	چشمگیر	دانش�جویان	از	ادبیات	

رادیکال	و	مواضع	گروه	جدید،	بی	س�ابقه	بود.	بعضی	ها	نش�ریه	ای	را	که	با	کیفیتی	زیر	اس�تاندارد	به	

طبع	رسیده	بود،	خودشان	کپی	می	کردند	و	برای	مطالعه	به	دیگر	دوستانشان	می	دادند.

الزم	اس�ت	پیش	از	ادامه،	به	س�ه	دلیل	عمده	ای	اش�اره	کن�م	که	به	نظرم	ادام�ه	ی	فعالیت	را	برای	

این	نیروهای	تازه	نفس	در	آن	زمان	و	ب�ا	آغاز	درگیری	های	ایدئولوژیک	با	انجمنی	ها	و	درگیری	های	

امنیتی	با	پلیس	و	حراس�ت	دانش�گاه	ممکن	می	کرد.	اصلی	ترین	دلیل	به	نظرم	برمی	گردد	به	کس�ب	

دانش	فعالین	چپ	از	س�ابقه	ی	فعالیت	سیاسی	کمونیس�ت	ها	پیش	و	پس	از	انقالب	5۷	و	مطالعه	ی	

نمونه	ه�ای	زنده	ی	اصالحات	که	در	آن	زمان	همچنان	به	عنوان	آلترناتیو	سیاس�ی	ایران	برای	تغییر	

موقعیت	قلمداد	می	ش�د.	انرژی	چپ	ها،	از	رادیکالیسم	و	ایمان	آنان	به	انقالبی	نشات	می	گرفت	که	

شاید	این	همان	ها	بودند	که	پله	های	نخستین	آن	را	می	پیمودند.
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دلی�ل	دوم،	ارتباط	زنده	و	ارگانیکی	بود	که	بین	فعالین	مازندران	و	فعالین	تهران	و	ش�هرهای	دیگر	

برقرار	ش�ده	بود	که	موجد	بستری	برای	حمایت	و	پش�تیبانی	سازمانی،	فکری	و	پراتیک	از	نهال	های	

جدید	مازندرانی	می	ش�د.	این	حمایت	نه	تنها	موجب	دلگرم�ی	مازندرانی	ها	بود،	که	تا	حدی	مضمن	

امنیت	آنان	نیز	بود.	برای	مثال	وقتی	که	من	و	1۴	نفر	دیگر	از	دوس�تانم	در	انجمن	اس�المی	به	دلیل	

داش�تن	قصد	اعتصاب	غذا	توس�ط	پلیس	دستگیر	ش�دیم،	دانش�جویان	آزادی	خواه	و	برابری	طلب	

دانش�گاه	تهران	در	فروردین	13۸۶	با	انتش�ار	بیانیه	ای	ضمن	تاکید	بر	ل�زوم	آزادی	فوری	همه	ی	ما	

از	زندان،	به	دانش�گاه	اولتیماتوم	دادند	که	در	صورت	عدم	آزادی	ما،	دانش�گاه	را	به	سنگر	مبارزه	ای	

تمام	عیار	تبدیل	خواهند	کرد.	این	جا،	جایی	بود	که	می	شد	به	راحتی	بیانیه	صادر	کرد	و	چنین	خواستی	

را	علن�ی	ک�رد	چرا	که	یک،	عده	ای	از	دانش�جویان	دس�تگیر	ش�ده	در	مازن�دران	با	گاز	اش�ک	آور،	به	

صورت	ش�بانه	و	به	طرز	وحشیانه	ای	از	داخل	دانشگاه	دستگیر	شده	بودند	و	این	نقطه	ی	مانور	خوبی	

ب�رای	یک	اولتیماتوم	بود	و	دو	این	که	دفاع	دانش�جویان	آزادی	خ�واه	و	برابری	طلب	از	یک	موضوع	

حقوق	بش�ری	اضطراری	از	این	دس�ت،	موقعیتی	برد-برد	برای	آنان	محسوب	می	شد	چرا	که	اگر	ما	

آزاد	نمی	ش�دیم،	بهانه	ی	همه	گیری	برای	تجمع	در	بس�یاری	از	دانش�گاه	ها	-	از	جمله	دانشجویان	

آزادی	خواه	و	برابری	طلب	دانش�گاه	مش�هد	که	حتا	پیش	از	انتش�ار	این	بیانی�ه	تجمعی	موفقیت	آمیز	

به	نفع	دانش�جویان	زندانی	داش�تند	-	به	دست	می	آمد	و	اگر	آزاد	می	ش�دیم،	موفقیتی	بود	برای	یک	

مطالبه	ی	بس�یار	عموم�ی.	و	باالخره	این	که	می	ش�د	در	این	مقطع	نش�ان	داد	دانش�جویان	چپ	اگر	

مخالف	زندانی	شدن	دانشجویان	هستند،	این	حق	را	برای	دیگر	دانشجویان	نیز	خواستارند.	همین	

بیانیه	بود	که	موجب	آزادی	فوری	همه	ی	ما	از	زندان	شد.

دانش�گاه	مازندران	یکی	از	نخستین	دانشگاه	های	کش�ور	بود	که	اعضای	چپ	آن	با	فاصله	ی	کمی	

از	تصمیم	گیری	برای	تش�کیل	»دانش�جویان	آزادی	خواه	و	برابری	طلب«	عضوی�ت	خود	را	در	این	

تشکل	دانشجویی	اعالم	و	حتا	پیش	از	آن	که	این	تشکل	نخستین	بیانیه	ی	رسمی	خود	را	در	دانشگاه	

تهران	منتش�ر	کند،	با	عبارت	»دانش�جویان	آزادی	خواه	و	برابری	طلب	دانش�گاه	مازندران«	اعالم	

موجودی�ت	کرده	و	بیانیه	منتش�ر	می	کردن�د.	فعالیت	چپ	ه�ا	در	مازندران	به	چند	دلیل	اس�تراتژیک	

بود.	نخس�ت	اعضایی	بودند	که	بین	این	دو	تش�کل	دائم	در	رفت	و	آمد	بودن�د	و	آگاهی	های	مکتوب	

را	منتقل	می	کردند.	دوم	تفوق	نس�بی	مطالبات	سیاس�ی	چپ	در	مازندران	به	دلیل	س�بقه	ی	سیاسی	
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چنین	جریاناتی	بود	و	س�وم،	سمپاتی	غیرقابل	باور	کردهای	دانش�گاه	مازندران	-	که	تعداد	کمی	هم	

نداشتند	-	با	این	جریان.

پس	از	مدتی	در	بین	س�ال	های	۸۴	تا	۸۷،	چپ	های	دانشگاه	مازندران	را	همه	می	شناختند.	آن	ها	

توانس�ته	بودند	ی�ک	وبالگ	کاملن	بروز	ب�رای	مخابره	ی	اخب�ار	مربوط	به	دانش�گاه	مازندران	و	حتا	

کارخانه	های	تعطیل	ش�ده	ی	این	اس�تان	ایجاد	کنند	که	ب�ه	زودی	تبدیل	به	منبع	خبری	رس�انه	های	

راس�تی	مانند	خبرنامه	ی	امیرکبیر	ش�ده	بود.	این	وبالگ	به	این	دلیل	روز	ب�ه	روز	کارآمدتر	و	موفق	تر	

می	شد	چون	دست	اندرکاران	آن	نه	تنها	خبرهای	اختصاصی	مخابره	می	کردند،	که	خودشان	موجب	

ایجاد	اخبار	و	محتوای	بس�یار	بودند،	از	جمله	حمایت	حضوری	ش�ان	از	کارگران	بی	کار	ولی	رادیکال	

کارخانه	ی	فرش	البرز	بابلسر	و	نساجی	مازندران	در	قائم	شهر.

ب�ه	نظرم	مهم	ترین	علتی	که	باع�ث	موفقیت	چپ	های	مازندران	در	آن	زمان	ب�ود،	نقد	انضمامی	و	

پراتیک	آن�ان	از	وضعیت	موجود	بود	که	از	روز	اول	تا	آخرین	روز	فعالیت	اعضایش	در	دانش�گاه	ادامه	

داش�ت.	ما	اگر	نق�دی	به	کمپین	یک	میلیون	امضا	داش�تیم،	فقط	آن	را	روی	تکه	کاغذ	نمی	نوش�تیم	

تا	مثل	یک	اثر	نمایش�ی	بچس�بانیم	ب�ه	تابلوی	اعالنات	دانش�گاه.	ما	تک	تک	فعالی�ن	کمپین	را	پیدا	

می	کردیم،	از	آن	ها	می	خواس�تیم	برای	صحبت	با	ما	وقتی	به	ما	بدهند	و	برای	صحبت	کردن	با	کسی	

که	خطش	را	قبولش	نداش�تیم،	کالس	های	صبحمان	را	تعطیل	می	کردیم.	همچنین	تقسیم	کار	بین	

اعضای	گروه،	بی	س�ابقه	بود.	یکی	مس�ئول	س�ر	زدن	به	کارگران	می	ش�د،	دیگری	مسئول	نوشتن	

مقاله	و	دیگری	آماده	بود	که	س�قف	دانشکده	حقوق	بابلس�ر	را	برای	رسیدن	به	خواست	هایش	پایین	

بیاورد.	کس�ی	سرکرده	ی	جریان	نبود	و	پیشنهادها	-	اگر	حتا	از	جانب	دوستان	توده	ای	مطرح	می	شد	

-	به	دقت	مورد	بررس�ی	قرار	می	گرفت.	داب	در	مازندران	دوستان	بسیاری	داشت	که	نمی	شناخت.	

اعضای	فالن	انجمن	مهندسان،	فعالین	زنان	در	نکا	و	کسانی	که	مطبوعات	ما	را	می	خواندند	و	برای	

اعالم	همبس�تگی	حاضر	بودند.	اگر	نقدی	به	کس�ی	در	جمع	وجود	داش�ت،	حتا	اگر	گفته	نمی	ش�د،	

دیگران	اجازه	نمی	دادند	که	مخفی	بماند	و	هرکس	س�ریعن	نس�بت	به	نقد	ک�ه	حرکت	مورد	عالقه	ی	

همه	بود،	دست	به	کار	می	شد.

نکات�ی	که	ذکر	آن	ها	رفت،	تجربه	ی	ش�خصی	من	و	رفقایم	در	تش�کلی	خودس�اخته	بود	که	در	طی	

س�ال	های	۸۴	تا	۸۷	در	دانش�گاه	رخدادس�از	ش�ده	بود	و	می	رفت	تا	توازن	ق�وای	نیروهای	فعال	در	
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دانشگاه	را	کاملن	به	سمت	جریانی	چپ	و	مترقی	تغییر	دهد.	بررسی	همین	چند	نکته	ی	کوچک	برای	

کس�انی	که	قصد	تکرار	چنین	تجربه	هایی	را	در	فضاهای	دانش�گاهی	دارند،	حیاتی	به	نظر	می	رس�د.	

هر	آن	چه	موجب	موفقیت	ما	بود،	مطالعه	ی	تجربه	ی	پیشینیانمان	بود	و	این	وظیفه	به	این	سادگی	ها	

از	دوش	فعالین	تازه	نفس	ساقط	نمی	شود.



يک شاخه در سياهی جنگل به سوی نور، فرياد می کشد
سعيد حبيبی
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پ�رواز	ققنوس	چپ	در	آس�مان	دانش�گاه	های	ايران	تنها	مح�دود	به	دهه	ی	۸0	نيس�ت.	کل	تاريخ	

جنبش	دانش�جویی	ايران	از	بدو	پيداي�ش	تا	پيش	از	انقالب	فرهنگی،	صحن�ه	ی	بازی	جنبش	چپی	

اس�ت	که	قهرمانانی	بزرگ	در	دل	خود	پرورش	داده	اس�ت.	اما	و	صد	اما	که	عروج	چپ	در	دهه	ی	۸0 

دانشگاه	های	ايران	خصلتی	ويژه	دارد.	عروج	اين	ققنوس	از	ميان	خاکستری	صورت	گرفت	که	يادگار	

نس�ل	س�وخته	ای	بود	که	از	قتل	عامی	بزرگ	و	تبعيدی	س�ترگ	بر	جای	مانده	بود.	نسل	کشی	دهه	ی	

۶0،	اي�ن	چپ	جوان	را	در	وضعيتی	ق�رار	داده	بود	که	بايد	خود	بر	پا	می	ايس�تاد،	خود	تجربه	می	کرد،	

خود	سر	بر	می	افراشت،	خود	خطا	می	کرد	و	خود	نيز	ضربه	های	سنگين	استبداد	را	تجربه	می	نمود.	و	

همين	يکه	و	تنها	بودن	رازی	است	که	آن	را	تکين	و	بی	بديل	می	کند.	تکين	بودنی	که	اولين	نتيجه	ی	

آن،	دش�واری	تحليل،	نقد	و	ارزيابی	آن	است.	چپ	دانش�جويی	دهه	ی	۸0	شاخه	ای	تنها	در	جنگل	

سياهی	بود	که	رست،	به	سوی	نور	فرياد	کشيد	و	برگی	ديگر	بر	تاريخ	پر	حکايت	چپ	ايران	افزود.

اين	نس�ل	گفتمانی	جديد	ش�کل	داد	و	نبردی	هژمونيک	ب�ر	پا	کرد.	آن	هم	در	فضايی	چپ	س�تيز	و	

سياست	گريز	و	جهانی	که	سيطره	و	سلطه	ی	راست،	در	همه	ی	وجوه	و	تمامی	سطوح	زندگی	مشهود	

و	هويداس�ت.	آری	ضربه	خورد،	در	خود	شکست،	سر	فرود	آورد	اما	مازادی	از	خود	برای	کل	جنبش	

چپ	به	جای	گذاش�ت	که	همانا	احيای	دوباره	ی	چپ	بود.	اين	مازاد	س�ترگ	اما،	عاملی	اس�ت	که	به	

هي�چ	روی	نمی	توان	از	آن	چشم	پوش�ی	کرد،	به	خصوص	آنگاه	که	به	نقد	تجربه	ی	چپ	دانش�جويی	

نشسته	ايم.

آيا	چپ	دانشجويی	دهه	ی	۸0	در	کليت	خود	تجربه	ی	موفقی	بود؟	به	جد	می	گويم	آری.	آری	چون	

مرزهایی	را	جابجا	کرد،	مرزهای	راديکاليسم	و	اپورتونيسم،	ايده	هایی	را	دوباره	طرح	کرد،	ايده	های	

برابری،	عدالت	و	کمونيس�م،	مفاهيمی	را	زنده	کرد،	مفاهيم	انقالب،	مبارزه،	سياست.	آری	موفق	

بود	چون	به	دانش�گاه	محدود	نماند.	مرزهای	دانش�گاه	را	گسس�ت	و	هرچند	محدود	اما	به	جامعه	پا	
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نهاد.	چپ	دانش�جويی	وقتی	س�ر	بر	آورد،	تنها	و	معلق	ميان	گذش�ته	و	آينده	بود،	اما	آنگاه	که	عروج	

کرد،	حلقه	ی	اتصالی	شد	بين	گذشته	و	آينده.	ميانجی	شد	برای	بازگشت	به	سياست.

ام�ا	و	صد	اما	که	اين	توفيق،	بهايی	س�نگين	داش�ت.	بهايی	که	گرچه	قس�مت	اعظ�م	آن،	تحميل	

سيس�تم	س�رکوب	مس�تقر	اس�ت	اما	بخش	ديگری	نيز	به	ضعف	ها،	قصورها	و	تقصيرهای	خودمان	

باز	می	گردد.	ضعف	هايی	که	می	ش�د	به	قوت	تبديل	شوند	و	خطاهايی	که	می	شد	از	آن	اجتناب	نمود.	

گرچه	همين	ضعف	ها	و	خطاها	خود	درس	هایی	می	شوند	برای	نسل	بعد.	نسلی	که	ديگر	تنها	نيست.	

نس�لی	که	در	همي�ن	يک	قدمی	خود،	می	بيند	که	چگونه	اراده،	ايمان	و	عش�ق	توانس�تند	در	کنار	هم	

تاريخي	را	بسازند،	هر	چند	کوتاه،	که	در	آن	تمام	قدرت	های	کهن،	اصولگرا	و	اصالح	طلب،	مذهبی	

و	ليبرال	و...	برای	راندن	ش�بح	کمونيس�م	که	در	حال	تس�خير	دانش�گاه	ب�ود،	در	اتحادی	نامقدس	

شرکت	جستند.

اي�ن	معجون	اراده	و	ايمان	و	عش�ق	زندگی	هايی	را	س�اخت	که	همين	س�اخته	ش�دن،	همين	نمود	

يافتن،	همين	تاثيرگذار	بودن،	در	بطن	خود	از	هم	پاش�يدن	را	پرورد.	دانشجويانی	به	غايت	باهوش،	

پرکار،	پردغدغه	زير	باری	بزرگ	رفتند	که	برداشتن	آن،	گرچه	ممکن	شد	اما	نتيجه	اش	برای	همانانی	

که	جسارت	برداشتنش	را	يافتند،	اخراج،	زندان	و	تبعيد	بود.	وقتی	به	اين	مقطع	فکر	می	کنم،	تصوير	

آن	رفيق	برايم	تداعی	می	شود	که	دو	س�ال	تمام،	بی	دريغ	تمام	زندگی،	درس،	خانواده	و	تفريح	خود	

را	صرف	کرد	تا	دانش�جويان	آزاديخواه	و	برابری	طلب	را	در	اقصا	نقاط	کش�ور	بيابد		و	خود	که	پيشتر	از	

دانش	آموزان	نخبه	به	حس�اب	می	آمد،	از	ادامه	ی	تحصيل	بازماند	و	در	نهايت	مجبور	به	ترک	کش�ور	

شد	تا	در	غربت	زندگی	را	از	نو	بسازد.

ب�اری،	اين	اراده	و	ايمان	گرچه	محرک	بس�ياری	از	رفقا	بود،	اما	خود	خال�ی	از	خلل	نبود.	خللی	که	

بعدها	خود	را	در	زندان	نش�ان	داد.	يکي	از	تفاوت	های	نس�ل	ما	و	نس�لی	که	انقالب	5۷	را	ش�کل	داد	

در	همين	ايمان	خلل	ناپذير	آنان	به	عنوان	پيشکس�وتان	قيام	اس�ت.	ايمانی	که	از	آنان	اسطوره	هایی	

ساخت	که	البته	الهام	بخش	ما	بودند.	اسطوره	هایی	چون	جزنی،	احمدزاده،	اشرف،	پاکنژاد	و...

ش�ايد	مهمترين	ضعف	ما،	ضعف	ايمان	به	راهی	بود	که	در	آن	پا	گذاش�ته	بودي�م.	ايمان	قوی	البته	

يک	شبه	حاصل	نمی	ش�ود	و	عالوه	بر	پروسه	ای	بلند	مدت،	فضايی	اجتماعی/گفتمانی	می	طلبد	که	

ش�کل	دهنده	و	تقويت	کننده	ی	آن	باش�د،	چيزی	که	برای	چپ	دانش�جویی	دهه	ی	۸0	که	در	فضای	
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آرمان	زدایی	و	سياست	گريزی	سازندگی	و	اصالحات	رشد	کرده	بود	و	زير	سرکوب	بنيادگرایی	فعاليت	

می	کرد،	وجود	نداشت.	فضایی	که	خود	در	حال	خلق	آن	بود.

تجربه	ی	مبارزاتی	از	نس�لی	به	نسل	ديگر	منتقل	می	شود	تا	امکان	تفکر	استراتژيک	را	فراهم	آورد.	

اي�ن	ديگر	ضعف	ما	بود.	ضعفی	که	می	توان،	آن	را	نقصاِن	ديِد	اس�تراتژيک	به	فعاليت	هايمان	ناميد.	

اين	نقصان	خود	را	هم	در	"رابطه	ی	چپ	دانش�جویی	با	ديگر	جريان	های	دانشجویی"	نشان	می	داد،	

هم	در	"تنظيم	مناس�بات	داخلی	دانش�جويان	چپ"	نمود	می	يافت	و	هم	در	مخالفت	در	برابر	"ارتباط	

حزبی	برخی	دانشجويان	فعال"	ظهور	می	کرد.

تصور	من	اين	اس�ت	که	چپ	دانشجویی	در	شکل	ارتباطش	با	ساير	گروه	های	دانشجویی،	که	البته	

رقيبش	بودند،	دچار	ضعف	هایی	بود	که	به	جای	خود	بايد	بررس�ی	ش�ود	و	اين	ضعف،	مهمترين	مانع	

در	برابر	هژمونيک	شدن	گفتمان	چپ	در	دانشگاه	بود.	قوت	استراتژی	خود	را	در	نحوه	ی	مخالفت	با	

رقبا،	چگونگی	استفاده	از	امکانات	ايجاد	شده	در	فضای	سياسی	و	اجتماعی	و	حتی	در	نوع	حمايت	از	

حقوق	و	همکاری	با	رقبای	استراتژيک	متعين	می	کند.

از	سوی	ديگر	پاره	ای	اختالفات	درونی	و	انشعاب	های	متعدد	و	برخوردهای	خارج	از	اصول،	نشان	

دهنده	ی	نقصان	ديد	اس�تراتژيک	کلی	ما	بود.	به	باور	من	بس�ياری	از	اين	اختالفات،	مبنای	اصولی	

نداشت	و	برخی	از	انشعاب	ها	هم	قابل	اجتناب	بود.	آگاهی	داشتن	از	مکانيزم	کسب	هژمونی	در	درون	

جبهه	ی	چپ	-	به	تصور	من	س�عي	در	کس�ب	هژموني	در	درون	يک	جبه�ه،	خصلت	طبيعی	فعاليت	

سياس�ی	و	کامال	موجه	اس�ت	–	امری	اس�ت	که	فقدان	آن،	نتايج	مخربی	به	بار	می	آورد.	اگر	اين	ديد	

اس�تراتژيک	عموميت	می	يافت	که	هژمونی	امری	ابدی	نيس�ت	-	که	با	يک	بار	شکست	ديگر	نتوان	

اميد	به	پيروزی	داشت	-	و	برای	کسب	آن	بايد	توان	معنادهی	و	هويت	دهی	را	برای	طيف	وسيعتری	

بدس�ت	آورد،	مطمئنا	بسياری	از	انشعاب	ها	صورت	نمی	گرفت	و	در	قالب	فراکسيون	ها،	باعث	ارتقاء	

موقعيت	کل	جبهه	ی	چپ	می	گرديد.

مسئله	ی	ارتباط	حزبی	برخی	از	دانشجويان	فعال	نيز	جزء	مسائلی	است	که	بنا	به	داليل	متعدد	هنوز	

بصورت	عينی،	ش�فاف	و	سازنده	مورد	تحليل	قرار	نگرفته	اس�ت.	اين	تحليل	دينی	است	بر	گردن	ما	

که	به	نس�ل	جديد	بدهکاريم.	در	فهمی	که	من	از	چپ	و	مناس�بات	اجتماع�ی	آن	دارم،	فعاليت	حزبی	

مهمتري�ن	راه	مبارزه	ی	سياس�ی/انقالبی	اس�ت.	اي�ن	البته	به	معنای	چش�م	پوش�يدن	از	آفت	های	
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بالقوه	ی	فعاليت	حزبی	نيست،	بلکه	سعی	در	پيشگيری	از	فعليت	يافتن	اين	آفت	هاست.	از	اين	منظر	

ارتباط	حزبی	داشتن	برخی	فعالين	دانشجویی	را	نه	تنها	نادرست	نمی	دانم،	بلکه	بر	اين	باورم	که	فارغ	

از	مواضع	سياسي	آن	احزاب،	صرف	فعاليت	تشکيالتی	حزبی،	الزم	و	ضروری	است.	به	اين	ترتيب	

نگاه	اس�تراتژيک	را	در	اين	زمينه،	نه	مخالفت	با	پيوس�تن	فعالين	دانشجویی	به	احزاب،	بلکه	تبليغ	و	

تش�ويق	آن	می	دانم.	تبليغ	و	تش�ويقی	که	البته	با	نقد	صريح	و	بی	محابای	مواضع	سياسی	-	که	سنت	

جدی	چپ	اس�ت	–	بايد	همراه	و	همگام	ش�ود.	آن	دس�ته	از	انتقاداتی	که	صرف	پيوستن	دانشجويان	

فعال	به	احزاب	را	تخطئه	می	کنند	يا	انتظار	تصريح	و	اعالم	علنی	پيوستن	به	احزاب	به	اصطالح	"غير	

قانونی"	را	دارند،	به	ديد	من	به	کلی	ناموجه	اس�ت.	می	توان	حزب	حکمتيست	را	نقد	کرد،	می	توان	و	

بايد	دانش�جويان	حکمتيس�ت	را	هم	نقد	کرد،	می	توان	و	بايد	از	مواضع	سياسی	و	ضعف	های	امنيتی	

و	تحليل�ی	رفقا	انتقاد	نمود،	اما	بايد	توجه	داش�ت	که	اين	نقدها	هرچه	باش�د،	از	اين	زاويه	نيس�ت	که	

پيوس�تن	به	حزب،	استقالل	فعاليت	دانش�جویی	را	خدش�ه	دار	می	کند،	نقدی	که	در	غير	کمونيستی	

بودن	آن	ترديدی	نيس�ت.	ای	کاش	نه	عده	ای	معدود	که	اکثريت	دانش�جويان	فع�ال،	ارتباط	حزبی	

داشتند	و	باالتر	اينکه	ای	کاش	اين	دانشجويان	فعال	اين	اراده	را	می	يافتند	که	احزاب	و	سازمان	های	

انقالبی	جديدی	متناسب	با	شرايط	عينی	امروز	ايران،	می	ساختند،	کاری	که	نسل	قبل	در	دهه	ی	۴0 

صورت	داد.

تجربه	ی	دانشجويان	آزاديخواه	و	برابری	طلب،	تجربه	ای	است	که	بايد	با	نقد	شفاف	و	منصفانه	ی	

آن	تکميل	ش�ود.	چپ	ققنوسی	است	که	بارها	و	بارها	از	خاکس�تر	برمی	خيزد	و	دوباره	بر	می	خروشد.	

چپ	ايران	دهه	ی	س�رکوب	دهه	ی	۶0	را	از	س�رگذراند،	ب�ی	ترديد	رخوت	امروز	ني�ز	رخت	برخواهد	

بس�ت.	زندان	ها	و	ش�کنجه	ها	و	تبعيدها	از	آن	فعالين	سابق	انس�ان	هایی	ديگر	آفريده	است.	هستند	

در	اين	ميان	کس�انی	که	از	هر	آنچه	بوده	اند	و	هر	آنچه	کرده	اند،	پش�يمانند،	همچنين	هستند	کسانی	

که	آن	تجربه	را	کاالیی	کرده	اند	تا	در	بازار	بلبش�وی	سياست،	تجارتی	کنند،	هستند	کسانی	که	سکوت	

کرده	ان�د	و	به	گوش�ه	ی	انزوا	خزيده	و	خاطرات	تلخ	و	ش�يرين	خ�ود	را	مرور	می	کنند.	ام�ا	از	آن	ميان	

هستند	کسانی	که	هنوز	بر	سر	آرمان	خويش	ايستاده	اند	و	گرچه	با	تفاوت	ها	و	انتقادهایی،	اما	هنوز	دل	

در	گروه	شاهد	آزادی	و	عدالت	دارند	و	چشم	براه	اخگری	هستند	که	اين	شام	تار	ديگر	بار	برآشوبد.



رویش دوباره ی امید
محمد پورعبداهلل



21

دانشگاه پادگان نبود

هفت	سال	از	آن	روز	هایی	که	در	دانشکده	ی	هنر	دانشگاه	تهران	مخفیانه	پالکاردهای	سرخ	درست	

می	کردیم،	می	گذرد.	پالکاردهایی	که	به	نماد	اولین	حضور	مستقل	و	یکی	از	آخرین	حضورهای	علنی	

چپ	در	دانشگاه	تبدیل	شدند.	پس	از	گذشت	این	همه	سال	و	در	شرایطی	که	جنبش	دانشجویی	ایران	

بین	خفقان	پس	از	س�رکوب	جنبش	س�بز	و	امید	به	»تدبیر	و	امید«	اعتدالگرایان	س�رگردان	اس�ت،	

هن�وز	هیچ	جمع	بندی	مش�خصی	برای	ثبت	رویدادهای	آن	روزها	در	تاری�خ	و	انتقال	آن	تجربیات	به	

نسل	های	آینده	انجام	نشده	است.

به	گمان	نگارنده،	علت	این	غفلت	چیزی	بیش	از	بی	نظمی	یا	تنبلی	و	بی	توجهی	آن	فعالین	اس�ت.	

جمع	بندی	نش�دن	تحوالت	چپ	در	دهه	ی	۸0	بخش�ی	از	آسیب	هایی	س�ت	که	آن	چپ	از	آن	رنج	برد	

و	تا	حدودی	سرنوش�تش	را	رقم	زد.	بهتری�ن	عبارتی	که	برای	توصیف	این	آس�یب	می	توان	بکار	برد	

»گسست	تاریخی«	است.

چپ	دانشجویی	دهه	ی	۸0	در	شرایطی	غیر	عادی	ظهور	کرد.	از	یک	طرف	فعالین	چپ	دانشجویی	

این	دهه	اکثرا	فرزندان	دوم	خرداد	بودند.	کس�انی	که	حیات	سیاس�ی	و	معنای	سیاست	را	اولین	بار	با	

دوم	خرداد	تجربه	کرده	بودند.	دهه	ی	س�یاه	ش�صت	دهه	ی	س�رکوب	نه	تنها	فیزیکی	و	خش�ن	بلکه	

فکری	چپ	در	ایران	بود.	ش�دت	و	خش�ونت	سرکوب	چپ	در	دهه	ی	ش�صت	به	قدری	بود	که	گویی	

قصد	داش�ت	چپ	را	برای	همیشه	از	صحنه	ی	سیاس�ت	ایران	حذف	کند.	از	سوی	دیگر	پایان	جنگ	

س�رد	و	جهان	دو	قطبی	و	فروپاش�ی	ش�وروی٬	چپ	را	در	س�طح	جهانی	به	محاق	برد	و	این	نوید	را	به	

هم�گان	داد	که	"دوران	ایدئولوژی	ها	به	س�ر	آمده"	و	س�رمایه	داری	و	لیبرال	دموکراس�ی	فاتح	تاریخ	

ش�ده	اند.	در	این	ش�رایط	افس�ار	گفتمان	تحول	طلب	در	دهه	ی	۷0	در	ایران	به	دست	گفتمان	راست	

طرفدار	غرب	افتاد.	نمود	سیاسی	تبلور	این	گفتمان	نیز	جنبش	دوم	خرداد	بود.

اما	س�رمایه	داری	به	پایان	نرس�یده	ب�ود	و	"نظم	نوی�ن	جهان"	بر	خ�الف	مدع�ای	طرفدارانش	نه	
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در	س�طح	جهان	و	نه	در	س�طح	ملی،	ثباتی	که	مدعی	اش	ب�ود	را	به	ارمغان	نی�اورد.	تناقض	هایی	که	

ذاتِی	س�رمایه	داری	هس�تند	خیلی	زود	دوباره	خود	را	نش�ان	داد.	در	ایران	ای�ن	تناقض	ها،	عوارض	

سیاس�ت	های	نئولیبرال	غربگرایان	بود.	دیری	نپایید	که	خصوصی	سازی	و	"تالش	برای	پیوستن	به	

دهکده	ی	جهانی"	شکاف	های	طبقاتی	در	ایران	را	دوباره	افزایش	داد	و	علنی	کرد.	همزمان	بن	بست	

سیاس�ی	جنبش	اصالحات	نیز	امید	بس�یاری	از	حامیان	جوانش	را	به	ی�اس	تبدیل	کرد	و	مجموعه	ی	

این	عوامل	دوباره	"کابوس	سرخ"	را	در	دانشگاه	ها	به	راه	انداخت.

در	میان	بلبش�وهای	سیاسی	کالن	در	کشور،	دانش�جویان	جوانی	که	پاسخ	هایشان	را	در	اندیشه	ی	

چپ	می	یافتند	ش�روع	به	ش�ناختن	خود	کردند.	آنها	در	غیاب	نس�ل	پیش�ین،	به	ناچار	خود	به	حفاری	

تاریخ	دس�ت	زدند	و	نه	تنها	پاس�خ	پرس�ش	های	روز	جامعه،	بلکه	چرایی	شکس�ت	چپ	در	نسل	های	

پیش�ین	را	جس�تجو	می	کردند.	جای	تعجب	ندارد	که	اکثر	فعالین	جوان	چپ	به	همین	دلیل	به	س�راغ	

نس�خه	هایی	از	چپ	بروند	که	مدعی	بودند	با	چپ	گذشته	ی	ایران	فرق	می	کنند	و	مانند	آنان	شکست	

خورده	نیس�تند.	چپ	دانشجویی	خود	را	جدا	از	"چپ	سنتی"	می	دانس�ت	و	دنباله	روی	کسانی	بودند	

ک�ه	"تاریخ	شکس�ت	نخوردگان"	را	روای�ت	می	کردند.	این	س�نت	های	فکری	خود	را	وامدار	گذش�ته	

نمی	دانس�تند	و	از	همه	ی	جریان	های	چپ	اعالم	برائت	می	کردند.	آنها	را	بخش�ی	از	جنبش	"ملی-

اسالمی"	می	خواندند.	سوویتیسم	و	مائویسم	را	ناسیونالیسم	روسی	و	چینی	می	دانستند	و	به	همین	

سبب	آنها	را	رد	می	کردند.

همه	ی	اینها	باعث	جذابیت	این	نسخه	های	جدید	می	شد.	زیرا	به	نظر	می	رسید	می	توانند	گذشته	را	

توجیه	کنند	و	چراغی	بر	راه	آینده	بیاندازند.

ام�ا	این	نس�خه	های	به	ظاهر	متف�اوت	چپ	نیز	تنه�ا	به	مدد	امتحان	نش�دن	تاریخی	از	پیش�ینیان	

خود	متفاوت	به	نظر	می	رس�یدند	و	چپ	دانش�جویی٬	آزمایش�گاهی	ش�د	تا	این	جریانات	نیز	به	صف	

شکس�ت	خوردگان	چپ	ایران	بپیوندند	و	پس	از	شکس�ت٬	درس�ت	مانند	پیشیینان	ش�ان	به	جان	هم	

بیفتند	و	انشعاب	کنند	و…

در	این	میان	فضای	کینه	توزانه	و	سکتاریستی	-که	به	یکی	از	مشخصه	های	چپ	تبدیل	شده		است-	

نیز	پس	از	مش�اهده	ی	این	شکست	دست	روی	دست	نگذاشت.	پیکر	نیمه	جان	این	چپ	دانشجویی	

را	آنقدر	لگد	زدند	که	جان	داد.	کینه	توزان	نگران	این	بودند	که	مبادا	رقبا	و	دش�منان	دیرینه	ش�ان	که	با	



23

دانشگاه پادگان نبود
جلب	توجه	نس�ل	جدید	چپ	توانس�ته	بودند	چند	صباحی	خودی	نش�ان	دهند٬	گوی	سبقت	را	از	آنان	

بربایند.	فعالین	دانش�جویی	متهم	ش�دند	به	حزبی	بودن،	ماجراجو	بودن،	ارتباط	نداشتن	با	طبقه	ی	

کارگر	و	سایر	اتهاماتی	که	به	راحتی	می	توان	آنها	را	به	اکثر	جریان	های	چپ	فعلی	در	ایران	نسبت	داد.

اما	این	همه	ی	ماجرا	نیس�ت.	مهمترین	اهمیت	چپ	دانش�جویی	ده�ه	ی	۸0	به	گمان	من	این	بود	

که	نش�ان	داد	دالیل	تاریخی	عروج	چپ	در	جامعه	وجود	دارد	و	اصوال	تا	دنیا	به	این	قسم	و	با	این	نظام	

پیش	می	رود	این	دالیل	تاریخی	نیز	وجود	دارد.	ممکن	است	این	واقعیت	از	دیدگاه	بسیاری	بدیهی	به	

نظر	برس�د	ولی	واقعیت	این	است	که	دست	کم	در	ابتدای	دهه	ی	هشتاد	برای	بسیاری	نه	تنها	بدیهی	

نبود	بلکه	ممکن	نبود.	این	دالیل	تاریخی	باعث	ش�د	که	عده	ای	جوان	کم	تجربه	و	بی	اطالع	از	آنچه	

بر	پیشینیانش�ان	گذش�ته	بود	جس�ارت	به	خرج	بدهند	و	چپ	را	دوباره	در	دانشگاه	ها	مطرح	کنند.	این	

جوانان	بارها	از	سایر	دانشجویان	و	اطرافیانشان	شنیدند	که	"مگر	چپ	تمام	نشد؟"	و	"این	حرف	ها	که	

ش�ما	می	زنید	دوره	اش	گذشته		است"	و	از	این	دست	اس�تدالل	ها.	آنها	با	وجود	همه	ی	این	سختی	ها	

خواندند،	نوش�تند،	مجله	منتش�ر	کردند،	آکس�یون	به	راه	انداختند،	زندان	رفتند	و	البته	هزار	اشتباه	

کردند	تا	دوباره	پرچم	چپ	را	در	دانشگاه	بلند	کنند.

اینکه	کارهایی	که	چپ	دانش�جویی	دهه	ی	هش�تاد	کرد،	درس�ت	بود	یا	غلط	و	یا	اینکه	کجا	درس�ت	

بود	و	کجا	غلط	بحثی	جداس�ت.	نگارنده	ی	این	س�طور	به	عنوان	یکی	از	همان	فعالین	معتقد	اس�ت	

اش�تباهات	این	جریان	بی	شمار	بوده		اس�ت.	اما	اگر	قرار	باشد	اهمیت	آنچه	این	فعالین	انجام	دادند	را	

نادیده	و	یا	دس�ت	کم	بگیریم	و	با	انگ	زدن	به	این	و	آن	شخص	و	فالن	حزب	و	بهمان	جریان	سیاسی	

علل	بروز	چنین	اش�تباهاتی	را	سرپوش�انی	کنیم،	نه	انصاف	را	رعایت	کرده	ایم	و	نه	قدمی	در	راستای	

تعالی	چپ	در	جامعه	برداشته	ایم.	تفسیر	اخالقی	از	عملکرد	یک	جریان	سیاسی	تالش	می	کند	دالیل	

شکس�ت	یا	پیروزی	اش	را	به	خصوصیت	ها	و	انتخاب	های	فردی	فعالین	آن	فروبکاهد	در	حالی	که	از	

توضیح	پس	زمینه	و	محدودیت	های	تاریخی	آن	جریان	باز	می	ماند.

کشتار	گسترده	ی	فعالین	چپ	در	دهه	ی	شصت	صرفا	یک	فاجعه	ی	انسانی	یا	حقوق	بشری	نیست.	

هدف	اصلی	این	کشتار،	قطع	تنه	ی	درخت	نیرومند	و	از	دیدگاه	حاکمان	خطرناک	چپ	در	جامعه	بود.	

نگاه	غیر	تاریخی	به	چپ	دانش�جویی	در	دهه	ی	هش�تاد،	همین	انقطاع	و	گسستی	را	که	عامل	اصلی	

اش�تباهات	نس�ل	ما	بود	نمی	بیند	و	به	همین	دلیل	نمی	تواند	تجربه	ی	چپ	دانشجویی	دهه	ی	۸0	را	
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تبدی�ل	به	بخش�ی	از	تاریخ	چپ	کند	و	در	همی�ن	دور	باطل	باقی	می	مان�د.	دور	باطلی	که	نتیجه	ی	آن	

بدون	ش�ک	این	خواهد	بود	که	نس�ل	های	آتی	چپ	نیز	به	همین	سرنوشت	محتوم	گرفتار	می	شوند.	

از	نسل	های	پیشین	شان	چیزی	نمی	آموزند	و	دوباره	همان	اشتباهات	را	تکرار	می	کنند	و	این	وضع	را	

ادامه	می	دهند.	تنها	با	چس�باندن	برگ	جدا	افتاده	ی	نسل	ما	در	دفتر	تاریخ	چپ	است	که	این	تسلسل	

باطل	منقطع	می	شود	و	بار	دیگر	جوانه	های	امید	از	خاک	خاوران	می	روید.

 



در دفاع از آنچه بوده ییم
هژیر پالسچی
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یک	نارنجک	گذاش�تند	توی	دلمان	و	منفجر	کردند.	هیچ	تصوی�ری	دقیق	تر	از	این	نمی	تواند	آنچه	

که	بر	ما	گذش�ت	را	توصیف	کند.	حاال	که	نگاه	می	کنم	هر	کدام	از	ما	یک	گوش�ه	یی	پرتاب	ش�ده	ییم	و	

چه	آتش	ها،	چه	آتش	ها	که	پش�ت	س�ر	ما	جا	مانده	اس�ت.	قرار	بود	آتش	ها	را	در	کوهستان	برفروزیم.	

آرزو	داش�تیم،	آرم�ان	داش�تیم.	هیچ	کلمه	ی�ی	نمی	تواند	ش�ور	آن	روزهای	ما	را	ت�وی	خودش	جای	

بدهد.	آن	شوری	که	توی	س�رهایمان	بود،	گرمای	دست	هایمان،	برقی	که	چشم	هایمان	می	زد.	چه	

ساعت	هایی	که	توی	اتاق	های	تنگ	نشستیم	دور	هم	تا	از	آفتاب	و	ستاره	بگوییم،	چه	شب	ها	که	بیدار	

ماندیم	تا	یک	نش�ریه	به	موقع	آماده	ش�ود.	چقدر	بحث	کردیم،	دعوا	کردیم،	نوشتیم،	با	تمام	جانمان	

نوش�تیم؛	نه	از	اینهایی	که	حاال	به	فراخور	روزگار	می	نویسند	و	الیک	می	گیرند	و	می	روند	تا	استاتوس	

بع�دی	و	»پروبلم«	بعدی.	ما	ذره	ذره	خودمان	را	توی	نوش�ته	هایمان	چکان�ده	بودیم.	چقدر	خاطره	

داریم	که	هنوز	نمی	شود	گفت،	نباید	بگوییم.	خاطراِت	مجرِم	خودمان.

بی	دلیل	نیست	که	تاریخ	فعالیت	جنبش	جوانان	چپ	که	از	سال	های	پایانی	دهه	ی	هفتاد	در	اشکال	

اولیه	ی	خود	آغاز	ش�د	و	در	دهه	ی	هشتاد	توانس�ت	چنان	کند	که	بتوان	از	»قطب	چپ	جامعه«	حرف	

زد،	انکار	و	تحریف	می	ش�ود.	این	چپ	از	زمانی	که	اعت�الی	تاریخی	خودش	را	آغاز	کرد،	تا	زمانی	که	

به	طور	پیگیر	و	مستمر	از	سال	13۸۶	تا	13۸۸	تمامی	اجزای	آن	مورد	هجوم	نهادهای	سرکوب	قرار	

گرفتند	و	یکی	پس	از	دیگری	از	هم	پاش�انده	ش�دند،	چپی	متعرض	بود.	همان	چپی	بود	که	خاتمی	در	

1۶	آذر	۸3	خطاب	به	آنان	گفت:	»کاری	نکنید	بدهم	بیرونتان	کنند!	آدم	باش�ید!«	و	همان	چپی	بود	

که	عکس	های	احمدی	نژاد	را	در	20	آذر	۸5	در	دانش�گاه	امیرکبیر	در	مقابل	چش�ماِن	خودش	به	آتش	

کش�ید.	چپ	رس�می	اما،	که	می	خواهد	و	دس�تور	دارد	چپ	نهادی	را	جایگزین	چپ	رادیکال	کند،	در	

اولی�ن	قدم	باید	تاریخ	آن	چپ	را	انکار	کند	تا	بتواند	این	را	جا	بیندازد	که	حدود	امر	ممکن	همین	اس�ت	

که	اکنون	وجود	دارد.	خطر	چپ	دهه	ی	هشتاد	در	این	است	که	مربوط	به	گذشته	های	دور	و	خاطرات	
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کهنساالن	نیست.	چپی	است	معاصر	که	هنوز	حتا	یک	دهه	از	سرکوب	آن	نگذشته	است.

در	روایت	چپ	رس�می	از	تاریخ	آن	س�ال	ها	تالش	می	ش�ود	کل	آن	جنبش	به	تصویر	تقلیل	یافته	یی	

فرو	کاس�ته	شود.	به	روایت	آنان	جنبش	چپ	در	دهه	ی	هشتاد	تنها	محدود	به	چند	محفل	دانشجویی	

در	س�طح	دانش�گاه	های	تهران	بود	و	چند	س�ندیکای	کارگری.	این	تصویر	یک	سره	دروغین	است.	

چپ	دهه	ی	هش�تاد	نه	محدود	به	تهران	بود	و	نه	محدود	به	دانش�گاه،	هرچند	دانش�گاه	اصلی	ترین	

عرص�ه	ی	بازنمایی	مب�ارزات	آن	بود.	عالوه	بر	این	ب�رای	بازخوانی	تاریخ	آن	ده�ه	تنها	نمی	توان	به	

جریان	های	اصلی	چ�پ،	یعنی	چپ	رادیکال	)بعدها	دانش�جویان	آزادیخ�واه	و	برابری	طلب(،	چپ	

ش�ورایی	و	چپ	کارگری،	محدود	ماند	و	باید	از	محافل	مختلفی	حرف	زد	که	در	حواشی	این	جریانات	

ش�کل	گرفتند	و	به	آن	نیرو	دادند.	چپ	در	تهران	در	دانشگاه	های	تهران،	شریف،	امیرکبیر،	عالمه،	

رجایی،	علم	و	صنعت،	خواجه	نصیر،	تربیت	مدرس،	ش�اهد	و	واحدهایی	از	دانش�گاه	آزاد	عالوه	بر	

نیروهای	فعال	در	جریان	های	اصلی	چپ،	در	میان	بدنه	ی	دانش�گاه	پایگاه	داشت،	هرچند	در	برخی	

از	این	دانشگاه	ها	بدنه	ی	جنبش	چپ	دانشجویی	قوی	تر	بود	و	در	برخی	ضعیف	تر.	عالوه	بر	تهران	در	

دانشگاه	های	تبریز،	ارومیه،	زنجان،	سنندج،	همدان،	کرمانشاه،	اهواز،	اصفهان،	شیراز،	کرمان،	

یزد،	میبد،	مش�هد،	گرگان،	بابلسر،	رشت،	قزوین،	کرج،	تفرش،	اردکان	و	بوشهر	هسته	های	فعال	

چپ	دانش�جویی	حضور	داش�تند	که	هر	کدام	ب�ا	طیف	های	مختلفی	از	فعاالن	چ�ِپ	تهران	در	تماس	

بودند،	برخی	از	آنها	به	ش�کل	ارگانیک	ب�ا	یکی	از	این	جریان	ها	فعالیت	می	کردند	و	برخی	اس�تقالل	

بیشتری	داشتند.	

عالوه	بر	اینها	ده	ها	نش�ریه	ی	دانش�جویی	و	غیر	دانش�جویِی	چپ	در	آن	س�ال	ها	منتشر	شد	که	هر	

ک�دام	جمع�ی	را	حول	خودش	س�ازماندهی	می	ک�رد	و	این	س�ازماندهی	نه	تنها	ش�امل	مراحل	تولید	

نش�ریه	بلکه	شامل	انتش�ار	و	پخش	آن	هم	می	ش�د.	هم	در	تهران	و	هم	در	بس�یاری	از	شهرستان	ها	

محافل	فرهنگی	و	سیاس�ی	مختلفی	ش�کل	گرفت	که	به	نوعی	به	چپ	دهه	ی	هشتاد	متصل	بودند.	

نمونه	وارترین	و	یکی	از	موفق	ترین	آنها	انجمن	فرهنگی	هنری	سایه	بود	که	نه	تنها	در	اهواز،	بلکه	در	

بسیاری	از	شهرهای	خوزستان	فعالیت	داشت	و	عالوه	بر	انتشار	مطالب	متنوعی	روی	سایت	انجمن،	

برنامه	های	مختلفی	را	در	س�طح	شهرهای	خوزستان	س�ازمان	می	داد.	بسیاری	از	این	محافل	حول	

مبارزات	کارگری	و	زنان	ش�کل	گرفته	بودند،	برخی	از	آنه�ا	حضوری	جدی	در	عرصه	ی	مبارزه	برای	
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حقوق	کودکان	داش�تند	و	حتا	چپ	در	محافل	مدافع	محیط	زیست	نیز	تاثیر	جدی	داشت	و	این	زمانی	

آشکار	شد	که	فعاالن	محیط	زیست	چندین	تجمع	خیابانی	را	سازمان	دادند	و	حضور	نیروهای	چپ	در	

آنها	پررنگ	بود.

یکی	دیگر	از	تحریفات	در	مورد	چپ	جوان	دهه	ی	هشتاد	گرایش	خانوادگی	فعاالن	آن	به	چپ	است.	

آنها	می	خواهند	با	ارائه	ی	این	تصویر	که	جوانان	چپ	در	آن	سال	ها	متاثر	از	فضای	خانواده	هایشان	به	

چپ	گرایش	پیدا	کرده	بودند،	چپ	دهه	ی	هشتاد	را	چپی	غیراجتماعی	و	محفلی	نشان	دهند.	این	چپ	

اما	از	دل	تضاد	طبقاتی	هر	دم	فزاینده	ی	اجتماعی	جوش�یده	و	ش�کل	گرفته	بود	و	در	محیط	اطرافش	

تاثیر	می	گذاش�ت.	اعالم	عمومی	پیوستن	بخش�ی	از	اصلی	ترین	اعضای	دفتر	تحکیم	وحدت	که	نه	

تنه�ا	از	خانواده	های	چپ	نیامده	بودند،	بلکه	برخی	از	آنان	فرزند	خانواده	هایی	مرتبط	با	حکومت	و	یا	

الاقل	به	شدت	مذهبی	بودند،	بازتاب	مبارزاتی	بود	که	در	دل	جامعه	جریان	داشت	و	الجرم	نیروهای	

متفاوت�ی	را	به	خ�ود	جلب	می	کرد.	در	یک	دوره	نه	تنها	یکی	از	اعضای	ش�ورای	مرکزی	دفتر	تحکیم	

وحدت	که	مدتی	دبیر	تشکیالت	آن	بود،	بلکه	دبیران	انجمن	های	اسالمی	دانشگاه	های	امیرکبیر،	

رجایی،	عالمه	و	شریف،	دبیر	سیاسی	دانشگاه	امیرکبیر	و	تعداد	زیادی	از	اعضای	شوراهای	مرکزی	

انجمن	های	اسالمی	دانش�گاه	های	نه	فقط	تهران،	بلکه	برخی	شهرستان	ها	پیوستگی	و	وابستگی	

خودشان	را	به	چپ	دهه	ی	هشتاد	علنی	کردند.	پس	از	آن	بود	که	برخی	از	آنان	از	دفتر	تحکیم	وحدت	

اخراج	ش�دند،	برخی	از	ایش�ان	اس�تعفا	دادند	و	صالحیت	برخ�ی	از	آنان	برای	ش�رکت	در	انتخابات	

شورای	مرکزی	انجمن	های	اسالمی	رد	شد.

در	وضعیت�ی	که	س�مت	گیری	طبقاتی	اغلب	اعضای	دفت�ر	تحکیم	وحدت	و	همبس�ته	ی	بیرون	از	

دانشگاه	آنها،	یعنی	سازمان	ادوار	تحکیم	وحدت	بین	حمایت	از	لیبرالیسِم	اصالح	طلبان	حکومتی	و	

نولیبرالیس�م	امپریالیستی	در	نوس�ان	بود،	در	وضعیتی	که	پس	از	اشغال	عراق	توسط	آمریکا	بیانیه	ی	

»بهار	بغداد«	از	س�وی	بیس�ت	و	چهار	انجمن	اس�المی	وابس�ته	ب�ه	تحکیم	وحدت	ک�ه	پیش	از	آن	

نیروه�ای	چِپ	آنها	تصفیه	ش�ده	بودند،	صادر	ش�د،	در	وضعیتی	که	برخی	از	فع�االن	این	جریان،	از	

جمله	مس�ئول	کمیته	ی	کارگری	س�ازمان	ادوار	تحکیم	وحدت،	برای	شرکت	در	کارگاه	های	آموزش	

انقالب	مخملی،	که	اکبر	عطری،	عضو	پیشین	شورای	مرکزی	دفتر	تحکیم	وحدت	واسطه	گری	آن	

را	بر	عهده	داش�ت،	به	آلمان	س�فر	کردند،	چپ	جوان	دهه	ی	هشتاد	با	صراحت	سمت	گیری	طبقاتی	
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خودش	را	آش�کار	و	پ�ای	مبارزه	ی	طبقاتی	را	به	دانش�گاه	باز	کرد.	این	س�مت	گیری	فق�ط	به	معنای	

اعالم	همبس�تگی	با	مب�ارزات	طبقه	ی	کارگر	در	تجمعات	دانش�جویی،	مبارزه	ب�ا	هژمونی	گفتمانی	

هوادار	سرمایه	داری	و	فعالیت	های	حمایتی	از	مبارزات	طبقه	ی	کارگر	نبود،	بلکه	گام	های	عملی	تری	

در	راس�تای	این	همبس�تگی	مبارزاتی	هم	برداشته	ش�د.	در	یک	نمونه	تعدادی	از	فعاالن	چِپ	جوان	

هنگامی	که	برای	همبس�تگی	با	اعتصاب	کارگران	شرکت	واحد	اتوبوس�رانی	تهران	و	حومه	به	یکی	

از	ترمینال	های	اتوبوس�رانی	رفته	بودند،	بازداشت	شدند.	عالوه	بر	این	برخی	از	فعاالن	جنبش	چِپ	

ج�وان	در	نهادهایی	نظیر	ش�ورای	همکاری	تش�کل	های	کارگری	و	یا	کانون	مدافع�ان	حقوق	کارگر	

حضور	داشتند	و	نشریات	ایشان	در	محافل	کارگری	هم	پخش	می	شد.

جنب�ش	زنان	یکی	از	نقاط	مهم	اختالف	نظر	میان	فعاالن	چِپ	جواِن	دهه	ی	هش�تاد	بود.	بخش�ی	

از	فع�االن	آن	دوره	معتقد	بودن�د	»کمپین	یک	میلیون	امضا«	عرصه	ی	واقع�ی	مبارزه	ی	زنان	برای	

برابری	جنس�یتی	اس�ت	و	نیروهای	چ�پ	باید	در	آن	حضور	داش�ته	باش�ند	و	تالش	کنن�د	از	غلبه	ی	

نیروهای	راس�ت	در	درون	کمپین	جلوگیری	کنند	و	در	عین	حال	فضاها	و	س�مت	گیری	های	جدیدی	

را	در	درون	کمپین	س�ازماندهی	کنند.	آنان	اعتقاد	داشتند	در	مقابل	جریان	پروژه	محور	کمپین	که	افق	

فعالیت	آن	جمع	آوری	امضا	و	ارائه	ی	آن	به	مجلس	یا	س�ازمان	ملل	بود،	باید	جریان	پروس�ه	محور	را	

ایجاد	و	تقویت	کرد	و	این	به	معنای	گش�ودن	امکانات	جدی�د	در	درون	این	کمپین	بود.	هرچند	بخش	

بزرگی	از	فعاالن	چپ	جواِن	دهه	ی	هش�تاد	با	کمپین	یک	میلیون	امضا	مخالف	بودند	و	حاضر	نبودند	

ب�ه	هیچ	ترتیبی	با	کمپین	همکاری	کنند	اما	این	هرگز	به	معنای	ای�ن	نبود	که	برای	چِپ	جواِن	دهه	ی	

هشتاد	مسئله	ی	مبارزه	با	سکسیسم	و	مبارزه	برای	برابری	جنسیتی	در	اولویت	نبود.	انتشار	نشریات	

وی�ژه	ی	زنان،	ارتب�اط	با	محافل	فمینیس�تی	چِپ	بی�رون	از	کمپین	یک	میلیون	امضا،	آوردن	ش�عار	

برابری	جنس�یتی	و	همبس�تگی	با	جنبش	زنان	به	تجمع	های	دانش�جویی	و	س�ازماندهی	مراس�م	۸ 

مارس	در	دانشگاه	ها	با	جدیت	تمام	در	دستور	کار	بخش	های	مختلف	جنبش	جوانان	چپ	بود.

اثرگذاری	چِپ	جواِن	دهه	ی	هشتاد	تنها	محدود	به	خودش	نبود.	آنها	در	فضای	اجتماعی	امر	نوینی	

را	نماینده	گی	می	کردند	که	بر	همه	چیز	و	همه	کس	تاثیر	می	گذاشت	و	این	تاثیر	تنها	در	مرزهای	ایران	

محدود	نماند.	آنها	بعد	از	سال	ها	به	شکل	علنی	از	چیزی	دفاع	می	کردند	که	همه	گان	گمان	برده	بودند	

سال	هاست	در	گورهای	بی	نشان	خاوران	و	زیر	آوار	فروپاشی	اتحاد	شوروی	مدفون	شده	است.	دفاع	
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علنی	از	سوسیالیس�م	در	هیات	نس�ل	جدیدی	که	هیچ	خاطره	ی	روشنی	از	روزهای	انقالب	سرکوب	

شده	ی	5۷	نداشت	به	جامعه	بازگشته	بود	و	همین	نه	تنها	موجب	هراس	دستگاه	های	سرکوب	می	شد	

بلکه	قطب	راس�ت	جامعه	را	هم	به	وحش�ت	انداخته	بود.	چنین	بود	که	از	س�ال	۸5	جبهه	ی	متحدی	

علیه	چپ	ش�کل	گرفت	و	از	تابس�تان	۸۶	هر	روز	حجم	حمله	به	چپ	شدت	یافت.	از	احمد	زیدآبادی	

و	پیمان	عارف	و	رش�ید	اس�ماعیلی	تا	عباس	عبدی	و	علیرضا	علوی	تب�ار	و	محمدرضا	جالیی	پور،	از	

ابراهیم	یزدی	و	محمد	خاتمی	و	علی	ش�کوری	راد	تا	محم�د	قوچانی	و	اکبر	منتجبی	و	رضا	دلبری	در	

مورد	ظهور	نس�ل	جدید	چپ	در	دانشگاه	ها	هش�دار	دادند	و	برخی	از	ایشان	ابایی	نداشتند	که	با	دادن	

گرای	امنیتی	زمینه	ی	س�رکوب	چپ	را	فراهم	کنند.	پیمان	عارف	در	پستی	در	وبالگ	شخصی	اش	از	

وابس�تگی	چپ	دانشجویی	به	یکی	از	احزاب	خارج	از	کش�ور	نوشت	و	البته	پاسخ	درخوری	در	صحن	

دانش�گاه	گرفت.	محمد	قوچانی	و	اکبر	منتجبی	تنها	یک	ماه	پیش	از	س�رکوب	سراسری	چپ	در	13 

آذر	13۸۶،	با	نوشتن	مطالب	جداگانه	یی	در	نشریه	ی	»شهروند	امروز«	از	نیروهای	امنیتی	پرسیدند	

چرا	فکری	به	حال	چپ	دانشجویی	نمی	کنند.

چنی�ن	بود	که	جدای	از	بازداش�ت	های	پراکنده	ی	پیش	از	آن،	ضربه	ی	اصل�ی	در	13	آذر	13۸۶	به	

نس�ل	جدید	چپ	وارد	ش�د.	روزهای	بعد	از	13	آذر	۸۶	ش�هر	برای	ما	مانند	روزهای	بعد	از	کودتا	بود.	

کودتایی	در	کار	نبود.	ش�هر	حتا	نظامی	نش�ده	ب�ود.	مردم	زندگی	می	کردند	و	ما،	تنها	ما	می	دانس�تیم	

چند	نفر	از	رفقایمان	حاال	پشت	میله	های	زندانند،	چند	نفر	مخفی	زندگی	می	کنند،	چند	نفر	قرار	است	

بازداشت	ش�وند.	برای	ما	روزهای	وحش�ت	بود	و	دائم	توی	خیابان	پشت	سرمان	را	نگاه	می	کردیم.	

چند	روز	بعد	از	13	آذر	یکی	از	رفقا	آمده	بود	خانه	ی	من.	س�اعت	۸	ش�ب	بود	به	گمانم،	کمی	زودتر	یا	

کمی	دیرتر.	گفت:	سر	کوچه	دو	نفر	توی	پژو	نشسته	اند	و	معلوم	است	برای	چه.	از	پنجره	نگاه	کردم.	

راس�ت	می	گفت.	دو	نفر	توی	پژو	نشسته	بودند	و	معلوم	بود	برای	چه.	با	دلهره	و	نگرانی	چند	ساعتی	

نشس�تیم.	نه	می	رفتند	و	نه	می	آمدند	که	برویم،	ببرند	و	برویم.	س�اعت	از	نیمه	ش�ب	گذش�ته	بود.	با	

رفیقم	از	خانه	بیرون	آمدیم.	آنها	هنوز	بودند	بی	هیچ	تالش�ی	برای	پنهان	کردن	خودشان.	سر	کوچه	

دربست	گرفتیم	و	رفتیم	که	من	بروم	خانه	ی	رفیق	دیگری	و	شب	را	تنها	نباشم.	نمی	خواستند	بگیرند	

تنها	می	خواس�تند	وحشت	را	پخش	کنند	و	نشان	دهند	که	اگر	فعلن	در	پروژه	ی	بازداشت	ها	نیستیم	به	

این	معنا	نیست	که	ما	را	نمی	بینند.
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چن�د	روز	بعد	از	13	آذر	محمد	ضرغام�ی،	خبرنگار	رادیو	فردا	با	من	تماس	گرفت	و	از	من	خواس�ت	

در	م�ورد	بازداش�ت	دانش�جویان	چپ	با	این	رادی�و	گفت	و	گو	کن�م.	هرچند	همان	زم�ان	هم	یکی	از	

پرنس�یب	های	سیاسی	ما	این	بود	که	هرگز	مگر	زمانی	که	واقعن	الزم	باشد	با	رسانه	های	امپریالیستی	

نظیر	رادیو	فردا	گفت	و	گو	نکنیم	اما	این	به	راس�تی	یکی	از	هم�ان	مواقع	لزوم	بود.	قراری	برای	چند	

ساعت	بعد	گذاشتیم	و	ضرغامی	تماس	گرفت.	محور	پرسش	های	او	بیش	از	این	که	در	مورد	بازداشت	

رفقا	باش�د،	درباره	ی	اختالف�ات	جریانی	که	من	با	آن	هم�کاری	می	کردم	)چپ	ش�ورایی(	و	مخالف	

برگ�زاری	تجم�ع	13	آذر	بود	و	به	همین	دلی�ل	از	ضربه	مصون	مانده	بود	با	رفق�ای	جریان	های	دیگر	

بود،	و	من	چند	بار	این	را	تکرار	کردم	که	هر	زمان	رفقا	از	زندان	آزاد	ش�دند	ما	در	مورد	اختالف	هایمان	

با	هم	حرف	خواهیم	زد	اما	فعلن	مس�ئله	ی	مهم	این	است	که	رفقای	ما	در	زندانند.	این	مصاحبه	هرگز	

از	رادیو	فردا	پخش	نش�د.	اینها	را	می	نویس�م	ک�ه	بگویم	حتا	زمانی	که	رفقای	م�ا	در	زندان	و	انفرادی	

بودند،	کینه	ی	جریانات	راست	اجازه	نمی	داد	بدون	قید	و	شرط	در	این	مورد	اطالع	رسانی	کنند.	آنها،	

همه	ی	آنها	س�ال	ها	بود	آرزو	داش�تند	چنین	اتفاقی	روی	دهد.	یکی	از	رفقا	همان	زمان	پیش�نهاد	داد	

دسته	گلی	بخریم	و	به	دفتر	شهروند	امروز	برویم	و	به	قوچانی	تبریک	بگوییم	که	خواسته	اش	جامه	ی	

عمل	پوشیده	است،	پیشنهادی	که	البته	در	گرفتاری	های	جانکاه	آن	روزها	عملی	نشد.

بازداش�ت	های	13	آذر	آغاز	روند	بازداش�ت	هایی	ب�ود	که	به	ترتیب	و	بر	مبنای	اولیت	دس�تگاه	های	

امنیت�ی	تا	بع�د	از	عاش�ورای	۸۸	ادامه	پیدا	ک�رد	و	با	یک	برنامه	ری�زی	مدون	تمام	هس�ته	های	بر	جا	

مانده	ی	چپ	را	از	هم	پاش�ید.	آنچه	که	بعد	از	آن	برای	نهادی	س�ازی	چپ	در	غالب	نشریات	رسمی	و	

موسس�ات	مختلف	و	بریدن	پای	آن	از	جامعه	اتفاق	افتاد	و	نق�ش	تواب	ها	و	نفوذی	ها	در	آن	موضوع	

متن	دیگری	است	که	سرانجام	نوشته	خواهد	شد.

اما	آیا	چِپ	جواِن	دهه	ی	هش�تاد	مجموعه	یی	از	نیکی	ها	بود؟	نه!	ما	فعاالن	آن	روزگار	بیش	از	همه	

نقاط	ضعف	هایمان	را	می	شناس�یم.	م�ا	می	دانیم	کجا	اش�تباه	کردیم،	کجا	آوانتوریس�ت	و	ماجراجو		

بودی�م،	کجا	چ�پ	روی	کردیم	و	کج�ا	به	راس�ت	غلطیدیم،	کجا	عقب	نش�ینی	کردیم	ک�ه	نباید	عقب	

می	نشس�تیم	و	کجا	پیش	روی	کردیم	که	نباید	پیش	می	رفتی�م.	در	تحلیل	آن	روزها	اختالفات	نظری	

داریم	اما	هیچ	کدام	از	ما	از	تمام	لحظات	آن	س�ال	ها	دفاع	نمی	کنیم.	با	این	حال	می	دانیم	شریف	ترین	

بچه	های	آن	س�ال	ها	در	میان	ما	بوده	اند.	بس�یاری	از	رفقای	ما	وقتی	به	زندان	رفتند	هرگز	نتوانستند	
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ب�ه	دانش�گاه	بازگردند،	م�دارک	تحصیلی	خودش�ان	را	نگرفتن�د	و	بع�د	از	آزادی	از	زن�دان	هیچ	گاه	

نتوانستند	از	مش�اغل	امن	و	دولتی	بهره	مند	شوند.	بس�یاری	از	رفقای	ما	وقتی	به	تبعید	آمدند	همان	

زندگی	س�اده	ی	یک	پناهنده	را	دارند	با	حقوق	دولتی	یا	کارهای	تمام	وقِت	ش�بانه	روزی.	آنها	بخشی	

از	همان	چیزی	هستند	که	روزگارشان	را	در	راه	مبارزه	برای	آن	گذرانده	اند:	همان	حذف	شده	گان،	به	

حاشیه	رانده	شده	گان	و	هیچ	بوده	گان.	آنها	از	امکانات	مالی	موسسه	های	تحقیقاتی،	موسسات	ترویج	

دموکراس�ی	برای	خاورمیانه،	انواع	موسس�ات	حقوق	بشری،	نشریات	و	رس�انه	های	امپریالیستی،	

بورس	های	بزرگ	برای	دانشگاه	های	»معتبر«	و	تمام	مواهب	دموکراسی	غرب	محروم	مانده	اند،	نه	

چون	نمی	توانسته	اند،	بلکه	چون	نمی	خواسته	اند	و	از	فرو	رفتن	تن	زده	اند.	تاریخ	ما	را	با	زندگی	هایی	

خواهند	نوش�ت	که	بر	دوش	هایمان	کشیده	ییم.	از	این	خانه	به	خانه	یی	ارزان	تر،	از	روزنامه	ی	توقیف	

ش�ده	یی	به	روزنامه	ی	در	حال	توقیفی،	از	کارگاه	ها	و	کارخانه	ه�ا،	از	مرزها،	از	کوه	ها،	از	خانه	های	تو	

س�ری	خورده	ی	محالت	خارجی	نش�ین،	از	راهروه�ای	اداره	ی	کار	و	اداره	ی	مهاجرت	و	کاِر	مزدِی	

برده	وار.	با	این	وجود	اگر	این	تاریخ	تنها	برای	»جوانان«	تعریف	ش�ود	به	هیچ	دردی	نمی	خورد.	باید	

آن	تجرب�ه	را	معاصر	ک�رد	و	برای	معاصر	کردن	آن	تجربه	باید	بر	خط	فارقی	دس�ت	گذاش�ت	که	میان	

آن	چپ	مداخله	گِر	متعرض	با	چپ	متمدِن	امیدوار	که	تجمع	را	به	کارگاه	تبدیل	کرده	اس�ت،	نشریه	ی	

دانشجویی	را	به	سایت	و	رادیکالیسم	انقالبی	نابه	هنگام	و	پیش	بینی	ناپذیر	را	به	فعالیت	مطالبه	محوِر	

در	چهارچوِب	قانون،	وجود	دارد.

ای�ن	متن	عجله	دارد،	این	متن	پراکنده	اس�ت.	اینها	را	می	دانم	و	چاره	یی	نیس�ت.	سال	هاس�ت	که	

س�کوت	کرده	ییم	و	ح�اال	می	خواهیم	حرف	بزنی�م.	باید	حرف	بزنیم.	باید	س�کوتمان	را	بش�کنیم	تا	

انکارمان	نکنند.	بیایید،	بیایید	رفقا!	با	دردهایتان،	با	دست	هایتان.




