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 به نام مردان زنداني
 به نام زنان تبعيدي

 به نام همه آن ياران ما
 آه گردن ننهادن به ظلمت را
 به شهادت و قتل آمده اند

 بر ما است آه خشم را شخم زنيم
 و آهن را طالع آنيم

 براي نگهداري تصوير بلند بي گناهاني آه
 همه جا جرگه مي شوند

  و همه جا به پيروزي مي رسند
هـای کـارگـری،        گذرد و دوره جدیدی از تـعـرض بـه جـنـبـش                    ماه از وقوع اعتراضات مردم عليه وضعيت موجود می         ۵بيش از   

 عظيم اعدام، بـازداشـت و زنـدانـی کـردن فـعـالـيـن کـارگـری و                              موج.   از سوی حاکميت آغاز گشته است     …   دانشجویی و 

همه و همه نشان از به کارگيری ابـزار         …   التحصيل کردن و معلق ساختن دانشجويان و        ها، ممنوع   دانشجویی، سرکوب رسانه  

ها، شکـل و بـعـد جـديـدی               سرکوب به صورت تمام و کمال دارد و اخيرا نيز دولت به تعرضات خود با تصويب طرح حذف يارانه                  

دهـد؛ امـا       فرسای معيـشـتـی قـرار مـی            است که طبقه کارگر و زحمتکش جامعه را مستقيما زیر فشارهای طاقت            بخشيده

 .ای فائق آيد الذکر ديکتاتوری نتوانسته است بر جنبش توده عليرغم تمام شرايط فوق

های    دورتر گشتيم، از حجم اعتراضات عظيم خيابانی مردم کاسته شد و بنا بر تقویم و مناسبت                ٨٨هر چه از انتخابات خرداد      

 .    آبان ادامه پيدا نمود که هر یک فصل جدیدی از مبارزات مردم بودند١٣رسمی چون روز قدس یا 

 .ها توسط دانشجویان بود ها و اعتراضات خيابانی مردم در دانشگاه ها، همراه با پر کردن خال تظاهرات اما بازگشايي دانشگاه

ها در آغاز سال تخصيلی جدید، موجی از اعتراضات دانشجـویـی              شد با گشوده شدن دانشگاه      بينی می   همان گونه که پيش   

ای اين بار بر خالف گذشته در پـيـشـاپـيـش جـنـبـش                     جنبش عظيم توده  .   سابقه بود   سال گذشته بی  ٣٠آغاز گردید که طی     

 ماه پر تنش که با تجربيات گرانبهايي توامان بود، چشم اميد خود را بـه                  ٣دانشجويي به حرکت درآمد و پس از سپری کردن          

 . دانشگاه، اين سنگر آزادی دوخت

انداز نـويـنـی بـه          که دانشگاه پرچم مبارزه را در دست گيرد و چشم )   و ما معتقديم هنوز هم دارند     (  مردم انتظار داشتند       توده

بگشايد و تا به صحنه آمدن جنبش طبقـه کـارگـر کـه         …   ادامه مبارزه با سرکوب، ديکتاتوری، فقر، گرسنگی، تبعيض، تحقير و       

 .پيکارگر اصلی این عرصه است، برای این جنبش اعتراضی زمان بخرد

شان نهاده بودند سربلند بيرون آمدند و ما   دانشگاه نيز این بار از زیر بار مسئوليتی که جنبش عظيم و ميليونی مردم بر عهده  

هـای    های مختلف کشور بودیم و به ویژه، حضور پر رنگ دانشـگـاه              ای در دانشگاه    هر روزه شاهد اعتراضات گسترده و پيوسته      

ای عـلـيـه        آزاد در زنجيره اعتراضات بسيار حائز اهميت و گامی به پيش برای جنبش دانشجویی در همراهی با جنبش تـوده             
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 .دیکتاتوری بود

همچنين این بار شاید برای نخستين بار پس از سی سـال،            

ها و     ما شاهد آن بودیم که شعارهای دانشجویان، از خيابان        

ها راه یافته بود، ایـن         از ميان جنبش مردم به داخل دانشگاه      

ها پيرو مردم و جنبش عظيم آنان بـودنـد و           بار دیگر دانشگاه  

نه بالعکس، و دانشجویان، که پيش از شروع سال تحصيلی          

جدید جزئی از جنبش عمومی مردم عليه دیکتاتوری بودنـد،          

حال بر مبنای نقش و موقعيـت دانشـجـو بـودن خـود، ایـن                  

 .ها نيز پيگيری کردند اعتراضات را در دل دانشگاه

ها اکنون در اوج التهاب و فشار از سوی دولـت بـه                 دانشگاه

برند، اکنون عده کثيری از دانشجویان در بـازداشـت             سر می 

ها هستند و برخی بـه        ای در زندان    برند و نيز عده     به سر می  

اند که اخـبـار دقـيـقـی از آنـان                 نقاط نامعلومی منتقل شده   

نيست و این روند رو به افزایش ادامه دارد؛ اما دانشـجـویـان              

بـردار ادامـه اعـتـراضـات و مـبـارزات خـود در ظـرف                          دست

ها نيستند و فصل جدیدی از مبـارزات دانشـجـویـان               دانشگاه

 .گشوده شده است

 ای جاری ماهيت جنبش توده

ای خوش خيال در ابـتـدا بـاور داشـتـنـد کـه                      حتی اگر عده  

انـد،     هـا ريـخـتـه         مردمی که پس از اعالم نتايج به خـيـابـان           

طـلـبـان       ، نـمـاد سـبـز وی و اصـالح              " مير حسين " دوستدار  

عـلـيـرضـا     " سياسی هستند، اينک ديگر با اعترافات امـثـال            

ای و      های زنـجـيـره     و نيز بيانيه"   صادق زیبا کالم" یا  "   بهشتی

بار خود مهندس موسوی بايستی هر گونه توهمی را        تاسف

 .در اين رابطه به کنار نهاده باشند

ای مـذبـوحـانـه          واقعيت اين است که اگر حتی هـنـوز عـده           

ای جاری ظرف و قيد خاصـی         کوشند تا برای جنبش توده      می

هـای غـلـط تـئـوريـک و                بتراشند، ديگر نه از سر بـرداشـت        

هايي است که آنان را  شان بلکه از سر حب و بغض     سياسي

بــه جــريــانــات       

گوناگون مـتـصـل     

 .کرده است

کســـانـــی کـــه    

هـا    برايشان توده 

ــيـــاســـت      و سـ

ها تـنـهـا در         توده

آستانه انتخابـات   

گرديـد    مطرح می 

و تــنــهــا ســهــم     

ــوده ــرای       ت هــا ب

ــل        ايشــان از ک

دارايي و امکانات   

اين سرزمين، حق شرکت در انتخابات و رای دادن بود، ديگـر            

شان چيزی عـايـدشـان        جز مضحکه کردن خويش با الطائالت     

ای    برای اينان اينک تنها راه برون رفت از منگنـه .   نخواهد شد 

شـدن     شـان از غـرق        اند و تنها راه نجات      که در آن قرار گرفته    

هـا و تـالش در جـهـت دادن و                    هميشگی توسل به تـوده    

 .ای جاری است کاناليزه کردن اعتراضات توده

دهند يا نام     ها شعار تجديد انتخابات سر می       صرف اينکه توده  

هر چند رفته رفته از اين هم عبور       ( کنند    موسوی را فرياد می   

را )   انـد    تری بـرده     های عميق   اند و اينک دست به ريشه       کرده

لوحان و کسانی که هيچ برداشتی از سير تـحـول             تنها ساده 

تـوانـنـد حـمـل بـر             های اجتماعی ندارند، می     تاريخ و جنبش  

اين گونـه شـعـارهـا بـرای           .   تعلق جنبش حاضر به خود کنند     

ها تنها اهرم فشاری است برای پيشـبـرد مـبـارزات در                 توده

 .توازن قوا

این روشن است که موسوی و اصالح طلبان ممکن است در           

مسير چالش خود با دولت مستقر با اليگـارشـی آشـتـی و          

سازش نمایند و تا این زمان، به جنبش ضد دیکتاتوری مـردم            

نيازمند هستند و انتقادی از خطوط رادیکال در ایـن جـنـبـش               

هـا    کنند پایبندی خود را به آرمان       کنند و صرفا سعی می      نمی

و اصول اوليه انقالب اسالمی بارها و بارها تـکـرار و تـاکـيـد                  

نمایند، اما بدیهی است که اینان تا چه حد تالششان بر این          

است که به وفاقی در چارچوب منافع رژیم اسالمـی دسـت        

ای که به این وفاق نائل بـيـایـنـد، بـه                 یابند و در اولين لحظه    

ها و مطالبـات مـردم پشـت            جنبش ضد دیکتاتوری، خواست   

هـایـی از مـردم          کنند و زمينه سرخوردگی شدید بخـش        می

هـا امـيـد بسـتـه            حاضر در جنبش ضد دیکتاتوری کـه بـدان          

 .آورند اند را فراهم می بوده

ها و مطالبات این جنبـش اعـتـراضـی از نـام و                    اما خواست 

شعارهای آن پيدا است، عمق و دامنه آن بر هـمـه روشـن                

است و بدیـهـی     

اســــت کــــه       

مــــوســــوی و     

اصالح طلبان بـه    

محض آنـکـه در       

ــر       ــيـ ــن مسـ ایـ

ای بـرای      لحظـه 

ــت      ــرک ــه ح ادام

درنگ نـمـایـنـد،       

این جـنـبـش از        

روی آنان عـبـور      

خــواهــد کــرد و     

رهبران واقـعـی     
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های اجتماعی جاری و از بـيـن رهـبـران              خود را از دل جنبش    

 .عملی آنها، برخواهد کشيد

 وظایف چپ دانشجویی در شرایط جدید

ترین وظایف چپ در جنبش دانشجویی، اکـنـون            یکی از مهم  

بيان دالیل ناتوانی موسوی و اصالح طلبان و ناپيـگـيـر بـودن                

آنان در مـبـارزه عـلـيـه دیـکـتـاتـوری، تـنـاقضـات نـظـری و                            

های عملی خط ليبرالی سازشکـاری بـه طـور              طلبی  فرصت

های بـخـش       ترین فعاليت   اکنون یکی از اصلی   .   مستند است 

هـای    چپ جنبش دانشجویی باید معطوف به توضيح برنـامـه         

سياسی و طبقاتی هر یک از جریانات سياسی دیگر که در            

 .درون جنبش دانشجویی نيز حضور دارند، باشد

همچنين، جنبـش دانشـجـویـی اگـر بـخـواهـد در مسـيـر                      

اعتراضات جاری مردم عليه دیکتاتوری به طور جدی فـعـال و           

روشـن  .   ای جز متشکـل شـدن نـدارد           تاثير گذار باشد، چاره   

یابی در امر مبارزه تا چه حد اهـمـيـت دارد،              است که تشکل  

رسـد کـه       ای مـی     مبارزات در مسير پيشروی خود به نقـطـه        

دیگر نمی توان بدون سازمان و تشکل به پيش رفـت و اگـر                

ای وجود نداشته باشـنـد، عـمـال        های مستقل و توده  تشکل

هرگونه کنشی در جا زدن خواهد بود و گاهی حتی مبارزات           

 .برد را به عقب می

هـا، اعـم از کـارگـری،             یابی، بين تمام جنبـش     فاکتور تشکل 

و بـا تـوجـه بـه           .   زنان، معلمان و دانشجویی مشترک است     

رسـد کـه حـقـيـقـتـا بـدون                 شرایط جدید چنين به نظر مـی       

های مستقل امکان پيـمـودن ادامـه مسـيـر مـبـارزه                   تشکل

های مستقل دانشجویی چنـدیـن     بحث تشکل .   ضعيف است 

سال است که توسط چپ دانشجویی طرح شده است، در           

مساله . های عملی نيز صورت گرفته است این زمينه فعاليت 

ای چيزی بـيـش از         های مستقل و توده     این است که تشکل   

سازمان با  .   حاصل جمع تعداد نفرات اعضا آن تشکل هستند       

کاناليزه کردن، وحدت بخشيدن و هدفمند ساختن مـبـارزات،          

تر، مـبـارزه      با فراهم آوردن امکان رایزنی در سطحی عمومی       

دهد، تحرکات منفرد و پراکنده را یک جا          عمومی را جهت می   

تـر بـا       های صحيح و مـنـطـبـق           کند، به اخذ تاکتيک     جمع می 

گری   شود و قدرت مداخله     شرایط و استراتژی کلی منجر می     

در جنبش را افزایش داده  و همچنين استـمـرار مـبـارزات را                 

 .کند تضمين می

طـلـبـان از آن           این درسـت آن چـيـزی اسـت کـه اصـالح                  

دهند کـه در مسـيـر            آنها بدون شک ترجيح می    .   ترسند  می

سازشکاری احتمالی، با توده غير متشکلی مواجه بـاشـنـد           

هـای خـود و         که توانایی دخالتگری یـا مـطـالـبـه خـواسـت               

طلبان را نداشته باشد و نتواند در مقابل این   استنطاق اصالح 

سازش درون حکومتی مقاومتی را سامان دهد و جـنـبـش              

 .ضد دیکتاتوری را ادامه دهد

هـای    بدین ترتيب چپ دانشجویی باید پيگير ایـجـاد تشـکـل             

ای داشنجویان که به طور واقعی بـر مـبـنـای               مستقل و توده  

های عمومی دانشجویان و در پيوند با جنـبـش ضـد             خواست

هـایـی     چنيـن تشـکـل     .   اند، باشد   دیکتاتوری اخير ایجاد شده   

نقش بسيار کليدی در هـدایـت نـيـروهـا و جـلـوگـيـری از                        

کنند و با سازمان دادن مـبـارزه          سرخوردگی عمومی ایفا می   

. کنـنـد    نياز می   جنبش را از رهبران خودخوانده و پوشالين بی       

دانشجویان چپ باید بکوشند که نه تنها پيشگـام در ایـجـاد          

هایی باشند، بلکه باید بـا انسـجـام نـظـری و                  چنين تشکل 

هـای    دهی خود، موقعيت خود در درون ایـن تشـکـل             سازمان

 .مستقل را ارتقا ببخشند

ای و مستقل دانشجویی، اکنون که سيالب        های توده   تشکل

 آذر به راه افـتـاده         ١۶های دانشجویان در آستانه       دستگيری

هـای کشـور       است و مبارزات پراکنده و متعددی در دانشگـاه        

پيوندد، اکـنـون کـه بسـيـاری از دانشـجـویـان                    به وقوع می 

هـا    الـورود بـه دانشـگـاه          دار و ممنـوع     التحصيل، ستاره   ممنوع

هـا حـاکـم        اند، و فضای امنيتی شدیدی بر دانشـگـاه           گشته

گشته است، یک ضرورت انـکـارنـاپـذیـر اسـت کـه بـتـوانـد                      

های دانشجویان را پيگيری و محقق نماید و ضـریـب             خواسته

 .مقاومت دانشجویان را افزایش دهد

ای و مستقل دانشجویان درسـت مـثـل            بنابراین تشکل توده  

های اجـتـمـاعـی دیـگـر چـون                هایی در جنبش چنين تشکل 

در شـرایـط کـنـونـی هـم           …  جنبش کارگری، زنان، معلمان و 

استراتژی و هم تاکتيک است، باید بتوان پتانسيل اعتراضـی    

دانشجویان را از به هرز رفتن نجات داد و زنجيره اعتراضات را            

هـای شـدیـد از سـوی             تداوم بخشيد و در مقابل سـرکـوب        

دولت، مقاومتی را سامان داد، تمام این اهداف جز در پـرتـو              

 .هایی غير قابل تحقق است جنين تشکل
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اگر بخواهيم نگاه کوتـاهـی بـه تـاریـخ             
 بينـدازیـم،    ٨٠چپ دانشجویی در دهه     

هـای    ناگزیریم که از یـک سـو زمـيـنـه             
سياسی عينی آن را کـه           –اجتماعی

بستری برای بروز و روی آوردن بـخـش          
قــابــل تــوجــهــی از دانشــجــویــان بــه          

های چپ و سوسيـالـيـسـتـی           اندیشه
بوده است را مختصرا بررسی نمایيم و       
از سوی دیگر ماهيت این چپ جدید و          

های آن با نسل قـدیـم چـپ را               تفاوت
مورد نظر قرار دهيم تا روشن گردد کـه         
اوال این چپ، چگونه چپی است و ثانيا        

 از چه زمينی برخاسته است؟
 -سياسی( های شکل گيری      زمينه

 )اقتصادی
این مساله کامال روشن است که چپ       

هـای جـنـبـش         دانشجویی، از خـرابـه      
عمده .   طلبی برخاست   سياسی اصالح 

های شاخص و فـعـالـيـن         رهبران، چهره 
چپ دانشجویی، کسانی بودند که در       

 حتی به سن قانونـی بـرای         ٧۶خرداد  
رای دادن به رئيس جمـهـور اصـالحـات           
نرسيـده بـودنـد، امـا بـا ایـن هـمـه،                   

نوجوانانـی بـودنـد،      
که شـور و شـوق         
فراگيری کـه در آن       
دوران، برای تغيير و    
ــی       ــرخـ ــب بـ کسـ

ــای   آزادی هـــــــــــــ
سياسی و مـدنـی      
در جــامــعــه جــاری     
بود، آنهـا را تـحـت         
تاثير خود قـرار داده      
و این نوجوانان را در     
این تجربه سياسی   
. سهيم نمـوده بـود     

های عمومی،    بحث
ســــــتــــــادهــــــای 
انـــتـــخـــابـــاتـــی،     

ــگ     ــن ــي ــت ــي ــا و      م ه
ای کـه هـمـگـی           های زنجـيـره     روزنامه

و …   اجزای یک جنبش سـيـاسـی بـود         
نهایتـا مـيـل بـه ریـاسـت جـمـهـوری                  
رساندن سيد محمد خاتمی در مقـابـل    

 .ناطق نوری

ها خيلی زود در       اما تمام این اميدواری   
 نقش بر آب گردیـد، درسـت در        ٧٨تير  

رسيد، اعتراضـات    زمانی که به نظر می 
دانشجویان به ویژه در کوی دانشـگـاه         
تهران، این قابليت را دارد کـه بـه یـک             
بحران اجتماعی و سياسی نـاب بـدل         

طلبان به قدرت رسيده، به       گردد، اصالح 
بدنه اجتماعی و جنبشی خود پشـت        
کردند و دست در دست جناح اصولگرا،       
اعتراضات طبقه متوسط شهری را بـه        

 .ناکامی کشاندند
انـتـخـاب    « اگرچه استراتژی نـاکـارآمـد         

هـایـی کـه        و نيز تالش »   ميان بد و بدتر   
رسيد مجلس ششم بـرای       به نظر می  

پر کردن شکاف در اعـتـمـاد مـردم بـه              
طلبی انجام داد، مـوجـب         جریان اصالح 

گردید که سيد محمد خاتمی بار دیـگـر         
در دور بــعــدی انــتــخــابــات ریــاســت            
جمهوری نيز پيروز مـيـدان گـردد، امـا             
ــان                  ــری ــه ج ــود، ک ــن ب ــت ای ــي ــع واق

طلبی، از بدنه جـنـبـشـی خـود              اصالح
تهی گردید و با موج سرخـوردگـی کـه           
در ميان نيروهای سياسـی بـه وجـود           

ها که یکی از       آمد، به ویژه در دانشگاه    
طلبی بود،   ارکان پيشبرد گفتمان اصالح   

نيروی جدیدی پا بـه عـرصـه مـبـارزات             
سياسی و اجتماعی نهاد کـه هـمـان          

 . چپ دانشجویی بود

تر در جنبش     چپ دانشجویی، که پيش   
سياسی اصالحات در نطـفـه بـه سـر            

برد، از همان ابتدا ماهيت جنبشی        می
پيدا کرد، به ویژه آن که دریـافـتـه بـود،             
ناکامی جریان اصالحات دقيقا به سبب      
فقدان و از دست دادن بدنه جنـبـشـی          

طلبان، هـرگـز       آن بروز پيدا کرد و اصالح     
را در نيافـتـنـد،    »   فشار از پایين « معنای  

طـلـبـی      گرچه این جزئی از ذات اصـالح      
ایرانی بود که مردم را تنهـا،         –اسالمی

برای گرم کـردن تـنـور انـتـخـابـاتـی و                 
های حمایتی از کـانـدیـداهـای            کمپين

خواست و به محـض       مورد نظر خود می   
رسيدن به اهداف خود مبنی بر سهيم       

سـيـاسـی و      ( شدن در قدرت حاکمـه       
هـایشـان     ، مردم و خـواسـت      ) اقتصادی

طلبان به    تنها چيزهایی بودند که اصالح    
عنوان جریان رزمنده بورژوازی نوکيسـه      

 .آوردند و مبتذل ایرانی، به یاد نمی
از سوی دیگر، فاکتور مهم دیگـری کـه          
به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در روی         
آوردن بخش قابل توجهی از جـوانـان و          

هـای چـپ و         دانشجویان بـه انـدیشـه      
خواهـانـه قـابـل تـامـل اسـت،                برابری

تنگناهای اقتصادی فزاینـده و شـرایـط          
دشوار معيشتی مردم و به ویژه طبقـه        
کارگر و زحمتکش جامعـه بـود کـه در             
روندی نزولی، مدام به سمت هـرچـه         

نـمـود و از سـوی            بدتر شدن ميل می   
دیگر حامل پيام ضرورت شـکـل گـيـری           
یــک جــنــبــش کــارگــری نــيــرومــنــد و          

ــل  ــکـ ــای   تشـ هـ
ــقـــــل   ــتـــ مســـ

ــی    ــاتـ ــقـ ــبـ  –طـ
ای کارگـران     توده
 .بود

، ١٣۶٨در سال    
ــاشــــمــــی    هــ
رفسنجانـی بـه     
عــنــوان رئــيــس    
کـابـيــنـه اولـيــن       
ــت پــس از        دول

 سـالـه     ٨جنگ   
ایــران و عــراق،     
سياست تعدیـل   
اقتصادی را کليد   
زد کـه طـی آن        
بایـد جـمـهـوری       
ــظــام               ــوان یــک ن ــه عــن اســالمــی ب

داری به سمت متعارف شـدن         سرمایه
نمود؛ لذا این سيـاسـت بـا           حرکت می 

ابزارهای ذیل به صورت تدریجی محقق     
هـا،     حذف تدريـجـی يـارانـه       :   گردید  می

 ؟!بر ما چه گذشت
 )تاريخ کوتاهی از زايش چپ دانشجويی(
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سـازی     ها، خصـوصـی     سازی قيمت   آزاد
موسسات اقتصادی در دسـت دولـت،        
شناور کردن نرخ ارز، کـاهـش نـقـش             
دولت در اقتصاد، فعاليت مطمئن و آزاد       
بــخــش خصــوصــی، آزادســازی رونــد         

المـلـلـی      حرکتی سرمايه داخلی و بين    
از قيد و بندهای دست و پا گير، برابری      

داران در برابـر قـدرت، پـرهـيـز              سرمايه
دولت از دخالت سياسی در اقـتـصـاد           

 …و
از ســوی ديــگــر بــحــران ســيــاســی           

ای باعث بروز بحران در بازارهای  منطقه
نفت و افزايش قيمت نفت گـرديـد بـه            
طوری که درآمد جمهوری اسـالمـی از       
فــروش نــفــت بــه يــکــبــاره افــزايــش           
چشمگيری يافته و همين امر مـوجـب         
رونق نسبی در وضـعـيـت اقـتـصـادی              

هـای گـذشـتـه          کشور نسبت به سال   
گــرديــد و اجــازه پــيــشــبــرد بــرخــی            

های مد نظر بانک جهـانـی و           سياست
المللی پول را به جمهـوری        صندوق بين 
 .اسالمی داد

هـایـی در وضـعـيـت            بنابراین دگرگونی 
بورژوازی ایران ایجاد شده بـود کـه بـه         

توان برآیـنـد آن را          لحاظ اجتماعی، می  
 -ها و مطالبـات سـيـاسـی          در خواست 

مدنی خرده بورژوازی و طبقه متـوسـط        
شهری مـالحـظـه نـمـود کـه عـقـبـه                 
جنبشـی بـورژوازی ایـران بـود و لـذا                

توان چنين بيان کـرد کـه جـنـبـش               می
اصالحات نتيجه تالش برای هـژمـونـی         
کامل بـخـشـی از بـورژوازی و فشـار               
ناگزير الزامات انباشت و پویش سرمايه  

 .بر حاکميت جمهوری اسالمی بود
هایی از    رونق وضعيت بورژوازی و بخش    

ــطــه              ــران کــه راب ــورژوازی ای خــرده ب
مستقيمی با به قهقرا رفـتـن طـبـقـه             
کارگر و اقشار زحمتکش داشت از یـک        
سو، و روشن شدن پوچ بودن جـنـبـش     
اصالحات و اميدواری به هرگونه رفرم و       
اصالحی از بـاال و در راس قـدرت از                
سوی دیگر، عمال  موجب گـردیـد کـه            

داری اسالمی، در اوایـل دهـه          سرمایه
 پا گرفتن يک جـنـبـش کـارگـری و               ٨٠

های دموکراتيک و راديکـال       رونق جنبش 
هـا را       های اين جنـبـش      شدن خواسته 

 .پيش روی خود ببيند
به این ترتيب، جنبش دانشجویی نـيـز،        
به عنوان یـک جـنـبـش دمـوکـراتـيـک                

هایی از    پيشرو، بر اساس چنين تحليل    
داری، فـاکـتـور        دولت اسالمی سرمایه  

بـيـنـی       شکاف طبقاتی را نيز بـه واقـع        
نسبت به اصالحات و تمـام نـيـروهـای           

پشتيبان آن اضافه نمود، و بـه شـکـل            
سـيـاسـی بـدیـلـی           –گيری اجتماعی 

طـلـبـی رهـنـمـون           نيرومند برای اصالح  
گردید و نيروی سياسی نویـنـی را در           

ها به منصه ظهور رساند، کـه          دانشگاه
 .بود» چپ دانشجویی«همان 

چپ دانشجویی چه   :   اولين بروزها 
 کرد؟
هـای    توان گفت که اولـيـن نشـانـه           می

ها و سنت سياسی   گرایش به اندیشه 
چپ و سـوسـيـالـيـسـتـی بـا اولـيـن                  
. نشریات دانشجویی چپ پدیدار گردید    

 که در دانشگـاه     » گون« نشریاتی چون   
 منتشر  ٨١تهران و پلی تکنيک از سال       

» دانشگاه و مـردم     « گردیدند و نشریه    
که در دانشکده فـنـی تـهـران تـوزیـع               

گردید در همان زمان، نـخـسـتـيـن             می
هـای    سنگ بناهای چپ در دانشـگـاه        

 .تهران بودند
هـا و      به تدریج با گسـتـرش فـعـالـيـت            

های چپ در دانشـگـاه و سـبـک               ایده
کــاری مــتــمــایــز بــا ســنــت جــنــبــش          
دانشجویی پس از انقالب فرهنگی که      

هـای اسـالمـی و دفـتـر              حول انجمـن  
زد، نشـریـات       تحکيم وحـدت دور مـی        

دیگری چون خاک، آرمـان نـو، امـکـان،          
اشتراک، پيشاهنگ، پيشرو، به پيـش،     
آفتابـکـاران، اخـگـر، فـریـاد، گـلـوگـاه،                

های مـخـتـلـف        در دانشگاه …   شورش و 
تهران مـنـتـشـر گشـتـنـد، جـلـسـات                 

های از یـاد      مطالعاتی که یکی از سنت    
رفته دانشجویی بود، با حضور نيروهای  
سوسياليست مـجـددا احـيـا گـردیـد،            

هـای    دانشجویان چپ از طریق تشـکـل      
دانشجویی نظير جامعه فـرهـنـگـی و           

هـای دانشـجـویـی، اقـدام بـه               کانـون 
بــرگــزاری مــراســم و ســمــيــنــارهــای        
مختلفی نمودند که بـيـش از پـيـش،             

های نهال چـپ دوبـاره مـتـولـد               ریشه
هــا را تــعــمــيــق        شــده در دانشــگــاه     

ــمــود  مــی ــعــد،       ٨١از ســال      .   ن ــه ب  ب
دانشجویان چپ با در دسـت گـرفـتـن            

جـنـبـش    « پالکاردها و شعارهایی چون     
دانشجویی متحد جنـبـش کـارگـری و           

، » یا سوسياليسم یا بـربـریـت      « ،  » زنان
و دیگر شعارهایی کـه     »   آزادی برابری « 

ها و مطالبات     هر یک به نوعی خواست    
دموکراتيک، ضد دیکتاتوری و صـنـفـی          
جنبش دانشجویی، جـنـبـش زنـان و            

های طبقاتی جنبش کـارگـری        خواست
 آذرهـا    ١۶نمود، در تـمـام          را طرح می  

ای مـتـمـایـز از           شرکت نمودند و چهره   
طـلـب و       نيـروهـای سـيـاسـی اصـالح          

وابسته به حـکـومـت را بـه نـمـایـش                
 کـه اوج اقـتـدار         ٨۵در سال   .   گذاشتند

ها بود، اتحاد مجموعه      چپ در دانشگاه  
هـا و      نيروهای رادیکال چپ در دانشگاه   

بــه ویــژه در دانشــگــاه تــهــران،                  
دستاوردهای شگرفی را بـه هـمـراه           

این اتحاد که بيان دقـيـقـی از           .   داشت
ــا نــيــروهــای راســت و             ــنــدی ب مــرزب

ها بـود،     سوسيال دموکرات در دانشگاه   
حول دو خط قـرمـز اسـاسـی صـورت              

مرزبندی با حاکميت و هرگـونـه       :   گرفت
نيروی سياسی وابسته به حـکـومـت،        
رفرميسم و دیگری، تقابل با هـرگـونـه          
دخــالــت خــارجــی و ســيــاســت                

چه در داخـل و چـه در           ( امپریاليستی  
 ).خارج

دیگر دستاورد مهم چپ در ایـن دوره،          
برگزاری نخـسـتـيـن بـزرگـداشـت روز             

 مارس بود که پـس از         ٨جهانی زن در    
 در   ۵٧سرکوب چپ بـعـد از انـقـالب              

هــای ایــران، امــری        داخــل دانشــگــاه   
سابقه بـود و بـر ایـن امـر داللـت                   بی

هـای    داشت که پيوستگی با جـنـبـش        
اجتماعی دیگر، تا چه حـد بـرای چـپ           

 .دانشجویی مهم است
متاسفانه دوران طالیی اتحاد چـپ در         
ــرغــم              ــي ــل ــکــال ع ــهــه چــپ رادی جــب
دستاوردهایی قابل توجه که بـرگـزاری        

نــوردی،    هــای کــوه    مــراســم، بــرنــامــه  
هـایـی بـرای ایـجـاد            سمينارها، تالش 

های مستقل دانشـجـویـی و           سازمان
زنان و انتشار خيل عظيمی از نشریات       
چپ را به همراه داشت، دیری نپایيد و        

دانشجویان «با جدایی دو جریان اصلی 
چـپ  « و   »   آزادی خواه و برابری طـلـب       

 . این اتحاد خاتمه یافت» کارگری
گرایی و سـبـک کـار            شاید بتوان فرقه  
ترین آسـيـب و عـامـل            محفلی را مهم  

تشتت و پراکندگی چپ در این دوره به        
متاسفانه فاصله گـرفـتـن      .   حساب آورد 

چپ دانشجویی از ماهيت و سبک کار       
جنبشی آن در دانشگاه، آن را به فرقه        
و محافلی در خود بدل کـرده بـود کـه              
نهایتا بسياری از فـعـالـيـن عـلـنـی و                

های شنـاخـتـه شـده آن را بـه                 چهره
بایسـت    ماجراجویانی بدل نمود که می    

در اوج دوران فعاليت جـنـبـشـی خـود             
نقش رهبران یک جریان زیـرزمـيـنـی و           
مخفی برای احقاق منافع یک گـروه و          
فرقه مشخص را ایفا کنند، به جای آن         
که هر چه بيشتر از موقـعـيـت خـطـيـر           
خود در دانشگاه به نفع یـک جـنـبـش             
عمومی چپ و سوسياليـسـتـی و در           
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جهت گسترش و بسـط شـعـارهـا و              
راهــبــردهــای چــپ در بــدنــه و تــوده           
دانشجویان استفاده نمایند، و هـرچـه        
بيشتر بدنه دانشجویی را نسـبـت بـه          
حقانيت خود در پـيـگـيـری مـطـالـبـات               
صنفی و سياسی دانشـجـویـان آگـاه           

 .نمایند
 آذر   ١٣بدین ترتيب چپ دانشجویی در    

ای سنگين گردید کـه        متحمل ضربه  ٨۶
در پی آن، صرف نظر از دسـتـگـيـری و             
بازداشت خيل عظيمی از فعالين چـپ       

هـا و تـعـقـيـب            در تهران و شهرستـان    
هـای آنـان، نـه تـنـهـا               قضایی پـرونـده   

ها و فعـالـيـن ورزیـده           بسياری از چهره  

هـای گـذشـتـه را بـا              خود طی سـال    
انفعال یا خروجشان از کشـور از کـف            
داد، بلکه بسـيـاری از دسـتـاوردهـای            
دموکراتيک خود را کـه ظـرف جـنـدیـن             

هـا    سال گذشته به تحميل و احقاق آن      
همت گمارده بود را نيز از دست داد و           
این هزینه گزاف ابدا مـحـدود بـه یـک              
جریان یا گروه خـاص از چـپ نـبـود و                
تنگنای عمومی را برای فعـالـيـن چـپ           

 .دانشجویی به همراه آورد
هایی از     اما در کوران آن حوادث، بخش     

چپ دانشجویی، مجددا به احيای خود      
اقدام نمودند، در همان دوران شـاهـد          
بروز تحرکات و اعتصـابـات مـهـمـی در             

های سـراسـر کشـور نـظـيـر              دانشگاه
… شيراز، تبریـز، اصـفـهـان، زنـجـان و             

تــریــن و     بــودیــم کــه الــبــتــه گســتــرده      
مندترین آنـهـا، اعـتـصـاب بـزرگ               نتيجه

دانشجویان تربيت معلم کرج بود که در       
آن نقش نيروهای سوسياليست بيش     
از دیگر نقاط به چشم آمد و نيز تشکل         
سراسری دانشجویان سوسياليـسـت      

های ایران، عـلـيـرغـم هـمـه              دانشگاه
ــواری ــرات و                  دش ــف ــی ن ــم ــا و ک ه
های فعـالـيـت عـلـنـی اعـالم               سختی

نشينـی چـپ       موجودیت کردند تا عقب   
 .به درازا نکشد

در دانشگاه تهران نيز، نشریه گلـوگـاه،        
نخسـتـيـن و      

تــریــن   اصــلــی
صــدای چــپ    
دانشــجــویــی 
ــس از         پــــ
ــوب  ــرکـــ ســـ
شدید آن بـود    
ــا        ــه بـــ کـــ
مـــوفـــقـــيـــت 
توانست کـار    
خــود را تـــا        
ــایــان ســال     پ
ــی    ــل ــحــصــي ت
گــذشــتــه بــه   
ــام   ــجـــــ انـــــ

 .برساند
و اکنون دوران   
جدیدی آغـاز    
ــده  ــردیــــ گــــ
ــت . اســــــــــ

ــه      دوره ای کـ
ــدون شــک     ب
هيچ یک از ما    
در طول دوران   

مان آن    زندگی
ایم و     اکنون ما مانده.   ایم  را تجربه نکرده  

باری از تجربيات شيرین و تلخ کـه           کوله
بدون شک بازخوانی آن برای همه مـا         

های بسياری را به همراه خواهـد         درس
داشت و ما بر آن هستيم کـه تـا حـد              
امکان، این تجربيات را با یـاران و هـم             

مان سهيم شـویـم تـا در            دانشگاهيان
کنار هم بتوانيم این راه مشترک را بـا           
کمترین هزینه و بيشترین دستـاوردهـا       

هـا و      در بستری منطبـق بـا واقـعـيـت           
الزامـات شـرایـط نـویـن فـعـالـيـت در                  

 . دانشگاه بپيمایيم
 
 

  است دهيجا که ستون پشتش خم  آنزا
 جا که کارش از فرياد گذشته است از آن
 جا که گندی مهوع دارد از آن
 تر از آن است جا که ناتوان از آن

 که بتواند زيست
ساز اين  گمان نظامی نيز که سبب بی

 معصيت است
 دوامی چندان نتواند داشت

 جا که ستون پشتش خميده است از آن
 توجيهات شما نيز راست نيست

 جا که کارش از فرياد گذشته است از آن
 با فرياد خاموشش نتوانيد کرد

نظام شما را نيز يکسر گندی چنان مهوع 
 است

 که از اين بيش نتواند زيست
 به همان آسمانی سوگند

  که کودک را بدان راه نخواهد بود
 

 آنگاه فرمان دادند که کتب گمراه کننده 
 همه جا باید 

 در انظار عمومی سوزانده شود 
گاونرها را واداشتند تا گاریهای پر از کتاب        

 را 
 به سوی آتشگاه بکشند 

 شاعری تبعيدی، یکی از بهترین شاعران 
 بعد از دیدن صورت کتابهای بآتش کشيده 

 خشمگين در یافت 
 که کتابهای او از قلم افتاده 
 شتابان پشت ميز نشست 

 نشسته بر بال خشم 
 نامه ای بزورمندان نوشت 

 آثار مرا بسوزانيد 
 مرا بسوزانيد :شتابزده نوشت

 با من اینگونه رفتار نکنيد 
 مرا کنار مگذارید 

 مگر من درکتابهایم 
 هماره از حقيقت سخن نگفته ام؟ 

 واکنون 
 شما با من چون دروغزنی رفتار می کنيد 

 شما فرمان می دهم 
 مرا بسوزانيد

 “اريک فريد”شعری از 
 کودک در پرو

 “برتولت برشت”شعری از 
 کتاب سوزان
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اخيرا هر وقت که تلويـزيـون را روشـن            
تـوانـيـم از يـکـی از               کـنـيـم، مـی        می

های چندگانه آن شاهد ميزگـرد،       شبکه
سخنرانی يا گفتگويي حول محور طرح       

" هـا    هدفمند کردن يـارانـه     " به اصطالح   
انـد،     اخيرا نيز که يـاد گـرفـتـه          .   باشيم

گيـرنـد و بـه          ميکروفونی در دست می   
آيند و در مورد مسئله،    سطح شهر می  

 . کنند به اصطالح نظرخواهی می
اين طرح که نهايتا پس از کشمکـشـی      
ميان مجلس و دولت، به نفع دولت بـه         
تصويب رسيد، بـه بـيـان بسـيـاری از              
کارشناسان و بر خالف تبليغات جـاری        

ــرح               ــی از ط ــک ــوان ي ــن ــه ع ــای    ب ه
سوز، تشديـد کـنـنـده فـقـر و                خانمان

. گيـرد   مورد ارزيابی قرار می   …   فالکت و 
فــارغ از نــوع نــگــاه هــر يــک از ايــن                

هـای آنـان،        کارشـنـاسـان و دغـدغـه         
بايستی نگاهی موشکافانه به طرحی     
داشته باشيم کـه بـدون شـک و بـه               
اذعان مخالف و مـوافـق، بسـيـاری از             

سيـاسـی     -معيارهای زندگی اقتصادی  
 .اجتماع را دگرگون خواهد نمود

هـا يـا بـه           طرح هدفمند کـردن يـارانـه      
کـه  "   هـا    حذف يارانه " تر    اصطالح صحيح 

 آبـان مـاه       ١٧نهايتا در تاريخ يکشنبـه       

 مطابق خواست دولت و با جـرح        ١٣٨٨
و تعديالت مختصری به تصويب رسـيـد،        
در حقيقت صورت تغييريافـتـه طـرحـی          
است که در ابعاد جهانی و به دسـتـور          

المللی پول و بانک جهانـی   صندوق بين 
در کشورهای مختلف به اجـرا درآمـده         
است و در ايران نيز از دور دوم رياسـت          

کليـد  "   هاشمی رفسنجانی " جمهوری  
خورده اسـت و هـر چـنـد بـه داليـل                  
مختلف که در حـوصـلـه بـحـث حـاضـر               
نيست، معوق مانده بود، همواره بحث      
ــوان                   ــن ــه ع ــه و ب ــود داشــت آن وج

اندازی رويايي برای هـر يـک از             چشم
در .   های ايران تلقی شده اسـت        دولت

مصـطـفـی    " اين ارتباط همان طور کـه         
 آبـان مـاه در         ٢٢در تاريخ   "   پورمحمدی

هـای     تلويزيون و در البـالی صـحـبـت            
کند، طرح حـاضـر از          خويش اشاره می  

دوران هاشمی به صـورت کـمـابـيـش            
جدی در دستور کار نظام قرار داشـتـه          

 .است
" نـژاد    محمـود احـمـدی     " هر چند دولت   

نهايتا طـرح را بـه تصـويـب مـجـلـس                  
های انـجـام      ريزی رسانيد و طبق برنامه   

شده مقرر شده است تا طرح در طـول         
 سال به صورت کامل اجـرايـي شـود           ۵

اما به هيچ روی نـبـايسـتـی نـقـش و               
و "   خـاتـمـی   " هـای       هـای دولـت      تالش

را در اين مـورد کـمـرنـگ          "   رفسنجانی" 
 .نمود

طرح حاضر فارغ از تغييرات کج و مـعـوج     
انگيز دولت دهـم در راسـتـای            و حيرت 
های کالن خويش، در حقيقت       سياست

طرحی است مورد وثوق تـمـام سـران          
های مـخـتـلـف بـورژوازی           نظام و بخش  

اگر در بـرهـه فـعـلـی حـتـی                .   ايرانی
پـردازان ريـز و          کارشناسان و نـظـريـه       

درشت بورژوازی با اين طرح مخـالـفـت         
ورزند را نه در نـفـس طـرح بـلـکـه                 می

بايستی در داليل ديگری جستجو کـرد      
که در ادامـه و بـدون هـيـچ تـرديـدی                 
. گريبان بورژوازی را نيز خواهـد گـرفـت         

داليل مخالفت آنان نه در اصل مـوضـوع         
که در شيوه اجرايي شدن آن تـوسـط           

 .دولت اليگارشی است
 

 ها  هدفمند کردن يارانه) الف
ها اساسا در      طرح هدفمند کردن يارانه   

دور دوم رياست جمهوری هاشـمـی و        
در هنگامی که دولت قصد داشت برای 
فرار از نتايج دهشتناک جنگ و کاهـش        
قيمت نفت، دست بـه اسـتـقـراض از            
بانک جهانی و گشودن درهای اقتصـاد       
ايران به سوی بازار آزاد بزند، به عنـوان         

المـلـلـی      يکی از دستورات صندوق بين    
سازی سـاخـت      پول در راستای متعارف   

اقتصادی و کـاهـش نـقـش دولـت در              
اقتصاد، مـطـرح گـرديـد و در بـرخـی                 

درسـت از    .   ها نيز اجـرايـي شـد          جنبه
فـريـبـرز    " همين منظر است که دکـتـر          

: کــنــد کــه     اشــاره مــی  "   رئــيــس دانــا  
هـا را       جريانی که االن اين سيـاسـت      « 

ــرا مــی    ــالفصــل            اج ــد ب ــرزن ــد، ف ــن ک
های تعديـل اقـتـصـادی دوره            سياست

هاشـمـی رفسـنـجـانـی و خـاتـمـی                
 .»است

اساسا به مقدار پولی اطـالق       "   يارانه" 
ــوان                مــی ــه عــن شــود کــه دولــت ب
) تمام شـده  ( التفاوت قيمت اصلی      مابه

کاالهای مختلف و قيمت عـرضـه ايـن           
هـا کـه در          اين يارانه.   پردازد  کاالها می 

… موارد مختلف از جمله انرژی، گندم و      
شده است، عامل     همواره پرداخت می  

گری دولـت در تـعـيـيـن              نوعی دخالت 
ها و به صورت کلی در ساز و کار           قيمت

بازار آزاد تلقی شـده اسـت و حـذف              
هايي در راسـتـای تـزهـای         چنين يارانه 

و "   ميـلـتـون فـريـدمـن        " اقتصادی امثال   
الملـلـی پـول کـه در             نهاد صندوق بين  

بسياری از کشورها همچون شـيـلـی         
اجرايي شده است، مورد ارزيابی قـرار       

گيرد و از همين منظـر بـه عـنـوان               می
يــکــی از آمــال و آرزوهــای بــورژوازی           

 .شود شناسايي می
های کاالهـای     بر اساس اين طرح يارانه    

اساسی از جمله بنزين، گازوئيل، گـاز،       
شـود و مـا          حـذف مـی    …   برق، آب و    

مجبوريم اين کاالها را به قيمت واقعـی   

 ها؛ حذف يارانه
خرابی  برابری اجتماعی يا خانه

 عمومی
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بازارهای جهانـی خـريـداری نـمـايـيـم             
مثال بارز اين امر را همه ما در حـذف            ( 

يارانه آرد گندم و افزايش نـاگـهـانـی و             
 ). ايم آور قيمت نان شاهد بوده سرسام

توجيح اساسی چنين طرحی نـيـز در          
اين بحث نهفته است که اوال، واقـعـی         

کــنــنــده    هــا تــوجــيــه      شــدن قــيــمــت   
بـاشـد و ثـانـيـا بـا               گذاری می   سرمايه

گشودن درهای بازار داخلی به سـوی        
ای    های خارجی، همـاهـنـگـی        سرمايه

ميان سيستـم بـازار داخـلـی و بـازار               
امـا اثـرات     .   جهانی ايجاد خواهـد شـد      

يـعـنـی    ( واقعی و عينی چنين طرحی       
 ؟!در چيست) ها حذف يارانه

 
بر اساس طرح مذکور دولت مکـلـف        )   ١

شده است تا در پنج سال آينده قيمت        
های انرژی را به قيـمـت اصـلـی             حامل

بديهی است  .   بازارهای جهانی برساند  
ــی آزادســازی و                ــت ــال ــن ح ــي ــن در چ

ها در وهله اول بـه        سازی قيمت   واقعی
افزايش ناگهانی قيمت نفت، بنـزيـن و         
ساير مشتقات نفتی خواهد انجاميد و       
در وهله دوم با توجـه بـه وابسـتـگـی              
شديد اقتصاد داخلی و صنايع مختـلـف        

های نفتی، شاهد  آن به نفت و فراورده
افزايش قيمت ناگهانی قيمت تـمـامـی     
کــاالهــا از نــان گــرفــتــه تــا صــنــايــع              

ای همچـون صـنـعـت خـودرو             اساسی
 .حواهيم بود

در شرايط فعلی اقتصادی کشور بـدون       
شک چنين افزايشی منجر به تشـديـد        

چـنـيـن    .   بحران اقتصادی خـواهـد شـد       
افــزايــش قــيــمــتــی بــه خصــوص در            

های انرژی بيش از هر بـخـش و          حامل
ای فشار مضاعفـی را بـر دوش             طبقه

طبقات فرودست و طـبـقـه مـتـوسـط              
 .برقرار خواهد کرد

در چنين وضعيتی حتی با وجود اينـکـه         
داران از چنين افزايش ناگهانـی        سرمايه

قيمتی ضرر و زيان کمتری خواهند ديـد       
ها را با افـزايـش     چرا که افزايش هزينه   ( 

قيمت محصول نهايي خـويـش جـبـران          
، باز هم بخش بزرگی از       ) خواهند نمود 

آنان در پروسه رقابـت بـه خصـوص بـا              
اليگارشی سپاه به مرز ورشکستـگـی       

 .خواهند رسيد
تـرديـد بسـيـار          بار چنين فشـاری بـی      

کمرشکن خواهد بود و افـزايـش تـورم           
بدون شک کمر طبقه کارگـر و بـخـش            
اعظمی از طبقه مـتـوسـط را خـواهـد             

خرابی عظيمـی     شکست و باعث خانه   
اين فشـار از آنـجـا کـه            .   خواهد گرديد 

بخشی از طبقه متوسط را الجـرم بـه           
سوی طبقات فرودست سوق خـواهـد       
داد، بار سنگينی مضاعفی را بر دوش        

ايـن فشـار     .   اين طبقات خواهـد گـذارد      
تورمی تا حدی خواهد بود کـه حـتـی            

ای خـواسـتـار       طی نامه "   احمد توکلی " 
ساله در اجـرای بـرنـامـه و               تعويق يک 

تمهيد اقدامات اساسی برای مبارزه با      
 .درصدی شده است۶٠تورم 

 
هـای انـرژی        افزايش قيمت حـامـل    )   ٢

همان طور که گفـتـه شـد بـه صـورت               
مستقيم بر عرصه توليد و بـه خصـوص          

از .   توليد صنعتی اثرگـذار خـواهـد بـود          
ای از اتـالف   آنجا که حجم قابل مالحظه  

مـانـده ايـران        انرژی نيز در صنعت عقب    
وجود دارد، اين افزايش قـيـمـت فشـار           

 . مضاعفی بر توليدکننده خواهد آورد
افــزايــش قــيــمــت انــرژی بــه صــورت          
بالواسطه بر قيمت محـصـول نـهـايـي            
تاثيـر گـذارده و مـوجـب افـزايـش آن                 

فـارغ از آنـکـه بسـيـاری از              .   گردد  می
داران کوچک اساسـا قـادر بـه            سرمايه

تامين منابع مالی مـورد نـيـاز چـنـيـن               
افزايش قيمتی نخواهند بود و از همان       

گـردنـد،      ابتدا از صحنه رقابت حذف می   
داران نـيـز کـه           آن بخشی از سرمـايـه     

بتوانند از پس چـنـيـن هـزيـنـه اولـيـه                 
ای  آوری برآيند، با عواقب ثانوی   سرسام

 .دست به گريبان خواهند بود
افزايش قيمت محصول نهايي که قـرار        

کننده هزينه اوليه باشد بـا       است جبران 
توجه به کاهش قـدرت خـريـد عـمـوم             

ها باعث کاهش تقاضا خواهد شد        توده
و اين کاهش تقاضا نيز به خصـوص در           

هـمـچـون    ( مورد کاالهای غـيـرضـروری        
ای    و کاالهای سرمـايـه    )   لوازم آرايشی 

منجر به عـدم     )   همچون صنعت خودرو  ( 
گذاری اولـيـه، کـاهـش           جبران سرمايه 

گذاری، تعطيلی کارخانـجـات و         سرمايه
نهـايـتـا ورشـکـسـتـگـی بسـيـاری از                 

 .توليدکنندگان خواهد شد
همچنين بايستی توجه داشت که اين      

بـه صـورت     …   ورشکستگی، تعطيلی و  
ای بـر مـيــزان بـيـکــاری              واسـطـه     بـی 

تاثيرگذارده و اين بيکاری بار ديگر باعث       
کاهش قدرت خريـد و تشـديـد تـمـام              

 .گردد مراحل فوق می
 
ها در   طرح هدفمند کردن يارانه   )   ب

 نژاد  دولت محمود احمدی
پيش از آنکـه بـه چـرايـي تصـويـب و                 
اجرايي شـدن طـرح بـپـردازيـم، الزم              

است تا تغييراتی را که موجب اعتراض       
کـارانـه کـارشـنـاسـان           پنهان و مالحظه  

بورژوازی شده است، مورد اشاره قـرار       
 .دهيم

 
به موجب طرح فعلی مـقـرر شـده           )   ١

است که دولـت از مـحـل درآمـدهـای              
هـا، صـنـدوقـی          ناشی از حذف يـارانـه     

ايجاد نمايد که نـحـوه هـزيـنـه کـرد و                
نظارت آن کامال در اختيار وی بوده و از          

 . حيطه اختيارات مجلس خارج است
 
همچنين مقرر شده است که دولت )   ٢

مجـاز بـاشـد تـا آن گـونـه کـه خـود                     
خواهد درصدی از درآمـدهـای ايـن           می

هــای پــايــيــن      صــنــدوق را بــه دهــک       
 .اجتماعی اختصاص دهد

ــقــه دولــت مــحــمــود               ــارغ از ســاب ف
هـايـي و        نژاد در چنين پرداخت     احمدی

فارغ از مـيـزان صـحـت و سـقـم ايـن                  
ها و همچنين بدبينی واقـعـی          پرداخت

طبقات زحمتکش به اين گونه وعـده و         
وعيدها، اعالم شـده اسـت کـه قـرار             

هزار تـومـان     ۵٠است به صورت ماهانه    
. های پايينی قرار گـيـرد      در اختيار دهک  

همچنين فارغ از نفس عمل کـه حـق           
های تبليغاتی    ها را به صورت اعانه      توده

مـحـمـد کـاظـم        " بخشنـد،      به آنان می  
، نماينده مجلس، در گفتگو با      " دلخوش

فارس اساسا موضوع را غلط دانسته و       
هـای     ميزان يـارانـه  « :  اعالم کرده است 

هزار مـيـلـيـارد       ٢٠هزار تا ١٠نقدی بين  
اگـر  .   تومان در ماه تعريف شـده اسـت        

هزار ميليارد تومان تـثـبـيـت شـود،            ٢٠
هزار تـومـان بـه       ٢۴ تا   ٢٠ماهانه حدود   

بـا چـنـيـن       .   » گـيـرد     هر فرد تعلق مـی     
فرضی بديهی است که مثال کـارگـری         

هـزار تـومـان حـقـوق          ٢٣٠که در مـاه       
گيرد در بـهـتـريـن حـالـت درآمـدی              می

. هزار تومان خواهـد داشـت      ٢۵۴حدود  
ها بـا تـورمـی         در حالی که حذف يارانه    

که ايجاد خواهد کرد، خـط فـقـر را از               
هزار تومان فـعـلـی بـه بـيـش از                ٧٨٠
جـالـب   .   ميليون تومان خواهد رسـانـد     ١

هـزار تـومـان      ٢۴است که قرار است با      
هـزار تـومـان      ٢٢٠در برابر هزينه حدود      

شــاد و ســرحــال و ســپــاســگــذار از            
رسـان     رسانـی دولـت خـدمـت          خدمت
 !!باشيم

ايـن دو عــامـل در کــنـار نـامــنـاســب                
تشخيص دادن زمان اجرايي کردن طرح      

ها به عنوان عوامل اصـلـی         حذف يارانه 
اعتراض کارشناسان بـه طـرح مـذکـور           
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شود اما در حقيقت در پس        ارزيابی می 
 .ماجرا داليل عمده ديگری نهفته است

اما در بررسی چرايي اجـرايـي شـدن           
اين طرح در مقطع فعلی بايسـتـی بـه          

ای از داليل توجه داشـت کـه           مجموعه
 :عبارتند از

 
درصـدی درآمـد نـفـتـی          ۵۴کاهش  )   ١

بــر اســاس     :   دولــت الــيــگــارشــی       
های بانک جـهـانـی، درآمـد            بينی  پيش

مـيـلـيـارد دالر در         ١٠٣٫٢نفتی ايران از    
ميليارد دالر در سـال     ۴٧ به   ٢٠٠٨سال  
 . کاهش خواهد يافت٢٠٠٩

اليگارشی مالی درصـدد اسـت تـا بـا             
اجرايي کردن اين طـرح در سـال اول             
بخشی از کاهش درآمدهای نفـتـی را      

هـايـي هـمـچـون           از طريق حذف يارانه   
 .بنزين جبران نمايد

 
طـبـق   :   کاهش درآمدهای غيرنفتی  )   ٢

آمار رسمی سازمان گمرک در نـيـمـه           
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه       

درصد کـاهـش    ١۵٫١۵سال قبل شاهد    
ايم که ايـن      در درآمدهای غيرنفتی بوده   

ميـلـيـارد دالر      ۴٫١١ميزان برابر است با     
هـای     کاهش درآمد ناشی از سياست    

در ايــن مــورد نــيــز دولــت          .   گــذشــتــه
ــيــگــارشــی مــی    کــوشــد کــاهــش       ال

درآمدهـای خـود را از طـريـق حـذف                
 .ها و از جيب ملت جبران نمايد يارانه

 
هـا يـا بـه عـبـارت              سازی  خصوصی)   ٣

هـای ايـن چـنـد           سازی  تر خودی   صحيح
سال اخير موجـب گـرديـده اسـت تـا               

هــا و      حــجــم عــظــيــمــی از دارايــي        
هـا در صـنـايـع نـفـت و گـاز،                    سرمايه

در اختيار اليگارشـی قـرار      …   مخابرات و 
اين امر رفته رفته قدرت اقتصادی      .   گيرد

 -اليگارشی را در کنار قدرت سـيـاسـی      
 .نظامی آنان تثبيت خواهد نمود

ها در حقيقت ادامه پروسـه   حذف يارانه 
ای است که سـهـم      شده  از پيش تعيين  

داری    اصلی آن به اليگارشی و سرمايه  
بزرگ رانتی تعـلـق خـواهـد گـرفـت و               
فشار آن بر دوش طـبـقـات فـرودسـت            
اجتماعی بيش از گذشته سـنـگـيـنـی          

 -خــواهــد کــرد امــا قــدرت نــظــامــی           
تواند بيـش از       سياسی اينان اينک می   

کننده   هر زمان ديگری به عنوان تضمين     
 .هايشان تلقی گردد پيشروی طرح

 
 آنچه بر سرمان خواهد آمد) ج

محسن " وابسته به   "   تابناک" در سايت   

بـرای ايـن کـه        « :   آمده اسـت  "   رضايي
هـا     مردم ايران بتوانند با حـذف يـارانـه          

 تـا    ۵٠٠زندگی کنند، الزمه آن افزايش      
درصــدی حــقــوق کــارمــنــدان و        ١٠٠٠

 . »کارگران است
، رئـيـس     " حسـن روحـانـی     " همچنين   

مرکز مـطـالـعـات شـورای تشـخـيـص               
ای اعـالم       مصلحت نظام در سخنرانی   

بـــر اســـاس    « :   کـــرده اســـت کـــه       
های بانـک مـرکـزی، شـاخـص             گزارش

ضريب جينی که بيانگر وضعيت عدالـت       
اجتماعی اسـت، نسـبـت بـه سـال              

 افزايش يافته است و اين نشـان  ١٣٨٣
دهد که فاصله طبقـاتـی بـه رغـم              می

وی .   » شعارها افزايـش يـافـتـه اسـت          
همچنين با استنـاد بـه هـمـيـن آمـار               

کند که نـرخ تـورم در حـال               اشاره می 
 درصـد اسـت و اگـر آمـار             ٢۵٫٩حاضر  

دستکاری نشود و به مدل قبل از سال        
 محاسبه گردد، به مراتب بـيـش از       ٨۴

 .اين خواهد بود
در چنين شـرايـطـی اسـت کـه طـرح               

ها به تصويب رسيده اسـت        حذف يارانه 
رود با اجرايي شـدن ايـن           و انتظار می  

طرح نه تنها فاصله طبقاتـی بـيـش از            
گذشته افزايش يـابـد بـلـکـه تـورم از                

درصد و خط فـقـر      ۶٠درصد فعلی به    ٢۶
ميليون  هزار تومان به بيش از يک٧٨٠از  

همچنـيـن انـتـظـار        .   تومان افزايش يابد  
رود با ورشکستگی و تـعـطـيـلـی              می

بسياری از کارخانجات تـولـيـدی، نـرخ           
آوری رشـد       بيکاری با سرعت سرسام   

يابد که اين امر نـيـز بـدون تـرديـد در                 
هـای زنـدگـی و           تشديد افت شاخـص   

سطح معيشتی طبقه کارگر و متوسط      
 .تاثير خواهد گذارد

بدون شـک در آيـنـده بـا مـوجـی از                   
يـابـنـده،      گرسنگی مفرط، فقر گسترش   

عدم دسترسـی بـه مـنـابـع ضـروری              
روبـرو  …   زندگی، فالکـت اقـتـصـادی و         

چنين وضـعـيـتـی بـدون          .   خواهيم شد 
ای بيـش از هـر چـيـز بـه                 هيچ شبهه 

خـرابـی و حـتـی مـرگ و مـيـر                     خانه
ها انسان از طبقـات فـرودسـت           ميليون

 .خواهد انجاميد
ادامه روند فعلی با اجرايي شدن طـرح        

اکـنـون بـا         کـه از هـم      ( ها     حذف يارانه 
آغاز شـده   …   افزايش قيمت برق، نان و    

به صـورت چـنـد بـاره تشـديـد              )   است
خواهد شد و در آينده همان گونـه کـه           
بسياری از کارشناسان و مـجـلـسـيـان          
انتظار دارند به هرج و مرج، نـاآرامـی و           

يابنده اجتماعـی     های گسترش   اعتراض
 . خواهيم رسيد

هـای دسـت از         حضور ميليونی انسان  
الـذکـر      جان شسته که ادامه روند فوق     

با مرگ برای آنان تفاوتی نـدارد، بـدون          
ای موجب افـزايـش       هيچ شک و شبهه   

نارضايتی و فراروی آن از وضعيت فعلی       
در چنين وضعيتـی نـقـش      .   خواهد شد 

نــيــروهــای ســرکــوبــگــر   
بيش از گـذشـتـه بـارز          

ــکــای .   خــواهــد شــد    ات
اليگارشی فعلی بـرای     
پـيـشــبـرد طــرح حــذف        

ها بـه نـيـروهـای           يارانه
سرکوب تنها اتکای آنان    
در برابر وضـعـيـت آتـی         

تــمــام  .   خــواهــد بــود     
هــای مــجــلــس       تــالش

ساله کـردن    ۵همچون  ( 
زمــان اجــرايــي شــدن      
طــرح کــه طــبــق نــظــر       

 ٣دولت بـايسـتـی تـا           
ســـــال اجـــــرايـــــي       

ــی ــت       مــــ و )   گشــــ
کارشناسان رنگارنگ در   
تعويق چنين شرايـطـی     
و آمــادگــی نــيــروهــای      
سرکوب برای مقابله بـا     

هــا و      چــنــيــن آشــوب   
اعتراضـات اجـتـمـاعـی        

 .است
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طبق يـک   
تعريف 

پذيرفتـه  
ــده،  شــــــــ

شورای صنفـی   
ــه       ــي ب ــوي دانشــج

مــثــابــه يــک تشــکــل       
ــايســتــی       دانشــجــويــي ب

متشکل از نمايندگـان دانشـجـويـان و           
متکی به حمايت آنان در جهت پيگيری       
مطالبات صنفی دانشـجـويـان اعـم از           

هـا، وضـعـيـت غـذا،             وضعيت خوابـگـاه   
 .فعاليت نمايد… مشکالت آموزشی و

اما در تعـريـف فـوق نـکـات بسـيـاری                
مجهول باقی مانده است تا جايي کـه         
اساسنامه موجود نـيـز در حـد بـيـان               
کلياتی که همچـنـان بـر سـر مـيـزان               
کارايي و صحت آنان شک و ترديدهـای        
فراوانی وجود دارد، متوقف مانده است      
و شورای صنفی دانشـجـويـان را ايـن            

به مـنـظـور     « :   نمايد که   گونه تعريف می  
تـقـويـت حضـور دانشـجـويـان در امــر                

ريزی و    سازی، برنامه   مشارآت، تصميم 
همكاری در امر نظارت بر نحوه اجـرای         
قوانين صنفي و رفاهي دانشـجـويـي،         
شوراي صنفي دانشجويان با حـمـايـت        

ها و مـراآـز آمـوزش عـالـي                دانشگاه
نـامـه      آشور و بـراسـاس مـفـاد آيـيـن            

در ادامـه نـيــز       .   » گــردد   تشـكـيـل مـي      
شـود کـه شـوراهـای            مشخـص مـی    

نـظـارتـی      -صنفی تنها نقش مشورتـی   
داشته، مشروعيت خود را بـه صـورت          

ها و ريـاسـت         غيرمستقيم از دانشگاه  
های آنان    گيرند، فعاليت   ها می   دانشگاه

نبايستی نافی قـوانـيـن مـوسـسـات            
 …آموزش عالی باشد و

اما چگونگی فعاليت و مـيـزان کـارايـي           
شوراهای صنفی در چند ساله اخير به 
خوبی نشان داده است که نـه تـنـهـا             

تعريف مشخص و پذيرفته    
ــارايـــي از         شـــده کـ

ــت   ــي ــال ــع ــا و       ف ه
ــگـــی   ــونـ ــگـ چـ

هـای     فعاليت
اين گونه شوراها   
وجود ندارد بلکـه بـا        
سبک و سياق فـعـلـی        
عمال بود و نبود اين شوراها      
تفاوتی بـه حـال دانشـجـويـان           

نــگــاهــی گــذرا بــه     .   نــمــايــد   نــمــی
سـالـه      چگونگی تشکيل و فعاليت يـک     

اين گونه شوراها در هـر دانشـکـده و           
دانشگاهی از بدو انتخـابـات تـا پـايـان             

ساله آنان به خوبی بسـيـاری          دوره يک 
اگر هر يک   .   دهد  از عوامل را نشان می    

از ما نـگـاهـی گـذرا بـه ايـن فـرآيـنـد                    
بياندازيم بر ضرورت تغييراتی اساسـی      

هـای شـوراهـای         در نگرش و فعالـيـت     
از وجه کميـک    .   صنفی پی خواهيم برد   

انتخابات که با اصرار کانديداها و روابـط         
گيـرد کـه       شکل می …   صرفا دوستانه و  

بــگــذريــم، در طــول دوره فــعــالــيــت            
شوراهای صنفی نيز چـنـدان شـاهـد           

 .فعاليت کارايي نيستيم
کوشيم تا    درست از همين زاويه ما می     

ضمن بازتعريف چرايي نياز و لزوم وجود       
اين گونه شوراها، به سـهـم خـويـش            

انــدازهــای جــديــدی را بــرای            چشــم
پيشرفت عملکرد شوراهای صنـفـی و        
 .مثمر ثمر بودن آنان طرح و ارائه نماييم

اما پيش از هر چيز بايستی به چرايـي         
و داليل الزام وجود اين گونـه شـوراهـا           

 .اشاره نماييم
 

پايان احضار دانشجويان به      های بی   موج
کــمــيــتــه پــيــگــيــری وزارت اطــالعــات،       

دار شـدن       دستـگـيـری آنـان، سـتـاره          
الورود شدن آنان به      دانشجويان، ممنوع 

دانشگاه، احکام رنگارنگ تعليق، تعزيـر      
ــابســامــان           …   و ــار وضــعــيــت ن ــن در ک

ای از جـملـه        ها که با هر واقعه      خوابگاه
گـردد،     وقايع اخيـر تشـديـد نـيـز مـی             

وضعيت نامعلـوم و گـاهـا نـامـطـلـوب               
هـا،     آموزشی در بسياری از دانشـگـاه       

مسئله علوم انسانی، همه و همه در       

کنار انبوه مشکالتی که هر يـک از مـا           
های بسياری از آنان را       توانيم نمونه   می

برشماريم و همچنين تـجـربـه گـران و            
 ماهـه اخـيـر بـه صـورت             ٥البته گزاف   
ای نشـان      نياز به هر تئوری     عينی و بی  

دهد که ضرورت وجود نهادی بـرای          می
ها، انتظارات و مسائل      پيگيری خواست 

کـه گـاهـا و بـه خصـوص در                ( صنفی  
جوامعی همچون جامعه مـا پـيـونـدی           

يابد و     تنگاتنگ با مسائل سياسی می    
ما در اين مورد در ادامه بيشـتـر بـحـث            

دانشجويان نه تـنـهـا در         )   خواهيم کرد 
ها وجود داشته است بـلـکـه          تمام دوره 

تر از هر زمان ديگری خـود          اينک پر رنگ  
 .دهد را نشان می

هـا و       ها، انـجـمـن       نمونه چنين تشکل  
شوراهايي نه تنـهـا در تـاريـخ سـايـر               

از جمله جنبش   ( های اجتماعی     جنبش
وجود دارد بلکه امروزه در      )   طبقه کارگر 

بســيــاری از کشــورهــا مــوضــوع               
های صـنـفـی، سـنـديـکـاهـای              تشکل

موضوعی حل شـده و      …   دانشجويي و 
کامال پذيرفته شده است و بـرخـی از           
اين سنديکاها ابزاری بسيار قـدرتـمـنـد         
برای پيگيری مـطـالـبـات دانشـجـويـي            

 .هستند
اما متاسفانه در کشور ما در اين زمينه        

هـای ديـگـر         نيز مانند بسياری از زمينه   
های فـراوانـی وجـود دارد تـا               کاستی

توانيم مدعی شويم کـه        جايي که می  
عمال چنين تشکل و شورايي هنوز در         

های ما به رسميت شنـاخـتـه          دانشگاه
نشده و مجراهای فعاليت خـود را بـاز           

 .نيافته است
 

های جهانی و     اما همان گونه که نمونه    
هـای صـنـفـی          موفق اين گونه تشکـل  

دهد، مسائل حاد و مهـمـی         نشان می 
را بايستی مد نظر قرار داد که امـکـان           
پيشروی، موفقيت و اقبال عمومی اين      

های صنفی را فراهم آورده  گونه تشکل
 .است
در اکثر موارد اين گونه سنديکاها، )  الف

هــا و شــوراهــای صــنــفــی            تشــکــل
دانشجويي تـنـهـا هـنـگـامـی مـوفـق               

اند استقالل نسبتـا    اند که توانسته    بوده
های حکومتی، نـهـاد     کاملی از دستگاه  

 .دانشگاه و مسئولين آن داشته باشند
متاسفانه تنها نمونه چنين تشکلی در      

هـای مـا، شـورای صـنـفـی                دانشگاه
دانشجويان است که همان گـونـه کـه          

هـای مـخـتـلـف بـه             اشاره شد با مدل   
دانشگاه و رياست آن وابسته شـده و         

ساده در باب
ی 
سائل
م
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ای از قوانيـن     مجبور به پذيرش مجموعه   
از .   هـا گشـتـه اسـت           و دستورالعمـل  

سوی ديگر اين تشکل استقالل مالـی       
نداشته و هـمـواره بـرای هـر يـک از                 

های خويش نيازمند مجـوزهـای        فعاليت
مختلف از سـوی دانشـگـاه اسـت و              
بديهی است که در چنين وضعيتی کـه      

هـای شـورای       حتی کوچکترين فعاليت  
صنفی با تصميم مسئوالن پيوند خورده 

توان و نبـايسـتـی انـتـظـار             است، نمی 
چندان خاصی از ايـن گـونـه شـوراهـا             
داشت چرا که در بسـيـاری از مـوارد              

های دانشجويان    برای پيشبرد خواسته  
نياز است تا شورای صنفی به عـنـوان          
نماينده دانشجويان با جديت در بـرابـر          
مسئوالن امر ايستادگی نـمـايـد و تـا             

های   پايان پيگير خواسته  
دانشجويان بـاشـد امـا        
هــنــگــامــی کــه عــنــان      
شوراهای صنفی عـمـال     
ــوالن         در دســت مســئ
دانشگاه است، امـکـان      
چــنــيــن ايســتــادگــی و      

ای وجود نخواهد     پيگيری
 .داشت

های مـوفـق و        نمونه)   ب
ــا و           ــوراهـ ــارای شـ کـ

های دانشجويي،    تشکل
تقريبا بدون استثنا يـا از       
همان ابـتـدا بـا اقـبـال             
عمـومـی دانشـجـويـان        

اند يا بـا گـذر          روبرو بوده 
اند چـنـيـن     زمان توانسته 

اقــبــالــی را بــه دســت       
به هـر روی ايـن         .   آورند

هـا تـنـهـا          گونه تشـکـل   
هنـگـامـی مـوفـق نـام           

انــد کــه بــدنــه         گــرفــتــه
دانشجويي نه تنـهـا ضـرورت وجـودی           

ها را درک کرده است بلکه به صورت    آن
بسيار جـدی، پـيـگـيـرانـه و مـوثـر در                  

ها دخالت داشته  سرنوشت اين تشکل 
 .است

های موفق سـاز و         هر يک از نمونه   )   ج
کارهای خاصی را برای ارتباط مـوثـر و           
پيوسته با بدنه دانشجويي اتخاذ کـرده       
است تا جايي که برخی از آنـان دارای          
ساز و کـارهـای بسـيـار پـيـچـيـده و                   

در چنين چارچوبـی    .   اند  منظمی گشته 
گزارش، بازخورد و ارتباط دو طرفه ميان       
نمايندگان و بدنه دانشجويي به عنـوان       
يکی از الزامات مورد شناسـايـي قـرار          
گرفته و به يکی از اصول تخطی ناپذيـر         

 .ها بدل شده است اين گونه تشکل
باز هم متاسفانه چنين روندی به تـبـع          
شرايط کلی جامعه مـا در شـوراهـای           

مـا  .   صنفی موجود ابدا معنـايـي نـدارد        
نمايندگانی را برای شوراهای صـنـفـی        

کنيم و از آن پس ديگر خـود          انتخاب می 
ای    کشيم، اساسا مسـئلـه      را کنار می  

هـا و ارائـه          به عنوان گزارش فعـالـيـت      
بيالن عمـلـکـرد در قـالـب شـوراهـای               

ای از      مـجـمـوعـه    .   موجود، وجود نـدارد   
علل که در حوصله اين بحث نـيـسـت،           
ارتباط تنگاتنگ بـدنـه دانشـجـويـي بـا             
نمايندگانـش را قـطـع کـرده و هـيـچ                 

هـای شـورای        بازخوردی از فـعـالـيـت        
صنفی وجود نداشته و به محک بـدنـه          

 .شود دانشجويان گذارده نمی

اصول دمـوکـراتـيـک و فـرآيـنـد آزاد               )   د
برقرای ارتباط در اين گـونـه شـوراهـا،            

ها و سنديـکـاهـای مـوفـق بـه               تشکل
عنوان يکی از اصـول بـنـيـاديـن مـورد               
شناسايي قرار گرفته است و با جديت       

اين در حـالـی اسـت        .   شود  تعقيب می 
هــای مــوجــود      کــه در تــمــام تشــکــل      

دانشجويي ايران، ما شـاهـد انـواع و            
ها، دخـالـت      اقسام زدو بندها، باندبازی   

ايم و البته ايـن امـر          بوده…   مسئولين و 
تر خود مدلول عدم      ای  در يک سطح پايه   

توجه جدی بدنه دانشجـويـي بـه ايـن          
 .ها است گونه تشکل

 
های موفق اين گونـه       اگر چه ذکر نمونه   

تــوانــد بســيــاری از        هــا مــی     تشــکــل
های موجود را آشکار نمـايـد و           کاستی

سايه روشنی باشد برای پـيـشـبـرد و           
هايي اما نياز اسـت       ايجاد چنين تشکل  

تر و بـه صـورت          ای تا در يک سطح پايه  
تر به موضوعات مخـتـلـف مـطـرح             دقيق

 .پرداخت
 
ترين شروط موفقـيـت    ای يکی از پايه    -١

ای نياز به اسـتـقـالل         هر تشکل صنفی  
ها و نهـادهـای مسـئـول           آن از دستگاه  

همان گونه که مثال در بحث      .   باشد  می
های مسـتـقـل کـارگـری بـرای              تشکل
های طوالنی، بحث استقالل ايـن        سال
ها از دولت يا احزاب مطرح بـوده          تشکل

اســت، در مــورد تشــکــل صــنــفــی             

توان الگوی فوق را       دانشجويي نيز می  
 .به کار بست

هـای صـنـفـی          در وهله اول، تشـکـل       
بايستی مستقل از دانشگاه بـاشـنـد،        
بدين معنی که دانشگاه و مسـئـولـيـن          

گـونـه دخـالـتـی در             آن نبايستی هيچ  
هـا،     چگونگی تشکيل، تعيين سياست   

شـنـاسـی       ساخـتـار و بـه رسـمـيـت            
شوراهای صنفی دانشجويي داشـتـه       

دانشگاه نبايد حد و مـرزهـا و           .   باشند
قوانين خود را به اين گونه شـوراهـا و            

ها تحميل نمـايـد و ايـن تـنـهـا                 تشکل
توانند حد و     دانشجويان هستند که می   

ــرای               ــرزهــای خــاص خــويــش را ب م
های شوراهـای صـنـفـی خـود             فعاليت
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 . قائل شوند
البته بايستی توجـه داشـت کـه اگـر             

الحال چـنـيـن تشـکـل، شـورا يـا                  فی
الـذکـر      سنديکايي با مشخـصـات فـوق       

وجود ندارد، اين امر ابدا به اين معـنـی          
نيست که امکان فعاليت در شوراهـای       

بـلـکـه    .   صنفی موجود منـتـفـی اسـت        
بايستی توجه داشـت کـه خـواسـت            
استقالل شورای صنفی چرا و چگـونـه        

بـه  .   در دستور کار قرار گـرفـتـه اسـت           
عنوان مثال مـمـکـن اسـت بـتـوان بـا                

ای از فعاليت مستمر و پيگـيـرانـه،           دوره
تغييرات مـد نـظـر دانشـجـويـان را در                
اسـاسـنـامـه، سـاخـتـار و عـمـلـکـرد                  
شوراهای صنفی و پديد آورد و آن را به         

بـدون شـک     .   دانشگاه نيز تحميل نمود   
هـای     تنها هنگامی فعاليت در چارچوب    

موجود منتفی خواهد شد و ايجاد يـک         
تشکل صنفی جديد در دستور کار قـرار    
خواهد گرفت که هر گونه امکان اصالح       
و تغييری در ساخـتـارهـا و الـگـوهـای              
رفتاری اين شوراهای مـوجـود از ديـد            

 .خارج شده باشد
در وهله دوم، بحث رايج دخالت يا عدم        
دخالت شوراهای صنفی دانشـجـويـي       

. آيـد    در مسائل سياسی به وجود مـی      
در اين مورد با توجه به شـرايـط خـاص            

. شـود   تر می   ايران مسئله اندکی خاص   
ای که هـر گـونـه خـواسـت               در جامعه 
ای به دليل سـاخـت بسـتـه و               صنفی

تواند بالدرنگ به يـک       استبدادی آن می  
خواست سياسی تبديل گردد، در ايـن       

های خاصی را بايد مد نظر      مورد ظرافت 
به عنوان مثال هنگـامـی کـه         .   قرار داد 

خــواســت رســيــدگــی بــه وضــعــيــت         
ها و امنيت دانشجويان در ايـن          خوابگاه
ها به عنوان يک خواست صرفـا         خوابگاه

درنـگ بـا        شود ما بـی     صنفی طرح می  
مسئله حمله نيروهای پليس و لـبـاس        
شخصی به خـوابـگـاه و مسـئـولـيـت               
سرکوب دانشجويان روبرو خواهيم شد     
. که مشخصا خواستی است سياسی    

در چنين وضعيتی شايـد طـرح سـوال           
دخالت يـا عـدم دخـالـت شـوراهـای               
صنفی دانشجويي در سياست اندکی     
بالموضوع به نظر برسد امـا بـايسـتـی         
توجه داشت کـه مـوضـوع سـيـاسـی             

های صنـفـی بـه خـودی            شدن تشکل 
خود ايرادی ندارد بلکه نـبـايسـتـی بـه            
صورت از پيش تعييـن شـده و چـيـده              

ای در خدمت منافع يک جـنـاح يـا         شده
جريان خاص قـرار گـيـرنـد و هـمـواره                
بايستی اصل اعمال اراده مسـتـقـيـم          

 .دانشجويان را مد نظر داشته باشند
 
دومين موضوع با اهـمـيـت در ايـن               -٢

 بـودن    شـورايـي  راستا توجه به اصـل        
هــا و شــوراهــای صــنــفــی            تشــکــل

تـريـن      يکی از عمده  .   دانشجويي است 
ــه              مشــکــالت مــوجــود کــه عــمــال ب

شـدگـی شـوراهـای         فايدگی و لوث    بی
صنفی موجود منتج شـده اسـت، در           
اين امر اساسی نـهـفـتـه اسـت کـه               
همواره تالش شده تا تشکل صـنـفـی          
دانشجويي از مفهوم شورايي خويـش      

بدين معنی که برخی طـرز      .   تهی گردد 
 -هـای سـيـاسـی         تفکرها و انـديشـه      

اجتماعی به تـبـع عـمـلـکـرد رايـج و                 
انـد    هميشگی خويش همواره کوشيده   

مانعی باشند بر راديـکـالـيـزاسـيـون و             
ــواســت          ــی شــدن خ ــوم ــم ــای    ع ه

ايـن جـريـانـات هـمـواره           .   دانشجـويـي  
اند تـا بـا هـمـان سـيـاسـت                  کوشيده

زنی، برخـی مـوانـع را از             معروف چانه 
پيش پای خود بردارند اما همـواره يـک          
سوال باقی مانده است که اگـر مـثـال           

هـای     خواست ما اصالح وضعيت سالن    
غذاخوری دانشگاه باشد و دانشـگـاه         
نيز با اين امر مخالفـت ورزود، آن گـاه             

؟ آيا موضوع در !چه اتفاقی خواهد افتاد
همان جا خاتمه خواهد يافت و يـا مـا             
راهکارهای ديگری را بـرای پـيـگـيـری             

؟ ! های خويش در بـرابـر داريـم          خواسته
در وضعيت فعلی بايستـی گـفـت کـه            
تقريبا در هـمـه مـوارد بـا مـخـالـفـت                  

يافته تـلـقـی        مسئولين، موضوع خاتمه  
خواهد شد چرا که نـه تـنـهـا تشـکـل               
صنـفـی مـوجـود از ارتـبـاط بـا بـدنـه                    
دانشجويي محروم شده است بـلـکـه         
اساسا مفهوم شورا نيز از آن گـرفـتـه            

 .شده است
شورای صنفی دانشجويي، مجـمـعـی       
است متعلق به تمام دانشجويـان يـک         
دانشگاه که تنها بـا دخـالـت مـوثـر و                

تک دانشجـويـان سـاخـتـه           پيگيرانه تک 
يک .   خواهد شد و به پيش خواهد رفت      

شورای صنفی تنها هنـگـامـی مـوفـق          
خواهد بود کـه بـتـوانـد اراده کـلـيـت                 
. دانشجويان را منعکس و جاری سـازد       

چنين ساز و کاری بدون دخالت موثر و         
ارتباط گسترده نمايـنـدگـان و بـدنـه و              
کسب تکلـيـف نـمـايـنـدگـان از بـدنـه                 
دانشجويي در جلسـات سـراسـری و          

مـا  .   عمومی به دسـت نـخـواهـد آمـد           
بايستی بتوانيم اين تفکر را در قـالـب           
شوراهای صنفی جا بياندازيم کـه نـه          

های مـخـتـلـف گـزارش و             تنها در دوره  
ــه عــمــوم                ــاری خــطــاب ب ــالن ک ــي ب

تـک     دانشجويان منتشر گردد بلکه تـک     
ــظــرات و              ــد ن ــن ــوان ــت ــان ب دانشــجــوي

های خـود را در جـلـسـاتـی                خواسته
سراسری و همگانی منعکس نمايند و      
نماينـدگـان نـيـز مـوظـف گـردنـد کـه                  

کننده اراده اکثريت دانشجويان      منعکس
 .باشند

 
وضعيت تاکنونی شـوراهـای صـنـفـی           

دهنده ناموفقيت    بيش از هر چيز نشان    
زنی و نياز تغيـيـر رويـکـرد ايـن               تز چانه 

شوراها به سوی بدنه دانشـجـويـان و          
دهی عمومی دانشـجـويـان در           دخالت

ــم  ــي ــری            ســازی   تصــم ــي ــگ ــي ــا و پ ه
  .باشد های دانشجويان می خواست
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پاسگاه نعـمـت آبـاد، خـيـابـان زمـزم،               
انتهای کوچه طاهری، نـبـش خـيـابـان           

… متين، سمت چـپ، در قـرمـز رنـگ            
ساختمانی کـه قـبـال      .   همين جا است 

به عنوان انباری و نجاری و آب انـبـار از            
شده و حاال به همت و  آن استفاده می 

هـای قـد و          تالش داوطلبين، پر از بچه    
. نيم قد و صدای جيغ و خـنـده اسـت             

اعتنا از     هایی که هر روز بی      همين بچه 
گذریم و گاهی از اصرار و         کنارشان می 

. شـویـم     هایشان کـالفـه مـی         التماس
کــودکــان کــار و خــيــابــان کــه دولــت            

کـنـد و آنـهـا را             وجودشان را انکار می   
ی    ی منـظـره     کننده  زواید اجتماع، خراب  

و عوامـل بـانـدهـای تـبـهـکـار              ! ! !   شهر
کودکانی که تنها گناه    !   کند  معرفی می 

ای فـقـيـر و          آنها زاده شدن در خانواده    
. رحمانـه اسـت      ای با قوانين بی     جامعه
هایی که حق تحـصـيـل، کـودک           انسان

بودن و حتی بودن از آنها گرفتـه شـده           
است و قادر به دفـاع از حـقـوق خـود              

طبق آخـریـن آمـار چـهـارصـد            .   نيستند
مليون کودک کار در دنيا وجـود دارد و            
اما اقدام دولت جهت حـل مشـکـالت           

چيزی جز ارعاب و اعمال     !   زواید اجتماع 
خشونت نسبت به آنها بـا نـام جـمـع             

بـه  .   نبـوده اسـت    !   آوری و ساماندهی  
تـر    ای   دنبال راه حلی دیگرگونه و ریشه     

با جمعيت دفاع از کودکان کار وخيـابـان         
چکيده اهداف و سـازمـان       .   روبرو شدم 

دهم و قضـاوت را بـه            آنها را شرح می   
 .کنم شما واگذار می

 
جمعيت دفاع از کودکان کار و خـيـابـان           

هايي است کـه در ایـن          NGOیکی از   
این جمعيـت در    . کند راستا فعاليت می 

های عملی خود را     فعاليت١٣٧٩سال  
آغاز کـرد ولـی بـه عـلـت مشـکـالت                 
اجتماعی و حقوقی حاکم بر ایـران در          

 امکان فعاليت مسـتـقـل و      ١٣٨٢سال  
غير دولتی به دست آورد و در سـال             

 در پاسگاه نـعـمـت آبـاد، دفـتـر              ١٣٨۴
ــرد               ــاســيــس ک ــود را ت ــزی خ ــرک . م

های این مجموعه عـبـارتـنـد از            فعاليت
هــای آمــوزش      آمــوزی، کــالس     ســواد

نـویسـی،      خالقيت ذهـنـی، داسـتـان        
نقاشی، تـئـاتـر، عـکـاسـی، آمـوزش              

های زندگی  و حقوق کـودک و            مهارت
برگزاری هفتگی کارگاه حقـوق کـودک        

 .برای داوطلبين
 اهداف خود را به چهار دسته  NGOاین  

 .کند تقسيم می
محو کار و تمامی اشکـال      :    هدف کلی 

سوء استفاده از کودکان    
بــا جــلــب حــمــایــت و         

ــرو     ــي ــل ن ــي هــای     تشــک
اجتـمـاعـی بـه مـثـابـه            
نيروی مستقيم فشار بر  

هـا و سـيـسـتـم             دولت
اجتماعی حاکم بر ایران    

 .و جهان
: اهــداف اخــتــصــاصــی    

ايــجــاد مــراکــز امــن و         
ماندگار با ويژگی قـابـل       

دسترس بـودن بـرای کـودکـان کـار و               
سـازی     خيابان جهت حمايت و توانمنـد     

 .کودکان کار و خيابان
 : اهداف فوری

های وارده بر کودکـان   کاهش آسيب)   ١
 کار و خيابان

توجه به نيازهای جسمی، عاطفی     )   ٢
 و اجتماعی کودکان کار و خيابان

ــوزی،             )   ٣ آ مــوزش اعــم از ســوادآم
های فنی، هـنـری و          بهداشت، مهارت 

 …واجتماعی 
 :اهداف تداومی

های اجتـمـاعـی       استفاده از ظرفيت  )   ١
در جهت حمايت عملی از کودکان کـار         

 و خيابان
فعـال نـمـودن و پـيـگـيـری حضـور                 )   ٢

 ها ونهادهای موظف سازمان
قرار دادن کـودک و وابسـتـگـانـش             )   ٣

هـای اجـتـمـاعـی           تحت پوشش بيمـه   
ــن             (  ــيـ ــامـ ــی، تـ ــانـ ــات درمـ ــدمـ خـ

 )…بيمه بيکاری و  اجتماعی،
 به کار گيری مددکاران خيابانی) ٤
واکنش سريع جهت شنـاسـائـی و         )   ٥

 جذب کودکان کار وخيابان
آمـيـز      تالش برای ترويج نگاه احتـرام     )   ٦

جامعه به جايگاه انسانی کودکان کار و       
 خيابان

تالش برای گسترش مراکز تـعـريـف        )   ٧
 شده فوق

هـا و نـهـادهـای            ارتباط با سازمـان   )   ٨
اجتماعی مدافع حذف کار و تـمـامـی           
اشکال سوء استفـاده از کـودکـان در            
ــاســر جــهــان جــهــت              ــران و ســرت ای

نــيــروی فشــار عــلــيــه      ســازمــانــدهــی
 … سيستم استثمار کودکان و

 
جمعيت دفاع از کودکان کار و خـيـابـان           
شامل شش کميته است که نيروهای      
داوطلب با توجه به عالقه و تـوانـایـی            

ای بـه فـعـالـيـت             خود در هـر زمـيـنـه        
 :پردازند می

کميته بهداشت که وضعيت بهداشـت       

روانـــــــی و        
جســـمـــانـــی   

هـا را کـنـتـرل           بچه
کند و برای آنها تشـکـيـل پـرونـده               می
 . دهد می

کميته مـددکـاری کـه بـه مشـکـالت               
روحی، روانی، خانوادگی و حـقـوقـی          

 . کند ها رسيدگی می بچه
هـای     کميته آموزش که مسئول کالس    

هـا     آموزشی و سوادآموزی برای بـچـه       
است و بر پایه سيستم کودک محور و         

 . کند خالقانه عمل می
کميته روابط عمومی و ساماندهی که       

بـخـشـی،       در زمينه تبليغـات، آگـاهـی       
ای و جذب نيروهای جدید عـمـل       رسانه
 .کند می

کميته هـنـر کـه سـعـی در پـرورش                 
 ها دارد و  های بچه خالقيت

کميته ورزش که امکان تفریحی سالـم       
هـا فـراهـم         با محيط امن بـرای بـچـه         

 . نمايد می
از امــکــانــات دیــگــر ایــن مــجــمــوعــه           

 . جلد کتاب است١٥٠٠ای با  کتابخانه
 

بـا آنـهـا      NGOو اما مشکالتی که این         
از قبض آب    .   کند  دست و پنجه نرم می    

و برق و تلفن و اجاره و هزینه کـيـف و             
ها هم کـه       بچه…   کتاب و لوازم تحریر و    

بگذریم، هر از چند گاهی سـر و کلـه            
شود تا هر بار به       پليس امنيت پيدا می   

ای، مجموعه را بـرای چـنـد روز               بهانه
یک بار به بـهـانـه اخـطـار            .   تعطيل کند 

برای پایان مدت مجوز، یک بار به خاطـر        
هـای مـخـتـلـط بـرای              برگزاری کـالس  

کودکان و یا حکم اداره اتباع خارجی در        
اعتراض به  آموزش به کودکان مـهـاجـر         

 !!!…و
هـای     چندی پيش هم بهزیستی کمک    

هـای     اش را به بهانه مـحـدودیـت         مالی
از .   ای و قانـونـی قـطـع کـرد             بخشنامه

مشکالت دیگر جمعيت کمبود داوطلـب      
متاسفانه به علت تبلـيـغ      .   و نيرو است  
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باورها و نگاه غلط نسبت بـه کـودکـان           
کار و خيابان و مهاجران افغانی، بعضی       
از مردم تمایلی به کمک و هـمـکـاری            

 .دهند نشان نمی
خوش بختانه عليرغم مشکالت مـالـی       

 NGOهای دولت، ایـن        و عدم همکاری  
داوطلبين اغلب جوان   همچنان با کمک    

هـای     و دانشجویان عالقمند و با کمـک      
هـا و       مالی پراکنده همچنان به تـالش     

دهـد و در         فعاليـت خـود ادامـه مـی          
 .رود راستای اهداف خود به پيش می

 
جهت آشنايـي بـيـشـتـر مـخـاطـبـيـن                

ای کوتاه بـا دو تـن از             مصاحبه
 يـعـنـی     NGOنيروهای فعال در    

آقای نادر طالبی و خانم شـيـوا        
نظر آهاری داشـتـم کـه مـتـن            

 .آيد مصاحبه عينا در زير می
 

 کودک کار کيست؟: س
 سال که به طور     ١٨هر فرد زیر    

دایمی یا فصلی با خـانـواده یـا          
جدا از خانواده در خـيـابـان یـا             

ای    کارگاه یا مزرعه کـار حـرفـه        
انجام دهد یا به خاطر شـرایـط         
استثماری کـار و سـرمـایـه از            

حـتـی   .   کودکيش محروم باشـد   
ای که مـجـبـور اسـت بـه              بچه

جای اینـکـه کـودکـی کـنـد از              
خواهر و برادر کـوچـکـتـر خـود            
نگهداری نمايـد را کـودک کـار           

با محاسبه اخـتـالف   .   گویيم  می
محصلين و کسانی که در سن      

 سال هستند، هفتصدهـزار     ١٨
ميليون کودک کـار داریـم          تا یک 

که این آمار بـا افـزودن تـعـداد             
کــودکــان بــدون شــنــاســنــامــه     
مهاجرین غيرقانونی در ایران به  

بـيـشـتـر ایـن        .   رسـد   ميليون می ٣ تا   ٢
هایی با جمعيت کمتر      کودکان در کارگاه  

 . نفر و مزارع مشغول کار هستند٥از 
 

هایـی  NGOفرق شما با بقيه     :   س
کننـد،    که در این زمينه فعاليت می     

 چيست؟
طبق تعریفی که ما از خـيـریـه داریـم،            
سازمانی که بـه شـرایـط بـاز تـولـيـد                

کنـد و      نابرابری اجتماعی توجهی نمی   
پـردازد نـه بـه           هـا مـی      فقط به معلول  

هـر سـازمـان      .   ها، خيریـه اسـت       علت
مـا  .   تواند به درجاتی خيریه بـاشـد         می

کنيم درجه خيریه بـودنـمـان         سعی می 
های دیـگـر اکـثـرا          سازمان.   پایين باشد 

بخش عمده کارشان خيریه است و یـا        
 هستند یعـنـی وابسـتـه بـه             GOاصال
 .دولتند

 
 از کجا تامين    NGOهای    هزینه:   س
 شود؟ می

ماهانه حدود دو ميليون تومان هـزیـنـه          
هـا     اجاره و نگهـداری و تـغـذیـه بـچـه              

هـای     شود که کامال از طریق کمک       می
در حال حاضر مـا  .   شود مردم تامين می  

هـای دولـتـی         هيچ کمکی از سازمـان    
 .کنيم دریافت نمی

 

برخورد مردم محله بـا شـمـا          :   س
 چه طور است؟

اوایل که ما به اینجا آمدیم، مردم ما را          
کردند مـا بـچـه          فکر می .   پذیرفتند  نمی

ای بدون  فهميدند چرا عده دزدیم و نمی  
هيچ نفع اقتـصـادی ایـنـجـا فـعـالـيـت                

ولی االن به ما اعتماد دارنـد        .   کنند  می
 .و کارمان در محل احترام دارد

 
 ای را کـه در پـایـان               کارنامه:   س

هــا    ســال تــحــصــيــلــی بــه بــچــه       
 کنند؟ دهيد، مدارس قبول می می

ما با سفارت افغانستان صحبت کردیـم       
سـيـسـتـم     .   کـنـد     و سفارت قبول مـی    

ارزشيابی ما با آموزش و پرورش فـرق         

ــر اســاس                 مــی ــی ب ــاب ــد و ارزی ــن ک
هـا اسـت و نـمـره              های بـچـه     توانایی

مـمـکـن اسـت       .   بيست و نوزده نداریم   
یک نفر امتحانات مدرسه را خوب ندهد       

دهـيـم کـه         ولی مـا تشـخـيـص مـی           
درسش را یاد گرفته و صالحيت رفـتـن          

بـرای ورود بـه       .   به کالس باالتر را دارد     
ها باید امتحـان آمـوزش و           مدارس بچه 

 .پرورش را بدهند
 

خانواده مددجوها با مـخـتـلـط        :   س
 ها مشکل ندارند؟ بودن کالس

ها چـيـز عـجـيـبـی            مختلط بودن کالس  
ــت  ــسـ ــيـ ــا در     .   نـ مـ

ــم        ــا هـ ــاهـ ــتـ روسـ
های مـخـتـلـط        کالس
ها هم    خانواده.   داریم

به اینجا اعتماد دارنـد     
دانـنـد ایـنـجـا           و مـی  

محيـط امـنـی بـرای         
 .هایشان است بچه

 
ــن    :   س ــری ــت ــم ــه م

هـا     چيزی که بچـه   
اینـجـا بـه دسـت         

ــی ــد،       مـــ آورنـــ
 چيست؟

چند سـاعـت در روز        
که با او مثل انسـان       

. کـنـنـد      بر خورد مـی    
تواند اظهار نـظـر        می

. کند یا مخالفت کـنـد     
ایـــن قضـــيـــه یـــک       

ــه  ــاصــل ــجــاد       ف ای ای
کـنـد بـا مـحـيـط             می

بـــيـــرون و بـــاعـــث       
شود کودکی کـه      می

تمام عمرش تجاوز و     
خشونت دیده اسـت، بـفـهـمـد طـور              

. شـود زنـدگـی کـرد           دیگری هم مـی    
ای که جز کتک و فحش و خشونت   بچه

چيزی ندیده احتمال بزهکـار شـدنـش         
کـنـيـم      سعی می .   شود  خيلی زیاد می  

اعتماد به نفسشان که از آنها گـرفـتـه          
سـيـسـتـم     .   شده را به آنها باز گردانيم     

معلـم  .   ها اینجا مشارکتی است     کالس
فقط یک آموزگار نيست بلکه در کـنـار            

مـا  .   ها و هم سطح با آنـهـا اسـت            بچه
ميخواهيـم روش سـنـتـی آمـوزش و              

. ها نداشته باشيـم     پرورش را در کالس   
کالس نباید طوری بـاشـد کـه مـعـلـم              
جایگاه باال داشته باشد و بـچـه فـقـط            

 .اطاعت و خوش خدمتی کند
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 وظيفه کميته هنر چيست؟: س

ای که هميشه سر کوب شده،        به بچه 
شود که با نـقـاشـی،        فرصتی داده می  

عکاسی یا سفالگری خود را بيان کـنـد    
شود و    که باعث رشد شخصيت او می  

یک رابطه دگرگونه در ذهنش مـتـصـور          
ضمنا این بيان شدن بـه مـا          .   شود  می

 .دهد ها می شناخت بهتری از بچه
خواهيم جامعه تصور نـکـنـد کـه            ما می 

کودک کار یک پدیده طبيعـی اسـت و           
کودک کـار هـم فـکـر نـکـنـد کـه بـد                     

 .اش یک چيز طبيعی است بختی
 

  همکاری دارید؟ Unicefبا : س
 در خيلی از مـوارد بـا         Unicefاز نظر ما    

برای ایـنـکـه      .   کند مماشات برخورد می  
نامه را همه کشورها امضا کننـد،        پيمان

. قوانين را شل و ول وضع کـرده اسـت          
مثال در بند یـک آن آمـده کـودک هـر                 

 سال است مگر آنکه بـه       ١٨انسان زیر   
موجب قوانين داخـلـی چـيـز دیـگـری              

ای    که خوب این هـيـچ مـعـنـی          .   باشد
 ١٣سال است، یک جا      ٩ندارد، یک جا    
هـایـی      یا بـچـه  !    سال١٨سال، یک جا  

کنند را کودک کـار     که در کارگاه کار می 
. کنند  داند چون در خيابان کار نمی       نمی

 شبيه سـازمـان مـلـل         Unicefعملکرد  
کنند کـه خـود        است و جوری عمل می    

مخصوصـا  . ها قرار ندهند را مقابل دولت 
در مورد اعدام کودکان، برای این که بـا         

ها درگير نشوند، وارد این قضـایـا           دولت

شوند و کار جدی در ایـن زمـيـنـه              نمی
 دالر   ٩جایی خواندم که بـا       .   کنند  نمی

توان از مرگ و مير کودکـان         در سال می  
جلوگيری کرد، حساب کردم با بـودجـه        

شـود از      تسهيالتی سه هفته دنيا می    
. مرگ و مير کودکـان جـلـوگـيـری کـرد             

مساله این نيست که پول نباشد یا راه        
حل نباشد، سيستم جهانی که وجـود       

. طـلـبـد      دارد یک همچين چـيـزی مـی        
ترین بخش طبقه کارگر   کودک کار عادی  

به خاطر نقدی که بر عـمـلـکـرد          .   است
Unicefداریم با ما رابطه خوبی ندارند . 

 
طی این پنج سال که فعاليـت  :  س

کــنـيــد بـه کــدام اهــدافــتــان            مـی 
 اید؟ رسيده
گویيم مسئله کودک کار را حـل         ما نمی 

کردیم، اما حداقل کودک کار را به یـک          
ضمـنـا مـا هـزار         .   مسئله تبدیل کردیم  

. کودک کار را تحت پوشش قرار دادیـم        
تـوانـنـد       هـا مـی    NGOحداقل کاری که    

بکنند این است که کودک کار را تبدیـل         
به یک معضل کنند تـا دیـده شـونـد و               
دیدگاه جامعه نسبت به ایـن کـودکـان          

 .اصالح شود
 

از وقت و فرصتی که در اختيار مـا          
 .گذاشتيد، سپاسگزاريم

 
اکنون شاید بتوان با دیـدی بـازتـر بـه               

شـایـد بـا      .   مسئله نگاهـی تـازه کـرد        
عوض کردن زاویه دید بتوان با شفافيت       

به تماشای ایـن ضـایـعـه غـيـر قـابـل                 
گذشت که مـخـتـص جـهـان سـوم و               
کشورهای فقير اسـت   پـرداخـت و               

. های آن برداشـت     دست از انکار ریشه   
مـحـو کـار و        " گرچه هدف کلی یعنی      

تمامـی اشـکـال سـوء اسـتـفـاده از                 
کودکان و جـلـب حـمـایـت و تشـکـل                 
نيـروهـای اجـتـمـاعـی بـرای اعـمـال                

هــا و      مســتــقــيــم فشــار بــر دولــت         
های اجتماعی حاکم بر ایـران        سيستم
دور از دسـتـرس بـه نـظـر              "   و جـهـان   

 :…اما… آید می
 

 .های خسته بياسایند باید که دست
 باید که خنده و آینده، جای اشک بگيرد

 باید بهار
 در چشم کودکان جاده ری
 سبز و شکفته و شاداب

 باید بهار را بشناسند
 بر پل بنا شود" جوادیه"باید 
 پل 

هـای مـا، بـایـد کـه رنـج را                    این شـانـه   
 بشناسيم

 وقتی که دختر رحمان
 ميرد،  با یک تب دو ساعته می

 باید که دوست بداریم یاران،
  باید که قلب ما 

 ...سرود و پرچم ما باشد
 

 
 ) خسرو گلسرخی(
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 خوانم  نه برای خواندن است آه می
 !و نه برای عرضه صدايم، نه
 خوانم  من آن شعر را با آواز می
 سرايد آه گيتار پر احساسم می

 يابد چرا آه ترانه آن زمانی معنا می
 آه قلبش نيز دردمندانه در تپش باشد

 و انسانی آن ترانه را بسرايد
 آه سرودخوانان شهادت را پذيرا باشد

 

 
 

 
در آن شبان آه ابليسان پيروز مست سور عزای خـلـقـی را               

اند و خلق، گریـزان و حـيـران سـرپـنـاهـی                   به چله نشسته  
جوید، برای در امان بودن و نه سنگری برای امان بـریـدن               می

اند انسـان بـودن         از شب، هستند ستارگانی آه از یاد نبرده       
تـر    تجسد وظيفه است، آنان آه فریاد زدند قلب را شایسـتـه           

آن آه به هفت شمشير عشق در خون نشـيـنـد و گـلـو را                    
 –آنان زیباترین آـالم    .   ها را بگوید    تر آن آه زیباترین نام      بایسته
بر رخ تاریخ نشانه زدند و با طبل پر طنينـشـان بـه               –آزادی را 

نشينان فـریـاد زدنـد آی خـالیـق ایـن شـب                     گوش آر شب  
زادگان از ناباوری سحر هر جـا نـور            نماندنی است اما ابليس   

ای یافتند آن را به خون آغشتند تا شب ماندگار شـود            سپيده
گو این که چندی نگذشت که از شب چيزی جز خون نماند و        

 .ها جنين بست و آزادی زایيد خون
 

در قلب تاریخ فراوانند زنان ومردانی آه آزادی را بـا خـون و                  
یـكـی از ایـن سـتـارگـان             .   انـد   رگشان به رخ ظلـم آشـيـده        

نوازنده و خواننده سوسيالسـيـت شـيـلـيـایـی             "   ویكتورخارا" 
است؛ شير آهن کوه مردی از آن گونه عـاشـق آـه مـيـدان              

ویكتور لـيـدیـو      .   " خونين سرنوشت به پاشنه آشيل درنوشت     
در "   اوخـوئـن  "  در دهـكـده         ١٩٣٢ سپتامبر    ٢٣"   خارا مارتينز 

آارگری روزمـزد    "   مانوئل" پدرش .  متولد شد" شيکاگو"حومه  
و تنگدست بود آه بار سنگين زندگی بـر دوشـش او را از                   
مسير منحرف آرده و تلوتلوخوران بـه ایـن سـو و آن سـو                     

مانوئل از هراس رویارویی با حـقـيـقـت مـخـوف               .   آشاند  می
اش به الكل پناه برد و چندی آه گـذشـت چشـم بـر           زندگی

در نـقـطـه      .   همسر و فرزندش نيز پوشيد و آنها را رهـا آـرد             
زنی بود شجاع و مـقـاوم        )   اماندا( مقابل مانوئل، مادر ویكتور     

زد و     گيتار مـی   "   آماندا" آشيد؛    در برابر باری آه بر دوش می      
خواند؛ وی همچنين برای گذرانـدن        های فولكلوریك می    آهنگ

اش در مـجـالـس سـوگ و شـادی                  زندگی خود و خـانـواده     
 .آرد سرودخوانی می

نخستين آشنایی ویكتور خارا با موسيقی در دامان مادر و با           
اما آنـچـه    .   های فولكلور آماندا بود     شنيدن صدای گيتار و ترانه    

ای و   آماندا برای ویكتور به جای گذاشت نه ميل خواندن ترانه  
های گـيـتـاری، بـلـكـه از سـاز                  نه رغبت چنگ زدن بر سيم     

سالحی در برابر ظلم و ستم ساختن بود همـان گـونـه آـه          
 :گوید وی می

 آری گيتار من آارگر است
 پراآند درخشد و عطر می آه از بهار می

 آید گيتار من دولتمردان و جنایتكاران را به آار نمی
 آه آزمند زور و زرند

 آید گيتار من به آار زحمتكشان خلق می
 .تا با سرودشان آینده شكوفا شود

ویكتور پس از دبستان و دبيرستان با توجه بـه اصـراری آـه               
مادرش برای ادامه تحصيل او داشت، دوره حسابداری دید تا          

 سالگی مرگ مادر دیوار بـزرگـی از انـدوه در                ١۵این آه در    
پس از مرگ مادر و برای التيام ایـن زخـم            .   قلبش احداث آرد  

آاری وارد مدرسـه مـذهـبـی شـد امـا پـس از دو سـال                         
اش را به مذهب از دست داد و ایـن بـار بـرای دوره                    عالقه

شـيـلـی    "   لوخـوئـن  " پس از آن به .   آوتاهی به ارتش پيوست   
بازگشت و به مطالعه موسيقی فولكلور شيلی و تحصيل در          
 .رشته بازیگری تئاتر پرداخت و به آارگردانی تئاتر روی آورد

، آهنگساز شيليایی، تاثيـر ژرفـی بـر           " ویولتا پارا " آشنایی با   
آافه آوچك ویولتا مكانی بـرای       .   زندگی هنری خارا گذاشت   

ای از دل گيتار در رساندن پـيـامـی نـو بـه              آشف دنيای تازه  
در آمـریـكـای     »   جریان سرود نوین  « آن روزها   .   مردم جهان بود  

سـرود  "   –التين در حال زایش بود و تب آن بـاال گـرفـتـه بـود             
عنوان جریانی است در موسيقی آمریكای التين آه از         "   نوین
هـای    های بومی با خيـزش      نوایی سازهای سنتی و ترانه      هم

این جریان نخستين بار    .   سوسياليستی به وجود آمده است    
به وجود آمـد، امـا بـازتـاب           "   پرون" در آرژانتين تحت حاآميت     

گردد آه موجب به وجود آمـدن         گسترده آن به شيلی باز می     
های پيشرو فراوانی به شكـل سـاده و روان گـردیـده                   ترانه

توان در آثار     ترین و متعهدترین جلوه آن را می        است و شاخص  
 .ویكتورخارا دید

خواهی   موسيقی ویكتورخارا و آالم او فریادی است از آزادی        
های انسان نوین و مترقـی را بـه             طلبی آه دغدغه    و عدالت 
این مـوسـيـقـی در       .   آند  ترین و زیباترین آالم فریاد می  ساده

اجتماعی او است آه      –واقع آینه اعتقادات و عقاید سياسی     
آند و دهانـش بـه حـنـجـره              خود را در قالب ترانه متبلور می      

شـود تـا       ها نفر از مردم ستمدیده جهان تبـدیـل مـی             ميليون
 .فریاد آنان را بر زبان بياورد و دردهایشان را آواز دهد

ویكتورخارا یكی از سردمداران موسيقی و هنر انقـالبـی بـه             
عنوان یك موسيقی مترقی در بـرابـر هـنـر و مـوسـيـقـی                      

در آواز او آـالم و آهـنـگ نـه                 .   گر و انفعـالـی اسـت         توجيه
هـای    آـه نـمـونـه        –ای برای ستایش و مدح زورمندان       وسيله

و   –ایـم   فراوانش را از صدا و سيمای خودمان دیده و شـنـيـده            

 آنجا که ترانه بر ديکتاتور پيروز است
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هـا    نه ابزاری بر تحميق توده    
و تسكين آنها بلكه محرآی     
است جـهـت پـيـشـروی و           

و ایـن    .   مبارزه و ایستادگـی   
خصلت است آه به گـيـتـار         
شكسته ویكـتـور در بـرابـر           

های هنری صـرف      سمفونی
 .دهد برتری می

ویكتوریـا خـارا نـخـسـتـيـن            
صفحه مستقل خـود را در         

ــال      و در اوج           ١٩۶۶سـ
هــای   اعــتــراضــات و آشــوب    

در .   شيلـی مـنـتـشـر آـرد          
های بعد او تئاتر را رها        سال

آرد و صرفا به مـوسـيـقـی          
پـرس    " ١٩۶٩سال .   پرداخت

وزیــر آشــور   "   ســوخــبــيــس
شيلی بـه صـدهـا پـلـيـس            

هـایـی     دستور داد به خـانـه      
حــملــه آــنــنــد آــه در               

ساختـه شـده     "   پورتومونت" 
 نفر از    ٧در این حمالت    .   بود

 سـالـه     ٩جمله یك آـودك       
ای   خارا تـرانـه   .   آشته شدند 

هایی دربـاره      پرسش" با نام   
سرود آه در آن     "   پورتومونت

را به عنوان یك    "   سوخبيس" 
 .آرد جنایتكار معرفی می

هــای جــنــوب      هــمــه بــاران   
 غيشيليف آافی نيست
 … برای شستن دستانت

 فــرمــانــده   ١٩٧٠در ســال     
چـریـك   "   گـوارا   ارنستـو چـه    " 

آرژانتينی و قهرمان بـزرگ خـلـق         
آمریكـای جـنـوبـی در بـولـيـوی              
آشته شد، خـارا در یـادبـود او             
اثری منتشر آرد آـه بـه دلـيـل             
مخالفت آمپانی، امكـان اشـاره       

وجـود  "   گوارا  چه" مستقيم به نام    
 .نداشت

 احـــزاب    ٧٠در اوایـــل دهـــه          
گرای شيلی، ائتالفی را بـا          چپ
تشكيل دادند آه این ائتالف چندی بـعـد         "   جمعيت مردم " نام  

به عـنـوان آـانـدیـدای ریـاسـت              "   سالواتور آلنده " با معرفی   
جـلـسـات حـزبـی،        .   جمهوری وارد آارزار انـتـخـابـاتـی شـد           

های تـبـلـيـغـی          ها و فعاليت    های مختلف سخنرانی    نشست
ها در راستای حمایت از آلنده آغاز شد و روز              سوسياليست

ویكـتـورخـارا هـم       .   های آتش آن افزون گردید      به روز بر شعله   
بـه  "   جـمـعـيـت مـردم       " یكی از آسانی بود آه در حمایت از          

خواهـانـه     تالش در راستای پيشبرد اهداف انسانی و عدالت       
ها و اجراهای متعددی در این راستـا         آلنده پرداخت و آنسرت   

 .داشت
 آلنده در انتخـابـات   ١٩٧٣سال .   سرانجام روز واقعه فرا رسيد    

شود تـا زمـام       آم آماده می   پيروز شده و دولت مردمی او آم      
هـای    اما آلنده به توافقات با دسـتـگـاه        .   امور را در دست گيرد    

بوروآراتيك وابسته به بورژوازی تن داد و با خيالی واهی آـه            
داران و بندگان زر و زور به چنيـن قـراردادهـايـی تـن                   سرمایه

اما ایـن    .   دهند، بر عهد انسانی خود با آنان پایبند ماند   می  در
داران وابسته آه موظف به حفـظ و آـنـتـرل حـيـاط                    سرمایه

خلوت اربابشان آمریكا بودند، عهد خود بـا آلـنـده را زیـر پـا                    
گذاشتند و به طراحی یك آودتا عليه دولت آلـنـده مشـغـول        

داران   این آودتا از طرف صاحبان صنایع مس و سرمایه        .   شدند
و با سرآـردگـی     "   سيا" بزرگ شيلی و سرپرستی مستقيم      

در "   آگوستو پينوشـه  " ژنرال  
 سـپـتـامـبـر ایـن سـال             ١١

صورت گرفت و آلنده نيـز در        
محاصره آودتـاچـيـان، جـان        

صــبــح روز آــودتــا      .   بــاخــت
ویكتوخـارا مـانـنـد هـر روز            
ــارش در            ــر آ ــت راهــی دف
. مدرسه دولتی تكنيك شـد    

وقتی ویكتـور بـه مـدرسـه          
رسيد، هـمـه شـادمـان از          
پس زدن تهاجم دشمن بـه      
مدرسه بودنـد امـا چـنـدی          
طول نـكـشـيـد آـه لـوـلـه               

های آـودتـاچـيـان بـار            تانك
دیگـر مـدرسـه را نشـانـه            

عـــوامـــل آـــودتـــا،     .   رفـــت
ویكتورخارا را محاصره و بـه       
مدت پنـج روز در بـدتـریـن            
شرایـط انسـانـی زنـدانـی          

پس از آن ویكـتـور و        .   آردند
همراهانش را به استادیـوم     

ــو    "  ــيــاگ ــت ــان ــمــان     " س ، ه
استادیومی کـه کـنـسـرت         
معروفش در حـمـــایـت از           
آلنده را در آن بـرگـزار کـرده          

 .بود، بردند
وحشت فضای اسـتـادیـوم       

را در آغـوش      "   سانـتـيـاگـو    " 
هـا بـه       نـفـس  .   گرفـتـه بـود     

شــمــاره افــتــاده بــودنــد و        
هــا چــون کــبــوتــری         قــلــب

هراسيده خود را در قـفـس        
سينه به این سو و آن سـو        

توانسـت    کسی نمی .   کوبيد  می
حتی یک لحظه خـود را و ایـن            

هـا را در بـنـد            جانـيـان کـه آن       
. بينی کـنـد     کشيده بودند، پيش  

سکوت تنها آوایـی بـود کـه از            
خواسـت امـا در         زندانيان برمی 

خـورده    های شکسـت    ميان نگاه 
آنان خاموشی به هزار زبـان در        

گـویـی آنـان نـام         .   سخـن بـود    
خواستند به جان خطابش      کوچک مرگ را آموخته بودند و می      

 .کنند
" پـيـنـوشـه    " های گرسنه و تحت فرمان        در نقطه مقابل سگ   

جـنـبـانـدنـد و بـا             شان دم مـی     برای شادی ارباب فاشيست   
هـای    چرا کـه سـگ     .   پرداختند  شکنجه زندانيان به تفریح می    

های جهان نه تـنـهـا پـدر و              تربيت شده در مکتب فاشيست    
شان را، که در نخستين گام آمـوزش      برادر و همسایه و رفيق    

 .برند انسان و انسانيت را از یاد می
ای   با این همه در ميان این فضای وحشتناک، ویکـتـور تـرانـه              

 :کشد سراید و آزادی و آزادگی خود را فریاد می می
 
 هزار نفر این جایيم۵

 در این بخش کوچک شهر
 چه دشوار است سرودی سر دادن

 خوانيم آنگاه که وحشت را آواز می
 وحشت آن که من زنده ام
 ميرم وحشت آن که من می

 خود را در انبوه این همه دیدن
 های بيشمار ابدیت و در ميان این لحظه

 که در آن فریاد است و سکوت
 زنم لحظه پایان آوازم را رقم می

صدا هرگز شكست نـخـواهـنـد           دل و يك    مردم يك 
 خورد

 مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد
 بر پا خيز
 بخوان

 ما پيروز خواهيم شد
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در هياهوی ورزشگاه سانتياگـو نـاگـهـان یـكـی از جـالدان                   
خواهی برای رفقایـت      آند، می   آودتاچی از ویكتور سؤال می    

پذیرد اما آنچه بـه جـای      گيتار بزنی و ویكتور با شادمانی می 
آورند تبری است آه با آن دو دستی را آـه      گيتار برای او می   

آنگاه رئيس زنـدان    .   آنند  به صداقت دوستی است، قطع می     
ویـکـتـور در      !   بخوان، چرا معطلی؟ بخـوان    :   گوید  به طعنه می  

داد از رفـقـا و         حالی آه دستان خونریزش را در هوا تكان می        
هزار   آنند و آنگاه پنج زنجيران خود خواست با او همراهی         هم

 .دهان یك صدا با هم سرود وحدت را به زبان آوردند
 

 صدا هرگز شكست نخواهند خورد دل و یك مردم یك
 .مردم متحد هرگز شكست نخواهند خورد

 بر پا خيز
 بخوان

 ما پيروز خواهيم شد
 

در همين حال جالدان ورزشگاه سانتياگو آه دیـگـر تـحـمـل                
استقامت و ایستادگی ویكتور را نداشتند به دستور سپهبـد          

رئيس و همه آاره استادیوم شـيـلـی،         "   مارینو مارنيگز براوو  " 
ویـكـتـور در خـاطـر          .    گلوله سربی به بدن او پيونـد زدنـد          ٣۴

تمامی بشر دوستان و دشمنان دیكتاتوری و ظلـم جـاودانـه             
خـواهـی     خواهد ماند، چرا آه وجودش تبلور آزادی و عـدالـت     

ای نهادن و خـوشـا        است و خوشا نام انسان بر چنين ستاره       
 :شعرش را ارج نهادن آه به قول خود ویكتور

  
 شعر من آغاز و پایان همه چيز است

  شعری سرشار از شجاعت
 شعری هميشه زنده و پویا

  
آـه بـرنـده      "   سپاس بر تو ای آـارگـر        " در پایان به متن شعر      

جایـزه اولـيـن جشـن سـرودهـای نـو و بـيـانـگـر دیـدگـاه                            
. آنـيـم    سوسياليستی و مترقی ویكتورخارا است اشاره می      

 ! یادش جاودانه و راهش پر رهرو باد
 

 سپاس بر تو ای آارگر
 ها بنگر برخيز، به آوه
 ی باد، خورشيد و آب به سرچشمه

 کنی تو، ای آنكه مسير رودها را دگرگونه می
 بری ای آنكه با پاشيدن بذر، روحت را به پرواز می

 هایت بنگر برخيز، بر دست
 دستانت را در دست برادرت بگذار، تا آنگاه باليدن گيرید

 هامان توان رفت، متحد در خون با هم می
 امروز، همان روز است

 توانيم آینده را بسازیم ما می
 برای نجات از بند اربابان

 خواهند آنان آه ما را در نكبت و تهيدستی می
 اما زمان عدالت و برابری خواهد رسيد

 فریاد برآش، چون باد
 گذرد ها درمی های وحشی بر فراز آوه بادی آه از گل

 ی تفنگ مرا پاك آن به سان آتش، لوله
 در فرجام، آنهایند آه بر زمين خواهند افتاد
 شهامت و شجاعت نبرد را به ما هدیه آن

 فریاد برآش، چون باد
 گذرد ها درمی های وحشی بر فراز آوه بادی آه از گل

 ی تفنگ مرا پاك آن به سان آتش، لوله
 هایت بنگر برخيز، بر دست

 دستانت را در دست برادرت بگذار، تا آنگاه باليدن گيرید
 هامان توان رفت، متحد در خون با هم می

 .اآنون و تا زمان مرگ
 
 
 
 

 
نــــه، قضــــيــــه     

ام پيچـيـده     خيلی
مـن ده    !   نيـسـت  

اون .   ســـالـــمـــه  
بــاالهــای شــهــر    

ها هر سـال      بچه
ــزرگ      ــه بـ ــر  آـ تـ

شن یه شمع  می
ــوت       ــر ف ــشــت ــي ب
مــــيــــكــــنــــن،    

ــع  ــمــ ــای  شــ هــ
خوشـگـل قـرمـز       
روی آيك خـوش     
رنگ و لعابی آـه      
ــو           ــتـ از دور دلـ

بره، با این آه     می
من تـا حـاال یـه          

 .شمع هم فوت نكردم اما وهللا منم ده سالمه
اونام یه دختر ده سـالـه دارن         .   مادرم آلفت یه خونه اعيونيه    

ده سال پيش من و طال هر دومـون از           .   آه اسمش طالست  
شكم مادرامون در اومدیم، هر دومون لخت و پتی بودیم، هر           

اما هـر چـی آـه         …   زدیم، هر دومون    دومون یه جور جيغ می    
گذشت من و طال بيشتر با هم فرق آردیم، خـوب شـایـدم                

یان اما تا آخر دنـيـا         طبيعی باشه، حتما آدما، آدم به دنيا می       
آه قرار نيست آدم بمونن؛ قرار نيست چون منم مـثـه طـال                

هـای     آدم به دنيا اومدم، زمستون وقتی اون داره تـو لـبـاس             
آنه، سـگ لـرز نـزنـم و              گرم و نرمش آدم برفی درست می      

حس نشه، قرار نيست چون آدم به دنيـا           دستام از سرما بی   
اومدم، منم هميشه سير باشم، بتونم درس بخـونـم، مـثـه              

از همون اول دنيا اومدنم باید      .   بقيه بازی آنم یا هر چيز دیگه      
گرسنگی بكشم، حتما چون توانایيم آـمـتـره حـتـمـا چـون                 

ولی مگـر مـن     !   استعداد نداردم یا شایدم چون خدا خواسته      
بازیم آه خدا منو بياره تو دنيا بعد از بـچـگـی گشـنـه                   اسباب

؟ بعد چند وقت باید اجارم بدن       ! نگهم داره تا باهام تفریح آنه     
البته حداقل اینجوی شيكم –تا آبری خانم باهام گدایی آنه       

باز چون استعداد نـدارم،  _   خودم و خواهر برادرام سير ميشه     
باز چون توانایيم آمه، باز چون خدا خواسـتـه، بـایـد دسـت                 

ره   وقتی طال می  .   فروشی آنم و فاالمو تا دونه آخر بفروشم       
سواد بمونم، خوب حتما  مدرسه باید آفش واآس بزنم و بی      

. این یكيم طبيعيه چون استـعـداد درس خـونـدن نـداشـتـم                 
راستی این استعداد و توانائيه اصال چی هسـت؟ چـرا هـر               

تره؟ نـكـنـه     آی پول بيشتر داره استعدادم بيشتر داره و قوی     
شه گرفت؟ راسـتـی       ام می   فرشن؟ نسيه   خریدنيه؟ آجا می  

حتما فردا روزم آه من رفـتـگـر      ! !   ائيه  آه عجب دنيای عادالنه   
؟ ! عـرضـگـی مـن        شدم و طال خانم دآتر، از عرضه اونه و بی         

ام به اینكه من چه جوری زندگی آردم و اون چـه         هيچ ربطی 
؟ تازه اونجام حقمه آه بزنن تو سرم چـون مـن             ! جوری نداره 
 !؟…ها عادالنه است استعدادم و همه این یه آدم بی
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ای  قدم به عرصه هستـی         من در ميان  توده سازنده     « 
 ام نهاده

 که  گرچه نان ندارد، اما به جای آن
 ميدان ديد باز و وسيعی دارد 
 اش که مرزهای فعلی جغرافيايي

 از جانب شمال، به ميدان پرطراوت و سبز تير
 و  از جنوب، به ميدان باستانی اعدام

 و  در مناطق پر ازدحام، به ميدان تـوپـخـانـه رسـيـده                 
 » !است

 )، فروغ فرخزاد…ای مرز پر گهر(
 

ها،   ها، در پارک    زنان پيشتاز جنبش جاری هستند، در خيابان      
ایـن   .   در جلوی زندان اوین، در دانشگاه و در کـوی دانشـگـاه             

واقعيتی است که از هر منظر و با هر قضاوتی بخواهيـم بـه               
 .آن بنگریم، انکار ناشدنی است

ترین مدرسه سياست، جنبش واقعی است و تـغـيـيـر               بزرگ
سازد و زنان در خـيـابـان بـود کـه                  است که شناخت را می    

 .های خود را چگونه بخواهند فهميدند خواست
های دفتر تاریخ، دفتری که       اما هر جنبش برگی است از برگ      

 . های فراوان برای امروز دارد آموزه
هـای    از این رو با نگاهی به چند کتاب و معرفی آنها به درس            

 :کنيم آنها برای روزگار خویش نظر می
 
زنان بر صليب شکسته؛ موقعيت زنان در آلـمـان           « )   ١

انتشارات روشنـگـران    ( نوشته کيت هيست    »   هيتلری
 )سرا و مطالعات زنان و انتشارات قصيده

کتابی است که از روانشناسی هيتلر، نحوه نـگـرش او بـه               
زنان، دیدگاه حزب نازی به زنان و موقعـيـت زنـان در آلـمـان                   

هـا     خوانيم کـه نـازی        در این کتاب می   .   گوید  فاشيستی می 
چگونه برای زنان جـایـگـاهـی فـرودسـت را قـائـل بـودنـد،                      

: شان برای زنان از قول گوبلز وزیر تـبـلـيـغـات هـيـتـلـر                    برنامه
و »   تقسيم  کار جنسيتی صحيح و طبيـعـی        « برقراری مجدد   

» های به وضوح متمایزی به مـردان و زنـان              حوزه« اختصاص  
کـردنـد، هـيـتـلـر و              بود و مادری و توليدمثل را تقدیس مـی         

) کـردنـد     که به زنان تشـبـيـه مـی         ( ها را     ها، زنان و توده     نازی
خواهند کـه از چـيـزی            آنها می « :   دانستند  نيازمند ترس می  

خواهند که آنـهـا را بـتـرسـانـد و بـه                    کسی را می  .   بترسند
 .»فرمانبرداری لرزان بدل کند

 
اثـر  »   زنان در تکاپو؛ فمينيسم و کنش اجتمـاعـی        « )   ٢

 )نشر شيرازه(شيال روباتم 
هـا،    های اجتماعی، گروه    کتابی که تاریخ پر تب و تاب حرکت       

هـای     های زنان و نـقـش زنـان در جـنـبـش                   افکار و فعاليت  
. کـنـد     سياسی و نگاه آنها به آن را روایـت مـی               -اجتماعی

توان از اول به آخر خواند، هم از آخـر بـه                 کتابی که هم می   
 .اول و هم فصل به فصل و پراکنده

های زنان از دوران باستـان و       ها و جنبش    کتاب روایتگر حرکت  
های ميانه و رنسانس، انقالب فرانسه، جـنـبـش ضـد                سده
آمریکا، جنبش چارتيستی کارگـری     )   جنگ داخلی ( داری    برده

هـای هـجـده و          های سوسياليستی قرن    انگلستان، جنبش 
نوزده، انقالب روسـيـه، انـقـالب چـيـن، انـقـالب هـنـد تـا                         

مـيـالدی و     )   دهه زنان   ( ١٩٧٠ و   ١٩۶٠های    های دهه   جنبش

در جـای    .    ميـالدی اسـت     ٩٠ی    های معاصرتر تا دهه     جنبش
ها به مسائل گوناگون اجتماعـی و مسـائـل         جای این روایت  

های متفاوت زنان نسبت به این مسـائـل           متعدد زنان، دیدگاه  
هـایشـان      های آنها بـرای رسـيـدن بـه خـواسـت                و خالقيت 

 . خوریم برمی
 : به نقل از کتاب

 :به برادر خود) زن دهقان جوان ویتنامی(تریو تای ترین «
آرزویم این است که بر بال توفان سوار شـوم، امـواج را رام                 

خواهم دشمن را عقب بـرانـم         می.   ها را بکشم    کنم و کوسه  
من به زندگی انبوه زنان معمولی که تن        .   تا مردم نجات یابند   

 .»دهند، رضایت نخواهم داد به خفت و خواری می
 
نشـر  ( به قلم مارلن توینينگا      »   زنان مخالف جنگ  « )   ٣

 )آگه
در این کتاب مبارزه زنانی حکـایـت شـده کـه بـا جـنـگ یـا                     

مقدمـه  .   اند  خشونت یا قاچاق یا کودتا یا استبداد رویارو بوده        
این عـنـوانـی      .   » تولد زن متکثر  « :   کتاب عنوان با معنایی دارد    

یکی از روایات کـتـاب      .   است که امروز نيز  شاهد آن هستيم       
از جهت تشابه با جنبش جاری  جالـب تـوجـه اسـت و آن                    

 .حکایت آرژانتين است
ها به ميدان مادران شهرت یـافـتـه            ميدان مه، ميدان دیوانه   « 

 تن از زنان جمع شدنـد تـا     ١۴در همين ميدان بود که .  است
که با کودتا به ریاست جـمـهـوری         "   ویدال" ای را به      نامه  شکوه

همگی آنها در حالی که مضطرب و   .   رسيده بود، تقدیم کنند  
های پر از خوراک و لباس از این سربازخانـه            وار با زنبيل    دیوانه

به آن سربازخانه و از ایـن سـربـازخـانـه بـه آن وزارتـخـانـه                       
دویدند تا همگی سوال مشترکی را بپرسند با یـکـدیـگـر               می

آنها از مسئـوالن سـراغ فـرزنـدانشـان را              .   آشنا شده بودند  
کـردنـد یـا نـاسـزا           شان می گرفتند و در جواب یا مسخره      می
ارتش آرژانتين به نام دفاع از غرب، با تاکيد بـر           …   شنيدند  می

های فنی افسران فـرانسـوی        برقراری امنيت ملی و با کمک     
های نظامـی     که به تازگی از الجزایر بازگشته بودند و آموزش        

ها برایشان تـدارک       دکترینی که حقيقتا آمریکایی     -آمریکایيان
نظامی اهریمنی به وجود آورده بودند که هـدف            -دیده بودند 

بـه  .   شان صرفا ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم بود    اصلی
» نـيـروهـای مـخـرب       « همين منظور گروهی را تحت عـنـوان        

ربودند و در مراکزی که به منظور دسترسی به هدفشان         می
دادنـد و عـاقـبـت بـه قـتـل                   ترتيب داده بودند، شکنجه می    

هـای     رساندند و در نهایت اجسـاد آنـهـا را بـه شـيـوه                     می
انداختند و یا به طـور پـنـهـانـی             به رودخانه پالتا می     -متفاوت
 .»شد می» مفقود« یا  -کردند دفن می

مقایسه این حرکت با حرکت مادران عزادار هـر شـنـبـه در                 
 .دهد ها شباهت تاریخی را نشان می پارک

 ١“انقالب مرغ منجمد”
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دادِ  بی داد؛ نخستيـن زنـدان        « )   ۴

» ) ١٣۵٠-١٣۵٧( زنـان سـيــاســی       
گردآوری ویدا حـاجـبـی تـبـریـزی            

 )انتشارات بازتاب نگار(
این کتاب که متاسفانـه جـلـد دوم آن           

جلـد دوم    ( اجازه انتشار در ایران نيافت    
به زندان زنـان سـيـاسـی در پـس از                

، )  پرداختـه اسـت     ۶٠انقالب و در دهه     
بيانگر مسائل زنان در زندان، نگاه آنـهـا         

های مقاومت آنـهـا در          به زندان، شيوه  
زندان و طرز برخورد زندانيان با یکدیـگـر         

بـخـشـی از کـتـاب کـه دارای               .   است
 :کنم تناسب با امروز است را نقل می

ها نـظـر جـدیـدی را           یکی از همبندی  « 
. پيش کشيد که بـرایـم آمـوزنـده بـود             

گفت باید تعریف روشن و دقيقی از        می
آیا تجـاوز فـقـط       « .   تجاوز داشته باشيم  

آیـا تـمـام      « ،   » امری جنـسـی اسـت؟      
کارهایی که بـه زور بـر مـا تـحـمـيـل                  

شود، تجاوز به حریم ما نـيـسـت؟            می
 … و

به راستی هم مگر شکنجه، اهانـت و         
ناسزا، حتی نگاهی تـحـقـيـرآمـيـز یـا              
شهوانی نوعـی شـکـسـتـن حـرمـت             

شـود؟     انسانی و تجاوز محسوب نمـی    
بــرایــمــان تــعــریــف کــرد کــه هــنــگــام          
دستگيری و انتقال به کميـتـه، مـامـور           
ساواکی که کنارش نشسـتـه بـود بـا            
استفاده از فرصت او را دستمالی کرده 

بود، آیا ایـن کـار تـجـاوز           
 نبود؟

قصد داشـت در دادگـاه        
رسما اعالم کند که بـه       

اما .   او تجاوز شده است   
در دادگاهی غيرعلنی و    
فرمایشی، حـتـی ایـن        
فــرصــت را هــم بــه او          

 .ندادند
. این بحثـی بـود جـدیـد         

انگار تازه متـوجـه شـده        
بودیم که هـمـه مـا بـه           
نوعی مورد تـجـاوز قـرار        
گــرفــتــه بــودیــم و قــرار       

ــی ــم      مـ ــيـ ــتـ ــرفـ آن .   گـ
های سنگينی که     مشت

ــه ســر و صــورت و              ب
زدنـد،     هایمان می   سينه

ای    آن باتومهـای بـرقـی      
کردند،   ها متصل می    که به نوک پستان   

هـای     ها در برابـر چشـم        آن لخت کردن  
هـای رکـيـک         هيز بازجوها، آن فـحـش      

 .»همه و همه تجاوز بود… جنسی و

 
اثر سـيـمـون      »   جميله بوپاشا« )   ۵

 )نشر علم( دوبووار 
داستان تجاوز به دختری با این نـام در          

های الجزایر، توسط  فرانسویـان،        زندان
و ماجرای پرونده او  و پيگيری وکيـلـش          

، به  " سيمون دوبووار " و  "   ژیزل حليمی " 
عنوان روزنـامـه نـگـار، روشـنـفـکـر و                 

هـا و       نویسنده، برای افشای شکنجـه    
داستـان  .   تجاوزات فرانسویان در الجزایر   

سرکوب جنبش انقالبی الجزایر توسـط      
تــحــت عــنــوان   "   جــمــهــوری فــرانســه  " 
، داسـتـان     " عمـلـيـات مـوش کشـی         " 

ها و همکاری مشترک قـاضـی         بيدادگاه
و پليس و پزشکی قانونی و کميسيون       
به اصطالح تـحـقـيـق بـرای سـرپـوش              

 .گذاشتن بر جنایت
 بـه بـعـد، هـمـه مـا               ١٩۵۴از سال    « 

شرکای جرم کشتار دسـتـه جـمـعـی           
مردم ملتی بودیم کـه تـحـت عـنـوان              
ســرکــوبــی اغــتــشــاش و شــورش           
ــراری              ــرق ــه و ســپــس ب ــاران ــک ــراب خ
مردمساالری و آرامش، بيشتر از یـک         

 .»ميليون انسان را قربانی کرد
 
زن شورشی؛ زندگی و مـرگ       « )   ۶

تـالـيـف مـاکـس        »   رزا لوکزامبورگ 
 )انتشارات رسا(گالو 

داستان زندگی زنی که سرخی مبارزه      
. و عشق را به هم پيوند زد و معنا کـرد          

با نه گفتن به هر اقـتـدار،        "   رزای سرخ " 
با جـان فشـانـی در مـبـارزه، بـا آزاد                  

نظيرش در    های بی   اندیشی، با توانایی  
نظریه و سازمانـدهـی و بـا عشـقـی              

سرشار الگویی است بـرای آمـوخـتـن          
 .زنان و دختران در جنبش جاری

ما یک دوران پـر شـکـوه را تـجـربـه                 « 
منظـور مـن از پـر شـکـوه،              .   کنيم  می

دورانی است که مسائـلـی بـا ابـعـاد             
گسترده، مسائـلـی مـهـم را بـه بـار                

آورد، دورانی که ذهـن را تـحـریـک             می
را »   نقد، ریشخند و جـوهـر       « کند،    می

هـا را       نماید، شـور و شـوق         ایجاد می 
گسلد و به ویژه دورانی پربار        زنجير می 

 . »و آبستن رویدادها
 

 :نوشت پي
عــنــوان »   انــقــالب مــرغ مــنــجــمــد    «   -١

کـه در    "   سعاد الصباح " شعری است از    
و »   مرغ مـنـجـمـد     « آن به کنایه از تعبير      

که بـه وضـعـيـت         »   مرغ کنسرو شده « 
کند و از      زنان اشاره دارد، استفاده می    

  .گوید انقالب آنان سخن می
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 : گفتند

 » !خواهيم که بميريم خواهيم، نمی نمی«

 

 گفتند 

 ! دشمنيد

 ! دشمنيد

 !خلقتان را دشمنيد

 چه ساده، چه به سادگی گفتند 

 و ايشان را چه ساده

 !چه به سادگی کشتند 

 و مرگ ايشان چندان موهن بود و ارزان بود  

ای ابلهانه    که تالش از پی زيستن به رنجبارتر گونه            

 :نمود می

 سفری دشوار و تلخ  

 از دهليزهای خم اندر خم و پيچ اندر پيچ 

  !از پی هيچ

 نخواستند که بميرند،

 تر که مرده باشند يا از آن پيش 

 بار خفتی بر دوش برده باشند 

 

 الجرم گفتند که 

 خواهيم،  نمی« 

 »!خواهيم که بميريم نمی 

 ای بود پنداری و اين خود وردگونه 

 که اسبانی ناگاهان به تگ 

 .های گردناک صعب به جلگه فرود آمدند از گردنه 

 ی ايشان و برگرده 

 .ها برآهيخته مردانی با تيغ 

 و ايشان را تا در خود باز نگريستند 

 جز باد هيچ به کف اندر نبود 

 جز باد و به جز خون خويشتن،

 خواستند  چرا که نمی 

 خواستند نمی

 خواستند نمی

  که بميرند 
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