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و با توجه به    از سوی گروهی از دانشجویان برای سایت نقد ارسال شده است  حاضری  نوشتهتوضیح نقد:  

 شود.منتشر مینویسندگان نام ذکر شرایط جنبش بدون 

** 

ی اخیر نویدبخش روزگاری نو در  تهمند دانشجویان در چند هفشکوه هایکنشدانشجویی و  گیری جنبشاوج 

ها، از تجمع و  شکال مختلف بروز این کنش. ادر سراسر جامعه است اعتراضی    گوناگون  هایگامی جنبشهم

بخش مهمی از خیزش انقالبی این روزهای کشور است. اما تداوم و اثرگذاری  ،  تحصن گرفته تا اعتصاب و بیانیه

ای های فضای دانشگاه و شرایط خاص دانشجو در مقام سوژهتر ویژگیجنبش دانشجویی مستلزم بررسی دقیق

از سوی دیگر  کاوی عمیق اقدامات فعلی و آتی رژیم برای سرکوب دانشجویان  سیاسی از یک سو، و وا -نفیص

شان  هتر درباروگوی بیشآید پیشنهادات و مسائلی تاکتیکی است که بحث و گفتمی  . نکاتی که در ادامهاست

ن نکته  ترین مسئله در نظر گرفتن ایمهمرو یاری برساند.   های پیشِتر مسیر و چالشتواند به درک عمیقمی

جامعه    خیزش انقالبی کنونی برآیندی است از تمامی تضادهای جنسیتی، اتنیکی، اقتصادی و اجتماعیِ   است که 

ن ترتیب،  توان هیچ بخشی از خیزش را برابر با کلیت آن قلمداد کرد. به ای، و به همین دلیل نمیبا رژیم حاکم

پیش نه »موتور  دانشجویی  نماینده  جنبش  نه  و  است  جامعه  جنبش  ران«  این  از  بخشی  بلکه  آن،  مظهر  و 

راهی کند. بدیهی  های خود با جنبش همها و بالقوگیو باید با شناخت دقیق امکانگسترده و سراسری است  

نیرو  است که با اتکا به  خواست اصلی    سرنگونی رژیم که  تواند به ی خود نمیهیچ بخشی از جنبش صرفاً 

یاری  وفقط با همپیشِ روی خیزش فقط  انداز چشم  که جاآن از   ، بنابراین  کنندگان است برسد. ی مشارکتهمه

هایی را به خدمت بگیرند تا  تاکتیکهای متنوع باید  ی شاخهشود، همهها حاصل میراهی تمامی بخشو هم

 ی مداوم را داشته باشند. ترین امکان مبارزهترین اثرگذاری و بیشبیشدر مسیر بلند رسیدن به هدف 

 ضرورت ترین : مهمبستگی و کنش جمعی. تقویت هم1

ها یا  تر در تشکلی جنبش دانشجویی اغلب شامل دانشجویانی است که پیش از این کمدور تازهدانیم که  می

های رسمی گیری تشکلهمیشگی رژیم مانع از شکل  هایاند. از طرفی سرکوبهای دانشجویی فعال بودهکنش

بستگی  ترین مسئله در شرایط فعلی تالش برای تقویت ارتباطات و هم. مهمشده است و غیررسمی دانشجویی  

بستگی کمک کرد. مسئوالن امنیتی  گیری به تقویت این همهای جمعی تصمیمتوان از طریق فرآینداست. می

رو  د تمام فعاالن روبهحرکتی برای حذف یکی از دانشجویان با واکنش واضح و واحدانشگاه باید بدانند هر  

های گوناگون در سراسر کشور  بستگی هم درون هر واحد دانشگاهی و هم میان دانشگاهخواهد شد. این هم
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  وفقط دوشادوش ما در این رزم مشترک فقطبرای اقدام هماهنگ و سراسری کمک کند.   یتواند به تمهیدمی

چینی برای  ترین نکته زمینهمبارزه کنیم. عاجلدیگر بایستیم و  رسیم. پس باید در کنار یکهم به پیروزی می

نباید از یاد برد که خیزش  در جنبش دانشجویی و همچنین در کل جنبش است.  اقدامات هماهنگ و سراسری  

ابتدای مسیر بلندِ پیشِ ت در این مسیر مستلزم آمادگی برای  روی خود قرار دارد و موفقی انقالبی جاری در 

ها و تشکیالتی است که  دادن به شبکه  ترین کار شکلمدت و بلندمدت است. مهمجمعی در میانهای  کنش

ی  های اعتصاب، کمیتهتشکیل کمیتهپیش بردارد.   به ناپذیر رو کننده گامی برگشتتواند در روزهای تعیینمی

ی حقوقی به زندانیان دانشجو و  ی حقوقی برای مشاورهتعلیقی، کمیتهپیگیری وضعیت دانشجویان زندانی و  

اند یا بنابه شرایط  ز حضور در خوابگاه منع شدهی اسکان برای دانشجویان خوابگاهی که اغیردانشجو، کمیته

شهرهای  ی زندانیانی که از  طور کمک به اسکان خانوادهامنیتی امکان بازگشت به خوابگاه را ندارند، و همین

چنین  مهتوان انجام داد.  جمله اقداماتی است که می آیند و... از یری وضعیت زندانیان خود میدیگر برای پیگ

تکیه که  داشت  نظر  در  بیشباید  به  ی  خطر  تشکلازحد  این  با  صنفی،  شوراهای  مثال  برای  علنی،  های 

دارد بخش مهمی از ارتباطات از میان    ی صنفی امکانشدهروست که با دستگیری فعاالنِ اغلب شناختهروبه

 ها و تشکیالت تازه کرد.  برود و روند مبارزه مخدوش شود. از همین حاال باید شروع به تشکیل کمیته

تواند  های خیزش نیز در نظر گرفته شود، نخستین اقدام میزمان باید ارتباط ارگانیک و مداوم با دیگر شاخههم

تحت    هایی و ملتاتنیکهای  گروه  ، کارگران، پرستاران، پزشکان و آموزاندانش،  زنانبستگی با  ارسال پیام هم

  ستم باشد.

 . شعار یا مطالبه: کجا بایستیم؟ 2

  شعار علیه رهبر رژیم، از  زنیمو فریاد می  شنویمشعارها را می  ترینرادیکالهای دانشجویی  این روزها در تجمع

روی شتابان جنبش است  برگ سرکوب تا خواست علنی سرنگونی؛ شعارهایی که از یک سو تجلی پیشو سازو

  . اما داندم بالمنازع ذهن و بدن ما میی قداست و قدرت رژیمی که خود را حاکشکستن هاله  و از سوی دیگر

راه  رد مشخصی به همراهی با خیزش انقالبی چه دستاوجاست که طرح این شعارها غیر از اعالم همپرسش این

ساقط شود یا جامعه به خیزش واداشته شود؟ نباید از  دارد؟ آیا قرار است صرفاً با طرح شعارهای رادیکال رژیم 

ی تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه با رژیم  یاد برد که خیزش انقالبی فعلی محصول سر باز کردن همه

از ابتدا نیز برخاسته  ها و اقشار تحت ستم ی زنان و ملیتجمهوری اسالمی است و مبارزات مداوم و قهرمانانه

بخش و هر    هر  که عقب راندن رژیم در  باید در نظر داشته باشیم  . بنابراین بودشدنی  نااز همین تضادهای حل

لغو حجاب  تواند دستاوردی برای کل جنبش و نه صرفاً در همان بخش خاص باشد.  ی سرکوب و ستم مینقطه
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از    « کارگری و مطالبات ولو »صنفیِ  لغو سانسور،  ،اتنیکیاجباری، مطالبات   غیره نه »رفرم« که قطع یکی 

یش برای تحقق »زن، زندگی، آزادی«  های »درخت تناورِ« رژیم جهل و سرکوب و در نتیجه گامی به پشاخه

های کار، از زاهدان و چابهار تا تبریز  ها و محیطبامها و پشتخیابان  مدارس و  ها ودر دانشگاه  ی ما همه  ؛است

کنیِ اصفهان خواستی جز ریشهآباد و یزد و  و سقز و اردبیل و سنندج، از مشهد و قوچان تا اهواز و ایذه و خرم

اما نباید از یاد ببریم که این مهم جز با انتخاب    .ای نو و برابر نداریمبنیان نهادن جامعه  این درخت پوسیده و

نشینی آید. پیشنهاد ما نه عقبابزارهای موجود به دست نمیی درست از  های مبارزاتی و استفادهدرست تاکتیک

سوی هدف است. مسلم است که  هایی محکم و سنجیده به  از شعارهای رادیکال و بحق، که برداشتن گام

ترین  برای مثال لغو حجاب اجباری برابر با سرنگونی رژیم نیست، اما خالی کردن دست رژیم از یکی از بزرگ

آید. »زن، زندگی،  به شمار می  زستیزش نیناپذیر از ایدئولوژی انسانابزارهای ستم بر زنان است که بخش جدایی

زنی سویههمهآزادی«   گوناگون  بر میهای  در  را  رژیم مرگدگی  رانده شود، گیرد، هر جا که  آفرین عقب 

جنبش دانشجویی باید بر طرح    گیرد. از همین رو معتقدیمزند و جامعه قدرت میای از زندگی جوانه میشکوفه

تفکیک جنسیتی در    : از زدودنی سرکوب دست به مقاومت بزندو در هر نقطه  کند  مطالبات مشخص پافشاری

و خروج    های انضباطیو انحالل تمامی کمیته  گرانهلغو قوانین سرکوب  فضاهای دانشگاهی گرفته تا سراسر  

 البته توقف برخورد نهادهای امنیتی با دانشجویان. نیروهای امنیتی و بازوهای »دانشگاهی«اش و 

توان همین شعارها را تکرار  ها نیست، میکنیم که بحث ما کاستن از رادیکالیسم شعاربار دیگر خاطرنشان می

ماند یادآوری  ای که میها را در بطن مبارزه و مقاومتی هرروزه برای عقب راندن رژیم گنجاند. نکتهکرد و آن

ی  مند سراسری را در چارگوشهاین جنبش شکوهی ریسمانی است که  آزادی« به مثابه  مداوم »زن، زندگی،

زمان این شعار را سر داد و از طرفی  توان همطور میجاست که چهپرسش ما اینکند، کشور به هم متصل می

کنیم های »مقدس« را درک میزدایی از شمایلخشم و تالش برای قداستزده را فریاد زد؟  شعارهای جنسیت

سیاسی و  فقط خواهان انقالبی  فراموش نکنیم که خیزش انقالبی ژینا نهایم، اما  دلو با آن از عمق جان هم

طرح  هدف  با  اجتماعی  انقالبی  که  رژیم،  جامعهنابودی  همریزی  و  رفقا  است.  برابر  را  کالسیای  هایمان 

زده دارد؟ آیا  آزادی« چه سنخیتی با شعارهای جنسیت  خوانیم: »زن، زندگی،اندیشیدن به این پرسش فرامی

در گام اول نمود هیوالوارش،  خواهیم  ستیزی نیست که میستیز و انساناین شعار تجلی همان فرهنگ زن

 کن کنیم؟را ریشه ش مراتبی و نابرابریعنی رژیم جهل و سرکوب، و در گام بعدی کل نظام سلسله
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 یابی به مطالبات یا نخستین نمود اعتراض؟ . اعتصاب: ابزار دست3

راه  ی بیرون از دانشگاه همدهگسترگیری خیزش انقالبی ژینا، با اعتراضات  از همان نخستین روزهای شکل 

های  حضور در کالسهای اعتراضی درون دانشگاه از تجمع به اعتصاب و عدمو دیری نگذشت که کنش  شدیم

روزهای نخست  درس رسید. اما اکنون باید به این مسئله فکر کرد که آیا روی آوردن به اعتصاب از همان  

ن به مطالبات مشخص استفاده ی تهدیدی برای رسیدبهترین نتیجه را به بار آورد یا باید از آن به مثابه  توانست 

زنیم تا فقط اعتراض خود را بیان کنیم یا هر کنش را  شویم و فریاد میدیگر جمع میآیا در کنار یک  ؟کنیم

می نهایی  هدف  سوی  به  آن  دانیم؟گامی  که  نداریم  میشکی  کشور  سراسر  در  روزها  این  دیگر چه  بینیم 

انقالبی است که »اعتراض« نیست، گام خواهد کمر سرکوب و ستم را در تمامی اشکالش  می  های نخست 

کار   ها را بهمندانه آنهایش را بشناسد و هوشبشکند و نظمی نو برقرار کند. بنابراین نیروی انقالبی باید حربه

کند، دیگر هایش را شلیک میی گلوله. سربازی را در نظر بگیرید که در همان ساعات نخست نبرد همهگیرد

ترین ابزار دانشجویان  های درس مهمماند؟ اعتصاب و لغو کالسرین لحظات چه در دستش میتحساسبرای  

 های آن را بشناسیم و فقط در زمانی استفاده کنیم که به دستاورهای مشخص برسد.  است، باید امکان

منه و گذرا  داای کمکوشد شرایط جامعه را عادی جلوه دهد و خیزش را پدیدهشدت میدانیم که رژیم بهمی

در شرایطی که هر روز خبر از دستگیری یا تعلیق  تواند بسیار مفید باشد. ای است که میمعرفی کند. این نکته

تواند  ها میآید، تهدید به اعتصاب و فراتر از آن اقدام عملی برای لغو کالسای از دانشجویان میو اخراج عده

های ابتدایی  ب ایستاد. سوزاندن این ابزار در همان گامد سرکوتهدیدی باشد که از طریق آن در برابر این رون

نهادهای سرکوب باید بدانند که نباید انتظار داشته باشند برخورد و تهدید دانشجویان در  اندازد. آن را از اثر می

هایمان  بدون حضور تمام همکالسی  ماند.ب رود و جنبش دانشجویی در برابرش ساکت  »شرایط عادی« پیش  

حذفمان کند. این خط قرمز ماست و از هر راهی برای  چیز »عادی« نیست و اجازه نخواهیم داد کسی  هیچ

 نشان دادن این خط قرمز استفاده خواهیم کرد. 

له  توانیم به کار ببریم، مسئهایی است که میتحصن، تجمع، تظاهرات، اعتصاب و حتی اشغال دانشگاه حربه

است تمهیداتی  به  اندیشیدن  استفاده  فقط  حربهبرای  این  از  بهنگام  و  درست  اینهمهها.  ی  مستلزم  ی  ها 

هایی استوار برداریم  هاست. باید آماده باشیم و گامهای اخیر و انتخاب درست تاکتیکی هفتهبازاندیشی تجربه

 ن!«ایم تا پایا»قسم به خون یاران، ایستادهو مدام تکرار کنیم: 


