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  جھانگير محبی: فرستنده

       ھوای آزاد                                                                                                                کيوان باژن

  ادبيات و ھنر                                                                                                          ٢٠١١ دسمبر ٠٧

 خصلت روشنفکری و توده ئی جنبش دانشجوئی

 !گرامی می داريم  آذر را١۶ياد 

  

ضاعف فکری که از گرد انرژی م. شی استيآزاداندۀ يری اوليد و شکل گيدانشگاه محل تبادل افکار؛ عقا          

ن خود طی مدت يالوگ بيرعنوان دانشجو و با برقراری ديآمدن تعداد بی شماری از افراد طالب علم و معرفت؛ ز

 - سامانی ھاو به تريبونی برای انتقاد ازنابره شده رھا گردد يلی ذخيد؛ می تواند به عنوان پتانسيکوتاھی به وجود می آ

 م؛يروی فکری عظين نيل شود و از آن جا که اي تبد- تراز آن و درسطح جامعهدانشگاه و چه فراۀ چه درمحدود

گرتحرکات و نھادھای اجتماعی چون يکن به نوعی می تواند مرزخود را با ديخصلتی روشنفکری دارد؛ ل

  .؛ به راحتی مشخص کند»یکارگر«

ده و به جمع بندی آن پرداخته تا  ونظرات گوناگون؛ خود را محک زءدانشجو در واقع دربرخورد با آرا          

حرکات و تحوالت . زی کندي پی ر- کیيالکتي البته باسرشتی د- ن پروسه با عنصرآگاھیيربنای فکری خود را درايز

ن جا متوقف شود؛ بی شک ناقص يد و البته اگردرھمين روند است که به وجود می آيان به طورکلی با ھميدانشجو

  .خواھد ماند
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ن تعامالت و تبادل ھای فکری يدی کلی ھميم؛ در ديمی شناس» یئجنبش ھای دانشجو«رعنواني آن چه را که ز      

  .می شود تا به اقدام دست بزند ک روشنفکر به تفکر وا می دارد و باعثياست که دانشجو را به عنوان 

م دانشجوھا به ھرحال يمی دان. تی آن استگاه طبقاا برجسته و با ارزش می کند؛ خاستن جنبش ريآن چه اما؛ ا    

گر جنبش يبه عبارتی د. مرتبط می شوند» مردم«ن رو به راحتی با ياز ا. طبقات و اقشارمختلف جامعه اندۀ ندينما

. یئ گر تودهيک سو خصلتی روشنفکری و از سوی دياز . ف می شوديخته و تعريی با دو خصلت مکمل آمئدانشجو

  .م ماندن جنبش می شوديو باعث عق بوده ن دو مقوله گردد بی راھهيی ائر به جدادگاھی که منجيھرگونه د

  

ل اقتصادی؛ يد با مساين رو باياز ا. ش استيخوۀ ان روشنفکری جامعيعه دار جريب؛ طلي دانشجو به ھرترت    

 ۀه دھنديبونی که دارد بتواند ارايتا با تر رديکه ارتباط بگنه تنھا ؛ھم سو شده بل» مردم«عی اسی؛ فرھنگی و اجتمايس

ن جنبش نتواند خود يم اگرايئن جا است که می گويست ھمدر .مطالبات مردمی بوده؛ خواستارحل مشکالت شان باشد

ی اش درواقع نه تنھا نمی ئم ماندن خصلت توده يرون بکشاند؛ آن گاه با عقيواری دانشگاه بيچھاردۀ را ازمحدود

  .انجام داده است کاری صنفی و گاه به شدت تقليل گرايانه که تنھا؛فه اش به درستی عمل کند بليتواند به وظ

چرا . ل صنفی؛ ظلمی است که به آن می شودين جنبش اجتماعی به مسايد خاطرنشان کرد محدود کردن ايا با ام   

تی اجتماعی دارد و ھمانند ھر جنبش اجتماعی يی است و ماھئی ازحرکت ھای توده ئی؛ روبنائکه جنبش دانشجو

ستی و ضداستعماری ياليامپری بخش جھان سوم؛ جنبش ھای ضدئجنبش ھای رھا گری مثل جنبش ھای کارگری؛يد

ش تر يا صلح ؛ حامل اصلی مطالبات مردم است و به ھمان اندازه و گاه بين ھا شان جنبش زنان؛ سبز يدتريا جديو 

ان به يبون دانشجوين انتظار را برمی تابد که تريز؛ ايمردمی بودن جنبش ن. کال باشديمی تواند و اجازه دارد راد

ن يگر عمل کند و تنھا به اياجتماعی و فرھنگی از سوی د، اسیيک سو و سياز ابعاد اقتصادیۀ خود درھمۀ فيوظ

  .ديمی خود را با مردم محکم ترنمايصمۀ ب است که می تواند رشتيترت

خ البته جوان؛ ين تاريد که در طول ايران؛ به راحتی می توان ديی ائجنبش دانشجوۀ خچيبا نگاھی به تار          

ت يثيب ازحين ترتيازخواست ھای صرفا صنفی خود فراتر رفته وبه مطالبات مردمی توجه نشان داده و به اتوانسته 

ن جنبش ھای يکه به نوعی آغاز » ٣٢آذر١۶«ی ئان به جز حرکت دانشجوين مين جنبش دفاع کند که از ايا

  .اشاره کرد» ٧٨ريت١٨«ز محسوب می شود؛ می توان و بايد به يران نيان ايدانشجو
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تنام خود؛ نشان يکا به خصوص ويامرۀ است ھای توسعه طلبانيو س» کسونين«به سفر ياناعتراض دانشجو       

ران جان باختند و با خون خود يرآھن کوه مردان ايان آن ؛ سه تن ازشيکه درجر آگاھی سياسی دانشجويان بودۀ دھند

  .ی گذاشتندقدامان شاه و عامالنش با ا بهگری رين ديننگۀ لک

رشادت ھا و جان بازی ھای ۀ  و با گرامی داشت ھم- اتفاق افتاد » ٧٨ريت١٨«ن چه که درآ ان اما؛ين مي در ا  

توانست فصلی  دا کرد به خوبیيکاری صنفی نبود؛ بل ازآن جا که خصلتی مردمی پ تنھا  البته که-ششرکت کنندگان

  .و به جلو ببردی رقم بزند و آن را از نظر کيفی رئجنبش دانشجوۀ جديد و رو به رشدی را برای تاريخچ

ان به عنوان قشر روشنفکر؛ باعث يحرکت و تحول فکری دانشجو اين نکته را ھم بايد خاطر نشان کرد که گاه     

له باعث شده تا أطی خاص خود را نشان دھد که اين مسي خودجوش و ناخودآگاه باشد و در شرا می شود اقدامات شان

تعبير شود و آن ھا با اتھاماتی از سوی برخی کوته نظران مواجه حرکت دانشجويان به نوعی آشوب و ھرج و مرج 

ا يزی نمی دانند و يگونگی آن چا ازچيھرج ومرج می پندارند دراشتباه اند و به واقع  ليکن کسانی که آن را. شوند

ن يترديب خواستارمرعوب کردن آن اند و به اين منظور به اعمال شدين ترتين اقدامی وحشت دارند و به ايازچن

 از آن سلب کند و يا به تعويق اسی رايرشد و بلوغ سۀ ب ممکن است گاه اجازيکه به ھر ترت پردازند می سرکوب ھا

ل يری فعال در قبال مسايان وموضع گينقش دانشجو  پی بردن به-  و اتفاقا مھم ھم ھست- زی که ھستياما چ. ندازدبي

ن يچ حکومتی از بيچ فشاری از جانب ھياست که با ھ  شانۀکيد ھرچه بيش تر در انتقاد از گذشتأو ت رامونیيپ

   .رود نمی

  

ی يابند؛ چاره ای ئی رھائن اتھامات و اعمال چنين سرکوب ھايتارآن اند که ازفشار اان اما؛ اگرخواسيدانشجو       

ا يسرکوب ھا برای درھم شکستن و ۀ فراز و فرودھا؛ علی رغم ھمۀ ع تر علی رغم ھمين که ھرچه سريندارند جز ا

» جسارت «و» یآگاھ«ش پرداخته؛ با دوعنصرين حرکت جمعی؛ به اعتالی فکری خويد کردن ايحداقل ناام

دوار يش تر اميب می توان ھر چه بين ترتيبه ا. پرداخته و مسير آينده را ھرچه بھتر ھموار کنند ازدرون؛ به نقد خود

 شان برای ساخت ۀ با نقدی به شدت بی رحمانه و راديکال از عملکرد گذشت-سرخ دانشجويان شه ھایيبود تا اند

   ...! حرکت ھای پر ثمرتری را رقم بزند -فردا

  وان باژنيك  توسط ٠:٣۵ ساعت١٣٨٩سه شنبه شانزدھم آذر نوشته شده در  +

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  نجات انسانھا انترناسيونال است؛

به حقيقت است صلح اعتراِف آشکار  

 

 


