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 آموخت؟ توانمی چه دوچکه از

بخشرهایی مبارزات اتصال یحلقه دانشجویی، جنبش

خانی مینا

 جججدی هایپرسش ،گرایانهواقع سیاست لوای در گراییآرمان یتخطئه  و88 جنبش افول از پس ویژه به ایران، امروز یویژه شرایط در
 رونججد در اشادامه در و انتخابججات در» شججرکت عججدم یججا شججرکت« چرایججی سر بر بحث  و92 انتخابات هیاهوی در که هستند مطرح

 «سیاسججت بججه توسججل بججرای کججه دست، این از هاییاند. پرسشمانده پاسخبی انگارانهسهل یا عامدانه ،غرب با ایران ایهسته مذاکرات
 از غیججر «سیاسججت» چیججزی کججه است ممکن مسأله این تصور برآمد: آیا آنها پاسخ یافتن پی در و بازگشت آنها به باید ناچار مردم» به

 گرفتججه کججار بججه شانمنافع جهت در و مردانولتد دست به که باشند ُمهرگانی از غیر «مردم» چیزی و باشد، مرداندولت منافع بازی
 زمانی تنها که مدارانیسیاست نباشد، مدارانسیاست دعوی محل تنها سیاست که ایمرحله به رسیدن برای هست راهی چه شوند؟می
 زمججانی تنها آنها برای مردم و باشند داشته مشروعیت تأمین به نیاز عمومی، افکار نزد و سیاسی یصحنه در که کنندمی » یادمردم« از

 هاینظام تائید و تثبیت یوسیله تنها مردم آیا کنند؟ موجه عمومی افکار در سیاست یصحنه در را آنها حضور امکان که دارند عینیت
 کسججانی همججان صدایان،بی یروزمره هایدغدغه دنبال به مشخصن که سیاستی مردم؛ سیاست هستند؟ ساله چند هایچرخه در مستقر

 و رونججدمی محججاق بججه هاآرمان کدامین: است این پرسش ؟شود نمایان کجا است قرار ،هستند چیزبی و قدرتبی پول،بی چهره،بی  که
شوند؟می قلمداد ناممکن مسلط گفتمان یسلطه زیر و شوندمی گرفته ریشخند به ،روندمی محاق به چرا دقیقن

 کججردن زنججده برای راهی کردن پیدا به معطوف کهآن از پیش که گویی است، دادن رخ حال در ایران سیاست یصحنه در امروز آنچه
-88 مردمی رخداد  تثججبیت صججدد در بود- باشججد، تاثیرگذار و یافت عینیت سیاست یصحنه در هاسال از پس مردم حضور که جایی 

 88 درسججال که مردمی همان رای با دولتی هایصندلی کردن پر طریق از است؛ شده گشوده اشبردن محاق به برای که است مسیری
 نماینججدگی و معنی را آنها مطالبات که دستگاهی هیچ به احتیاج بدون را بودن خود صدای  و»بودن «مردم یقوه و توان که دادند نشان
.دارند ،کند

 فعلی مرسوم شکل در بنیادین خواهیتحول هرگونه گویی که است رفته پیش سمتی  به92 انتخابات از پس ویژه به ایران سیاسی فضای
 که این ترشود. عجیب باز مردم سیاست سمت به نیست قرار راهی است. هیچ ماندن مهجور به محکوم پیش از سیاسی» بیش «فعالیت

 باشند، خود نیازهای صدای خود محو ْرمطالبه و دیالکتیکی فرآیندی «مردم» در که جایی مردم سیاست گویی که شودمی وانمود طوری
 ینماینججده نیست قرار نهادی هیچ که درآیند تاثیرگذار هایهتود شکل به جمعی فرآیندی در و بیاندیشند شان رویروبه سیاسی افق به

است. تاثیرگذاری از افقی هیچ بدون و ناممکن فرآیندی اساسن باشد، آنها

 سیاسججت یزمینه در دوچکججه  رودی چججون کسججانی آرای مججرور کنونی، بستبن در راهگشایی و راهیابی منظور به و بستری، چنین در
.یابدمی ایویژه اهمیت نباشد، هادولت و نهادها به وابسته که سیاستی مردمی،

5 از 1 صفحه



Praxies.org پراکسیس                                  

 از مختلفججی هججایهگرو سججازماندهی بججا آلمان شصت یدهه در سوسیالیستی و دانشجویی جنبش یبرجسته هایچهره از دوچکه رودی
 تاریججک دوران در را مججردم سیاسججت یواسطهبی ظهور اشکال ترینعملی از یکی توانست هاخیابان در آن از پس و هادانشگاه در مردم
 شسججتن در سججعی نججازی افسججران یتججبرئه با دموکرات سوسیال نهادهای که زمانی . درستبکشد دنیا رخ به دوم جهانی جنگ از پس

 یپججرده پشججت هججایجنایت یمانججده جججواببی نهججان هایپرسججش سججراغ بججه رفقایش و دوچکه داشتند، آوشویتس جنایت هایدست
 شکلی به واقعیت در اما و بود یافته رهایی جنگ خطر از ظاهر در که حکومتی با«آشتی»  سمت به قدمی  تنها نه بودند. آنها آوشویتس

 پیشججین نسججل از بیججش بلکه نداشتند، بر افروخت،می بر  دنیا دیگر نقاط در را جنگ یشعله دموکراسی لیبرال لوای زیر جویانهمداخله
 هججایجواب یججافتن دنبال به ،بود رسیده ارث به دموکرات آلمان به نازی دوران از چهآن هر با پذیریآشتی از اینشانه هیچبی را خود
 کردن پر به دست تنها نه جهت این از و دانستندنمی مردم ینماینده هرگز را ناتو همراه و ویتنام جنگ پشت آلما ِن برآمدند. آنها خود

 سوسججیال احججزاب نقش به بلندتر چه هر صدای با بلکه نزدند، روز آن به تا نازی دوران از مردم و حکومت میان مانده باقی هایشکاف
 یمعجججزه کججه رفتنججد نشججانه زمججانی در درسججت را ُپرنشدنی هایشکاف این کردند. آنها اعتراض هاشکاف این کردن پر در دموکرات
 آرامججش بججا تججوأم و رفججاه و رونججق از پر ایدوره نوید ظاهر در و بود، المللیبین سیاسی هایفرصت شکوفایی ساززمینه آلمان اقتصادی

 مرزهججایش درون در ،بشججر حقججوق و دموکراسججی لیججبرال لعاب و رنگ با اکنون که سیستمی با را خود مرز ایشان صورت داد. بدینمی
 رفقججایش و اوکردنججد.  بیشتر لحظه هر بود، کشانده مرزهایش خارج به را سرکوب حال عین در و بود ساخته خود برای مقبول ایچهره

 بلند حدی به را خود یخواهانهآرمان یدغدغه صدای رویه همین با توانستند ،بودند نفره چند کوچک دانشجویی گروه یک ابتدا در که
. برسد مردم گوش به آنها، نفی جهت در چند هر ها،سیستم همان تبلیغاتی هایدستگاه از صدا این که کنند

 سیاسججی سججازمانی رفقججایش همراهججی بججا توانست» آلمان در سوسیالیست دانشجویان« گروه به پیوستن با جوانی آغاز در دوچکه رودی
 یدهه در آلمان سیاست یصحنه در سازمان این اصلی نقش. کند سازماندهی ،بود فراپارلمانی سیاسی سازمان یک که را) APO» (آپو«

 افکججار سججطح در ،شدندنمی مطرح مدارانسیاست بلندگوهای و هادستگاه طریق از که را ایسیاسی مباحث که بود این مشخصن شصت
.  بکشاند عمومی مطالبه سطح به و کند مطرح عمومی

 واگججذار دمججوکرات شججبه هایدستگاه و هادولت به بود قرار چیز همه که تاریخی یبرهه آن در توانستند دوچکه و آپو سیاسی سازمان
 افکججار مختلف هایلیه رادر دنیا در اشنظامی حضور و ناتو به آلمان پیوستن با مخالفت و ویتنام، علیه آمریکا جنگ به نه صدای شود،

 پیوند در را سیاسی یمبارزه امر آنها که بود این در دوچکه رودی نظریات و آپو سازمان هایویژگی از یکی. کنند مطرح  آلمان عمومی
 نیروهای همراهی با آلمان در شاه حضور با مخالفت در 1967 ژوئن دوم روز در که این جمله از گرفتند؛می پی  آن جهانی ملزومات با
 و سججاواک نیروهججای حضججور با که تظاهرات این. کردند سازماندهی شاه علیه را تظاهراتی» آلمان مقیم ایرانی دانشجویان کنفدراسیون«

 یصحنه در تاریخی عطف ینقطه یک به شد، زورگاونه بنو نام به دانشجو یک شدن کشته یصحنه و کشیده خشونت به آلمان پلیس
 خیابججان به آلمان در شاه حضور به اعتراض در که مردمی و  دانشجویان.گردید بدل آن از پس هایسال و شصت یدهه آلمان سیاسی

 از بججود گرفتججه نشججانه را زورگاونه بنو که تیری که پلیسی افسر ،کوراس شدن تبرئه شدند. با قمع و قلع پلیس خشونت با بودند آمده
 را کار این حتا و ندارد، ابایی هیچ آنها سرکوب از «مردم»، با رویارویی در که داد نشان وضوح به حاکمیت بود، آمده بیرون او یاسلحه

 از بعججدها دوره) و آن در چججپ آالترنججاتیو هججایروزنامه از (یکججی کنکججرت یروزنججامه نگججارروزنامه ماینهوف، اولریکهداند. می مشروع
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 بود، زورگاونه بنو شدن کشته مسئول که را احمق یک پلیس“گوید: می مورد این در ،1)سرخ ارتش فراکسیون (Raf گروه گذارانپایه
 صججدایی هیججچ انسان که وقتی دانم. امانمی مبارزه ابزار بهترین وجه هیچ به را خیابان کند. منمی استخدام را هااحمق کرد. پلیس تبرئه
 یبرنججامه هاساعت ساختن امکان او که وقتی نیستند، او صدای رساندن ابزار تبلیغاتی بلندگوی صدها و روزنامه کاغذ هامیلیون و ندارد

.”کند استفاده صدایش رساندن برای خیابان از که اوست طبیعی حق ترینساده این ندارد، را تلویزیونی

 هججایملت بخ ِشرهججایی المللیبین هایجنبش با او نام بلکه است،  میلدی70  و60 یدهه دانشجویی جنبش یادآور تنها نه دوچکه نام
 جججز و یکدیگر کنار در جهانی مبارزات امتداد  دادن قرار در جز تغییر که بود دریافته درستی به دوچکهاست.  خورده پیوند ستم، تحت

 جهججان یچهارگوشه در مبارزین دست باید کرد، وصل یکدیگر به را مبارزه هایحلقه باید بود؛ نخواهد میسر مختلف مبارزات اتحاد در
 مبججارزات از حمججایت بججرای کججه ایکنگججره در دوچکججهدانججد.  انجججام دوسججتانش و دوچکججه کججه بججود کاری این رساند. و یکدیگر به را

 امپریالیسججم سججلطه و اسججتبداد نمججاد عنججوان بججه ایران شاه علیه اعتراض از بود، شده داده سازمان ویتنام بخشرهایی و ضدامپریالیستی
 یآسججتانه در کججه هایشسججخنرانی از یکی در دوچکه رودینشاند. می یکدیگر کنار در را مبارزه سوی دو این ترتیب، این به و گویدمی

 علیججه جنججگ ضججد تظاهرات در فردا تنها رفقا! نه“زند: می فریاد ویتنام علیه جنگ مورد در پذیرفت،می انجام آلمان به ایران شاه ورود
 ی(کنگججره بججود خواهد ویتنام همچنان ما موضوع ایران شاه ضد تظاهرات در نیز ژوئن دوم در بلکه بود، خواهد ویتنام ما موضوع ویتنام

”.) 1967 سال ویتنام؛

 چججرا گیججرد،می قرار انقلبیون سایر کنار در او کند؛می ترسیم انقلبی تصویری دوچکه از که نیست اینقطه تنها سیستم کلیت با مبارزه

 یججک انقلب“است کرده بیان چنین را انقلب یمقوله از خود درک دوچکه شناسد.شدن» بازمی «فرآیند عنوان به را انقلب مفهوم که
 آن در کجججه است پیچیده فرآیند یک انقلب شود؛می عوض چیز همه آن از بعد و افتدمی خاصی اتفاق آن در که نیست کوتاه یلحظه
 همچنان و هستیم نفر هزاران ما کردیم. امروز کار به آغاز نفره چند گروه یک با پیش چندی ما. شودمی تبدیل دیگری موجود به انسان

 که شد خواهد انجام صورتی در تنها فرآیند این. ایمکرده آغاز را خود کار داشت. ما خواهد ادامه تغییر فراین ِد این اما محض؛ اقلیت در
 جججامعه سججوی به ما راه که بگوییم راحت خیال با توانیممی بعد برویم، مردم سمت به هادانشگاه سطوح از بتوانیم ما نمانیم. اگر تنها ما

 رفتن دست از قیمت به ولو هستند، جامعه در آنی و فوری تغییر خواستار که کسانی تمام با را دوچکه مرز خطوط . این2”است شده باز
 هججر اعمججال و خواسججتن شججدن» در «مردم «مردم» و برای ُپررنگی نقش کجا تا او که کندمی روشن و کند؛می مشخص جمعی، سوژگی

است. بوده متصور تغییر

 او روز آن و ما امروز میان پاسخبی شاید و یکسان هاییپرسش که چرا بیاندیشیم، اندیشدهمی او که آنچه و دوچکه به این از بیش باید
 فججرد یججک عنوان به ندارد، قرار انقلبی وضعیت در کنونی یجامعه وقتی  که ایمپرسیده خود از و اندهپرسید ما از است. بسیار زده پل

 دانشجویی انقلب یک توانست نخواهیم هرگز ما“است:  خواندنی باره دراین دوچکه رفت. پاسخ انقلب سمت به  توانمی چطور انقلبی
 بروند. سمتی چه به بگوییم مردم به انیدانشجو طرف از بخواهیم ما که بود خواهد محورنخبه ینظریه بازتولید همان این. باشیم داشته

.دادند قرار انقلبی نیروهای کار راس در را مسلحانه یمبارزه دانشجویی جنبش سرکوب از پس که گروهی»: فراکسیون ارتش سرخ« ۱

۲  Revolution, Bewusstsein der Bevölkerung und Aufklärung  Rudi Dutschke  
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 در را مسججایلی و بججرود دانشگاه به که است داشته را این فرصت که دانممی کسی را خود من دانم،نمی نخبه عنوان هیچ به را خود من
 چنیججن آن مججوجب بججه کججه برسججاند، آگججاهی از سطوحی به نیز را دیگران موقعی ْت این از که دارد را وظیفه این و کند درک اشجامعه

 کججار بججرای ما که است ایعلمی تعریف همان این بمانند. و باقی مستقر هاینظام موقیعت تثبیت یوسیله ابد تا است قرار که نپندارند

 از کججه ایججن ضججمن پاسججخ . ایججن3 ”بکنیم را کار این داریم وظیفه ما». تحقیقاتی و علمی آگاهی و دانش طریق از روشنگری« قایلیم خود
 خججبر جججامعه بطن در روشنگر گفتارهای شدن عمیق یدغدغه از و گوید،می جامعه هایبخش سایر با دانشجویی جنبش پیوند ضرورت

دارد.برمی پرده نیز دوچکه خواهبرابری و مدارقدرت ضد دیدگاه از دهد،می

 او کججه نیست عجیب بیاید. پس میدان به آگاه یسوژه باید تغییر هر برای افتد؛نمی اتفاق خودیخودبه عمیقی تغییر هیچ دوچکه نظر از

 مججورد در را ناآگاه وضعیت این باید همه از اول“: گویدمی ،»ندارد مشخصی پاسخ انقلب قطعی زمان مورد در چرا« کهاین به پاسخ در
 کججه وقججتی بدهم جوابی چه دارم. من فعلی وضعیت برای جوابی چه نپرسید من داد. از تغییر هست که ایسیاسی معضلت و مشکلت

 خواهججد ایفریبنده پاسخ دقیقن یجواب داد. چنین نخواهد جواب سوال این به دوچکه است؟ نشده انجام هنوز رسانیآگاهی یپروسه این

.۴”شود داده تاریخی یپروسه یک در باید جواب ندارم. این بدان تمایلی من که بود

 مشججاهده خججاص افراد یا خاص احزاب در تواننمی دیگر را امروزی فاشیسم“گوید: می آلمان در فاشیسم ظهور یدرباره دوچکه رودی
 کججرد. مشججاهده طلبقججدرت موجججودی ِت یک به انسان کرد ِن تبدیل در و انسان یروزانه آموز ِش در توانمی را امروزی فاشیسم کرد؛

 بازسججازی حال در که ستگراییتمامیت ساختار در شده مختصر و شده خلصه شکلی به است. او تربیت نوعی حاص ِل امروزی فاشیسم

یهی در دوچکه سخنرانی از( ”هاستدستگاه و هادولت در شدن یهی18 سال در ویتنام کنگر ).1968  فوری

 کججار بججه مبارزه راه در را است آموخته آنها سیاسی یفلسفه و فروم اریش و آدورنو همچون متفکرانی هایاندیشه از آنچه تمام دوچکه
 هیتلججر از پججس آلمججا ِن در اش ِنمادین شکست در فاشیسم شخصیت و چهره «اسا ِس که بود عقیده این بر همواره که حالی در و گیردمی

 سججال آوریججل در است»، آمده در کمونیسم با ضدیت شکل به فرم و شکل آن از کلی طور به است. بلکه نرفته بین از و نشده مخدوش
 در شججده سججازماندهی ریز ِیبرنججامه نوع هر هاسال تا آلمان . دول ِت5شد ترور نئونازی نیروهای توسط سرش به مستقیم شلیک با 1968

ییداد. سال تقلیل وی افکار با نئونازی جوان یک فرد ِی خصوم ِت به را آن و کردمی انکار  را دوچکه ترو ِر پس  شد فاش مدارکی بعد هام
 کججرده سعی او، ترور پشت اصلی هایشخصیت و دلیل مورد در اطلعاتی داشتن دست در وجود با آلمان وقت دولت دادمی نشان که
 نماید. جلوگیری آلمان عمومی افکار در موضوع این بیشتر طرح از کاذب، شواهدی و اطلعات یارائه با بود

 امججر پیشججبرد در او کججه جدیتی با بلکه شد، برانگیزبحث بسیار شصت یدهه آلمان در تنها نه پارلمانی نظام با ضدیت در دوچکه آرای
 بزرگججترین از یکی باورهای و هادیدگاه بنیان به تبدیل سال چند عرض در سرعت به داشت، راه این در اشهاید کاربست و سازماندهی

همان. ۳

گاوس گونتر با دوچکه تلویزیونی یمصاحبه فارسی یترجمه». است نداشته وجود تاکنون که بسازیم دوچکه: «دنیایی رودیبه:  کنید  رجوع ۴

یهی سر توسط جوانی به نام 1968 آوریل 11 در رودی دوچکه ۵   به دلیل1979 دسامبر 2۴ سه بار هدف گلوله قرار گرفت. وی در ژوزف باوخمن از ناحی
. سالگی از دنیا رفت39ضایعات مغز ِی حاصل از این ترور در سن 

5 از ۴ صفحه
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 هایایججده که جهت این از فرد به شد. منحصر آنها، تری ِن فردمنحصربه منظری از حتی و آلمان، تاریخ در رادیکال و انقلبی هایجنبش
ببخشد. عینیت را سیاست در مردم انبوه دخالت حضور واقعیت توانست و شد بدل واقعیت به رویا شکل از دوچکه

 یججک به تبدیل نهایت در و بودند نفر ده از بیشتر کمی ابتدا در که گروهی کردن سازماندهی با توانستند او، خود قول به رفقایش، و او 
 برسججانند. دنیججا گججوش به را ویتنام جنگ به نه صدای بود؛ صدابی و فرودست مردم صدایهم پارلمانی سیاست ورای که عظیم جنبش
 اسججتهزا بججه را شانآرای ایکنگره در کسی کهاین از نه ،ترسیدندنمی چیز هیچ از سیستم این برابر در ایستادن برای رفقایش و دوچکه
 اول یصججفحه کنید» عکججس متوقف را دوچکه لحظه «همین تیتری چنین همراه اشنتراشیده هایریش با او یچهره کهاین از نه بگیرد،

بشود! دوران آن وقت دولتی هایروزنامه

 «دولجج ِت گرخشونت یچهره از هاسرکوب از موجی با کهاین یا و بشنوند را آنها حرکت صدای گذاشتند: یا سیستم برابر در راه دو آنها
شد. سرکوب پلیس خشونت با جنبش این و کرد انتخاب را دوم راه کنند. آلمان برداریپرده روزها آن آلما ِن پارلمانی  پلیس ِ»

 نیسججت قرار بودند، سیاست واقعی یصحنه در او آرای شدن عینی یدهنده نشان که هاییجنبش و دوچکه آرای مرور با ما حال این با
 واقعیججت اسججت: مججا ایججن مشخصججن ما حرف شویم. مبتل ،بود انقلبی روزگارانی روزها آن کهاین و میلدی شصت یدهه نوستالژی به

 داریم؛ واقعیت رسد. مامی اوج به مانسرکوب و راندن حاشیه به و گرفتن نادیده بر حاکم یاراده که هاییبزنگاه در درست حتی ،داریم
 هججاملت و هججادولت آشججتی هایبزنگاه در شدن انکار وجود با هم ها آپو و ها دوچکه رودی این از پیش  که طورهمان هستیم، ممکن ما

 کججه نیسججت قرار اما ندارد، مانزندگی زمان در ما هایآرمان رسیدن تحقق به برای تضمینی هیچ ما بودن امکا ِن کهاین باشدند.  ممکن
 و قدمی راه نای در که است دارد. کافی باز بودن خود صدای هدف از را ما روزها این  یگرایانهواقع هایسیاست یهجمه مسیر این در

ببخشیم. مردمی» امکان «سیاست در خود حضور با «بودن» را و باشیم جلو به هاییقدم

 بلکججه نیسججت، ما بودن ناممکن قضا از کند،می دور انقلبی و مردمی مبارزات افق از را ما آنچه  که شودمی استنباط چنین این وجود با
 نججاممکن مججرز بججه را ما و بخشدمی قوت را آن خورد،می پیوند مانسازماندهی و حضور امکان از  حاکم ترس با که سیتر  است؛ ترس

 قرار که است برانگیزیوحشت نوید همان این و خود، ترس بر غلبه با است همراه لزومن حاکم ترس بودن واقعی دادن کشاند. نشانمی
 سیاسججت انتخججاب دوراهی میان ایستادن از بشری، حقوق نهادهای در شدن ابزار از رأی، هایصندوق به بستگی از «مردم» را نام است

 بر امکان این و است امکان این بودن شدنی یلزمه موجود، نظم دانستن پذیرمچکریم» برهاند. شکست «روحانی یا تحریم» و و «جنگ
 و برنججدمی سججود فعلججی شرایط از ساختار، در شدن نهادینه یواسطه به که ست،هاییدستگاه و نهادها تمام گرسرکوب نظم یزننده هم

ییخورند. «مردم» همان رانت  میججان از را سیاسججی دللججی امکججان و بججود خواهند خود صدای خود عینیت صورت در که هستند امکانی م
برد. خواهند

 نیججرو و کنیججم متکججثر دهیم، سازمان را صدا این و باشیم خود صدای خود کهاین آن و ماست روی پیش ماندن زنده  برای راه یک تنها
 شججرای ْط همیججن در درسججت برود، پیش ما شدن حقیقی و عینی امکان نفی سمت به چیز همه است قرار که شرایطی در  درستببخشیم.
شود.می حس پیش از بیشتر یکدیگر کنار در ما بود ِن ضرور ِت
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