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  كبك استان در دانشجويي پيشرو جنبش

  آشنايي با تجربيات جنبش دانشجويي ساير كشورها

  به مناسبت روز دانشجو

  

  ك.دريا

 ترين مهم از  يكي است، )  مشهورPrintemps Érable( "افرا درخت بهار" جنبش به كه 2012 سال دانشجويي عظيم جنبش
هاي جنبش ديگر با پيوند در را خود اثرگذاري گوناگون اشكال به جنبش باشد. اينمي كبك معاصر تاريخ  اجتماعي هاي حركت

 بر خود اهداف تحقق براي پايداري و رزمندگي در كنون تا و است گذاشته نمايش به زنان طلبانه برابري و زيستي محيط كارگري،
  دارد. ادامه كرده تر تنگ و تنگ وياندانشج بر را عرصه كه اقتصادي رياضتهاي سياست عليه

 فرآيند يك ماحصل كه اجتماعي خدمات سيستم دستاوردهاي كه ورزدمي كوشش كانادا، فدرال دولت با هماهنگي در كبك دولت
 و كرده تضعيف و تحديد  را است جامعه مدني حقوق و پرورش و آموزش بهداشت، رايگان خدمات شامل تاريخي، مبارزات طوالني

 شهريه دولت كه بود مبنا اين آورد. بر فراهم آزاد بازار و خصوصي بخش به آن انتقال و دستاوردها اين نابودي براي را يطشرا
 يك بكار دست اقتصادي، كمربند كردن محكم سياست با تقابل در دانشجويان و برد باال ايگسيخته لجام شكل به را دانشجويان

 عدالت جامعه يك از دانشجويان درست شناخت  موجبه ب مردمي، جنبش اين ماه 6 دتم طي شدند، دار دامنه مدني مبارزه
 آمده دسته ب بود، زحمتكشان و كارگران مبارزه سال 70 حاصل  كه اجتماعي حقوق گسترش با همگام و خشونت از عاري جويانه،

  است.

 در و است بوده گذشته سال 150 در مردمي هاي جنبش هاي خواست ترين اساسي از رايگان آموزش كه يادآوريست به الزم
 بود. بعد انساني زندگي يك براي گانه دههاي خواست از  يكي آموزان، دانش  مجاني تحصيل ،1848 سال كمونيست حزب مانيفست

 را يگانرا تحصيالت آمدند، كار روي قوي سنديكاهاي كمك با كه دولتهاهايي يا سوسياليستي، هايدولت تمام اول،  جهاني جنگ از
  دادند. قرار خود اصليهاي برنامه و ها دستاورد از  يكي

  آگاهي گسترش ٔوسيله اينكه ترمهم  باشند. وليمي تكنيك و علم پيشرفته و  عملي هاي دانش گسترش ٔوسيله پرورش، و آموزش
 طبقات كه است همين براي و بوده نآ فرايند  جمعي و فردي شكوفايي انتقاد، شناخت، براي  باشد. آگاهي تواندمي نيز  اجتماعي

 ترتيب، اين به و باالبرده را  عالي تحصيالت ٔهزينه كه دهدمي ها دولت به را ايبهانه اقتصاد، شدن بازاري هاي سياست و حاكم
  كند.مي محدودتر و محدود فنون فراگيري و  اجتماعي آگاهي دانش، به را دانشجو تهيدست طبقات دسترسي

 فشاري، هر با و قرارداده خود كار دستور در را روند همين ،"كبكي حزب" و "ليبرال حزب" هاي دولت كه است سال 25 كبك در
 مشكل با را ها دولت كار كبك، در كارآمد و منسجم دانشجويي جنبش  ببرند. ولي باال را دانشجويي هاي شهريه كه ورزندمي كوشش
  است. كرده مواجه



 شهريه سال، 3 مدت ظرف تا داشت نظر در ليبرال بود. دولت روند همين از جلوگيري فشهد 2012 در دانشجويان اعتصاب
 براي ليبراليستي بود. تبليغات دانشجويان شهريه در افزايش درصد 40 از بيش برابر رقم ببرد. اين باال دالر 1625 را  هادانشگاه
 و  تدافعي هاي حركت بار، چندين كه بود شرايطي در اينبود.  كرده دنبال را روند اين قبل سال چند از نيز شهريه افزايش
 بگيرد. آنها را شهريه افزايش در ليبرال دولت هجوم جلوي كامال بود نتوانسته 2007 تا 2005 هايسال بين دانشجويان هاي اعتراض

افتاد  قوي و منسجم حركت يك تدارك فكر به دولت عملكرد اين فرايند در دانشجويي بودند. جنبش برده باال را ها شهريه كم كم
 و عموميهاي اعتصاب و عملي كارزارهاي جز راهي دانشجويي جنبش 2011 سال از نگذارد. پس باقي دولت مانور براي  راهي كه

  دهد. قرار خود هدف نتوانست را گسترده

 60 ) سالهايrévolution tranquille(   "اجتماعي آرام انقالب" دنبال به كبك دانشجويي برگرديم  جنبش عقب به كمي اگر
 بود 60 دهه يابند. اوايل گسترش اجتماعي و كارگري هاي جنبش تا شد باعث دوم، جهاني جنگ از بعد آرام، گرفت. انقالب شكل

 و مردم رفته رفته باشند، پذيرا پيشينهاي دهه خفقان جو اساس بر را ايگسترده هاي رفرم كه شدند مجبور آرام آرام دولتها كه
 براي اقتصاد در دولت دخالت و عادالنه برداري (ماليات كينزي اقتصاد از  شكلي آمدند، در كاتوليك كليساي فشار زير از ، هاهادن

) Hydro Québec( "كبك هيدرو" كبك برق شركت شدند،  رايگان بهتري و بيشتر  اجتماعي افتاد. خدمات تالش) جا و كار ايجاد
 براي دولت دست و يافت افزايش دولت درآمد نتيجه در و  بگيرد قرار كننده مصرف اختيار در انارز بهاي به برق تا شد دولتي

 براي دانشگاه، و عالي مدارس ايجاد رايگان، درمان و بهداشت ، رايگان دولتي مدارس شد، بازتر  اجتماعي خدماتهاي بودجه پرداخت
 كه بود تغييراتي همانند تاريخي شرايط آن در رفرمها كرد. اين ايفا ميمه نقش آمد، در كم طبقات روي به  عالي آموزش كردن باز
 فرانسوي كه زحمتكش، اكثريت حقوق به  آگاهي ، هارفرم اين نتيجه ميشد. در انجام متروپل داري سرمايه كشورهاي بسياري در

گرفت.  باال بودند، شده تحقير تاريخاً كه ها زبان فرانسوي طرف از خود هويت به احترام و  ملي غرور شد. حس بيشتر هم بودند، زبان
 جنبش در گرايش دو زمان اين رساند. در قدرت به ) راParti Québécois( "كبكي حزب" انتخابات ،70 هايسال اواسط در

  گرفت: شكل دانشجويي

 و  روميانههاي خواست ينهاساختند. ا خود پيشه را دولت با نظر تبادل و همفكري ٔشيوه كه دانشجويي  هايسازمان سو، يك از -ا
 نبودند. مبارزه و بسيج اهل و داده قرار خود لوحه سر را رفرميستي

 و تحصيالت خواستار مبارز، كامالً بودند؛ ميالدي 60 دهه مترقي هاي جنبش ٔادامه كه دانشجويي  هايسازمان ديگر، سوي از -2
  همه.  براي رايگان و دمكراتيك آموزشي

  دادند. ترتيب نامحدود عمومي اعتصاب  8بيش از  جنبش، مبارز هاي بخش ف،هد اين به رسيدن در

 - 2 ، " هاكالج دانشجويان فدراسيون" -1 مستقل:  تشكيالت 3 دانشجويي جنبش ،قبل از شورش دانشجويي ي هاسال در
 كرد. اندازي راه و تاسيس را  "دانشجويان صنفي  همبستگي براي انجمن" -3 " هادانشگاه دانشجويان فدراسيون"

 و جو صلح ند،بود اول گرايش ٔنماينده فدراسيون، دو هر " هادانشگاه دانشجويان فدراسيون" و " هاكالج دانشجويان فدراسيون" -1
 آنها شدند. منطق ايجاد  مبارزتر  هايسازمان مقابله باو براي  العملعكس در ،ٔاصال ها فدراسيون جو. اينعافيت طلب،مماشات
  خيلي موارد، اكثر در دادند. تقريبامي بروز خود از را بوروكراتيك چاشني با همراه طلبانه فرصت رفتاري مبارزه. آنها نه  بود  مذاكره

 ند.بود چسبيده مواقعي در و نزديك حاكمه قدرت و  "كبكي حزب" به



 سال در  )ASSÉ, Association pour une Solidarité Syndicale  Étudiante( "دانشجويان صنفي  همبستگي براي انجمن" -2
  ZLEA (Zone de Libre Échange des Amériques( و  Organisation Mondiale du Commerce) OMC  با مبارزه شد. در ايجاد 2001

  داد.مي تشكيل را جنبش مبارز بخش نهاد، گرفت. اين شكل بازار آزادي و شدن  جهاني سيستم دولتي قراردادهاي  

 مبارزه در طوالني همكاري به مجبور ،ASSÉ فراگير قدرت دليل به ،2012 سال اند. در داشتهمشكل  هم با ميشهه نهادها اين
 مقابل در " هادانشگاه دانشجويان فدراسيون" و " هاكالج دانشجويان فدراسيون" ،2005 سال اعتصاب در  نمونه براي  ولي شدند،
  واداشتند. شينين عقب به را جنبش اين و كرده واپسگرايي دولت

 در است، گرنوبل 1946 منشور با  نزديكي خاطر به كند. اين مي  معرفي "دانشجويي سنديكاي" را خود ASSÉ كه است ذكر قابل
 مشتري بلكه نيست، برجسته اقليت تنها نه دانشجو منشور اين شود. درمي تعريف  "جوان كارگر نوع يك دانشجو" منشور اين

  فكريست. كارگر يك دانشجو حقيقت كند. در استثمار را وي خواست كه طور هر استاد كه نيست حقوقي و حق بي فرد و نبوده

  كرد: پيدا محور،موجوديت سه بر  ASSÉ تعريف اين اساس بر

  سكوالر و خوب كيفيت با رايگان * آموزش

  مديريتي خود ديدگاه با آموزشي، هاي نهاد در دمكراسي * پيشرفت

  فمينيستي و المللي بين صنفي  * همبستگي

هر در نفر هزار چند حضور خاطر به  ( توانايي داشت  آگاهي نيرو كردن بسيج براي خود مخصوص  توانايي به ASSÉاينكه  بخاطر
 در  فعالي نقش كرد مي  سعي كرد. بلكه نمي دانشجويي صنفيهاي خواسته به محدود را خودش )، هاكالج دانشگاهها وكدام از 
 )ZLEA(2001در سال  جهان يا آمريكا كشورهاي سران كنفرانس زمان در باشد: اعتصاب داشته مردمي و مدني  عمومي مبارزات

اقتصادي   ضد رياضت كشي يا   2010) تورنتو سال G20، عليه اجالس (2006، مونته بلو در سال )2003 ( عراق جنگعليه  
  . 2015در

 دموكرسي يا » مستقيم دمكراسي« شكل )  بهASSÉ( "دانشجويان صنفي  ستگيهمب براي انجمن"در تصميمگيري و سازماندهي
 اختيار وكرده  برگزاربه صورت كامال مستقل  را خود  عمومي ) مجمعدانشكده يي هر (در انجمني گيرد. هر مي انجام بيواسطه

 و وظيفه كرد، انتخاب مي سخنگوه  بلك نداشت : رييسكرد مي گيري تصميم خود مخصوص ٔشيوه به و داده مجمع اعضاي به  تام
 را نهايي گيري تصميم انجمن اعضاي  و بردهمي پيش مرحله هر در را مذاكره و شده تعييندر هر انجمن به صورت مستقل  اهداف
 سخنگوي دانشجويي، هاي فدراسيون رئيس دو خالف بر  ،2012 اعتصاب در مثال، وردند. برايآمي در اجرا مرحله به و تصويب

 با مثال يا -  تنهايي به توانست ) نميGabriel Nadeau-Duboisدوبوا ( ندو گابريل "دانشجويان صنفي  همبستگي براي انجمن"
 دل از كه دولت پيشنهادات مرحله، هر بگيرد. در تصميم دولت پيشنهاد باره در  -كننده مذاكره تيم يك يا اجرايي، هيأت يك

 ميشد.  گيري راي و بحث  عمومي مجمع دراطالع داده ميشد و بعد از مشاوره  عضو انجمنهاي امتم به بايد آمد، مي بيرون مذاكرات
  كرد.مي تعيين كننده مذاكره تيم براي را نهايي تصميم آرا، دوسوم يا ساده اكثريت با گيريها، راي اين ٔنتيجه

  

  



  ) Printemps Érable(  "افرا درخت بهار" جنبش يا 2012 اعتصابهاي ريشه

 و فشرده كار سال  سه از بعد ) توانستASSÉ( "دانشجويان صنفي  همبستگي براي انجمن" كه بود  دموكراتيك متد اين با
  كند. تبديل  عمومي جنبش يك به را آن و كرده برپا را ايبي سابقه  دانشجويي اعتصاب يك توضيحي،

 و  هاكالج شهريه افزايش از صحبت دوباره تا داد را بهانه ينا كاران محافظه به كه ،2009 در  مالي بحران شروع سال همان از
 براي رايگان  عالي آموزش شودمي  مالي ٔوسيله چه با دهد نشان كه داد ترتيب سراسري هاي كمپين ASSÉ بكنند، دانشگاهها

 دولت  مالياتي و غيره). وقتي فرار از جلوگيري مدني، منابع كنترل افزايش ، هابانك آمد در بر اضافي (ماليات كرد فراهم را همگان
 هاي فعاليت تمام، سال 2 ننشستند، پا از دانشجويان كرد، شروع را اولش حمله  عمومي خدمات به 2010 مارس بودجه در ليبرال،
 لشك به كه بود اين دانشجويان شد. هدف داده ترتيب كبك سرتاسر موضعي) در اعتصابهاي و كارزار كنفرانس، (مثل ايگسترده
  كنند. زياد دولت روي بر را فشار اي، مرحله

 دانستند. در مي اين از فراتر را مبارزه ASSÉ فعال هاي بخش  بود. ولي شهريه افزايش از جلوگيري براي دانشجويان اعتصاب رسما،
 سازي وصيخص نئوليبراليسم، هدف باره در نبود. صحبت  صحبتي باشد، بايد قدر چه شهريه اينكه از ، ها عمومي مجمع

حول  جلسات، اين شد. درمي بحث گذشته مبارزات هاي دستاورد و سابقه باره در و فقر با مبارزه ضرورت ، اجتماعي هاي سرويس
 اينكه محدودشان، ميشد. ديدگاه بحث ها، روزنامه و تلويزيون شامل جمعي ارتباط وسايلو مغرضانه وارونه   يا طرفه يك هاي گزارش

شكسته! شدند  شيشه تا دو ، يكي مورد در دروغ تبليغات جذب كامال يا اند، افتاده خصوصي بخش تبليغات دام به  راحتي چه به
  هاي مختلف ميباشد). (اشاره به شكستن شيشه در چند مورد در زمان تظاهرات

 اساسي  خيلي ميشد  هايي بحث ميكردند، شركت دانشگاه)چه  كالج،چه دانشجويان ( از كدام هر كه  عمومي مجمع آرايش ها ده در
  ولي داشت، وجود دولت با مبارزه راه و ها تاكتيك باره در زيادي نظريات چه ميشود. اگر بحث پارلمان در آنچه از تر، مهم و تر

 ) درFinance( مالي قدرتهاي كنترل راستي، دست اقتصادي هاي سياست كه بودند رسيده نتيجه اين به زيادي خيلي اكثريت
 و حد  بي خودخواهي و مسئوليتي بي از  هايي نشانه – فقر گسترش به بيكاري، به زيست، محيط به رسيدگي عدم دولت، تصميمات

  كند. مي بيشتر را آنها مسئوليت و دانشجويان، مبارزه ضرورت همه كه ست،ا حاكم اقتصادي طبقه حصر

 مسئوليتي بي يا بودن لوس ، خواهي خود به را دانشجويان كه فاسد دولت، وزيران وشعاري بيش نبود دولت  تبليغات رو، همين به
 بايد را خودشان سهم دانشجوها كه اينست قضيه ميكرد ادعا ميامد. دولت آور خنده بسيار دانشجويان نظر به ميكردند، متهم

 بپردازند. بيشتري شهريه كه ودب اين – دارند دانش و تحصيالت به پولي و ابزاري ديد كه – آنها عقيده به هم دانشجو . سهمبپردازند

ASSÉ كرد، پيدا كار  وقتي محصل، آگاهيست. سهم و دانش كسب خواندن، درس تحصيلش، در دانشجو سهم و وظيفه گفت،مي 
  .است  عمومي امكانات اين از استفاده براي  عادالنه ماليات پرداخت

 اتحاد درب بود و  گرفته دست به را دانشجويي جنبش هژموني ASSÉ سال، سه بسيج و توضيحي كار  آن با و تحليل، اين با
 انجمن هر دادمي امكانكه ) CLASSE, Coalition Large de l'ASSÉ( نام وسيع به ائتالف  يك كرد: ايجاد باز هم را جنبش

  بپيوندد.جنبش همبستگي گسترده  اين به اعتصاب ٔدورهبراي   نبوده، ولي  ASSÉحتا اگر عضو دانشجويي

 اطمينان د. برايوشمي جمع  كافي اندازه به نيرو كه شدندمي مطمئن دانشجويان بايد نامحدود، عمومي اعتصابشروع  از قبل
شرط  شد، قرار بمانند، تنها است ممكن بدهند، مثبت رأي اعتصاب به اگر نكنند فكر كه دادن، راي زمان در دانشجويان به بخشيدن



 كالج يا دانشگاه 3از  دانشجويي انجمن 7 حداقل و دهند، مثبت رأي دانشجو هراذ20 لحداق كه باشد اين اعتصاب به زدن دست
تعداد  بعد، هفته آمد. يك دست به رقم اين فوريه 14 در ،  راحتي به و بود دانشجويان انتظار كف كنند. اين شركت مختلف

  بود. آورده دست به را انشجود هزار 199 مثبت رأي اعتصاب بعد، هفته 6رسيد.  نفر 132000  بهاعتصابيون 

بود.  بيسابقه كبك تاريخ در كه بود قانوني، غير و  قانوني شبانه، يا روزانه كوچك، و بزرگهاي تظاهرات جريان، داستان، اين ٔادامه
 درختان بهار" گذاشتند را اسمش  هابعضي كه  جايي تا بود، شده مصر و تونس در» عرب بهار« جنبش شبيه چيزي كبك جنبش

 سركوب مخصوص قانون ليبرال،دولت پارلمان  اينكه از داشتند. بعد شركت نفر هزار250 به نزديك مارس 22 تظاهرات . در "افرا
 كه جرياناتي تك تك به راجعتوان  مي ها شد. ساعت برپا شبانه تظاهرات ماه دو از بيش مدت به شب هر كرد، تصويب را تظاهرات

 "كبكي حزب" كوشش ، هاروزنامه يكطرفه تبليغات شدت دولت، با مذاكرات حساس رد. مرحلهك صحبت گرفتند، مي شدت روز هر
  نداشت. دانشگاه ٔشهريه بردن باال جز  خود هدفي كه  صورتي در جنبش، از طلبانه فرصت برداري بهره براي

خورد.  شكست هدف اين در  وليد ببر باال توجه قابل طور به را  عالي آموزش شهريه ميكرد كوشش بود سال هفت ليبرال دولت
  وليببرد  رابعدي  انتخابات بتواند دانشجويان، راديكال جنبش از آنها ترساندن و عمومي افكار در شكاف با ميكرد فكر دولت

  خورد. شكست نيز هم هدف اين در حتي حاكميت

 معني به پارلماني، انتخابات دام در افتادن دميكردن فكر جنبش فعالين از بسياري انتخابات، از قبل درست اعتصابات  پايان با
 با كه است، اين مهم ترتيب، هر شد. به جنبش محسوب نمي پيروزي ،حتم طور به ،"كبكي حزب" است. پيروزي جنبش شكست
 گردي و دانشجو . هزارانبه همراه داشت دانشجويان ٔهمه براي عميقي بسيار آموزي درس 2012 سال اعتصاب االت،ٔسو اين وجود
 بحث در  جايي قبالً كه موضوعات  آموختند. بعضي را استواري و مبارزه ٔتجربه و رسيدند جديدي هاي  آگاهي به كننده، شركت افراد

 سال جنبش فعالين از تن ها صد اكنون، . هم عمومي  اعتصاب و  مجاني  عالي آموزش مثل است، افتاده جا كامال ديگر نداشت،  عمومي
  ميكنند. مطرح را ها سوژه اين اند، شده وارد ، اجتماعي و سياسي سنديكايي،  هايسازمان از اريبسي در كه ،2012

 بحث فضاي شدن باز تاثير مستقيم نتيجه ،گرفت شكلرياضت اقتصادي هاي سياست مقابل در ما  چشم جلوي كه اي مبارزه
 است 2012  سال پايداري و مقاومت ، همبستگي هايبذر بود. اين تصور قابل غير 2012 سال از قبل كه است "عمومي اعتصاب"

 دهد.مي  نشاط و نيرو را كبك فرداي و امروز جنبش كه


