
جنبش دانشجویی، بر باد رفتن امید یا تغییر استراتژی؟

مریم فومنی

سیاسی در ایران بود، در-جنبش دانشجویی که در دهه ی هشتاد یکی از قدرتمندترین گروه های اجتماعی  

آنچه از. سال های اخیر به شدت سرکوب و محدود شده و توانی برای به راه انداختن موج اعتراضات ندارد  

 این جنبش باقی مانده با گام گذاشتن در مسیر خواسته های صنفی و معیشتی، بیشتر از قبل به مردم عادی و

در این مقاله با مروری بر تاریخچه ی جنبش دانشجویی، فراز و نشیب ها و. مطالبات آنها نزدیک شده است  

.تغییرات آن را در دوره های مختلف بررسی خواهیم کرد

 اولین ردپاهای جنبش دانشجویی را می توان از زمان تأسیس مدارس عالی جدید در دوران ناصرالدین شاه

 در تحصن های دوران« فالحت»و « سیاسی»، «دارالفنون»دانشجویان مدارس عالی . قاجار دنبال کرد

 با تأسیس. مشروطه مشارکت داشتند و با مقاله نویسی و سخنرانی در کنار مشروطه خواهان بودند



 دانشگاه های مدرن در دوران رضاشاه پهلوی انتظار می رفت که فعالیت های سیاسی اجتماعی دانشجویان نیز

 متشکل از«  نفر۵۳»بیشتر و آشکارتر شود اما نشانه های حضور آن ها را بیشتر می توان در گروه 

.روشنفکران مارکسیست دید

.دوران اوج فعالیت های دانشجویی به سال های پس از سقوط رضاخان و شکل گیری حزب توده برمی گردد  

 در آن دوره، اتحادیه ی دانشجویی ای که از سوی این حزب چپ گرا راه اندازی شده بود دانشجویان زیادی را

دانشگاه در: »مهدی فتاپور، از فعاالن دانشجویی دهه ی چهل، می گوید. در سراسر کشور جذب سیاست کرد  

مبارزات دانشجویی در آن سال ها. دهه های بیست و سی، یکی از پایگاه های مهم نیروهای اپوزیسیون بود  

تمامی فعاالن دانشجویی به این احزاب، و. تحت رهبری جبهه ی ملی و به ویژه حزب توده قرار داشت  

 به خصوص به سازمان جوانان حزب توده، تمایل داشتند و در ارتباط مستقیم با سیاستمداران خارج از

[1].«دانشگاه بودند

 

جنبش دانشجویی، از هواداری از مصدق تا فعالیت های چریکی

، همه ی فعالیت های سیاسی مستقل، از جمله فعالیت های۱۳۲۷پس از ترور محمدرضا شاه در سال   

در جریان ملی شدن صنعت نفت، دانشجویان در کنار محمد. اما خاموش نشد. دانشجویی، زیرزمینی شد  

نخستین تظاهرات خیابانی که به هواداری مصدق و ملی شدن صنعت نفت انجام گرفت از. مصدق بودند  

[2].سوی دانشجویان دانشگاه بود

 جنبش دانشجویی، پس از سرنگونی مصدق تاوان حمایت  از او و نهضت ملی شدن نفت را با کشته شدن سه

پس از آن رویداد که بازداشت و شکنجه ی.  داد۱۳۳۲ آذر ۱۶دانشجو در صحن دانشگاه تهران در روز   

 شماری از دانشجویان و اعتراضات دانشجویی برای آزادی بازداشت شدگان را در پی داشت، تا چند سال

  دانشجویان دانشگاه۱۳۳۹خبری از اعتراضات عمومی و آشکار دانشجویان نبود تا اینکه در زمستان سال 

اسفند در اعتراض به مسائل جاری سیاسی و نتایج انتخابات 4 بهمن و پس از آن در ۱۳تهران نخست در   

اعتراضی که نتیجه اش از یک سو بازداشت شماری از دانشجویان و از سوی. مجلس بیستم به خیابان آمدند  

در پی این. دیگر پیوستن چندهزار دانشجو در تهران و تبریز و مشهد به این جنبش اعتراضی بود  

[3].اعتراضات دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند

  راهپیمایی حدود چهار هزار تن از دانشجویان دانشگاه تهران با پاسخی۱۳۴۰یک سال بعد در اول بهمن 

این تجمع در اعتراض به اخراج چند تن از دانش آموزان فعال در جبهه  ی ملی از. خشن تر مواجه شد  

 دبیرستان دارالفنون و قطع کمک هزینه ی دانشجویان سال اول دانش سرای عالی برگزار شد و برخی آن را به

[4].دعوت یا با هماهنگی جبهه ی ملی می دانند
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].این بار نیروهای واحدهای چترباز دانشکده ی پلیس، ژاندارمری و دژبان به دانشگاه تهران هجوم بردند

تعداد زیادی نیز بازداشت شدند و دانشگاه.  تن از دانشجویان زخمی شدند۱۲۰براساس آمار رسمی،  [5  

سکوت حاکم بر دانشگاه ها تا اواسط دهه ی چهل ادامه داشت و پس از آن. تهران به مدت سه ماه تعطیل شد  

نقطه ی عطف. بود که شماری از دانشجویان فعالیت در گروه های چریکی را در دستور کار خود قرار دادند  

  بهمن۱۹این فعالیت های چریکی، حمله ی گروهی با پیشینه ی دانشجویی به ژاندارمری در سیاهکل در 

پیوستن دانشجویان به گروه های چریکی فدایی خلق و مجاهدین خلق در دهه ی پنجاه شدت.  بود۱۳۴۹  

هم زمان دانشجویانی ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل بودند کنفدراسیون دانشجویان. گرفت  

در واقع در دهه ی چهل، جنبش دانشجویی با فاصله. را به منظور مبارزه با حکومت شاه تأسیس کردند  

 گرفتن از احزاب سیاسی شناسنامه دار و قدیمی، به اپوزیسیون رادیکال ایران نزدیک شده بود و چنانکه

:کنفدراسیون افشین متین عسگری، استاد تاریخ و مذهب در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و نویسنده ی کتاب  

، می گوید پایگاه اصلی عضوگیری و حمایت از جنبشتاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج کشور  

وضعیتی که تا دهه ی پنجاه نیز ادامه یافت [6]چریکی بود، .

 

قلع و قمع دانشگاه: دهه ی اول انقالب

  داشت، پس از استقرار جمهوری اسالمی در ایران۵۷جنبش دانشجویی که نقش مهمی در پیروزی انقالب 

  پس از نطق روح هللا خمینی، بنیان گذار جمهوری۱۳۵۹در سال . از سوی حاکمان جدید نیز تحمل نشد

 سرانجام در. اسالمی، مبنی بر ضرورت انقالبی شدن دانشگاه ها، سرکوب حرکت های دانشجویی شدت گرفت

 . با صدور دستور انقالب فرهنگی از سوی خمینی، دانشگاه های سراسر کشور تعطیل شدند۱۳۵۹تابستان 

 در. سه سال بعد، دانشگاه ها پس از اخراج هزاران دانشجو و صدها تن از استادان دانشگاه بازگشایی شد

 سال های بعد نیز با قوانین سفت و سخت گزینش، بسیاری از جوانان از ورود به دانشگاه و ادامه ی تحصیل

.محروم شدند

 در دهه ی شصت بسیاری از دانشجویان که به علت فقدان فضای فعالیت در دانشگاه به گروه ها و احزاب

 در. سیاسی پیوسته بودند، بازداشت و اعدام و یا مجبور به ترک کشور و زندگی و فعالیت در تبعید شدند

 داخل دانشگاه ها نیز فقط گروه هایی همچون انجمن های اسالمی و جهاد دانشگاهی که حمایت حکومت را به

 همراه داشتند، اجازه ی فعالیت در چارچوب های محدود، ازپیش تعیین شده و سازگار سیاست های رسمی را

.داشتند

 

شور دانشجویان و هراس حکومت: دوران اصالحات
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 در اواسط دهه ی هفتاد، و به ویژه پس از روی کار آمدن محمد خاتمی و دولت موسوم به اصالحات، جنبش

 .صدای بلند دانشجویان اما این بار هم تحمل نشد. مستقل دانشجویی بار دیگر مجالی برای فعالیت پیدا کرد

  به عنوان اولین اعتراض گسترده ی خیابانی در پایتخت پس از۱۳۷۸ تیر ماه ۱۸اعتراضات دانشجویی 

 نیروهای امنیتی با حمله به دانشجویانی که. ، به سرعت به خاک و خون کشیده شد۱۳۶۰اعتراضات خرداد 

 معترض بودند، خوابگاه های کوی دانشگاه را ویران و دانشجویان را به« سالم»به بسته شدن روزنامه ی 

 کشته( عزت هللا ابراهیم نژاد)دست کم یک نفر . صدها تن بازداشت و زخمی شدند. شدت ضرب و جرح کردند

.پس از بازداشت ناپدید شد( سعید زینالی)و یک نفر دیگر 

 اما انجمن های. فعالیت های دانشجویی در این دوره حول محور انجمن های اسالمی سازمان دهی می شد

 دفتر تحکیم وحدت به عنوان.  نبودند۷۰اسالمی دیگر آن انجمن های دهه ی شصت و حتی اوایل دهه ی 

 ، بیش از پیش از حکومت فاصله گرفته بود و«اتحادیه ی انجمن های اسالمی دانشگاه  های سراسر کشور»

 مذهبی و-از سوی دیگر، بسیاری از فعاالن دانشجویی لیبرال، ملی. نقش مهمی در پیشبرد اصالحات داشت

 چپ که اجازه ی تأسیس گروه های مستقل دانشجویی نداشتند به فعالیت در انجمن های اسالمی روی آورده

 حضور این دسته از دانشجویان که حتی با دولت اصالحات نیز مرزبندی های مشخصی داشتند،. بودند

 در چنین شرایطی بود که گروهی از اعضای این اتحادیه ی. فضای دفتر تحکیم وحدت را تغییر داده بود

 از آنها یاد می شد، با اعتقاد به بن بست اصالحات، در برابر آن بخش« طیف عالمه»دانشجویی که با عنوان 

 طیف»از دفتر تحکیم قرار گرفتند که همچنان از اصالحات و دولت اصالح طلب خاتمی حمایت می کرد و به 

. شهرت داشت« شیراز

  آغاز به کار کرده بودند، یکی دیگر از نهادهای۱۳۷۷که از سال « شوراهای صنفی دانشجویان»

 اما چنانکه مهدیه گلرو، نایب دبیر سابق انجمن اسالمی دانشگاه. دانشجویی بودند که در آن دوره فعال بودند

 در دهه ی هشتاد تسلط گفتمان کالن: »عالمه طباطبایی، می گوید این شوراهای صنفی در سایه قرار داشتند

 سیاسی  خواسته های صنفی را تحت تأثیر خودش قرار می داد و دانشجویان، آن ها را نیز در همان

 در هر دانشگاهی، اگر انجمن اسالمی قدرت داشت، شورای صنفی. چارچوب های سیاسی تعریف می کردند

 حتی برای خواسته های صنفی مثل پایین بودن کیفیت غذا هم با انجمن اسالمی هماهنگ می کردند و مطالبات

.«صنفی زیر سایه ی هژمونی سیاسی بود

 نحوه ی برخورد حکومت با مطالبات صنفی دانشجویان نیز نقش بسزایی در سیاسی تر شدن این حرکت ها

 حمله ی خشونت بار نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و خوابگاه طرشِت دانشگاه عالمه . داشت

  خرداد ماه در اعتراض به۲۰تجمع دانشجویی  ای که .  یکی از این نمونه ها است۱۳۸۲طباطبایی در خرداد 

 خصوصی سازی دانشگاه ها شکل گرفته بود، با حمله ی نیروهای لباس شخصی به سرعت به خشونت کشیده

 لباس شخصی ها با قمه و زنجیر و فالخن و چماق به خوابگاه های دانشجویان هجوم بردند و ویرانی ها کم. شد



 بنا به آنچه رسانه ها گزارش دادند و دانشجویان روایت کرده اند،.  تیر کوی دانشگاه نداشت۱۸از وقایع 

 نه تنها. نیروی انتظامی به رغم حضور در محل، نقش چندانی در مقابله با حمالت به دانشجویان نداشت

 شماری از دانشجویان مجروح شدند و خوابگاه هایشان به شدت آسیب دید بلکه تعداد زیادی از آنان بازداشت

 در چنین شرایطی دامنه ی اعتراضات به دانشگاه های شهرهایی نظیر مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز. شدند

 به گفته ی کاوه . نیز کشیده شد و به عرصه ای برای اعتراض به وضعیت کالن سیاسی کشور تبدیل شد

 ، این اعتراضات«دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب»عباسیان، از دانشجویان چپ گرای عضو گروه 

 موجب عبور جنبش دانشجویی از اصالح طلبان درون حکومت و رادیکال شدن بسیاری از اعضای دفتر»

.«تحکیم و انجمن های اسالمی شد

 

تشکل یابی دوباره ی دانشجویان چپ

 کاوه. دور تازه ی فعالیت دانشجویان چپ گرا، یکی از نقاط عطف جنبش دانشجویی در آن سال ها بود

 تئاتر دانشگاه هنر تهران- در رشته ی سینما در دانشکده ی سینما۱۳۸۱عباسیان که دانشجوی ورودی سال 

 در دهه ی هشتاد، به غیراز گروه هایی همچون بسیج  دانشجویی و انجمن های اسالمی به هیچ: »بود، می گوید

 گروه دانشجویی دیگری اجازه ی فعالیت رسمی داده نمی شد؛ دانشجویان چپ هم در قالب چنین گروه هایی

 نشریاتی که از سال. به همین علت، شماری از آنها حول نشریات دانشجویی چپ جمع  شدند. نمی گنجیدند

.« به بعد کم کم در دانشگاه ها و شهرهای مختلف شروع به کار کردند۱۳۸۲

 تشکیل جلسات مطالعاتی و برگزاری جلسات سخنرانی در دانشگاه ها از دیگر راهکارهای دانشجویان چپ

 برای سازمان دهی خود بود، سازمان دهی ای که نتیجه اش حضور علنی و آشکار آنها در صحنه ی فعالیت های

.دانشجویی بود

 تعدادی از: » را اولین حضور علنی دانشجویان چپ در صحن دانشگاه می داند۱۳۸۲ آذر ۱۶کاوه عباسیان 

  در مراسم درگذشت صفرخان قهرمانیان، زندانی سابق سیاسی که طوالنی ترین مدت حبس۱۳۸۱ما در آبان 

 را تحمل کرده بود، با هم آشنا شده بودیم و برخی دیگر نیز همکالسی  یا هم خوابگاه هایی بودیم که گرایش

  دفتر تحکیم وحدت در برابر دانشکده ی فنی دانشگاه تهران۱۳۸۲ آذر ۱۶در . سیاسی مشترک داشتیم-فکری

 ما هم تصمیم گرفتیم که برای اولین بار با عنوان. فراخوان تجمع به مناسبت سالگرد روز دانشجو داده بود

 پالکاردهایی با شعارهای. دانشجویان چپ حضور پیدا کنیم و شعارها و پالکاردهای خودمان را داشته باشیم

.«و حمایت از اعتصاب پرستاران و کارگران نفت و پتروشیمی« آزادی، برابری»



 فعالیت عملی دانشجویان چپ در دانشگاه های مختلف از کردستان و مشهد و اصفهان» 

 گرفته تا مازندران و استان های دیگر گسترده شده بود و ارتباطات گسترده  ای نیز با فعاالن

.«کارگری داشتند

  و سرکوب خشونت بار دانشجویان چپ، این اولین بار بود که۵۷پس از نخستین سال های پیروزی انقالب 

 ،۱۳۸۲چند ماه بعد، در اسفند . گروهی از دانشجویان چپ گرا به صورت علنی در دانشگاه فعالیت می کردند

 ــ یکی از اولین نشریات دانشجویی که به طور مشخص و متمرکز از سوی« خاک»اولین شماره ی نشریه ی 

 :کاوه عباسیان، سردبیری این نشریه ، می گوید. دانشجویان چپ گرا منتشر می شد ــ آغاز به کار کرد

 شماره های بعدی به دانشگاه ها و شهرهای دیگر هم. شماره ی اول خاک حدود یک هزار نسخه فروش داشت»

.«فرستاده شد و حتی در برخی کارخانه های کردستان هم پخش می شد

  نشریه ی چپ گرایی که در دانشگاه های تهران۱۰ حلقه  ی مشترکی به نام ُرستا، در بین حدود ۱۳۸۳در پاییز 

 .عمر این حلقه ی فکری طوالنی نبود و در پی اختالف نظرها از هم پاشیده شد. منتشر می شدند، شکل گرفت

 فعالیت عملی دانشجویان چپ در دانشگاه های مختلف از کردستان و: »اما چنانکه کاوه عباسیان می گوید

 مشهد و اصفهان گرفته تا مازندران و استان های دیگر گسترده شده بود و ارتباطات گسترده  ای نیز با فعاالن

.«کارگری داشتند

  بود که اولین جرقه های تشکیل گروهی مشخص با ایده های چپ گرا در بین گروهی از۱۳۸۵خرداد 

 اخراج برخی اساتید دگر اندیش دانشگاه و خصوصی سازی دانشگاه ها به دور جدیدی. دانشجویان شکل گرفت

 در پی سرکوب خشونت بار این اعتراضات، گروهی از دانشجویان. از اعتراضات دانشجویی انجامیده بود

 چپ گرای رادیکال که در سال های پیش حول نشریات دانشجویی شان جمع می شدند، تصمیم گرفتند که تحت

 این دانشجویان با انتشار. واکنش نشان دهند« دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های تهران»نام 

 اعتراض خود را نسبت به دخالت های حکومت در دانشگاه اعالم« دانشگاه پادگان نیست»بیانیه  ای با عنوان 

 این گروه دانشجویی که همچون چتری برای فعالیت هماهنگ دانشجویان چپ بود، به سرعت در. کردند

 دانشجویان» را با عنوان ۱۳۸۵دانشگاه های دیگر شهرها نیز گسترش یافت و بیانیه ی روز دانشجوی سال 

 تجمع روز دانشجوی آن سال در مقابل دانشگاه. منتشر کرد« آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ایران

 تهران به دعوت طیف عالمه ی تحکیم وحدت و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب برگزار شده بود، و به

 عبارتی برنامه ای مشترک از سوی همه ی گروه های دانشجویی بود و دانشجویان چپ  نیز با شعارهایی با

.مضامین چپ گرا در پالکاردهایی سرخ رنگ، حضوری پررنگ و چشمگیر داشتند

 «دفتر تحکیم وحدت»و « دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب»کاوه عباسیان درباره ی تفاوت میان 

 در خواسته هایی مثل آزادی زندانیان سیاسی و فضای باز دانشجویی اشتراک داشتیم و ما هم در: »می گوید

 ولی مسائلی مثل. تجمعاتی که انجمن  اسالمی و تحکیم درباره ی این مسائل ترتیب می  دادند، شرکت می کردیم



 در حالی که اگر به عکس های. اعدام و سنگسار و لغو پوشش اجباری و جنبش کارگری، مسئله ی آنها نبود

 منتشر شده از تجمعات دانشجویان چپ در آن سال ها نگاه کنید، می بینید که شعارهایی مثل لغو اعدام و

.«سنگسار و لغو پوشش اجباری در آن  سال ها مشخصاً خواسته ی دانشجویان چپ بود

 تصمیم گرفتند که بزرگداشت روز« دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب»، ۱۳۸۶یک سال بعد در آذر 

 پس از برگزاری این مراسم در دانشگاه تهران و چند شهر دیگر،. دانشجو را به صورت مستقل برگزار کنند

 . دانشجوی چپ گرا این حرکت را به شدت سرکوب کردند۷۰نیروهای امنیتی با بازداشت بیش از 

 دانشجویان بازداشت شده به شدت شکنجه شدند، برخی از آنها مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند، بعضی به

.حبس های طوالنی و محرومیت از تحصیل محکوم شدند و برخی نیز مجبور به فرار و ترک ایران شدند

 

«تحکیم»پلمپ دفاتر انجمن های اسالمی و ممنوعیت فعالیت 

 سرکوب  در دانشگاه ها منحصر به دانشجویان چپ نماند و فشار بر انجمن های اسالمی نیز از همان سال

  دفاتر انجمن های اسالمی۱۳۸۶از سال : »مهدیه گلرو این وضعیت را چنین توضیح می دهد. شدت گرفت

 ، تقریباً تمامی انجمن های اسالمی دانشگاه های شهرهای مختلف پلمپ۱۳۸۸یکی یکی پلمپ شدند و تا سال 

.« نیز فعالیت دفتر تحکیم وحدت غیرقانونی و ممنوع اعالم شد۱۳۸۸پس از اعتراضات . شده بودند

 در دهه ی نود کم کم به انجمن های اسالمی اجازه ی فعالیت دادند، اما به شرط اخراج اعضای قدیمی و

 شرایطی که برای انتخابات اعالم کرده بودند به گونه ای بود که نیروهای نزدیک. برگزاری انتخابات جدید

 به بسیج را وارد انجمن های اسالمی کردند و این تشکل دانشجویی را به وضعیت قبلی اش در دهه ی شصت

.برگرداندند

  برخی فعاالن دانشجویی تالش کردند تا با ثبت گروه های۹۴-۹۳در سال های »به گفته ی مهدیه گلرو، 

اما بعد از مدتی، وزارت اطالعات. دانشجویی جدید، دوباره ی فعالیت های دانشجویی مستقل را راه بیندازند  

 متوجه شد که این ها همان فعاالن دانشجوی قدیمی یا دانشجویانی با همان خط و ربط سیاسی هستند و آنها را

با این حال، هنوز در برخی دانشگاه های کشور این انجمن های. احضار کرد و روند کار متوقف شد  

از طرف دیگر، به رغم آزاد نبودن انتخابات انجمن های اسالمی،. تازه تأسیس وجود دارند و فعالیت می کنند  

 در تعداد اندکی از انجمن ها دانشجویان جوانی انتخاب شدند که حساسیتی روی آنها وجود نداشت یا اینکه

 کم کم تغییر کردند و در نتیجه توانستند بعضی فعالیت های مستقل دانشجویی را در انجمن های اسالمی جلو

».ببرند

 به رغم این تالش ها، جنبش مستقل دانشجویی نتوانست صدای خود را در انجمن های اسالمی و گروه های

 عالوه بر تشدید سرکوب و محدودیت ها، تغییر شرایط. تازه  تأسیسی که دنباله رو همان دیدگاه بودند، بلند کند



 جامعه نیز بر فعالیت های درون دانشگاه تأثیر گذاشته بود و این  بار صدای  اعتراض دانشجویان از شوراهای

.صنفی شنیده می شد

 لیال حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه تا دهه ی نود،

 کنش سیاسی: »مهم ترین مرجع تشکل یابی دانشجویان، انجمن های اسالمی و دفتر تحکیم وحدت بود، می گوید

 در این تشکیالت به  دلیل جای گرفتن در سیاست رسمی، چارچوب های ازپیش تعیین شده در اساسنامه و پیوند

 اما محل تشکل یابی جریان صنفی دانشجویی در دهه ی. تاریخی با بخش هایی از حکومت مستقر، محدود بود

 "نهاد"نود، شوراهای صنفی دانشجویی و اتحادیه ی شوراهای صنفی بود که در ساختار دانشگاهی یک 

 همین تفاوت در نحوه تشکل یابی نسبت با امر سیاسی. سیاسی" تشکیالت"دانشجویی محسوب می شود و نه 

.«را دگرگون می کند

 در دوره های قبل، امر صنفی و سیاسی به سیاق: »این فعال دانشجویی این دگرگونی را چنین توضیح می دهد

 هژمونی اصالح طلبانه، کامالً از هم جدا بودند و امر صنفی در حاشیه بود و به عنوان طفیلِی امر سیاسی در

 کنشگری حضور داشت؛ اما اکثر تظاهرات روز دانشجوی جریان صنفی در دهه ی نود نه تنها سیاسی  بلکه

 برای جریان صنفی دانشجویی، امر سیاسی و صنفی نه جدا. واکنشی به مسائل خرد صنفی دانشجویان است

 صنفی، سیاسی"از هم بلکه امری واحد هستند، به این معنا یکی از شعارهای اساسی این جریان این است که 

 از دل چنین تالشی بود که جریان صنفی دانشجویی با مطالبه ی صنفِی آموزش رایگان و همگانی،". است

 پیوندی سیاسی با جریان صنفِی معلمی برقرار کرد و از طریق ضدیت با خصوصی سازی و پولی سازی

 دانشگاه و همچنین مقابله با ارزان سازِی نیروی کار فارغ التحصیالن دانشگاهی در طرح کارورزی، با

.«جریان های کارگری اتصال سیاسی یافت و خطوط سیاسی اش روشن شد

 

تغییر سیستماتیک بافت دانشگاه ها، مانعی برای حرکت های دانشجویی

 با وجود این، جنبش دانشجویِی سال های اخیر هنوز با روزهای اوج خود در دهه ی هشتاد فاصله ی

.چشمگیری دارد

 کاوه عباسیان تغییر سیستماتیک بافت اجتماعی دانشگاه ها را یکی از دالیل این وضعیت می  داند و معتقد است

برای: »که نهادهای امنیتی سعی کرده اند تا حد امکان از حلقه ها و نقاط متمرکز دانشگاه  سیاست زدایی کنند  

بیشتر دانشجویان. مثال، جمعیتی که در خوابگاه کوی دانشگاه تهران زندگی می کند خیلی کمتر شده  

 فوق لیسانس به باال را به کوی دانشگاه می فرستند و دانشجویان لیسانس در خوابگاه های مختلف در جاهای

».مختلف در سطح شهر پراکنده شده اند



 تغییر الگوی پذیرش دانشجویان و ساختار دانشگاه نیز به فضای فعالیت های مستقل دانشجویی آسیب زده

با پولی شدن دانشگاه ها، ورودی های جدید دانشگاه یا از طبقات باالی جامعه هستند که اغلب توجه. است  

اقتصادی جنبش دانشجویی ندارند یا آن قدر نگران تأمین هزینه های دانشگاه هستند-چندانی به مطالبات سیاسی  

در دوره ی ما اکثر: »مهدیه گلرو می گوید .که مجالی برای فعالیت دانشجویی و پذیرفتن خطرات آن ندارند  

 دانشجویانی که جذب فعالیت های سیاسی می شدند بچه های رشته های روزانه بودند که وقتی به دانشگاه وارد

 می شدند دیگر نگران تأمین شهریه نبودند و گاهی هم به خاطر فعالیت های دانشجویی درس شان چند ترم

اما االن فقط یک پنجم از دانشجویان می توانند بدون پرداخت شهریه درس بخوانند و. بیشتر طول می کشید  

 حتی همان اندک دانشجویان رشته های روزانه  هم اگر درس شان یک ترم بیشتر از حد معمول طول بکشد

اگر هم که دانشجوی شبانه یا غیرانتفاعی باشند برای هر ترم اضافه باید دوبرابر. باید برای آن شهریه بدهند  

».شهریه بدهند

 شاید به علت همین وضعیت بغرنج اقتصادی است که شوراهای صنفی دانشجویی توانستند با حرکت بر بستر

 خواسته های معیشتی و صنفی، جنبش دانشجویی را دوباره به تکاپو بیندازند و در بزنگاه هایی همچون

  با مردم عادی هم صدا شوند، هم صدایی ای که به رغم بازداشت شمار۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۶اعتراضات دی 

 زیادی از دانشجویان در تجمعات دو سال اخیر، در اعتراض به شلیک به هواپیمای مسافربرِی اوکراینی نیز

.ادامه یافت

 در حالی که این هم صدایی  نویدبخش قدرت گرفتن دوباره ی جنبش دانشجویی بود، شیوع ویروس کرونا و

  تا کنون۱۳۹۸تعطیلی دانشگاه ها بار دیگر به خاموشی این صدا انجامید، تعطیلِی طوالنی ای که از اسفند 

 .ادامه یافته و برخی آن را با تعطیلی چند ساله ی دانشگاه ها در دوران انقالب فرهنگی مقایسه می کنند

 امر به معروف و»و راه اندازی رشته  ی « اسالمی کردن دانشگاه ها»خبرهایی که از تصمیم دولت برای 

.به گوش می رسد نگرانی  از این مشابهت را تشدید می کند« نهی از منکر

 :می گوید مهدیه گلرو با اشاره به نگرانی دیگری درباره ی وضعیت ادامه ی تحصیل بعضی از دانشجویان 

 در این مدت تعطیلی دانشگاه، دانشجویان، و به ویژه دانشجویانی که از خوابگاه استفاده می کردند، مشکالت»

 زیادی داشتند و بسیاری از دانشجویان به خاطر مشکالت معیشتی و دسترسی نداشتن به اینترنت مجبور

 با این حال، صدایی از جایی و کسی درنیامد و دانشجویان نتوانستند. شدند که تحصیل را کنار بگذارند

  آذر سال گذشته هم که چند برنامه ی زنده ی دانشجویی در اینستاگرام۱۶در . اعتراضی را سامان دهند

 برگزار شد، وزارت علوم دانشجویان را بازخواست کرد و گفت اجازه ی برپایی چنین برنامه هایی را

.«ندارند

 کاوه عباسیان اما با اذعان به اینکه فعالیت سیاسی در دانشگاه ها سخت تر شده و جلوه های بیرونی اش را کمتر

 به. خواسته ها و مطالبات سیاسی بدنه ی دانشجویی از دهه ی هشتاد هم فراتر رفته است: »می بینیم، می گوید



 گونه ای که شعارهای اصالح طلبان درون حکومت دیگر در دانشگاه خریدار ندارد و کلیت جنبش دانشجویی

.«متمایل به خواسته های رادیکال تر است

 اکنون که دانشگاه ها تعطیل اند، سویه ی نگران کننده ی ماجرا نحیف شدن جنبش دانشجویی است و سویه ی

.امیدبخش آن تالش دانشجویان برای طرح مطالبات صنفی و معیشتی با نگاه کالن سیاسی است

، قابل دسترسی۱۳۹۲ آذر ۱۸مهدی فتاپور، جنبش دانشجویی در دوره های مختلف، رادیو فردا،  ]1[  

اینجا در .

 گفت وگوی لطف هللا میثمی با مسعود حجازی، درس هایی برای متفکران جامعه در برخورد با جنبش ]2[

اینجا ، قابل دسترسی در۱۳۸۳، ۲۹دانشجویی و جوانان، مجله ی »چشم انداز ایران«، شماره ی  .

، قابل۰۷/۱۲/۲۰۱۷ آذر روز دانشجو؛ »ما صدای تاریخ ایم«، صدای آلمان، ۱۶کیوان دخت قهاری،  ]3[  

اینجا دسترسی در .

 گفت وگوی لطف هللا میثمی با مسعود حجازی، درس هایی برای متفکران جامعه در برخورد با جنبش ]4[

اینجا ، قابل دسترسی در۱۳۸۳، ۲۹دانشجویی و جوانان، مجله ی »چشم انداز ایران«، شماره ی  .

، قابل دسترسی۱۳۷۳، نشریه ی »گفتگو«، شماره ی پنج، ۱۳۴۰کاوه بیات، دانشگاه تهران، اول بهمن  ]5[  
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