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الف - فرایندهای سه گانه رکود جنبش دانشجوئی ایران در رژیم مطلقه 
فقاهتی:

به موازات شکست جنبش سبز در سال 88 به خصوص از بعد از سرکوب قهرآمیز 
عاشورای 88 همراه با رکود جنبش سبز، جنبش دانشجوئی ایران )که از خرداد 88 
تحت هژمونی جنبش سبز توانسته بود از بعد از رکود و سرکوب قیام تیرماه 78 
توسط حزب پادگانی خامنه ای و حمایت دولت هفتم تحت هژمونی سید محمد 
خاتمی از رکود خارج شود( هم وارد فرایند سوم رکود طوالنی خود )از بعد از 

کودتای فرهنگی بهار 59( شد.

قابل توجه است که سه فرایند رکود جنبش دانشجوئی ایران در طول عمر 37 ساله 
رژیم مطلقه فقاهتی عبارتند از:

1 - فرایند اول رکود طوالنی جنبش دانشجوئی بر می گردد به سال های 59 تا 68، 
یعنی از شروع کودتای فرهنگی در بهار 59 تا فوت خمینی در سال 68 که به علت 
سرکوب سخت افزاری و نرم افزاری جنبش دانشجوئی در جریان کودتای فرهنگی 

دهه 60 این رکود جنبش دانشجوئی، بیش از 12 سال طول کشید.
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مطلقه  رژیم  ساله   37 دوران  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  رکود  دوم  فرایند   -  2
فقاهتی، بر می گردد، به دهه بعد از سرکوب تمام عیار قیام تیرماه 78 این جنبش 
توسط حزب پادگانی خامنه ای و حمایت دولت هفتم سید محمد خاتمی از این 
سرکوب، که برعکس سرکوب قبلی، که یک سرکوب سخت افزاری و نرم افزاری 
بود - در سرکوب قیام تیرماه 78 حزب پادگانی خامنه ای کوشید تا در ادامه مرحله 
اول آن که با تیغ و شمشیر و داغ و درفش صورت گرفت، در مرحله دوم آن به 
صورت مهندسی شده سرکوب را فراگیر کند؛ لذا همین پروژه دو مرحله ای حزب 
پادگانی خامنه ای در فرایند دوم به خصوص سرکوب مهندسی شده مرحله دوم آن 
باعث گردید تا جنبش دانشجوئی ایران از بعد از قیام تیرماه 78 نزدیک به یک دهه 
یعنی از تیرماه 78 لغایت خرداد 88 به حالت کما دوران فرایند دوم رکود خود را 

سپری نماید.

3 – فرایند سوم رکود جنبش دانشجوئی ایران بر می گردد، به سرکوب همه جانبه 
رژیم مطلقه فقاهتی که از بعد از کودتای انتخاباتی خرداد 88 تا عاشورای 88 با 
کردن  خونین  تا  گرفته  اوین  و  کهریزک  شکنجه گاه های  از  خود  ابزارهای  تمامی 
و  دانشجویان  خوابگاه های  به  مغول وار  حمله  و  تهران  خیابان های  سنگفرش های 
اعتراف گیری و غیره که در چارچوب این سرکوب وحشیانه رژیم مطلقه فقاهتی 
تالش می کرد تا عالوه بر تسویه حساب با جنبش دانشجوئی در چارچوب جنبش 
سبز، برای همیشه نطفه جنبش دانشجوئی ایران در حجله جنبش های اجتماعی ایران 

خفه کند.

اما این رکود کمتر از 4 سال دوام پیدا نکرد، چراکه از انتخابات خرداد 92 جنبش 
دانشجوئی ایران کوشید تا با شرکت در انتخابات دولت یازدهم و حمایت از شیخ 
حسن روحانی در برابر چهار کاندیدای جناح اصول گرا، با بسترسازی و زندگی در 
شکاف ها و حرکت الئی، توسط تشدید تضادهای درونی جناح های قدرت، رکود 
چهار ساله خود را بشکند، لذا در همین رابطه بود که از بعد از تثبیت دولت یازدهم، 
از آنجائیکه شیخ حسن روحانی، در راستای پیشبرد استراتژی برجام خود، در برابر 
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جنبش  حمایت  به  نیازمند  اصول گرایان،  یا  راست  جناح  شده  مهندسی  مخالفت 
تشکیالت  با  رقابت  در  که  دانست  او  به خوبی  )چراکه  داشت،  ایران  دانشجوئی 
فراگیر جناح راست یا اصول گرا، به خصوص اصول گرایان پادگانی تحت هژمونی 
به جنگ شیخ  نرم افزاری خود،  و  قدرت سخت افزاری  تمام  با  که  بسیج،  و  سپاه 
حسن روحانی و دولت یازدهم آمده بودند و می کوشیدند، تا پروژه برجام دولت 
با بن بست و شکست روبرو کنند، و گردونه کار در عرصه جنگ های  یازدهم را 
روحانی  حسن  شیخ  که  تشکیالتی  تنها  زیرا  بگیرند(،  دست  در  را  منطقه  نیابتی 
می توانست، در رقابت با رقیب های قدرتمند خود بر آن تکیه کند، جنبش دانشجوئی 
ایران بود که با بیش از 4/5 میلیون نفر عضو آن، می توانست تمامی قدرت نرم افزاری 
و سخت افزاری اصول گرایان پادگانی تحت هژمونی سپاه و بسیج به چالش بکشد.

البته در همین رابطه، به موازات نیاز دولت یازدهم و شیخ حسن روحانی به جنبش 
دانشجوئی ایران، خود جنبش دانشجوئی ایران، در این دوران تندپیچ رکود، جهت 
نجات از رکود چهار ساله فرایند سوم خود که بعد از سرکوب قیام سال 88 شروع 
شده بود، نیاز به حمایت همه جانبه دولت یازدهم و شیخ حسن روحانی داشت، که 
صد البته مجلس نهم، که با غلبه جناح راست همراه بود، از این نیت دو طرفه جنبش 
دانشجوئی و شیخ حسن روحانی واقف شده بود، لذا در راستای سنگ اندازی جهت 
پیوند بین جنبش دانشجوئی و شیخ حسن روحانی یا دولت یازدهم، با تمام قوا وارد 
کارزار مستقیم آن ها شدند، بطوریکه شیخ حسن روحانی جهت کسب رای مجلس 
البته جنبش دانشجوئی  نهم برای انتخاب وزیر علوم، بیش از یکسال تالش کرد، 
ایران هم در این کشاکش بین دولت یازدهم و مجلس نهم راه خود را، در تغییر 
بافت مجلس دهم رژیم مطلقه فقاهتی تشخیص داد و در همین عرصه با تمام توان 
در انتخابات هفتم اسفندماه 94 مجلس دهم کوشید تا موازنه قدرت را به نفع جناح 
روحانی تغییر دهد و پر پیداست که در شهرهای بزرگ به خصوص در کالن شهر 

تهران موفق گردید. 

علی ایحال، همین رابطه نیاز دو طرفه بین جنبش دانشجوئی ایران و دولت یازدهم 
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یا شیخ حسن روحانی بود که از بعد از انتخابات خرداد 92 و پیروزی شیخ حسن 
روحانی بر رقیبان اصول گرای خود، جنبش دانشجوئی ایران کوشید با تغییر فضای 
پادگانی دانشگاه ها توسط حمایت دولت یازدهم از رکود سیاسی فرایند سوم خود 

که از عاشورای 88 شروع شده بود، خارج شود.

»دفع افسد توسط فاسد« استراتژی جنبش دانشجوئی ایران در این مرحله بود که 
توسط آن، این جنبش می کوشید تا در چارچوب تضادهای بین جناح های درونی 
باز  بین خود شرایطی جهت  باز تقسیم قدرت،  قدرت، در عرصه شطرنج تقسیم 
کردن فضای پادگانی مهندسی شده توسط حزب پادگانی خامنه ای فراهم نماید؛ لذا 
از آنجائیکه، از بعد کودتای فرهنگی بهار 59 به علت اینکه با سرکوب تمام عیار 
سخت افزاری و نرم افزاری جنبش دانشجوئی توسط رژیم مطلقه فقاهتی، هر گونه 
فعالیت این جنبش در دانشگاه ها، تنها در چارچوب همان تشکیالت خود ساخته 

رژیم مطلقه فقاهتی ممکن بود.

به همین دلیل جنبش دانشجوئی ایران، جهت خروج از این سرکوب های مهندسی 
شده نرم افزاری و سخت افزاری رژیم مطلقه فقاهتی در دانشگاه های ایران راهی جز 
این نداشت، اال اینکه با ورود به همان تشکیالت خود ساخته رژیم مطلقه فقاهتی 

این تشکیالت را از درون دفرمه نماید.

به  رو  فرایند  در  ایران،  دانشجوئی  جنبش  چهارگانه  جریان های   – ب 
اعتالی حاضر:

در همین رابطه از تابستان 92 چهار جریان دانشجوئی در چارچوب همان تشکیالت 
خود ساخته رژیم مطلقه فقاهتی تصمیم به حرکت تحول خواهانه خود، در فضای 

پادگانی دانشگاه های ایران گرفتند که این جریان های چهار گانه عبارتند از:

1 - »طیف عالمه دفتر تحکیم وحدت«، که در چارچوب »شعار احیای انجمن های 



13ققنوس جنبش دانشجوئی ایران از  /

اسالمی گذشته« کوشیدند حرکت سرکوب شده تشکیالتی گذشته خود را در سال 
عطری  اکبر  و  افشاری  علی  چون  افرادی  که  است  ذکر  قابل  کنند.  بازسازی   88
 78 تیرماه  قیام  فرایند  دو  در  شده  سرکوب  شاخه  همین  جِزء  فخرآور  و حسین 
سال  از  خود  نوین حرکت  فرایند  در  جریان  این  البته  می باشند.   88 سال  قیام  و 
تشکیالت  یازدهم،  دولت  از  دانشجوئی  اتحادیه  با کسب مجوز  تا  می کوشد،   92
و سازماندهی خود در این فرایند در سطح دانشگاه های ایران بازسازی نماید. که 
هزار البته، با آگاهی حزب پادگانی خامنه ای به جوهر حرکت این شاخه از جنبش 
دانشجویان، با تمام توان تالش می کند تا از بازسازی شاخه طیف عالمه دفتر تحکیم 
وحدت در لوای شعار احیای انجمن های اسالمی و کسب مجوز اتحادیه دانشجوئی 

سنگ اندازی نماید.

داوری ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که تا این تاریخ، حزب پادگانی خامنه ای، 
موفق تر از دولت یازدهم عمل کرده است، که می کوشد تا به صورت دوال دوال در 
برابر خامنه ای شتر سواری نماید؛ و به همین دلیل بیش از سه سال است که، این 
جریان دانشجوئی می کوشد تا توسط انجمن ترقی خواه دانشگاه امیرکبیر و انجمن 
آرمان دانشگاه علم و صنعت و انجمن اسالمی خواجه نصیر، حرکت خود را در این 
رابطه پیش ببرد که البته به علت عدم حمایت دولت یازدهم تا این تاریخ نتوانسته 

است راهی به دهی ببرد.

از  بعد  از  خصوص  به  و  یازدهم  دولت  انتخابات  بعد  از  که  دومی  جریان   -  2
انتخابات مجلس دهم تالش می کند تا به بازسازی جنبش دانشجوئی ایران جهت 
تغییر فضای پادگانی دانشگاه ها بپردازد، جریانی است تحت عنوان انجمن موسوم 
تحکیم  از تشکیالت  اول، شاخه ای جدا شده  مانند، جریان  باز  که  امام«  به »خط 
فرایند  در  وحدت،  تحکیم  دفتر  تشکیالت  که  نکنیم  فراموش  می باشند.  وحدت 
بعد از کودتای فرهنگی بهار 59 و سرکوب تمام عیار نرم افزاری و سخت افزاری 
جنبش دانشجوئی ایران در دهه 60 هژمونی تشکل های ساخته رژیم مطلقه فقاهتی 
جهت تثبیت حاکمیت خود بر دانشگاه های کشور پس از بازگشائی فرایند بعد از 
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کودتای فرهنگی در دست داشت؛ لذا در همین رابطه است، که از آنجائیکه رژیم 
مطلقه فقاهتی در طول 33 سالی که از بازگشائی دانشگاه ها در فرایند بعد از کودتای 
فرهنگی بهار 59 می گذرد به هیچ تشکیالت مستقلی اجازه فعالیت در دانشگاه ها 
ایران  دانشجوئی  تا جنبش  است  گردیده  باعث  امر  همین  نتیجه،  در  است.  نداده 
در راه اعتالی دوباره خود راهی جز عبور از این کانال های تشکیالت دانشجوئی 

خودساخته رژیم مطلقه فقاهتی نداشته باشد.

علیهذا همین امر باعث شده است که شاخه موسوم به انجمن خط امام، با محوریت 
انجمن اسالمی علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی مشهد در صدد کسب مجوز از 
دولت یازدهم جهت تشکیل اتحادیه انجمن های اسالمی خط امام باشند که باز از 
آنجائیکه حزب پادگانی خامنه ای بر مبنای تجارب تیرماه سال 78 به خوبی می داند 
راستای شکستن  در  دانشجوئی  این جریان های  اعتالی تشکیالت  و  بازسازی  که 
فضای پادگانی دانشگاه های کشور، سرانجامی جز احیای دوباره قیام تیرماه 78 برای 
او به همراه نخواهد داشت و از آنجائیکه خامنه ای و حزب پادگانی او در جریان 
قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی ایران دریافتند که شروع جنبش دانشجوئی همان 

و به چالش کشیدن کل رهبریت او همان خواهد شد.

باز فراموش نکنیم که در جریان قیام تیرماه جنبش دانشجوئی ایران، نفی رهبری 
خامنه ای در نوک پیکان شعار جنبش دانشجوئی ایران قرار داشت و در لوای این 
شعار بود که جنبش دانشجوئی ایران در تیرماه 78، عالوه بر اینکه توانست جنبش 
قرار گیرد،  این جنبش  با  پیوند  فرایند  به حرکت درآورد و در  را  ایران  اجتماعی 
توسط این شعار توانست به بسیج مردم )حداقل در شهرهای بزرگ و به خصوص 
در تهران( دست پیدا کند و اگر ضعف سازماندهی و بی برنامه گی و بی تجربه گی و 
ضعف مدیریت جنبش دانشجوئی ایران در جریان قیام تیرماه 78 نبود، بی شک این 
جنبش در اندک زمانی، با پیوند با جنبش های چهارگانه می توانست در کل کشور 

فراگیر بشود و با فراگیر شدنش امکان سرکوب از حزب پادگانی خامنه ای بگیرد.
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3 - جریان سوم جریانی است تحت نام »شورای هماهنگی، یا تشکل های اسالمی 
دانشجویان ایران، متخلص به تادا« که هر چند مانند دو جریان قبلی دارای سابقه 
پیوند با دفتر تحکیم وحدت در دهه 60 و 70 می باشند، اما در این شرایط می کوشند 
عنوان  تشکیالتی خود تحت  بازسازی  به  تحکیم،  دفتر  تشکیالت  از  با خروج  تا 
با محوریت انجمن  بپردازند، این جریان در این شرایط  تادا«  »اتحادیه دانشجوئی 
اسالمی دانشگاه صنعتی قم و مجمع اسالمی دانشگاه امیر کبیر تالش می کنند تا به 
صورت علنی با کسب مجوز از وزارت علوم در این راستا گام بردارند. حمایت شش 
انتخابات مجلس دهم، در راستای همین بازسازی  دانگ این جریان از عارف در 
تشکیالتی آنها می باشد که پر واضح است که، در صورتی که این جریان بتواند به 
مجوز اتحادیه دانشجوئی توسط حمایت عارف و شیخ حسن روحانی دست پیدا 
کنند، تعداد اتحادیه دانشجوئی به سه تشکیالت جدای از هم می رسد. البته بر این 
موضوع اضافه کنیم که، حتی با تثبیت سه اتحادیه دانشجوئی فوق به صورت علنی، 
از  بسیاری  اتحادیه،  این سه  بین  نرم افزاری و سخت افزاری  اختالف  به علت  باز 

انجمن های اسالمی دانشجویان دانشگاه های ایران سرگردان می مانند.  

با محوریت چهار  که  می شود،  ایران«  آزاد  »دانشگاه  به  مربوط  4- جریان چهارم 
بازگشت دوباره مدیریت هاشم رفسنجانی و دفع مدیریت  دانشگاه آزاد، )از بعد 
به  مستقل  صورت  به  می کوشند  دهم(  کودتائی  دولت  توسط  شده  تحمیل  قبلی 
حرکت بازسازی خود در راستای شعار اصالح گرایانه بپردازند؛ و توسط آن بتوانند 
عنوان  به  ایران  آزاد  دانشگاه های  دانشجویان  اسالمی  انجمن های  چارچوب  در 

اتحادیه دانشجوئی در کنار سه اتحادیه دیگر دانشجوئی قرار گیرند.

ج – ماحصل و نتیجه گیری:

اجتماعی  از جمله گروه های  دانشجوئی  اشاره رفت، جنبش  به  قبال هم  آنچنانکه 
اجتماعی خود  نظر می کند؛ و در راستای حرکت تحول گرایانه  آینده  به  است که 
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تالش می کند تا آینده را مطابق رویکرد نظری و عملی خود بسازد، یا تغییر دهد. 
وجود 4/5 میلیون نفر دانشجو در دانشگاه های فعلی کشور که به لحاظ کمی بیش از 
25 برابر تعداد دانشجویان در رژیم کودتائی پهلوی دوم می باشد، باعث گردیده که 
این گروه اجتماعی امروز به صورت یکی از بزرگ ترین گروه های اجتماعی جامعه 
ایران بشوند که به صورت یک قشر عظیم اجتماعی 4/5 میلیون خانواده ایرانی را 

در شهر و روستا هدایت می کنند. 

اگر تعداد افراد تحت تاثیر هر دانشجو حداقل 10 نفر در نظر بگیریم، این گروه 
بزرگ جامعه امروز ایران می توانند 45 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری امروز 
ایران را مدیریت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بکنند - کاری که باید باور کنیم 
که کارستان می باشد - و هیچ حزبی امروز هر چند هم که فراگیر باشد، نمی تواند 
انجام بدهد. همین جایگاه اجتماعی و سیاسی این گروه بزرگ در جامعه امروز ایران 
باعث شده است تا حاکمیت مطلقه فقاهتی، جنبش دانشجوئی ایران را به عنوان یک 
خطر استراتژیک برای خود احساس نماید؛ و لذا در این رابطه از بهار 59 الی زماننا 
هذا این رژیم توتالیتر تالش می کند تا با تمام توان خود از سازماندهی مستقل آن 
جلوگیری نماید. چراکه آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می گفت »دانشجو در جامعه 
ایران دارای دو خصیصه بزرگ می باشد: نداشتن، نخواستن«. همان دو خصیصه ای 
که از نظر شریعتی باعث می شود تا از این نیروی عظیم، یک نیروی انقالبی درآورد. 
و  »داشتن«  دو خصیصه  را  انسان  بدبختی های  همه  عامل  شریعتی  آنچنانکه  زیرا 

»خواستن« می داند.

به هر حال همین دو خصیصه »نداشتن« و »نخواستن« باعث گردیده است تا 4/5 
میلیون نفر دانشجو را به صورت آتش زیر خاکستری درآورد، که در هر زمانی امکان 
فعالیت و آتشفشانی آن وجود دارد و در همین چارچوب رژیم مطلقه فقاهتی در 
طول 37 عمر گذشته خود تالش کرده است تا از هر طریقی که می تواند توسط 
سرکوب عریان یا مهندسی شده یا پادگانی این نیروی عظیم و این گسل استراتژیک 
رژیم مطلقه فقاهتی به صورت غیر فعال درآورد. تجربه سال های 58 و 59 و تیرماه 
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78 و قیام سال 88 جنبش دانشجوئی ایران این آگاهی را به سردمداران رژیم مطلقه 
فقاهتی داده است که هرگز نباید در برابر حتی گسل غیر فعال جنبش دانشجوئی 
ایران خواب آسوده کنند، چراکه اگر این سیل به راه بیافتد همه چیز نظام را با خود 

خواهد برد.

ایران  دانشجوئی  جنبش  که  می دانند  خوبی  به  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سردمداران 
انعکاسی از خواسته های 4/5 میلیون دانشجوی ایرانی هست که این 4/5 میلیون نفر 
به عنوان بزرگ ترین نیروی تغییر و تحول خواه در جامعه امروز ایران می باشند زیرا 
دانشجویان آینده را از آن خود می دانند و سعی می کنند آنگونه که خود می خواهند 
آن را بسازند، طبیعی است که دانشجویان آنگاه به صورت جنبشی فراگیر به مبارزه 
امکان تحول  تغییر ضروریست و  باشند  متقاعد شده  اجتماعی روی می آورند که 

اجتماعی در راستای خواسته های آن ها وجود دارد.

به عبارت دیگر »دانشجویان در شرایطی تن به مبارزه جنبشی می دهند که متقاعد 
شوند که ایده ها و سیاست های پیشگامان در راستای تحول مطلوب آنان می باشد و 
پس از این باور است که جنبش دانشجوئی آماده است تا برای حرکت تحول خواهانه 

خود هزینه کند.«





»جنبش دانشجوئی ایران«
در کدامین جایگاه 

استراتژی قرار دارد؟
»پیشرو؟« یا »پیشگام؟«

یا »پیشاهنگ؟«
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قبل از اینکه وارد تبیین تاریخی و تئوریک »سؤال فوق بشویم« الزم می دانیم که 
مقدمتا به تعریفی از سه ترم فوق یعنی »پیشرو و پیشگام و پیشاهنگ« بپردازیم، 
و  ترم ها  تعریف  موضوع،  یک  نظریه پردازی  و  تئوریک  تبیین  عرصه  »در  گرچه 
واژه ها و اصطالحات می تواند صورت کنکریت و اختیاری و انتخابی داشته باشد« 
اما نباید فراموش کنیم که هر چند این صورت، »کنکریت تعریف واژه ها و ترم ها 
از تعریف  بعد  انتخاب در تعریف می دهد،  اختیار و  به ما قدرت  و اصطالحات، 
کنکریت و مشخص از واژه ها و ترم ها و اصطالحات در عرصه تبیین تئوریک و 
نظریه پردازی، موضوع دیگر اختیار از ما سلب می گردد، یعنی نظریه پرداز موظف 
است تا پایان راه در چارچوب همان دیسکورس و تعریف های مشخص کنکریت 

خود حرکت کند.«

به عبارت دیگر نظریه پرداز دیگر نمی تواند در هر فصل از تبیین نظریه خود در این 
نظر خود  مورد  برای اصطالحات  دیگر  تعریفی  در چارچوب سلیقه خود  رابطه، 
اینکه در نظریه پردازی حرکت  باز در همین رابطه است که برای  به کار گیرد؛ و 
و  دیسکورسی  وحدت  ایران،  دانشجوئی  جنبش  ساله   90 از  بیش  تحول خواهانه 
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ادبیاتی رعایت کنیم و خواننده و مخاطب را دچار سر در گمی نکنیم، مجبوریم که 
مقدمتا در اینجا، »در رابطه با سه ترم یا سه عنوان یا سه اصطالح پیشرو، پیشگام 
و پیشاهنگ مقصود و منظور خود را مشخص و تعریف نمائیم«، چراکه باور ما 
در این رابطه بر این امر قرار دارد که بحران استراتژی جنبش دانشجوئی ایران، در 
طول بیش از 90 سال گذشته، مولود همین مشخص نکردن تکلیف خود با تعریف 

مشخص از سه ترم پیشاهنگ یا پیشرو یا پیشگام می باشد.

لذا تا زمانیکه »جنبش دانشجوئی ایران در این رابطه به تعیین جایگاه خود در 
عرصه استراتژی تحول گرایانه جامعه ایران به صورت پیشاهنگی یا پیشروئی یا 
پیشگامی نکند، بحران استراتژی جنبش 90 ساله دانشجوئی ایران حل نخواهد 
شد«. بگذارید این موضوع را با صراحت بیشتری مطرح کنیم، »چراکه ما معتقدیم 
علت اینکه در دهه 20 جنبش دانشجوئی ایران، گرفتار تله تحزب گرایانه پیشاهنگ 
در چارچوب  ایران،  دانشجوئی  که جنبش  بود  این  توده شد،  لنینیستی حزب 
اندیشه حزب توده که همان دیسکورس لنینیستی بود، یک تعریف پیشاهنگی 
از خود داشت و جنبش دانشجوئی ایران، مانند لنین و حزب توده چنین فکر 
می کردند که جنبش دانشجوئی، از پتانسیل آلترناتیوی در برابر جنبش های سه 

گانه دموکراتیک و اجتماعی و سیاسی و کارگری برخوردار می باشد.«

چارچوب  در  کمونیست،  حزب  که  می کردند  فکر  توده  حزب  و  لنین  آنچنانکه 
تعریف پیشاهنگ از خود )مانند جنبش تحزب گرایانه لنینیستی دهه 20 و 30 تا 40 
ایران و یا مانند جنبش چریکی مدرن ایران در دهه 40 و 50( می تواند، آنچنانکه 
که  می گفتند  و  می دانند  شعار   40 دهه  در  پویان  پرویز  و  احمدزاده  »مسعود 
یا  و  است«  لکوموتیو  »چریک  می گفتند  اینکه  یا  و  است«  حزب  یک  چریک 
می گفتند »چریک موتوری کوچکی است که می تواند موتور بزرگ جامعه را به 

حرکت درآورد.«

باری، جنبش دانشجوئی ایران در دهه 20 تا 32 »با تعریف پیشاهنگی از جایگاه 



23جنبش دانشجوئی ایران در کدامین /

خود در استراتژی حرکت تحول گرایانه جامعه ایران )که توسط تبیین لنینیستی و 
حزب توده ای( که از خود می کردند، گرفتار چنین بحران هولناک استراتژی شده 
دانشجوئی  جنبش  که  شد  این  استراتژی،  بحران  این  نهائی  خروجی  که  بودند« 
ایران، در روز 28 مرداد 32 در مرخصی تاریخ به سر ببرد. یادمان باشد که هر چند 
برنامه ریزان امپریالیستی و درباری و ارتجاع مذهبی، »کودتای 28 مرداد 32 بر علیه 
دکتر محمد مصدق، در روز 28 مرداد، بخاطر تعطیلی دانشگاه ها و مدارس ایران 
بود، ولی این منظور و دیدگاه کودتاچیان، هرگز باعث تبرئه جنبش دانشجوئی 
ایران در روز 28 مرداد 32 نمی شود، چراکه باور ما در این رابطه بر این امر 
)که   32 مرداد   28 روز  در  ایران  دانشجوئی  غیبت جنبش  علت  که  دارد  قرار 
بسترساز تأمین شرایط توسط چند تا سر لومپن و نوچه هاشان مانند شعبان بی مخ 
و رمضان یخی و طیب حاجی رضائی شهید تابلودار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( 
ایران در چارچوب تعریف  گردید، همین بحران استراتژی، جنبش دانشجوئی 
جایگاه پیشاهنگی لنینیستی از خود بود«؛ و اوج فاجعه آن جا است که »جنبش 
از  تئوریک  نقد  کوچک ترین   32 مرداد   28 کودتا  از  بعد  از  ایران  دانشجوئی 
بتواند به این حقیقت تئوریک دست پیدا کند که علت پیروزی  خود نکرد تا 
کودتاچیان در روز 28 مرداد 32 غیبت جنبش دانشجوئی ایران، به علت پیروی 
از استراتژی تحزب گرایانه لنینیستی و حزب توده، در چارچوب تعریف از خود 
جایگزین  می تواند  و  باشد  حزب  یک  خود  می تواند  که  پیشاهنگی  عنوان  به 
جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی و جنبش دموکراتیک مردم 

ایران بشود، بوده است.«

همان خطائی که لنین در عرصه پساو پساانقالب اکتبر 1917 کرد و با این خطای 
خود بود که »بسترساز جایگزین سوسیالیسم دولتی به جای سوسیالیسم جنبشی معلم 
کبیرمان شریعتی شد« چراکه اوج اشتباه لنین و استراتژی تحزب گرایانه پیشاهنگ 
او )که بعداً توسط حزب توده به جنبش سیاسی و جنبش دانشجوئی ایران تزریق 
گردید(، این بود که »لنین فکر می کرد که با تعریف پیشاهنگ از حزب کمونیست 
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خود، می تواند حزب کمونیست دست ساز خود را جایگزین جنبش کارگری و 
جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک روسیه بکند«. در نتیجه هزینه ای که لنین 
در این رابطه پرداخت کرد، این بود که مجبور شد در پروسه تکوین سوسیالیسم در 
روسیه، »دموکراسی را در پای سوسیالیسم ذبح نماید«؛ و همین ذبح دموکراسی 
در پای سوسیالیسم بود که باعث ظهور هیوالی سوسیالیسم دولتی در عصر استالین 

در روسیه گردید. 

جهان  در  بیستم  قرن  آخر  دهه  در  دولتی  سوسیالیسم  »فروپاشی  ایحال،  علی 
آزادی  ذبح  یا  پای سوسیالیسم  در  ذبح دموکراسی  معلول  تاریخ و روسیه،  و 
آزادی  »ذبح  که  کنیم  فراموش  نباید  هرگز  ولی  بود«.  اقتصادی  عدالت  پای  در 
توسط  لنین بود که بعداً  در پای عدالت اقتصادی، معلول استراتژی پیشاهنگ 
حزب توده به تمامی مؤلفه های جنبش ایران اعم جنبش مارکسیستی یا جنبش 
اقلیت های قومی یا جنبش مذهبی چریکی یا جنبش ملی یا جنبش دانشجوئی 
تزریق گردید«. به همین دلیل اوج مصیبت و فاجعه در فرایند دهه 20 تا 32 جنبش 
لنین و  اینکه گرفتار تله استراتژی پیشاهنگ  از  این بود »که غیر  ایران  دانشجوئی 
حزب توده شده بودند و غیر از اینکه همین تله باعث غیبت آنها در روز 28 مرداد 
32 گردید، از بعد از 28 مرداد نتوانستند یک تحلیلی سیاسی کنکریت و مشخص 

جهت آسیب شناسی خود و علت غیبت خود در روز 28 مرداد 32 ارائه دهند.

)از   20 دهه  در  خود  حرکت  آسیب شناسی  از  جمعبندی  فقدان  همین  نتیجه  در 
»این   32 آذر   16 روز  در  که  گردید  باعث  که  بود   )32 مرداد   28 تا   20 شهریور 
جنبش باز هم در چارچوب همان تله تعریف پیشاهنگ از خود، به پرداخت جریمه 
و هزینه غیبت خود در 28 مرداد بپردازد«. به عبارت دیگر، از دیدگاه ما، جنبش 
که  بود  رسیده  جمعبندی  و  خودآگاهی  این  به   32 آذر   16 در  ایران  دانشجوئی 
»علت موفقیت کودتای 28 مرداد 32 )توسط امپریالیسم و ارتجاع مذهبی و دربار با 
بسترسازی چند تا سر لومپن و نوچه هایشان(، غیبت جنبش دانشجوئی ایران بوده 
است«، اما این خودآگاهی هر چند الزم بود، کافی نبود. چراکه جنبش دانشجوئی 
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ایران در 16 آذر 32 هر چند )فارغ از حزب های سیاسی به کما رفت بعد از کودتای 
28 مرداد، اعم از حزب توده و احزاب چپ و مذهبی و ملی( به صورت مستقل 
حرکت می کرد، اما نباید فراموش کرد که این استقالل )حرکت جنبش دانشجوئی در 
16 آذر 32( یک استقالل تحمیلی و جبری )به علت به کما رفتن احزاب( در مرحله 
پساکودتای 28 مرداد بود، )نه به علت خودآگاهی و جمعبندی تجربه و تئوریک و 

آسیب شناسی جنبش دانشجوئی ایران(.

 16 روز  در  دانشجوئی  باب جنبش  در  ما  داوری  تا  گردید  باعث  موضوع  همین 
آذر 32 به این امر ختم گردد که »با همه احترامی که برای شهدای و مجروحین 
روز 16 آذر 32 قائل هستیم، ولی هرگز حاضر نمی شویم که فراموش کنیم که 
در چارچوب  اینکه  به علت  ایران  دانشجوئی  باز جنبش   32 آذر  روز 16  در 
تئوری پیشاهنگ استراتژی تحزب گرایانه لنینیستی حزب توده حرکت می کرد، 
و  کارگری  جنبش  با  پیوند  که  را  خود  تاریخی  رسالت  نتوانست  جنبش  این 
ایران  معلمان و جنبش دانش آموزان  زنان و جنبش  اجتماعی و جنبش  جنبش 

بود، به انجام برساند.«

در نتیجه این خالء بود که باعث گردید تا جنبش دانشجوئی ایران در جریان 16 
آذر 32 توسط سرپنجه های آهنین رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی سرکوب گردد. 
اگر جنبش دانشجوئی ایران می توانست در مرحله فترت بین 28 مرداد 32 تا 16 آذر 
32 به این جمعبندی دست پیدا کند که »علت غیبت 28 مرداد 32 او گرفتار شدن 
لنینیستی حزب توده بوده است«، بی شک این جنبش  در تله تئوری پیشاهنگ 
می توانست با جایگزین کردن »تعریف پیشرو از خود، به جای تعریف پیشاهنگ 
لنینی و حزب توده یا به عبارت دیگر، یک تعریف جنبشی از خود بکنند، نه یک 

تعریف حزبی، آنچنانکه حزب توده و لنین می خواستند.«

برسد  باور  این  به  می توانست  وسیله  بدین  ایران  دانشجوئی  جنبش  نتیجه  در 
و  چریکی«  سازمان  یک  نه  و  حزب  یک  نه  هستم  جنبش  یک  »من  بگوید،  که 
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در جامعه  به صورت جبری  که  پیشروئی  جایگاه  »با  چون یک جنبش هستم، 
)نه  هدایت گری  با  می توانم  لذا  دارم،  ایران  استبدادزده  و  فقه زده  و  سنت زده 
رهبری( جنبش های دموکراتیک و اجتماعی و کارگری ایران، رسالت تاریخی 
تحول خواهانه و عدالت خواهانه و آزادی خواهانه خود را به انجام برسانم«. در 
نتیجه همین فقدان تئوری و همین فقدان آسیب شناسی جنبش دانشجوئی ایران در 
آن زمان بود که باعث گردید تا از دهه 40 به بعد »با تولد جنبش چریکی مدرن 
از دل همین جنبش دانشجوئی ایران، جامعه ایران در فرایند نوین چریک گرائی 

مدرن گرفتار بشود« )همان فاجعه پیشاهنگی لنینیستی حزب توده(. 

نقد تاریخی ما بر حزب توده که عامل  بیافزائیم که »بزرگ ترین  این مطلب  بر 
تمامی انحرافات بعد از شهریور 20 الی زماننا هذا جنبش سیاسی ایران اعم از 
ملی و مذهبی و غیر مذهبی می باشد، همین انتقال مکانیکی استراتژی پیشآهنگ 
انتقال  این  چراکه  است«.  ایران  جامعه  به  شوروی،  کمونیست  حزب  لنینیستی 
تا »آب ها از سرچشمه توسط حزب توده گل  مکانیکی حزب توده باعث گردید 
بشود« و همین گل شدن آبها از سرچشمه بود که باعث گردید تا به امروز، تمامی 
جریان های تشکل گرای حزبی و چریکی در مؤلفه مختلف ملی و مذهبی و غیر 
مذهبی، در طول 70 سال گذشته )به غیر از جریان سازمان گرایانه جنبشی شریعتی( 

گرفتار این تله حزب توده و لنین بشوند. 

هر چند که بنیانگذاران فرایندهای مختلف جنبش سیاسی ایران در 70 سال گذشته، 
سیاسی  چالش  به  را  توده  خود، حزب  پیاده  بدون  قوی  توپخانه  توسط  آغاز  در 
بکشند ولی از آنجائیکه این چالش سیاسی مضمون تئوریک پیدا نمی کرد، در نتیجه 
گذشته  سال   70 طول  در  شریعتی(  )منهای  تشکل گرا  سیاسی  جریان های  تمامی 
»گرفتار تله پیشاهنگ حزب توده شدند«. پر پیداست که امروز همه این جریان ها 

باز در آن چارچوب به استمرار حرکت خود مشغول می باشند.

اقدام  استراتژی  به  اعتقاد  »توسط  رابطه،  این  در  کبیرمان شریعتی  معلم  هر چند 
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عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی توانست فصلی نو یا طرحی نو، 
این رابطه  ایجاد کند و در  لنینیستی حزب توده  پیشاهنگ  استراتژی  در سپهر 
جریان های  تا  سیاسی  از حزب های  لنینیستی  تحزب گرایانه  جریان های  تمامی 
اقدام  استراتژی  پروژه  اما  بیافزاید«،  خود  مخالفین  جبهه  به  چریکی  رنگارنگ 
عملی سازمان گرایانه جنبشی شریعتی، در رابطه با جنبش دانشجوئی ایران، گرفتار 
یک بحران کشنده دیگر گردید، چراکه اشتباهی که شریعتی در این رابطه کرد، این 
اقدام  ایران )در عرصه استراتژی  با تکیه استراتژیک بر جنبش دانشجوئی  بود که 
عملی سازمان گرایانه جنبشی خود( به جای اقدام عملی سازماندهی پیشاهنگ لنین 
و حزب توده، گرفتار یک اشتباه مهلک دیگر گردید و همین اشتباه مهلک بود که 
باعث شکست استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی او، )از 
بعد از بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان 51 و در غیبت فیزیکی شریعتی( گردید. 

یومنا هذا،  الی  آبان 51  از  بعد  از  ایران  دانشجوئی  به عبارت دیگر غیبت جنبش 
)در غیبت حضور فیزیکی شریعتی( به علت »تکیه پیشگامی شریعتی بر جنبش 
را  آن  نتوانست  آخر عمر خود هم  تا  که شریعتی  بود«، چیزی  ایران  دانشجوئی 
بفهمد، این بود که »جنبش دانشجوئی ایران به علت عمر 4 و 5 ساله خود، )برعکس 
شریعتی  )آنچنانکه  بشود  پیشگام  تعریف  دارای  نمی تواند  ایران(  کارگری  جنبش 
می پنداشت( و به همین دلیل بود که شریعتی از درس 38 اسالم شناسی ارشاد خود 
به بعد »حسرت این می خورد که ای کاش به جای بیش از 5000 نفر دانشجوئی 
به  پیدا می کردند،  او حضور  با کارت رسمی در کالس های اسالم شناسی  که 

اندازه انگشتان دستش می توانست نیروی پیشگام تولید کننده فکر بسازد.«

که  بفهمد  »نمی توانست  که  بود  این  می کرد  رابطه  این  در  شریعتی  که  اشتباهی 
)آنچنانکه  تنها  و  بشود«  پیشگام  نمی تواند  ساله خود،   5 و   4 عمر  با  دانشجو 
شریعتی معتقد بود( توسط دو سرمایه »نداشتن« و »نخواستن«، دانشجو نمی تواند 

پیشگام گردد. 
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میان جنبش های سه گانه  اگر بخواهیم »در  به موارد فوق،  با عنایت  ایحال  علی 
دموکراتیک و اجتماعی و کارگری، جنبشی را به عنوان پیشگام تعریف کنیم، 
آن جنبش به غییر از جنبش کارگری، هیچ جنبش دیگری حتی جنبش اجتماعی 
و جنبش معلمان و زنان نمی تواند باشد«؛ و این بزرگترین نکته ای بود که شریعتی 
تا آخر عمر نتوانست به فهم آن دست پیدا کند. در نتیجه حتی از نیمه دوم سال 55 
که شریعتی از هر گونه اقدام عملی و نظری خود در داخل کشور مأیوس گردید و 
موضوع خروج از کشور در پروژه حرکت خود قرار داد، باز در این تصمیم گیری 
شریعتی »همان نقش پیشگام دانشجویان، به عنوان نیروی استراتژیک، استراتژی 

اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی خود دخالت داشت«.

تنها تغییری که از نیمه دوم سال 55 در اندیشه شریعتی در این رابطه اتفاق افتاده 
بود این بود که شریعتی »به این باور رسیده بود تا دانشجویان خارج از کشور را 
جایگزین دانشجویان داخل کشور بکند«. لذا به همین دلیل است که »ما معتقدیم، 
و  بشود  تثبیت  از کشور  در خارج  از سال 56  می توانست  اگر شریعتی  حتی 
اندیشه خود را در این رابطه به پیش ببرد، باز شریعتی مانند فرایند اول خود 
شکست می خورد، چراکه اشتباه استراتژیک شریعتی، در استراتژی اقدام عملی 
سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی او نبود، بلکه بالعکس در تکیه استراتژیک 

او بر جنبش دانشجوئی ایران بود.«

پیشگام  کادر  در  را  ایران  دانشجوئی  »شریعتی جنبش  که  بود  آن  امر  این  دلیل 
خود  تعریف  این  در  شریعتی  که  چند  هر  پیشرو«  کادر  در  نه  می کرد،  تعریف 
»توانسته بود، با تعریف پیشاهنگ لنین و حزب توده از جنبش دانشجوئی فاصله 
بگیرد ولی گرچه این فاصله گیری شریعتی در عرصه استراتژی و تئوری الزم بود، 
اما کافی نبود، به این دلیل که شریعتی نتوانست بفهمد که جنبش دانشجوئی ایران، 
بودن یک  پیشگام«؛ زیرا الزمه »پیشگام  نه یک جنبش  پیشرو است،  یک جنبش 
جنبش یا یک حرکت و یا یک جریان و یا یک سازمان، ثبات و دوام استمرار 
در  ابداً  و  اصاًل  مشخصه ها  این  که  می باشد  آنها  مدیریت  تاریخی  پتانسیل  و 
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جنبش دانشجوئی وجود نداشت و در میان جنبش های گوناگون امروز و دیروز 
ایران، تنها جنبش کارگری ایران است که از چنین شاخص و خودویژگی هائی 

برخوردار می باشند.«

پر واضح است که به همین دلیل »در تمامی نوشته ها و گفته های شریعتی از آغاز 
تا پایان عمرش، حتی یکبار هم او خود را با جنبش کارگری ایران، مخاطب 
نمی بیند«؛ و حتی برای یکبار هم ما کاربرد اصطالح جنبش کارگری ایران از قلم 
و نوشته شریعتی نمی بینیم؛ اما تا دلتان بخواهد در اندیشه و قلم و زبان شریعتی، 
کلمه دانشجو و روشنفکر وجود دارد. طبیعی است که حرکت شریعتی، در طول 
نیم قرن گذشته خود، بابت این اشتباه مجبور به پرداختند هزینه ها و جریمه های 
گزافی شده است؛ و لذا تا زمانیکه رهپوپان راه شریعتی در این زمان به این 
اشتباه فاحش شریعتی آگاهی پیدا نکنند و در جهت رفع این اشتباه بزرگ گام 
همان شکست  گرفتار  اینها  همه  و  نیست؛  آنها  برای  موفقیت  امکان  برندارند، 

شریعتی خواهند شد. 

لذا برای نجات راه شریعتی، امروز رهپویان استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و 
تحزب گرایانه جنبشی شریعتی، قبل هر چیز باید باور پیدا کنند که جنبش دانشجوئی 
یک  می کردند،  فکر  چریکی  جنبش  و  توده  حزب  که  آنچه  »برعکس  ایران، 
پیشاهنگ نیست، بلکه برعکس آنچه که شریعتی فکر می کرد، جنبش دانشجوئی 
ایران پیشگام هم نمی باشد، لذا جنبش دانشجوئی ایران، تنها و فقط پیشرو است«؛ 
و تنها جنبشی که در عرصه استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه 
جنبش  فقط  و  فقط  باشد،  داشته  پیشگامی  »پتانسیل  می تواند  شریعتی  جنبشی 

کارگری ایران است.«

چرا که »تنها جنبش کارگری ایران است که هم ظرفیت کار جمعی دارند و هم 
ظرفیت مبارزه مستمر و درازمدت دارند و هم به علت استثمار استخوان سوز، 
ایران،  بر  حاکم  نفتی  و  رانتی  و  وابسته  سرمایه داری  مناسبات  در  طبقه  این 
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پتانسیل عینی و ذهنی  به لحاظ عینی بیش از سایر گروه های اجتماعی دارای 
اقدام  استراتژی  عرصه  در  شریعتی  راه  پویان  ره  موفقیت  رمز  بنابراین  می باشد«؛ 
عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی در ایران و در این زمان، »تنها در گرو 
ایران، در قالب دو فرایند عمودی و  بر جنبش کارگری  تکیه پیشگامی کردن 
افقی است« و در نتیجه هر گونه تکیه آلترناتیوی غیر از این، )رهپویان راه شریعتی 

در این زمان(، بر جنبش های دیگر، آب در هاون کوبیدن است. 

ماحصل اینکه، »هر گونه تکیه پیشاهنگی در استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه 
و تحزب گرایانه جنبشی شریعتی، بر جنبش های سیاسی و اجتماعی و کارگری و 
دانشجوئی و غیره، غلط و باطل می باشد«. همچنین هر گونه تکیه پیشگامانه، به 
غیر از جنبش کارگری ایران، در عرصه استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه و 
تحزب گرایانه جنبشی شریعتی، اشتباه و غلط می باشد. لذا تنها تکیه پیشروئی کردن 
)نه پیشگامی و نه پیشاهنگی( بر جنبش دانشجوئی می تواند، باعث تثبیت جایگاه 
استراتژیک جنبش دانشجوئی در عرصه استراتژی اقدام عملی و سازمان گرایانه و 
)نه  پیشروئی  تعریف  چارچوب  در  تنها  و  بشود؛  شریعتی  جنبشی  تحزب گرایانه 
پیشاهنگی و نه پیشگامی( از جنبش دانشجوئی ایران است که این جنبش می تواند، 
در شرایط فعلی ضمن آسیب شناسی از فرایندهای پیشاهنگی دهه 20 و غیبت 28 
مرداد 32 و فرایندهای چریک گرائی دهه 40 و فرایند دنباله روی از ارتجاع مذهبی 
در سال های 56 و 57 و فرایند دنباله روی از ارتجاع مذهبی در جریان خیمه شب 
بازی اشغال سفارت در آبان 58 و قربانی شدن نرم افزاری و سخت افزاری در جریان 
کودتای فرهنگی بهار 59 به بعد و دنباله روی از استراتژی پیشاهنگ چریک گرائی 
و ارتش خلقی، از بعد از 30 خرداد 60 و دنباله روی یکطرفه در خرداد 76 و 88 از 
دو جنبش به اصطالح »اصالحات« و »جنبش سبز« و سر در گمی و بی برنامگی در 
قیام تیرماه و رکودهای پیوسته در طول 90 سال گذشته عمر خود، راه آینده خود را 

به صورت مهندسی شده به دست خود ترسیم نماید.

باری، گرچه از دهه اول قرن چهاردهم هجری، به موازات تأسیس دانشگاه تهران، 
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جنبش دانشجوئی ایران پا به عرصه وجود گذاشته است، اما اگر پروسس تکوین و 
اعتالی جنبش دانشجوئی ایران، از آغاز »در دو فرایند درون زاد و برون زاد تقسیم 
کنیم« بی شک به موازات تأسیس دانشگاه تهران و بعداً دانشگاه تبریز، »از آنجائیکه 
دانشجو در آن زمان برگزیده ترین و آگاه ترین فرزندان جامعه ایران بودند که 
در محوطه دانشگاه، این بستر آماده می شد تا این نخبگان و فرهیختگان جامعه 
ایران )در شرایطی که بدنه و قاعده جامعه ایران گرفتار سنت زدگی و فقه زدگی و 
استبدادزدگی شده بودند و دارای تأخر تاریخی و تأخر فرهنگی بودند(، در کنار 
هم قرار گیرند، همین امر باعث می شد تا در برابر فسادها و عقب ماندگی های 
دیالکتیکی ذهنی و عینی جهت  ایران،  اجتماعی جامعه  اقتصادی و  سیاسی و 

تکوین و رویش جنبش دانشجوئی ایران فراهم بشود.« 

علی هذا، اگر تکوین جنبش دانشجوئی ایران در دهه اول قرن چهاردهم هجری 
که  کنیم  داوری  می توانیم  رابطه  این  در  بی شک  بدانیم،  فوق  دیالکتیک  معلول 
»دیالکتیک فوق، معرف فرایند درون زاد جنبش دانشجوئی می باشد؛ اما هر چند 
بین  پارادوکس  عرصه  در  خود،  درون زاد  فرایند  در  ایران  دانشجوئی  جنبش 
سنت و مدرنیته مادیت پیدا کرد و به موازات رشد و بالندگی خود رفته رفته، با 
استحاله این شکاف بین سنت و مدرنیته )به عنوان بستر حرکت( به شکاف بین 
عدالت و ظلم یا دموکراسی و استبداد، جنبش دانشجوئی ایران در عرصه این 
استحاله، در برابر علل عقب ماندگی و انحطاط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعه آن روز ایران، خود را در برابر این سؤال تاریخی می دید که عامل اصلی 
فسادها و عقب افتادگی و انحطاط تاریخی و سیاسی و اجتماعی و تمدنی جامعه 

ایران چیست؟«

فرایند  که  بود   فوق  جبری  سؤال  برابر  در  ایرانی  دانشجوی  گرفتن  قرار  همین 
در  و  کرد؛  برون زاد  فرایند  وارد  سرعت  به  را  ایران  دانشجوئی  جنبش  درون زاد 
عرصه فرایند برون زاد جنبش دانشجوئی ایران بود که به سرعت جنبش دانشجوئی 
ایران در پاسخ به سؤال فوق دریافت که استبداد سیاسی و دیکتاتورهای حاکم عامل 
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ایران می باشد. به همین دلیل و در  انحطاط و عقب ماندگی جامعه  اصلی فساد و 
همین رابطه بود که جنبش دانشجوئی ایران بی درنگ بدل به یک جنبش سیاسی 
شد و سکانداری جنبش های دیگر جامعه ایران، )اعم از جنبش اجتماعی و جنبش 

کارگری و...( در دست گرفت. 

سقوط دیکتاتوری رضاخان و تبعید او به موریس در عرصه جنگ دوم بین الملل و 
اشغال ایران توسط متفقین باعث گردید تا از شهریور 20 جنبش دانشجوئی ایران 
نماید.  تعریف  هم  جنبش ها  دیگر  هدایت گری  در  هژمونیک  رسالت  خود  برای 
همچنین شروع نهضت مقاومت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، در این فرایند 
و اعتالی جنبش رهائی بخش کشورهای پیرامونی از بعد از جنگ بین الملل دوم، 
باعث گردید، تا رفته رفته جنبش دانشجوئی ایران در پالتفرم مبارزاتی خود، مبارزه 
رهائی بخش و ضد امپریالیستی را در چارچوب شعار ملی کردن صنعت نفت دکتر 
مصدق )سرسلسله جنبان مبارزه رهائی بخش خلق های کشورهای پیرامونی از بعد 

از جنگ بین الملل دوم( هم تعریف نماید. 

همین قرار گرفتن مبارزه رهائی بخش و ضد امپریالیستی از بعد از شهریور 20 در 
کنار مبارزه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری در دستور کار جنبش دانشجوئی ایران 
بود که باعث گردید تا رفته رفته، جنبش دانشجوئی ایران به موازات اعتالی جنبش 
اجتماعی ایران )در چارچوب شعار ملی کردن صنعت نفت دکتر محمد مصدق و 
اعتالی جنبش کارگری ایران، تحت هژمونی جنبش کارگران صنعت نفت ایران به 
خصوص شاخه خوزستان این جنبش(، در فرایند زمانی بین شهریور 20 تا کودتای 
و  اجتماعی  جنبش های  و  مصدق  ملی  جبهه  بین  سرپل  عنوان  به   32 مرداد   28

کارگری جامعه ایران مطرح شود.

بزرگترین آفت حرکت دکتر محمد مصدق در عرصه تشکیالتی  باشد که  یادمان 
استراتژی جنبشی  به جای  پارلمانتاریستی مصدق  استراتژی  یکی  مبارزاتی اش،  و 
بود و دیگر خواستگاه روشنفکری و انتلکتوئلی جبهه ملی، بازوی تشکیالتی دکتر 
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محمد مصدق بود. باری، در نتیجه همین دو آفت حرکت دکتر مصدق بود که باعث 
گردید تا جنبش دانشجوئی ایران، در چرخه مبارزاتی دکتر محمد مصدق، »به عنوان 
سرپل اتصال بین تشکیالت جبهه ملی و جنبش های اجتماعی و کارگری ایران 
در چارچوب مبارزه رهائی بخش و ضد امپریالیستی و شعار ملی کردن صنعت 

نفت، مطرح شوند.«

تشکیالت  حلقه  دو  بین   20 دهه  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  گرفتن  قرار  همین 
تا  باعث گردید  ایران  قاعده جامعه  پارلمانتاریستی مصدق و جنبش های سه گانه 
جایگاه جنبش دانشجوئی ایران در عرصه مبارزه رهائی بخش و ضد امپریالیستی و 
ضد استبدادی دکتر محمد مصدق نقش کلیدی و محوری پیدا کند. لذا در این رابطه 
بود که هم جریان غیر مذهبی، تحت هژمونی حزب توده و هم دربار و امپریالیسم 
جهانی به سرکردگی امپریالیسم نوظهور آمریکا دریافتند که شیشه عمر حرکت دکتر 

محمد مصدق، در جنبش دانشجوئی ایران نهفته است.

علی ایحال، داوری آنها در این رابطه این بود که تا زمانیکه نتوانند بین مصدق و 
بر مصدق غلبه  توانست  ایجاد کنند، نخواهند  ایران شکاف  جنبش دانشجوئی 
کنند. البته هر کدام از دو رویکرد چپ و راست در این رابطه به اتخاذ استراتژی 
ایجاد  این ترتیب که حزب توده جهت  به  و تصمیمات متفاوتی دست زدند، 
شکاف بین جنبش دانشجوئی و مصدق، از یکطرف توسط تشکیالت دانشجوئی 
وابسته به حزب خود کوشید تا وحدت درون تشکیالتی جنبش دانشجوئی ایران 
را در رابطه با حرکت رهائی بخش مصدق به چالش بکشد و از طرف دیگر با 
اولویت بخشیدن به مبارزه ضد استثماری داخلی، نسبت به مبارزه ضد استثماری 
و ضد امپریالیستی خارجی دکتر محمد مصدق، وحدت درون خلقی مردم ایران 
را به چالش بکشد، تا شرایط جهت شکستن هژمونی مصدق بر جنبش های سه 

گانه داخلی فراهم بشود.

ایجاد  همین  زد،  به مصدق  توده  »بزرگترین ضربه ای که حزب  دلیل  به همین 
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دو دستگی در عرصه جنبش های سه گانه داخلی و دو گانگی در عرصه شعار 
مبارزه رهائی بخش دکتر محمد مصدق توسط عمده کردن تضاد طبقاتی بر تضاد 
ملی ضد امپریالیستی بود. تا آنجا که ایجاد این دو گانگی در عرصه تشکیالت 
و شعار و استراتژی دکتر محمد مصدق، توسط حزب توده باعث گردید تا به 
موازات تکوین شکاف بین جبهه ملی و جنبش دانشجوئی، رفته رفته شکاف بین 

مصدق و جنبش های اجتماعی هم فراهم بشود.« 

در  فقاهتی  و حوزه های  کاشانی  رهبری  تحت  مذهبی  ارتجاع  که  نکنیم  فراموش 
همین شرایط، به خصوص از بعد واقعه 30 تیر )که مصدق توانست جایگاه بی بدیل 
خود را در عرصه هژمونی جنبش اجتماعی در میدان بهارستان به نمایش بگذارد(، 
از آنجائیکه مدعی هژمونی جنبش اجتماعی با عصای مذهب و سنت بود، همین 
ارتجاع مذهبی، از بعد از واقعه 30 تیر کوشیدند تا جایگاه کاریزماتیک مصدق در 
عرصه جنبش اجتماعی را به چالش بکشند. ماحصل اینکه، در این رابطه بود که »به 
موازات شکاف بین جبهه ملی مصدق با جنبش کارگری و جنبش دانشجوئی 
توسط حزب توده و ارتجاع مذهبی، بین مصدق و جنبش اجتماعی شکاف و 
فاصله افتاد و در نتیجه این شکاف بود که باعث گردید تا در فرایند زمانی بین 
30 تیر تا مرداد 32 رفته رفته همراه با ریزش جنبش ها و تفرقه و دوگانگی در 

جامعه ایران، شرایط جهت کودتای مصدق آماده بشود.«

بد نیست که اگر در این رابطه داوری کنیم که قبل از کودتای دربار، ارتجاع مذهبی 
و امپریالیسم آمریکا و انگلیس در 28 مرداد بر علیه مصدق »کودتای بزرگی که 
بر علیه مصدق صورت گرفت، کودتای حزب توده و ارتجاع مذهبی به رهبری 
کاشانی و حوزه های فقاهتی بود«. چراکه کودتای قبل از کودتای 28 مرداد چپ و 
راست بر علیه مصدق باعث گردید تا بین مصدق و جنبش های سه گانه اجتماعی 
بازوی  تنها  که  باشد  یادمان  بیاید.  بوجود  شکاف  ایران  دانشجوئی  و  کارگری  و 
عملیاتی دکتر محمد مصدق در عرصه مبارزه رهائی بخش ضد امپریالیستی و ضد 

استبدادی اش، همین جنبش های سه گانه اجتماعی و کارگری و دموکراتیک بود. 



35جنبش دانشجوئی ایران در کدامین /

طبیعی است که شکاف بین مصدق و این جنبش های سه گانه باعث گردید تا در 
روز 28 مرداد 32 در غیبت جنبش های سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری، 
با حضور فیزیکی چند لومپن به همراه نوچه هایشان، امثال شعبان بی مخ و رمضان 
یخی و طیب حاجی رضائی و غیره بستر اجتماعی برای کودتاچیان وابسته به دربار 
فراهم  فقاهتی  و حوزه های  کاشانی  رهبری  تحت  مذهبی  ارتجاع  و  امپریالیسم  و 

گردد. 

فراموش نکنیم که یکی از دالیل انتخاب مردادماه جهت انجام کودتا توسط طراحان 
کودتا، تعطیل بودن دانشگاه ها و مدارس ایران در این ماه بود؛ که خود این امر مبین 
این حقیقت است که طراحان کودتای 28 مرداد 32 بر علیه دکتر محمد مصدق با 
اینکه واقف به شکاف بین مصدق و جنبش های سه گانه جامعه ایران بودند، نسبت 
به جنبش دانشجوئی و جنبش دانش آموزی در حمایت از مصدق، جهت شکست 

کودتا وحشت داشتند. 

پیروزی کودتای 28 مرداد بر علیه دکتر محمد مصدق به همان میزان که بر مذاق 
مذاق  بر  آمد،  شیرین  فقاهتی  حوزه های  و  کاشانی  رهبری  تحت  مذهبی  ارتجاع 
که  کنیم  مطرح  اینچنین  که  باشد  بهتر  شاید  گردید،  تلخ  ایران  دانشجوئی  جنبش 
آنچنانکه مرجعیت حوزه های فقاهتی در رابطه با کودتا 28 مرداد 32 بر علیه دکتر 
محمد مصدق، بالفاصله پس از ورود شاه فراری به کشور برای تبریک فرستادن به 
دربار گوی سبقت از هم می ربودند و از بعد از ورود نیکسون به ایران، بالفاصله 
بین کاشانی که در بیمارستان بستری بود و نیکسون پیام تشکر و سپاسگزاری از هم 

دیگر رد بدل می شد.

جنبش دانشجوئی ایران از فردای کودتا 28 مرداد 32 بر علیه دکتر محمد مصدق، 
به علت غیبت در روز 28 مرداد، خود را مقصر می دانست و در عرصه پرداخت 
کفاره این گناه بود که بی درنگ با بازگشائی دانشگاه ها و مدارس کوشیدند تا »توسط 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب، کفاره گناه خود را در روز 16 آذر 32 با سه قطره 
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در پای نیکسون، در حمایت از مصدق پرداخت نماید، احمد قندچی و مصطفی 
بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی سه قطره خونی بودند که در روز 16 آذر، در پای 

نیکسون، توسط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی ریخته شد. 

پر پیداست که خودویژگی های فکری و شخصیتی و تیپولوژی این سه قطره خون 
ریخته شده در پای نیکسون توسط دربار کودتائی پهلوی، خود نماینده بسی پیام ها 
است. چراکه هر کدام از این سه قطره خون، نماینده جناحی از جنبش دانشجو ایران 
در شرایط ماقبل کودتا و در دوران پیشاهنگی جنبش دانشجوئی ایران بودند؛ یعنی 
از حزب توده تا سازمان جوانان جبهه ملی در این سه قطره خون نماینده ای وجود 
دارد؛ و به همین دلیل است که به وضوح می توانیم داوری کنیم که 16 آذر 32 روز 
عذرخواهی جنبش دانشجوئی در برابر دکتر محمد مصدق بود. فراموش نکنیم که 
درست در همین روز بود که محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی رژیم 

توتالیتر و کودتائی پهلوی دوم در حال انجام بود. 

علی هذا، برای عذرخواهی جنبش دانشجوئی ایران درباب غیبت روز 28 مرداد 32 
چه فرصتی مناسب تر از این بود. به همین دلیل است که داوری نهائی ما در باب 
روز 16 آذر 32 بر این امر قرار دارد که جنبش دانشجوئی ایران در برابر کودتای 
28 مرداد 32 خود را گنهکار می دانست و قیام 16 آذر 32 دانشجویان ایران، کفاره 
احساس گناه این جنبش بود. لذا در این رابطه است که در برابر سه قطره خون 16 

آذر 32 باید بگوئیم: 

الُم َعَلی یْوَم ُولِدُت َویْوَم أَُموُت َویْوَم أُبَْعُث َحیا« )سوره مریم – آیه 33(. »َوالسَّ

باری، جنبش دانشجوئی ایران در روز 16 آذر 32 به این مرحله از داوری رسیده بود 
که اگر یک دهم همین حضور فیزیکی جنبش دانشجوئی در روز 16 آذر 32 در روز 
28 مرداد در شهر تهران در برابر چند تا اوباش و لومپن و نوچه هایشان می بودند، 
بدون اغراق کودتای 28 مرداد شکست می خورد. به هر حال همه این امور باعث 
گردید تا 16 آذر 32 برای جنبش دانشجوئی ایران، »سرفصل کتابی نو، در راهی 
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نو بشود« و همچنین در این رابطه بود که 16 آذر 32 و 16 آذر 63 سال بعد از 32 
الی یومنا هذا، برای جنبش دانشجوئی ایران اعالم حضور تاریخی می باشد تا این 
جنبش در این روز، از یکطرف به تجدید پیمان با مصدق کبیر بپردازند و از طرف 
دیگر میثاق گذشته خود را با جنبش های دموکراتیک و اجتماعی و کارگری ایران 

تجدید نمایند.

لذا در همین رابطه بود که در 16 آذر سال 95 جنبش دانشجوئی ایران کوشیدند تا 
تمام قد در صحنه حاضر شوند و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
امروز جامعه ایران را به چالش و نقد بکشند. با عنایت به اینکه در شرایط فعلی 
تعداد دانشجویان ایرانی بیش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر می باشند، طبیعتًا 
جنبش دانشجوئی ایران در این شرایط نماینده 4/5 میلیون خانوار ایرانی می باشند؛ 
میان  از  ایران،  دانشگاه های  فعلی  دانشجوی  نفر  میلیون   4/5 این  آنجائیکه  از  و 
گروه های مختلف اجتماعی و مردم شهر و روستاهای ایران برخواسته اند، در نتیجه 
می باشند.  متفاوت  فعلی  دانشجوی  نفر  میلیون   4/5 این  اجتماعی  خواستگاه های 
همین امر باعث گردیده است تا جایگاه جنبش دانشجوئی ایران به عنوان لکوموتیو 
رابطه می توان  این  در  که  آنجا  تا  بماند،  ایران، همچنان محفوظ  اجتماعی  جنبش 
اینچنین داوری کرد که »تا زمانیکه جنبش دانشجوئی ایران فرایند رکود خود را 

پشت سر نگذارد، امکان اعتالی جنبش اجتماعی ایران وجود ندارد.«

آن جنبش  پی  در  قطعًا  ایران،  دانشجوئی  رفتن جنبش  رکود  به  مجرد  به  بی شک 
اجتماعی ایران گرفتار رکود خواهد شد؛ و به همین دلیل در جریان جنبش سبز، 
در کودتای انتخاباتی سال 88 ابتدا جنبش دانشجوئی به حمایت از مهدی کروبی و 
در ادامه آن به حمایت از میرحسین موسوی وارد فرایند مبارزه دموکراسی خواهانه 
اینکه به علت فقدان برنامه و توان سازماندهی جنبش سبز و  گردید و از بعد از 
عدم حمایت جنبش کارگری از جنبش سبز، جنبش سبز دچار شکست و سرکوب 
شد، از آنجائیکه جنبش دانشجوئی ایران، )آنچنانکه در جریان قیام تیر 78 هم شاهد 
بودیم( از پتانسیل سازمان گرایانه و مدیریتی الزم جهت هدایت جنبش اجتماعی 88 
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برخوردار نبود، همین امر باعث گردید تا در غیاب جنبش سبز، به خصوص از بعد 
از حادثه عاشورای 88 »جنبش دانشجوئی ایران نتواند مستقل از جنبش سبز و در 
غیاب رهبران جنبش سبز به هدایت گری مبارزه دموکراسی خواهانه جنبش اجتماعی 

ایران بپردازد.«

لذا جنبش دانشجوئی ایران از بعد از سرکوب خونین عاشورای 88 حزب پادگانی 
خرداد  تا  که  آنجا  تا  گرفت  پیش  رکود  به  رو  و  عقب  به  رو  روندی  خامنه ای، 
92 طوالنی ترین رکود جنبش دانشجوئی ایران ادامه پیدا کرد. همین رکود جنبش 
دانشجوئی از بعد از عاشورای 88 باعث گردید تا جنبش اجتماعی ایران هم فرایند 
رو به عقب به سمت رکود در پیش بگیرد، به هر حال آنانیکه اندیشه اعتالی دوباره 
جنبش اجتماعی ایران در سر می پرورانند، باید به این حقیقت عنایت داشته باشند 
که »کلید طالئی و رمز روشن شدن لکوموتیو جنبش اجتماعی ایران، در اعتالی 

جنبش دانشجوئی ایران نهفته است.«

جا دارد در اینجا به طرح یک نکته کلیدی دیگر هم بپردازیم و آن اینکه »پیوند بین 
به طرح آن  آنچنانکه فوقا  ایران،  دو جنبش دانشجوئی و جنبش اجتماعی در 
پرداختیم، نمی توان به جوامع دیگر مثل جوامع اروپا تعمیم داد. چرا که علت 
پیوند بین دو جنبش دانشجوئی و اجتماعی در ایران، خودویژگی های ساختاری 

جنبش دانشجوئی ایران می باشد که این خودویژگی ها عبارتند از:

1 - کثرت کمی دانشجویان در ایران.

2 - خواستگاه های متفاوت و متنوع دانشجویان در ایران که از شهر تا روستا و 
از طبقات حاشیه نشین شهری گرفته تا زحمتکشان روستا و طبقه کارگر و طیف 

خرده بورژوازی تا طبقه مرفه شامل می شوند.«

حجم چهار و نیم میلیون نفر دانشجو در یک کشور 80 میلیون نفری )اگر میانگین 
تعداد افراد خانواده ایرانی 5 نفر محاسبه نمائیم، نزدیک به 16 میلیون خانواده در 
یعنی  میلیون  نیم  و  چهار  ایرانی  خانواده  میلیون   16 این  از  که  دارد  وجود  ایران 
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ایران  دانشجوئی  جنبش  در  زمان  همین  در  کشور  جمعیت  چهارم  یک  از  بیش 
نمایندگی دارند( با خواستگاه متفاوت دانشجویان، باعث می گردد تا این حجم کمی 

دانشجوئی بسترساز پیوند بین جنبش دانشجوئی و جنبش اجتماعی ایران بشوند. 

البته ذکر این موضوع در اینجا ضرورت دارد که مقایسه جمعیتی فوق، فقط مختص 
از آن، چراکه اگر بخواهیم  ایران است نه بیشتر  به دانشجویان فعلی دانشگاه های 
که  است  کافی  بگذاریم،  ایرانی  تحصیل کرده های  آمار  فعلی،  دانشجویان  به جای 
بدانیم از دهه 70 یعنی دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی تا به امروز، کشور 
ایران ساالنه بیش از یک و نیم میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشته است؛ که 
اگر از این 1/5 میلیون نفر فارغ التحصیل ساالنه، 500 هزار نفر به خارج از کشور 
رفته باشند، بی شک از نیمه دهه 70 ساالنه نزدیک به یک میلیون نفر تحصیل کرده 

دانشگاهی، وارد بازار کار بدون کار داخلی شده اند. 

در دوم خرداد 94:  ایسنا  گفته خبرگزاری  تا طبق  است  باعث گردیده  امر  همین 
»هم اکنون بیش از 15 میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار در جامعه ایران وجود دارد«. 
را  ایران  جامعه  در  فاجعه  و  بحران  اوج  آمار،  این  به  اجمالی  چند  هر  نگاهی  با 
روشن می سازد، چرا که همین لشکر پانزده میلیون نفری فارغ التحصیالن بیکار باعث 
گردیده است تا سرپل انتقال بحران از دایره اقتصادی رکودزده رژیم مطلقه فقاهتی 

به دایره های بحران زده اجتماعی بشوند. 

از  به عبارت دیگر، امروزه ریشه تمامی بحران های اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی 
ازدواج و تشکیل خانواده و فسادهای  امکان  تا عدم  رشد نجومی طالق ها گرفته 
جنسی و جنایت های فراگیر روزمره، در همین لشکر پانزده میلیون تحصیل کرده های 
بیکار نهفته است. قابل ذکر است که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی، تعداد 
این لشکر 15 میلیون نفری تحصیل کرده های بیکار در کمتر از چهار سال آینده، به 
بیش از بیست میلیون نفر خواهد رسید؛ و بی شک در این رابطه است که معضل 
بزرگ ترین بحران  به عنوان  آینده،  بیکاران در چهار ساله  نفری  میلیون  لشکر 20 
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رژیم مطلقه فقاهتی می باشد. بطوریکه دیدیم در سال گذشته در سفر علی ربیعی به 
فرانسه، او در دیدار با نخست وزیر و وزیر کار فرانسه در محل وزارت کار فرانسه 
با اشاره به جمعیت نجومی فارغ التحصیالن بیکار ایران گفت: »به زودی 4/5 میلیون 
نفر فارغ التحصیل جدید بیکار وارد بازار کار بدون کار ایران می شوند، لذا فرانسه می تواند 

از این موقعیت بیشترین بهره بری را ببرد« )خبر گزاری ایرنا - 22 اسفند ماه سال 94(.

باز در این رابطه بود که ربیعی وزیر کار دولت یازدهم چند روز پیش از آغاز کار 
در  کار  ساعت  یک  با  ایرانی  کرده  تحصیل  افراد  دانستن  شاغل  روحانی،  دولت 
با  امروز  که  در صورتی  نامید.  بزرگ  دروغ  را  احمدی نژاد  دولت  جانب  از  هفته 
مقابله دولت شیخ حسن روحانی با این لشکر پانزده میلیونی، اخیراً معاون توسعه 
»یک ساعت کار در هفته استاندارد  اعالم کرد که  ربیعی  اشتغال علی  کارآفرینی و 
جهانی است و منی توانیم آن را تغییر بدهیم« )خبرگزاری مهر - 30 خرداد 95( و این 

در شرایطی است که طبق گفته معاون خانه صنعت و تجارت ایران: »در جامعه امروز 
ایران با روزی 8 ساعت کار )در یک روز( منی توان درآمد الزم جهت تأمین حداقل معیشت و 

هزینه زندگی روزانه را تأمین کرد« )ایسنا -5  آیبن سال 95(.

علیهذا در این رابطه بود که مشاهده کردیم که در بیانیه فراگیر دانشجویان کشور 
که به مناسبت 16 آذر سال 95 منتشر گردید، اکثریت بندهای این بیانیه از جوهر 

اقتصادی برخوردار بود. برای نمونه: در این بیانیه مطر ح شده است که:

1 - بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغلی، امروز در جامعه ایران بیداد می کند.

2 - بهداشت و درمان و مسکن در جامعه امروز ایران بدل به کاالهای گران شده 
است.

3 - عدالت و آزادی در جامعه امروز ایران توامان به محاق رفته است.

4 - تبعیض بنیادین جامعه اعم از تبعیض طبقاتی و تبعیض جنسیتی به دانشگاه های 
ایران پا نهاده اند.
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5 - بومی گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولی سازی آموزش عمومی 
که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس همه باشد، 

در دانشگاه های کشور به صورت یک نُرم در آمده است.

6 - پدیده گسترش مدارس غیر انتفاعی، مؤسسات آموزشی، کالس های خصوصی، 
تا  ایران دامن زده است و بسترساز آن شده است  نابرابری رقابت تحصیلی در  به 

پایه های تبعیض در مدارس و دانشگاه های ایران استوارتر گردد.

7 – کاالئی سازی آموزشی، سبب شده است که نه تنها فرزندان طبقات فرودست 
حین تحصیل در دانشگاه ها تحت فشار هزینه های سنگین آموزشی باشند، بلکه به 

تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند.

8 - سنوات تحصیلی، هزینه های روزافزون خوابگاه و تغذیه و شهریه های گزاف 
و واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهاد و سازمان های بیرون از دانشگاه، 
واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوء استفاده علمی از آنان، فشارهای امنیتی و 

حراستی، کاردها به استخوان دانشجویان رسانده است.

9 - قانون سنوات، دست دانشگاه ها را برای اخذ هزینه های گزاف در خصوص 
ترم های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده، باز گذاشته است.

همان  به  دقیقًا  را  فشار  قضا  از  سنوات،  قانون  قبیل  از  قوانینی  تصویب   -  10
خانواده هائی وارد می کند که همزمان تحت فشار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. 
این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان واقعی ثروت 

جامعه ایران ندارد.

11 - دانشگاه جائی که عمومًا می پندارند مرکز علم آموزی، حقیقت جوئی و نیز 
ضامن رفاه و آزادی جامعه، سال ها است که بدل به بازاری برای دالالن و جاعالن 

علمی شده است.

پولی،  دانشجویان  شمار  افزایش  بین المللی،  پردیس های  گسترش  و  رشد   -  12
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اعمال سهمیه های مختلف از جمله سهمیه هائی برای فرزندان اعضای هیئت علمی، 
از تعداد دانشجویان  به سال  امنیتی و موارد خاص در کنار کاستن سال  نهادهای 
روزانه و کاهش خدمات رایگان آموزشی برای کلیه دانشجویان، عالوه بر مشکل های 
فرودستان  زیان  به  الجرم  دست،  باال  طبقات  سود  به  آموزشی  تبعیض  مختلف، 

ضربه زده است.

بدهکاری  جز  کارکردی  عنوانش،  خالف  بر  دانشجویان  رفاه  صندوق   -  13
دانشجویان به نظام بانکی کشور نداشته است.

بشود،  کشور  دانشجویان  کلیه  معیشت  و  رفاه  صرف  باید  که  بودجه ای   -  14
از  اقلیتی  اختیار  در  فقط  و  است  شده  استحاله  کارآفرینی  و  اشتغال  وام های  به 

دانشجویان نورچشمی قرار می گیرد.

15 - تبعیض جنسیتی در قالب سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی و کنترل 
و فشار مضاعف در حوزه های آزادی های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب 
اجباری در خوابگاه ها، محدودیت های بیشتر در رفت و آمد و ساعت های ورود و 
خروج به خوابگاه های دختران، برخوردهای سلیقه ای حراست با دختران دانشجو 

نمود یافته است.

16 - تنها با تشکل یابی فراگیر شوراهای صنفی می توان در برابر برنامه و قوانین 
دانشجوستیز ایستاد.

17 - در کنار نهاد شورای صنفی، تالش برای استقالل دانشگاه ها از قدرت و سرمایه 
و نیز تقویت نگاه انتقادی مستقل از قدرت و زدودن از ایدئولوژی حاکم تنها دریچه 

امید برای بیرون شدن از وضعیت اسفناک فعلی است.

18 - در عین حال اعتراضات صنفی دانشجوئی بایستی به مبارزات بر حق کارگران، 
معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپیوندد.

تجاری سازی  که  کشور  سیاسی  اقتصاد  کالن  برنامه های  و  ساختار  کلیت   -  19
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آموزشی نیز بخشی از آن است، به نقد بکشند.

20 - بدون همراهی جنبش کارگران و معلمان و زنان با جنبش دانشجوئی، مقاومت 
تمام  برانداز که هستی دانشجو، کارگر و معلم و زنان و  بنیان  این سیل  برابر  در 

فرودستان جامعه ایران را تهدید می کند غیر ممکن می نماید.

نگاهی اجمالی به اصول بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که به مناسبت روز دانشجو 
در 16 آذر سال 95 انتشار پیدا کرده است، معرف این نکات می باشد:

مشکل اقتصادی دانشجویان در رأس معضالت دانشجوئی در این شرایط  الف – 
قرار دارد. این معضل طبق بیانیه فوق عبارتند از: 

اوالً عدم امنیت آینده شغلی دانشجویان، به این ترتیب که از آنجائیکه دانشجوی 
بیکار تحصیل کرده می بیند،  میلیون  ارتش 15  برابر خود یک  امروز دانشگاه ها در 
هرگز نمی تواند انگیزه ای برای تحصیل کردن داشته باشد. در نتیجه همین بی انگیزگی 
دانشجو به علت عدم تأمین آینده شغلی است که باعث می گردد تا دانشجوی امروز 
و  کاالئی  احساس  بکند،  ایران  جامعه  عرصه  در  پیشروئی  احساس  آنکه  از  بیش 

نیروی کار برای رقابت در بازار رکودزده اقتصادی فردا می کند.

هاشمی  ششم  و  پنجم  دولت  زمان  از  که  دانشگاه  در  آموزش  کاالسازی  ثانیًا 
رفسنجانی شروع شد، مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه )به عبارت بهتر قانون 
حذف یارانه ها( در راستای آزادسازی اقتصاد و سیاست جهانی صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی بوده است، فراموش نکنیم که هم روحانی و هم احمدی نژاد و 
تمامی اقتصاددانان رژیم مطلقه فقاهتی بوضوح می دانند که ریشه رکود فعلی حاکم 
بر اقتصاد ایران، همان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می باشد که همراه با افزایش 

قیمت حامل های انرژی شرایط جهت تعطیلی واحدهای صنعتی فراهم کرد. 

بنابراین گرچه در مرحله آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها احمدی نژاد با 
پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی در ماه، »از افسانه ای به اسم حقوق دار کردن 
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تمام جمعیت کشور سخن می گفت« به موازات آن از سال 1387 رژیم مطلقه 
فقاهتی توسط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده )که مطابق آن 9درصد از 
هزینه خرید هر کاالئی را به عنوان مالیات ارزش افزوده از مصرف کنندگان 
دریافت می نمایند( مبلغ 8300 میلیارد تومان مالیات بر مصرف از مردم ایران 
دریافت می کنند که این مبلغ درست برابر با سه برابر مبلغی است که رژیم مطلقه 

فقاهتی تحت عنوان یارانه پرداخت می نماید. 

سرمایه داری  اقتصاد  آزادسازی  سیاست  راستای  در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  بنابراین 
کشور، به موازات حذف یارانه ها 45 هزار تومان ماهانه تحت عنوان یارانه نقدی 
به مردم می دهد، اما به موازات پرداخت این 45 هزار تومان از سال 1387 توسط 
مالیات ارزش افزوده، )با جایگزین کردن مالیات بر مصرف کنندگان به جای مالیات 
بر درآمد قبلی( برعکس مالیات بر درآمد قبلی که مشمول سرمایه داران می شد، در 
مالیات بر ارزش افزوده )که به موازات حذف یارانه ها و پرداخت 45 هزار تومان 
یارانه نقدی اجرائی گردید( 9درصد از مبلغ خرید مصرف کنندگان اخذ می گردد. 

لذا توسط اجرائی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و مسکوت گذاشتن مالیات 
بر درآمد، »بار مالی مالیات کشور از دوش ثروتمندان جامعه ایران برداشته شد 
و بر شانه کارگران و زحمتکشان و فقیران شهر و روستا و حاشیه نشینان قرار 
گرفت و توسط این انتقال مالیاتی )جایگزین کردن مالیات ارزش افزوده به جای 
مالیات بر درآمد( بود که رژیم مطلقه در شرایط فعلی بطور میانگین از هر ایرانی 
ماهیانه 135000 تومان )سه برابر 45000 تومانی که تحت عنوان یارانه نقدی به 
بخشی از جامعه ایران پرداخت می کنند(، از مردم ایران با چراغ خاموش غارت 

می نماید. 

علی ایحال، کاالسازی آموزش که از زمان دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی 
در راستای سیاست اقتصاد آزاد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت 
گرفت، رفته رفته توسط فراگیر شدن دانشگاه های آزاد )که متولی اصلی آن خود 
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قدرت  تا  کرد  تالش  هم  نژاد  احمدی  گرچه  و  بودند  دسته اش  و  دار  و  هاشمی 
هاشمی رفسنجانی بر دانشگاه آزاد را سلب نماید و حتی سند صوری وقفی دانشگاه 
آزاد هاشمی رفسنجانی هم با حمایت خامنه ای باطل کرد و خود متولی جدیدی 
بر دانشگاه آزاد انتصاب نمود، اما دیری نپائید که با پایان دولت دهم و ورود شیخ 
حسن روحانی به پاستور دوباره جایگاه متول گری هاشمی رفسنجانی بر دانشگاه 
آزاد تثبیت شد(. امروز دانشگاه های آزاد طبق آمار خود رژیم به عنوان بزرگ ترین 

پروژه اقتصاد خصوصی تاریخ 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی تعریف می شود. 

با  رفسنجانی همگام  زمان هاشمی  در  آموزش  کاالسازی  که موضوع  پیداست  پر 
ناچیز زحمتکشان  درآمد  غارت  همین  به  تنها  روستا  و  در شهر  دانشگاه  تأسیس 
شهر و روستا خالصه نمی شد، چرا از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی و رژیم مطلقه 
فقاهتی در خصوص پروژه دانشگاه های آزاد »چاه نکنده دست به منار دزدی زدند«، 
یعنی بدون اینکه از قبل بسترهای اقتصادی جهت جذب نیروی آموزش دیده فراهم 
به پرورش  اقدام  کنند، جهت کسب سود در چارچوب پروژه کاالسازی آموزش 
نیروی آموزش دیده بدون آینده کردند. در نتیجه این پروژه اگر چه برای دار و دسته 
هاشمی رفسنجانی نان شد، امروز بالی جان رژیم مطلقه فقاهتی شده است. چراکه 
توجه داشته باشیم که در طول این مدت خانه ای از زحمتکشان شهر و روستا پیدا 
نمی کنید که برای مدت چهار سال یا بیشتر به علت داشتن دانشجوی دانشگاه آزاد 

مجبور به پرداختن شهریه های نجومی دانشگاه های نشده باشد. 

مضافًا بر آن اینکه سونامی دانشجویان فارغ التحصیل شده »به طرف بازار کار، بدون 
کار« و بدون طراحی و بدون برنامه ریزی قبلی باعث گردید »تا دانشجو و تحصیل 
به  که  بشود  بیکاری  کار  نیروی  به  بدل  ایران،  کار  بدون  کار  بازار  در  کرده، 
عنوان نیروی کار ارزان در رقابت با نیروی کار غیر مهار و عادی قرار گیرد«؛ و 
اینجا اوج فاجعه است، چراکه تازه آن گروهی از تحصیل کرده ها هم که جذب بازار 
کار دولتی بشوند، »تحت قراردادهای کار معین، با عنوان شغلی خدمات عمومی و 
حقوق حداقل پایه باید مشغول به کار گردند.« لذا در این رابطه است که در روز 
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دانشجو یا 16 آذر در رژیم مطلقه فقاهتی، دانشجوی ایرانی به وضوح می داند که 
تازه پس از پایان تحصیل و صرف هزینه های نجومی، گرچه سختی او تمام می شود، 

اما بدبختی او آغاز می گردد. 

به همین دلیل در بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که به مناسبت 16 آذر سال 1395 
از  ایران،  امروز  دانشجویان  مشکالت  خصوص  در  نویسان  بیانیه  یافت،  انتشار 
یکطرف سخن از تأمین آینده شغلی دانشجویان پس از فارغ التحصیل شدن می کنند 
و از طرف دیگر با به چالش کشیدن سیاست کاالسازی آموزشی و تحصیالت در 
رژیم مطلقه فقاهتی، موضوع هزینه های سنگین آموزشی اعم از شهریه های گزاف و 
هزینه های روزافزون خوابگاه ها و تغذیه دانشجویان و اخذ هزینه های گزاف برای 
مطرح  سنوات  قانون  عنوان  تحت  افتاده،  واحدهای  و  سنواتی  تحصیلی  ترم های 
می سازنند؛ که آنچنانکه بیانیه نویسان نوشته اند، در تحلیل نهائی خاک این غارت 
خاموش رژیم مطلقه فقاهتی، به چشم همان خانواده هائی از جامعه ایران می رود که 
همزمان تحت فشار قوانین حداقل حقوق موضوع ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه 

فقاهتی می باشند. 

البته اگر این غارت خاموش را در برابر غارت خاموش جایگزینی مالیات مصرف 
مالیات 9درصد  قبلی، )جایگزینی  مالیات بر درآمد سرمایه داران  کنندگان به جای 
خرید کاالی ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد ثروتمندان جامعه ایران، مطابق 
این جابجائی مالیاتی که از 1387 صورت گرفته است، هر فرد ایرانی ماهانه مبلغ 
پرداخت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  به  باید  افزوده  ارزش  مالیات  بابت  تومان   135000
نماید( به وضوح عیان می گردد که این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر 

برای زحمتکشان شهر و روستاهای ایران نخواهد داشت.

ب – پس از طرح مشکل اقتصادی دانشجویان در بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که 
در 16 آذر 95 به مناسبت روز دانشجو انتشار یافت، دومین محوری که در این بیانیه 
بنیادین  تبعیض های  بر آن تکیه شده است،  ایران  به عنوان مشکالت دانشجویان 



47جنبش دانشجوئی ایران در کدامین /

طبقاتی و جنسیتی نهادینه شده در دانشگاه های کشور است که صد البته آنچنانکه 
بیانیه نویسان در این بیانیه مطرح کرده اند:

رژیم  در  کشور  دانشگاه های  در  جنسیتی  و  طبقاتی  شده  نهادینه  تبعیضات  اوالً 
مطلقه فقاهتی، معلول تبعیضات نهادینه شده طبقاتی و جنسیتی جامعه امروز ایران 
می باشد. فراموش نکنیم که دانشگاه های ایران در عرصه جامعه امروز ایران، موقعیت 
هر جامعه ای  در  و  هر شرایطی  در  بلکه  ندارند،  ایران  از جامعه  منفک  جزیره ای 
دانشگاه ها دنباله طولی آن جامعه می باشند؛ و همین پیوند تنگاتنگ و دیالکتیکی بین 
جامعه ایران و دانشگاه های امروز ایران است که برای فهم فاجعه تبعیضات طبقاتی 
و جنسیتی امروز دانشگاه های ایران، باید توجه داشته باشیم که »دانشگاه ها آئینه 

جامعه می باشند، نه جامعه آئینه دانشگاه ها.«

لذا اگر این اصل را قبول کرده باشیم که »دانشگاه آئینه جامعه است، نه جامعه آئینه 
دانشگاه« می توانیم بر این مطلب بیافزائیم که برای فهم بیشتر آفت ها و آسیب های 
کالن موجود در دانشگاه های کشور، مثل کالن آفت تبعیضات طبقاتی و جنسیتی 
یا آپارتاید طبقاتی و آپارتاید جنسیتی، »باید ابتدا این کالن آفت ها را در عرصه 
جامعه امروز ایران درمان کنیم«؛ و به همین دلیل رژیم فقاهتی در طول 38 گذشته 
از زمان کودتای فرهنگی بهار 59 زیر نظر حسین حاجی فرج دباغ - معروف به 
عبدالکریم سروش - الی زماننا هذا قبل از هر کنشی در دانشگاه، بسترهای آن را در 

جامعه ایران فراهم می کرد. 

بنابراین دانشگاه های پادگانی که از بهار 59 با کودتای فرهنگی تکوین پیدا کردند، 
مولود فضای پادگانی جامعه ایران است که از بعد از 30 خرداد 60 بر جامعه ایران 

حاکم گردید؛ و مولود این مانیفست خمینی است که در 26 مرداد 58 مطرح کرد:

»اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم، قلم تمام مجالت فاسد را شکسته بودیم 
و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده 
بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم و چوبه های دار در میدان های 
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بزرگ بر پا کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من توبه می کنم از این اشتباهی 
که کردم« )کتاب صحیفه نور – جلد 9 – ص 28(.

عنایت داشته باشیم که در جامعه ایران 38 سال است که مناسبات اقتصادی حاکم 
همان سرمایه داری وابسته بیماری می باشد که از بعد شکست پروژه رفرم ارضی شاه 
– کندی در دهه 40 جهت غارت منابع اولیه این کشور و تأمین نیروی کار ارزان و 
ایجاد بازار مصرفی برای کاالهای سرمایه داری جهانی بر این جامعه تحمیل گردید و 
تنها تغییری که در طول 38 گذاشته در چارچوب این مناسبات سرمایه داری وابسته 
صورت گرفته است، جایگزینی بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه به جای بورژوازی 

بزرگ دربار رژیم کودتائی و توتالتیر پهلوی بوده است.

در عرصه چنین مناسبات سرمایه داری وابسته که بر محور رانت و نفت و غارت 
استوار می باشد و طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 40 میلیارد دالر ساالنه 
دستاورد بازار قاچاق می باشد و طبق گفته مهدی کروبی رئیس مجلس ششم رژیم 
مطلقه فقاهتی بیش از 25 اسکله غیر رسمی و غایب از چشم گمرگ رژیم مطلقه 
فقاهتی در اختیار بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه می باشد، طبیعی است که در چنین 
مناسبات اقتصادی گرایش اقتصاد سیاسی کشور به سوی تقسیم ناعادالنه ثروت به 
نفع ثروتمندان می باشد و طبیعی است که در چارچوب چنین مناسبات اقتصادی 
سرمایه داری وابسته رانتی و نفتی، بدون دگرگون سازی اقتصاد سیاسی کل جامعه 
ایران، تغییر واقعی در جهت رفع تبعیضات طبقاتی و جنسیتی در دانشگاه های ایران 
این  در  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سردمداران  که  است  طبیعی  و  نیست؛  ممکن 
تبعیضات طبقاتی و  با  مبارزه  ملی جهت  برنامه در سطح  تدوین  به جای  شرایط 
تبعیضات جنسیتی و در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور برای تأمین شغلی 
لشکر 20 میلیون نفری بیکاران تحصیل کرده و 50 میلیون نفر – خانوار طبقه کارگر 
ایران - می کوشند تا بر پایه انباشت سریع و به کار انداختن سرمایه های کالن بخش 
خصوصی داخلی و خارجی با انگیزه ثروت اندوزی راه رشد سرمایه داری وابسته 
رانتی –نفتی ایران ترسیم کنند؛ و طبیعی است برای رژیم مطلقه فقاهتی در مرحله 
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کالن  سرمایه های  با  ایران  کشور  اقتصاد  تنگاتنگ  فرایند  چارچوب  در  پسابرجام 
جهانی راهی جز استراتژی اقتصاد آزاد در چارچوب سیاست صندوق بین المللی 
آزاد  اقتصاد  استراتژی  اجرای  است  طبیعی  و  نمی ماند؛  باقی  بانک جهانی  و  پول 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، این رژیم 

را مجبور می سازد تا برای بسترسازی آن:

الف - به سرکوب جنبش های دانشجوئی و کارگری و اجتماعی بپردازد.

ب – در راستای محو کامل حقوق های دموکراتیک جامعه ایران گام بردارد.

کارگر  از  ایران  جامعه  مختلف  گروه های  صنفی  فعالیت  گونه  هر  نفی  به   – ج 
باز  اقتصاد  استراتژی  با  مخالفت  راستای  در  آنها  مطالبات  که  دانشجو  و  معلم  تا 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشد بپردازد؛ و طبیعی است که طبق روال 
38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حقوق اجتماعی و مادی تمامی الیه های 
سیاست  توسط  بی وقفه  دانشجو  تا  معلم  تا  کارگر  از  روستا  و  شهر  زحمتکشان 
در  که  است  طبیعی  و  گیرد؛  قرار  حمله  معرض  در  پادگانی  سرکوب  و  پادگانی 
چارچوب استراتژی اقتصاد آزاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زحمتکشان 
و مستضعفین جامعه ایران از کارگر تا معلم تا دانشجو باید کاماًل مطیع منافع سرمایه 

داران کالن و کارفرمایان باشند.

طبیعی است که تنها راه بقای مناسبات سرمایه داری وابسته و رانتی و نفتی حاکم 
پادگانی حاکم و بورژوازی بوروکراتیک در شرایط پسابرجام،  و کالن بورژوازی 
»جذب سرمایه های امپریالیستی و پیوند با سرمایه داری جهانی باشد«؛ و طبیعی 
است که در این شرایط به موازات خلع ید از شرکت ملی نفت ایران، منافع شرکت 
ملی نفت ایران در اختیار شرکت ناشناخته غدیر وابسته به کالن بورژوازی پادگانی 

سپاه قرار گیرد. 

توامان  نقد  ایران  دانشجوئی  امروز جنبش  وظیفه  که  است  رابطه  این  در  بنابراین 
سیاسی  مناسبات  با  همراه  حاکم  نفتی  و  رانتی  و  وابسته  سرمایه داری  مناسبات 
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تزویر  مؤلفه زر و زور و  نقد سه  کبیرمان شریعتی  معلم  قول  به  یا  قدرت حاکم 
در چارچوب  تنیده  در هم  و  نشدنی  توامان، همچون سه عنصر جدا  به صورت 
و  اقتصاد  و  سیاست  کردن  اجتماعی  همان  که  شریعتی  سوسیالیستی  دموکراسی 
همه  و سوژه گی  آفرینی  نقش  مبنای  که  موازات همدیگر  به  اطالعات  و  معرفت 
غیره  و  دانشجو  تا  معلم  تا  کارگر  از  ایران  زحمتکش  مختلف  گروه های  عوامل 

می شود، می باشد. 

همان موضوعی که بیانیه نویسان فراگیر دانشجویان در 16 آذر 95 با این عبارت 
تعریف کرده اند »در کنار نهاد شورای صنفی، تالش برای استقالل دانشگاه از قدرت و 
تنها  ایدئولوژی حاکم،  از  زدوده  و  قدرت  از  انتقادی مستقل  نگاه  تقویت  نیز  و  سرمایه 

اعتراضات  در عین حال  از وضعیت اسفناک فعلی است،  بیرون شدن  برای  امید  دریچه 

صنفی دانشجویان بایستی به مبارزات بر حق کارگران و معلمان و زنان و متام محذوفان 

فراگیر شوراهای صنعتی  با تشکل یابی  تنها  لذا  پیدا کند.  پیوند  اجتماع  و مطرودان 

فراگیر  بیانیه  از  قول  )نقل  ایستاد«  دانشجوستیز  قوانین  و  برنامه ها  برابر  در  می توان 

دانشجویان کشور در 16 آذر ماه 95(.

برای انجام این مقصود، جنبش دانشجوئی ایران باید در چارچوب پروژه دموکراسی 
باشند.  ناپذیر وفادار  به صورت جدائی  آزادی و عدالت  به  سوسیالیستی شریعتی 
جنبش دانشجوئی ایران باید خود با نگاهی نقادانه به گذشته نود ساله خود بپردازد و 
تحت هیچ شرایطی عیوب خویش را پنهان نکند و آن را تابع مصلحت اندیشی های 
کوته بینانه خود قرار ندهند و لو بلغ ما بلغ. جنبش دانشجوئی ایران باید بپذیرند که 
در تند پیچ های تاریخ 90 ساله گذشته ایران، این جنبش در مرخصی تاریخ به سر 
می برده است. جنبش دانشجوئی ایران باید بپذیرد که ایدئولوژی ما آنچنانکه گاندی 
می گفت: »ایدئولوژی حقیقت و شفقت است«، جنبش دانشجوئی ایران باید بپذیرد 

که صعوبت یک پروژه مجوز ترکان پروژه نمی شود. 

جنبش دانشجوئی ایران باید بپذیرد که بزرگترین رسالت اجتماعی امروز او در جامعه 



51جنبش دانشجوئی ایران در کدامین /

ایران فقه زده و سنت زده و استبدادزده، نظارت بر قدرت سه مؤلفه ای زر و زور و 
تزویر و بسترسازی جهت تحول فرهنگی جامعه فقه زده و سنت زده و استبدادزده 
ایران می باشد. جنبش دانشجوئی باید بپذیرد که این جنبش در تحلیل نهائی باید 
فقط به انسان و انسانیت حمیت داشته باشد و الغیر. جنبش دانشجوئی ایران باید 
بپذیرد که نیازهای مختلف امروز دانشجویان ایران امری ذومراتب می باشد، لذا تنها 
با آرایش و تعیین هیرارشی نیازهای دانشجویان امروز کشور می توانند به صورت 
نیازهای و عدم  نتیجه ردیف کردن  واقعی مطالبات دانشجویان را دنبال کنند. در 
بشود،  ایران  دانشجویان  مطالبات  اعتالی  باعث  می تواند  چند  هر  آنها  طبقه بندی 

نمی تواند نگاه واقع بینانه جهت مبارزه برای دستیابی به آنها به ما بدهد. 

جنبش دانشجوئی باید بپذیرد که دنبال کردن نیازهای دانشجویان، بدون آرایش و 
تعیین هیرارشی، بسترساز سقوط این جنبش به ورطه هولناک پوپولیسم می گردد. 
جنبش دانشجوئی باید بپذیرد که در عرصه رسالت سیاسی –اجتماعی خود، توسط 
نقد قدرت، قدرت در جامعه یک امر ذومراتب می باشد که شامل سه مؤلفه قدرت 
عرصه  در  لذا  می شود،  اطالعاتی  یا  معرفتی  قدرت  و  اقتصادی  قدرت  و  سیاسی 
برخورد نقادانه با آنها برای اینکه گرفتار روشنفکرزدگی نشویم، باید به آرایش این 
سه مؤلفه قدرت بپردازیم و هرگز به صورت فله ای سه مؤلفه مختلف قدرت را به 

صورت هم زمان به چالش نقادانه نکشیم. 

جنبش دانشجوئی ایران باید به جایگاه سیاسی خود در رابطه با جنبش های دیگر 
جامعه ایران آگاهی داشته باشد؛ یعنی بداند که جایگاه سیاسی او یک جایگاه 
پیشرو است نه پیشاهنگ و نه پیشگام. چراکه آنچنانکه در دهه 20 شاهد بودیم 
از آنجائیکه جنبش دانشجوئی ایران جایگاه سیاسی خود را در جامعه ایران تحت 
این جنبش  تا  باعث گردید  امر  این  پیشرو،  نه  بود  تعریف کرده  پیشاهنگ  عنوان 
استقالل خود را در عرصه رابطه و پیوند با جنبش های دیگر ایران از دست بدهد و 
در خدمت احزاب و تشکیالت سیاسی راست و چپ درآید، در نتیجه همین پیوند 
جنبش دانشجوئی با احزاب و تشکالت چپ و راست بود که باعث گردید تا در 
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28 مرداد 32 این جنبش در مرخصی تاریخ برود و در غیاب او کودتای سیاه ارتجاع 
مذهبی – دربار – امپریالیسم بر علیه تنها دموکراسی تاریخ ایران پیروز بشود. 

پر واضح است که در طول 38 سال گذشته جنبش دانشجوئی ایران به خاطر 
اینکه از خود تعریف پیشاهنگی کرده نه پیشروئی، پیوسته گرفتار تله تضادهای 
عنوان های  تحت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حکومت  درونی  مختلف  جریان های 
مختلف و رنگارنگ شده است و در این رابطه در تحلیل نهائی او نتوانسته است 

تا استقالل خود را نسبت به این جریان ها و نسبت به این تضادها حفظ نماید.

گر جنبش دانشجوئی به جای تعریف پیشاهنگی از خود، تعریف پیشروئی از خود 
بکند، این امر باعث می گردد تا او توسط استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه 
به  خود  استقالل  با  تنها  پیشاهنگی،  تجزب گرایانه  استراتژی  جای  به  جنبشی 
و  معلمان  جنبش  تا  کارگری  جنبش  از  ایران  مختلف  هدایت گری جنبش های 
رنگارنگ جناح های  به تضادهای جریان های  نه  فکر کند  غیره  زنان و  جنبش 

درون حکومت فقاهتی، در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت. 

پیشاهنگ  آنچنانکه  او  سیاسی  جایگاه  که  بداند  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش 
نیست، پیشگام هم نمی باشد. چراکه اگر جنبش دانشجوئی ایران رسالت خود 
را در عرصه جامعه امروز ایران تحت عنوان پیشگام تعریف کرد، این امر باعث 
می گردد تا او با فاصله گرفتن از جنبش خود، در لوای استراتژی دو مؤلفه ای 

افقی و عمودی دیگر جنبش نباشد، بلکه بدل به حرکت پیشگام بشود.

فراموش نکنیم که تفاوت پیشرو و پیشگام این است که، پیشرو خودش جنبش 
جنبش ها  سازمان گری  رسالت اش  نیست،  جنبش  خودش  پیشگام  اما  است، 
می باشد. به عبارت دیگر جنبش دانشجوئی ایران با تعریف خود تحت عنوان 
پیشرو نه پیشاهنگ و نه پیشگام، قبل از هر چیز به این باور می رسد که یک 

جنبش است نه یک حزب و نه یک سازمان پیشگام و پیشاهنگ. 

جنبش دانشجوئی ایران در جامعه امروز ایران باید به این باور رسیده باشد که در 
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38 سال گذشته آب ها از سرچشمه ها گل شده اند، لذا باید آب ها را از سر چشمه ها 
تصفیه و پاک بکند نه از دامنه ها؛ زیرا گرفتار ورطه هولناک پراگماتیسم و روزمرگی 

خواهند شد. 

قدرت  جناح های  تضادهای  تله  گرفتار  اگر  که  بداند  باید  دانشجوئی  جنبش 
حاکمیت مطلقه فقاهتی بشوند، راهی جز این برای آنها نمی ماند، اال اینکه رژیم 
مطلقه فقاهتی رفتار کنش و واکنش جنبش دانشجوئی ایران را تعیین نماید و 
انجام این امر برای جنبش دانشجوئی ایران اوج فاجعه خواهد بود، چراکه این 
امر باعث می گردد تا رژیم بر این جنبش مسلط بشود. آنچنانکه در قیام تیرماه 78 

جنبش دانشجوئی به وضوح این امر را تجربه کرد. 

این جنبش  یا موتور حرکت  بداند که دیالکتیک  باید  ایران  جنبش دانشجوئی 
در گرو استمرار عقالنیت انتقادی سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر و تاکید 
بر پروژه دموکراسی سوسیالیستی شریعتی که همان اجتماعی کردن سیاست و 
این دیالکتیک  این موتور و  اقتصاد و معرفت می باشد، استوار است؛ و بدون 

حرکتی جنبش دانشجویان ایران به بن بست خواهد رسید. 

جنبش دانشجویان ایران باید بدانند که دیروزِ 90 ساله تاریخ این جنبش، جزء 
افتخارات این جنبش در مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار بوده است، لذا 
برای عبور از دیروز 90 ساله تاریخ خود، امروز باید همچون قطب نمای حرکت 
بر پیوند جدا نشدنی برابری اجتماعی و آزادی های اجتماعی تحت لوای پروژه 

دموکراسی سوسیالیستی شریعتی پای بفشرد.

جنبش دانشجوئی ایران باید بداند که دموکراسی سوسیالیستی شریعتی، تعمیق 
دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی توسط اکثریت 
جامعه یا جامعه مدنی جنبشی می باشد، نه حاکمیت حزبی به نام، یا به نیابت از 
جنبش های سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی یا کارگری، بنابراین 
به  را  شریعتی  سوسیالیستی  دموکراسی  می توانیم  ما  که  است  رابطه  این  در 
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دموکراسی و سوسیالیسم جنبشی نیز تعریف نمائیم. طبیعی است که دموکراسی 
و سوسیالیسم جنبشی با دموکراسی و سوسیالیسم حزبی و بوروکراتیک متفاوت 

می باشد. 

یک  شریعتی  سوسیالیستی  دموکراسی  که  بداند  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش 
سوسیالیسم اقتدارگرا و حکومتی و تزریق شده از باال که در آن عدالت و آزادی 
نیست،  باشد  داشته  اولویت  آزادی  بر  عدالت  یا  و  باشند  نداشته  هم سازی  هم  با 
بلکه بالعکس دموکراسی سوسیالیستی شریعتی عبارت است از تعمیق دموکراسی 
سیاسی توسط جنبش های سه گانه از عرصه سیاست به عرصه های اقتصادی و 

اجتماعی. 

جنبش دانشجوئی ایران باید بداند که جوهر انترناسیونالیستی دموکراسی سوسیالیستی 
شریعتی به خاطر حمیت این اندیشه بر محور انسان و انسانیت است، »لذا به معنای 
صدور انقالب به کشورهای دیگر نیست«؛ زیرا تجربه قرن بیستم و بیست و یکم 
نشان داده است که صدور انقالب به کشورهای دیگر، نه فقط باعث رهائی خلق های 
کشورهای دیگر نمی شود، بلکه بسترساز رویاروئی نظامی و سیاسی خلق های این 

کشورها می گردد. 

جنبش دانشجوئی ایران باید بداند که از آنجائیکه دموکراسی سوسیالیستی شریعتی 
یک دموکراسی سوسیالیستی جنبشی می باشد، نه حزبی و دولتی، لذا همین جوهر 
جنبشی دموکراسی سوسیالیستی شریعتی باعث می گردد تا دیگر تحت عنوان حزب 
و دولت ما قیم جنبش های مختلف اجتماعی و دمکراتیک و سوسیالیستی یا کارگری 
بیستم جوهر  قرن  دولتی  مانند سوسیالیسم  تا  نمی شویم  ناگزیر  نتیجه  در  نشویم. 
تعیین  خود  دولت  و  حزب  روابط  مبنای  بر  را  سوسیالیسم  این  انترناسیونالیستی 

نمائیم. 

جنبش دانشجوئی ایران باید بداند که در دموکراسی سوسیالیستی شریعتی، بخاطر 
امر  یک  می باشد،  سوسیالیستی  جوهر  دارای  نهائی  تحلیل  در  دموکراسی  اینکه 
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بورژوائی نیست هر چند که در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی، 
دموکراسی می تواند یک امر بورژوازی بشود. 

جنبش  بر  شریعتی  استراتژیک  تکیه  که  بدانند  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش 
دانشجوئی به معنای مقابله و نفی جنبش های دیگر دموکراتیک و سوسیالیستی 
بهترین  که  بود  معتقد  مانند مصدق  بالعکس شریعتی  بلکه  نیست.  کارگری  یا 
سرپل جهت پیوند با جنبش های دموکراتیک و کارگری در جامعه ایران به علت 

خودویژگی های تاریخی و فرهنگیان، جنبش دانشجوئی است. 

جنبش دانشجوئی ایران باید بداند که شریعتی در عرصه پروژه اصالح گرایانه عملی 
و نظری خود هرگز از اصول مجرد و دگماتیسم ایدئولوژیک تبعیت نمی کرد، بلکه 

او با توجه به واقعیت های تاریخی و تجربی و انسانی پیش می رفت. 

عظیم  توده های  رهائی  شریعتی  نظر  از  که  بداند  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش 
زحمتکش و مستضعف و محروم مان فقط به دست خود آنها امکان پذیر می باشد، 
دموکراسی  جنبشی  جوهر  دلیل  همین  به  غیره.  و  دولت  و  حزب  توسط  نه 

سوسیالیستی شریعتی در همین تکیه اجرائی آن بر مستضعفین نهفته است. 

جنبش دانشجوئی باید بداند که در دکترین دموکراسی سوسیالیستی شریعتی، 
دموکراسی از سوسیالیسم جدائی ناپذیر می باشد، چراکه از نظر شریعتی بدون 
آزادی و دموکراسی، سوسیالیسم نه می تواند پا بگیرد و نه می تواند پایدار بماند. 

آزادی  به  شریعتی  وفاداری  علت  که  بدانند  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش 
عدالت  عرصه  در  را  دموکراسی  و  آزادی  شریعتی  که  بود  این  دموکراسی  و 

اجتماعی مطالعه می کرد نه بالعکس.





علل و دالیل
کاهش مطالبات

جنبش دانشجوئی ایران

به مناسبت بزرگداشت قیام 18 تیرماه  78جنبش دانشجوئی
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قباًل در یکی از نوشته های »بزرگداشت قیام 18 تیرماه  78جنبش دانشجوئی ایران« 
در نشر مستضعفین ارگان عقیدتی، سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران مطرح 
کردیم که »اگر جایگاه قیام 16 آذر 32 جنبش دانشجویی ایران در چارچوب 
ایران  دانشجویی  جنبش  قیام  باید  قطعًا  کنیم،  تعریف  امپریالیستی  مبارزه ضد 
در 18 تیرماه 78 به مثابه مبارزه ضد استبدادی جنبش دانشجویی ایران تعریف 
سیاسی  واکنش  نخستین  ایران  دانشجویی  جنبش   32 آذر   16 قیام  زیرا  نمائیم«؛ 
جامعه ایران بر علیه کودتای 28 مرداد 32 بود که در شرایطی اتفاق افتاد که نیکسون 
)معاون رئیس جمهور وقت آمریکا( جهت برداشت محصول کودتای 28 مرداد 32 
به ایران آمده بود )و در دانشگاه تهران در حال اخذ دکترای افتخاری بود(، بنابراین 
توتالیتر  با حکومت کودتایی و  »مبارزه  ایران،  دانشجویی  آذر 32 جنبش  قیام 16 
پهلوی در چارچوب مبارزه با امپریالیسم جهانی بود«؛ اما برعکس در قیام 18 تیرماه 
78 جنبش دانشجوئی ایران، »این جنبش در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه خود 

به مبارزه با استبداد رژیم مطلقه فقاهتی پرداخت.«

یادمان باشد که در جریان پیروزی دوم خرداد 76، جریان به اصطالح اصالح طلب 
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درون حاکمیت بر علیه هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی )که نامزد هسته سخت 
رژیم در رقابت انتخاباتی دولت هفتم اکبر ناطق نوری بود( این جنبش دانشجویی 
ایران بود که برای اولین بار از بعد از »کودتای فرهنگی بهار سال 59« )رژیم مطلقه 
فقاهتی بر علیه جنبش دانشجویی ایران( توانست به بازتولید خود بپردازد و مانند 
ققنوس، از خاکستر کودتای فرهنگی بهار 59 دوباره روند اعتالئی خود را آغاز کند 
و بدین ترتیب بود که جریان به اصطالح اصالح طلب درون حاکمیت مطلقه فقاهتی، 
در راستای »باال بردن قدرت چانه خود« )در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم 
قدرت بین جناح های درونی حکومت( از فرصت بازتولید جنبش دانشجویی ایران 

استفاده کرد و بر شانه این جنبش سوار شد و وارد ساختمان پاستور گردید. 

البته ناگفته نماند که همین جریان به اصطالح اصالح طلب درون حاکمیت پس از 
اینکه توانست توسط نردبان جنبش دانشجوئی ایران وارد ساختمان پاستور بشود، 
)آنچنانکه ماکیاول به آنها درس داده بود که با همان نردبانی که به قدرت می رسید، 
نمی توانید قدرت را مدیریت کنید( و بعد از سوار شدن بر خر مراد قدرت، نردبان 
جنبش دانشجوئی را رها کرد؛ و به جای آن به نردبان والیت تکیه زد و در کنار مقام 
عظمای والیت، به سرکوب جنبش دانشجویی ایران پرداختند و لذا در همین رابطه 
بود که در همان زمان سیدمحمد خاتمی در سخنرانی خود در همدان اعالم کرد: 
»من و رهبر انقالب افتخار می کنیم که توانستیم این فتنه )قیام تیر ماه 78 جنبش 

دانشجوئی( را سرکوب نمائیم.«

به عنوان دو  تیر«  »بین دو روز 16 آذر و 18  بدین خاطر می توانیم در مقایسه 
مبارزه  نماد  آذر   16 ایران،  دانشجوئی  جنبش  مبارزه  سال   76 تاریخی  یادمان 
ضد استبدادی در بستر مبارزه ضد امپریالیستی جنبش دانشجوئی ایران تعریف 
کنیم و 18 تیر نماد مبارزه ضد استبدادی در بستر مبارزه ضد استحماری یا ضد 
ساله   76 مبارزه  مؤلفه  دو  هر  البته  بخوانیم«.  ایران  دانشجوئی  جنبش  ارتجاعی 
دموکراسی خواهانه  »محتوای  و جوهر،  لحاظ مضمون  به  ایران  دانشجوئی  جنبش 
دارند«، بنابراین در این رابطه است که می توانیم بگوئیم »جنبش مطالباتی 76 ساله 
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دانشجوئی ایران بر محور مطالبه دموکراسی استوار بوده است؛ و در چارچوب 
همین خصیصه دموکراسی طلبانه جنبش مطالباتی 76 ساله دانشجوئی ایران بوده 
است که در طول 76 سال گذشته، وظایف دموکراتیک تعیین کننده استراتژی و 

مانیفست مبارزه جنبش دانشجویی ایران بوده است.«

علیهذا، در این رابطه است که در طول 76 سال گذشته، هرگز جنبش دانشجوئی 
ایران حول »جنبش مطالباتی صنفی« شکل نگرفته است. به عبارت دیگر از آنجائیکه 
خصیصه و خودویژگی جنبش دانشجویی ایران )در طول 76 سالی که از عمر این 
امر  جنبش می گذرد( همان »جوهر و مضمون دموکراسی طلبانه « می باشد، همین 
باعث گردیده است که در طول 76 سال گذشته عمر جنبش دانشجویی ایران )از 
باشد )نه جنبش صنفی(  این جنبش یک »جنبش سیاسی«  الی االن(،  شهریور 20 
و  خصیصه  همین  و  نماید؛  حرکت  سیاسی«  »مطالبات  چارچوب  در  پیوسته  و 
تعیین  که  است  ایران  دانشجوئی  )مطالبات سیاسی(، جنبش 76 ساله  خودویژگی 
کننده مرز بین این جنبش با جنبش کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران ایران، در 
عرصه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و در چارچوب دو فرایند »مبارزه دموکراتیک 

و مبارزه سوسیالیستی« می باشد. 

چراکه جنبش محرومین و زحمتکشان ایران که در رأس آنها جنبش کارگران 
باید از »جنبش مطالباتی صنفی« استارت بزنند؛  ایران قرار دارند، می توانند و 
و پس از اتحاد و فراگیر و سراسری شدن مطالبات صنفی آنها است که جنبش 
این  »فرایند سیاسی« بشوند و  »فرایند صنفی« وارد  از  آنها می توانند  مطالباتی 
موضوع عینًا تعیین کننده »علت افقی و موازی بودن شکل سازمان گری جنبشی 
برعکس  دانشجوئی  جنبش  البته  می باشد«.  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
جنبش های دیگر اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، هرگز نمی توانند به صورت یک 
یا  کارگر  طبقه  )مانند  صنفی«  »مطالبات  پایه  بر  و  کنند؛  حرکت  صنفی«  »جنبش 
زحمتکشان شهر و روستاهای ایران( شکل بگیرند؛ و اگر به فرض چنین چرخشی 
در حرکت جنبش دانشجوئی ایران اتفاق بیافتد، قطعًا این جنبش، گرفتار رکود و 
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پراگماتیست و بحران می شوند. در نتیجه همین امر باعث می گردد که به موازات 
اعتالی جنبش دانشجوئی ایران، این جنبش از لحظه استارت تا پایان »داری مضمون 

و جوهر سیاسی« باشد.

بنابراین در خصوص داوری در باب جنبش دانشجویی ایران باید: 

دانشجویی  جنبش  ساله   76 »مطالبات  که  سازیم  مشخص  امری  هر  از  قبل  اوالً 
ایران به صورت مشخص چه مطالباتی بوده است؟« آیا در 76 سال گذشته، جنبش 
سرآغاز   20 )اگر شهریور  اینکه  یا  است؟  داشته  »مطالبه صنفی«  ایران  دانشجوئی 
دارای  پیوسته  جنبش  این  هذا(  یومنا  الی  بدانیم  ایران  دانشجویی  جنبش  شروع 
»مطالبه سیاسی« بوده است؟ پر پیداست که اگر منحنی مطالبات سیاسی 76 ساله 
عمر جنبش دانشجویی ایران را )از شهریور 20 الی االن( بخواهیم ترسیم نمائیم 
و دو روز 16 آذر 32 و 18 تیر 78 به عنوان نمودار این منحنی تعریف کنیم، 
بی شک جوهر و مضمون مطالبات سیاسی جنبش دانشجوئی ایران در 76 سال 
گذشته، »مطالبات دموکراسی خواهانه بوده است، نه سوسیالیست طلبانه«؛ و دلیل 
این امر هم واضح است، چراکه »در ایران استبدادزده و فقه زده و تصوف زده، 
همیشه مبارزه با استبداد، جوهر مبارزه سیاسی حرکت تحول خواهانه بوده است.«

ثانیًا از آنجائیکه »مطالبه دموکراسی خواهانه« در طول 76 سال گذشته عمر جنبش 
توسط  مشخص  صورت  به  هذا(  زماننا  الی   20 شهریور  )از  ایران  دانشجوئی 
نظریه پردازان خود جنبش دانشجویی مورد »پردازش تئوریک« قرار نگرفته است، 
ایران  دانشجویی  جنبش  دموکراسی خواهانه  مطالبات  تئوریک  مبنای  فقدان  همین 
باعث گردیده است تا عالوه بر اینکه این جنبش در عرصه »تعریف و تبیین وظایف 
ایران،  مردم  تحول خواهانه  حرکت  تاریخ  مختلف  فرازهای  در  خود«  دموکراتیک 
و  سطحی  صورت  به  و  بشوند«  کودکانه  راست روی های  و  چپ روی ها  »دچار 

احساسی و کم عمق، مبارزه دموکراسی طلبانه خود را به پیش ببرند.

در راستای »تعیین استراتژی و سازمان گری و برنامه ریزی« پیوسته این جنبش در 
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جریان های  و  سازمان ها  و  احزاب  از  دنباله روی  به  خود،  عمر  گذشته  سال   76
سیاسی بیرون از جنبش دانشجوئی پرداخته است؛ که همین دنباله روی از احزاب 
و جریان های سیاسی بیرون از جنبش دانشجوئی، باعث گردیده است تا )در طول 
76 سال عمر جنبش دانشجویی ایران( مانند یک سرطان بدخیم، جنبش دانشجویی 
ایران را زمین گیر سازد و به رکود و شکست بکشاند؛ و باز همین عادت دنباله روی 
از  تا  است  باعث گردیده  که  است  بوده  احزاب سیاسی و جریان های سیاسی  از 
خرداد 76 )به خاطر تغییر چهره خشن ترین جناح درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی که 
در دهه 60 عامل اصلی همه خشونت ها و سرکوب های رژیم مطلقه فقاهتی بوده اند، 
به صورت به اصطالح جریان اصالح طلب، تحت هژمونی سیدمحمد خاتمی، در 
درونی حکومت(  جناح های  بین  قدرت  تقسیم  باز  تقسیم  شطرنج  عرصه صفحه 
جنبش دانشجوئی ایران، در کادر »رقابت جناح های درونی حکومت ایزوله بشود«. 
به طوری که در 20 سال گذشته )از خرداد 76 تا به امروز( این جنبش تنها عملکرد 
و فونکسیونی که داشته است »همین حمایت از جناح های درونی حکومت، جهت 

باال بردن قدرت چانه زنی آنها در عرصه تقسیم قدرت بین خود بوده است.«

پر واضح است که این دنباله روی جنبش دانشجویی ایران در 20 سال گذشته، دارای 
فرایندهای مختلفی بوده است و از حمایت جریان به اصطالح اصالح طلب تا جنبش 
سبز تغییر کرده است، یعنی زمانی به دنباله روی سیدمحمد خاتمی پرداخته اند و بعداً 
دنبال شیخ مهدی کروبی و سپس دنباله رو میرحسین موسوی و البته 4 سال است 
که دنباله رو شیخ حسن روحانی می باشند، همه این فرایندهای دنباله روانه جنبش 
دنبال روانه جنبش  استراتژی  همان  سنتز  در 20 سال گذشته،  ایران  دانشجوئی 
فونکسیون  تنها  تا  است  گردیده  باعث  همه  این  که  می باشد  ایران  دانشجوئی 
مبارزاتی این جنبش در 20 سال گذشته، »فقط و فقط در خدمت باال بردن قدرت 
چانه زنی جناح های درونی حکومت، در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم 
قدرت بین خود باشد و هیچگونه دستاورد سیاسی دیگری در این رابطه برای 
نداشته  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  ایران و حرکت تحول خواهانه  جامعه 
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باشد.«

 یادمان باشد که حتی استارت اولیه قیام تیرماه 78 جنبش دانشجویی ایران، با اعتراض 
این جنبش به تعطیلی روزنامه سالم، ارگان سیاسی جریان به اصطالح اصالح طلب 
تحت  اصالح طلب  اصطالح  به  جریان  همین  که  نکنیم  فراموش  شد.  زده  حاکم 
دانشجویی  تیرماه 78 جنبش  قیام  در جریان سرکوب  هژمونی سیدمحمد خاتمی 
و  نمی بخشیم  داشت.  قرار  خامنه ای  پادگانی  حزب  سخت  هسته  کنار  در  ایران 
انتخابات دولت دوازدهم  فراموش نمی کنیم که همین شیخ حسن روحانی که در 
و یازدهم لیدر جنبش دانشجویی ایران بود، همان مهره کلیدی و امنیتی 18 ساله 
شورای امنیت ملی رژیم مطلقه فقاهتی است که در تیرماه 78 در پست دبیر شورای 
امنیت ملی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پروژه سرکوب گاز انبری جنبش دانشجوئی 
ایران با همکاری محمدباقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی رژیم مطلقه فقاهتی 

به اجرا درآورند. 

بنابراین مهم ترین آفتی که در طول 20 سال گذشته )عمر 76 ساله(، جنبش دانشجویی 
ایران را زمین گیر کرده است، »استراتژی دنباله روی این جنبش از سیاست جناح های 
«دنباله روی«  استراتژی 20 ساله  این  البته خود  که  درونی قدرت حاکم می باشد«؛ 
برون گرانه  »رویکرد  مولود  از جناح های درون حکومت،  ایران  دانشجوئی  جنبش 
76 ساله جنبش دانشجوئی ایران« می باشد؛ که همین رویکرد برون گرانه 76 ساله 
جنبش دانشجوئی بسترساز ظهور »استراتژی دنباله روی« جنبش دانشجویی ایران، 
از احزاب و جریان ها و سازمان های سیاسی برون از جنبش دانشجوئی در 76 سال 
گذشته شده است؛ که در نهایت خروجی این استراتژی 76 ساله همین دنباله روی 
20 سال گذشته جنبش دانشجوئی ایران از جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم می باشد که علی الدوام این دنباله روی در دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی 

ادامه دارد. 

جنبش  دنباله روی  استراتژی  و  برون گرایانه  رویکرد  این  خود  که  است  ذکر  قابل 
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دانشجویی ایران از احزاب و جریان های سیاسی و جناح های درونی حکومت به 
علت »بحران 76 ساله تئوریک« در عرصه ایدئولوژی و استراتژی و تاکتیک محوری 
و برنامه حداقلی و حداکثری و تبیین وظایف سیاسی جنبش دانشجوئی ایران در 76 
سال گذشته می باشد. چراکه خالء تئوریک جنبش دانشجویی ایران در این عرصه ها 
باعث گردیده است تا این جنبش نتواند در کادر »سازمان گری و تشکیالتی« خودش 

را به صورت یک »جنبش، نه یک حزب و سازمان سیاسی« تعریف نماید. 

در عرصه  را  تئوریک خود  »بحران  نتواند  ایران  دانشجوئی  زمانیکه جنبش  تا  لذا 
استراتژی و ایدئولوژی و تاکتیک محوری و برنامه کوتاه مدت و درازمدت و تعیین 
وظایف سیاسی توسط خود نظریه پردازان این جنبش حل نماید، رویکرد برون گرایانه 
و دنباله روی جنبش دانشجویی از احزاب و جریان های سیاسی برون این جنبش 
و جناح های درونی حاکمیت امری محتوم می باشد« و همین آفت »استقالل سوز« 
جنبش دانشجویی ایران در طول 76 سال گذشته، باعث گردیده تا این جنبش نتواند 
نه  و  پیشاهنگی  )نه جایگاه  پیشروئی«  »جایگاه  را که همان  تاریخی خود  جایگاه 
جایگاه پیشگامی( می باشد، در پیوند با جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
حاصل نماید. چراکه عدم استقالل تشکیالتی و سازمان گرایانه این جنبش، باعث 
گردیده است تا در چارچوب همان رویکرد برون گرایانه و استراتژی دنباله روی 76 
ساله عمر این جنبش، مثاًل در فرایند اول حرکت خود )که از شهریور 20 تا کودتای 
28 مرداد 32 ادامه داشت( این جنبش در این فرایند به صورت شاخه دانشجویی 
حزب توده و شاخه جوانان جبهه ملی درآمده بود و در شکل بازوی سیاسی حزب 
توده و جبهه ملی عمل می کرد؛ و همین دنباله روی های جنبش دانشجویی در فرایند 
اول حرکت خود بود که باعث گردید تا درست در تندپیچ حساس تاریخ ایران، 
یعنی روز 28 مرداد 32 غایب بزرگ باشد، چراکه تشکیالت حزب توده و جبهه 
ملی نتوانستند جهت برخورد با کودتای سیاه 28 مرداد 32 برای جنبش دانشجوئی 

تصمیم گیری فوری کنند. 

جنبش  حیات  پروسس   )42 خرداد   15 تا   32 مرداد   28 )از  دوم  فرایند  در  البته 
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دانشجوئی ایران، باز به علت عدم آسیب شناسی جدی توسط نظریه پردازان، گرچه 
این جنبش در عرصه عمل )به علت سرکوب احزاب و جریان های سیاسی توسط 
مبارزه  میدان  وارد  مستقل  صورت  به  توانست  پهلوی(  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم 
فرایند  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  نظری،  صورت  به  ولی  بشود،  استبدادی  ضد 
دوم پروسس حیات خود نتوانست »تکلیف خود را با ذهنیت عمومی فرایند اول 
خود مشخص کند«. در نتیجه در طول ده سال فرایند دوم پروسس حیات جنبش 
دانشجوئی ایران، »ذهنیت دو قطبی« )حزب توده و جبهه ملی( بر جنبش دانشجوئی 
ایران حاکم بود؛ و همین دوگانگی و پارادوکس عین و ذهن در فرایند دوم بود که 
سنتز آن در فرایند سوم پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران )که از 15 خرداد 
ارتش  و  چریک گرائی  جنبش  »هیوالی  صورت  به  داشت(  ادامه   56 سال  تا   42
خلقی« ظهور پیدا کرد؛ و در فرایند چهارم پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران 
)از سال 56 تا 22 بهمن 57( این رویکرد برون گرایانه و استراتژی دنباله روی جنبش 
دانشجوئی ایران باعث گردید تا این جنبش به صورت سکوئی جهت کسب قدرت 

روحانیت تحت هژمونی خمینی درآید.

آنچنانکه این آفت در فرایند پنجم پروسس 76 ساله حیات جنبش دانشجوئی ایران 
)که از 22 بهمن 57 تا بهار 59 و کودتای فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی ادامه داشت( 
به صورت جگر زولیخا، در خدمت  ایران  دانشجوئی  باز جنبش  تا  باعث گردید 
حکومت و جریان های سیاسی چریک گرا و ارتش خلقی و تحزب گرایانه لنینیستی 
در سه مؤلفه مذهبی و غیر مذهبی و ملی درآید؛ و در فرایند ششم )که از کودتای 
فرهنگی بهار 59 تا خرداد 76 ادامه داشت( صورت حساب جنبش دانشجوئی کاماًل 
توسط رژیم مطلقه فقاهتی پاک شد، آنچنانکه دیگر »نه از تاک نشان ماند و نه از 
از  )که  ایران  دانشجوئی  پروسس حیات جنبش  هفتم  فرایند  در  البته  نشان«.  تاک 
خرداد 76 تا به امروز ادامه دارد(، آفت رویکرد برون گرایانه و استراتژی دنباله روی 
جنبش دانشجوئی باعث گردید تا دیگر جنبش دانشجوئی ایران »جایگاه اپوزیسیون« 
گذشته خود را فراموش کند و مبارزه خود را محدود به رقابت جناح های درون 
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قدرت بکند. 

باری، به دلیل این که بحران سیاسی و تئوریک جنبش دانشجویی در فرایند اول 
این جنبش ریشه یابی و درمان  نتوانست توسط آسیب شناسی جدی نظریه پردازان 
پروسس  بعدی  فرایندهای شش گانه  در  پیچیده تری  به شکل  بحران  بشود، همین 
حیات جنبش دانشجوئی ایران نمود پیدا کرد و همین امر باعث گردید تا به موازات 
آفت  به علت  این جنبش  ایران،  دانشجوئی  پیشاهنگی جنبش  استراتژی  در  تغییر 
استراتژی دنباله روی و رویکرد برون گرایانه خود، »گرفتار تله پیشاهنگی استراتژی 
چریک گرایی مدرن رژی دبره و ارتش خلقی مائوئیستی بشود«. تا آنجا که دیدیم 
که در طول 24 سال فرایند دوم و سوم پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران )که 
از 28 مرداد 32 تا سال 56 ادامه داشت(، عالوه بر اینکه جنبش دانشجوئی ایران 
از  اعم  ارتش خلقی  خواستگاه اصلی عضوگیری سازمان های چریک گرا مدرن و 
مذهبی و ملی و غیر مذهبی بود و عالوه بر اینکه تمامی نظریه پردازان سازمان های 
چریک گرا مدرن و ارتش خلقی اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ملی یعنی از شهید 
مسعود  و  پویان  پرویز  امیر  تا  گرفته  محسن  سعید  و  حنیف نژاد  محمد  مهندس 
احمدزاده و حمید اشرف و غیره به نحو مستقیم و غیر مستقیم از جنبش دانشجوئی 
برخاستن، خود این جنبش در تمامی مدت 24 سال فرایند دوم و سوم، به عنوان 

بازوی سیاسی سازمان های چریک گرا و ارتش خلقی در آمده بود. 

آنچنانکه در طول این 24 سال فرایند دوم و سوم پروسس حیات جنبش دانشجوئی 
ایران شاهد بودیم که به موازات هر گونه ضربه استراتژیک از طرف رژیم کودتایی و 
توتالیتر پهلوی بر سازمان های چریکی و ارتش خلقی ضربه ای فلج کننده بر جنبش 
دانشجویی نیز وارد می شد. تا آنجا که در سال 55 از بعد از ضربه حمید اشرف و 
دستگیری وحید افراخته و کودتای جریان اپورتونیستی تقی شهرام در تشکیالت 
به  خلقی  ارتش  و  چریک گرا  سازمان های  مطلق  صورت  به  که  خلق  مجاهدین 
بن بست رسیده بودند، جنبش دانشجویی هم به موازات آنها در این زمان گرفتار 
رکود مطلق شد. تا آنجا که منهای چند اعتصاب پراکنده درون دانشگاهی در روز 
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16 آذر و کوه پیمائی روزهای جمعه، هیچگونه تحرک تعیین کننده ای از این جنبش 
دیده نمی شد. 

به همین دلیل به موازات اعتالی جنبش ضد استبدادی مردم ایران از سال 56 همین 
باعث  ایران  دانشجوئی  جنبش  برون گرایانه  رویکرد  و  دنباله روی  استراتژی  آفت 
گردید تا این جنبش با دنباله روی از جنبش حاشیه نشینان در سال 56 و 57 و در 
پروسس تکوین انقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران، مانند جنبش کارگری ایران، 
نیروها و سازمان های  آنجا که در خأل  تا  نماید.  ایفا  را  تاریخی خود  نتواند نقش 
پیشاهنگی اعم از تحزب گرایانه لنینیستی یا چریک گرائی مدرن رژی دبره ای یا ارتش 
خلقی مائوئیستی، در پروسس تکوین انقالب ضد استبدادی 57 جنبش دانشجوئی 

ایران حتی نتوانست این خالء را به عنوان یک »جنبش پیشرو« پر کند. 

همین امر باعث گردید تا جنبش دانشجوئی ایران از بعد از انقالب ضد استبدادی 
57 مردم ایران به موازات بازتولید سازمان های استراتژی سه مؤلفه ای پیشاهنگی 
رژی  مدرن  چریک گرایانه  و  لنینیستی  تحزب گرایانه  شکل  سه  در  گذشته، 
دبره ای و ارتش خلقی مائوئیستی، همان »بحران تئوریک در عرصه استراتژی و 
ایدئولوژی و تشکیالتی و سازمان گرایانه و تعیین وظایف سیاسی از 22 بهمن 
57 تا بهار 59 که کودتای فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی بر علیه جنبش دانشجوئی 
همان  گرفتار  باز  نیم  و  یکسال  این  طول  در  جنبش  این  گرفت،  شکل  ایران 
استراتژی دنباله روی و رویکرد برون گرایانه در کادر فقدان استقالل تشکیالتی 
و سازمان گرایانه و تئوریک شد که این امر باعث گردید تا در این دوران، به 
جای اینکه این »جنبش« یک »جنبش« باشد، به صورت یک »حزب« یا »جریان 

سیاسی« شد. 

در نتیجه همین امر سبب شد تا جنبش دانشجوئی )در راستای استراتژی دنباله روی 
گذشته خود، به سبب احزاب سیاسی بازتولید شده سه مؤلفه ای پیشاهنگی بعد از 
انقالب بهمن 57(، مانند جگر زولیخا پاره و پاره شود؛ و هر کدام از جریان ها و 
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و  جریان ها  تا  گرفته  فقاهتی  مطلقه  درون حکومت  جناح های  از  سیاسی  احزاب 
لنینیستی،  تحزب گرایانه  و  خلقی  ارتش  و  چریکی  شده  بازتولید  سیاسی  احزاب 
جنبش دانشجوئی ایران را در راستای تعیین بازوی سیاسی و خواستگاه عضوگیری 
و سربازگیری خود به کار گرفت. تا آنجا که دیدیم که در خیمه شب بازی حکومتی 
اشغال سفارت آمریکا )در 13 آبان 58 یعنی نزدیک به 9 ماه بعد از انقالب بهمن 
57( که توسط دانشجویان به اصطالح پیرو خط امام صورت گرفت، هسته سخت 
شده  مهندسی  »سناریوی  توسط  توانست  زمان  آن  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
موسوی خوئینی ها« نه تنها توانست جنبش دانشجوئی ایران را شقه و شقه بکند و 
نه تنها توانست توسط این پروژه دولت انتقالی بازرگان را مانند دستمال کلینکس به 
زیر بکشد، حتی مهمتر از همه اینها اینکه توسط این پروژه مهندسی شده توانست 
تمامی سازمان ها و احزاب سیاسی سه مؤلفه ای پیشاهنگی ایران را گرفتار انشعاب 

و بحران تشکیالتی و سیاسی بکند. 

تا آنجا که شاهد بودیم که در رأس همه اینها سازمان مجاهدین خلق شبانه روز در 
کنار دیوار سفارت آمریکا بیتوته کرده بودند تا به اصطالح خودشان بتوانند از نمد 
افتاده مبارزه ضد امپریالیستی رژیم مطلقه فقاهتی برای خود کالهی بدوزند و به 
اصطالح خودشان نگذارند که این مبارزه ضد امپریالیستی رژیم مطلقه فقاهتی به 
انحراف کشیده شود و به اصطالح خودشان شرایط جهت اعتالی این مبارزه ضد 
امپریالیستی رژیم  امپریالیستی فراهم کنند و به اصطالح خودشان این مبارزه ضد 
مطلقه فقاهتی در خدمت مبارزه ضد استبدادی خود رژیم مطلقه فقاهتی درآورند. 
بحران های سیاسی و تشکیالتی خودشان  فهم  برای  ای کاش جریان های سیاسی 
و جنبش دانشجوئی ایران در دهه 60 یکبار به کالبد شکافی پروژه اشغال سفارت 
آمریکا توسط رژیم مطلقه فقاهتی تحت مدیریت موسوی خوئینی ها می پرداختند. 
چراکه هنوز که هنوز است پس از گذشت 38 سال از آن خیمه شب بازی رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم، یک تحلیل همه جانبه سیاسی مشخص از این واقعه و حادثه 
نداریم تا توسط آن دریابیم که این حادثه تا چه اندازه توانست در خدمت رژیم 
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مطلقه فقاهتی باشد و تا چه اندازه توانست بسترها جهت تثبیت رژیم مطلقه فقاهتی 
فراهم کند و تا چه اندازه توانست تیر خالصی بشود بر پیشانی جنبش دانشجوئی 
ایران )چراکه به قول عیسی مسیح و عالمه اقبال الهوری »تعرف الشجار باالثمارها 

-  درخت ها را از میوه هایشان باید شناخت«(.

هسته  توسط  آمریکا  سفارت  اشغال  پروژه  درخت  میوه  اولین  که  نکنیم  فراموش 
سخت رژیم مطلقه فقاهتی تحت مدیریت موسوی خوئینی ها پس از سرنگون کردن 
دولت موقت بازرگان، کودتای فرهنگی بهار 59 )تحت مدیریت نرم افزاری حسین 
هاشمی  اکبر  مدیریت سخت افزاری  و   - عبدالکریم سروش   - دباغ  فرج  حاجی 
رفسنجانی و هادی غفاری و احمد جنتی( بود، همان کودتای فرهنگی که باعث 
گردید تا هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی که در دهه 60 جناح خط 3 یا روحانیون 
)که امروزه معروف به جریان به اصطالح اصالح طلبان شده اند(، تشکیل می دادند، 

پروژه نابودی مطلق جنبش دانشجوئی را در دستور کار خود قرار دهند. 

با همه این تفاسیر شاید مهمترین پروژه ای تثبیت کننده رژیم مطلقه فقاهتی در طول 
39 سال گذشته عمر این رژیم پروژه اشغال سفارت آمریکا بود؛ زیرا توسط این 
پروژه رژیم مطلقه فقاهتی هم توانست در حاکمیت با نفی دولت موقت بازرگان 
شرایط برای انتقال سیاسی قدرت به هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی در دهه 60 
فراهم نماید و هم توانست تمامی سازمان ها و احزاب سیاسی را منفعل و پاسیف 
از درون  را  ایران  توانست جنبش دانشجوئی  بکند و هم  تفرقه  و دچار تشتت و 
متالشی سازد و هم توانست از دل این پروژه کودتای فرهنگی بسازد که باالخره آن 
کودتای فرهنگی به نوبه خود توانست به عنوان فرایند پنجم پروسس حیات جنبش 
دانشجوئی ایران برای مدت 17 سال )از بهار 59 تا خرداد 76( جنبش دانشجوئی 
ایران را به رکود مطلق بکشانند. همان رکود مطلقی که الی زماننا هذا، با اینکه 20 
سال از بازتولید جنبش دانشجوئی می گذرد )از خرداد 76 تا سال 96( و با اینکه 
38 سال از کودتای فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی بر علیه جنبش دانشجوئی سپری 
شده است، هنوز جنبش دانشجوئی ایران نتوانسته است قد راست کند. لذا اگر در 
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این رابطه داوری کنیم که علت گرفتار شدن جنبش دانشجوئی ایران در چرخه کور 
تضاد جناح های درونی حکومت )در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خود( در 
طول 20 سال گذشته )از انتخابات دولت هفتم در خرداد 76 الی یومنا هذا( همان 
کودتای سیاه حسین حاجی فرج دباغ بر علیه جنبش دانشجوئی ایران بوده است، 

سخنی به گزاف نگفته ایم. 

دانشجوئی  پروسس حیات جنبش  در چارچوب آسیب شناسی 76 ساله  باری، 
ایران، مهم ترین عاملی که باعث زمین گیر شدن این جنبش در تمامی فرایندهای 
هفت گانه آن شده است، عامل »بحران تئوریک« در عرصه ایدئولوژی و استراتژی 
و سازمان گری و تشکیالتی و تعیین وظایف سیاسی خود بوده است؛ که مهمترین 
سنتز این »بحران تئوریک در پروسس حیات 76 ساله جنبش دانشجوئی ایران، 
استراتژی دنباله روی یا رویکرد برون گرایانه این جنبش می باشد«؛ که البته آفت 
دنباله روی و رویکرد برون گرایانه این جنبش در فرایند هفت گانه پروسس 76 ساله 

حیات آن، به صورت های مختلفی نمودار گشته است. 

آنچنانکه در فرایند اول )شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 32( این آفت به صورت 
دنباله روی کورکورانه از حزب توده نمود پیدا کرد و در فرایند دوم )از 28 مرداد 
32 تا 15 خرداد 42( این آفت به صورت نادیده انگاشتن پتانسیل درونی این جنبش 
استبدادی  قیام ضد  تا شروع   42 خرداد   15( سوم  فرایند  در  و  کرد؛  پیدا  مادیت 
مردم ایران در سال 56( این آفت به صورت تکیه تمام عیار و یکطرفه بر استراتژی 
چریک گرائی مدرن وارداتی نمود پیدا کرد؛ و در فرایند چهارم )از سال 56 تا 22 
بهمن 57( این آفت به صورت سرسپردگی یکطرفه به هژمونی روحانیت موج سوار 
 )59 بهار  تا   57 بهمن   22 )از  پنجم  فرایند  در  و  کرد؛  پیدا  مادیت  رسیده  راه  از 
این آفت به صورت شقه شقه شدن و نمایندگی سیاسی جریان های سه مؤلفه ای 
پیشاهنگی بازتولید شده مادیت پیدا کرد؛ و در فرایند ششم )از بهار 59 تا خرداد 
76( این آفت به صورت رکود مطلق جنبش دانشجوئی هویدا گردید و باالخره در 
فرایند هفتم )از خرداد 76 الی االن( این آفت به صورت ایزوله شدن حرکت جنبش 
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فقاهتی،  مطلق  حاکمیت  درونی  جناح های  تضادهای  چرخه  در  ایران  دانشجوئی 
مادیت پیدا کرده است. 

به عبارت دیگر استراتژی دنباله روی یا رویکرد برون گرایانه جنبش دانشجوئی ایران 
باعث گردیده است تا از خرداد 76 الی یومنا هذا، جنبش دانشجوئی در خدمت باال 
بردن قدرت چانه زنی جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی در عرصه صفحه 
در  می باشد.  درون حکومتی  این جناح های  بین  قدرت  تقسیم  باز  تقسیم  شطرنج 
نتیجه همین »بحران تئوریک« و همین استراتژی »دنباله روی یا رویکرد برون گرایانه« 
جنبش دانشجوئی ایران باعث گردیده است تا این جنبش در طول 76 سال گذشته 
پروسس حیات خود، نتواند مطالبه دموکراسی خواهانه جنبش دانشجوئی ایران را در 

چارچوب تعیین وظایف دموکراتیک برای خود تبیین و تعریف علمی نماید. 

باعث  ایران«  دانشجوئی  برای جنبش  »تعیین وظایف دموکراتیک  نتیجه، خالء  در 
گردیده است تا این جنبش در طول مبارزه دموکراسی خواهانه خود گرفتار انحرافات 
فراوانی بشود؛ و نتواند »سراب را از آب تشخیص دهد« و نتواند به عنوان »جنبش 
پیشرو« در چارچوب جبهه نیروهای دموکراتیک جامعه ایران »نقش تاریخی« خود 
را ایفا نماید؛ و هکذا، همین خالء باعث گردیده است تا از خرداد 76 الی زماننا هذا، 
جنبش دانشجوئی ایران »مطالبات دموکراسی خواهانه خود را در چارچوب تکیه بر 

تضادهای جناح های درونی حکومت مطلقه فقاهتی دنبال نماید.«

ماحصل آنچه که گفته شد:

1 - »اصل کلیدی« که جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال پروسس حیات 
خود )از شهریور 20 الی االن( نتوانسته است به آن واقف بشود اینکه: یک »جنبش« 
می باشد نه یک »حزب سیاسی«؛ و دلیل »جنبش بودن« آن این است که در طول 76 

سال گذشته دارای »مطالبات مشخص سیاسی« بوده است.

2 - جنبش دانشجوئی ایران یک »جنبش سیاسی« می باشد نه یک »جنبش صنفی«، 
بوده  سیاسی  مطالبات  گذشته  سال   76 در  جنبش  این  جمعی  »مطالبات  که  چرا 
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است«؛ که این »مطالبات سیاسی« عبارت بوده است از »مطالبات دموکراسی خواهانه 
برای جامعه ایران.«

3 - جنبش دانشجوئی ایران برعکس جنبش کارگران و مزدبگیران، نمی تواند یک 
در  »مطالبه صنفی مشترکی«  که  باشد، چرا  سیاسی«   – یا »صنفی  »جنبش صنفی« 
طول میانگین 4 سال عمر دانشجوئی نمی تواند به صورت فراگیر و سراسری برای 
»طبقه  مثاًل  برای  می تواند  امر  این  که  در صورتی  بگیرد.  شکل  ایران  دانشجویان 
کارگر ایران« که میانگین 30 سال کار کردن برای زندگی کردن دارد، اتقاق بیافتد. 
مثل »مطالبات حداقلی صنفی طبقه کارگر ایران« در شرایط امروز جامعه ایران که به 

صورت فراگیر و سراسری عبارتند از:

الف – افزایش دستمزد.

ب – امنیت شغلی.

ج – لغو قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضاء.

مشترک  مطالبات  این  چارچوب  در  که  غیره  و  کارگری  مستقل  تشکیالت   - د 
حداقلی چهار مؤلفه ای طبقه کارگر امروز جامعه ایران، امکان تشکیل »جنبش صنفی 
طبقه کارگر ایران وجود دارد« و برای دستیابی به این جنبش صنفی تنها کافی است 
حیاتی«  به صورت یک »ضرورت  را  ایران  کارگر  طبقه  مشترک  مطالبات  این  که 
)نه  این طبقه توسط »خودآگاهی طبقاتی«  تا  نمائیم  تبیین  ایران  برای طبقه کارگر 
و  فردی  »حیات  که  دریابد  و سراسری  فراگیر  به صورت  کارگاهی(،  خودآگاهی 
گروهی و طبقاتی اش در گرو دستیابی به این مطالبات چهار مؤلفه ای می باشد«؛ و 
دریابد که او تنها توسط »اتحاد و تشکل و حرکت جمعی و مبارزه طبقاتی« می تواند 

به این مطالبات چهار مؤلفه ای حیاتی خود دست پیدا کند.

یادمان باشد که به موازات اینکه این مطالبات در جنبش کارگری از صورت کارگاهی 
پیدا کند، خود به خود جنبش  خارج شود و شکل فراگیر و سراسری و طبقه ای 
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صنفی کارگری، وارد فرایند سیاسی می شود.

بنابراین در این رابطه است که جنبش دانشجوئی ایران به علت اینکه:

اوالً برعکس جنبش کارگری که میانگین مدت عمر کار کردن یک کارگر در ایران 
30 سال می باشد، میانگین عمر دانشجوئی یک دانشجو در ایران چهار سال است؛ و 
بعد از این چهار سال، دانشجو پس از ورود به بازار کار سرمایه داری حاکم بر جامعه 
ایران یا جذب طبقه متوسط شهری می شوند و یا جذب طبقه بورژوازی و یا حداکثر 
جذب طبقه مزدبگیران و زحمتکشان شهر و روستا می گردد. در نتیجه دانشجویان 
ایران نمی توانند در چارچوب 4 سال عمر دانشجوئی خود به جنبش مطالباتی صنفی 
فراگیر و سراسری دانشجویان ایران دست پیدا کنند، اما می توانند در بستر »تعریف 

وظایف دموکراتیک« برای خود، »جنبش سیاسی دموکراسی خواهانه« داشته باشند.

عنوان  به  مستضعفین،  نشر  و  مستضعفین  »آرمان  دیسکورس  در  کارگر  ثانیًا 
ایران« در 41 سال  سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین   – ارگان های عقیدتی 
گذشته »مشمول تمامی کسانی می شوند که با فروش نیروی کار خود در بازار 
سرمایه داری ایران، اعم از کار یدی و کار ذهنی، به صورت بالفعل و یا بالقوه، 
چه در گذشته )قبل از بازنشستگی( و چه در حال، امکان امرار معیشت و زندگی 
نشر  و  آرمان مستضعفین  نظر  »از  دیگر،  عبارت  به  آنها ممکن می گردد«.  برای 
مستضعفین، آنچنانکه کارگر صنعتی یا پرولتاریا کارگر هستند، تمامی نیروهائی 
که در بخش های مختلف خدمات و توزیع و تولید سرمایه داری حاکم بر جامعه 
امروز ایران، توسط فروش نیروی کار ذهنی و یدی، به صورت بالقوه و بالفعل، 
چه در گذشته )قبل از بازنشستگی( و چه در حال امرار و معاش می کنند، نیز 
کارگر می باشند«؛ یعنی آنچنانکه بیش از یک میلیون نفر معلم ایرانی که امروز با 
مزدبگیران  تمامی  هستند،  کارگر  می کنند،  زندگی  خود  ذهنی  کار  نیروی  فروش 
نیروی کار ذهنی  با فروش  از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی که  اداری اعم 
و یدی خویش زندگی می کنند، نیز کارگر می باشند؛ و هکذا »تمامی دستفروشان 
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و زحمتکشان شهر و روستا و حاشیه نشینان کالن شهرهای ایران که با »فروش 
زندگی  بالفعل  و  بالقوه  یدی، در شکل  و  به صورت ذهنی  نیروی کار خود« 
نیروی کار  نیز کارگر هستند« و هکذا »تمامی کسانی که جز فروش  می کنند، 
ذهنی و یدی خود بستری جهت امرار معاش ندارند، اما در جامعه امروز ایران، 
بازار برای فروش نیروی کار خود پیدا نمی کنند و امروزه در جامعه ایران تحت 
نیز کارگر  نیروی ذخیره کار می باشند،  بیکاران  نفری  میلیون  ارتش 15  عنوان 

می باشند.«

ثالثًا در رویکرد آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین به عنوان ارگان های عقیدتی 
سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در 41 سال گذشته تنها معیار تعریف 
کارگر، فقط و فقط فروش نیروی کار ذهنی و یدی جهت تهیه معیشت می باشد، 
لذا در این رابطه است که آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین در چهل و یک 
سال گذشته )از سال 55 تا سال 96( حتی ترم های »مستضعف و مستضعفین« در 
چارچوب ترم »کارگر« همان نیروهای بالقوه و بالفعلی که چه در گذشته )قبل 
از بازنشستگی( و چه در حال، تنها توسط فروش نیروی کار یدی و ذهنی تأمین 
معیشت می کنند، تعریف کرده است؛ و هکذا »اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
که بسترساز استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه جنبشی جامعه مدنی تکوین 
یافته از پائین )جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( می باشد، در چارچوب همین 
تعریف از کارگر و مستضعف و مستضعفین معنی کرده است«؛ یعنی »مستضعف 
و مستضعفین« در رویکرد آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین به عنوان ارگان های 
عبارت  گذشته،  سال   41 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی  عقیدتی 
)قبل  در گذشته  بالفعل چه  یا  و  بالقوه  که  کارگرانی  یا  »کارگر  از  است  بوده 
از بازنشستگی( و چه در حال، تنها با فروش نیروی کار، ذهنی و یدی خود 
می توانند زندگی کنند« آنچنانکه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در دیسکورس 
آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین، به عنوان ارگان های عقیدتی سیاسی جنبش 
»گروه های  از  است  بوده  عبارت  در 41 سال گذشته  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
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اجتماعی بزرگ ایران که در اشکال مختلف، مطابق تقسیم کار اقتصادی در نظام 
سرمایه داری حاکم بر ایران، توسط فروش نیروی کار ذهنی و یدی به صورت 
تعریف  زندگی می کنند  معیشت و  تهیه  قبل و چه حال،  بالفعل، چه  و  بالقوه 

می شوند.« 

رابعًا برعکس دیسکورس دگماتیست و ارتجاعی اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و 
اسالم والیتی حاکم بر جامعه ایران که »مستضعف و مستضعفین« را در چارچوب 
عنوان  به  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  می کنند،  معنی  فقیر«  و  »فقر 
 55( گذشته  سال   41 طول  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  ارگان های 
تا 96( اصاًل و ابداً »مستضعف و مستضعفین« را در چارچوب ترم فقر و فقیر 
تعریف نکرده است، چراکه آرمان مستضعفین و در ادامه آن نشر مستضعفین به 
عنوان ارگان های عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 41 
سال گذشته، در ادامه راه معلم کبیرمان شریعتی معتقد بوده است که »مستضعف 
به  بشر  تاریخ  دینامیک  »تنها عامل  به عنوان  قرآن،  و مستضعفین« در رویکرد 

سوی رهائی و سوسیالی است می باشد.

فراموش نکنیم که »قرآن در تبیین تاریخ و انسان و جامعه عامل محور می باشد 
و اصاًل و ابداً به جبر اعتقادی ندارد«؛ و تنها به همین دلیل است که قرآن در آیه 
الَأْْرِض  فِي  اْستُْضعُِفوا  الَِّذیَن  َعَلي  نَُمَنّ  أَْن  نُرِیُد  »َو  می فرماید:  5 سوره قصص 
گرفته  قرار  این  بر  )خداوند(  ما  اراده  و   – الْوارِثِیَن  نَْجَعَلُهُم  َو  ًة  أَئَِمّ نَْجَعَلُهْم  َو 
است که امامت و وراثت مستضعفین بر زمین، محتوم آینده تاریخ می باشد«، چراکه 
به  دستیابی  با  بشریت  که  است  تاریخ  بر  مستضعفین  امامت  و  وراثت  با  تنها 
سوسیالیسم توسط »اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت، اعم از قدرت سیاسی و 
قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی، یا زر و زور و تزویر، توسط بازوی وراثت و 
امامت مستضعفین )تمامی نیروهائی که با فروش نیروی کار خود به صورت بالفعل 
و بالقوه و در اشکال یدی و ذهنی می توانند زندگی کنند( می توانند به رهائی کامل 

دست پیدا کنند.«
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علیهذا، مستضعف و مستضعفین )آنچنانکه اسالم فقاهتی و روایتی و والیتی، 39 
سال است که شبانه روز در جامعه ایران تبلیغ می کنند( به معنای گدا یا فقر یا فقیر، 
سوی  به  بشر،  تاریخ  دینامیک  عامل  و  »پشتوانه  عنوان  به  تنها  نمی توانند  هرگز 
رهائی و سوسیالیسم )اجتماعی کردن قدرت در سه شکل قدرت سیاسی و قدرت 

اقتصادی و قدرت معرفتی یا زر و زور و تزویر( بشوند. 

عنوان  به  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  که  است  رابطه  همین  در  خامسا 
با  مبارزه  »به  گذشته،  سال   41 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  ارگان های 
سرمایه داری  نظام  مولود  اجتماعی  و  حقوقی  و  سیاسی  و  اقتصادی  نابرابری های 
حاکم بر جامعه ایران« پرداخته است، نه به »مبارزه با فقر و تهیدستی« که بسترساز 
ظهور »هیوالی پوپولیسم« می باشد و آنچنانکه در آمریکای التین شاهدیم »طشت 
رویکرد پوپولیسم یا به اصطالح آنها »سوسیالیست قرن بیست و یکم«، از آسمان به 
زمین افتاده است، چراکه در رویکرد آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین در 41 
سال گذشته، به لحاظ کالسیک و ترمولوژی، »ترم فقر با ترم نابرابری، از فرش 
تا عرش متفاوت می باشد«، بنابراین، این تنها نابرابری های اقتصادی و سیاسی و 
حقوقی و اجتماعی مولود سرمایه داری حاکم بر ایران است )نه فقر( که در 41 سال 

گذشته به چالش گرفته شده است. 

پر پیداست که در رویکرد آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین در 41 سال گذشته، 
»ترم فقر در چارچوب ترم نابرابری قابل تعریف می باشد؛ اما برعکس، ترم نابرابری 
در چارچوب ترم فقر قابل تعریف نیست«. لذا در همین رابطه بوده است که در 41 
سال گذشته آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین، جهت »مبارزه با سرمایه داری 
حاکم بر جامعه ایران، نابرابری های موجود جامعه ایران را اعم از نابرابری های 
اقتصادی و نابرابری های سیاسی و نابرابری های اجتماعی و نابرابری های حقوقی 
در راستای دستیابی به دموکراسی سوسیالیستی شریعتی )نه سوسیال دموکراسی 
قرن بیستم سرمایه داری اروپا( به چالش گرفته است، نه پدیده فقر، به صورت 
مکانیکی«. پر واضح است که »کسی که تفاوت بین فقر با نابرابری نتواند بفهمد، 
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هرگز نخواهد توانست دموکراسی سوسیالیستی شریعتی که به معنای اجتماعی 
کردن قدرت در سه شکل سیاسی و اقتصادی و معرفتی، یا زر و زور و تزویر 

می باشد، فهم کند.« 

سادسًا من حیث المجموع، در دیسکورس آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین از 
کارگر تولیدی تا کارگر توزیعی و کارگر خدماتی و معلم و پرستار و دستفروش 
مناسبات  در  که  روستا  و  شهر  زحمتکشان  دیگر  و  واحد  شرکت  راننده  و 
سرمایه داری حاکم بر ایران، مجبور می شوند نیروی کار یدی و ذهنی خود را 
جهت معیشت خود و خانواده در بازار سرمایه داری به فروش برسانند، کارگر 
تلقی می باشند، لذا زمانیکه ما در آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین صحبت 
از طبقه کارگر می کنیم، مشمول همه نیروهای جامعه امروز ایران می شوند که 
با فروش نیروی کار ذهنی و یدی خود زندگی می کنند؛ اما در خصوص گروه 
امکان شکل گیری  ایران، عدم  نفری دانشجو در جامعه  میلیون  اجتماعی چهار 
مطالبات صنفی سراسری باعث گشته است تا جنبش دانشجوئی ایران در طول 
76 سال گذشته پروسس حیات خود، پیوسته یک جنبش سیاسی باشد و هرگز 
صنفی  فرایند  جنبش  این  ایران  دانشجوئی  جنبش  گذشته،  سال   76 طول  در 

نداشته است.

5 – »مطالبات مشترک سیاسی« جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال پروسس 
آنجائیکه  از  می باشد،  دموکراسی خواهانه«  »مطالبات  همان  که  جنبش  این  حیات 
جنبش  نظریه پردازان  توسط  است  نتوانسته  جنبش  این  تئوریک«  »بحران  دلیل  به 
جنبش  دموکراسی خواهانه  »مطالبات  نتیجه،  در  گردد،  طرف  بر  ایران  دانشجوئی 
دانشجوئی ایران« در فرایندهای هفت گانه پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران، 

نتوانسته است آبشخور تعیین »وظایف دموکراتیک« برای این جنبش بشوند.

پروسس  گذشته  سال   76 در  ایران  دانشجوئی  جنبش  تئوریک«  »بحران   -  6
حیات این جنبش، در تمامی عرصه های مبارزه دموکراسی خواهانه این جنبش، 
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اعم از ایدئولوژی و استراتژی و تعیین وظایف حداقلی و حداکثری جاری و 
ساری بوده است؛ و در نتیجه همین بحران تئوریک 76 ساله جنبش دانشجوئی 
ایران باعث گردیده است تا شرایط برای کاهش مطالبات جنبش دانشجوئی، به 

صورت پلکانی در عرصه زمان فراهم بشود.

چپ روی ها و راست روی های پی در پی جنبش دانشجوئی  نکنیم که  فراموش 
همین  مولود  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر  سال   39 در  به خصوص  ایران 
»بحران تئوریک« جنبش دانشجوئی ایران بوده است؛ که در تحلیل نهائی خود 
»کاهش  جهت  عاملی  دانشجوئی،  جنبش  راست روی ها  و  چپ روی ها  همین 
مطالبات حداقلی و حداکثری دموکراتیک« جنبش دانشجوئی ایران بوده است. 

برای مثال اگر مشاهده می کنیم که در طول 20 سال گذشته )از خرداد 76 تا به امروز( 
اختالف  در چارچوب  ایران  دانشجوئی  دموکراتیک جنبش  مطالبات  و  خواسته ها 
جناح های درونی حکومت )در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین 
وااسفای 20 ساله  این وضع  است،  خودشان( محدود و محصور و خالصه شده 
گذشته جنبش دانشجوئی ایران، هزینه ای است که این جنبش بابت چپ روی های 
کودکانه دوران دنباله روی از استراتژی پیشاهنگی سازمان های چریک گرا و ارتش 

خلقی و تحزب گرایانه لنینسیتی دهه 20 و 30 و 40 و 50 پرداخت می نمایند. 

بنابراین دلیل اصلی کاهش مطالبات جنبش دانشجوئی ایران بخصوص در 20 سال 
بعد از خرداد 76 همین »بحران تئوریک 76 ساله جنبش دانشجوئی ایران می باشد«؛ 
با  دنباله روی  ساله   76 استراتژی  تکوین  بسترساز  تئوریک«  »بحران  این  خود  که 
نگاهی هر چند  با  یعنی  ایران شده است.  برون گرایانه جنبش دانشجوئی  رویکرد 
اجمالی به گذشته 76 ساله پروسس حیات این جنبش در هفت فرایند مختلف، از 
شهریور 20 الی یومنا هذا، این حقیقت برای ما عریان می شود که استراتژی ثابت 
والیتغیر جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال گذشته عمر خود، فقط و فقط 
»دنباله روی از جریان های غالب سیاسی جامعه ایران بوده است«. حال این »جریان 
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غالب« برای مدت زمانی حزب توده و جبهه ملی بوده است و برای زمانی دیگر 
زمانی  برای  و  بوده  پیشاهنگ  خلقی  ارتش  و  چریک گرا  سازمان های  و  احزاب 
االن  الی   76 خرداد  از  و  است  بوده  رسیده  راه  از  و  موج سوار  روحانیت  دیگر 
جناح های درونی حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی می باشند، هیچ فرقی نمی کند،. چرا 
جناح های  و  احزاب  و  جریان ها  از  دنباله روی  »استراتژی  همان  استراتژی  که 

غالب سیاسی برون از جنبش دانشجوئی ایران می باشد.«

به  تئوریک 76 ساله،  »بحران  از  نتواند  ایران  دانشجوئی  تا زمانیکه جنبش  لذا 
برون گرایانه  استراتژی  نمی توانند  کنند،  پیدا  نجات  خود  نظریه پردازان  وسیله 
استراتژی  زمانیکه  تا  و  بکنند«  دینامیک  استحاله  دچار  را  خود  دنباله روی  و 
نشود،  دینامیک«  »استحاله  ایران  دانشجوئی  جنبش  دنباله روی  و  برون گرایانه 
امکان دستیابی »به وظایف حداقلی و حداکثری دموکراتیک، اعم از آزادی های 
مدنی و آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی، مثل آزادی بیان، یا آزادی 
قلم، یا آزادی مطبوعات، یا آزادی عقیده، یا آزادی تشکیالت صنفی و تشکیالت 

سیاسی و تشکیالت اجتماعی، برای جنبش دانشجوئی ایران، وجود ندارد.«

7 - »بحران تئوریک« جنبش دانشجوئی ایران در 76 سال گذشته پروسس حیات این 
جنبش، عالوه بر اینکه »بسترساز کاهش مطالبات دموکراتیک حداقلی و حداکثری« 
این جنبش شده است و عالوه بر اینکه عامل »آفت برون گرایانه و دنباله روی« این 
جنبش در عرصه استراتژی شده است و هکذا، عالوه بر اینکه باعث »غیبت جنبش 
دانشجوئی در تند پیچ های حساس تاریخی ایران مثل 28 مرداد 32« گردیده است 
و هکذا، عالوه بر اینکه باعث گرفتار »پراگماتیست و روزمرگی« جنبش دانشجوئی 
ایران شده است و هکذا، عالوه بر اینکه »بسترساز رکود مطلق در 18 سال« )58 تا 
76( شده است و هکذا، عالوه بر اینکه باعث »چپ روی های کودکانه در چهارده 
سال« )از شهریور 20 تا بهار 58( گردیده و هکذا، عالوه بر اینکه باعث گردیده تا 
در طول 76 سال گذشته، »پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران تمامی مواد تغذیه 
سیاسی و ایدئولوژیک و استراتژی و برنامه ای جنبش دانشجوئی ایران از خارج از 
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اینکه،  این ها مهم تر  از همه  بشوند«،  تزریق یکطرفه  تهیه و آشپزی و  این جنبش 
جنبش دانشجوئی ایران در 76 سال گذشته عمر خود نتوانسته است به علت »بحران 
تئوریک« در عرصه »جنبش مطالبات دموکراتیک سیاسی خود روندی رو به اعتال« 
داشته باشد؛ که برای فهم این موضوع کافی است که بدانیم که در یک تقسیم بندی 

کلی می توانیم مطالبات را به سه دسته:

الف – مطالبات صنفی.

ب – مطالبات سیاسی.

ج - مطالبات اجتماعی، تقسیم نمائیم، که در رابطه با تعیین زیرمجموعه مطالبات 
سیاسی، باز می توانیم مطالبات سیاسی را به سه شاخه:

1 - مطالبات دموکراتیک.

2 - مطالبات سوسیالیستی.

3 - مطالبات سوسیال دموکراتیک، تقسیم نمائیم؛ که در خصوص مطالبات جنبش 
دانشجوئی در 76 سال گذشته عمر این جنبش، آنچنانکه قباًل مطرح کردیم، مطالبات 
76 ساله سیاسی جنبش دانشجوئی فقط در چارچوب مطالبات دموکراسی خواهانه 
جنبش  ساله   76 تئوریک«  »بحران  اثر  بر  آنجائیکه  از  اما  می باشد،  تعریف  قابل 
دانشجوئی ایران این مطالبات دموکراسی خواهانه نتوانسته است در چرخه »اعتالی 
پیدا  ارتقاء  شریعتی  سوسیالیستی  دموکراسی  و  سوسیالیستی  مطالبات  به  تئوریک 

کنند.«

در نتیجه در فرایندهای ششم و هفتم پروسس حیات جنبش دانشجوئی ایران، این 
مطالبات دموکراسی خواهانه جنبش دانشجوئی ایران به سوی »مطالبات لیبرالیستی« 

در شاخه های مختلف:

الف - لیبرالیست سیاسی.
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ب - لیبرالیست اقتصادی.

ج - لیبرالیست معرفتی، سمت و سو پیدا کرده است که صد البته نباید نقش حسین 
حاجی فرج دباغ - عبدالکریم سروش - معمار نرم افزار کودتای فرهنگی بهار 59 
تا خرداد 76 )به خصوص از بعد از پایان جنگ بین رژیم مطلقه فقاهتی و رژیم 
بعث صدام حسین( و از بعد از فوت مهندس مهدی بازرگان که باعث شد تا او به 
عنوان تنها بلندگوی لیبرالیسم مذهبی در جامعه ایران درآید و توسط اشاعه فرهنگ 
صوفیانه اجتماع ستیز و اراده ستیز و دنیاستیز مولوی، در جامعه استبدادزده و فقه زده 
و تصوف زده و جنگ زده ایران، تالش می کرد تا تصوف غزالی و مولوی و حافظ 
به  اقتصادی  لیبرالیسم  و  سیاسی  لیبرالیسم  بسترساز  معرفتی،  لیبرالیسم  عنوان  به 
کار گیرد و با پیوند با مثلث شوم و سیاه ضد شریعتی در عرصه جهانی که شامل 
پروژه  می شدند،  دباغ  فرج  و حسین حاجی  شایگان  داریوش  و  نصر  سیدحسین 

لیبرالیسم ستیزه گر مذهبی در جامعه ایران تبلیغ نماید، از نظر دور بداریم. 

مطلقه  رژیم  از هسته سخت  از جدائی  دهه 70 پس  از  دباغ  فرج  حسین حاجی 
فقاهتی - مانند مهدی بازرگان - جهت انتقام از ولی نعمت های گذشته خود، برای 
تا دانشگاه ها و جنبش  پاک کردن نجاست های سیاسی دهه 60 خود، تالش کرد 
دانشجوئی ایران را به عنوان سرپل تثبیت حرکت خود قرار دهد. در نتیجه همین امر 
باعث گردید تا برای یک دهه جنبش دانشجوئی ایران به علت همان بحران تئوریگ 

گذشته خود، گرفتار رویکرد لیبرالیسم مذهبی بشوند.

8 - در فرایند پنج ساله )47 تا 51( جنبش خودآگاهی بخش ارشاد شریعتی، با اینکه 
استراتژیک جنبش خودآگاهی بخش  تکیه  عنوان  به  را  دانشجوئی  شریعتی جنبش 
خود برگزیده بود، از آنجائیکه شریعتی می خواست از طریق تزریق یکطرفه تئوری 
و ایدئولوژی و عقیده خود، به جنبش دانشجوئی ایران )که در آن شرایط گرفتار 
طوفان استراتژی پیشاهنگی چریک گرائی و ارتش خلقی و تحزب گرایانه لنینیستی 
شده بودند( این جنبش را گرفتار تحول بکند، »او، در این رابطه شکست خورد«، 
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یعنی شریعتی نتوانست »توسط تزریق یکطرفه اندیشه و تئوری و ایدئولوژی خود 
به ذهنیت عمومی جنبش دانشجوئی ایران، این جنبش را دچار استحاله بکند«، زیرا 
از  ایران قبل  به علت همان خصیصه برون گرایانه و دنباله روی جنبش دانشجوئی 
شریعتی، این ذهنیت عمومی جنبش دانشجوئی ایران توسط سازمان ها و جریان ها و 
احزاب سه مؤلفه استراتژی پیشاهنگی اعم از چریک گرائی مدرن و ارتش خلقی و 

تحزب گرایانه لنینیستی اشباع شده بود.

هر چند که این اشباع ذهنیت عمومی جنبش دانشجوئی توسط ذهنیت پیشاهنگی 
نتوانسته بود تا بحران تئوریک جنبش دانشجوئی ایران را حل نماید، با همه این 
از شریعتی در 5 سال جنبش خودآگاهی بخش  دانشجوئی  احوال حمایت جنبش 
ایران می خواست  اینکه جنبش دانشجوئی  بود و آن  ارشاد، یک حمایت مشروط 
از جنبش خودآگاهی بخش ارشاد شریعتی به صورت ابزاری به عنوان یک سرپل، 
لنینیستی  تحزب گرایانه  و  خلقی  ارتش  و  پیشاهنگ چریک گرا  به  دستیابی  جهت 
استفاده نمایند و این پروژه ای بود که تا آخر شریعتی نتوانست در عرصه جنبش 

خودآگاهی بخش ارشاد خود آن را فهم نماید.

ارشاد  ساله  پنج  خودآگاهی بخش  جنبش  شکست  عمده  دالیل  از  »یکی  باری، 
شریعتی )47 تا 51(، تکیه استراتژیک شریعتی بر جنبش دانشجوئی بود« که این 
جنبش دانشجوئی در آن زمان به علت »بحران تئوریک« خود هر روز آویزان یک 
جریان برون جنبشی می شد و در آن زمان 5 ساله جنبش خودآگاهی بخش ارشاد 

شریعتی، این جنبش گرفتار رویکرد سه مؤلفه ای پیشاهنگی بود. 

بنابراین اگر می بینیم که شریعتی در کنفرانس »شهادت« و »پس از شهادت« و جزوه 
»حسن و محبوبه« در چارچوب فرهنگ پیشاهنگی و چریک گرائی سخن می گوید 
)نه پیشگامی(، باید به تاثیرات جنبش برون گرایانه و دنباله رو دانشجوئی بر شریعتی 
عنایت کنیم. البته از اواخر دوران پنج ساله جنبش خودآگاهی بخش ارشاد شریعتی 
و به خصوص از بعد از بسته شدن ارشاد توسط ساواک رژیم توتالتیر و کودتائی 
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پهلوی دوم، او به این اشتباه خود در رابطه با تکیه استراتژیک بر جنبش دانشجوئی 
ایران پی برد؛ اما دیگر فرصت و زمان و امکان از کف او بیرون رفته بود؛ و »برای 
شریعتی جز نوشدارو خوردن بعد از مرگ سهراب، راهی وجود نداشت«، چراکه 
شریعتی از بعد از بسته شدن ارشاد به خوبی دریافته بود که »علت بن بست جنبش 
خودآگاهی بخش ارشاد او، در زمان دستگیری و بعد از آزادی از زندان تا اردیبهشت 
56، همین غیبت بازوی اجرائی و سازمان گری بود« که شریعتی در دوران 5 ساله 
جنبش خودآگاهی بخش ارشاد خود، فکر می کرد که می تواند این خأل توسط تکیه 
استراتژیک بر جنبش دانشجوئی پر کند؛ که البته نشد. آنچنانکه می توانیم در این 
رابطه به ضرس قاطع داوری کنیم که اگر شریعتی به جای تکیه استراتژیک بر جنبش 
دانشجوئی ایران، بر هر کدام از گروه های اجتماعی غیر از جنبش دانشجوئی تکیه 
می کرد، برنده می شد؛ و جنبش خودآگاهی بخش ارشاد شریعتی می توانست از بعد 

از آبان 51 یعنی پس از بسته شدن ارشاد ادامه پیدا کند.

9 - در خصوص قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی ایران اگر بخواهیم به صورت 
تئوریک آسیب شناسی کنیم، باید بگوئیم که:

الف – آبشخور نظری و عملی قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی ایران همان جریان 
قدرت  بردن  باال  76 جهت  خرداد  در  که  بود  درون حکومت  از  یافته  تازه زایش 
باز تقسیم قدرت بین جناح های  چانه زنی خود )در عرصه صفحه شطرنج تقسیم 
درونی حکومت( و از بعد از سپری شدن مدت 9 سال از عمر رهبری خامنه ای 
)68 تا 76( از آنجائیکه جریان غالب و ستیزه گر و بازوی اختناق و سرکوب در 
دهه 60 تحت عنوان سازمان روحانیون در خرداد 76 دریافت که دیگر نمی تواند 
مانند زمان خمینی و دهه 60 در دوران رهبری خامنه ای )که هسته سخت این رژیم 
در دست جناح راست و حزب پادگانی خامنه ای قرار گرفته بود( نمی تواند منتظر 
شفای این امامزاده جهت تقسیم قدرت با آنها بنشیند، در نتیجه این امر باعث گردید 
تا جریان مغلوب در سال 76 )پس از پایان دوران دولت پنجم و ششم اکبر هاشمی 
رفسنجانی که دولت سرکوب و اختناق و جنایت و فاجعه بود(، لباس خشونت و 
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جنایت دهه 60 از تن خود بیرون کنند و به جای آن لباس به اصطالح اصالح گرایانه 
به تن نمایند.

علیهذا، در خرداد 76 و در جریان انتخابات دولت هفتم بود که جنبش دانشجوئی 
به  انداختن  و چنگ  تمسک  و  تکیه  با   )76 تا   59( مطلق  رکود  سال   18 از  پس 
دامن این جناح نو پا کوشیدند تا خود را از آن رکود مطلق، مولود کودتای سیاه 
فرهنگی بهار 59 نجات دهند، همین امر باعث گردید تا پیوند یکطرفه بین جنبش 
سیدمحمد  مدیریت  تحت  حکومتی،  اصالح گر  اصطالح  به  جریان  با  دانشجوئی 
خاتمی تکوین پیدا کند و همین عامل بسترساز آن شد که به لحاظ نظری و عملی 
آبشخور قیام تیرماه 78 جنبش داتنشجوئی ایران، توسط همین پیوند با جریان به 
بود،  طبیعی  امر  این یک  و  پذیرد؛  درون حکومت صورت  اصالح طلب  اصطالح 
چراکه آنچنانکه قباًل هم اشاره کردیم، جنبش دانشجوئی ایران به علت همان بحران 
تئوریک 76 ساله خود، پیوسته توسط استراتژی دنباله روی و رویکرد برون گرایانه 
غالب سیاسی  احزاب و جناح های  و  بر جریان ها  تاسی  با  تا  خود تالش می کرد 
حرکت خود را به صورت نظری و عملی شکل دهد. در نتیجه، آفت اصلی قیام 
اصطالح  به  جریان  با  آبشخوری  پیوند  همین  ایران  دانشجوئی  جنبش   78 تیرماه 

اصالح طلب درون حکومت تحت مدیریت سید محمد خاتمی بود.

)از  پروسس حیات خود  ایران در طول 76 ساله  دانشجوئی  گرچه جنبش   – ب 
شهریور 20 تا به امروز( پیوسته تالش کرده است تا با چنگ زدن بر جریان ها و 
اما  بکنند،  نماینده سیاسی«  »ایجاد  برای خود  آنها  از  احزاب و جناح های سیاسی 
در این رابطه داوری نهائی ما بر این امر قرار دارد که جنبش دانشجوئی ایران در 
جنبش  دیگر،  عبارت  به  است.  عمر خود شکست خورده  گذشته  سال   76 طول 
دانشجوئی ایران در طول 76 سال گذشته عمر خود »نماینده سیاسی« نداشته است. 
هر چند که )به خیال خود( فکر می کردند که این سازمان ها و احزاب سیاسی و 
»نمایندگی سیاسی  آنها حمایت می کنند،  از  به ظاهر  جناح های درونی قدرت که 
امر داشته است که  این  از  امر حکایت  جنبش دانشجوئی می باشند؛ ولی واقعیت 
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هیچکدام از این سازمان ها و احزاب سیاسی و جناح های درونی قدرت، به عنوان 
نماینده سیاسی جنبش دانشجوئی ایران از مطالبات سیاسی جنبش دانشجوئی ایران 
جناح های  و  احزاب  و  سازمان ها  این  تالش  تنها  نکرده اند«.  پشتیبانی  و  حمایت 
درونی قدرت این بوده است »تا از جنبش دانشجوئی ایران یا سربازگیری کنند و یا 

به عنوان نردبان قدرت استفاده نمایند.«

لذا این همه باعث گردیده است تا جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال گذشته 
جنبش  سیاسی  نمایندگی  »فقدان  این  که  باشند  سیاسی«  نماینده  »فاقد  خود  عمر 
دانشجوئی ایران باعث گردیده است تا این جنبش نتواند به صورت پیگیر و مستمر 
جنبش مطالبات سیاسی و دموکراتیک خود را دنبال نمایند«. البته خود میانگین عمر 
چهار ساله دانشجو باعث گردیده تا جنبش دانشجوئی بر آب روان سوار باشد. در 
نتیجه این امر باعث گردیده است تا »فقدان نماینده سیاسی جنبش دانشجوئی عامل 
برای  بشود«، چراکه  دانشجوئی  دموکراتیک جنبش  مطالبات  کاهش  برای  دیگری 
نمونه در طول 20 سال گذشته فرایند هفتم جنبش دانشجوئی ایران )76 تا 96( به 
علت اینکه از یکطرف جنبش دانشجوئی دارای نماینده سیاسی در قدرت نبوده و 
از طرف دیگر در چارچوب استراتژی دنباله روی و رویکرد برون گرایانه خود، این 
جنبش تالش کرده است تا با تکیه بر جناح های درونی حکومت و حرکت کردن در 
شکاف بین جناح های درونی قدرت، جنبش مطالبات سیاسی خود را دنبال نمایند.

با همه این تفاسیر اگر بخواهیم در باب حرکت 20 ساله فرایند هفتم )خرداد 76 
تا 96( جنبش دانشجوئی ایران به داوری بنشینیم، باید بگوئیم که »تنها بازنده این 
بوده است«، چراکه در طول 20 سال گذشته،  ایران  میدان، جنبش دانشجوئی 
جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توانسته اند توسط برخورد ابزاری 
کردن با جنبش دانشجوئی هم به کرسی های قدرت دست پیدا کنند و هم قدرت 
چانه زنی خود را در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت با جناح رقیب باال ببرند«. 
در عوض جناح های رنگارنگ درونی قدرت اعم از سفید و سبز و بنفش و سیاه و 
غیره هیچکدام پس از کسب قدرت به عنوان »نماینده سیاسی جنبش دانشجوئی« 
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از مطالبات دموکراتیک وعده داده شده قبل از انتخابات به جنبش دانشجوئی دفاع 
نکرده است. 

در نتیجه همین امر باعث گردیده تا رفته رفته مطالبات سیاسی و دموکراتیک جنبش 
دانشجوئی در برابر این جناح های رنگارنگ درون قدرت کاهش پیدا کند، آنچنانکه 
امروز )و در انتخابات دولت دوازدهم شاهد بودیم( اصاًل و ابداً بین مطالبات جنبش 
دانشجوئی و مطالبات شیخ حسن روحانی در جنگ قدرت با جناح رقیب نمی توانیم 
تفاوتی قائل بشویم؛ که معنای این داوری ما آن است که بر اثر »کاهش مطالبات 
سیاسی جنبش دانشجوئی ایران برابری و توازن بین مطالبات جنبش دانشجویی و 
جناح های درونی قدرت حاصل شده است«؛ که معنای دیگر این حرف می تواند 
این باشد که اصاًل دیگر مطالبه ای برای جنبش دانشجوئی باقی نمانده است؛ یعنی:

چون درخت تین که جمله تین کند هر چه آن خسرو کند شیرین کند

مولوی

جنبش  سیاسی  و  دموکراتیک  مطالبات  شدن  ذبح  اصلی  دلیل  که  پیداست  پر 
دانشجوئی در پای تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت، »اعتقاد جنبش 
دانشجوئی به صندوق های رأی رژیم مطلقه فقاهتی می باشد«؛ و اعتقاد این جنبش 
به اینکه »راه دستیابی به مطالبات دموکراتیک در جامعه امروز ایران نه از طریق جامعه 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین، بلکه تنها از طریق ورود به شکاف جناح های 
درونی حکومت، توسط صندوق های رأی ممکن می باشد«؛ که خروجی نهائی این 
اعتقادات جنبش دانشجوئی ایران این می شود که »بایکوت کردن صندوق های رأی 
توسط جنبش دانشجوئی، به معنای مرگ و بی حرکتی و پاسیف شدن این جنبش 

می باشد.«

از  دیگر  یکی  که  کنیم  نتیجه گیری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  بنابراین، 
در  سیاسی  نماینده  نداشتن  ایران،  دانشجوئی  جنبش   78 تیرماه  قیام  آفت های 
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انتخابات دولت هفتم در خرداد 76  اینکه این جنبش در جریان  با  قدرت است. 
نردبان اصلی صعود جناح به اصطالح اصالح طلب درون حکومتی بود و با اینکه 
آبشخور نظری و عملی این جنبش در جریان قیام تیرماه 78 همان آبشخور نظری 
و عملی جریان به اصطالح اصالح طلب بود و با اینکه استارت اولیه این قیام توسط 
تعطیلی روزنامه سالم، ارگان سیاسی جریان به اصطالح اصالح طلب زده شد، با همه 
این تفاسیر، جناح فرصت طلب به اصطالح اصالح طلب، پس از ورود به ساختمان 
پاستور و صعود بر کرسی های قدرت تمامی وعده و وعیدهای گذشته خود را وجه 
المعامله با پیوند با حزب پادگانی خامنه ای قرار دادند. تا آنجا که دیدیم، در پایان 
کار پس از رسیدن وقت ترک ساختمان پاستور، همین سیدمحمد خاتمی با چشمان 
گریان در برابر مردم ایران اعتراف کرد که در طول 8 سال دولت هفتم و هشتم خود، 

»جز یک تدارکاتچی در خدمت رژیم مطلقه فقاهتی نبوده است.«

علی ایحال این همه باعث گردید تا در جریان قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی 
ایران به علت همین فقدان نماینده سیاسی در قدرت، شرایط جهت سرکوب این 
جنبش توسط مشارکت جناح های درونی قدرت تحت مدیریت هسته سخت رژیم 

مطلقه فقاهتی که همان حزب پادگانی خامنه ای می باشد، فراهم گردد.

جنبش های  ایران جزء  دانشجوئی  »جنبش  نهائی  تحلیل  در  آنجائیکه  از   -  10
دموکراتیک،  جنبش های  »کاًل   اینکه  به  عنایت  با  می باشد«  ایران  دموکراتیک 
پتانسیل آن را دارند تا بستری برای اعتالی دیگر جنبش ها از جمله جنبش های 
سوسیالیستی که در رأس آنها جنبش طبقه کارگر ایران قرار دارد، بشوند«، از 
آنجائیکه در جامعه استبدادزده و فقه زده و تصوف زده و جنگ زده امروز ایران، 
»وظایف دموکراتیک، اعم از آزادی های مدنی و آزادهای اجتماعی و آزادی های 
سیاسی، دارای الویت می باشند« و »بدون بسترسازی توسط وظایف دموکراتیک، 
پیوند  همین  نتیجه  در  ندارد«،  وجود  سوسیالیستی  وظایف  به  دستیابی  امکان 
باعث  ایران  امروز  بین وظایف دموکراتیک و وظایف سوسیالیستی در جامعه 
گردیده است تا جنبش دانشجوئی ایران در شرایط خودویژه امروز جامعه ایران، 
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نه تنها از پتانسیل به حرکت درآوردن شاخه های دیگر جنبش های دموکراتیک 
ایران، اعم از شاخه زنان و شاخه پرستاران و شاخه معلمان و شاخه کارمندان 
بلکه  می باشد،  برخوردار  غیره  و  دانش آموزان  شاخه  و  بازنشستگان  شاخه  و 
مهمتر از آن، از آنچنان پتانسیلی برخوردار است که حتی توانایی آن را دارد 
که شاخه های جنبش سوسیالیستی ایران، اعم از شاخه جنبش کارگری و شاخه 
جنبش  شاخه  و  روستا  و  شهر  زحمتکشان  جنبش  شاخه  و  مزدبگیران  جنبش 
ایران را به حرکت در آورد؛ و حلقه اتصال بین  حاشیه نشینان کالن شهرهای 
شاخه بزرگ جنبش های دموکراتیک با شاخه جنبش های سوسیالیستی اردوگاه 

بزرگ مستضعفین ایران بشود. 

در نتیجه همین امر باعث گردیده است تا در شرایط امروز جامعه ایران که توازن قوا 
به سود حاکمیت مطلقه فقاهتی می باشد و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چارچوب 
ایران  بر جامعه  تا چتر اختناق و سرکوب  نفع خود می کوشد  به  برتری توازن قوا 
حاکم کند و در راستای تثبیت برتری خود در این توازن قوا تالش می کند تا امکان 
هر گونه »تشکیالت مستقل از جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بگیرد« 
و از آنجائیکه تا زمانیکه توازن قوا بین جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، 
کار علنی و  باز و  به فضای  امکان دستیابی  فقاهتی حاصل نشود،  با رژیم مطلقه 
توسعه سیاسی و تشکیالت مستقل برای زحمتکشان و محرومین ایران وجود ندارد، 
برای »دستیابی به این توازن قوا« در این شرایط تندپیچ تاریخ جامعه ایران، جنبش 

دانشجویی ایران می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده، مطرح شود. 

شاید بهتر باشد که در این رابطه اینچنین داوری کنیم که تا زمانیکه جنبش دانشجویی 
ایران در کنار جنبش های دموکراتیک و سوسیالیستی جامعه ایران قرار نگیرد، امکان 
دستیابی به توازن قوا بین جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و رژیم مطلقه 
دانشجویی  برای فهم حساسیت جایگاه جنبش  اینکه  ندارد. مضافًا  فقاهتی وجود 
بردن قدرت چانه زنی  باال  در عرصه  این جنبش  نقش جایگاه  به  ایران، می توانیم 
الی   76 خرداد  از  چراکه  کنیم،  توجه  نیز  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درونی  جناح های 
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االن، جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جهت باال بردن قدرت چانه زنی 
به جنبش  نیاز وافر  بین خود،  تقسیم قدرت  باز  تقسیم  در عرصه صفحه شطرنج 
دانشجویی پیدا کرده اند. لذا در این رابطه می توان داوری کرد که جناح رقیب هسته 
سخت رژیم مطلقه فقاهتی هرگز بدون حمایت جنبش دانشجوئی ایران نمی توانند 
وارد ساختمان پاستور بشوند و یا توازن نمایندگان مجلس را به سود خود تغییر 

دهند. 

مستقل  تشکیالت  به  دستیابی  جهت  ایران  کارگری  جنبش  آنچنانکه  همچنین، 
کارگری نیازمند به حمایت و پیشروئی حرکت کارگران صنعت نفت ایران می باشند 
و آنچنانکه در جریان مبارزه سندیکاهای مستقل کارگری شرکت هفت تپه و شرکت 
واحد اتوبوسرانی تجربه کردیم، بدون حضور و حمایت سندیکاهای مستقل کارگران 
صنعت نفت ایران )به علت اینکه توازن قوا بین رژیم مطلقه فقاهتی و جنبش های 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  نفع  به  موجود  شرایط  در  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
می باشد و رژیم مطلقه فقاهتی توان سرکوب جنبش کارگری را دارد(، جنبش های 
ایران  ایران نمی توانند بدون حضور جنبش دانشجویی  اردوگاه بزرگ مستضعفین 
چه در عرصه مبارزه صنفی و چه در عرصه مبارزه سیاسی، به اهداف خود دست 
پیدا کنند. البته بطوریکه در قیام تیرماه 78 جنبش دانشجوئی ایران مشاهده کردیم، 
با عنایت به اینکه جوهر حرکت جنبش دانشجویی ایران سیاسی می باشد و جنبش 
و  سراسری  و  جمعی  مطالبات  چارچوب  در  نمی توانند  گز  هر  ایران  دانشجویی 
دانشجویی  جنبش  سیاسی  مضمون  همین  کنند،  حرکت  صنفی  پایدار  و  فراگیر 
ایران باعث گردید تا با عنایت به مضمون صنفی یا مضمون صنفی سیاسی جنبش 
مطالبات دیگر گروه های اجتماعی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، این جنبش نقش 

پیشرویی نیز برای جنبش مطالباتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران داشته باشد. 

البته داوری ما در اینجا در رابطه با جایگاه پیشرو جنبش دانشجویی در عرصه فرایند 
سیاسی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران نیست، بلکه این داوری فقط 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  سیاسی   – و صنفی  فرایند صنفی  مشمول 
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اینکه  آن  و  کنیم  اشاره  دیگری هم  نکته  به  در همین جا  دارد  ایران می باشد. جا 
به علت همین جوهر سیاسی مبارزه جنبش دانشجویی ایران در شرایطی که )مثل 
جامعه امروز ایران( جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران هنوز در بحران 38 
ساله تشکیالتی به سر می برند و هنوز جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به 
مرحله اتحاد و مبارزه فراکارگاهی و مبارزه سندیکایی مستقل دست پیدا نکرده اند و 
تشکیالت زرد حکومتی، قدرت هژمونی زحمتکشان شهر و روستاهای ایران را در 
دست دارند، جنبش دانشجویی ایران به محض ظهور، به جای پیوند با جنبش های 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، یا در پیوند با احزاب و سازمان های جنبش سیاسی 
ایران قرار می گیرند و یا اینکه در پیوند با جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی برای 
باال بردن قدرت چانه زنی آنها در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین 
خود، با آنها متحد می شوند و این موضوع از آفت های استراتژیک جنبش دانشجویی 
ایران است؛ که جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران هم در عرصه قیام تیرماه 
78 و هم در جریان قیام سال 88 جنبش دانشجویی ایران تجربه کرده اند. طبیعی 
است که علت ضعف جنبش دانشجویی ایران در این رابطه به علت سیاسی بودن 
جوهر جنبش مطالباتی دانشجوئی و عدم پراتیک صنفی مبارزه سیاسی دانشجویان 

می باشد. 

ایران که این جنبش  قیام تیرماه 78 جنبش دانشجویی  یادمان باشد که در جریان 
در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی، برای اولین بار توانست با جنبش اجتماعی ایران 
پیوند ایجاد نماید، به علت عدم تجربه و پراتیک مشترک با جنبش اجتماعی، جنبش 
دانشجویی ایران نتوانست در جریان قیام تیرماه 78 هژمونی جنبش اجتماعی ایران 
را مدیریت نماید. در نتیجه همین عدم توان جنبش دانشجویی ایران در مدیریت و 
هدایت گری و هژمونی و سازمان گری جنبش اجتماعی در جریان قیام فوق، باعث 
گردید تا رژیم مطلقه فقاهتی توسط پروژه گاز انبری حزب پادگانی خامنه ای، تحت 
قالیباف  ملی رژیم و محمدباقر  امنیت  دبیر شورای  مدیریت شیخ حسن روحانی 
انتظامی، کل قیام را تار و مار نماید و صورت حساب را  فرمانده وقت نیروهای 
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پاک کند. 

هیچگونه  ایران،  اجتماعی  جنبش  عقب نشینی  علت  به  سرکوب،  مرحله  در  البته 
جنبش  نصیب  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  طرف  از  حمایتی 
دانشجوئی ایران نشد؛ و همین امر عامل موفقیت حزب پادگانی خامنه ای، جهت 
سرکوب قیام تیرماه 78 گردید، بر این مطلب بیافزائیم که عین همین آفت باعث 
سرکوب جنبش سبز در سال 88 شد، چراکه در جریان قیام جنبش سبز در سال 88 
هم هیچکونه حمایتی از جانب جنبش کارگری و زحمتکشان از جنبش اجتماعی 
و جنبش دانشجوئی حاضر در صحنه نشد؛ و همین موضوع عامل موفقیت حزب 

پادگانی خامنه ای جهت سرکوب قیام جنبش سبز در سال 88 گردید.

مطرح  ایران  دانشجویی  جنبش   78 تیرماه  قیام  آسیب شناسی  در  آنچنانکه  البته، 
کردیم، یکی از آفت های دیگر قیام تیرماه 78 جنبش دانشجویی ایران که بسترساز 
شکست جنبش دانشجویی ایران در برابر حمله گاز انبری حزب پادگانی خامنه ای 
از کالن  بود«. هر چند که در بعضی  به تهران  تیرماه 78  قیام  شد، »محدود بودن 
دانشجویی  جنبش  قیام  این  از  حاشیه ای  حمایت های  تبریز  یا  شیراز  مثل  شهرها 
گردید، ولی نباید فراموش کنیم که این حمایت ها، صورت پراکنده و غیر متمرکز و 
غیر سازماندهی شده داشت. لذا اگر جنبش دانشجویی ایران در جریان قیام تیرماه 
78 می توانست به صورت فراگیر و سراسری و سازماندهی شده، جنبش دانشجوئی 
ایران را در سطح کشور مدیریت نماید، همراه با پیوند با جنبش اجتماعی ایران، 
نتیجه  تغییر می کرد. در  ایران  توازن قوا و شرایط کاماًل به سود جنبش دانشجوئی 
دیگر حزب پادگانی خامنه ای توان سرکوب »گاز انبری« یا »لوله کردم« پیدا نمی کرد. 

عین همین آفت در جریان قیام جنبش سبز در سال 88 گریبانگیر جنبش سبز شد، 
چراکه هر چند جنبش سبز در تحلیل نهائی توانست توسط فراخوانی و تجمع بیش 
از چهار میلیون نفر در روز 25 خرداد سال 88 )طبق آمار محمدباقر قالیباف شهردار 
فرایند جنبش سیاسی و دایره جناح های درونی قدرت خارج  از  تهران(، خود را 
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کند و در پیوند با جنبش اجتماعی قرار بگیرد و جنبش دانشجویی ایران را )که تا 
آن زمان در پیوند با شیخ مهدی کروبی قرار داشت و رأی این جنبش در انتخابات 
22 خرداد 88 به صندوق حزب اعتماد شیخ مهدی کروبی ریخته شده بود(، جذب 
جنبش سبز بکنند و با جذب جنبش دانشجویی حتی شیخ مهدی کروبی و حزب 
اعتماد او را جذب جنبش سبز نمایند، با همه این احوال از آنجائیکه جنبش سبز و 
هسته سخت آن تحت مدیریت و هژمونی میرحسین موسوی، تجربه قبلی مدیریت 
و هژمونی جنبش اجتماعی نداشت و حداکثر تجربه تشکیالتی میرحسین موسوی 
بازگشت پیدا می کرد، به دوران حضور او در پست قائم مقامی سیدمحمد بهشتی 
در حزب جمهوری اسالمی در سال های 58 تا 64، از آنجائیکه آن تجربه میرحسین 
بود،  با یک حزب صد در صد حکومتی و در خدمت خمینی  موسوی در رابطه 
از  قیام سال 88 نمی توانست  بود که میرحسین موسوی و جنبش سبز در  طبیعی 
پتانسیل سازماندهی جنبش ها و به خصوص جنبش کارگری ایران برخوردار باشد.

در نتیجه همین فقدان تجربه باعث گردید تا میرحسین موسوی از 25 خرداد 88 که 
جنبش سبز توانست چهره جنبش اجتماعی به خود بگیرد و از »فرایند جنبش سیاسی 
درون رژیم مطلقه فقاهتی، وارد فرایند جنبش اجتماعی بشود«، نتواند جنبش های 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را جهت تغییر قوا به نفع خود هدایت نماید و یا 
آنچنانکه خود او در تجمع بیش از چهار میلیون نفری روز 25 خرداد در خیابان 
آزادی تهران با بلندگوی دستی وعده داد )و توسط آن هسته سخت رژیم مطلقه 
فقاهتی را تهدید کرد(، نتوانست جنبش کارگری ایران را مانند 18 شهریور ماه 57 
به جنبش اجتماعی و جنبش سبز پیوند دهد، تا توسط آن شرایط برای اعتصاب 
ایران در آن زمان در حصار  فراگیر کارگران فراهم سازد. چراکه جنبش کارگری 
جنبش حداقلی مطالبات صنفی خود )مثل افزایش حداقل دستمزد یا امنیت شغلی 
یا استحاله کارگران قراردادی و یا امکان دستیابی به تشکیالت مستقل سندیکایی و 
اتحادیه ای و غیره(، زمین گیر شده بود و اصاًل در باب این مطالبات حداقل صنفی 

خود، در برنامه ها و بیانیه های موسوی و جنبش سبز جایگاهی نمی دید. 
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در نتیجه جنبش کارگری ایران هرگز حاضر نشد در سال 88 میرحسین موسوی و 
جنبش سبز را به عنوان نماینده سیاسی خود در برابر رژیم مطلقه فقاهتی بپذیرد؛ 
زیرا در دوران 8 ساله نخست وزیری میرحسین موسوی، جنبش کارگری ایران با 
آنکه  از  بیش  موسوی  میرحسین  که  بودند  کرده  احساس  پوشت خود  و  گوشت 
مدافع حقوق طبقه کارگر ایران باشد، مدافع حفظ قدرت رژیم مطلقه فقاهتی است، 
البته همین خالء طبقه کارگر در قیام جنبش سبز در سال 88 عامل اصلی شکست 
این جنبش را فراهم کرد، آنچنانکه در سال 57 عامل اصلی پیروزی انقالب ضد 
به جنبش  از 18 شهریور 57  بعد  از  کارگری  پیوند جنبش  ایران  مردم  استبدادی 
اجتماعی ایران بود؛ که باعث گردید تا با پیوند جنبش کارگری به جنبش اجتماعی، 

توازن قوا بر علیه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی تغییر نماید.

11 - علل کاهش مطالبات جنبش دانشجوئی ایران در شرایط خودویژه امروز جامعه 
ایران به دلیل آن است که:

اوالً جنبش دانشجوئی ایران یک جنبش مطالبه محور می باشد.

ثانیًا جنبش دانشجوئی ایران به علت اینکه پیوسته دارای مطالبات سیاسی بوده است، 
نمی تواند از مطالبات صنفی و اجتماعی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
به صورت فراگیر حمایت نماید. همین امر باعث می گردد تا برعکس جنبش کارگران 
و زحمتکشان و محرومین که همیشه مطالبات سیاسی آنها از کانال مطالبات صنفی 
و اقتصادی و اجتماعی آنها عبور می کند و به مجرد فراگیر شدن مطالبات صنفی و 
اقتصادی و اجتماعی آنها، جنبش مطالباتی آنها سیاسی می گردد. جنبش دانشجویی 
از زمان استارت حرکتش در چارچوب مطالبات سیاسی تکوین پیدا می کند؛ و در 
چارچوب تعیین و تعریف وظایف دموکراتیک برای خود، تالش می کنند تا به آن 
مطالبات سیاسی دست پیدا کنند؛ اما از آنجائیکه در شرایطی که توازن قوا به سود 
حاکمیت باشد و حاکمیت قدرت سرکوب و اختناق داشته باشد، جنبش دانشجویی 

نمی تواند به صورت دموکراتیک وظایف دموکراتیک خود را به انجام برساند.
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در چنین شرایطی، جنبش دانشجوئی ایران به علت اینکه »فاقد پتانسیل سازمان گرایانه 
و تشکیالتی مستقل می باشند« در نتیجه این امر باعث می گردد که آنچنانکه امروزه 
دنبال  نماند که جهت  این  ایران راهی جز  برای جنبش دانشجویی  شاهد هستیم، 
کردن اهداف سیاسی خود بر شکاف و تضادهای جناح های درونی قدرت متوسل 
درونی  جناح های  تضادهای  و  شکاف  بر  تکیه  »تاکتیک محوری  همین  بشود. 
حکومت، باعث گردیده است تا جنبش دانشجوئی ایران، گرفتار ورطه کاهش 
مطالبات خود جهت هم فاز کردن با مطالبات جناح های درونی حکومت، کاهش 
بدهد«. تا آنجا که آنچنانکه »در انتخابات دولت دوازده دیدیم، آنچنان این کاهش 
دانشجوئی  بود که جنبش  با جناح های درونی حکومت شکل گرفته  مطالبات 
ایران تنها بدل شده بود به سیاهی لشکر اردوگاه روحانی«؛ و همین امر باعث 
گردیده است تا مطالبات جنبش دانشجویی ایران امروزه به علت »فقدان پتانسیل 
درونی و فقدان تشکیالت مستقل و سازمان گری فراگیر و سراسری، نه اجتماعی 
باشد نه سیاسی و نه اقتصادی«. در نتیجه دغدغه این جنبش امروزه نه دغدغه مدنی 
و نه دغدغه حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی برای جامعه ایران می باشد، بلکه »دفع 

افسد به وسیله فاسد، یا انتخاب بین بد و بدتر می باشد.«

پر واضح است که در چارچوب این رویکرد جنبش دانشجویی ایران »تمامی راه ها 
برای این جنبش، به رم ختم می گردد« و تنها راه نجات او )به ناچاری(، از طریق 
صندوق های رأی رژیم مطلقه فقاهتی می گذرد؛ و به همین دلیل است که هر چند 
جنبش  این  صباحی  چند  برای  فقاهتی  مطلقه  رژیم  انتخاباتی  مبارزات  طول  در 
ایجاد شده توسط رژیم به صورت صوری فعال  انتخاباتی کاذب  در کادر فضای 
حاکم  و  رژیم  انتخابات  بازی های  پایان خیمه شب  موازات  به  بی شک  می گردد، 
شدن جناحی از جناح های درونی قدرت، جنبش دانشجوئی ایران دوباره در الک 
خود فرو می رود؛ و تا انتخابات بعدی این رکود جنبش ادامه پیدا می کند. در نتیجه 
تکرار این قصه باعث گردیده است تا رکود حاکم بر جنبش دانشجویی ایران پیوسته 

پیچیده تر بشود. 
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بی شک تنها راه رهائی جنبش دانشجوئی ایران از این رکود اتحادسوز آن است 
تضاد  و  شکاف  بر  کردن  مکانیکی  تکیه  و  برون گرایانه  رویکرد  جای  به  که 
جناح های درونی قدرت حاکم و کاهش دادن مطالبات خود جهت هم فازی با 
این جناح های درونی قدرت، »توسط رویکرد دینامیکی به آسیب شناسی همه 
جانبه خود بپردازند تا توسط آن بتوانند با بازتولید جنبش دانشجویی ایران و 
جنبش مطالبات سیاسی خود و بازسازی سازماندهی فراگیر و سراسری و تبیین 
دوباره وظایف دموکراتیک خود در این شرایط، در چارچوب استراتژی جامعه 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین، بسترساز اعتالی دوباره جنبش دانشجویی 

ایران بشوند.«

رابطه  به  فقط محدود  ایران  دانشجویی  فعلی جنبش  رکود  ریشه  که  باشد  یادمان 
جنبش دانشجوئی با دانشجویان و یا با جناح های درونی حاکمیت نمی شود، بلکه 
مهمتر از آنها، فاصله بین این جنبش با جنبش های مستقل مدنی، اعم از جنبش های 
مدنی  جامعه  غیبت  )در  سیاسی  جنبش های  و  اجتماعی  جنبش های  و  اقتصادی 
جنبشی تکوین یافته از پائین(، می باشد؛ زیرا اگر در جامعه، جامعه مدنی جنبشی 
تکوین یافته از پائین تکوین پیدا کنند و جنبش های مدنی در این جامعه فعال و رو 
به اعتال باشند، شرایط برای تکوین و پیوند تشکیالت مستقل این جنبش ها فراهم 
می گردد. در نتیجه همین امر باعث می گردد تا جنبش های در حال رکود، در عرصه 
توازن قوای ایجاد شده بین جنبش های جامعه مدنی با حاکمیت، فرصت دستیابی به 
تشکیالت مستقل و خروج از رکود پیدا کنند. البته همین آفت امروز دامنگیر جنبش 
کارگری ایران هم شده است، چراکه جنبش کارگری ایران در این شرایط به علت 
تشکیالت  فقدان  علت  به  و  فقاهتی  مطلقه  استبداد  و  اختناق  سیاه  چتر  حاکمیت 
در  پائین  از  یافته  تکوین  مدنی جنبشی  غیبت جامعه  به علت  و  کارگری  مستقل 
جامعه امروز ایران، باعث شده است تا طبقه کارگر امروز ایران هم گرفتار مطالبات 
یا دریافت مطالبات و  افزایش حداقل حقوق  یا  امنیت شغلی  حداقل صنفی، مثل 
حقوق معوقه پرداخت نشده یکساله، یا لغو قراردادهای سفید امضا و یا حداکثر لغو 
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کارگران قراردادی و غیره، بشوند. 

البته آن هم در چارچوب اعتراض های کارگاهی و همین امر باعث گردیده است 
که گرچه سونامی اعتراضات کارگری امروز تمامی کشور را فراگرفته است، ولی 
طبقه کارگر ایران به علت پراکندگی و عدم اتحاد و عدم داشتن تشکیالت مستقل 
نتوانند حتی به همین حداقل خواسته های صنفی خود هم دست پیدا کنند؛ یعنی با 
اینکه »مطالبات امروز طبقه کارگر ایران نه مطالبات مدنی است و نه مطالبات 
سیاسی و نه مطالبات اجتماعی و نه حتی مطالبات اقتصادی طبقه ای است و تنها 
و تنها حداقل مطالبات صنفی آن هم در شکل کارگاهی نه طبقه ای، می باشد، با 
همه این احوال اعتراضات فراگیر و سراسری اما کارگاهی و پراکنده و اتمیزه 
و بدون سازماندهی شده همراه با عدم تشکیالت و سازماندهی مستقل و عدم 
پیوند با جنبش های مدنی و عدم توازن قوا با حاکمیت و فقدان نمایندگی سیاسی 
در حاکمیت، نمی تواند راهی به ده ببرد«. چنانکه دیدیم که کارگران هپکو با 24 
کارگر  هنوز  پیداکنند، چراکه  مطالبات خود دست  به  نتوانستند  معوقه  ماه حقوق 
ایرانی به این خودآگاهی دست پیدا نکرده است که »اتحاد کارگری نقطه شروع 
مستقل  جنبش  کارگری،  اتحاد  بدون  زیرا  می باشد،  کارگران  مطالباتی  جنبش 
کارگری بازتولید نمی شود و بدون اتحاد کارگری، امکان بازتولید سندیکاها و 

اتحادیه های مستقل کارگری وجود ندارد.«

تشکل یابی  مساله  که  برسد  خودآگاهی  این  به  باید  ایران  دانشجویی  جنبش 
سراسری دانشجویان ایران یک امر درونی و دینامیزم است که باید به صورت 
دینامیک توسط خود دانشجویان به انجام برسد. لذا هرگز نباید با تکیه استراتژیک 
کردن بر تشکیالت زرد حکومتی در دانشگاه های کشور، اراده تحول گرایانه و 
سازمان گرایانه خود را تسلیم تشکیالت زرد حکومتی در دانشگاه های پادگانی 

شده رژیم مطلقه فقاهتی بکنیم.

12 – از آنجائیکه مضمون و جوهر حرکت جنبش دانشجوئی ایران سیاسی می باشد، 
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لذا تشکل یابی جنبش دانشجوئی هم باید در همین رابطه شکل بگیرد. آنچه در این 
رابطه باید برای جنبش دانشجوئی به عنوان اصول تشکل یابی مطرح باشد اینکه:

جنبش دانشجویی ایران، جنبش است نه حزب و سازمان سیاسی، بنابراین  اوالً 
مجبور است که تنها در چارچوب محورهای جنبشی سازماندهی شوند.

ثانیًا سازماندهی و تشکل دهی جنبشی آنها باید صورت دینامیکی و درونی داشته 
باشد نه مکانیکی، یعنی توسط سازمان های بیرون از جنبش، چراکه اگر تشکل دهی 
دانشجویان صورت برونی به وسیله سازمان های سیاسی بیرون از جنبش صورت 
بگیرد، آن سازمان ها و جریان ها و جناح ها و احزاب بیرون از جنبش در راستای 
حرکت خود به سازماندهی جنبش دانشجوئی می پردازند؛ و طبیعی است که در آن 

صورت، تازه »تشکل یابی جنبش دانشجوئی، صورت حزبی دارد نه جنبشی.« 

برعکس  می باشد،  ذومراتب  و  سیال  امری  دانشجوئی  جنبش  تشکل یابی  ثالثًا 
سازماندهی حزبی که امری ثابت و پایدار است؛ یعنی به موازات اعتال و رکود 
و حرکت جنبش دانشجویی، سازماندهی و تشکیالت دانشجویی تغییر می کنند؛ و 
همین تغییر باعث می گردد تا سازماندهی دانشجویان صورت افقی داشته باشد نه 

عمودی.

رابعًا جنبش دانشجویی ایران باید بدانند که ما در عصری قرار داریم که می توانیم 
توسط فضای مجازی، فضای واقعی را سازماندهی کنیم و به حرکت درآوریم، 
بنابراین توجه به جایگاه فضای مجازی در عرصه حرکت آفرینی جنبش دانشجویی 

حائز اهمیت فراوانی می باشد.

جنبش های  با  پیوند  عرصه  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  اصلی  فونکسیون   -  13
پائین،  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه  و  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
شکستن توازن قوا به سود جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد. چرا 
که تا زمانیکه توازن قوا به سود جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تغییر 
نکند، امکان موفقیت برای مبارزه و فعالیت علنی و مستقل و پایه دار جنبش های 
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اردوگاه مستضعفین ایران وجود نخواهد داشت. علیهذا، جنبش دانشجوئی ایران به 
عنوان صف شکن نقش اصلی و محوری در تغییر توازن قوا به سود جنبش های 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دارد؛ و شاید اگر در این رابطه داوری کنیم 
که جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در جامعه ایران از زمانی ظهور و 
تکوین پیدا می کند که توازن قوا به سود جنبش های اردوگاه مستضعفین ایران 

تغییر کنند، داوری به گزافی نباشد. 

ایران مدیریت  پر پیداست که بزرگترین مسئولیت و رسالت جنبش دانشجوئی 
این پروژه می باشد؛ و البته در اجرای این رسالت، جنبش دانشجوئی ایران باید 
توجه داشته باشند که اگر باور دارند که یک جنبش پیشرو هستند نه پیشگام و 
پیشاهنگ، باید این پیشروئی خود را به صورت ایجاد تغییر توازن قوا به انجام 
برسانند. نکته کلیدی که در این رابطه جنبش دانشجوئی ایران باید به آن عنایت 
داشته باشند اینکه جهت صف شکنی و تغییر توازن قوا باید به صورت »پیشگامی 

عمل کنند نه پیشاهنگی.«

این است که در عرصه  ایران  دانشجویی  از خودویژگی های جنبش  آنکه  توضیح 
صف شکنی و تغییر توازن، فوراً دچار آنتاگونیست در مبارزه با رژیم مطلقه فقاهتی 
می شوند که این آنتاگونیست کردن مبارزه، عالوه بر اینکه باعث می گردد تا هزینه 
مبارزه برای جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین باال برود، بسترساز سکتاریست 
مبارزه  در عرصه  بارها  ما  موضوع،  این  که  می گردد؛  نیز  ایران  دانشجوئی  جنبش 
اجتماعی تجربه و آزمایش کرده ایم که آخرین بار آن در سال 88 بود که به موازات 
حاکمیت چتر اختناق و بگیر و ببند و کشتار و شکنجه و برپائی کهریزک ها و اوین ها 
توسط هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی، یعنی حزب پادگانی خامنه ای به خصوص 
فرایند  از  یکباره  به  »عکس العملی«  به صورت  دانشجوئی  جنبش   88 تابستان  در 
آنتاگونیست شد.  پادگانی خامنه ای، وارد فرایند  با حزب  دموکراتیک مبارزه خود 
بدون آنکه قبل از آن محاسبه کرده باشد که آیا جنبش اجتماعی و مردم ایران در آن 
شرایط توان مبارزه آنتاگونیست دارند یا نه؟ در نتیجه این اشتباه جنبش دانشجوئی 
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در سال 88 باعث گردید تا به یکباره با اتخاذ استراتژی پیشاهنگی فاصله عمیق بین 
جنبش دانشجوئی و مردم ایران ایجاد بشود؛ و دانشجویان به عنوان قهرمان وارد 

میدان بشوند و گرفتار سکتاریست گردند. 

بنابراین نکته مهمی که در این رابطه جنبش دانشجویی باید به صورت جدی به آن 
عنایت داشته باشد، اینکه »اگر جنبش دانشجوئی یک جنبش پیشرو است، نه جنبش 
پیشگام« ولی در عرصه مبارزه اجتماعی در چارچوب وظایف دموکراتیک خود باید 
به صورت پیشگامی عمل کند، نه به صورت پیشاهنگی، تا با پائین آوردن هزینه 
مبارزه، شرایط برای اعتالی دموکراتیک و سوسیالیستی، جنبش های دیگر اردوگاه 

بزرگ مستضعفین ایران فراهم سازند.

14 - جنبش دانشجوئی ایران باید عنایت داشته باشند که در عرصه پیوند با جنبش های 
اراده محور و والنتاریستی عمل کنند؛ یعنی  نباید  ایران  اردوگاه بزرگ مستضعفین 
نباید اراده خودش را به جای اراده جنبش های دیگر اعم از جنبش زنان، یا جنبش 
معلمان، یا جنبش کارگران، یا جنبش مزدبگیران و غیره قرار دهند. لذا عالوه بر 
اینکه جنبش دانشجوئی در این رابطه باید »عامل محور« باشند، یعنی »اعتقاد داشته 
باشند که هر گونه تغییری در جامعه ایران تنها توسط نیروهای همین جنبش های 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران قابل انجام است نه نیروهای برونی و بیگانه«، 
در راستای این رویکرد دینامکی )نه مکانیکی( خود به این جنبش ها باید به اراده 
جمعی خود این جنبش ها بهاء بدهند نه به اراده خود دانشجو، یعنی هرگز اراده خود 
را جایگزین اراده جمعی آن جنبش ها نکنند و پیوسته به این حقیقت اعتقاد داشته 
باشند که »سخت ترین کار آنها در این رابطه فعال کردن اراده جمعی جنبش های 

اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد.«

برای فهم این مهم تنها کافی است به ارزیابی رویکردهای پیشاهنگی جنبش سیاسی 
ایران در این زمان بپردازیم که چگونه توسط رویکرد پیشاهنگی و برون نگری و 
مکانیکی جهت تغییر و تحول در جامعه امروز ایران، به جای اینکه آنها به پتانسیل 
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درونی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بها بدهند، به دخالت قدرت های 
جهانی و در رأس آنها دخالت و حمله نظامی امپریالیسم آمریکا چشم دوخته اند؛ 
و توسط اعتقاد به این رویکرد پیوسته جهت دخالت نظامی قدرت های متروپل و 
با سرنگون  مثاًل  تا  ایران، روزشماری می کنند  آمریکا در  امپریالیسم  آنها  در رأس 
سرنگون  و  عراق  کشور  به  حمله  در  که  آنچه  مانند  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  کردن 
کردن صدام به انجام رسید و امپریالیسم آمریکا دو دستی قدرت آماده را تحویل 
شیعیان و رژیم مطلقه فقاهتی داد، قدرت در ایران را تحویل آنها بدهند. پر واضح 
است که در رأس جریان هائی که امروز در این چارچوب حرکت می کنند، سازمان 
مجاهدین خلق قرار دارد که تالش می کنند تا با آلترناتیو نشان دادن خود در برابر 
قدرت های امپریالیستی جهانی و در رأس آنها امپریالیست آمریکا و بسترسازی برای 
حمله نظامی آمریکا به ایران، شرایط برای انتقال مکانیکی قدرت به خود مثل عراق 
فراهم سازند. البته همه این اشتباه و انحراف سازمان مجاهدین خلق معلول همان 
رویکرد پیشاهنگی و برون گرایانه 50 سال گذشته آنها می باشد؛ که باعث کم بها 
دادن پتانسیل جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و جامعه مدنی جنبشی 

تکوین یافته از پائین می شود.

تالش در جهت جایگزین کردن اراده برونی فرق نمی کند، این اراده برونی حمله 
نظامی امپریالیست آمریکا باشد، یا اینکه اراده چریک و ارتش خلقی تکوین یافته 
بیرون از جنبش های مدنی و اجتماعی و سیاسی جامعه ایران، هزینه ای که سازمان 
چریک گرائی  مختلف  به صورت های  امروز  به  تا   1350 سال  از  خلق  مجاهدین 
نهادهای  با  پیوند  در جهت  تالش  و  از صدام حسین  و حمایت  خلقی  ارتش  و 
زائیده  همه  است،  کرده  پرداخت  آمریکا  امپریالیست  آنها  رأس  در  و  امپریالیستی 
همین رویکرد پیشاهنگی و برون گرایانه و مکانیکی آنها به حرکت تحول خواهانه 
مردم ایران می باشد؛ و طبعًا تا زمانیکه مجاهدین خلق به تغییر این رویکرد خود 
این  خانمان سوز  و  استخوان سوز  بحران  از  نمی توانند  نپردازند،  به صورت جدی 

استراتژی که نیم قرن است گرفتار آن شده اند، رهایی پیدا کنند. 



جنبش دانشجوئی 102/

البته این آفت فقط دامنگیر مجاهدین خلق نشده است، بلکه جریان های دیگری مثل 
کومله و دموکرات هم در کردستان گرفتار همین آفت برون نگری و مکانیکی هستند. 
که  باشند  داشته  عنایت  باید  ایران  دانشجوئی  جنبش  که  است  رابطه  این  در  لذا 
بزرگترین خطری که این جنبش در شرایط فعلی تهدید می نماید همین رویکرد 
برون نگری و مکانیکی به جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد. به 
همین دلیل برای اینکه جنبش دانشجوئی ایران بتواند از این آفت مهلک رهائی پیدا 
کند، باید توسط رویکرد دینامیکی به جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، به 
این پتانسیل عظیم ایمان پیدا کنند؛ و بر آن تکیه نمایند و آبشخور هر گونه حرکت 
تحول خواهانه در جامعه ایران تعریف کنند و به این حقیقت ایمان پیدا کنند که تنها 
راه رهائی جامعه استبدادزده و استثمارزده و استحمارزده ایران تکیه بر استراتژی 

جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین می باشد.

15 - از آفت های مهمی که جنبش دانشجوئی ایران در 76 سال گذشته پروسس 
حیات خود گرفتار آن شده است و هنوز در آتش آن می سوزد، آفت »فرقه گرائی« 
گذشته  سال   76 در  دانشجوئی  جنبش  در  فرقه گرائی  آفت  خود  البته  که  است 
ایران معلول جایگاه این جنبش در برابر موضع گیری های  عمر جنبش دانشجوئی 
اجتماعی این جنبش می باشند، زیرا جنبش دانشجوئی ایران به عنوان یک »جنبش 
به  پیوسته  گذشته،  سال   76 طول  در  توتالیتر  حکومت های  برابر  در  اپوزیسیون« 
تعیین  عرصه  در  است،  داشته  که  مکانیکی  و  برون گرایانه  رویکرد  همان  علت 
دلیل  همین  به  و  است  داشته  منفعل«  »صورتی  اجتماعی  تحول گرایانه  استراتژی 
سه  در  پیشاهنگی  استراتژی  چارچوب  در  جنبش  این  گذشته،  سال   76 طول  در 
شکل چریک گرائی مدرن و ارتش خلقی مائوئیستی و یا حزب طراز نوین لنینیستی 
آن کوشیده است تا با چنگ انداختن به احزاب و سازمان ها یا جناح های درونی 
حکومت که همگی بیرون و منفصل از جنبش دانشجوئی ایران می باشند، »موضع و 
جایگاه اپوزیسیون« خود را تعریف کند و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم 
که اگر بپذیریم که جنبش دانشجوئی در طول 76 سال گذشته به خاطر همان جوهر 
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سیاسی مطالباتی اش نسبت به حاکمیت های توتالیتر جامعه ایران موضع اپوزیسیون 
داشته است، اما از آنجائیکه خود جایگاه اپوزیسیون نسبت به حرکت تحول خواهانه 

صورتی دو مؤلفه ای که عبارت است از:

الف – اپوزیسیون فعال.

ب – اپوزیسیون منفعل دارد، به خاطر همان رویکرد برون گرایانه جنبش دانشجوئی 
در 76 سال گذشته عمر خود به خصوص در 39 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم، »جنبش دانشجوئی ایران صورت اپوزیسیون منفعل داشته است، نه اپوزیسیون 

فعال.«

گردیده  باعث  ایران  دانشجوئی  منفعل جنبش  اپوزیسیون  نتیجه همین جایگاه  در 
سازماندهی  عرصه  در  هم  ایران  دانشجوئی  جنبش  منفعالنه  موضع  این  تا  است 
درونی این جنبش و هم در بستر پیوند این جنبش با جنبش های دیگر اردوگاه بزرگ 
حاکمیت  درونی  جناح های  و  سیاسی  سازمان های  و  احزاب  و  ایران  مستضعفین 
مطرح  اشاره  به  هم  قباًل  آنچنانکه  آنکه  توضیح  نماید.  پیدا  مادیت  فقاهتی  مطلقه 
کردیم، شکل سازمان گرانه و تشکیالتی جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال 
گذشته عمر این جنبش پیوسته »صورت هرمی و از باال به پائین« داشته است که 
همان  مولود  ایران  دانشجوئی  جنبش  درونی  سازماندهی  و  تشکیالتی  شکل  این 
دوران استراتژی پیشاهنگی در سه شکل چریک گرائی و ارتش خلقی و به خصوص 
تابعیت از استراتژی تحزب گرایانه لنینیستی حزب توده در دهه بیست بوده است. 

این  در  دانشجوئی،  جنبش  تشکیالت  و  سازماندهی  در  هرمی«  »شکل  مطابق 
تصمیم گیری  پیشاهنگی،  مؤلفه ای  سه  سازمان های  و  احزاب  مانند  تشکیالت 
از  و حرکت درون تشکیالتی صورت دسپاتیزم و غیر دموکراتیک و یکطرفه 
نهائی  امر آن می شود که در تحلیل  این  نهائی  پائین دارد که خروجی  به  باال 
منفعل در عرصه  یا هواداران و سمپات ها صورت  یا عضوها  پرورش کادرها 
حرکت تحول خواهانه اجتماعی داشته باشد، چرا که در حرکت سازمان گرایانه و 
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تحزب گرایانه کادرها و اعضاء و هواداران تشکیالتی آن جریان و حرکت در بستر 
شکل سازماندهی و تشکیالتی آن حرکت سازمان گرایانه پرورش پیدا می کنند. طبعًا 

مطابق این نظریه جریان های سازمان گرایانه را می توان به دو دسته:

الف – سازمان گرایانه دسپاتیزم.

ب – سازمان گرایانه دموکراتیک، تقسیم کرد.

پائین، قطعًا  در تشکیالت سازمان گرانه دسپاتیزم به علت رابطه یکطرفه از باال به 
کادرها و اعضاء و هواداران تشکیالتی مولود آن، افراد منفعل و پاسیف می باشند، 
در صورتی که برعکس، در رویکرد سازمان گرایانه دموکراتیک، از آنجائیکه رابطه 
باال و پائین در عرصه حرکت درون تشکیالتی صورت دو طرفه دارد، همین امر 
سازمان گرایانه  رویکرد  تشکیالتی  هواداران  و  اعضاء  و  کادرها  تا  می گردد  باعث 
دموکراتیک، افرادی پویا و دینامیک و منضبط و همه جانبه بشوند. به عنوان مثال در 
یک تشکیالت نظامی در ارتش های همه کشورها در گذشته و حال، به علت اینکه 
شکل سازماندهی صورت دسپاتیزم و یکطرفه و از باال به پائین دارند، هرگز کادرها 
و اعضاء در این ارتش ها در رده های مختلف نمی توانند به صورت روتین افرادی 
خالق و مدیر و مدبر ساخته شوند، البته منظور ما در اینجا از افراد خالق و مدیر 
غیر از تعریف بوروکراتیک آن در ارتش ها و نهادهای بوروکراسی و تکنوکراسی 
و میلیتاریستی می باشند. بنابراین در ارتش های گذشته و حال جوامع مختلف اگر 
گاها افرادی خالق هم رویش پیدا کرده است، صورت موردی دارد. مثال دیگر در 
تشکیالت سنتی حوزه های فقاهتی به علت همین شکل دسپاتیزم تشکیالت سنتی 
حوزه های فقاهتی شیعه و سنی، هرگز اعضاء و کادرها و هواداران پرورش یافته آن 
افرادی دینامیک و خالق نبوده اند، چرا که مبنای سازمان گرانه دسپاتیزم حوزه های 
فقاهتی شیعه و سنی بر تقلید و مقلد و فتوا استوا ر می باشد نه اجتهاد و پویائی 
تشکیالت  عمر  سال  هزار  طول  در  دلیل  همین  به  استاد.  و  شاگرد  بین  طرفه  دو 
به صورت  هم  آن  دست  یک  انگشتان  تعداد  به  سنی  و  شیعه  فقاهتی  حوزه های 
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تصادفی افرادی پویا و خالق و مدیر و مدبر در عرصه نظری و عملی ظهور پیدا 
کرده اند، برعکس آن در تشکیالت دینامیک و دو طرفه، کادرها و اعضاء و هواداران 
به علت همین رابطه دو طرفه صورتی دینامیک و پویا و فعال و همه جانبه در عرصه 
مدیریت نظری و عملی داشته اند؛ و بر همین اساس از آنجائیکه کل سازمان ها و 
احزاب و جریان های سیاسی 76 ساله گذشته )از بعد از شهریور 20 تا به امروز( 
چه جریان های مذهبی و چه جریان های غیر مذهبی و چه جریان های ملی و قومی 
و منطقه ای، در چارچوب استراتژی سه مؤلفه ای پیشاهنگی، اعم از چریک گرائی 
امر باعث  لنینیستی حرکت کرده اند، همین  مدرن و ارتش خلقی و تحزب گرایانه 
این سه  در  تشکیالتی  و  اینکه شکل سازمان گرایانه  به  عنایت  با  تا  است  گردیده 
رویکرد صورتی دسپاتیزم داشته است، جنبش دانشجوئی ایران در طول 76 سال 
گذشته عمر خود، در عرصه سازمان گرایانه و تشکیالتی درونی به صورت دسپاتیزم 
و بر پایه تشکیالت هرمی و از باال به پائین عمل نمایند، که خروجی نهایی این امر 
آن شده است تا پروسس سیاسی جنبش دانشجویان ایران در 76 گذشته الی االن، 
نتواند برای اعضای خود بستر آموزش و پرورش دیالکتیکی بشود و به همین دلیل، 
اعضاء جنبش دانشجویی ایران در 76 سال گذشته عمر این جنبش پیوسته جهت 

رشد خود چشم به جریان های بیرون از جنبش دانشجویی داشته اند. 

چارچوب  در  گذشته  سال   76 در  دانشجوئی  جنبش  نهائی  خروجی  علیهذا، 
که  است  شده  آن  خود  درونی  تشکیالتی  و  سازمان گرانه  دسپاتیزم  رویکرد 
جنبش دانشجوئی به صورت یک »جنبش فرقه ای« درآید؛ که این فرقه ای شدن 
طول  در  جنبش  این  شدن  شقه  شقه  باعث  اینکه  بر  عالوه  دانشجوئی  جنبش 
76 سال گذشته شده است، پیوسته باعث گردیده است تا »جنبش دانشجوئی 
از  برون  و سربازگیری جریان های سیاسی  بستری جهت عضوگیری  عنوان  به 
جنبش دانشجوئی درآید«. البته فراموش نکنیم که شکل این فرقه ای شدن جنبش 
دانشجوئی در طول 76 سال گذشته فرایندهای مختلفی داشته است که این فرایندها 

عبارت بوده اند از:
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الف - فرایند اول مربوط به دهه 20 یعنی از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 32 
می باشد که به علت سیطره حزب توده بر جنبش دانشجوئی ایران و تاسی حزب 
توده در عرصه سازمان گری بر روش پیشاهنگی حزب طراز نوین لنینیستی، باعث 
دو  به صورت  ایران  دانشجوئی  فرقه گرائی جنبش  اول شکل  فرایند  در  تا  گردید 
و  ملی  جبهه  طرفدار  دانشجویان  و  توده  حزب  طرفدار  دانشجویان  بین  دستگی 
مصدق درآید. کشاکش فرقه گرایانه در فرایند اول جنبش دانشجوئی ایران به قدری 
کور و بی حاصل بوده است که این کشاکش باعث گردید تا در روز 28 مرداد 32 
نیروهای  غیبت  در  لومپن  مشتی  توسط  ایران،  تاریخ  دموکراتیک  دولت  نخستین 
سیاسی و جنبش دانشجوئی ایران سرنگون گردد؛ که در این رابطه داوری نهائی ما 
بر این امر قرار دارد که اگر فرقه گرائی جنبش دانشجویی ایران در فرایند اول نبود و 
این جنبش می توانست به صورت دینامیکی )نه مکانیکی برون گرایانه( حرکت کنند، 
قطعًا حضور آنان در روز 28 مرداد )در غیبت احزاب و سازمان های و جریان های 
عافیت نشین(، می توانست سناریوی آن کودتای سیاه که نمایش پیوند ارتجاع مذهبی 
دربار  و  آمریکا  امپریالیسم  به سرکردگی  جهانی  امپریالیست  و  فقاهتی  حوزه های 

کودتائی و توتالیتر پهلوی بود، برهم بزند.

ب – فرایند دوم فرقه گرائی جنبش دانشجوئی ایران از 28 مرداد 32 تا دهه 40 بوده 
است. در این فرایند گرچه جریان های سیاسی برون از جنبش دانشجوئی فرایند اول 
)مثل حزب توده و جبهه ملی به علت حاکمیت چتر کودتای و دسپاتیزم حکومت 
و  داخل  در  را  رکود خود  دوران  و  بودند  پهلوی(، سرکوب شده  دربار  کودتائی 
خارج می گذارند، با همه این احوال، هر چند جنبش دانشجوئی ایران به خود آمده 
بود و برای پرداخت توان غیبت خود در روز 28 مرداد 32، 16 آذر 32 در برابر 
نیکسون خود را به آتش کشیدند، در نتیجه از آنجائیکه جنبش دانشجویی در فرایند 
دوم اقدام به یک آسیب شناسی جدی گذشته خود در عرصه فرایند اول نکرد، یا 
نتوانست بکند، به همین دلیل در فرایند دوم، جنبش دانشجویی ایران برعکس فرایند 
اول که »راه اشتباه می رفت«، مجبور شد تا در فرایند دوم »اشتباه راه برود«. دلیل 
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این امر هم این بود که جنبش دانشجویی ایران در فرایند دوم »باز تحت تأثیر همان 
ذهنیت عمومی فرایند اول خویش قرار داشت« و برای بازتولید و بازسازی حرکت 
خود در چارچوب همان جریان های مرجع خود در فرایند اول حرکت می کرد؛ که 
سنتز این بازتولید اشتباهی جنبش دانشجوئی، زایش تمام جریان های چریک گرا و 

ارتش خلقی دهه 40 و 50 از دل همین جنبش دانشجوئی گردید.

ج - فرایند سوم فرقه گرائی جنبش دانشجوئی ایران که از دهه 40 و از بعد از سرکوب 
خونین قیام 15 خرداد 42 آغاز شد و تا سال 55 هم زمان با سرکوب مطلق جنبش 
چریکی توسط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی ادامه داشت، مولود همان فرایند دوم 
فرقه گرائی جنبش دانشجوئی ایران بود. مشخصه عام فرایند سوم فرقه گرایانه جنبش 
این فرقه گرائی در عرصه جنبش چریک گرائی مدرن بود،  ایران ظهور  دانشجویی 
یادمان باشد که بدون استثنا خواستگاه تمامی جریان های چریک گرا و ارتش خلقی 

دهه 40 و 50، »جنبش دانشجوئی ایران« بود.

به همین دلیل در فرایند سوم فرقه گرائی جنبش دانشجویی ایران، این فرقه گرائی در 
کادر پیروی و دنباله روی از جریان های مختلف چریک گرا و ارتش خلقی در سه 
مؤلفه مذهبی و غیر مذهبی و ملی ظاهر گردید. تا آنجا که در فرایند سوم، به جز 
اعتصاب روز 16 آذر، هیچگونه حرکت مستقل جنبش دانشجوئی وجود نداشت 
و هر گروه جگر زولیخای جنبش دانشجوئی ایران به دنبال یک جریان و سازمان 
چریکی و ارتش خلقی سینه می زد؛ و البته آرمان نهائی آن جریان هم این بود که 
در تحلیل نهائی بتواند با رها کردن دانشگاه و جنبش دانشجوئی، به خانه تیمی پناه 
ببرند و حیات واقعی خود را در آن اتوپیای ذهنی خود یعنی خانه های تیمی پیدا 

کنند.

د - فرایند چهارم فرقه گرائی جنبش دانشجوئی ایران از سال 56 به موازات اعتالی 
جنبش ضد استبدادی مردم ایران شکل گرفت و تا 22 بهمن 57 ادامه داشت، در 
از چریکی  اعم  ایران در غیبت سازمان های سیاسی  فرایند جنبش دانشجوئی  این 
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و حزبی و ارتش خلقی، دوباره مانند فرایند دوم، به جای اینکه به آسیب شناسی 
دوران حاکمیت جنبش چریکی و ارتش خلقی بپردازند و به جای اینکه برعکس 
رویکرد برون گرایانه و مکانیکی و غیر دینامیکی گذشته سه فرایند قبلی خود، به 
رویکرد دینامیکی و مستقالنه روی آورند، در این فرایند دوباره در همان چارچوب 
برون گرایانه خود همراه با جنبش حاشیه نشینان و جنبش ضد استبدادی به دنباله روی 
از روحانیت و هژمونی خمینی پرداختند، فرقه گرائی این جنبش در فرایند چهارم، 
»مولود دوگانگی ذهن و عمل این جنبش بود«، چراکه ذهنیت جنبش دانشجوئی 
در فرایند چهارم بدون هیچ تغییری، همان ذهنیت فرایند چریک گرائی دهه 40 و 
اما در عمل به علت غیبت آن جریان های چریک گرا و ارتش خلقی در  50 بود؛ 
چارچوب جنبش ضد استبدادی، خود را مجبور به دنباله روی از روحانیت و خمینی 

می دیدند.

باری، به علت همین »دوگانگی بین ذهن و عین« جنبش دانشجویی ایران در فرایند 
چهارم بود که از بعد از انقالب 22 بهمن 57 با آغاز فرایند پنجم فرقه گرایانه جنبش 
دانشجویی ایران، از دل فرایند چهارم فرقه گرایانه جنبش دانشجویی ایران، جنبش 

هزار تکه فرایند پنجم فرقه گرایانه جنبش دانشجویی ایران زائیده شد.

تا کودتای  ایران از 22 بهمن 57  فرایند پنجم فرقه گرایانه جنبش دانشجوئی  ه – 
فرهنگی بهار 59 ادامه داشت، در این فرایند گرچه با ظهور و حاکمیت روحانیت 
جریان های  عرض  در  جدید  جریانی   57 استبدادی  ضد  انقالب  بر  خمینی  و 
فرقه گرایانه جنبش دانشجوئی ایران به وجود آمده بود و این جریان چهار اسبه از 
طرف تمامی نهادهای حکومت فقاهتی حاکم حمایت و ساپورت می شدند، با همه 
این تعاریف، جنبش دانشجوئی کپی برداری همزمان از چهار فرایند قبلی خود در 
عرصه فرقه گرائی بود. بطوریکه اگر داوری کنیم که در فرایند پنجم اصاًل جنبش 
دانشجوئی ایران به صورت مطلق بدل به فرقه های سیاسی چریک گرا و ارتش خلقی 
بودند،  ملی شده  و  غیر مذهبی  و  مؤلفه مذهبی  در سه  لنینیستی  و تحزب گرایانه 
داوری گزافی نکرده ایم، چراکه در فرایند پنجم اصاًل جنبش دانشجوئی نیست شد و 
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بدل به فرقه های رنگارنگ برونی گردید؛ و همین فرقه ای گرائی افراطی فرایند پنجم 
بود که بستر جهت کودتای سیاه فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی فراهم کرد. 

یادمان باشد که رژیم مطلقه فقاهتی در فرایند پنجم، خود آتش بیار معرکه شده بود 
و توسط سناریوی های مثل خیمه شب بازی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 
تحت لوای دانشجویان خط امام، بسترسازی جهت کودتای سیاه فرهنگی بهار 59 

رژیم مطلقه فقاهتی می کردند.

و – فرایند ششم فرقه گرایانه جنبش دانشجویی ایران از بعد بازگشائی دانشگاه ها در 
سال 63 تا خرداد 76 بود. در این فرایند از آنجائیکه طبق سناریوی حسین حاجی 
فرج دباغ تمامی آبشخورهای ذهنی و عینی اپوزیسیون ساز جنبش دانشجوئی ایران 
در خدمت  دانشجوئی  نهادهای  قدرت سازمان گری  تمامی  و  بود  ریشه کن شده 
نهادهای زرد حکومتی از انجمن های اسالمی زرد حکومتی گرفته تا تحکیم وحدت 
قرار داشت و هیچ منفذی ذهنی و عینی برای دگراندیشان اعم از مذهبی و غیر مذهبی 
امنیتی به عنوان یک تریبون در  پادگانی و  باقی نگذاشته بودند و دانشگاه  و ملی 
خدمت رژیم مطلقه فقاهتی قرار داشت و تمامی نیروهای گذشته جنبش دانشجوئی 
در  بدوش  خانه  و  کرده  و هجرت  زندان های  اسیر  یا  و  میدان  در  کشته  یا  ایران 
کشورهای بیگانه می گذراندند، دانشگاه در غیبت جنبش دانشجوئی دوران فرایند 
ششم خود را در سال های سرکوب و اختناق و سیاه دهه 60 که نه تنها در تاریخ 
ایران بی بدیل می باشد بلکه در تاریخ بشر بی نظیر بوده است، طی کردند؛ اما جنبش 
دانشجوئی ایران در آن سال های سیاه و وحشت و سرکوب و اختناق دهه 60 به 
خوبی می دانستند که باید کارها را از صفر آغاز نمایند چراکه در دانشگاه آن زمان:

در مزارآباد شهر بی تپش

وای جغدی هم نمی آمد بگوش

خشمناکان بی خروش و بی فغان
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دردمندان بی فغان و بی خروش

مشت های آسمان کوب قوی

وا شدند گونه گون رسوا شدند

در مزارآباد شهر بی تپش

داراها بر چیده خونها شسته اند

جای خشم و کین عصیان توده ها

پشکبن های پلیدی رسته اند

اما در میان آن پشکبن های پلید غربال شده دهه 60، جنبش دانشجویی به آهستگی 
تصمیم گرفت تا مانند ققنوس از دل خاکستر کودتای فرهنگی دهه 60 توسط رژیم 

مطلقه فقاهتی شراره آتش خویش را برای مردم ایران به نمایش بگذارد. 

بنابراین در فرایند ششم فرقه گرائی جنبش دانشجویی ایران به علت غیبت جنبش 
مطلقه  رژیم  دست ساز  زرد  بدلی  تشکیالت  عرصه  در  »فرقه گرائی  دانشجویی، 
فقاهتی، ظهور پیدا کرد. بطوریکه هر جریان و فرقه می کوشیدند تا با توسل به فردی 
یا جمعی در حاکمیت، چتر مذهبی به حرکت خود بدهند و همین امر باعث گردید 
مطلقه  رژیم  فرهنگی  کودتای  دستگاه  تعیین شده  پیش  از  سناریوی  بر خالف  تا 
فقاهتی و در رأس آنها حسین حاجی فرج دباغ - عبدالکریم سروش - )ضلع سوم 
مثلث شوم و سیاه جهانی ضد شریعتی: 1- سید حسین نصر، 2- داریوش شایگان، 
3- حسین حاجی فرج دباغ( که فکر می کردند، تشکیالت دست ساز دو گانه شان 
به  شکاف  بدون  می توانند  آخر  تا  اسالمی(  انجمن های   -2 وحدت،  تحکیم   -1(
پیش بروند و به عنوان بازوی سرکوب جنبش دانشجویی بازتولید شده در خدمت 
دستگاه های امنیتی رژیم درآیند، در ابتدا همین تشکیالت زرد دست ساز حکومتی 
دچار تفرقه و تشتت شد و همین فرقه گرائی درون تشکیالت زرد حکومتی دست ساز 
دستگاه کودتای سیاه فرهنگی باعث گردید تا شرایطی جدید جهت بازتولید جنبش 
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بیاید. آنچنانکه دیدیم که قیام  اپوزیسیون دانشجوئی، از دل این شکاف ها بوجود 
نیروهای تشکیالت زرد تحکیم وحدت تحت  تیرماه 78 مولود همین شکاف در 
همین  بود.  غیره  و  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  و  شیراز  دانشگاه  شاخه  عنوان های 
تفرقه گرائی دانشجوئی در غیاب جنبش دانشجوئی در فرایند ششم باعث گردید 
تا از دل تشکیالت زرد حکومتی دستگاه سیاه کودتای فرهنگی جنبش دانشجویی 
فرقه گرایی  هفتم  فرایند  در خرداد 76  دانشجوئی  تولد جنبش  با  که  گردد؛  متولد 

جنبش دانشجوئی ایران آغاز شد.

االن  الی   76 خرداد  از  که  ایران  دانشجویی  جنبش  فرقه گرایی  هفتم  فرایند   – ز 
ادامه دارد، فرقه گرائی جنبش دانشجوئی ایران را وارد پارادایم جدیدی کرد، زیرا 
به عنوان یک  قبلی، دیگر جنبش دانشجوئی  در فرایند هفتم، برعکس فرایندهای 
با  مبارزه  و  مخالفت  اپوزیسیون  از  ما  »تعریف  چراکه  نیست،  اپوزیسیون  جنبش 
حکومت های توتالیتر است«، لذا از آنجائیکه در فرایند هفتم جنبش بازتولید شده، 
فقاهتی  مطلقه  حکومت  درون  جناح های  از  جناحی  به  نسبت  گرچه  جنبش  این 
موضع و زاویه دارد، اما از آنجائیکه جنبش دانشجویی در این فرایند طوالنی بیست 
ساله فرایند هفتم با رژیم مطلقه فقاهتی، »در کل موضع گیری و زاویه ندارد«، در 
نتیجه همین امر باعث گردیده است تا فرایند بیست ساله هفتم فرقه گرائی جنبش 

دانشجوئی، فرایند غیر اپوزیسیون باشد. 

البته یادمان باشد که این داوری ما نسبت به حرکت غالب جنبش دانشجویی ایران 
می باشد وگرنه در رابطه با جریان های مغلوب جنبش دانشجویی ایران، به خصوص 
از بعد از خرداد 88، داوری ما بر این امر قرار دارد که در جنبش دانشجویی در 
فرایند هفتم جریان های مغلوب اپوزیسیون فراوان وجود دارد؛ که البته موظفیم در 

باب این جریان های مغلوب هم آسیب شناسی بکنیم.

باری، نخستین خودویژگی غالب جنبش دانشجوئی در فرایند هفتم، »غیر اپوزیسیون 
بودن« این جنبش می باشد که توسط آن جنبش دانشجوئی ایران در 20 سال گذشته 
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عمر فرایند هفتم خود تالش کرده است تا با حرکت در شکاف بین جناح های درون 
حکومت حرکت نماید. تا شاید توسط حمایت از جناحی از حکومت، بتوانند به 
مطالبات خود دست پیدا کنند؛ که صد البته از آنجائیکه جنبش دانشجویی در این 
فرایند در »نماد اپوزیسیون رژیم مطلقه فقاهتی ظاهر نشده است«، همین امر باعث 
گردیده است تا در چارچوب حرکت در شکاف بین جناح های درونی حکومت، 
جهت دستیابی به مطالبات خود، این جنبش در پروسه زمان، جهت انطباق خود با 
مطالبات آن جناحی که از آن حمایت می نماید، رفته رفته از مطالبات سیاسی خود 
صرفنظر نماید و َعلم مطالبات سیاسی جناحی از حکومت که از او دفاع می کنند، 
بلند نمایند؛ که این موضوع اوج فاجعه می باشد، چراکه در همین رابطه در جریان 
از شیخ حسن  انتخابات دولت دوازدهم دیدیم که جنبش دانشجوئی در حمایت 

روحانی دیگر مطالباتی جز همان مطالبات شیخ حسن روحانی نداشت.

غیر  و  فرقه گرایی  آسیب های  از  بتواند  اینکه  برای  دانشجوئی  جنبش   -  16
مکانیکی  یکطرفه  و  هرمی  سازمان گری  و  برون گرائی  رویکرد  و  اپوزیسیونی 
نجات پیدا کند، باید تالش کند تا با »استحاله جنبش فرقه گرایانه دانشجویی به 
جنبش اجتماعی دانشجوئی«، این جنبش را در جایگاه تاریخی خود قرار دهد. 
فرقه گرایانه  »جنبش  بتواند  بحرانی  شرایط  این  در  دانشجوئی  جنبش  اینکه  برای 
دانشجوئی را بدل به جنبش اجتماعی دانشجوئی بکنند، باید اقدام به پروژه ای بکنند 

که اصول این پروژه عبارتند از:

صورت  از  خود،  درونی  تشکیالت  سازمان گری  هرمی  مکانیزم  تغییر   – الف 
به  پائین و مکانیکی و غیر دیالکتیکی هرمی،  به  باال  از  دسپاتیزم و یکطرفه و 
دیالکتیکی و دو طرفه  دینامیک و  متمرکز و  صورت تشکیالت موازی و غیر 
افقی. به عبارت دیگر جنبش دانشجویی در عرصه تشکیالت درونی خود باید به 
نه یک حزب  این حقیقت واقف شود که »جنبش دانشجوئی یک جنبش است 
سیاسی یا جریان چریکی و ارتش خلقی و جناحی از درون رژیم مطلقه فقاهتی.«



113علل و دالیل کاهش مطالبات جنبش دانشجویی /

ب – برای اینکه جنبش دانشجویی ایران بتواند از صورت یک جنبش فرقه گرایانه، 
به یک جنبش دانشجوئی اجتماعی استحاله پیدا کند، باید به موازات جداسازی 
با جناح های درونی حکومت مطلقه فقاهتی،  اتحاد  پیوند و  ائتالف و  از  خود 
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  با  پیوند  در  خود  سیاسی  مطالبات  اعتالی  توسط 
قرار  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اپوزیسیون  »جایگاه  در  را  خود  ایران،  مستضعفین 
دهند«؛ و به این حقیقت آگاهی پیدا کنند که تا زمانیکه جنبش دانشجوئی ایران در 
جایگاه اپوزیسیون نسبت به رژیم مطلقه فقاهتی قرار نگیرند، این جنبش نمی تواند 
از موضع فرقه گرایانه گذشته خود به جایگاه اجتماعی روی آورد. چراکه آنچنانکه 
چه گوارا می گوید: »برای اینکه یک جریان بتواند جنبشی و اجتماعی بشود، وظیفه 

ندارد تا در صف بایستد، بلکه موظف است تا آن صف را بر هم بزند.«

گذشته  فرقه گرایانه  حالت  از  می خواهد  اگر  ایران  دانشجویی  جنبش   - ج 
دنباله روی  و  انفعالی  حالت  از  باید  بشود،  شدن  اجتماعی  فرایند  وارد  خود 
عرصه  در  فعال«  »برخورد  توسط  و  بشود  خارج  خود  گذشته  برون نگری  و 
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  با  پیوند  با  بتواند  اجتماعی،  تحول خواهانه  حرکت 
جامعه  سازمان گرانه  عملی  اقدام  استراتژی  چارچوب  در  ایران،  مستضعفین 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین، حرکت نماید؛ زیرا تا زمانیکه حرکت جنبش 
دانشجوئی ایران در راستای پیوند با جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین نباشد و 
در چارچوب استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 
دانشجوئی  به جنبش  فرقه ای  دانشجوئی  نمی تواند جنبش  نکند،  پائین حرکت  از 

اجتماعی بدل گردد.

د – اگر جنبش دانشجوئی ایران در این شرایط توسط »تئوری استحاله تشکیالت 
به استحاله جنبش دانشجویی از صورت  افقی« می خواهد  به تشکیالت  هرمی 
فرقه گرایانه به صورت جنبش اجتماعی استحاله نماید، باید عنایت داشته باشند 
که برای این منظور در عرصه نظری، حتمًا باید در عرصه عملی یک مدل ارائه 
تئوری های  توسط  هرگز  واقعی  و  عینی  عرصه  در  مدل  ارائه  بدون  و  نمایند؛ 
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نظری نمی توانند کاری به پیش ببرنند. لذا در رابطه با ارائه مدل است که جنبش 
و  پیشاهنگی چریکی  تشکیالت  مدل های هرمی  از هر چیز،  قبل  باید  دانشجوئی 
و  استالینیستی  تحزب گرانه  تشکیالت  و  گذشته  سال   46 طول  در  خلقی  ارتش 
آن  توسط  تا  بکشد  به چالش  هذا  یومنا  الی  از شهریور 20  توده  لنینیستی حزب 
بتواند »مدل پیشروئی و مدل جنبشی و مدل اجتماعی« از جنبش دانشجویی امروز 

ارائه کنند.

دانشجوئی  جنبش  جای  به  اجتماعی،  دانشجوئی  جنبش  به  دستیابی  برای   – ه 
فرقه گرایانه فعلی، جنبش دانشجوئی باید بداند که سازماندهی جنبشی با سازماندهی 
و  افقی  و  موازی  باید  جنبشی  سازماندهی  »مبنای  چراکه  دارد،  تفاوت  حزبی 
علنی و دینامیک و دو طرفه و با عبور از زندگی گروه های اجتماعی به صورت 
دیالکتیکی و در عرصه پراتیک اجتماعی در راستای حرکت تحول خواهانه در آن 
جامعه صورت بگیرد، در صورتی که مبنای سازماندهی حزبی عمودی و هرمی 
و حرفه ای می باشد«. به عبارت دیگر در سازماندهی جنبشی هدف این است که 
ماشین تشکیالت توسط پتانسیل دینامیک خود حرکت نماید، در صورتی که در 
سازماندهی حزبی تالش آن است که ماشین تشکیالت توسط هل دادن از پشت 

به حرکت درآوریم.

ایران، مردم  فراموش نکنیم که در عرصه سازمان گری جنبشی و اجتماعی جامعه 
انتخاب اجتماعی به خودآگاهی  انتخاب سیاسی و  اکثریت توسط  ایران در شکل 
طبقاتی و خودآگاهی اجتماعی و خود آگاهی سیاسی دست پیدا می کنند، نه توسط 

آگاهی مجرد و آکادمیکی خارج از زندگی روزمره خود.

و - برای دستیابی به جنبش دانشجویی اجتماعی به جای جنبش فرقه گرایانه فعلی 
دانشجوئی ایران، جنبش دانشجویی ایران باید عنایت داشته باشد که به صورت 
»عکس العملی و واکنشی« در برابر حاکمیت و جنبش سیاسی و مردم عمل نکند 
در  چه  دانشجوئی،  جنبش  عکس العملی  و  واکنشی  برخورد  گونه  هر  چراکه 
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برابر جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی باشد و چه در برابر جنبش های 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران باشد و چه در برابر جریان ها و احزاب سیاسی 
جامعه ایران باشد، به هر حال )حرکت عکس العملی و واکنشی جنبش دانشجوئی( 

باعث افتادن در ورطه پوپو لیسم می شود.

بی شک آفت پوپولیسم برای جنبش دانشجویی ایران کمتر از آفت تشکیالت هرمی و 
آفت برون نگری و آفت فرقه گرائی نیست، چراکه افتادن جنبش دانشجویی در ورطه 
پوپولیسم باعث می گردد تا جنبش دانشجوئی گرفتار آفت روزمرگی و پراگماتیست 
و گرفتار بی برنامگی بشود. برای مثال در چارچوب »رویکرد پوپولیستی«، جنبش 
دانشجویی ایران موظف می شود تا در مطالبات خود، »مبارزه با فقر قراردهد، نه 
مبارزه با نابرابری ها«، فراموش نکنیم که مبارزه با فقر با مبارزه با نابرابری های 
غیر  مبارزه  یک  فقر  با  مبارزه  چراکه  می باشد.  متفاوت  حقوقی  و  اقتصادی 
سوسیالیستی می باشد، در صورتی که مبارزه با نابرابری های حقوقی و اقتصادی، 

یک مبارزه سوسیالیستی است.





امروز،زیر پوست 
جامعه دانشگاهی ایران

چه می گذرد؟

در فرایند پسا18 تیرماه 78
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بیستمین سالگرد »قیام جنبش دانشجوئی ایران در 18 تیر ماه 78« در شرایطی پشت 
را هم  ماه 88«  سر می گذاریم که دهمین سالگرد »خیزش جنبش سبز در خرداد 
سپری می کنیم. بدون تردید هم در قیام 18 تیرماه 78 و هم در خیزش جنبش سبز 
مبارزه و  میدان  اصلی  عنوان کنش گر  به  ایران«  دانشجوئی  »جنبش  در خرداد 88 
نیروی عامل و موتور محرکه هر دو حرکت فوق بوده است. آنچنانکه همین جنبش 
دانشجوئی در انتخابات دوم خرداد دولت هفتم )در سال 76 که باعث شد تا سید 
محمد خاتمی به عنوان لیدر جنبش به اصطالح اصالحات وارد ساختمان پاستور 
بشود و برای مدت 8 سال مدیریت دو دولت هفتم و هشتم رژیم مطلقه فقاهتی را 
در دست بگیرد( سرپل اصلی اتصال سید محمد خاتمی به طبقه متوسط شهری و 

پائینی های جامعه ایران جهت اخذ بیش از 20 میلیون رأی بود.

شد،  هفتم  دولت  انتخابات  پیروز  خاتمی  محمد  سید  که  زمانی  تا  باشد  یادمان 
اصالح طلبی  اصطالح  به  »گفتمان  چارچوب  در  حزبی  و  تشکیالت  ابداً  و  اصاًل 
عضو  تنها  خاتمی  محمد  سید  شرایط  آن  در  )و  نداشت  وجود  حکومتی«  درون 
رهبری جامعه روحانیون بود و تنها در چارچوب اسالم فقاهتی مورد اعتقاد جامعه 
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روحانیون سازمان روحانیون از کاندیداتوری سید محمد خاتمی حمایت می کردند. 
البته روزنامه سالم در آن شرایط ارگان تبلیغاتی همین جامعه روحانیون بود که بعداً 
در دوره رئیس جمهوری همین سید محمد خاتمی بسته شد و همین بسته شدن 
روزنامه سالم در تیرماه 78 آبشخور تکوین قیام 18 تیرماه 78 جنبش دانشجوئی 
از خوابگاه امیرآباد دانشگاه تهران شد( و آنچه که بعداً به عنوان حزب مشارکت یا 
تشکیالت به اصطالح اصالح طلبانه در دولت هفتم سید محمد خاتمی تکوین پیدا 

کرد، تمامی مربوط به بعد از پیروزی او در انتخابات دولت هفتم بود.

و  تشکیالتی  بخواهیم  اگر  که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  لذا 
انتخابات دولت  به عنوان عامل بسترساز موفقیت سید محمد خاتمی در  جریانی 
دانشجوئی  باید »جنبش  تردید  بدون  نمائیم،  یا در دوم خرداد 76 مطرح  هفتم و 
ایران« را به عنوان این جریان و تشکیالت معرفی نمائیم. پر واضح است که همین 
حمایت همه جانبه جنبش دانشجوئی از سید محمد خاتمی در انتخابات دولت هفتم 
در دوم خرداد 76 بود که باعث گردید که رویکرد سید محمد خاتمی )لیدر جناح 
گفتمان  عنوان  به  قدرت(  تقسیم  باز  تقسیم  عرصه  در  حاکمیت  درون  روحانیون 
اصالحات یا اصالح طلبی )درون حاکمیت، توسط صندوق های رأی مهندسی شده 
پادگانی  مدیریت حزب  تحت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هسته سخت  وسیله  به 
خامنه ای در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت( برای 
مدت دو دهه به صورت گفتمان مسلط در جامعه ایران مطرح شود؛ یعنی از دوم 
خرداد 76 تا دی ماه 96 که البته در اواخر خیزش دی ماه 96 بود که با ورود جنبش 
دانشجوئی به این خیزش در تهران، باز همین جنبش دانشجوئی ایران بود که )با 
شعار: »اصالح طلب، اصول گرا - دیگه تمامه ماجرا«( کارنامه سلطه گفتمان جریان 

به اصطالح اصالح طلبی درون حکومتی را در هم پیچیدند.

همچنین در ادامه همین مقابله با گفتمان به اصطالح اصالح طلبی درون حکومتی 
جنبش دانشجوئی ایران بود که این جنبش در نیمه دوم سال 97 با پیوند به جنبش 
 - کارگرانیم  فرزندان  »ما  شعار:  توسط  اهواز،  فوالد  و  تپه  هفت  نیشکر  کارگران 
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ایران  دانشجوئی  جنبش  ساله   78 حرکت  در  جدیدی  پارادایم  می مانیم«  کنارتان 
کنارتان می مانیم« که جنبش  فرزندان کارگرانیم -  »ما  ایجاد کردند، چراکه شعار: 
دانشجوئی از تهران در حمایت از جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز 
مطرح کردند، برعکس تمامی شعارهای قبلی جنبش دانشجوئی ایران )در 78 سال 
بدین  و  است  برخوردار  دیگری  از مضمون و جوهری  این جنبش(  گذشته عمر 
ایران برای  ترتیب است که می توانیم بگوئیم که در این شعار، جنبش دانشجوئی 
اولین بار پس از فاصله گرفتن از جنبش های باالئی قدرت و جریان های سیاسی 
کشور، مستقیمًا از جنبش های مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و 

دینامیک مستقل تکوین یافته از پائین جامعه ایران حمایت کردند.

فراموش نکنیم که اگر حیات سیاسی جنبش دانشجوئی ایران از فرایند پساشهریور 
20 الی االن را تعریف نمائیم، در طول 78 سال عمر حیات سیاسی جنبش دانشجوئی 
ایران، این جنبش در تمامی این مدت در چارچوب گفتمان های باالئی های قدرت و 
جریان های سیاسی پیشاهنگ و پیشرو و پیشگام حرکت کرده است؛ که این مهم در 
فرایند دهه 20 )از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد 32 که فاز اول حرکت جنبش 
کردن  ملی  جنبش  گفتمان  از  حمایت  مؤلفه  دو  در  است(  بوده  ایران  دانشجوئی 
صنعت نفت ایران )توسط دکتر محمد مصدق و جریان های ملی گرای حامی او( و 
حمایت از گفتمان حزب توده به انجام رسیده است، بنابراین در فاز اول حرکت 
جنبش دانشجوئی ایران، این جنبش در چارچوب دو گفتمان ملی گرائی و حزب 
توده حرکت کرده است؛ و در طول این 12 سال جنبش دانشجوئی ایران هیچگونه 
حرکت مستقل تکوین یافته از پائین نداشته است، در نتیجه همین جوهر وابستگی 
رویکرد کسب  سیاسی طرفدار  احزاب  و  قدرت  باالئی های  به  دانشجوئی  جنبش 
قدرت سیاسی و یا مشارکت در قدرت بود که باعث گردید تا در جریان کودتای 
28 مرداد 32 )که توسط ارتجاع مذهبی به رهبری کاشانی – بروجردی – بهبهانی و 
جریان امپریالیسم جهانی تحت رهبری امپریالیسم تازه نفس آمریکا و جریان دربار 
کودتائی و توتالیتر پهلوی به انجام رسید( جنبش دانشجوئی ایران توان کوچک ترین 
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کنش گری از پائین و درون خود جنبش دانشجوئی جهت شکست این کودتا نداشته 
باشد؛ که البته خروجی نهائی این امر آن شد که اصاًل در روز کودتا 28 مرداد 32 

جنبش دانشجوئی ایران وجود نداشت.

پر پیداست که اگر جنبش دانشجوئی ایران در روز 28 مرداد 32 می توانست حداقل 
حضور فیزیکی داشته باشد، توان آن را داشت که کودتای 28 مرداد 32 )ارتجاع 
مذهبی و دربار پهلوی و رهبری امپریالیسم آمریکا بر علیه تنها دولت دموکراتیک 
تاریخ ایران( را شکست بدهد. البته هر چند در دهه 30 )در فرایند پساکودتای 28 
ایران به خود آمد و در آذر ماه 32 در جریان سفر  مرداد 32( جنبش دانشجوئی 
کودتای  محرکه  نیروی  )که  ایران  به  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  معاون  نیکسون 
28 مرداد 32 بر علیه دولت دکتر محمد مصدق بودند، جهت جمع آوری محصول 
کودتای 28 مرداد 32( این جنبش تالش کرد )تا در خالء دولت مصدق و در خالء 
حزب توده سرکوب شده و در خالء جریان های دیگر جامعه سیاسی ایران( حضور 
مستقل خود را به نمایش بگذارد؛ و در 16 آذر 32 این جنبش با فدا کردن سه تن 
از ستاره های خود )شریعت رضوی – بزرگ نیا – قندچی( در پای نیکسون پرچم 
خونین استقالل خود را برای اولین بار در دانشکده فنی دانشگاه تهران به اهتزاز 
دنباله روی جنبش  و  در حمایت  )و   40 دهه  در  احوال  این  همه  با  ولی  درآورد، 
دانشجوئی از جنبش چریکی( این جنبش نتوانست رویکرد مستقل خود را )نسبت 
ایران که توسط رویکرد کسب  باالئی های قدرت و جریان های جامعه سیاسی  به 
قدرت سیاسی و مشارکت در قدرت سیاسی حاکم می کوشیدند استراتژی خود را 

مادیت ببخشند( حفظ کند.

اما در باب اینکه چرا جنبش دانشجوئی ایران نتوانستند استقالل حرکت خودشان 
را در دهه 30 و 40 حفظ نمایند، باید عنایت داشته باشیم که جنبش دانشجوئی در 
دهه 30 و در فرایند پساکودتای 28 مرداد 32 )هر چند تالش می کردند تا استقالل 
یک  چارچوب  در  بتوانند  اینکه  بدون  آنجائیکه  از  اما(  نمایند  حفظ  را  خودشان 
بپردازند،  خود  سیاسی  مستقل  حرکت  کردن  نهادینه  به  دینامیک  جنبشی  گفتمان 
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می خواستند خارج از چارچوب گفتمان سازی و تئوری پردازی به صورت سیاسی 
به استقالل هویتی و تشکیالتی و سیاسی دست پیدا کنند، لذا در این عرصه شکست 

خوردند.

یادمان باشد که فرمول تکوین دینامیک حرکت های سیاسی و اجتماعی هر چند از 
ایجاد حرکت های خودجوش و خودسازمانده و تکوین یافته از پائین و خودرهبر 
شروع می شود ولی این جنبش های دینامیک خودسازمانده در فاز دوم حرکت خود 
جنبشی  دینامیک  حرکت  کردن  نهادینه  و  نهادسازی  و  تئوری پردازی  جهت  باید 
زمانیکه  تا  و  درآوردند؛  به صورت گفتمان و گفتمان مسلط  را  آن حرکت  خود، 
این جنبش های خودجوش جهت تئوریزه و تئوری پردازی و نهادسازی و نهادینه 
کردن حرکت خود نتوانند )در عرصه کارزار گفتمان های جاری در جامعه ایران( 
حرکت خودشان را به گفتمان و گفتمان مسلط درآوردند، بدون تردید این جنبش ها 
و حرکت ها و جریان های خودجوش نخواهند توانست در عرصه میدانی استقالل 

خودشان را در برابر جریان های گفتمان دار حفظ نمایند.

باری، به همین دلیل بود که )هر چند در دهه 30 و در فرایند پساکودتای 28 مرداد 
32 به لحاظ سیاسی، جنبش دانشجوئی تالش می کردند تا هویت مستقل سیاسی و 
حرکتی خود در عرصه میدانی حفظ نمایند ولی از آنجائیکه همیشه جوجه ها را در 
آخر پائیز می شمارند بنابراین( به موازات اینکه گفتمان چریک گرائی مدرن توانست 
حرکت خود را به عنوان گفتمان مسلط بر جامعه ایران عرضه نماید، همین جنبش به 
اصطالح مستقل دانشجوئی در دهه 30 و در دهه 40 به عنوان مرکز اصلی یارگیری 
و سربازگیری جنبش چریک گرائی مدرن ایران درآمدند؛ و البته پیش از آن هم در 
این رابطه بود که در جریان قیام 15 خرداد 42 همین جنبش دانشجوئی با حمایت 
از )حرکت زن ستیزانه و ارتجاعی و غیر دموکراتیک( روحانیت، هژمونی روحانیت 
موج سوار را بر حرکت 15 خرداد 42 نهادینه کردند که البته فراموش نباید کرد که 
ایران محصول  مردم  استبدادی  بر جنبش ضد  در سال 57  موج سواری روحانیت 
همان گوری بود که از قیام 15 خرداد 42 توسط حمایت جنبش دانشجوئی ایران 
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از رهبری روحانیت دگماتیست و فقاهتی و ارتجاعی و غیر دموکراتیک برای مردم 
ایران کنده شده بود.

باری، در رابطه با این چشم اسفندیار جنبش دانشجوئی ایران بود که معلم کبیرمان 
با تکیه  تا  شریعتی از سال 48 توسط »جنبش روشنگری ارشاد« خود تالش کرد 
محوری بر جنبش دانشجوئی ایران، توسط حرکت نظری خود، این خالء گفتمانی 
جنبش دانشجوئی ایران را پر کند؛ و لذا در این رابطه است که ما بر این باوریم 
که شریعتی اولین نظریه پردازی بود که عالوه بر اینکه بر این خالء گفتمانی جنبش 
دانشجوئی ایران واقف گردید، تالش کرد تا )برعکس رویکرد حزب توده و گفتمان 
چریک گرائی دهه 40 و 50 و جریان روحانیت دگماتیست و ارتجاعی و موج سوار 
را  شیعه  فقهی  فقیه حوزه های  والیت  گفتمان  پیرو  زن ستیز  و  دموکراتیک  غیر  و 
که جهت سوء استفاده از این خالء جنبش دانشجوئی ایران توسط تزریق گفتمان 
و نظریه های خودشان به این جنبش، شرایط برای سربازگیری و یارگیری از این 
جنبش، برای خود هموار می کردند( این خالء جنبش دانشجوئی را توسط »گفتمان 
جنبشی« مورد اعتقاد خودش ترمیم کند؛ که البته هر چند که شریعتی در این رابطه 
عنوان  به  ایران  دانشجوئی  را در جنبش  توانست گفتمان خودش  و  موفق گردید 
گفتمان مسلط درآورد، ولی با همه این احوال ضعف بزرگ شریعتی در این رابطه 
در این بود که )به علت فقدان کادرهای همه جانبه مولود و سنتز اندیشه خودش( 
نمی توانست و توان آن را هم نداشت که »گفتمان جنبشی خود را در عرصه جامعه 

و حتی در خود جنبش دانشجوئی ایران جهت نهادسازی نهادینه کند.«

همین ناتوانی شریعتی در نهادسازی و نهادینه کردن »گفتمان جنبشی« خودش در 
جامعه بزرگ ایران بود که باعث گردید تا )نه تنها علیرغم آنچه خود او در نامه 
فرایند  در  زندان و دستگیری و  از  قبل  ارشاد،  به محمد همایون مؤسس حسینیه 
پسابستن ارشاد در آبان 51 توسط ساواک رژیم کودتائی پهلوی نوشته است که: 
»حسینیه ارشاد امروز بدل به یک حزب فراگیر اجتماعی شده است و با بسته شدن 
درب آن، در دورترین روستاهای ایران درب یک حسینیه ارشاد باز شده است«( 
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کشتی »جنبش روشنگری ارشاد شریعتی« با خاموش کردن چراغ های حسینیه ارشاد 
توسط ساواک رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی هم به ِگل بنشیند؛ و نتواند به حرکت 

خود در عرصه میدانی ادامه بدهد.

به هر حال به همین دلیل بود که شریعتی گرچه در عرصه نظر و اندیشه )آنچنانکه 
نهیم«  فراپیش  گامی  »برخیزیم  عنوان  ارشاد تحت  اسالم شناسی  یازدهم  در درس 
مطرح می کرد( بر رهبری و حرکت خودجوش و خود سازمانده جنبش دانشجوئی 
ایران اعتقاد می ورزید، ولی او در عرصه میدانی نتوانست جنبش دانشجوئی ایران 
را به صورت دینامیک و مستقل و خودجوش و خودسازمانده و خود رهبر نهادینه 
بکند. در نتیجه همین امر بود که باعث گردید تا جریان های چریکی دهه 40 و 50 
ارشاد  اسالم شناسی  و کالس های  شریعتی  ارشاد  »حسینیه  که:  کنند  اعتراف  خود 
او، بهترین بسترها جهت یارگیری و نیروگیری برای آنها می باشد«؛ و باز در این 
رابطه بود که آنها می گفتند: »افراد و دانشجویان تا زمانی که در حسینیه ارشاد و 
کالس های شریعتی بودند عضو حسینیه ارشاد به شمار می آمدند، اما از زمانی که از 
درب حسینیه ارشاد خارج می شدند، این ما بودیم که با دادن آدرس خانه تیمی به 

آنها، به نهادینه کردن آنها می پرداختیم.«

باری بدین ترتیب بود که جنبش دانشجوئی ایران نه تنها در دهه 20 و 30 و 40 و 
50 نتوانستند از فرایند جنبش خودجوش وارد فرایند گفتمان سازی و فرایند نهادینه 
کردن حرکت مستقل خود بشوند، بلکه مهمتر از آن اینکه این آفت بزرگ جنبش 
دانشجوئی از سال 56 توانست در جامعه ایران به صورت اگراندیسمان شده مادیت 
خارجی پیدا کند، چرا که با اعتالی جنبش ضد استبدادی سال 56 - 57 مردم ایران، 
جنبش دانشجوئی ایران از سال 56 در چارچوب اعتراض به پروژه حکومتی انتقال 
دانشگاه آریامهر از تهران به اصفهان، عالوه بر اینکه توانستند این اعتراض را بدل به 
جنبش ضد استبدادی بکنند، برای اولین بار در تاریخ جنبش دانشجوئی ایران آنها 
توانستند از سال 56 جنبش ضد استبدادی فوق را از محدوده دانشگاه ها وارد عرصه 
اجتماعی جامعه ایران بکنند و همین امر بود که باعث گردید تا در سال 56 و نیمه 
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اول سال 57 شرایط برای هژمونی جنبش دانشجوئی بر جنبش ضد استبدادی مردم 
ایران فراهم بشود؛ که البته به علت همان سه آسیب فوق الذکر جنبش دانشجوئی 
ایران )فقدان گفتمان و ناتوانی در تئوری پردازی و ناتوانی در نهادسازی و ناتوانی 
سازماندهی عمودی در عرصه حرکت افقی یا اجتماعی جامعه بزرگ ایران( باعث 
گردید تا هژمونی جنبش دانشجوئی که از سال 56 تا نیمه اول سال 57 بر جنبش 

ضد استبدادی مردم ایران شکل گرفته بود، نتواند نهادینه بشود.

بنابراین بدین ترتیب بود که از نیمه دوم سال 57 جنبش دانشجویی ایران نتوانستند 
و  ناتوانی  همین  و  بکنند  پر  را  ایران  مردم  استبدادی  ضد  جنبش  رهبری  خالء 
شکست بود که از نیمه دوم سال 57 شرایط برای موج سواری روحانیت دگماتیست 
که  بود  زمان  آن  از  ولذا  گردید،  فراهم  سنتی  تشکیالت  توسط  فقهی  حوزه های 
الی  خمینی  سر  و  ریش  موی  و  گرفت  قرار  ماه  کره  سطح  در  خمینی  »عکس 
ارتجاعی و دگماتیست  پیدا شد« و رهبری و هژمونی روحانیت  قرآن  کتاب های 
و  گردید  نهادینه  ایران  مردم  استبدادی  بر جنبش ضد  فقهی  والیتمدار حوزه های 
گفتمان والیت فقیه خمینی به عنوان آلترناتیو گفتمان والیت سلطانی رژیم کودتائی 
و توتالیتر پهلوی تثبیت شد که البته سنتز نهائی آن ظهور هیوالی رژیم مطلقه فقاهتی 
از دل نظریه و گفتمان والیت فقیه خمینی توسط حسینعلی منتظری و حسن آیت 
استبداد  هیوالی  این  که حاصل 40 سال حاکمیت  اساسی شد  قانون  در خبرگان 
به  را  ایران  جامعه  امروز  که  می باشد  این  ایران  جامعه  بر  استحمار  و  استثمار  و 
مرز بربریت اقتصادی،و بربریت سیاسی، بربریت معرفتی، بربریت زیست محیطی، 

بربریت اجتماعی و بربریت فرهنگی کشانیده است.

مردم   57 پساانقالب  فرایند  )در  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  بود  ترتیب  بدین  باری، 
نگون بخت ایران( جهت نهادینه کردن قدرت خود، از همان آغاز تالش می کرد تا 
از جامعه دانشگاهی ایران )توسط نهادینه کردن آنها در ظرف های از پیش مشخص 
شده حکومتی( به عنوان یک بازوی اجرائی و سرکوب استفاده نماید. بدین ترتیب، 
در این چارچوب بود که رژیم مطلقه فقاهتی در جریان غائله اشغال سفارت آمریکا 
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در 13 آبان 58 تحت هژمونی موسوی خوئینی ها و حمایت عریان خمینی از آنها 
کوشیدند که:

عنوان  به  ایران  دانشجوئی  جنبش  حذف  جهت  دانشجو«  با  دانشجو  »جنگ  اوالً 
قدرت آلترناتیو حکومت به راه بیاندازند.

ثانیًا جهت کودتای فرهنگی بر علیه جنبش دانشجوئی ایران و تعطیل کردن دانشگاه ها 
و نهادینه کردن اسالم فقاهتی و تصفیه کردن دانشجویان و اساتید بسترسازی نماید.

ثالثًا جهت حذف قدرت های رقیب درون حکومتی که در رأس آنها دولت موقت 
لیبرال طرفدار او قرار داشتند،  تحت مدیریت مهندس مهدی بازرگان و نیروهای 

بسترسازی نمایند.

رابعًا بتوانند شعار ضد امپریالیستی جریان های سیاسی رادیکال )مانند مصادره شعار 
ضد استبدادی در سال 57( جهت بسیج اجتماعی در انحصار خود درآوردند.

خامسا بتوانند شرایط برای سرکوب نیروی های آلترناتیو جنبش سیاسی جامعه ایران 
در سه مؤلفه مذهبی و مارکسیستی و ملی گرائی و قومیتی فراهم بکنند.

سادسًا بتوانند شرایط برای بسیج مردم جهت شرکت در انتخابات صوری و مهندسی 
شده در راستای نهادینه کردن و نهادسازی حکومتی فراهم بکنند.

لذا از اینجا بود که توسط پروژه از پیش مهندسی شده غائله اشغال سفارت آمریکا 
در 13 آبان 58 توسط تعدادی از دانشجویان داخل و خارج از کشور، تحت عنوان 
توسط خمینی »جنگ  ایران  در جامعه  بار  اولین  برای  امام،  پیرو خط  دانشجویان 
دانشجو با دانشجو« استارت زده شد؛ که البته این پروژه خمینی )جنگ دانشجو با 
دانشجو( شش ماه بعد در بهار 59 تحت عنوان پروژه انقالب فرهنگی با معماری 
حسین حاجی فرج دباغ معروف به عبدالکریم سروش کامل گردید، چراکه در جریان 
کودتای فرهنگی بهار 59 عالوه بر تعطیل کردن دانشگاه ها و تصفیه دانشجویان و 
اساتید سیاسی، شرایط برای سلطه و نهادینه کردن هژمونی صنفی و سیاسی همان 
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اقلیت پانزده درصدی دانشجویان وابسته به حاکمیت و حکومت و خمینی بر کل 
دانشگاه ها و جامعه دانشگاهی ایران فراهم کردند.

لذا همین امر باعث گردید تا در فرایند پساکودتای فرهنگی بهار 59 از سال 62 
به موازات بازگشائی دانشگاه ها تا خرداد 76 به مدت 14 سال »دانشگاه و جامعه 
حکومتی  دست ساز  پروژه های  خدمت  در  ناخواسته  یا  خواسته  ایران  دانشگاهی 
باشند غافل از اینکه ققنوس جنبش دانشجوئی ایران از خرداد 76 از خاکستر کودتای 
فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به پرواز درآمد«. شوربختانه آنچنانکه در خرداد 
76 دیدیم، بازتولید جنبش دانشجوئی ایران در خرداد 76 به صورت آسیب شناسی 
و بازسازی و واسازی شده جنبش گذشته دانشجوئی ایران انجام نگرفت، در نتیجه 
همین امر باعث گردید تا باز همان سه آسیب و سه آفت و سه خالء تاریخی قبلی 
جنبش دانشجوئی ایران )خالء گفتمان و خالء نهادسازی عمودی و افقی و ناتوانی 

در تئوری پردازی( بازتولید شوند.

در خرداد  یافته  اعتال  دانشجوئی  در جنبش  ثالثه  آفاتبازتولید شده  بنابراین همین 
76 باعث گردید تا این جنبش باز مانند گذشته به دنبال گفتمان باالئی ها برود و 
موجودیت خودش را در چارچوب گفتمان و هویت جناح به اصطالح اصالح طلبان 
اصالح طلبانه سید  اصطالح  به  نظریه  کردن  گفتمان  کنند.  تعریف  درون حکومتی 
محمد خاتمی و دنباله روی از حرکت او و حمایت همه جانبه از کاندیداتوری او و 
اجتماعی و توده ای کردن فراگیر حمایت از او که کاندیدای جناح روحانیون درون 
حکومتی بود، در خرداد 76 همه و همه معلول همان آفات ثالثه جنبش دانشجوئی 
ایران بود؛ که البته با قیام و خیزش جنبش دانشجوئی ایران در 18 تیرماه 78 این 
جنبش وارد فاز نوینی از حرکت خود شد، چراکه هر چند که آبشخور اولیه تکوین 
تبلیغاتی  )ارگان  بستن روزنامه سالم  تیرماه 78  دانشجوئی در 18  خیزش جنبش 
جناح روحانیون درون حکومتی در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان، 
توسط هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم یعنی حزب پادگانی خامنه ای( بود، 
اما به موازات حمله مغول وار دستگاه چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی 
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و حزب پادگانی خامنه ای به خوابگاه امیرآباد و سکوت و عقب نشینی دولت هفتم 
در این رابطه به یکباره جنبش دانشجوئی ایران را از خواب 20 ساله گذشته بیدار 
کرد؛ که سنتز این بیداری آن شد تا جنبش دانشجوئی ایران در عرصه قیام 18 تیرماه 
78 )دو سال بعد از ورود سید محمد خاتمی به ساختمان پاستور( با دولت هفتم 
مرزبندی کنند و به صورت مستقل با جذب حمایت طبقه متوسط شهری در تهران 

در برابر حزب پادگانی خامنه ای مقاومت کنند.

هر چند که جنبش دانشجوئی حتی در این مرحله نتوانست همراه با مرزبندی از 
دولت هفتم، با گفتمان به اصطالح اصالح طلبی درون حکومتی هم مرزبندی نماید، 
اعتالی  عرصه  در  و   78 تیرماه   18 قیام  جریان  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  ولی 
حرکت خود )به جای حمایت از جناحی از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و یا به چالش 
کشیدن هسته سخت رژیم( کل رژیم مطلقه فقاهتی را به چالش کشیدند و از آنجا 
بود که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و حزب پادگانی خامنه ای با حمایت ضمنی دولت 
هفتم سید محمد خاتمی، تصمیم گرفتند تا به صورت همه جانبه جنبش دانشجوئی 
و قیام تیرماه 78 را سرکوب و تار مار کنند و همین سرکوب همه جانبه جنبش 
دانشجوئی توسط حزب پادگانی خامنه ای باعث گردید تا این جنبش باز برای مدت 
یک دهه به رکود و خمود سراسری گرفتار شود؛ اما شوربختانه جنبش دانشجوئی 
در طول این یک دهه رکود هم نتوانستند، در راستای مقابله با آن سه خالء و آفت 

تاریخی و ساختاری خود گام بردارند.

به همین دلیل بود که در خرداد 88 و در جریان تکوین جنبش سبز تحت رهبری 
میر حسین موسوی، زمانیکه جنبش دانشجوئی از فاز رکود ده ساله خود خارج شد، 
به علت همان آفات ثالثه باز مانند سال های 57 و 76 تالش کردند تا با گفتمان 
اعتراضی و  او که شکلی  بر جنبش سبز  کردن نظریه میر حسین موسوی و تکیه 
آکسیونی و خیابانی و اتمیزه داشت، حرکت کنند و البته همین امر هم باعث گردید 
تا در این رابطه، جنبش دانشجوئی بیشترین هزینه را هم پرداخت کنند. خودویژگی 
اصلی جنبش دانشجوئی در سال 88 و در جریان جنبش سبز عبارت بودند از اینکه 
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در جریان جنبش سبز باز جنبش دانشجویی ایران مانند گذشته بدون آسیب شناسی 
جدی از حرکت گذشته خود )در دوران سی ساله عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، 
تا  و  بهار 59  فرهنگی  تا کودتای  آبان 58  در 13  آمریکا  اشغال سفارت  از  یعنی 
مشارکت در جنبش به اصطالح اصالح طلبانه دوم خرداد 76 و تا خیزش 18 تیرماه 
78( پس از ده سال رکود پساسرکوب خیزش 18 تیرماه 78 وارد مرحله بازتولید و 

اعتالی حرکتی خود شد.

به همین دلیل باز همان ضعف های ثالثه گذشته جنبش دانشجویی ایران بازتولید 
شدند یعنی باز جنبش دانشجویی ایران قبل از اینکه به گفتمان سازی و تئوری پردازی 
و نهادسازی عمودی جهت مشارکت در حرکت افقی اجتماعی دست پیدا کنند و 
قبل از اینکه جنبش دانشجوئی بتوانند به هویت مستقل جنبش مطالباتی خودجوش 
و خودسازمانده دست پیدا کنند )مانند مشارکت در جنبش به اصطالح اصالحات 
خرداد 76( وارد کارزار جنگ جناح های درونی قدرت حاکم در عرصه تقسیم باز 
تقسیم قدرت بین خودشان در جریان انتخابات دولت دهم شدند. در نتیجه همین 
امر باعث گردید تا برای جنبش دانشجویی ایران در سال 88 راهی جز حل شدن 
)بدون حفظ هویت مستقل گفتمانی و سیاسی خودشان( باقی نماند؛ که حاصل این 

نوع پیوند جنبش دانشجویی ایران با جنبش سبز آن شد که:

اوالً جنبش دانشجوئی به عنوان موتور محرکه جنبش سبز بشوند.

سبز، حرکت  جنبش  کو؟«  من  »رأی  شعار:  چارچوب  در  دانشجوئی  جنبش  ثانیًا 
خودشان را تنها محدود به جنبش مطالباتی جبهه آزادی خواهانه طبقه متوسط شهری 
ایران بکنند و هیچگونه پیوند و حرکتی در جهت جنبش مطالباتی طبقه زحمتکشان 

و جبهه برابری طلبانه پائینی های جامعه ایران نداشته باشد.

ثالثًا مانند رویکرد جنبش سبز استراتژی حرکت خودشان را در چارچوب اصالحات 
از درون حاکمیت و در کادر قانون اساسی والیت مدار و صندوق های رأی مهندسی 
شده رژیم مطلقه فقاهتی و طالئی کردن دهه 60 و مانیفست والیت فقیه خمینی 
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تعریف نمایند.

رابعًا تکیه کردن بر تعیین رهبری با رویکرد کاریزماتیک )مانند سال 57( که در سال 
88 ابتدا از شیخ مهدی کروبی شروع شد )قابل ذکر است که در جریان جنبش سبز 
سال 88 جنبش دانشجوئی در آغاز بر رهبری شیخ مهدی کروبی تکیه داشت و 
پس از اعتالی این جنبش بود که جنبش دانشجوئی به سمت میر حسین موسوی 
گرایش پیدا کرد که البته همین تلورانس سیاسی جنبش دانشجوئی هم معلول همان 
خالء هویتی و فرهنگی و گفتمانی و تشکیالتی مستقل جنبش دانشجویی ایران بود( 
و سپس نوبت به رهبری میر حسین موسوی رسید که البته همه آنها مولود همان 

رویکرد رهبری فردی این جنبش می باشد.

خامسا عکس العملی برخورد کردن با حزب پادگانی خامنه ای )از بعد از حمله مغولی 
حزب پادگانی خامنه ای به خوابگاه های دانشجویان و تار مار کردن دانشجویان از 
خوابگاه ها تا خیابان ها و باالخره و باالخره و باالخره تا شکنجه گاه های کهریزک و 
اوین و گوهردشت و غیره( که البته همین برخورد عکس العملی جنبش دانشجوئی 
با حزب پادگانگی خامنه ای باعث گردید تا از تیرماه 88 )در فرایند پسانماز جمعه 
29 خرداد خامنه ای در تهران که اعالم جنگ همه جانبه با جنبش سبز بود( جنبش 
دانشجویی به صورت خواسته یا ناخواسته وارد برخورد آنتاگونیستی )توسط آتش 
زدن سطل های زباله و غیره در شهر تهران( با حزب پادگانی خامنه ای بشوند که اوج 

آن در عاشورای سال 88 به نمایش گذاشته شد.

سادسًا پیوند )بدون مرزبندی و بدون هویت مستقل و بدون گفتمان مشخص جنبش 
دانشجویی( با جنبش سبز باعث گردید تا حرکت به اصطالح اصالح طلبانه خود 
مانند جنبش سبز محدود به شهر تهران و یا حداکثر به چند کالن شهر ایران بکنند. 
آن هم در شکلی که فقط جنبش طبقه متوسط شهری در آن دخالت داشتند و طبقه 
ایران  برابری خواهانه جامعه بزرگ  ایران و جبهه  پائینی های جامعه  زحمتکشان و 

هیچگونه مشارکتی در آن نداشته باشند.
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جنبش  به  محدود  هم  دانشجوئی  جنبش  حرکت  سبز،  جنبش  از  تاسی  به  سابعًا 
اعتراضی آکسیونی و خیابانی و اتمیزه شد و به علت عدم پیوند جنبش دانشجوئی با 
جنبش های مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و خود رهبر جبهه برابری خواهانه 
جنبش  حتی  و  مزدبگیران  جنبش  و  کارگری  جنبش  رهبری  )تحت  ایران  جامعه 
حاشیه نشینان کالن شهرهای کشور، همه و همه( باعث گردید تا جنبش اعتراضی 
و آکسیونی و خیابانی و اتمیزه جنبش دانشجوئی در سال 88 و نتوانند از فرایند 
ضد  خیابانی  و  اعتراضی  جنبش  )مانند  خیابانی  و  آکسیونی  و  اعتراضی  جنبش 
نیروهای  توسط  ژاله  میدان  خونین  پساسرکوب  فرایند  در  که   57 سال  استبدادی 
سرکوب گر رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی در 17 شهریور 57 که تحت هژمونی 
جنبش کارگران صنعت نفت ایران از 18 شهریور 57 وارد فرایند جنبش اعتصابی 
طبقه کارگران ایران شد و باالخره همین جنبش اعتصابی طبقه کارگران ایران بود 
که نسخه سقوط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی را برای همیشه پیچید( وارد فرایند 
اعتصابی بشوند که البته رمز شکست جنبش سبز و جنبش دانشجویی در سال 88 

در همین ناتوانی استحاله جنبش اعتراضی به جنبش اعتصابی نهفته می باشد.

مطالباتی  جنبش های  و  تحول خواهانه  حرکت  در  زمانیکه  تا  که  است  واضح  پر 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران این جنبش ها حرکت خودشان را تنها محدود به 
جنبش های آکسیونی و خیابانی اتمیزه بکنند و توانائی استحاله جنبش های خیابانی 
این حرکت ها محکوم  نهائی همه  باشند، سرانجام  نداشته  اعتصابی  به جنبش های 
مطلقه  رژیم  سرکوب گر  الیه ای  چند  دستگاه های  توسط  سرکوب  و  شکست  به 
فقاهتی حاکم خواهد بود. یادمان باشد که در طول 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
مطالبات  برابر  در  موضعی  به عقب نشینی  تن  زمانی  تنها  رژیم  این  فقاهتی حاکم 
جنبش های تکوین یافته از پائین داده است که با تغییر توازن قوا در عرصه میدانی 
این  باید در  البته  البته و  البته و  حاضر به خوردن زهر و تسلیم شدن می شود؛ و 
رابطه عنایت داشته باشیم که تنها اهرمی که می تواند توازن قوا در عرصه میدانی به 
سود جنبش های مطالباتی تغییر بدهد فقط و فقط و فقط جنبش اعتصابی است که 
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تشکیالت  رنجبران وحدت  )چاره  می باشند.  استوار  تشکیالت  و  پایه وحدت  بر 
است – ابوالقاسم الهوتی(.

زمانیکه  تا  که  دارد  قرار  امر  این  بر  ما  نهائی  داوری  که  است  رابطه  این  در  لذا 
و  آزادی خواهانه  بزرگ  جبهه  دو  در  ایران  بزرگ  جامعه  مطالباتی  جنبش های 
برابری طلبانه نتوانند از شکل آکسیونی وارد شکل اعتصابی بشوند هرگز و هرگز 
و هرگز نخواهند توانست به صورت پایدار به مطالبات خود در دو جبهه بزرگ 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه دست پیدا کنند. تجربه جنبش کامیونداران در سال 96 
و 97 می تواند برای جنبش مطالباتی جامعه بزرگ ایران در دو جبهه آزادی خواهانه 

و برابری طلبانه به عنوان یک مکتب پیام و درس و کالس باشد چراکه:

اوالً جنبش کامیونداران تنها جنبش موفقی بوده است که در دوران 40 ساله گذشته 
عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توانسته با تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود 
خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در برابر مطالبات خود وادار به عقب نشینی همه 

جانبه بکنند.

ثانیًا جنبش کامیونداران ایران تنها توسط استحاله جنبش اعتراضی خود به جنبش 
اعتصابی بود که توانستند توازن قوا را در عرصه میدانی به سود خود تغییر بدهند.

ثالثًا جنبش کامیونداران تنها جنبش مطالباتی در ایران بوده است که توانستند قدرت 
سازماندهی در شبکه های فضای مجازی در خدمت سازماندهی در فضای واقعی و 

میدانی درآورند.

رابعًا جنبش کامیونداران از محدود جنبش های مطالباتی جامعه بزرگ ایران هستند 
که عالوه بر اینکه صورتی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از 
پائین و دینامیک دارند، توانستند استقالل هویتی و تشکیالتی و شعاری و مطالباتی 
خودشان را از جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی و جریان های سیاسی داخل 

و خارج از کشور حفظ نمایند.
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و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبش های  محدود  از  کامیونداران  جنبش  خامسا 
تکوین یافته از پائین به صورت دینامیک هستند که توانستند در اندک مدتی جنبش 
اعتصابی خود را به صورت فراگیر و همه جانبه به همه کشور گسترش دهند و تمام 

کامیونداران کشور را درگیر جنبش اعتصابی خود کند.

سادسًا جنبش کامیونداران از محدود جنبش های مطالباتی جامعه ایران هستند که 
توانسته اند از آغاز تکوین جنبش اعتصابی خودشان تمامی مطالبات کامیونداران را 
به صورت یک پالتفرم عرضه نمایند و لذا در چارچوب همین پالتفرم همه جانبه 
آن  در  را  مطالبه خودشان  و  کشور خواست  کامیونداران  تمامی  که  بود  مطالباتی 
پالتفرم می دیدند و البته همه کامیونداران به این باور رسیده بودند که بدون دستیابی 

به این مطالبات نمی توانند به حرکت روزمره خود ادامه بدهند.

باری نمونه دیگری از جنبش های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین 
یافته از پائین که می تواند برای جنبش دانشجوئی ایران در این شرایط به عنوان یک 
مکتب و کالس و درس باشد نمونه جنبش مطالباتی کارگران نیشکر هفت تپه و 
کارگران فوالد اهواز است که در نیمه دوم سال 97 توانستند با تغییر توازن قوا رژیم 
عقب نشینی  به  وادار  را  آن  سرکوب گر  الیه ای  چند  دستگاه های  و  فقاهتی  مطلقه 
نسبی در برابر مطالبات خود بکنند. علت موفقیت جنبش کارگران نیشکر هفت تپه 

و فوالد اهواز در این بود که:

اوالً این جنبش یک جنبش کارگری است که هر چند در حرکت مطالباتی خودشان 
در سال 97 ابتدا به صورت کارگاهی و صنفی و طرح مطالبات حداقلی شروع کردند 
توانستند  آذرآب(  و  هپکو  کارگران  )برعکس جنبش  موازات حرکت خود  به  اما 
حمایت شاخه های دیگر جنبش مطالباتی جامعه ایران از جنبش دانشجوئی تا جنبش 

معلمان و بازنشستگان و غیر ه را جذب نمایند.

ثانیًا جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز از همان آغاز حرکت خودشان 
)هر چند صورت کارگاهی داشتند ولی در عرصه مطالبات کارگاهی که در رأس 
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حمایت  و  درونی  وحدت  از  توانستند  داشت(  قرار  معوقه  حقوق  پرداخت  آنها 
در  که  است  ذکر  قابل  باشند.  برخوردار  اهواز  فوالد  و  تپه  هفت  کارگران  تمامی 
جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز رمز اولیه موفقیت آنها در پیوند این 
دو جنبش کارگاهی در عرصه میدانی نهفته بود چرا که از همان آغاز تکوین این 
حرکت دو جنبش کارگاهی نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز در پیوند همه جانبه با 

یکدیگر حرکت می کردند.

همان  علت  به  اهواز  فوالد  و  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  مطالباتی  جنبش  در  ثالثًا 
تکوین  آغاز  همان  از  داشت  وجود  آن  کارگران  بین  که  کارگاهی  درون  وحدت 
انجام حرکت خیابانی  و  داشتند«  اعتصابی  کارگاهی، »جنبش صورت  این جنبش 
که  بود  دلیل  همین  به  لذا  بالعکس.  نه  بود  آنها  اعتصابی  جنبش  راستای  در  آنها 
دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جهت سرکوب این 
جنبش کارگاهی ابتدا تالش کردند تا حلقه های اتصالی بین این جنبش خودجوش 
کارگاهی را با جنبش های دیگر مطالباتی قطع نمایند و در ادامه آن جهت سوار شدن 
)توسط  را  آنها  کارگاهی  تا وحدت درون  نمودند  کارگاهی تالش  این جنبش  بر 
دستگیری رهبران آن و مصاحبه اجباری و تزریق تبلیغات مهندسی خودش حزب 

پادگانی خامنه ای و به کارگیری شکنجه و اعتراف گیری( به چالش بکشند.

استخدام  توسط  کامیونداران  جنبش  مانند  توانست  کارگاهی  جنبش  این  رابعًا 
شبکه های فضای مجازی در خدمت حرکت میدانی، دایره کارگاهی حرکت خود را 
)جهت جذب حمایت جنبش های مطالباتی( به عرصه طبقاتی و ورای طبقاتی در 
دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه بکشانند. شعار: »فرزند کارگرانیم - کنارتان 
می مانیم« جنبش دانشجوئی در این رابطه قابل تحلیل می باشد چراکه برای اولین بار 
بود که یک جنبش کارگاهی مطالباتی توانست از پائین جنبش دانشجوئی ایران را 

جذب جنبش مطالباتی خود بکنند.

خامسا یکی از کارهای مهمی که جنبش کارگری نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز 
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آغاز  همان  از  که  بود  این  کردند  اراک  در  آذرآب  و  هپکو  کارگران  از  تاسی  به 
شروع جنبش خود تالش کردند که قبل از اینکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بتواند 
این جنبش کارگاهی را در داخل کارگاه سرکوب و خاموش نماید، جنبش خود 
با حضور  دیار خود کردند و همراه  کارگاهی وارد مردم شهر و  از چارچوب  را 
خانواده های خود در سطح شهر حمایت اجتماعی مردم همشهری و هم دیار خود 
را جذب نمودند؛ و بدین ترتیب بود که کارگاه خود را بدل به شهر و جامعه کردند.

سادسًا از دیگر خودویژگی های جنبش کارگاهی کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد 
اعتقاد  این بود که در تمامی مراحل حرکت چهره اسالم رادیکال مورد  اهواز در 
خود را به نمایش گذاشتند. هر چند که حزب پادگانی خامنه ای تالش می کردند تا 
برچسب مارکسیستی زدن به این جنبش رادیکال مذهبی حمایت اجتماعی مردم را 
از آنها سلب نمایند. قابل ذکر است که در این رابطه جنبش کارگاهی کارگران هپکو 
و آذرآب عکس جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز عمل کردند و همین 
امر باعث گردید که جنبش کارگران هپکو و آذرآب نتوانند حمایت اجتماعی مردم 

اراک را جذب نمایند.

سابعًا استقالل هویتی و تشکیالتی جنبش کارگران نیشکر هفت و فوالد اهواز از 
جناح های درون حکومتی و جریان های سیاسی داخل و خارج از کشور از دیگر 

اهرم های موفقیت این جنبش بود.

باری، آفت های ثالثه جنبش دانشجوئی ایران باعث شکست و سرکوب این جنبش 
توسط حزب پادگانی خامنه ای به خصوص در عاشورای سال 88 شد و به موازات 
شکست جنبش دانشجوئی در سال 88 بود که باز جنبش دانشجوئی وارد فرایند 
رکود خود شد و برای مدت 4 سال یعنی تا پایان دوران دولت پوپولیسم غارت گر 

احمدی نژاد این رکود ادامه پیدا کرد.

قابل ذکر است که دولت احمدی نژاد در چهار سال دوم عمر خود به علت زهری 
که از جنبش دانشجوئی در سال 88 چشیده بود بیشترین سمبه سرکوب خود را 
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بر روی پروژه پادگانی کردن دانشگاه ها و سرکوب همه جانبه جنبش دانشجویی 
ایران گذاشت؛ که البته عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. )الحمد هلل الذي جعل 
اعدائنا من الحمقاء( زیرا همین پادگانی کردن دانشگاه ها )در چارچوب سیاست 
عریان سرکوب حزب پادگانی خامنه ای( توسط دولت دهم احمدی نژاد باعث شد 
که جنبش دانشجوئی به صورت خود بخودی و غیر برنامه ریزی شده و به صورت 
غریزی استراتژی حرکت خودش را تغییر بدهد. به این ترتیب که تا دولت دهم 
احمدی نژاد جنبش دانشجوئی استراتژی مطالباتی خودش را در عرصه دانشگاه ها 
تعریف می کرد؛ اما از دولت نهم و دهم احمدی نژاد به علت پادگانی شدن فضای 
دانشگاه ها و سرکوب نرم افزاری و سخت افزاری جنبش دانشجوئی در این دوران، 
به  دانشگاه  »از  که  قبلی خودشان  استراتژی  به جای  که  این جنبش تالش کردند 

جامعه حرکت می کردند« به »استراتژی اجتماعی« دانشگاه تغییر بدهند.

توضیح آنکه در فرایندهای قبل از دولت نهم و دهم احمدی نژاد جنبش دانشجوئی 
در طول 70 سال حرکت خودش پیوسته به صورت غریزی و خود بخود تالش 
می کردند که جنبش خودشان را به صورت اعتراضی از سطح دانشگاه ها به سطح 
دانشگاه  دانشجویان  اعتراض  جریان  در  آن  نمونه  آنچنانکه  بکشاند  ایران  جامعه 
تهران  در  اصفهان در سال 56  به  تهران  از  دانشگاه  این  انتقال  به  آریامهر  صنعتی 
شاهد بودیم و در جریان خیزش جنبش دانشجویی 18 تیرماه 78 شاهد بودیم که 
این جنبش هر چند در آغاز از خوابگاه امیرآباد شروع شد، اما در اندک مدتی دامنه 
تا وزارت کشور در خیابان فاطمی و نماز جمعه در دانشگاه  این جنبش  حرکت 
تهران را در برگرفت. ولی در دولت های نهم و دهم به موازات پادگانی کردن کل 
دانشگاه های ایران شرایط حرکت جنبش دانشجوئی عکس فرایند قبلی خود شد. 
به این ترتیب که از آنجائیکه دیگر امکان تکوین حرکت از دانشگاه ها و خوابگاه ها 
دهم  و  نهم  دولت  دوران  در  دانشجویان  نداشت،  وجود  دانشجویی  جنبش  برای 
تالش کردند که حرکت و جنبش خود را از خانواده و شهر و دیار خود آغاز نمایند؛ 
که البته سیاستی صد در صد موفقیت آمیز بود، چراکه در این استراتژی جدید جنبش 
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دانشجوئی از آنجائیکه تعداد دانشجویان ایران بین 4/5 تا 5 میلیون نفر می باشند، 
همین کثرت کمی دانشجویان باعث می گردد تا حداقل ده میلیون خانواده ایرانی در 

شهر روستا تحت تأثیر تبلیغات سیاسی این دانشجویان قرار بگیرند.

در نتیجه همین امر باعث می گردد تا جنبش دانشجوئی بتوانند یک حرکت فراگیر 
روشنگری در جامعه ایران ایجاد کنند که البته از آنجائیکه جنبش دانشجوئی نتوانستند 
در این مرحله هم از حصار آسیب های ثالثه نجات پیدا کنند، این همه باعث گردید 
توانست حصار  دانشجویی  یازدهم، جنبش  دولت  انتخابات  با  که   92 سال  در  تا 
رکود خود را بشکند، دوباره تمامی حرکت این جنبش در خدمت ورود شیخ حسن 
روحانی )کهنه کارترین مهره امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی( به ساختمان پاستور درآمد. 
بطوریکه در این رابطه می توانیم داوری کنیم که آنچنانکه دولت هفتم سیدمحمد 
خاتمی توسط جنبش دانشجویی توانست به ساختمان پاستور راه پیدا کند، دولت 
یازدهم شیخ حسن روحانی هم توسط جنبش دانشجویی بود که توانست بر اریکه 
دولت یازدهم و دوازدهم سوار بشود؛ که البته این خوش بینی جنبش دانشجویی به 
دولت یازدهم و دوازدهم شیخ حسن روحانی تا نیمه دوم سال 96 ادامه داشت، ولی 
از نیمه اول سال 96 )فرایند پساانتخابات دولت دوازدهم در اردیبهشت ماه 96( به 
موازات اعتالی جنبش مالباختگان شرایط جدیدی در عرصه جنبش های اجتماعی 

جامعه ایران بوجود آمد.

به این ترتیب که جنبش مالباختگان برعکس دیگر جنبش های اجتماعی عالوه بر 
جمعیت بیش از دو میلیون نفری آنها در حداقل زمان ممکن با فراگیر کردن حرکت 
اعتراضی خود در شهرهای بزرگ و کوچک کشور به سرعت رادیکالیزه و سیاسی 
شدند و در جریان حرکت خود کل رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش کشیدند. 
در نتیجه همین به چالش کشیده شدن کل حاکمیت مطلقه فقاهتی توسط جنبش 
مالباختگان باعث گردید تا جنبش های مطالباتی به موازات شکسته شدن ترس و 
وحشت آنها از دستگاه های سرکوب گر حاکمیت مطلقه فقاهتی روندی رو به اعتال 
پیدا کنند؛ که البته سنتز نهائی آن اعتالی خیزش دی ماه حاشیه نشینان کشور بود؛ و با 
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ورود و پیوند جنبش دانشجوئی به خیزش دی ماه 96 بود که با شعار: »اصالح طلب 
و اصول گرا - دیگه تمام ماجرا« جنبش دانشجوئی دوران سلطه گفتمان به اصطالح 
توسط  نو  پایان رسید؛ و فصلی  به  فقاهتی  مطلقه  از درون حاکمیت  اصالح طلبی 

جنبش دانشجوئی در حرکت تحول خواهانه جامعه ایران بوجود آمد.

پایان دو دهه سلطه گفتمان به اصطالح اصالحات از باال و توسط جناح های درونی 
حکومت توسط جنبش دانشجوئی در پایان خیزش دی ماه 96 باعث گردید که:

اوالً هر دو جناح درون حاکمیت در قلع و قمع خیزش دی ماه 96 هم دست و هم 
داستان بشوند.

ثانیًا جناح به اصطالح اصالح طلبان درون حکومتی جهت بازتولید گفتمان ورشکسته 
اصالح طلبی )از درون حکومت توسط حکومت و از مسیر صندوق های رأی مهندسی 
پساسرکوب خیزش  فرایند  در  را( تالش کردند که  پادگانی خامنه ای  شده حزب 
دی ماه 96 توسط نامه های سرگشاده و مصاحبه و مناظره ها، در قامت اپوزیسیون 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ظاهر بشوند که البته یخ آنها نگرفت، چراکه دیگر حزب 
پادگانی خامنه ای جهت تثبیت و نهادینه کردن قدرت متزلزل شده خود تصمیم به 
تک پایه ای کردن کل نظام در چارچوب رویکرد هسته سخت رژیم و جریان هزار 

تکه به اصطالح اصول گرا گرفته بود.

باری بدین ترتیب بود که از سال 96 یعنی در فرایند پساانتخابات دولت دوازده با 
اعتالی جنبش مالباختگان شرایط جدیدی بر جامعه ایران و جنبش های مطالباتی و 
جنبش دانشجویی حاکم گردید، بنابراین جنبش دانشجوئی در مرحله پساانتخابات 
مطالباتی  اجتماعی  جنبش های  اعتالی  موازات  به  دوازدهم  دولت   96 اردیبهشت 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران )از جنبش کارگری گرفته تا جنبش معلمان و 
بازنشستگان و زنان و غیره( وارد فرایند نوینی از حرکت خود شد که از مشخصات 
پساانتخابات  مرحله  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  جدید  فرایند  خودویژگی های  و 

دولت دوازدهم عبارتند از اینکه:
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سال  )چهل  برعکس  خود  جدید حرکت  فرایند  در  ایران  دانشجوئی  جنبش  اوالً 
گذشته دوران عمر رژیم مطلقه فقاهتی( با شعار: »اصالح طلب و اصول گرا - دیگه 
تمام ماجرا« هویت مستقل دیسکورسی و سیاسی و جنبشی خود را اعالم کردند و 
با جدا کردن پیوند خود با جناح های درونی قدرت حاکم به دوران دو دهه سلطه 
گفتمان به اصطالح اصالح طلبی توسط جناح درونی قدرت حاکم )در چارچوب 
پایان  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  رأی  صندوق های  و  والیت مدار  اساسی  قانون 
همین  توسط   76 خرداد  از  که  اصالح طلبانه ای  اصطالح  به  گفتمان  همان  دادند. 
همین  دوش  بر  توانست  خاتمی  محمد  سید  و  نشست  بار  به  دانشجوئی  جنبش 
که  بشود؛  پاستور  ساختمان  وارد  سال   8 برای  و  بشود  سوار  دانشجویی  جنبش 
باالخره در پایان 8 سال، خروجی نهائی حرکت سید محمد خاتمی آن شد که وقت 
رفتن از ساختمان پاستور خطاب به جنبش دانشجوئی یعنی ولی نعمتان خودش 

گفت: »من در دستگاه حاکمیت مطلقه فقاهتی جز یک تدارکاتچی بیشتر نبودم.«

ثانیًا جنبش دانشجویی ایران در فرایند جدید حرکت خود پس از قطع پیوند خود 
با قطب های قدرت و پس از پشت کردن به گفتمان جناح به اصطالح اصالح طلبان 
درون حکومتی با تغییر رویکرد گذشته خود، پیوند با جنبش های اجتماعی مطالباتی 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران در دستور کار خود قرار دادند که شعار: »فرزندان 
کارگرانیم - کنارتان می مانیم« جنبش دانشجویی ایران در این رابطه قابل تحلیل و 
تفسیر می باشد. فراموش نکنیم که جنبش دانشجوئی ایران در عرصه اعتالی جنبش 
کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز بود که شعار: »فرزندان کارگرانیم - کنارتان 

می مانیم« مطرح کرد.

تغییر رویکرد  از  فرایند جدید حرکت خود پس  ایران در  دانشجویی  ثالثًا جنبش 
توسط  و  قدرت  درونی  جناح های  طریق  از  و  باال  از  )اصالحات  گذشته اش 
صندوق های رأی مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و در چار چوب قانون 
و  جنبشی خودجوش  رویکرد  به  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  والیت مدار  اساسی 
بزرگ  جبهه  دو  در  مطالباتی  و  اجتماعی  یافته  تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده 
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آزادی خواهانه و برابری طلبانه و رویکرد جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین 
روی آورد؛ و لذا بدین ترتیب است که جنبش دانشجوئی ایران در فرایند جدید 
خود تالش می نماید تا »در قامت جنبش، جنبش های مطالباتی جامعه رنگین کمان 
سیاسی و اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی و قومی ایران و موتور محرکه جنبش های 
پائین  از  یافته  تکوین  دینامیک و مستقل  خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر 

جامعه ایران، ظاهر بشود.«

اینکه  برای  فرایند جدید حرکت خود  تردید جنبش دانشجویی در  بدین  بنابراین 
بتواند نقش هدایت گری و سازماندهی و تئوری پردازی جنبش های مطالباتی جامعه 
ایران را در دست بگیرد، الزم است که پیش از آن خالء 70 ساله گفتمان جنبشی 
خودش را مورد بازسازی و واسازی و به سازی و نوسازی قرار بدهد، چرا که تا 
مانند گذشته بخواهند در چارچوب گفتمان های  ایران  زمانیکه جنبش دانشجویی 
خارج از جنبش خود حرکت کنند، آنچنانکه در 70 سال گذشته عمر حرکت این 
جنبش شاهد بوده ایم، برای این جنبش راهی جز دنباله روی از جریان های سیاسی و 

جناح های درونی حکومت باقی نمی گذارد.

رویکرد  چارچوب  در  تنها  که  گذشته  برعکس  ایران  دانشجویی  جنبش  رابعًا 
متوسط  طبقه  بر  برابری طلبانه(  جبهه  با  پیوند  و  تکیه  )بدون  خود  آزادی خواهانه 
بر جبهه  تکیه  کنار  باید در  فرایند جدید حرکت خود  تکیه می کردند، در  شهری 
یا  برابری طلبانه  جبهه  بر  ایران  بزرگ  جامعه  شهری  متوسط  طبقه  آزادی خواهانه 
عدالت خواهانه نیز تکیه داشته باشند. بدون تردید تنها در این رابطه است که جنبش 
دانشجوئی ایران می توانند به جایگاه تاریخی خود در جامعه بزرگ ایران که سر پل 
اتصال بین دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
می باشد و همچنین سر پل بین طبقه متوسط شهری با طبقه زحمتکشان و پائینی های 

جامعه ایران است، دست پیدا کنند.

خامسا جنبش دانشجویی ایران در فرایند جدید حرکت خود می بایست برعکس 70 
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سال گذشته که حرکت خود را محدود به دانشگاه ها می کرد، با عنایت به جمعیت 
4/5 میلیون نفری دانشجویان دانشگاه های ایران در شرایط فعلی )که خود معرف 
ایران می باشد( الزم  میلیون خانواده شهر و روستاهای  با حداقل 4/5  پیوند  توان 
از جامعه بزرگ  فاز  این  این جنبش حرکت خودشان را در  و ضروری است که 
ایران شروع بکنند. طبیعی است که با چنین تغییری در رویکرد جنبش دانشجوئی 
دیگر امکان سرکوب این جنبش توسط دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم 
سیاست  رابطه  همین  در  که  است  واضح  پر  ندارد.  وجود  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
و سخت افزاری  نرم افزاری  کردن  پادگانی  جهت  خامنه ای  پادگانی  حزب  گذشته 
فضای دانشگاه های ایران نمی تواند آنچنانکه در 20 سال گذشته شاهد بودیم باعث 

سرکوب جنبش دانشجویی ایران بشود.

سادسًا جنبش دانشجوئی ایران در فرایند جدید حرکت خود باید برعکس گذشته 
و هرگز حرکت  نمایند  را حفظ  پیوسته هویت جنبشی خود  ساله عمر خود   70
پائین  جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک تکوین یافته از 
خود را در چارچوب احزاب سیاسی برون از این جنبش یا حرکت های چریک گرا 
و ارتش خلقی و غیره و یا تشکیالت حکومتی تزریق شده از باالی رژیم مطلقه 
عبارت  به  نکنند  نهادینه  و  دنباله روی  و  قالب ریزی  ایران  دانشگاه های  در  فقاهتی 
دیگر جنبش دانشجویی ایران باید پیوسته بداند که »جنبش دانشجویی ایران یک 

جنبش است نه یک حزب و انجمن و ارتش خلقی و غیره.«

لذا بدین ترتیب است که جنبش دانشجویی دیگر مانند گذشته 70 سال عمر حرکت 
یا  سیاسی  جریان های  سربازگیری  و  یارگیری  برای  آماده  بستر  نمی توانند  خود 
چانه زنی  قدرت  بردن  باال  برای  پائین  از  فشار  درونی حکومت جهت  جناح های 

خود، در عرصه تقسیم باز تقسیم بین جناح درونی حکومت بشوند.

در  را  خود  اصلی  وظیفه  باید  خود  جدید  فرایند  در  دانشجویی  جنبش  سابعًا 
چارچوب »پیشگامی« جنبش های مطالباتی جامعه بزرگ ایران در دو جبهه بزرگ 
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آزادی خواهانه و برابری طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تعریف نمایند. لذا 
در این رابطه است که دنباله روی از خیزش های اتمیزه و جنبش های آکسیونی و 
می باشد چراکه حداقل  قاتل  عنوان سم  به  ایران  دانشجویی  برای جنبش  خیابانی 
فونکسیون این رویکرد دنباله روانه جنبش دانشجویی ایران گرفتار شدن در ورطه 
پوپولیسم می باشد. تجربه جنبش دانشجوئی در مشارکت در خیزش دی ماه 96 به 
است  است و مشتی  آن خیزش عظیم، خود مصداقی  دنباله رو  نیروی  عنوان یک 

نمونه خروار، چرا که خیزش دی ماه 96 دارای این خودویژگی ها بود:

الف – هر چند خیزش دی ماه 96 یک حرکت خودجوش تکوین یافته از پائین و 
یک حرکت فقرستیزانه بود، ولی نباید فراموش کنیم که آبشخور اجتماعی آن خیزش 
حاشیه نشینان شهرهای ایران بودند که بارزترین مشخصه حرکت حاشیه نشینان اتمیزه 
بودن حرکت آنها است، به عبارت دیگر در حرکت حاشیه نشینان وحدت درونی و 
سازماندهی یا تشکیالت نه به صورت عمودی و نه به صورت افقی وجود ندارد. 
در نتیجه همین آفت و آسیب اتمیزه مهمترین بستری است جهت نفوذ نیروهای 
بیرونی در راستای انحراف حرکت آنها که پوپولیسم بارزترین این نیروها می باشد.

ب - خیزش دی ماه 96 که از شهر مشهد آغاز شد و در ادامه آن بیش از 110 شهر 
و  سازماندهی خودجوش  فقدان  علت  به  برگرفت،  در  را  ایران  و کوچک  بزرگ 
فقدان رهبری درون جوش در اندک مدتی توسط دخالت دستگاه های چند الیه ای 
پیرو  برانداز  خارج نشین  جریان های  دخالت  و  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر 
رویکرد رژیم چنج مثلث ترامپ – نتانیاهو- بن سلمان از مسیر خیزش فقرستیزانه 
مطالباتی خارج شد و مسیر غیر قابل کنترل آنتاگونیستی در پیش گرفت که همان 
مسیر آنتاگونیستی باعث گردید تا در اندک مدتی شرایط و بسترها برای سرکوب 

این خیزش عظیم توسط حزب پادگانی خامنه ای فراهم بشود.

ج - خیزش دی ماه 96 به علت اینکه هیچگونه پیوندی با جنبش های مطالباتی دو 
جبهه بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه جامعه بزرگ ایران نداشت، این خیزش 
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عظیم نتوانست از جوهر اعتراضی خود وارد فرایند اعتصابی جهت تغییر توازن قوا 
میدانی با دستگاه های سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای بشوند.

د - خیزش دی ماه 96 به علت عدم مدیریت و خودسازماندهی و غیبت رهبری 
آزادی خواهانه  )جبهه  شهری  متوسط  طبقه  با  نتوانست  دینامیک  و  درون جوش 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران جهت جذب حمایت آنها( پیوند ایجاد نماید، در 
نتیجه همین امر باعث گردید تا خیزش فوق در محدوده حرکت صرف سلبی )نه 

ایجابی( فقرستیزانه باقی بماند.

ه – خیزش دی ماه 96 گرچه به علت خواستگاه حاشیه تولیدی آن حرکتی از پائین 
داشت، ولی به علت فقدان برنامه و فقدان مدیریت و غیبت سازماندهی و خالء 
رهبری این خیزش نتوانست با طبقه کارگر ایران پیوند میدانی پیدا کند. پر واضح 
با طبقه  میدانی  اگر کنش گران خیزش دی ماه 96 می توانستند در عرصه  است که 
به جنبش  بدل  این خیزش می توانست  تردید  بدون  کنند،  پیدا  پیوند  ایران  کارگر 
هرگز  که  بشود؛  کشور  در سطح  فراگیر  و خودرهبر  و خودسازمانده  خودجوش 
دیگر امکان سرکوب این خیزش توسط حزب پادگانی خامنه ای وجود نمی داشت.

و - پراکندگی در شعارها که معلول خالء مدیریت و رهبری و سازماندهی بود، 
از دیگر خودویژگی های خیزش دی ماه 96 بود که البته همین پراکندی در شعارها 
جریان های  تبلیغات  و  خارج نشین  جریان های  نفوذ  برای  شرایط  تا  گردید  باعث 
طرفدار رژیم چنج خارجی فراهم بشود و آنچنان این آش شور شده بود که حتی 
حاشیه  در  توانستند  خود  اجاره ای  آدم های  توسط  هم  خارج نشین  سلطنت طلبان 
تظاهرات مشهد شعار »رضا شاه روحت شاد« بدهند؛ و از آن آدم های اجاره ای خود 

هم برای بوق های امپریالیسم خبری فیلم و صدا بگیرند.

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:

1 - جنبش دانشجویی ایران در طول 78 سال عمر حرکت خود )از شهریور 20 الی 
االن( هرگز نتوانسته اند به گفتمان سازی حرکت درون جوش خود دست پیدا کنند. 



/145امروز زیر پوست جامعه دانشگاهی ایران

در نتیجه همین خالء گفتمان جنبشی باعث گردیده است تا جنبش دانشجویی در 
طول 78 سال عمر حرکت خود نتوانند به صورت دینامیک حرکت کنند و پیوسته 
حرکت آنها صورت دنباله روی از گفتمان های مسلط جریان های سیاسی بیرون از 
این جنبش داشته است؛ و بدین خاطر در این رابطه است که ما بر این باوریم که تا 
زمانیکه جنبش دانشجوئی در ادامه حرکت جنبشی خود نتوانند به گفتمان جنبشی 
و  سیاسی  مستقل  هویت  نمی توانند  دانشجویی  جنبش  کنند،  پیدا  دست  دینامیک 

تشکیالتی و اجتماعی خود را حاصل نمایند.

البته همین خالء و آسیب باعث گردیده است که اعتالی جنبش دانشجویی ایران 
در طول 78 سال گذشته عمر این جنبش پیوسته در گرو اعتالی جنبش های دیگر 
اجتماعی جامعه ایران باشد؛ یعنی تا زمانیکه دیگر جنبش های اجتماعی به حرکت 
در نیایند، جنبش دانشجویی فی نفسه به عنوان پیشگام یا پیشاهنگ یا پیشرو هرگز 
نمی توانند در جامعه بزرگ ایران مادیت و اعتال پیدا کنند. البته فونکسیون فاجعه بار 
داشته اند.  متفاوت  صورت  مختلف  مقاطع  در  دانشجوئی  جنبش  رویکرد  این 
بطوریکه در دهه 20 فونکسیون منفی این رویکرد باعث گردید تا در کودتای 28 
مرداد 32 جنبش دانشجوئی غایب اصلی آن صحنه باشند؛ و در عرصه جنبش ضد 
با  تا  گردید  باعث  دانشجویی  رویکرد جنبش  این  ایران  مردم   57 سال  استبدادی 
دنباله روی از روحانیت موج سوار شرایط برای تثبیت هژمونی روحانیت دگماتیست 
حوزه های فقاهتی بر انقالب ضد استبدادی مردم ایران فراهم بکنند؛ و در جریان 
انتخابات دولت هفتم خرداد 76 این رویکرد جنبش دانشجویی باعث گردید تا سید 
محمد خاتمی بتواند عالوه بر ورود به ساختمان پاستور جریان فکری خودش را 
به گفتمان مسلط )به اصطالح  برای مدت دو دهه بدل  توسط جنبش دانشجویی 

اصالح طلبی از طریق حکومت( بر جامعه ایران بکند.

2 - حزب و جنبش و هر گونه حرکتی باید در خود جامعه ایران و در داخل کشور 
ساخته بشوند نه در خارج از کشور بیرون از مردم و دانشجویان ایران، بنابراین اتاق 
فکر جنبش دانشجوئی و هر گونه جنبش اجتماعی و سیاسی مربوط به جامعه ایران 
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باید در داخل کشور باشند تا توانائی مدیریت میدانی این جنبش ها و احزاب وجود 
داشته باشد. تجربه 150 ساله حرکت تحول خواهانه جامعه بزرگ ایران نشان داده 
است که هر گونه حزب سازی و جنبش سازی و ارتش سازی خارج از کشور برای 
جامعه ایران محکوم به شکست بوده است؛ و تنها جنبش ها و حزب ها و حرکت هائی 
توانسته اند در 150 ساله حرکت تحول خواهانه جامعه ایران موفق بشوند که از درون 
خود این جامعه و سنتز حرکت خود این جامعه رنگین کمان فرهنگی و سیاسی و 

اعتقادی ایران بوده اند.

لذا به همین دلیل است که کنش کران اصلی جنبش دانشجوئی ایران باید به این نکته 
کلیدی عنایت بکنند که رمز موفقیت و اعتالی جنبش دانشجوئی در این نهفته است 
دانشجوئی و  با حرکت  تنگاتنگ  پیوند  در  دینامیکی و  با رویکرد  این جنبش  که 
حرکت جنبش های مطالباتی صنفی و سیاسی و اجتماعی گروه های مختلف جامعه 
جنبش  که  است  آن  امر  این  انجام  الزمه  که  پیداست  پر  کنند.  پیدا  تکوین  ایران 
دانشجوئی ایران عالوه بر اینکه باید با رویکرد تطبیقی به گفتمان سازی حرکت خود 
دست بزنند، از هرگونه رویکرد انطباقی به گفتمان های برون از جنبش دانشجوئی 
ایران خودداری کنند، چراکه تمامی هزینه های مکرر گذشته جنبش دانشجویی ایران 
مربوط به همین رویکرد انطباقی جنبش دانشجویی ایران به گفتمان های برون از این 

جنبش بوده است.

از دهه 20 که جنبش دانشجویی ایران پروسه تکوین خودش را آغاز کرده است، 
این رویکرد انطباقی جنبش دانشجوئی به گفتمان وارداتی حزب توده شکل گرفت 
به گفتمان وارداتی  ایران  دانشجوئی  انطباقی جنبش  و در دهه 40 همین رویکرد 
چریک گرائی مدرن در سه شاخه مذهبی و ملی و غیر مذهبی ادامه پیدا کرد؛ و در 
سال 57 همین رویکرد انطباقی به گفتمان ارتجاعی و دگماتیست والیت فقیه ادامه 
انطباقی جنبش دانشجویی به گفتمان به  پیدا کرد؛ و از خرداد 76 همین رویکرد 
اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی برای مدت دو دهه ادامه پیدا کرده است؛ که 
البته سنتز و حاصل همه این رویکردهای انطباقی جنبش دانشجویی ایران در 78 
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سال گذشته عمر این جنبش آن بوده است که این جنبش هرگز نتوانسته است به 
صورت دینامیک و خودجوش و تطبیقی و خودرهبر حرکت نمایند.

در نتیجه همین امر باعث گردیده است تا پیوسته جنبش دانشجویی ایران به صورت 
ایران حرکت نمایند. عدم  یک جنبش دنباله رو جریان های سیاسی جامعه سیاسی 
همبستگی و پیوستگی درونی جنبش دانشجوئی ایران به خصوص در 40 سال عمر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مولود همین رویکرد انطباقی جنبش دانشجوئی ایران به 
گفتمان های بیرون از این جنبش بوده است و البته حاصل دیگری که این رویکرد 
انطباقی جنبش دانشجویی به همراه داشته است، این بوده است که چه در دهه 20 
حاکمیت گفتمان حزب توده و چه در دهه 40 حاکمیت گفتمان چریک گرایی مدرن 
و چه در فرایند تکوین و اعتالی جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سالهای 56 
تا 58 حاکمیت گفتمان والیت فقیه دگماتیست و ارتجاعی حوزه های فقهی و چه 
در دهه 60 کودتای فرهنگی و چه در دهه 70 و 80 حاکمیت گفتمان اصالح طلبی 
درون نظام، جنبش دانشجوئی ایران به عنوان مرکز ثقل یارگیری و سربازگیری و 

جذب نیرو برای کنش گران اصلی آن گفتمان ها بوده است.

انطباقی  رویکرد  ایران  دانشجویی  جنبش  که  زمانی  تا  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
خودش را به گفتمان های برون از این جنبش دانشجویی در داخل و خارج از کشور، 
به رویکرد تطبیقی بدل نسازند، هرگز نمی توانند در عرصه حرکت جنبشی خود به 
صورت دینامیک اقدام به گفتمان سازی بکنند، زیرا تا زمانیکه جنبش دانشجویی به 
صورت دینامیک و تطبیقی در عرصه جنبش خودجوش و خودسازماندهی اقدام به 
گفتمان سازی جنبشی نکنند، نه تنها نمی توانند اقدام عملی سازمان گرایانه جنبشی 
خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر خود را نهادینه بکنند و نه تنها نمی توانند 
با  نمی توانند  تنها  نه  و  کنند  پیدا  دست  جنبشی  درون  پیوستگی  و  همبستگی  به 
جنبش های مطالباتی صنفی و سیاسی و اجتماعی و ملی و قومی پیوند دیالکتیکی 
اعتالبخش برقرار نمایند و نه تنها نمی توانند به نقش تاریخی خودشان در شرایط 
امروز جامعه ایران )که عبارت است از »موتور حرکت یا جنبش جنبش های مطالباتی 
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ایران در راستای دستیابی به جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین«( دست پیدا 
کنند، مهم تر از همه اینکه جنبش دانشجویی ایران نخواهند توانست به هویت مستقل 
جنبشی خود در عرصه میدانی و فرهنگی و تشکیالتی در برابر جریان های سیاسی 
جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور و جناح های درونی حاکمیت مطلقه 

فقاهتی دست پیدا کنند.

جنبش  وظیفه  فوری ترین  که  باوریم  این  بر  ما  که  است  رابطه  این  در  بنابراین 
»گفتمان  به  دستیابی  ایران  تاریخ  تندپیچ  این شرایط حساس  در  ایران  دانشجویی 
جنبشی« توسط اتاق فکر خود جنبش دانشجویی ایران در داخل کشور با رویکرد 
تطبیقی و به صورت دینامیک می باشد. فراموش نکنیم که اتاق فکر جنبش دانشجویی 

ایران در داخل کشور جهت گفتمان سازی تطبیقی و دینامیک خود:

آزادی خواهانه  پایه دو مؤلفه  بر  ایران  تطبیقی جنبش دانشجویی  باید گفتمان  اوالً 
و برابری طلبانه باشد چراکه جنبش دانشجوئی ایران رسالت سرپلی بین دو جبهه 
بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه یا بین طبقه متوسط شهری و طبقه زحمتکشان 
ایران می باشند(  پائینی های جامعه بزرگ و رنگین کمان  )شهر و روستا که همان 

دارند.

ثانیًا گفتمان جنبش دانشجویی باید یک »گفتمان جنبشی« بر پایه جنبش خودجوش 
که  حزبی«  »گفتمان  نه  باشد  پائین  از  یافته  تکوین  خودرهبر  و  خودسازمانده  و 

ضرورتًا حرکتی از باال به پائین می باشد.

کاالسازی  ضد  و  سرمایه داری  ضد  گفتمان  باید  دانشجویی  جنبش  گفتمان  ثالثًا 
از محیط  نیروی کار و  از  مناسبات سرمایه در تمامی عرصه های کاالزدایی کردن 

زیست و از آموزش و غیره باشد.

رابعًا گفتمان دانشجوئی باید بر پایه چهار نوع کنش گری دانشجویی استوار باشد: 
کنش گری اجتماعی، د –  کنش گری مدنی، ج –  کنش گری صنفی، ب –  الف – 

کنش گری سیاسی.
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الف - در عرصه »کنش گری صنفی« جنبش دانشجویی ایران )جهت فراگیر کردن 
حرکت و تشکیالت و سازماندهی خود در چارچوب 4/5 میلیون دانشجویان موجود 
در حال تحصیل در سطح دانشگاه های داخل کشور( باید جنبش دانشجویی ایران 
بتواند مشکالت صنفی دانشجویان )از هزینه های تحمیلی آموزشی بر دانشجویان 
کشور که حتی مخالف قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد گرفته تا 
داخل  دانشجویان  تمامی  مطالباتی  عنوان جنبش  به  غیره(  و  مشکالت خوابگاهی 
کشور مطرح نمایند و در راستای حل این مشکالت و مطالبات فراگیر و همگانی 

دانشجویان کشور جنبش دانشجوئی باید مبارزه نمایند.

دریابند  وقتی  دانشگاهی کشور  جامعه  دانشجوی  میلیون   4/5 که  است  واضح  پر 
دیگر  می باشند،  آنها  مطالبات صنفی  دنبال کسب  به  دانشجویی کشور  که جنبش 
تا در راستای کسب آن مطالبات سفره خود را از سفره جنبش  مجبور نمی باشند 
که  باوریم  این  بر  ما  که  است  رابطه  این  در  بنابراین  کنند،  ایران جدا  دانشجویی 
به  کشور  دانشجویان  صنفی  مشکالت  از  دانشجویی  جنبش  بی تفاوتی  گونه  هر 
مثابه سکتاریست این جنبش می باشد. نکته ای که در این رابطه جنبش دانشجوئی 
عرصه حرکت  در  اینکه  از  است  عبارت  باشند  داشته  ویژه ای  عنایت  آن  به  باید 
صنفی و جنبش مطالباتی دانشجویان باید در نظر داشته باشند که دستگاه های چند 
فرهنگی  پساکودتای  فرایند  طول  در  خامنه ای  پادگانی  حزب  سرکوب گر  الیه ای 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و بازگشایی دانشگاه ها و تصفیه های فراگیر دانشجویی و 
اساتید دانشگاه ها و پادگانی کردن دانشگاه های کشور جهت نهادینه کردن حضور 
از همان آغاز تالش کرده اند  نرم افزاری  پادگانی خود به صورت سخت افزاری و 
توسط  اساتید دست ساز خود،  تزریق  و  دانشجو  در جذب  منهای سهمیه بندی  تا 
اسالمی  انجمن های  تا  دانشگاهی  بسیج  از  نهادهای دست ساز خود  کردن  نهادینه 
و غیره و مدیریت کردن این نهادهای دست ساز درون دانشگاهی از بیرون توسط 
دستگاه های چند الیه ای امنیتی سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای و همچنین قرار 
دانشگاه های  در  نهادهای دست ساز حکومتی  این  اختیار  در  امکانات صنفی  دادن 
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کشور شرایط برای جذب دانشجویان به این نهادهای حکومتی و به محاق کشانیدن 
جنبش دانشجویی ایران فراهم کنند.

برابر  در  ایران  دانشجویی  جنبش  بی تفاوتی  که  است  رابطه  این  در  ترتیب  بدین 
در  نهادهای دست ساز حکومتی  این  تقویت  بسترساز  دانشجویان  مطالبات صنفی 
دولت  یعنی  احمدی نژاد  دوره  از  که  باشد  یادمان  می شوند.  کشور  دانشگاه های 
نهم و دهم که به صورت فراگیر دانشگاه های ایران پادگانی شدند و دستگاه های 
چند الیه ای سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای به صورت عریان و همه جانبه در 
دانشگاه های کشور حضور پیدا کردند حتی جنبش دانشجویی ایران و دانشجویان 
سیاسی دانشگاه های ایران جهت کسب مطالبات صنفی خود مجبور هستند از طریق 
البته  و  نمایند  اقدام  دانشگاه های کشور  نهادهای دست ساز حکومتی درون  همین 
دلیل این امر همان است که غیر از این نهادهای دست ساز حکومتی امکان رویش 

نهادهای غیر حکومتی به صورت علنی در دانشگاه های ایران وجود ندارد.

بورزد  تاکید  آن  بر  باید  دانشجوئی  جنبش  گفتمان  که  کنش گری  دومین   – ب 
دانشجویی  جنبش  چند  هر  مدنی  کنش گری  عرصه  در  است«.  مدنی  »کنش گری 
ایران مجبور به پیوند اجتماعی با جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین مردم 
بدارد  دور  نظر  از  نباید  رابطه  این  در  این جنبش  که  نکته ای  ولی  می باشد،  ایران 
اینکه »حرکت مدنی« این جنبش باید مانند »حرکت مطالباتی« این جنبش از خود 
به مسجد  رواست،  خانه  به  که  »چراغی  )چراکه  بشود  دانشگاه های کشور شروع 
حرام است«( و دلیل این امر همان است که »بدون مبارزه مدنی با موانع حقوق مدنی 
به وسیله  دانشگاه ها  پادگانی کردن  توسط  )که  دانشگاه های کشور  در  دانشجویان 
حزب پادگانی خامنه ای بر دانشجویان کشور تحمیل شده است( امکان آزادسازی 

انرژی های متراکم شده جامعه دانشجویان کشور وجود ندارد.«

انرژی های  »استحاله  ایران  دانشجوئی  جنبش  رسالت  بزرگترین  که  باشد  یادمان 
استحاله  آن  ادامه  در  و  مدنی  انرژی های  به  کشور  دانشگاهی  جامعه  اجتماعی 
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انرژی های مدنی جامعه دانشگاهی کشور به انرژی های سیاسی می باشد«. پر واضح 
نمی توانند حرکت  ایران  دانشجوئی  فرایندی، جنبش  استحاله  این  بدون  که  است 
خود را فراگیر نمایند. لذا در همین رابطه است که جنبش دانشجویی ایران باید در 
راستای کسب »حقوق مدنی جامعه دانشگاهی کشور« تمامی موانع مدنی تحمیلی 
حزب پادگانی خامنه ای بر دانشگاه های کشور را به چالش بکشند. بدون تردید این 
حرکت از مبارزه با موانع مدنی تحمیلی بر زنان دانشجو در دانشگاه ها )که مولود 
رویکرد زن ستیزانه اسالم فقاهتی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر زنان دانشجو که 
بیش از 68درصد دانشجویان کشور هستند، می باشد( شروع می شود و تا مبارزه با 
ستاره دار کردن و کنترل دانشجویان توسط دوربین ها و محافظین امنیتی و کمیته های 

به اصطالح انظباطی و غیره ادامه پیدا می کنند.

پر پیداست که تا زمانیکه دانشجویان در دانشگاه های کشور نتوانند از »حقوق مدنی« 
خود برخوردار بشوند، هرگز جامعه دانشگاهی کشور نمی توانند در جامعه و شهر 
و روستاها و خانواده خود از حقوق مدنی آنها دفاع نمایند، چراکه »ذات نایافته از 

هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش.«

ج – سومین کنش گری که گفتمان دانشجویی باید بر آن استوار باشد »کنش گری 
اجتماعی« است. یادمان باشد، آنچنانکه قباًل هم مطرح کردیم، »کنش گری اجتماعی« 
جنبش دانشجویی ایران از زمانی در جامعه بزرگ و رنگین کمان سیاسی و فرهنگی 
و اجتماعی و قومی و مذهبی و غیره ایران شکل گرفت که با پادگانی کردن تمام 
ایران )به خصوص در دوران دولت  عیار نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه های 
دانشجویان  برای  دیگر  خامنه ای،  پادگانی  توسط حزب  احمدی نژاد(  دهم  و  نهم 
نهادهای  از  مستقل  سیاسی،  و  مدنی  و  صنفی  کنش گری  هیچگونه  امکان  ایران 
تحمیلی و تزریقی دست ساز حکومتی )که از بیرون توسط دستگاه های چند الیه ای 

سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای مدیریت می شدند( وجود نداشت.

در نتیجه همین امر باعث گردید تا جامعه دانشگاهی کشور که بیش 4/5 میلیون 
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دانشگاهی  جامعه  ایران  نفری  میلیون   80 کشور  در  و حداقل  دارند  نفر جمعیت 
کشور می توانند با 4/5 خانواده خودشان ارتباط مدنی و سیاسی داشته باشند، خود 
همین امر معرف آن است که یک چهارم کل جمعیت کشور در دایره کنش گری 
نتیجه همین  دارند. در  قرار  دانشگاهی کشور  اجتماعی و مدنی و سیاسی جامعه 
پتانسیل عظیم جامعه دانشگاهی کشور باعث گردید ه است تا این پتانسیل عظیم )در 
فرایند پساپادگانی کردن دانشگاه ها توسط حزب پادگانی خامنه ای( جهت اجرای 
مسئولیت اجتماعی خود در جامعه بزرگ ایران )بر خالف بیش از نیم قرن رویکرد 
گذشته جنبش دانشجوئی ایران که همیشه جنبش دانشجویی در محدوده دیوارهای 
دانشگاه ها مبارزه سیاسی و مدنی و اجتماعی خود را استارت می زدند( در فاز جدید 
جامعه دانشگاهی کشور، حرکت روشنگری خودشان را از جامعه و خانواده شروع 

کنند.

از دوران  ایران  اجتماعی کردن حرکت روشنگری جامعه دانشگاهی  باری، همین 
دولت نهم و دهم احمدی نژاد بود که شرایط و جایگاه تاریخی جامعه دانشگاهی 
ایران را تغییر داد؛ و در خالء احزاب استخوان دار مستقل و غیر حکومتی در جامعه 
بزرگ ایران، جنبش دانشجویی ایران در فاز جدید حرکت خود می توانند )عالوه 
بر اینکه سر پل اتصال بین دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه اردوگاه 
بزرگ مستضعفین بشوند( نقش حزب فراگیر پائینی ها و طبقه متوسط شهری در برابر 
حاکمیت مطلقه فقاهتی و احزاب رنگارنگ دست ساز حکومتی داشته باشند. البته 
داوری ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که جنبش دانشجوئی در موضع جدید 
حرکت خود در حقیقت به جایگاه واقعی اجتماعی سیاسی تاریخی خود دست پیدا 
کرده است، چراکه تنها توسط این جایگاه اجتماعی است که جنبش دانشجویی ایران 
می توانند، آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در عرصه جنبش روشنگری ارشاد خود 
بر آن تاکید می ورزید، جنبش دانشجویی ایران به عنوان موتور حرکت یا جنبش 

جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه جامعه ایران مطرح بشوند.

د - چهارمین کنش گری که گفتمان دانشجویی ایران باید بر آن تکیه کنند، »کنش گری 
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با  می توانند  سیاسی  کنش گری  چارچوب  در  جنبش  این  زیرا  می باشد،  سیاسی« 
فراگیر کردن »جنبش مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر گروه های 
مختلف جامعه ایران در دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه جامعه بزرگ ایران، 
جامعه بزرگ ایران را به عنوان کنش گران اصلی دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه و 

برابری طلبانه درآورند.«

و  خودسازمانده  و  خودجوش  مطالباتی  و  صنفی  مبارزه  حتی  که  باشد  یادمان 
خودرهبر تکوین یافته از پائین گروه های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران، از 
زمانیکه فراگیر بشوند، خود به خود همین مبارزات مطالباتی صنفی و اجتماعی و 
مدنی، صورت سیاسی پیدا می کنند و کنش گران آن عرصه فراگیر کشوری، بدون 
تردید کنش گران سیاسی می شوند، بنابراین در این رابطه است که برای اینکه جنبش 
دانشجوئی ایران بتوانند بر مؤلفه کنش گری سیاسی )در کنار سه مؤلفه کنش گری 
صنفی و کنش گری مدنی و کنش گری اجتماعی( در جامعه بزرگ ایران دست پیدا 
کنند، استراتژی جنبش دانشجوئی نباید مانند گذشته بر کسب قدرت سیاسی و بر 

مشارکت در قدرت سیاسی با جناح های درونی حکومت تکیه داشته باشد.

به  سمت گیری  ایران  دانشجوئی  جنبش  سیاسی  کنش گری  قاتل  سم  بدون شک، 
طرف قدرت در چارچوب استراتژی کسب قدرت سیاسی یا مشارکت در قدرت 
سیاسی می باشد. همان آفتی که در طول هفتاد سال گذشته عمر جنبش دانشجوئی 
ایران )به علت رویکرد انطباقی این جنبش با گفتمان های برون از جنبش دانشجوئی 
از گفتمان حزب توده در دوره مصدق گرفته تا گفتمان چریک گرائی و تا گفتمان 
والیت فقیه خمینی و تا گفتمان به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی در رنگ های 
مختلف سفید و سبز و بنفش( دامنگیر این جنبش شده است، زیرا جنبش دانشجوئی 
ایران در 78 سال گذشته )از شهریور 20 الی االن( به هرحال جوهر سیاسی حرکت 

خودش در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت سیاسی تعریف کرده است.

دارد که  قرار  امر  این  بر  ما  باور  نهائی  رابطه است که در تحلیل  این  بنابراین در 
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پیوند  همان  چارچوب  در  ایران،  دانشجوئی  جنبش  سیاسی«  »کنش گری  جوهر 
جنبش دانشجوئی با جنبش های مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر 
بزرگ  جبهه  دو  در  ایران  جامعه  مختلف  گروه های  پائین  از  یافته  تکوین  مستقل 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، قابل تعریف می باشد 
نه در چارچوب پیوند با جناح های درونی قدرت در باال و یا در چارچوب پیوند 
با جریان های سیاسی پیرو استراتژی کسب قدرت سیاسی در جامعه سیاسی داخل 

و خارج از کشور.

خامسا گفتمان جنبش دانشجویی ایران باید بر مبنای »رویکرد تغییرگرایانه« استوار 
باشد چراکه جنبش دانشجوئی ایران به دنبال تغییر زندگی مردم ایران به سوی یک 
زندگی بهتر در جهانی بهتر است. لذا در چارچوب همین »رویکرد تغییرگرایانه« 
جنبش دانشجویی است که جنبش دانشجوئی ایران در عرصه »گفتمان سازی تطبیقی« 
)نه گفتمان سازی انطباقی مانند گذشته( خود ابتدا باید به این سؤال جواب بدهند که 
با کدامین مدل می خواهند به تغییر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی 
و فرهنگی در جامعه بزرگ و رنگین کمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زبانی و 

قومی و مذهبی ایران دست پیدا کنند؟

در پاسخ به این سؤال کلیدی است که چهار آلترناتیو در برابر جنبش دانشجوئی 
ایران قابل طرح است.

بر  کردن  تکیه  با  اصالح طلبانه  رویکرد  توسط  تنها  »تغییر  بگویند:  اینکه   - اول 
جناح های درونی قدرت از طریق صندوق های رأی مهندسی شده حزب پادگانی 
خامنه ای و در چارچوب قانون اساسی والیت مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ممکن 
و  حمایت  )با  ایران  دانشجویی  جنبش   76 خرداد  از  که  مسیری  همان  می باشد«. 
پیروی از رویکرد به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی سید محمد خانمی( در 
دو دهه گذشته دنبال کرده است و با حمایت از سید محمد خاتمی، این جنبش 
توانست سید محمد خاتمی را در دولت هفتم در برابر رقیب پر قدرت او یعنی اکبر 



/155امروز زیر پوست جامعه دانشگاهی ایران

ناطق نوری که کاندید ای حزب پادگانی خامنه ای بود به پیروزی برساند و دو دهه 
است که این جنبش بر این مسیر در رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش آن پای 

می فشارند و هنوز حتی نتوانسته اند به حداقل خواست های خود دست پیدا کنند.

دوم - آلترناتیو دوم اینکه جنبش دانشجوئی بگویند: »تغییر از طریق رویکرد رژیم 
ترامپ  مثلث  حمایت  و  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم  چنج 
نتانیاهو و بن سلمان، مثل رویکرد امروز مجاهدین خلق و سلطنت طلبان خارج نشین 
که در این شرایط تندپیچ تاریخ ایران برای حمله نظامی امپریالیسم آمریکا به خاک 
ایران فرش قرمز پهن می کنند؛ و منتظر جنگ و حمله نظامی آمریکا به ایران هستند 
)آنچنانکه در  آنها  برای کسب قدرت سیاسی  امپریالیستی شرایط  تا توسط جنگ 
هم  آلترناتیو  این  البته  که  بشود؛  فراهم  بودیم(  شاهد  لیبی  و  عراق  و  افغانستان 
آنچنانکه در چهار دهه گذشته شاهد بودیم بیش از آنکه برای آنها حامل آب باشد 
نمایش سراب است )شتر در خواب بیند پنبه دونه / گهی لپ لپ خورد گه دونه 

دونه(.

سومین آلترناتیوی که در این رابطه در برابر جنبش دانشجوئی ایران قرار  سوم – 
حاکمیت  کردن  سرنگون  توسط  انقالبی گری  طریق  از  »تغییر  بگویند:  اینکه  دارد 
مطلقه فقاهتی با روش های غیر دموکراتیک«. همان مسیری که در 40 سال گذشته 
کسب  استراتژی  چارچوب  در  )که  خارج نشین  سرنگون طلب  جریان های  تمامی 
قدرت سیاسی( به دنبال قدرت برای خود می باشند؛ و هنوز پس از 40 سال در 
خوان اول حرکت خود باقی مانده اند؛ و تنها دستاوردی که در 40 سال گذشته برای 
جامعه ایران به ارمغان آورده اند تنها و تنها باال بردن هزینه مبارزه بوده است و الغیر.

چهارم - چهارمین آلترناتیوی که در برابر جنبش دانشجوئی ایران قرار دارد اینکه 
و  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  تحول خواهانه  طریق حرکت  از  »تغییر  بگویند: 
مدنی، توسط جنبش های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از 
پائین« )در چارچوب جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر 
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دینامیک مستقل و در چارچوب روش های دموکراتیک(.

مطابق رویکرد چهارم »دموکراسی سه مؤلفه ای، اجتماعی کردن قدرت سیاسی و 
اجتماعی کردن قدرت اقتصادی و اجتماعی کردن قدرت معرفتی در جامعه بزرگ 
و رنگین کمان ایران تنها از مسیر دموکراتیک حاصل می شود« به عبارت دیگر از 
طریق مسیرهای غیر دموکراتیک نمی توان در جامعه ایران به دموکراسی سه مؤلفه ای 

سیاسی و اقتصادی و معرفتی دست پیدا کرد.

باری، بدین ترتیب است که در رویکرد چهارم یا »رویکرد تغییر از طریق حرکت 
اعتقاد  باال  از  تغییر  به  )که  آن  قبلی  آلترناتیو  سه  برعکس  مسیری  تحول خواهانه« 
دارند( در برابر جنبش دانشجوئی ایران قرار می دهد و آن »تغییر از پائین است« و 
برای دستیابی به تغییر از پائین است که جنبش دانشجویی ایران باید »بر استراتژی 
تقدم تغییر فرهنگی و تغییر اجتماعی بر تغییر سیاسی تکیه نمایند«، بنابراین بدین 
ترتیب است که تغییر تحول خواهانه از طریق جامعه مدنی جنبشی خودجوش و 
کمان  رنگین  و  بزرگ  در جامعه  پائین  از  یافته  تکوین  خودسازمانده و خودرهبر 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قومی ایران، باید به صورت محوری در گفتمان 

جنبش دانشجویی تبیین و تعریف بشود.

البته این مهم تنها در صورتی در جامعه دینی ایران قابل تحقق می باشد که عالوه بر 
اینکه در هیرارشی مراحل استراتژی جنبش دانشجوئی باید ابتدا بر جنبش فرهنگی 
در جامعه  اجتماعی  بر جنبش  باید  فرهنگی  ادامه جنبش  در  بشود و سپس  تکیه 
بزرگ ایران تکیه بشود و بر جنبش سیاسی در جامعه بزرگ ایران می بایست در ادامه 
جنبش فرهنگی و جنبش اجتماعی تاکید گردد، جهت دستیابی به جنبش فرهنگی 
در جامعه ایران از آنجائیکه جامعه ایران یک »جامعه دینی است« و دین در جامعه 
ایران می تواند به عنوان یک پتانسیل عظیم جهت تغییر اجتماعی و مدنی و سیاسی 
درآید، لذا به همین دلیل برای دستیابی به تحول فرهنگی در جامعه ایران، جنبش 
فرهنگی در جامعه ایران باید از پروژه بازسازی دینی شروع بشود، به عبارت دیگر، 
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در جامعه ایران تنها توسط جنبش اصالح دینی است که می توان به جنبش فرهنگی 
دست پیدا کرد و موفقیت هر گونه جنبش اجتماعی و مدنی و سیاسی در این جامعه 

در گرو تحقق جنبش فرهنگی از پائین می باشد.

بر این مطلب بیافزائیم که انقالب مشروطیت که پیشقراول انقالب های دموکراتیک 
قاره آسیا بوده است، یک نمونه از حرکت اجتماعی بر پایه تقدم جنبش اجتماعی 
بر جنبش فرهنگی بوده است؛ و لذا به همین دلیل بود که جنبش سیاسی محصول 
انقالب  دوم  مرحله  در  چه  و  مشروطیت  اول  انقالب  در  چه  اجتماعی  جنبش 
در  شریعتی  کبیرمان  معلم  که  است  همین  به  لذا  و  خوردند  مشروطیت شکست 

آسیب شناسی انقالب مشروطیت و در مقایسه با انقالب کبیر فرانسه می گوید:

اوالً انقالب مشروطیت بدون عصر روشنگری اعتال پیدا کرد.

ثانیًا برعکس انقالب کبیر فرانسه که بیش از یک قرن زیربنای جنبش فرهنگی و کار 
فقاهتی  فتوای روحانیت حوزه های  تا  با چند  انقالب مشروطیت  تئوریک داشت، 
فقاهتی  همان حوزه های  دگماتیست  روحانیت  فتوا  تا  چند  با  و  کرد  پیدا  تکوین 

شکست خورد و به پایان رسید.

و  ما  داوری  در  مشروطیت  انقالب  شکست  اصلی  علت  که  است  ترتیب  بدین 
و  اجتماعی  جنبش  زیرساخت  عنوان  به  فرهنگی  جنبش  و خالء  فقدان  شریعتی 
جنبش سیاسی در جامعه فقه زده و تصوف زده و استبدادزده و سنت زده ایران می باشد 
به عبارت دیگر در رویکرد ما و شریعتی تا زمانیکه در جامعه بزرگ ایران جنبش 
این جنبش های  نباشد، خود  فراگیر فرهنگی  بر جنبش  اجتماعی و سیاسی مؤخر 
این مصیبتی  البته  و  ایران می باشد؛  برای جامعه  اجتماعی در درازمدت یک آفت 
ایران در طول 150 سال گذشته حرکت تحول خواهانه خود  است که بارها مردم 
آن را تجربه کرده است. عنایت داشته باشیم که غیر از مشروطیت نمونه بارز دیگر 
این انحراف در سال 57 و در جریان جنبش ضد استبدادی مردم ایران تحقق پیدا 
کرد. آنچنانکه دیدیم در سال 56 - 57 در شرایطی جنبش اجتماعی ضد استبدادی 
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مردم ایران اعتال پیدا کرد که جنبش فرهنگی ارشاد شریعتی )به علت بستن حسینیه 
ارشاد در آبان ماه 51 و به علت عدم استمرار جنبش روشنگری ارشاد شریعتی در 
فرایند پسابسته شدن حسینیه ارشاد و به علت دستگیری شریعتی و به علت سلطه 
همه جانبه گفتمان قدرت گرای چریکی مدرن در دو شاخه مذهبی و غیر مذهبی 
در دهه 40 و 50 بر جامعه ایران( به بن بست و رکود کشیده شده بود، ولی به علت 
بن بست اقتصادی و سیاسی و عدم اصالح پذیری رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی، 
جنبش اجتماعی ضد استبدادی مردم ایران در خالء جنبش فرهنگی اعتال پیدا کرد.

در نتیجه همین امر باعث گردید تا آن »جنبش اجتماعی سترون« در فرایند سیاسی 
شدن آن و در خالء نیروهای آلترناتیو پیشگام و پیشاهنگ و پیشرو بستری جهت 
چارچوب  در  شیعه  فقهی  حوزه های  فقاهتی  دگماتیست  روحانیت  موج سواری 
هیوالی نظریه والیت فقیه بشود. یادمان باشد که نیاز توده ها در عرصه جنبش های 
اعتراضی اجتماعی و سیاسی خود زمانی به کاریزماها و قهرمان ها شکل می گیرد 
که به علت خالء جنبش فرهنگی و سترون بودن جنبش های اجتماعی و سیاسی 
توده ها نتوانند به صورت دینامیک توسط جنبش های خودجوش و خودسازمانده و 
خودرهبر جمعی به وحدت و سازماندهی و جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از 
پائین دست پیدا کنند. قرار گرفتن عکس خمینی در سطح کره ماه، در جریان جنبش 
جامعه  نیاز  همین  مولود   57 سال  دوم  نیمه  در  ایران  جامعه  سیاسی   – اجتماعی 
ایران )در عرصه جنبش ضد استبدادی سال 57 به علت خالء جنبش فرهنگی( به 

قهرمان ها و کاریزماها بوده است.

فراموش نکنیم که این رویکرد مردم ایران به کاریزماها و قهرمان ها در جریان جنبش 
به اصطالح اصالح طلبانه سال های 76 به بعد و در جریان جنبش سبز سال 88 باز 
و  قهرمان خواهی  به علت همین رویکرد  این جنبش ها  البته هر دو  تکرار گردید. 
کاریزماپرستی جامعه ایران )که خود سنتز خالء جنبش فرهنگی می باشد( شکست 
خوردند و حزب پادگانی خامنه ای توسط دستگاه های سرکوب گر چند الیه ای خود 
کردن  ملی  جنبش  که  باشیم  داشته  توجه  بشود.  پیروز  جنبش ها  این  بر  توانست 
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ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق و جنبش دموکراسی خواهی  نفت  صنعت 
ایران در دوران دولت دو ساله او - که نخستین دولت دموکراتیک تاریخ  جامعه 
ایران بوده است - باز به لحاظ آسیب شناسی از همین آفت خالء جنبش فرهنگی 

در رنج بود.

البته تفاوت جنبش ملی کردن صنعت نفت مردم ایران در زمان دکتر محمد مصدق 
در  کردیم  مطرح  هم  فوقا  آنچنانکه  که  است  بوده  این  در  مشروطیت  جنبش  با 
مشروطیت جنبش اجتماعی بدون زیرساخت جنبش فرهنگی تحقق پیدا کرد، در 
صورتی که در دهه 20 و در سال های 56 و 57 این جنبش سیاسی جامعه ایران بود 

که بدون زیرساخت جنبش فرهنگی تکوین پیدا کرد و شکست خورد.

تطبیقی  گفتمان سازی  راستای  در  ایران  دانشجویی  جنبش  که  است  ترتیب  بدین 
)نه انطباقی( خود در شرایط تندپیچ امروز جامعه بزرگ ایران باید مبانی استراتژی 
ایران  بزرگ  در جامعه  فرهنگی  زیربنای جنبش  پایه سنگ  بر  را  حرکت خودش 
بدون  ایران  جامعه  در  سیاسی  و جنبش  اجتماعی  گونه جنبش  هر  و  کند  استوار 
زیرساخت جنبش فرهنگی مردود اعالم نماید. سوالی که در عرصه گفتمان سازی 
تطبیقی جنبش دانشجویی در این شرایط قابل طرح است اینکه جنبش فرهنگی در 
انطباقی و تطبیقی و دگماتیست قابل تحقق  با کدامین مدل سه گانه  جامعه ایران 

می باشد؟

یادمان باشد که طرفداران جنبش فرهنگی با رویکرد دگماتیستی که در رأس آنها 
شیخ مرتضی مطهری قرار دارد جهت دستیابی به جنبش فرهنگی در جامعه ایران 
معتقد به تکیه بر اسالم فقاهتی حوزه های فقهی و حداکثر اجتهاد فقهی در همین 
اسالم فقاهتی توسط روحانیت حوزه های فقهی می باشند. تکیه بر فلسفه یونانی زده 
مرتضی  توسط شیخ  فقیه خمینی  نظریه والیت  بر  تکیه  و  افالطونی  و  ارسطویی 
رویکرد  همان  چارچوب  در  همه  و  همه  فرهنگی  جنبش  ایجاد  جهت  مطهری 
مطهری  مرتضی  شیخ  از  قبل  البته  می باشد.  تحلیل  قابل  او  فقاهتی  دگماتیست 
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بنیانگذار این رویکرد جنبش فرهنگی دگماتیست در جامعه ایران جالل آل احمد 
بود که در مبارزه با مدرنیته و مدرنیسم معتقد به تکیه بر سنت در جامعه بزرگ 
ایران جهت ایجاد جنبش فرهنگی بود که البته در جامعه امروز ایران این رویکرد 

دگماتیست توسط سید حسین نصر دنبال می شود.

اما در خصوص جنبش فرهنگی در جامعه ایران با رویکرد انطباقی باید بگوئیم که 
به تمامی رویکردهائی است  اشاره  اینجا  انطباقی در  از جنبش فرهنگی  ما  منظور 
که از 36 سال قبل از تکوین جنبش اجتماعی مشروطیت توسط میرزا یوسف خان 
مستشارالدوله و سپس میرزا فتحعلی خان آخوندزاده در جامعه ایران استارت زده 
شده و در ادامه آن توسط گروه 53 نفری تحت رهبری تقی ارانی و صادق هدایت 
و بعد کسروی و حزب توده و مهندس مهدی بازرگان و غیره دنبال شده است. قابل 
ذکر است که در تحلیل نهائی، در رویکرد جنبش فرهنگی انطباقی، اعتقاد به این امر 
است که توسط فرهنگ وارداتی مولود انقالب کبیر فرانسه و انقالب اکتبر روسیه 

می توان در جامعه ایران به جنبش فرهنگی دست پیدا کرد.

اما برعکس دو رویکرد دگماتیست و انطباقی انجام جنبش فرهنگی در جامعه ایران 
در رویکرد تطبیقی )که بنیانگذاران آن معلمان کبیرمان محمد اقبال و شریعتی و در 
ادامه آن در طول 43 سال گذشته آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین می باشند( 
بر این اصل استوار می باشد که تنها توسط بازسازی تطبیقی اسالم تاریخی موجود 
می توان در جامعه دینی ایران به جنبش فرهنگی دست پیدا کرد. شعار: »نجات اسالم 
قبل از نجات مسلمین« اقبال و شریعتی و همچنین شعار: »اسالم منهای روحانیت« 
یا »اسالم منهای فقاهت« اقبال و شریعتی در چارچوب دستیابی به جنبش تطبیقی 

فرهنگی قابل فهم و تفسیر و تبیین می باشد.

بنابراین بدین ترتیب است که در رویکرد جنبش تطبیقی فرهنگی در جامعه ایران 
انجام این مهم تنها توسط اسالم بازسازی شده تطبیقی قابل تحقق می باشد. به این 
تطبیق خود  گفتمان سازی  در چارچوب  ایران  دانشجویی  که جنبش  است  ترتیب 
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در این شرایط باید در راستای دستیابی به جنبش فرهنگی تطبیقی در جامعه دینی 
ایران )به عنوان سنگ زیربنای جنبش اجتماعی و جنبش مدنی و جنبش سیاسی( بر 
پروژه بازسازی تطبیقی اسالم تاریخی اقبال – شریعتی در راستای تحول اجتماعی 

در جامعه فقه زده و تقلیدگرا و تکلیف محور و تعبدگرای ایران تکیه نمایند.





درس های
فراموش شده

جنبش دانشجوئی ایران
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چندی پیش، نزدیک به صد تشکل دانشجوئی ایران در نامه ای به حسن روحانی، از 
ادامه جو پادگانی در دانشگاه های ایران انتقاد کردند و در این نامه، که به امضای 92 
تشکل دانشجوئی رسیده بود، عالوه بر انتقاد از جو رعب و تهدید و فضای امنیتی 
پادگانی  فضای  این  چارچوب  »در  که  کردند  اعالم  ایران،  دانشگاه های  بر  حاکم 
حاکم بر دانشگاه های کشور )اعم از دانشگاه های دولتی و دانشگاه به اصطالح آزاد 
و دانشکده های به اصطالح غیر انتفاعی( توسط دخالت دستگاه های امنیتی بیرون 
از دانشگاه ها، به برنامه های دانشجوئی با عنوان دخالت های غیر قانونی و فراقانونی 
اعتراض می شود، که خود این امر، )از دیدگاه امضاء کنندگان این نامه( بسترساز 
پاسیف شدن جنبش دانشجوئی در انتخابات دولت دوازدهم در بهار 96 می شود«؛ 
انتخاباتی  مبارزات  در  نتواند  دانشجوئی  جنبش  تا  می گردد،  عاملی  امر  همین  و 

جناح های درونی قدرت به نفع جناح غیر راست حکومتی دخالت کنند. 

بنابه گفته امضاء کنندگان این نامه در این سال )سال 95( که منتهی به انتخابات ریاست 
دانشگاه های  فضای  می شود،   )96 ماه  اردیبهشت  در  دوازدهم  )دولت  جمهوری 
کشور بسیار نگران کننده است. خطر انفعال دانشجویان و تشکل های دانشجوئی به 



جنبش دانشجوئی 166/

خصوص در انتخابات پیش رو به شدت احساس می شود، و متاسفانه به نظر می رسد 
که دانشگاه و دانشجو موضوع مغفول مانده است و اولویت های و تصمیم گیری های 
شخص رئیس جمهور و دولت نیست. در این نامه 92 تشکل دانشجوئی ایران به 
حسن روحانی همچنین آماده است که: »این انفعال و بی انگیزگی، بیش از همه باید 
هشداری برای دولت تدبیر و امید باشد، که ثمره شور و حرکت آفرینی دانشجویان 

دانشگاهیان است.« 

آنچه در این نامه بیشتر قابل توجه است، اینکه امضاء کنندگان این نامه به حسن 
روحانی گوشزد می کنند که، اینگونه برخوردهای دستگاه های امنیتی با تشکل های 
دانشجوئی باعث می گردد، تا جنبش دانشجوئی نتواند در انتخابات دولت دوازدهم 
در بهار 96 حضور فعالی داشته باشد. فراموش نکنیم که، فضای پادگانی دانشگاه های 
ایران که به صورت مهندسی شده از بعد از قیام 18 تیرماه 78 و به خصوص از بعد 
از قیام جنبش اجتماعی در سال 88 توسط حزب پادگانی خامنه ای به شدت دنبال 
می شود، موضوعی است که مورد توافق تمامی جناح های درونی حکومت از بعد 
کودتای فرهنگی بهار 59 می باشد؛ لذا طرح فضای باز دانشگاهی مدت 35 سال 
است که از بعد از کودتای فرهنگی بهار 59 جزء خط قرمزهای رژیم مطلقه فقاهتی 
نانوشته، تقریبا تمامی جریان های و جناح های درونی رژیم  است؛ و در منشوری 
مطلقه فقاهتی در 37 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی هم قسم گردیده اند، »که 
هرگز در باره خط قرمز بودن دو موضوع با هم چانه نزنند که یکی از این دو خط 
قرمز آن ها، اعدام و نسل کشی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 با فتوای دو خطی 
خمینی می باشد، دیگری، موضوع فضای باز سیاسی درون دانشگاه ها است، که از 
بهار 59 در چارچوب کودتای مهندسی شده فرهنگی تحت نظر حسین حاجی فرج 
دباغ - معروف به عبدالکریم سروش - به صورت سخت افزاری و نرم افزاری توسط 
قلع و قمع کردن دانشجویان سیاسی و بسترهای تشکیالتی و فرهنگی دانشگاه ها 
انجام گرفت و از آن زمان نظام پادگانی و جو رعب و تهدید و فضای امنیتی به 
انتظامی رژیم مطلقه  و  نظامی  امنیتی و  نهادهای  صورت چتر چند الیه ای توسط 
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فقاهتی از بیرون از دانشگاه ها، بر دانشگاه های کشور حاکم گردید. 

به همین دلیل در 35 سال گذشته شاهدیم که هیچکدام از جریان ها و جناح های 
در خصوص  که  نشدند،  حاضر  سبز  جنبش  رهبران  خود  حتی  حکومت  درونی 
کودتای فرهنگی بهار 59 و اعدام و نسل کشی زندانیان سیاسی در تابستان 67 الم 
از کام خود بردارند. البته شاهد هستیم که حتی در همین زمان هنوز حسین حاجی 
فرج دباغ از کودتای سیاه فرهنگی 59 دفاع می کند، و شنیده نشده است که در طول 
35 سالی که از آن کودتا سیاه می گذرد، کوچک ترین نقدی به این فاجعه سیاسی 

تاریخ ایران بکند.

هر چند در طول 35 سال گذشته جنبش دانشجوئی تالشی بی وقفه جهت بازتولید 
و بازسازی تشکیالتی خود بر ویرانه های کودتای فرهنگی بهار 59 داشته است، و 
با اینکه 25 سال است که از آن »ماجرای جنبش ُکش، کودتای فرهنگی می گذرد« 
و  نرم افزاری  سرکوب  همه  آن  از  است،  نتوانسته  دانشجوئی  جنبش  زمان  این  تا 
سخت افزاری جان سالم بدر برد و هنوز بدن جنبش دانشجوئی ایران از زخمه های 
کودتای نرم افزاری و سخت افزاری بهار 59 مجروح می باشد. البته دلیل این امر هم 
پادگانی  ایران حزب  تیرماه 78 جنبش دانشجوئی  قیام 18  از  بعد  از  آن است که 
خامنه ای به یک مرتبه از خواب بیدار شد و دریافت که بزرگ ترین گسل غیرفعال 
رژیم مطلقه فقاهتی که فکر می کردند توانسته اند توسط شورای بازگشائی دانشگاه ها 
در دهه 60 به صورت مطلق عقیم و سترون و غیر فعال کنند، به یک مرتبه در نتیجه 
شکافی که در انتخابات خرداد 76 در درون جناح های رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه 
صفحه تقسیم باز تقسیم قدرت بوجود آمده است با نفوذ جنبش دانشجوئی ایران در 

این شکاف این گسل غیر فعال، فعال شده است.

یعنی در تضاد جناح های قدرت در بهار 76 همراه با حضور فعال این جنبش در آن 
انتخابات در حمایت از سید محمد خاتمی و در لوای شعار به اصطالح »اصالحات 
و فضای باز سیاسی« زلزله ای ناخواسته در صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت 
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درون حکومت تکوین یافت و در ادامه این زلزله بود که در 18 تیرماه 78 یعنی 
دو سال بعد از انتخابات دولت هفتم سید محمد خاتمی، از خاکستر کودتای سیاه 
فرهنگی 59 رژیم مطلقه فقاهتی، ققنوس جنش دانشجوئی برای اولین بار توانست 
به پرواز در آید. لذا در این رابطه بود که جناح های درونی قدرت در تابستان 78، 
اعم از جناح به اصطالح اصالح طلب و جناح اصول گرا یا بنیادگرایان، در چارچوب 
همان منشور نانوشته قبلی خود که همپیمان و هم قسم شده بودند، که دو خط قرمز 
رژیم مطلقه فقاهتی )کودتای فرهنگی بهار 59 و قتل و عام زندانیان سیاسی تابستان 
67( هرگز به نقد عملی و نظری نکشند، دوباره به خود آمدند، لذا در تابستان 78 هم 
پیمان به سرکوب جنبش دانشجوئی پرداختند؛ و این سرکوب تا آنجا ادامه پیدا کرد 
که از بعد سرکوب قیام 18 تیر ماه 78 به صورت پروژه ای مستمر و مهندسی شده، 
تمامی فضای نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه های ایران پادگانی و امنیتی شدند. 

ولی نکته ای که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم اینکه، هر چند رژیم مطلقه 
خود  شده  مهندسی  سرکوب  این  توسط  توانست   88 تا   78 بین  دهه  در  فقاهتی 
جنبش دانشجوئی را به رکود بکشانند، در انتخابات دولت دهم در خرداد ماه 88 
به علت اینکه در چارچوب کودتای مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای، شکافی 
بزرگ در جناح بندی های درون حکومت در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم 
شکل گرفت، به موازات ریزش نیروهای درونی رژیم مطلقه فقاهتی، گسل جنبش 
دانشجوئی ایران که نزدیک به یک دهه بود که دوباره غیر فعال شده بود و جنبش 
دانشجوئی در حال رکود فراگیر به سر می برد، به یکباره شرایط جهت فعالیت دوباره 
خود آماده دید، لذا به این ترتیب بود که در جریان کودتای انتخاباتی بهار 88 رژیم 
مطلقه فقاهتی، این جنبش دوباره بازتولید کرد و ققنوس جنبش دانشجوئی توانست 
برای بار دوم در عمر رژیم مطلقه فقاهتی از خاکستر سرکوب شده قیام 18 تیرماه 

78 به پرواز در آید. 

اما از آنجائیکه جنبش دانشجوئی در دهه بعد از سرکوب تابستان 78 نتوانسته بود، 
به آسیب شناسی حرکت خود بپردازد, لذا در تابستان 88 از بعد از کودتای انتخاباتی 
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دولت دهم توسط حزب پادگانی خامنه ای، »دوباره جنبش دانشجوئی ایران با همان 
آسیب های دهه 70 به میدان آمد«، در نتیجه به علت:

1 - عدم استقالل تشکیالتی.

2 - عدم سازماندهی فراگیر.

3 - عدم دارا بودن بر نامه درازمدت و کوتاه مدت مبارزاتی.

4 - عدم رهبریت تثبیت شده دانشجوئی، این جنبش که با همه توان خود به میدان 
آمده بود، »به موازات شکست رهبری جنبش سبز، در هدایت جنبش اجتماعی سال 
88 - به خصوص از بعد از عاشورای 88 - شکست خورد« و در نتیجه شکست 
جنبش دانشجوئی از بعد از عاشورای 88 توسط حزب پادگانی خامنه ای بود که 
دوباره این جنبش به یک رکود فراگیر گرفتار شد، که تا خرداد 92 این رکود ادامه 

داشت. 

اما از خرداد 92 جنبش رکودزده و خمودزده دانشجوئی ایرانی کوشید تا با تغییر 
تاکتیک خود، دوباره در زیر چتر شکاف بین جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی، 
یخ های رکود بعد از شکست 88 را آب نماید. اما این بار برعکس دو بهار سال 
76 و 88 جنبش دانشجوئی ایران گرفتار اشتباه تحلیلی نسبت به جناح های درونی 
حاکمیت شد و البته دلیل آن هم این بود که، جنبش دانشجوئی ایران، در چارچوب 
تجربه خرداد 76 و خرداد 88 فکر می کرد، که تضاد انتخاباتی بین جناح های قدرت 
 88 و   76 بهار  در  قدرت  جناح های  تضادهای  همان  سنگ  هم  نیز   92 بهار  در 
می باشد. در صورتی که تضاد بین جناح های درونی قدرت در بهار 92 هیچگونه 

شباهتی با جنگ جناح های درونی قدرت در بهار 76 و 88 نداشت. 

دلیل این امر هم این بود که، اصال تکوین جنگ جناح ها در انتخابات 76 و 88 به 
علت مقابله جناحی از جناح های درونی نظام با حزب پادگانی خامنه ای تحت عنوان 
جنبش اصالحات و جنبش سبز بود. چراکه در انتخابات دولت هفتم در بهار 76 
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کاندید حزب پادگانی خامنه ای اکبر ناطق نوری بود و در انتخابات دولت دهم در 
بهار 88 کاندید حزب پادگانی خامنه ای، محمود احمدی نژاد بود اما در انتخابات 
حزب  شده  مهندسی  کاندیدای  روحانی  حسن  خود   92 بهار  در  یازدهم  دولت 
اقتصادی  از شکست  بعد  از  خامنه ای  پادگانی  حزب  زیرا  بود.  خامنه ای  پادگانی 
و سیاسی دولت کودتائی دهم و عصیان عریان این دولت کودتائی بر علیه حزب 
پادگانی خامنه ای و زایش رکود بی سابقه همراه با تورم 50درصد و به راه افتادن 
سونامی بیکاری و بحران اجتماعی و اقتصادی همراه با تعطیلی صدور نفت به علت 
تحریم های بین المللی نفتی و بانکی، وادار و مجبور شد تا عطای جناح هزار تکه 
شده راست را به لقائش ببخشد و با انتخاب مهندسی شده حسن روحانی توسط 
او و حمایت از حسن روحانی به صورت مهندسی شده، کهنه کارترین مهره امنیتی 
وارد  اعتدالی  چهره  در   - مشروطیت  اعظم  اتابک  مانند   - فقاهتی،  مطلقه  رژیم 
ساختمان پاستور بکند. به همین دلیل حسن روحانی، در انتخابات بهار 92 تحت 

شعارهای:

1 - لغو حصار سران جنبش سبز.

2 - تغییر فضای پادگانی دانشگاه ها.

3 - شکست تحریم های جهان سرمایه داری توسط توافق هسته ای و تعطیل کردن 
پروژه هسته ای رژیم.

4 - مبارزه با اولتراقدرت سپاه توسط شعار بازگشت سرهنگ ها به پادگان ها.

جلب  با  همراه  فقاهتی،  مطلقی  رژیم  مشکالت  همه  کلید  گرفتن  دست  در   -  5
حمایت جناح به اصطالح اصالحات سید محمد خاتمی و جناح کارگزاران هاشمی 
رفسنجانی توانست پروژه مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای را تماما عملیاتی 
و عینی سازد؛ و در این رابطه بود که در انتخابات مهندسی شده بهار 92 )برعکس 
خامنه ای  پادگانی  حزب  شطرنج  صفحه  چینی  مهره   )88 شده  مهندسی  کودتای 
جواب داد؛ و لذا در همین رابطه بود که جنبش دانشجوئی ایران در چارچوب همان 
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تحلیل گذشته خود که در بهار 76 و 88 داشت، کوشید تا جنس تضاد جناح های 
درونی قدرت در انتخابات بهار 92 هم جنس تضادهای جناح های درونی قدرت در 

بهار 76 و 88 معرفی نماید.

در نتیجه فریب شعارهای حسن روحانی خورد، و از اینجا بود که جنبش دانشجوئی 
شش دانگ در انتخابات بهار 92 وارد عرصه انتخابات شد؛ و با 4/5 میلیون عضوی 
انتخابات فوق، به نفع حسن  که این جنبش داشت، توانست موازنه قدرت را در 
روحانی تغییر دهد. که حاصل آن شد که در انتخابات فوق، دولت یازدهم در بهار 
92 )برعکس تمام پیش بینی ها، که فکر می کردند انتخابات دو مرحله ای می شود(، 
انتخابات دولت یازدهم در همان مرحله اول به سر انجام رسید و حسن روحانی 

توانست به عنوان سکاندار دولت یازدهم وارد ساختمان پاستور بشود. 

اما از بعد از ورود حسن روحانی به ساختمان پاستور، او در برابر یک پارادوکس 
به  او  ورود  که  می دانست،  درستی  به  روحانی  حسن  چراکه  گرفت،  قرار  بزرگ 
پاستور معلول پروژه مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای در برابر جناح هزار تکه 
راست بوده است؛ و لذا اگر او در مرحله پساانتخابات بخواهد در عرصه شطرنج 
حزب پادگانی خامنه ای اقدام به حرکت های حاشیه ساز بکند، این امر زمینه ساز 
آن خواهد شد، تا عاقبت دولت یازدهم گرفتار همان سرنوشت دولت کودتائی دهم 

احمدی نژاد بشود. حسن روحانی به درستی می دانست، که خط قرمز خامنه ای: 

اوال حصار سران جنبش سبز می باشد.

که  می دانست،  خوبی  به  روحانی  حسن  ایران.  دانشگاه های  پادگانی  فضای  ثانیا 
شکست  در خصوص  باشد،  قهرمانانه  نرمش  به  حاضر  که  چیز  هر  در  خامنه ای 
به  ایران حاضر  دانشگاه های  پادگانی  فضای  و شکست  سبز  حصار سران جنبش 
معامله و نرمش قهرمانانه نیست. حسن روحانی به خوبی می دانست، که شیشه عمر 
بسترساز  که  با کشورهای سرمایه داری  توافق هسته ای  در  یازدهم  اعتبار دولت  و 

شکست تحریم های اقتصادی می باشد نهفته است. 
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بانکی  و  نفتی  تحریم های  چارچوب  در  که،  بود  امر  این  به  آگاه  روحانی  حسن 
جهان سرمایه داری او نه توان شکست اقتصاد رکودزده کشور را دارد و نه می تواند 
هزینه جنگ های نیابتی خامنه ای در منطقه را پرداخت نماید؛ و بدین ترتیب بود که، 
حسن روحانی از همان آغاز ورود به ساختمان پاستور، به یکباره خود را در برابر 
این پارادوکس فلج کننده دید و این مساله زمانی برای حسن روحانی بیشتر هویدا 
شد که او در جریان معرفی کابینه خود به مجلس نهم، دریافت که بدون حمایت 
و  خامنه ای  بین  کشاکش  البته  آورد.  دست  به  را  مجلس  رای  نمی تواند  خامنه ای 
حسن روحانی در جریان انتخاب وزیر علوم بیشتر کش و قوس پیدا کرد. چراکه 
حسن روحانی به خوبی می دانست، که جنبش دانشجوئی که بسترساز پیروزی او در 
انتخابات بهار 92 شده است، هر چند در برابر معامله او با حزب پادگانی خامنه ای 
در خصوص  نمی توانند  بشوند، هرگز  مهره های دولت ساکت  انتخاب  در جریان 

انتخاب وزیر علوم بی تفاوت بمانند.

 لذا همین امر باعث کش قوس بین حزب پادگانی خامنه ای و حسن روحانی گردید 
که باالخره کفه انتخاب این آخرین وزیر هم به نفع حزب پادگانی خامنه ای تغییر 
کرد؛ و سرانجام دولت حسن روحانی توانست توسط توافق با خامنه ای، کار خود 
را پس از یکسال که از انتخابات 92 می گذشت شروع نماید. اما به موازات شروع 
کار دولت یازدهم، رفته رفته جنبش دانشجوئی دریافت که در معامله انتخاباتی بهار 
المعامله بین جناح های قدرت قرار گرفته  المصالحه یا وجه  92 این جنبش وجه 
است؛ و از چراغ حسن روحانی، آبی برای آن ها گرم نمی شود. جنبش دانشجوئی به 
خوبی می دانست، که هم فضای پادگانی دانشگاه ها و هم حصر سران جنبش سبز، 

خط قرمزهای شکست ناپذیر حزب پادگانی خامنه ای می باشند. 

جنبش دانشجوئی به خوبی می دانست که حسن روحانی شکست تحریم های جهان 
آگاه  دانشجوئی  جنبش  می داند.  اول حرکت خود  اولویت  عنوان  به  سرمایه داری 
به این امر بود که حسن روحانی برای شکست تحریم های نفتی و بانکی نیازمند 
که  می باشد  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هسته  دالری  میلیارد  ده ها  پروژه  دادن  پایان  به 



/173درس های فراموش شده جنبش دانشجوئی

سکاندار هدایت این پروژه اولتراقدرت سپاه است، که هم در عرصه های سیاسی و 
اقتصادی و اداری داخل حرف اول می زنند و هم در عرصه منطقه توسط سکانداری 
جنگ های نیابتی حرف اول می زنند؛ لذا به همین دلیل حسن روحانی به درستی 
فهمیده بود که برای مقابله کردن با پروژه هسته ای ده ها میلیارد دالری رژیم مطلقه 
فقاهتی باید با اولتراقدرت سپاه در داخل و منطقه گل آویز بشود، لذا در همین رابطه 

بود که خود را نیازمند به حمایت شش دانگ خامنه ای می دید. 

تنها  و جلب حمایت خامنه ای  برای کسب  که  می دانست،  روحانی خوب  حسن 
سرمایه ای که او دارد، عقب نشینی از شعار شکست حصر سران جنبش سبز و شعار 
شکست فضای پادگانی دانشگاه ها است. به همین دلیل او در این رابطه با خامنه ای 
قهرمانانه خامنه ای شرایط جهت  نرمش  توانست توسط جلب  معامله شد و  وارد 

پایان دادن به پروژه مردافکن و استراتژیک رژیم مطلقه فقاهتی فراهم نماید. 

و  برسد  برجام  به  توانست  روحانی  حسن  که  بود  رابطه  همین  در  هذا،  علی 
تحریم های نفتی جهان سرمایه داری را در هم بشکند و روزانه نزدیک به 3 میلیون 
بشکه نفت خود را وارد بازار اپیک بکند و شرایط برای ورود دالر و ارز به خزانه 
خالی خود فراهم نماید. اما هر چند برجام توانست برای روحانی پول نفت و ارز 
به همراه بیاورد و گلوگاه بسته دولت یازدهم را باز کند، ولی در مرحله پسابرجام، 
حسن روحانی دریافت که برجام برای او با هزینه هنگفتی تمام شده است. چراکه 
از یکطرف خامنه ای توسط برخورد »یکی به نعل و یکی به میخ« خود می کوشید تا 
حمایت خودش را از برجام در مرحله پسابرجام به صورت یک شمشیر داموکلس 
بر سر روحانی و دولت یازدهم نگه دارد؛ و از طرف دیگر می دانست، که هزینه هائی 

که او از این بابت به خامنه ای پرداخت کرده است عبارتند از :

1 - موافقت با خط قرمز فضای پادگانی بر دانشگاه ها بوده است.

2 - معامله شعار شکست حصر سران جنبش سبز بوده که او با سکوت خود جهت 
استمرار آن به عنوان یک کادو تقدیم خامنه ای کرده است. 
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حسن روحانی خوب می دانست که پاشنه آشیل دولت یازدهم، مجلس نهم است که 
به صورت دربست در ید خامنه ای قرار داشت، لذا جهت مقابله با این پاشنه آشیل 
او دوباره نیاز به جنبش 4/5 میلیون نفری دانشجوئی داشت، تا بتواند موازنه را در 
مجلس دهم به نفع تغییر دهد. به همین دلیل رفته رفته به موازات سیر عمر دولت 
یازدهم جنبش دانشجوئی دریافت که »عوضی را اشتباهی گرفته است« و توری که 
بار  انداخته بود تا مانند بهار 76 و 88 توسط آن ماهی بگیرد، این  در خرداد 92 
به جای ماهی در تور جنبش دانشجوئی یک وال امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی افتاده 
بود، که در راه کسب توافق و رضایت خامنه ای حاضر است اولین خاکریز خود که 
همان جنبش دانشجوئی می باشد، را هم فدا نماید؛ و در همین رابطه بود که جنبش 
دانشجوئی هر چند به مرور زمان درمی یافت که حسن روحانی )که در تابستان 78 
امنیت ملی سکاندار مدیریت سرکوب جنبش دانشجوئی  به عنوان رئیس شورای 

داشت( امامزاده ائی نیست که جنبش دانشجوئی بتواند بر آن دخیل ببندد.

علی ایحال، به موازات نزدیک شدن انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 خود جنبش 
دانشجوئی هم مانند حسن روحانی در برابر یک پارادوکس انتخابی قرار گرفتند، 
چراکه از یکطرف در جریان انتخاب وزیر علوم حسن روحانی این جنبش دریافتند  
که اهرم فشار حزب پادگانی خامنه ای مجلس نهم است، و از طرف دیگر می دانستند 
که اگر وارد شطرنج تقسیم قدرت مجلس دهم و خبرگان پنجم در اسفند ماه 94 
نشوند، در غیبت آن ها از آنجائیکه جناح رقیب خامنه ای، از هاشمی رفسنجانی تا 
حسن روحانی، فاقد تشکیالت بسیج کننده بودند، این امر باعث می گردد تا شرایط 
جهت پیروزی صد در صد حزب پادگانی خامنه ای در مجلس دهم و خبرگان پنجم 
فراهم بشود. که با تثبیت قدرت حزب پادگانی خامنه ای در مجلس دهم و خبرگان 
پنجم، قدرت حزب پادگانی برای یک دهه تثبیت کامل می گردد که قطعا خود این 
امر تثبیت کننده آینده تقسیم قدرت به نفع حزب پادگانی خامنه ای و جناح راست 

هزار تکه آن خواهد شد.

پارادوکس، در  این  تا جنبش دانشجوئی در چارچوب  باعث گردید  این همه  لذا 
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انتخابات دو قلوی اسفند 94 به ضرر حزب پادگانی خامنه ای وارد صحنه انتخابات 
نمایش  به  را  خود  اهمیت  دانشجوئی،  جنبش  انتخاب  این  زمانی  البته  که  بشود. 
گذاشت، که بیش از 12 هزار نفر کاندید انتخابات مجلس دهم و 801 نفر کاندید 
خبرگان پنجم گردیدند، که همین موضوع باعث گردید تا نقشه انتخابات مجلس 
دهم و خبرگان پنجم حزب پادگانی خامنه ای که قرار بود به صورت مهندسی شده 
مانند انتخابات دولت یازدهم به انجام برساند، عوض گردید، چراکه حزب پادگانی 
به صورت مهندسی شده  این موج کاندیداها )که همگی  برابر  خامنه ای وقتی در 
اعتدالیون هاشمی  و  از اصالحیون سید محمد خاتمی  اعم  از طرف جناح رقیب 
رفسنجانی و حسن روحانی تکوین پیدا کرده بود( قرار گرفتند، احساس کردند که 

آچمز شده اند.

لذا تنها راهی که برای آن ها باقی مانده قلع و قمع مغول وار در چارچوب پروژه 
استصوابی شورای نگهبان خود بود که به علت رد فله ای صالحیت کاندیداها توسط 
شورای نگهبان جنبش دانشجوئی و جناح رقیب دریافتند که حزب پادگانی خامنه ای 
به  دست  دهم  دولت   88 بهار  انتخابات  مانند  تا  می کنند  تالش  انتخابات  این  در 
کودتای خزنده انتخاباتی بزند )تا آنجا که حتی سید حسن خمینی هم در پای این 
انتخابات قربانی گردید(. علیهذا به همین دلیل بود که خیز حزب پادگانی خامنه ای 
جهت سیطره بر انتخابات دو قلوی اسفند 94 باعث گردید، تا جنبش دانشجوئی به 

یکباره احساس کند که همه چیز را درحال بر باد رفتن می باشد. 

افسد توسط  با شعار دفع  بود، که »جنبش دانشجوئی  نتیجه در همین رابطه  در 
فاسد به صورت فراگیر وارد انتخابات اسفند 94 شد« و کوشید توسط به خدمت 
با 4/5 میلیون نفر عضو خود  گرفتن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی همراه 
توسط یک منشور نانوشته چهار اسبه به جنگ حزب پادگانی خامنه ای بروند. که 
صد البته در این رابطه جنبش دانشجوئی به خاطر کمیت 4/5 میلیون نفری خود و 
به خاطر در خدمت گرفتن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در این انتخابات 
توانست کاری کارستان بکند؛ و صد در صد توانست به خواسته های نانوشته خود، 
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»که ضربه به پروژه کودتای انتخاباتی حزب پادگانی خامنه ای توسط تاکتیک دفع 
افسد توسط فاسد بود، دست پیدا کنند.«

آنچنانکه در تهران حزب پادگانی خامنه ای حتی نتوانست یک نفر وارد مجلس دهم 
بکند؛ و البته ورود ناپلئونی احمد جنتی به خبرگان پنجم، مولود توافق های پشت 
پرده حزب پادگانی خامنه ای با جناح رقیب و حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی 
در دقیقه نود بود و گرنه در خصوص خبرگان پنجم هم اوضاع برای حزب پادگانی 
خامنه ای در تهران مثل مجلس دهم می شد. البته در کالن شهرهای مثل مشهد هم 
که حزب پادگانی خامنه ای توانست عرض اندامی کند، به خاطر موفقیت او در رای 

سازی های فله ای بود. 

به همین دلیل جنبش دانشجوئی ایران که خود را پیروزمند انتخابات دو قلوی اسفند 
تقسیم کرسی های مدیریت  انتخابات در چارچوب  از  بعد  94 می دید، در مرحله 
از  اعم  پادگانی خامنه ای و جناح رقیب  بین حزب  پنجم  مجلس دهم و خبرگان 
اصالحیون سید محمد خاتمی و اعتدالیون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، 
به خاطر توافق یکطرفه جناح رقیب با حزب پادگانی خامنه ای، هم در عرصه تقسیم 
کرسی های مدیریت خبرگان پنجم و هم در خصوص تقسیم کرسی های مدیریت 
مجلس دهم، از آنجائیکه این توافق به سود حزب پادگانی خامنه ای انجام گرفت، 
همین امر باعث شد، تا جنبش دانشجوئی برای بار دوم در دولت یازدهم شاهد یک 

توافق پشت صحنه ای به ضرر خود بشود. 

به همین جهت جنبش دانشجوئی از آغاز سال 95 همگام با تشکیل مجلس دهم 
آن ها  توافق پشت صحنه  توسط  پادگانی خامنه ای  نفع حزب  به  پنجم  و خبرگان 
دریافت که از همه جا رانده و از همه مانده است. چراکه در طول سه سالی که از 
عمر دولت یازدهم می گذرد این دولت به علت فقدان توان تشکیالتی جهت بسیج 
رای های مردم به نفع خود، جز در زمانی که نیازمند به جنبش 4/5 نفری دانشجوئی، 
جهت رقابت در تقسیم قدرت با جناح درونی حکومت دارد، نه تنها خود را بدهکار 
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فراموش  و  به خود  مظلومانه  گرفتن چهره  با  بالعکس  بلکه  نمی داند،  این جنبش 
حزب  با  خود  توافق های  دادن  نشان  تحمیلی  و  انتخاباتی  وعیدهای  وعده  کردن 
پادگانی خامنه ای، و قوی کردن توپخانه تبلیغاتی خود، بدون آنکه حتی حاضر شود 
که کوچکترین نیروی پیاده خود را در خدمت وعده های دوران کاندیداتوری در 
آورد )اعم از شکست حصر رهبران جنبش سبز و تغییر فضای پادگانی دانشگاه ها 

و غیره( چهره طلبکار هم به خود می گیرد.

لذا به همین دلیل، اکنون جنبش دانشجوئی دریافته است، که در طول سه سالی که 
از عمر دولت یازدهم می گذرد نه تنها فضای پادگانی دانشگاه ها تغییر نکرده است، و 
نه تنها تشکیالت دانشجوئی نتوانسته است نسبت به تشکیالت دانشجوئی تحمیلی 
الدوام  کنند و علی  پیدا  استقالل  فقاهتی  مطلقه  رژیم  فرهنگی 59  مولود کودتای 
جنبش دانشجوئی ایران جهت سازماندهی خود مجبور است که در چارچوب همین 
تشکیالت تحمیلی حزب پادگانی خامنه ای به صورت خزنده سازماندهی خود را 
دنبال کنند، و هنوز تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه ها به صورت 
مدیریت شده و هدایت شده از بیرون دانشگاه ها توسط نهادهای امنیتی رژیم مطلقه 
فقاهتی، صورت حکومتی دارد، و فضای پادگانی دانشگاه ها توسط نهادهای امنیتی 
خامنه ای  پادگانی  حزب  الیه ای  چند  کنترل  و  می گردد؛  مدیریت  وزارت  و  سپاه 
بر دانشگاه های کشور از دوربین های همه جا گیر گرفته تا حضور مستقیم نیروی 
انتظامی و امنیتی و تکوین ستون پنجم تشکیالت نفوذی دانشجوئی، برقرار می باشد. 

در نتیجه این همه باعث گردیده است تا شرایط هر گونه فعالیت مستقل دانشجوئی 
در دانشگاه های ایران غیر ممکن باشد. البته فراموش نکنیم که جنبش دانشجوئی در 
فرایند جدید خود مانند دو فرایند گذشته اش، در عمر 37 ساله رژیم مطلقه فقاهتی 
و  تاکتیک  همان  با  دوباره  بکند،  خود  گذشته  آسیب شناسی  به  اقدام  اینکه  بدون 
استراتژی بدون برنامه درازمدت و کوتاه مدت وارد فرایند جدید حرکت خود شده 
است؛ لذا در این رابطه است که آنچنانکه در نامه مرداد ماه، 92 تشکل دانشجوئی 
مشهود است، دوباره این جنبش جهت شکست رکود خود تالش می کند، تا مانند 



جنبش دانشجوئی 178/

گذشته در چارچوب حضور در صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت در بهار 96 
انتخابات دولت دوازدهم سیاست خود را پیش ببرند. 

از  پس  روحانی،  به حسن  دانشجوئی  تشکل   92 نامه  در  که  است  رابطه  این  در 
اعتراض به فضای پادگانی دانشگاه ها، دولت یازدهم و حسن روحانی را نسبت به 
صف بندی انتخابات بهار 96 هشیار می سازند و به شکلی به حسن روحانی بفهمانند، 
که جناح رقیب و حزب پادگانی خامنه ای، جهت منفردسازی در انتخابات بهار 96 
دولت دوازدهم می کوشند تا توسط این فضای پادگانی دانشگاه ها در این سال که 
منتهی به انتخابات ریاست جمهوری است در بستر انفعال دانشگاه ها و تشکل های 
جناح  و  خامنه ای  پادگانی  حزب  اینکه  از  البته  نمایند.  بسترسازی  به  دانشجوئی 
راست در پنج مؤلفه راست سنتی روحانیت و راست بوروکراتیک علی الریجانی 
و راست افراطی جبهه پایداری مصباح یزدی و راست نظامی و میلیتاریتی سپاه و 
راست بازاری مؤتلفه تالش می کنند تا همراه حزب پادگانی خامنه ای، شرایط جهت 
غیبت جنبش دانشجوئی در انتخابات اردیبهشت 96 فراهم کنند، حرفی نیست، چرا 
که این جناح از انتخابات دولت هفتم در بهار 76 تا به امروز دریافته است که به 
هر صورت که جنبش دانشجوئی بخواهد در انتخابات تقسیم قدرت بین جناح های 

درونی حکومت وارد شود، نتیجه به سود رقیب تغییر می کند. 

اما باز در این رابطه نباید فراموش کنیم که به علت فقدان تشکیالت و سازماندهی 
جناح ها رقیب در تقسیم قدرت بین جناح های درونی حکومت مطلقه فقاهتی، از 
جناح  دست  در  انتخابات  عرصه  در  حکومت  تشکیالتی  قدرت  تمامی  آنجائیکه 
جناح  تا  می گردد  باعث  امر  همین  می باشد،  خامنه ای  پادگانی  حزب  و  راست 
رقیب در عرصه انتخابات جهت مقابله تشکیالتی با جناح راست و حزب پادگانی 
ببند؛  میلیون نفری دانشجوئی  تنها سوپاپ اطمینان خود را جنبش 4/5  خامنه ای، 
البته این امر زمانی پر رنگ تر می شود که بدانیم که جنبش دانشجوئی ایران از  و 
انتخابات دو قلوی 94 به صورت تجربی )نه برنامه ریزی شده( توانسته است فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی را به استخدام خود درآورد و همین امر عامل موفقیت 
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این جنبش در انتخابات دو قلوی 94 گردید و در همین رابطه اگر بگوئیم که در این 
شرایط پیوند جنبش دانشجوئی با فضای مجازی و به استخدام درآوردن شبکه های 
اجتماعی برای جناح راست و حزب پادگانی خامنه ای به صورت یک سونامی غیر 

قابل کنترل در آمده است، سخنی به گزاف نگفته ایم.

لذا در همین رابطه است که جناح راست و حزب پادگانی خامنه ای چهار اسبه تالش 
بتوانند سالح فضای مجازی و شبکه های  با سرمایه گذاری همه جانبه  تا  می کنند 
اجتماعی را از چنگ جنبش دانشجوئی ایران خارج نمایند. پر پیداست که درس 
بزرگی که جنبش دانشجوئی از انتخابات دو قلوی اسفند ماه 94 گرفته است، این 
با فضای  پیوند همه جانبه  در  ایران  دانشجوئی  موفقیت جنبش  »رمز  که  است 
مجازی است، و در فقدان پیوند جنبش دانشجوئی با فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی سرنوشت ورود جنبش دانشجوئی به عرصه های مبارزه همان خواهد 
شد که در قیام تابستان 78 و تابستان 88 شاهد آن بودیم.« زیرا تنها اهرمی که 
جنبش دانشجوئی توسط آن می تواند خالء تشکیالت مستقل دانشجوئی خود را 
پر کند و در عرصه صف بندی ها استقالل تشکیالتی خود را حفظ نماید، استخدام 

فضای مجازی و شبکه های اجتمائی می باشد. 

این  گرفت   94 قلوی  دو  انتخابات  از  که  بزرگی  درس  ایران  دانشجوئی  جنبش 
است که »تنها اهرمی که حزب پادگانی خامنه ای در برابر آن خود را ضعیف 
می بیند، همین هرم فضای مجازی است که با پیوند با 4/5 میلیون نفر دانشجو 
این شبکه ها و این فضای مجازی می تواند تمامی ترفندهای رژیم مطلقه فقاهتی 

نقش بر آب سازد.«

ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه درس های فراموش شده جنبش دانشجوئی 
ایران عبارتند از:

الف – جنبش دانشجوئی در 37 گذشته عمر خود در رژیم مطلقه فقاهتی نشان داده 
است که، »عادت به آسیب شناسی پس از شکست خود ندارند.« البته یک دلیل 
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این است که جنبش دانشجوئی برعکس جنبش کارگری، »بر روی آب روان  آن 
سوار است« چراکه به صورت میانگین یک دانشجو چهار سال در دانشگاه بیشتر 
حضور ندارد، در نتیجه از آنجائیکه معموال دوران رکود و بحران دانشجوئی بیش 
از چهار سال طول می کشد، طبیعی است که نسلی که قیام کرده است و شکست 
خورده است، دیگر در مرحله بازشناسی و آسیب شناسی و بازتولید حضور فیزیکی 
در دانشگاه ها ندارند، تا بتوانند در مرحله بازتولید جنبش دانشجوئی تجارب گذشته 

یا جمعبندی های نظری و عملی خود را به کار گیرند. 

دانشجوئی  جنبش  نسلی  گسستگی  همین  و  آسیب شناسی  عدم  همین  نتیجه  در 
در  دانشجوئی  جنبش  بازتولید  از  جدیدی  فرایند  هر  در  تا  است،  گردیده  باعث 
ایران، زمانیکه جنبش دانشجوئی از رکود خارج می شود و مرحله اعتالی خود را 
اگراندیسمان شده در جنبش  باره همان آسیب ها به شکل  از سر می گیرد، »دو 
دانشجوئی ایران ظهور پیدا کنند«؛ و همین آفت به صورت استراتژیک بسترساز 

شکست دوباره جنبش دانشجوئی ایران بشود.

اینکه »به علت سیالیت  ایران  درس دیگر فراموش شده جنبش دانشجوئی  ب – 
به  نه  دانشجوئی  جنبش  عینی  تجارب  دانشجوئی،  جنبش  هژمونی  و  مدیریت 
خود  توسط  بعدی  نسل  به  نمی توانند  عملی  صورت  به  نه  و  نظری  صورت 
قرنی  یک  به  نزدیک  در  خالء  این  حاصل  که  کنند،  پیدا  انتقال  دانشجویان 
سیاسی  گروه های  تا  شده  این  می گذرد،  ایران  دانشجوئی  جنبش  عمر  از  که 
نسلی  بین  تجارب  انتقال  و  هژمونی  و  مدیریت  جهت  ایران  سیاسی  جنبش 
جنبش دانشجوئی وارد میدان بشوند و خود بسترساز آفت جدیدی برای جنبش 
دانشجوئی ایران بشوند« که برای فهم این مصیبت در جنبش دانشجوئی ایران تنها 
کافی است که بدانیم که جنبش دانشجوئی ایران در نزدیک به یک قرنی که از عمر 
آن می گذرد حتی یک جزوه کوچک چند صفحه ای از تجارب صد ساله گذشته 
خود که توسط خود جنبش دانشجوئی تدوین شده باشد، ندارد؛ و هر چه جمعبندی 
از جنبش  برون  به جریان های سیاسی  دارد، مربوط  رابطه وجود  این  تئوریک در 
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دانشجوئی می باشد.

لذا این آسیب حتی مربوط به زمانی می شود که با نگاه خوشبینانه معتقد شویم که 
مدیریت و هژمونی جنبش دانشجوئی بتواند بدون ضربه پلیس و گرفتار شدن در 
زندان و زنده ماندن دوران دانشجوئی، خود را تا آخر به سالمت طی کنند؛ و اگر 
آنچنانکه در 37 سال گذشته شاهد آن بودیم، مدیریت و هژمونی جنبش دانشجوئی 
اکثریت عمر خود را یا در زندان ها طی کنند و یا آواره کشورهای دیگر بشوند، در 

آن صورت که دیگر شرایط کامال عکس می شود. 

به هر حال یکی از آسیب های دیگر جنبش دانشجوئی برعکس جنبش کارگری این 
است که، »نه به صورت نظری و نه به صورت عملی و عینی، مدیریت و هژمونی 
جنبش دانشجوئی نمی توانند، تجارب گذشته خود را به نسل بعد از خود منتقل 
کنند.« در نتیجه این آسیب باعث می شود که هر نسل دانشجوئی که میانگین عمر 
آن ها 4 سال است، برای شروع حرکت خود دوباره از صفر شروع کنند، البته این 
آسیب، خود به خود آسیب های دیگری را هم به همراه دارد، »مثل خود به خودی 
و خودرو شدن جنبش دانشجوئی« چراکه زمانیکه هم به لحاظ نرم افزاری و هم به 
لحاظ سخت افزاری جنبش دانشجوئی نتوانند از مدیریت و هژمونی تثبیت شده ای 
برخوردار بشوند، حاصل آن خواهد شد که »جنبش دانشجوئی ایران روندی خود 
به خودی و خودرو به خود بگیرد؛ و به موازات خودبخودی و خودرو شدن 
روند جنبش دانشجوئی در خالء مدیریت و هژمونی تثبیت شده، این خصیصه 
سال   30 در  آنچنانکه  دانشجوئی  جنبش  تا  می گردد  باعث  دانشجوئی  جنبش 
جناح بندی های  خدمت  در  بی صاحب  اسب  صورت  به  بودیم  شاهد  گذشته 

اصحاب قدرت درآید.«  

ج – سومین درس فراموش شده جنبش دانشجوئی ایران اینکه، »به علت ضعف 
پیدا  به خودباوری دست  نمی توانند  و سخت افزاری حرکت خود،  نرم افزاری 
کنند و برای پتانسیل خود ارزشی واقعی قائل شوند، در نتیجه این امر باعث 
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گردیده است تا جنبش دانشجوئی برای اینکه بتواند به وزن اجتماعی خود اعتقاد 
پیدا کنند به جریان های سیاسی جنبش سیاسی ایران اعم از جریان های راست 
در  را  بپیوندند و سرنوشت سیاسی خود  به شکل حلولی  یا جریان های چپ 
چارچوب برنامه و اهداف آن جریان های سیاسی تعیین نمایند«، که فصل مشترک 
این اتحاد حلولی جنبش دانشجوئی با جریان های سیاسی اعم از چپ و راست آن 
خواهد شد که »استقالل هویتی و استقالل سیاسی و استقالل تشکیالتی جنبش 

دانشجوئی قربانی بشود.«

البته این آفت جنبش دانشجوئی ایران فقط مختص به 37 سال بعد از انقالب ضد 
استبدادی 57 نمی شود، قبل از انقالب 57 هم جنبش دانشجوئی ایران گرفتار این 
آفت بود. به طوری که در فرایند چریک گرائی دهه 40 و 50 به علت اینکه این آفت 
باعث شده بود تا عالوه بر اینکه جنبش دانشجوئی تنها خواستگاه جذب نیرو برای 
جریان های چریکی اعم از مذهبی و غیر مذهبی بشود، اصال جنبش دانشجوئی برای 
حرکت خود هدفی و برنامه ای تعریف نکنند. همین امر باعث گردید تا دانشجو 
به  جذب  جهت  بسترسازی  بدنبال  دانشگاه  به  ورود  بدو  همان  از  دوران  آن  در 

جریان های چریکی باشد. 

از   50 و   40 دهه  در  هم  چریکی  جریان های  خود  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
آنجائیکه برای جنبش دانشجوئی ایران ارزش مبارزاتی مستقل از چریک گرائی قائل 
نبودند و بهائی به مبارزات دانشجوئی نمی دادند، همین امر باعث می شد تا خود 
جریان های چریکی هم با هر گونه مبارزه مستقل جنبش دانشجوئی مخالف نمایند 
و تنها رویکرد آنها به جنبش دانشجوئی در جهت جذب آن ها به صورت فردی 
به تشکیالت چریکی باشد. این همه باعث گردید، تا در دهه 40 و 50 به موازات 
حاشیه ای  به صورت  دانشجوئی  جنبش  ایران،  جامعه  در  چریکی  جنبش  اعتالی 
اقدام به حرکت های سکتاریستی و چپ روانه ای بکنند. فراموش نکنیم که حتی در 
جریان دو ساله حرکت مستقل تحزب گرایانه شریعتی که با دفع جناح شیخ مرتضی 
مطهری، شریعتی از بهار 50 توانست مدیریت ارشاد را در دست بگیرد و با تشکیل 
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کالس های »تاریخ ادیان و اسالم شناسی« به صورت روتین، شکل سازماندهی شده 
به حرکت خود بدهد، و حرکتی سازماندهی شده از بهار 50 پیدا کند، و جنبش 
دانشجوئی را به صورت عملی و نظری به عنوان پشتوانه حرکت خود تعریف کند، 
از آنجائیکه شریعتی معتقد به جداسازی دانشجو از جنبش دانشجوئی نبود، و معتقد 
بود که دانشجو در عرصه جنبش دانشجوئی باید بتواند به حرکت سازمان گرایانه و 

تحزب گرایانه خود بپردازد. 

همین امر باعث گردید تا جنبش چریکی اعم از مذهبی و غیر مذهبی حتی خود 
ارشاد شریعتی را هم به عنوان خواستگاه عضوگیری خود انتخاب نمایند؛ و حرکت 
شریعتی را عافیت طلبانه و پاسیفیستی ارزیابی کنند و آنچنانکه خود این جریان های 
چریکی اعتراف می کردند، بیرون از حسینیه ارشاد می ایستادند و به شاگردان ارشاد 
غیبت  هم  مرداد   28 کودتای  خصوص  در  می دادند.  تیمی  خانه  آدرس  شریعتی 
جنبش دانشجوئی، در روز 28 مرداد، بسترساز فاجعه شد. البته دلیل غیبت جنبش 
دانشجوئی در روز 28 مرداد 32 جهت شکست کودتا آن بود که اکثریت نیروهای 
سیاسی جنبش دانشجوئی ایران در دهه 20 جذب جریان حزب توده شده بودند و 
حتی بخش ملیون جنبش دانشجوئی هم به صورت سمپاتیک از حزب توده دفاع 
می کردند، همین امر باعث گردید تا از آنجائیکه حزب توده در رابطه با کودتای 28 
مرداد تصمیم به مقابله با کودتاگران نداشت، جنبش دانشجوئی ایران به طبع حزب 

توده نسبت به کودتای 28 مرداد بی تقاوت بمانند.

د - چهارمین درس فراموش شده جنبش دانشجوئی ایران اینکه، »این جنبش هر 
چند از سال 55 به علت شکست همه جانبه جنبش چریکی در اشکال مذهبی 
و غیر مذهبی آن توانست، در سال های 56 و 57 مستقل از جریان های سیاسی 
سر  از  را  خود  حرکت  ایران  اجتماعی  جنبش  کنار  در  ایران  سیاسی  جنبش 
بگیرد، اما به علت اینکه جنبش دانشجوئی ایران در سه دهه 20 و 30 و 40 تا 
نیمه دهه 50 تحت هژمونی جریان های جنبش سیاسی نتوانسته بود، برای خود 
جنبش دانشجوئی بسترهای تئوریک و تجربی و نظری و برنامه ای تدوین نماید، 
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دانشجوئی  جنبش  برای  که  نبودند  حاضر  سیاسی  جریان های  از  هیچکدام  و 
برنامه ای فراهم کنند، و  ایران به صورت مستقل دستاورد نظری و تئوریک و 
حداقل دستاوردهای تجربی و عملی جنبش دانشجوئی ایران را مدون کنند و 
برای جنبش دانشجوئی ایران به عنوان یک ستون و مؤلفه جامعه مدنی ارزش 

ساختاری و سیاسی قائل شوند.«

همه جریان های سیاسی اعم از مذهبی و غیر مذهبی، »تنها زمانی به فکر جنبش 
داشتند«؛  به سربازگیری و جذب سمپات  نیاز  که  می افتادند،  ایران  دانشجوئی 
لذا در راستای این هدف خود، پیوسته تالش می کردند تا جنبش دانشجوئی ایران 
هرگز به مقامی نرسد تا برای خود سرود استقالل و هویت بخوانند. چرا که آنها 
به نیکی می دانستند و امروز هم می دانند که اگر جنبش دانشجوئی ایران به لحاظ 
نرم افزاری و سخت افزاری به هویت مستقل دست پیدا کند، در آن صورت هرگز 
جنبش دانشجوئی به عنوان یکی از شاخه های سیاسی و تشکیالتی این جریان های 

سیاسی و جناح های حکومتی در نخواهد آمد. 

البته جدای از این امر، »موضوع دیگری که باعث گردیده تا جریان های سیاسی 
جنبش سیاسی ایران اعم از مذهبی و غیر مذهبی برای جنبش دانشجوئی ایران 
خاطر  این  به  نشوند،  قائل  و سخت افزاری  نرم افزاری  مستقالنه  هویت  ارزش 
بوده است که کل این جریان های سیاسی در طول نزدیک به یک قرنی که از 
عمر جنبش دانشجوئی ایران می گذرد، به خصوص از بعد کودتای رضاخان و 
ارزش  ایران  در  مدنی جنبشی  برای جامعه  دیگر  مشروطیت،  نهضت  شکست 
استراتژیکی قائل نبوده و امروز هم قائل نیستند«؛ و »همه این جریان ها، حرکت 
تحول خواهانه در ایران، از بعد از کودتای رضاخان و پهلوی دوم در 28 مرداد 
یا  به صورت چریکی  پیشاهنگ  نیروهای  یافتن  قدرت  گرو  در  نحوی  به   32
ارتش خلقی یا کودتای نظامی یا حزب طراز نوین لنینی، به جای جنبش های سه 

گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری می دانستند، و می دانند.« 
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مدنی جنبشی  دوران مصدق هم، یک جامعه  مدنی  »جامعه  که  نکنیم  فراموش 
نبود، بلکه بالعکس یک جامعه مدنی دستوری و تزریقی تکوین یافته از باال بود« 
و البته »مبارزه خود مصدق هم از آغاز یک مبارزه پارلمانتاریستی بود، نه اقدام 
عملی سازمان گرایانه و تحزب گرایانه جنبشی مانند شریعتی.« هر چند که مصدق 
در مبارزه ملی کردن صنعت نفت، مجبور شد تا »بر جنبش کارگری صنعت نفت 

ایران تکیه استراتژیک بکند« اما از آنجائیکه:

اوال این تکیه مصدق بر جنبش کارگری از بعد از ملی شدن صنعت نفت و پیروزی 
بر استعمار انگلیس دوام استراتژیک پیدا نکرد.

ثانیا به علت اینکه مصدق نتوانست جایگاه استراتژیک طبقه کارگر ایران از کارگران 
صنعت نفت خوزستان به تمامی کارگران ایران گسترش بدهد. همین امر، مانع از 
تکوین جامعه مدنی جنبشی در دوران مبارزه رهائی بخش دکتر محمد مصدق در 
ایران گردید. »اگر مصدق به موازات اعتالی جنبش رهائی بخش و ضد استعماری 
کارگران صنعت نفت خوزستان، توان آن پیدا می کرد تا استراتژی جامعه مدنی 
بنا کند،  پایه حرکت رهائی بخش کارگران صنعت نفت خوزستان  بر  جنبشی، 
هم مصدق پیروز میدان مبارزه با امپریالیسم تا آخر می شد، و هم جامعه مدنی 
پیدا  تکوین  ایران  تاریخ  در  پایه دار  به صورت  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی 
می کرد.« در نتیجه در آن صورت حال امروز ما غیر این بود، که امروز پس از 37 

سال انقالب، شاهد آن هستیم.

در  مصدق  علت شکست  اجتماعی،  جنبش های  سازمان گرایانه  مبارزه  یک  فقدان 
کودتای 28 مرداد گردید. چراکه نه جنبش سیاسی ایران که رهبری آن در دست 
حزب توده بود، و نه جنبش های دانشجوئی و غیره، حاضر نشدند تا در روز 28 
مرداد با حضور در صحنه آنچنانکه در ترکیه امروز شاهد بودیم، کودتا را به شکست 
دربار  مدافع  فقاهتی خود  به خصوص که روحانیت سنتی و حوزه های  بکشانند. 
و کودتا بودند؛ لذا در خصوص استراتژی جنبشی در 150 سال گذشته تاریخ 



جنبش دانشجوئی 186/

کبیرمان  معلم  قاعده،  این  در  استثناء  تنها  ایران،  مردم  تحول خواهانه  حرکت 
شریعتی بود، که برعکس همه آن رویکردها معتقد بود که حرکت تحول خواهانه 
در ایران در گرو جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی جنبشی می باشد، در همین 

رابطه بود که او تز »شیعه یک حزب تمام« را مطرح کرد.

تا  فردید  احمد  از  شریعتی  جریان های ضد  که  آنچه  برعکس  که  نکنیم  فراموش 
به  معروف   - دباغ  فرج  حاجی  حسین  و  نصر  حسین  سید  و  شایگان  داریوش 
عبدالکریم سروش - مطرح می کنند، »تز شیعه یک حزب تمام شریعتی، تز اسالم 
حکومتی نبود، چراکه شریعتی پیوسته از هر گونه دین حکومتی و حکومت دینی 
به شدت انتقاد داشت و پیوسته خشن ترین حکومت های تاریخی، حکومت های 
دینی می دانست و معتقد بود که وقتی زور لباس تقوی به تن کند هر جنایتی 
مجاز و مشروع می شود.« البته شعار شیعه یک حزب تمام شریعتی که در آخرین 
فصل حیات ارشاد او، یعنی در آبان ماه 51 مطرح کرد، تکیه او بر جنبش اجتماعی 
بود، چراکه شریعتی پیوسته در اواخر حرکت ارشاد خود، آنچنانکه در مقدمه »درس 
39 اسالم شناسی و تاریخ ادیان« خود می گوید، از شعار قبلی خود که معتقد بود 
که جنبش دانشجوئی به خاطر دو خصلت »نداشتن و نخواستن« می تواند به عنوان 
ستون فقرات حرکت جنبشی او مطرح شوند، فاصله گرفت و دلیل آن هم این بود 
که »شریعتی به عینه در اثر تجربه دریافت که به علت اینکه جنبش دانشجوئی 
بر روی یک آب روان قرار دارد، نمی تواند به عنوان یک نیروی استراتژیک در 

عرصه استراتژی به آن تکیه کرد.« 

به همین دلیل شریعتی، »رفته رفته در راستای اصالح استراتژی جنبشی خود، از 
جنبش دانشجوئی به عنوان ستون فقرات استراتژی جنبشی خود فاصله گرفت 
هژمونی  جهت  دانشجوئی  جنبش  جایگزین  را،  اجتماعی  جنبش  تا  کوشید  و 
تمام  حزب  یک  شیعه  »شعار  دلیل،  همین  به  بکند.«  خود  جنبشی  استراتژی 
شریعتی، در راستای جایگزین کردن جنبش اجتماعی به جای جنبش دانشجوئی 
اینکه ماهیت طبقاتی و خواستگاه طبقاتی جنبش اجتماعی  البته به علت  بود« که 
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این  شهری،  متوسط  طبقه  خواستگاه  همین  می باشد،  شهری  متوسط  طبقه  ایران، 
جنبش باعث گردیده است که جنبش اجتماعی در ایران نتواند در طول 150 سال 
گذشته از قیام تنباکو تا قیام تابستان 88 و الی زماننا هذا، از پایگاه و ساختار با ثباتی 

در عرصه نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار گردد.

همین سیالیت نرم افزاری و سخت افزاری جنبش اجتماعی ایران باعث شده است، 
پتانسیل مبارزه درازمدت نداشته باشد و تنها در چارچوب  تا این جنبش توان و 
مبارزه کوتاه مدت صورتی فعال به خود بگیرد. که خود این امر باعث شده است 
تا جنبش اجتماعی ایران چه در عرصه تعیین هژمونی خود و چه در روند مبارزه 
گرفتار چپ روی ها و راست روی های کودکانه بشود. آنچنانکه در زمستان سال 57 
دیدیم که به موازات اعتالی مبارزه ضد استبدادی جنبش اجتماعی ایران، به یکباره 
این جنبش با شعار »به کوری چشم شاه، عکس امام تو ماهه«، هژمونی خمینی و 
روحانیت سنتی را برگزیند و خود را تسلیم این هژمونی بکند. همان انتخابی که 
باعث گردید تا الی زماننا هذا، مدت 37 سال این جنبش مجبور به دادن تاوان هائی 

بشود، که بیش از همه تاریخ این جنبش داده است.

به هر حال در میان تمامی نظریه پردازان تاریخ 150 ساله جنبش تحول خواهانه 
چارچوب  در  ایران،  دانشجوئی  جنبش  بر  که  بود  شریعتی  تنها  ایران،  مردم 
استراتژی جامعه مدنی جنبشی تکیه کرد. ولی به علت اینکه تکیه شریعتی بر 
جنبش دانشجوئی ایران در عرصه استراتژی جنبشی، یک تکیه استراتژیک بود، 
حرکت  نتوانست  دانشجوئی  جنبش  و  خورد  شکست  رابطه  این  در  شریعتی 
ارشاد شریعتی را آنچنانکه خود او فکر می کرد اعتالء و سازماندهی بدهد و 
حرکت سازمان گرایانه و تحزب گرایانه شریعتی را، از بعد از بسته شدن ارشاد و 

دستگیری شریعتی ادامه دهند.

ماحصل اینکه، در بیش از 70 سالی که از عمر جنبش دانشجوئی ایران می گذرد، 
این جنبش تا این زمان فاقد هر گونه تئوری نظری و عملی و برنامه ای بوده است؛ 
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جنبش   78 تیرماه   18 قیام  جریان  در  که  کرد،  پیدا  عمق  آنجا  تا  خالء  همین  و 
دانشجوئی ایران که برای اولین بار در تاریخ 70 ساله جنبش دانشجوئی ایران، »این 
جنبش توانست، به صورت مستقل تحت هژمونی خودش حرکت مستقالنه و 
تحول خواهانه ای داشته باشد، و تا آنجا پیش رفت که توانست، جنبش اجتماعی 
ایران را تحت هژمونی خودش به حرکت درآورد«، به علت همین فقدان برنامه و 
تئوری حتی توان هدایت یک راه پیمائی از خوابگاه دانشجوئی امیرآباد تا مثال میدان 
انقالب هم نداشتند؛ لذا شاهد بودیم که در مسیر راه پیمائی های جنبش دانشجوئی 
و  می زدند؛  خودشان  ساز  دانشجویان  از  گروهی  هر   78 تابستان  قیام  همین  در 
برنامه و وحدت  بود، همین وحدت هژمونی و وحدت  آنچه غائب  قیام  این  در 

تصمیم گیری ها بود. 

البته اوج فاجعه آنجا است که، امروز شاهدیم که جنبش دانشجوئی گرچه به موازات 
اعتالی جنبش اجتماعی با تمام توان وارد عرصه مبارزه می شوند، ولی همین فقدان 
به  تا  می گردد،  باعث  دانشجوئی  مستقل  تشکیالت  و  رهبری  و  برنامه  و  تئوری 
می شود،  سرکوب  یا  می خورد  نحوی شکست  به  اجتماعی  جنبش  اینکه  موازات 
جنبش دانشجوئی شکست بخورد و به کمای رکورد تاریخی فرو برود. آنچنانکه 
این ماجرا در جریان جنبش اجتماعی سال 88 شاهد بودیم. البته طنز تاریخ جنبش 
دانشجوئی ایران اینجا است که هر زمانیکه این جنبش دانشجوئی می خواهد از رکود 
خارج بشود، باز جهت خروج از رکود، باید با تحریک جریان های بیرون از جنبش 
دانشجوئی جهت سربازگیری، از رکود خارج شود و روندی اعتالئی به خود بگیرد. 

پر پیداست که »تا زمانی که جنبش دانشجوئی ایران با چنین آسیبی و خالئی، 
پس از اینکه دوران رکود خود را پشت سر گذاشت، و به این شکل خود به 
این  بشود،  خودی  به  خود  اعتالی  وارد  بیرونی  عوامل  تحریک  با  و  خودی 
جنبش عصای دست اصحاب قدرت می شود.« آنچنانکه شاهدیم که از بهار 76 
که جنبش دانشجوئی ایران توانست به صورت خودبخودی دوران رکود 20 ساله 
از کودتای فرهنگی را پشت سر بگذارد، در خدمت تضاد جناح های درونی  بعد 
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حکومت مطلقه فقاهتی درآمده است؛ و پا به پای جناح های قدرت کوشیده است 
تشکل   92 اخیر  نامه  در  که  آنجا  تا  باشد  درونی حکومت  جناح های  در خدمت 
دانشجوئی به روحانی دیدیم، که در این نامه تشکل های امضاء کننده دانشجوئی این 
نامه، به روحانی گوشزد کردند که فضای پادگانی دانشگاه ها بسترساز غیبت جنبش 

دانشجوئی در انتخابات دولت دوازده در بهار 96 خواهد شد. 

البته فراموش نکنیم که در جریان قیام 88 جنبش اجتماعی یکی از اصلی ترین علل 
شکست جنبش سبز، در هدایت جنبش اجتماعی، همین فقدان تشکیالت و توان 
سازماندهی و برنامه و تئوری بود، که این امر باعث گردید تا هژمونی جنبش سبز 
نتواند حتی جهت پر کردن خالء تشکیالتی خود، در راستای اعتالی جامعه مدنی 
در ایران، جنبش های عام اجتماعی، مثل جنبش کارگری جذب خود نماید. در نتیجه 
»حتی تکیه هژمونی جنبش سبز بر جنبش دانشجوئی هم، در آن قیام یک تکیه 
حاشیه برای سیاهی لشکر ساختن بود.« لذا این همه سبب آن شد، »تا در غیبت 
جنبش کارگری، و در غیبت جامعه مدنی پایدار در ایران، جنبش دانشجوئی، 
نه تنها نتواند هژمونی جنبش اجتماعی ایران را در دست بگیرد، بلکه مهم تر از 
آن با چپ روی های کودکانه شرایط جهت سرکوب همه جانبه حزب پادگانی 

خامنه ای هم فراهم کرد.« 

ه – پنجمین درس فراموش شده جنبش دانشجوئی ایران، »عدم نیاز این جنبش به 
جنبش های عام اجتماعی )که در راس آن ها جنبش کارگری می باشد( است، البته 
خود این آسیب معلول فقدان استراتژی و برنامه در حرکت جنبش دانشجوئی 
ایران  اجتماعی  جنبش  عام  شاخه های  با  وحدت  به  »نیاز  چراکه  است«.  ایران 
که در راس آن ها جنبش کارگری قرار دارد، زمانی ایجاد می شود، که جنبش 
دانشجوئی نیاز استراتژیک به این نیروها )حتی در شکل جبهه ای و ائتالف( داشته 
باشد«؛ لذا »تا زمانی که خود جنبش دانشجوئی دارای حرکت مستقلی نباشد و 
به صورت سمپات های دیگر جریان ها حرکت کند، طبیعی است که، این جنبش 
فاقد برنامه و فاقد تئوری و فاقد تشکیالت فراگیر مستقل، هرگز نیازمند به پیوند 
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آن ها جنبش  اجتماعی که در راس  عام  با دیگر جریان های جنبش  و وحدت 
کارگری قرار دارد، نمی باشد.«  




