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   جنبش استقالل و اصالت يشناس بيآس
  معاصر رانيا در ييدانشجو

 
 

  *  يدكتر مسعود مطلب

 **عارف بيژن

 

  ديباچه. 1
اصـطالحات   و تـوان بـا مفـاهيم    فكري ايـران را نمـي   و گونه كه جريانات سياسي همان
هـاي   را از نمونه ها اي آن زيرا خصوصيات ويژه - شدة متعارف كامالً مطابق دانست مشخص

بـي  توان براساس مفـاهيم غر  جنبش دانشجويي در ايران را نيز نمي - كند خارجي متمايز مي
هاي يـك جنـبش اجتمـاعي     بايست ويژگي جنبش دانشجويي در ايران، كه مي. تعريف كرد
. گونه ساخته و پرداخته نشـد  اي از روشنفكري بود، اين داشت و تداوم و شاخه اصيل را مي

همچـون   هـاي فراوانـي   اين جنبش چه قبل از انقالب اسالمي و چه پـس از آن، از آسـيب  
                                                                                                                                        

  mmtph2006@gmail.com                                      آزادشهرگرگان يدانشگاه آزاد اسالم ياسيعلوم س ارياستاد .*
  تهران ييوقفقاز دانشگاه عالمه طباطبا يمركز يايارشد مطالعات آس ي، كارشناس)مسئول سندهينو( **

Aref.bijan@gmail.com  
  

  71 - 94ص  ، ص1396 زمستان، 3 ، شمارهچهاردهمسال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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ي سياسي رنج برده است؛ البتـه در سـاير نقـاط جهـان نيـز      ها وابستگي به جريانات و گروه
ا بـا نقـادي و     م اروپا، ديگر يافت نمي1960جنبش دانشجويي، به معناي دقيق دهة  شود، امـ

هـاي نقشـي و هـويتي     توان آنها را به اصـالت و تأثيرگـذاري   ترميم جريانات دانشجويي مي
محوري، دوري از تندروي، پرهيز از جوزدگي و  استقالل فكري و سياسي، دانايي. ازگرداندب

هايي هستند كه اصالت جنبشهاي دانشـجويي در گـرو     گرايي، و عقالنيت ويژگي احساسات
اين مقاله، ضمن بررسي اجمالي تاريخ جنبش دانشجويي و تبيين . تقويت يا ضعف آنهاست
اجتماعي ايران، نگاهي آسيب شناسـانه بـه    – اريخ تحوالت سياسيو تحليل جايگاه آن در ت

  . جنبش دانشجويي در قبل و بعد از انقالب اسالمي دارد
  

  مباني نظري پژوهش. 2
هـاي اجتمـاعي،    به لحاظ بنياني و نظري، جنبش دانشجويي سنتزي از سه مقولة جنبش

، )6- 7: 1384خرمشاد، (ندهاي برخاسته از طبقة متوسط جديدا جريان روشنفكري و جريان
  :شود كه در ذيل بدان پرداخته مي

  
  هاي اجتماعي جديد اي از جنبش جنبش دانشجويي به مثابة گونه)  الف	

هاي اجتمـاعي جديـد، نخسـتين     ويژه جنبش هاي اجتماعي، به در بحث علمي از جنبش
نشـجويي  شـود، جنـبش دا   هاي اجتماعي ذكر مي نمونه و مصداقي كه براي اين نوع جنبش

ويـژه   ، بـه 1960هاي اجتمـاعي جديـد، كـه از دهـة      است؛ به عبارت بهتر در سلسله جنبش
. هاي پاياني اين دهه آغاز شد، جنبش دانشجويي نخستين حلقه يا حلقة مؤسس اسـت  سال
ويژه در  به بعد است كه با جنبش دانشجويي در اروپا و به 1968 ميتر از ماه  طور مشخص به

هاي ديگري نظير جنبش زنان،  شوند و با جنبش ي اجتماعي جديد آغاز ميها فرانسه، جنبش
بشيريه، (يابند تداوم مي... هاي ضد نژادپرستي و جنبش زيست محيطي، جنبش صلح، جنبش

1368 :248.(  
هايي دارد كـه   هاي اجتماعي ويژگي حركت و كوشش جمعي براي دگرگوني در جنبش

اين حركت جمعي . 1: سازد حول و تغيير متمايز ميهاي جمعي براي ت آن را از ساير حركت
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. هاي مختلف شكل يافتـه اسـت   ها يا سازمان هاي تعامل غيررسمي ميان افراد، گروه از شبكه

. رسـانند  هاي الزم براي بسيج جمعي يا اجتماعي كمك مـي  شرط ها به ايجاد پيش اين شبكه
نمايند، بلكه  طور فردي رخ نمي هاي اجتماعي به جنبش«سيدني تارو استدالل كرده است كه 

بخشي از يك موج عمومي ناآرامي اجتماعي هستند كه عموماً بـه وسـيلة بعضـي از وقـايع     
هـاي سياسـي تسـهيل     گردند و به وسيلة تغيير در ساختار فرصت ناپذير تسريع مي بيني پيش
مبتنـي  بر مجموعة مشتركي از اعتقادات و تعلقـات خـاطر   . 2؛ )152: 1384نش، (»شوند مي

گـردد و جمـع    گيري هويتي جمعي براي بـازيگري جمعـي مـي    اين مهم سبب شكل. است
به . شود دهندة اين بازيگر جمعي نيز در درازمدت به جنبشي كامالً يكپارچه منجر مي تشكيل

تيلـي،  (» يافته اسـت  جنبش اجتماعي، عملي عقالني، هدفمند و سازمان«اعتقاد چارلز تيلي، 
هاي اجتماعي بر منازعات، اعم از سياسي يا  حركت جمعي در جنبش. 3؛ )80-  85:  1385

ــازيگران جنــبش در  . فرهنگــي، تمركــز دارد - اجتمــاعي  ــدان جهــت اســت كــه ب ايــن ب
. وجوي تغيير اجتماعي، خواه در سطح سازماني و خواه در سطح غيرسازماني، هستند جست

نيـز درصـدد كنتـرل     هـا  كه آن) رغي(آميزي ميان آنان و سايرين  اينجاست كه رابطة مخالفت
ماير زالد و مك كـارتي،  . گردد گيرد و منازعات را سبب مي مسالة مشابهي هستند، شكل مي

كنندة ميل به تغييـر بعضـي از    اي از عقايد و باورها كه منعكس مجموعه«جنبش اجتماعي را 
:  1380نـش،  (انـد  تعريف كرده» اجزاي ساختار اجتماعي و يا توزيع مزاياي اجتماعي است

ويـژه اعتـراض    هاي اجتماعي از اعتراض، بـه  بازيگران و فعاالن در جنبش. 4؛ )148 -  149
هـاي اجتمـاعي نوعـاً داراي     جنبش. 5گيرند؛  عمومي، براي پيشبرد اهداف خويش بهره مي

جنــبش اجتمــاعي داراي ايــدئولوژي . 6دهــي غيرمتمركــز و رهبــري چندســرند؛  ســازمان
كند و شبكة مفهومي منسجم  ها و اهداف را مشخص مي ارزش مخصوص به خود است كه

هاي اجتماعي تعهد و الـزام   در جنبش. 7آورد؛  را براي تفسير تجربيات و حوادث فراهم مي
آيد و به اين  دست مي ها يا تجربه به افراد به جنبش، اهداف و ايدئولوژي آن به وسيلة فعاليت

ها، تعهدات و رفتـار   شود و آنها با ارزش ص ميترتيب است كه جاي افراد در سازمان مشخ
حريفان يك جنبش ممكن است واقعي يا ساختگي باشند كه بـراي  . 8شوند؛  جديد آشنا مي

رقبا سبب اتحـاد و انسـجام و نيـز التـزام و پويـايي جنـبش       . اند ترويج و رشد جنبش الزم
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مـدت   هـاي كوتـاه   دوره هاي طوالني نهفتگي و هاي اجتماعي ميان دوره  جنبش. 9شوند؛  مي
در حالت كالن، حركـت جمعـي   . 10جنگندگي يا فعاليت عمومي شديد در نوسان هستند؛ 

حركـت سياسـي در   : كنـد  هاي اجتماعي از دو شيوة مشهور پيـروي مـي   سياسي در جنبش
: 1377زاهـد،  ( طلبانه است يا اينكه راديكال و انقالبي هاي اجتماعي يا آرام و اصالح جنبش

صورتي  توان تصور كرد كه جنبشي اجتماعي ساليان سال به در نتيجه مي .)1386 من،؛ اُم245
توان جنـبش   گاه حالت انقالبي به خود نگيرد و برعكس، مي طلبانه تداوم يابد و هيچ اصالح

در . د راديكال گردد و حالت انقالبي يابـد اجتماعي ديگري را فرض كرد كه طي حيات خو
وجوي تغيير و تحول است، ولي در يكي با اصالح  هر دو حالت جنبش اجتماعي در جست

  .و در ديگري با شورش يا انقالب به دنبال اين تغييرات هستند
  

  جنبش دانشجويي به مثابة بخشي از جريان روشنفكري ) ب	
ها، قشرها  عي تصور كنيم كه در درون خود گروهاگر روشنفكري را شأن و منزلتي اجتما
هـاي   گيـرد، قطعـاً دانشـجويان يكـي از ايـن گـروه       و طبقات اجتماعي مختلفي را در بر مي

در نتيجة چنين فرضي، قواعـد حـاكم بـر رفتارهـاي روشـنفكري و      . اجتماعي خواهند بود
در اين . خواهد يافتروشنفكران بر رفتارهاي فردي يا فعاليت جمعي دانشجويان نيز تعميم 

ژس . شود اي از جنبش روشنفكري مطالعه مي حالت جنبش دانشجويي به مثابة زير مجموعه
هـا را   ايـن تعريـف  . پانسكي شصت تعريف مختلف از روشنفكران را بررسي كـرده اسـت   

طور كلي روشنفكران كساني هسـتند   در دستة اول به: توان به سه دستة اصلي تقسيم كرد مي
. هاي غايي و تغييرناپذير در زمينة حقيقت، زيبايي و عدالت سـهم دارنـد   ق ارزشكه در خل

ها و نقادان وضـع موجـود بـه     گذاران ايدئولوژي دستة دوم، روشنفكران، مبلغان عقايد، بنيان
شناختي روشنفكران قشري اجتمـاعي از   در تعاريف دستة سوم، از نظر جامعه. آيند شمار مي

شوند كه در توسـعه و پيشـبرد فرهنـگ جامعـه نقـش دارنـد        ميطبقة متوسط جديد تلقي 
)Szezepanski, 1961.(  

به اين ترتيب جنبش دانشـجويي بخشـي از جنـبش روشـنفكري اسـت كـه در مسـير        
جنبش . هاي روشنفكري يادشده را دارند اند و بسياري از ويژگي تحصيالت عالي قرار گرفته
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مان وضع موجـود بسـيار مناسـب اسـت، ولـي      هاي نابسا دانشجويي براي نابود كردن جنبه

توانايي الزم براي تحقق اهداف واال يا حتي تعريف اين اهداف را ندارد؛ به همين دليل آنان 
كننـدگان و مروجـان    كننـد و توزيـع   بيشتر تحت تأثير جريانات اصلي روشنفكري عمل مي

عموالً فقط يكي از در نتيجه جنبش دانشجويي م. شوند هاي روشنفكران محسوب مي انديشه
كننده يا جنبش نهضتي فراگيرتر است كه در آن اغلب، روشـنفكران طـراح و    نيروهاي عمل

هاي عمومي، جنـبش   در سلسله مراتب سازماني جنبش). Hofstadter,1964:27(هدايتگرند
هاي ناراضـي و   گردد كه پل ارتباطي ميان توده دانشجويي حلقة واسط و مياني محسوب مي

گرا و فعـال و نـه منفعـل ايـن      به عالوه جنبش دانشجويي حلقة عمل. نبش استرهبران ج
كننـدگان خـوبي    هاي دانشجويي تمـام  شايد به همين دليل باشد كه جنبش. جنبش نيز است

شـايد بتـوان ادعـا كـرد كـه      . كننده نيسـتند، بلكـه بيشـتر تشـديدگرند     نيستند، يا اصالً تمام
تند، آنها بيشتر محرّك خـوبي هسـتند تـا جنـبش و     هاي دانشجويي حتي آغازگر نيس جنبش

جاي اينكه  هاي دانشجويي به البته گاه جنبش. حركت آغازشده را شدت بخشند و اوج دهند
شوند كه اين پديدة نادري  هاي سياسي باشند خود پديدآورنده هم مي ابزار احزاب و جريان

  ).1384خرمشاد، (است
  

  برخاسته از طبقة متوسط جديد  مثابة جرياني جنبش دانشجويي به)  ج
 ، 4رافائل پاتائي ، 3لپرنها مانفرد ، 2موربرگر ، 1نظران نوسازي همچون جان جانسون صاحب

طبقـة   9نتينگتونهـا  و سـاموئل  8جيمـز بيـل   ، 7كيلريونگ. تي ، 6هلت. ام. پي ،5چارلز عيسوي
توسـعه و   توسعه بـه نـوعي موتـور اصـلي و راهبـر      متوسط جديد را در كشورهاي درحال

به نظر اينـان، طبقـة   . دانند آفرين و حتي انقالبي مي خواه و تحول نوسازي و در نتيجه تحول
                                                                                                                                        
1- John Johnson 
2- Morroe Berger 
3- Manfred Halpern 
4-Raphael Patai 
5-Charles Issaw 
6- P. M.Holt 
7- T. Cugler young 
8-James Allan Bill 
9- Samuel Hontington 
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هـاي اجتمـاعي سياسـي در جوامـع      متوسط جديد، در رهبـري و بـه راه انـداختن جنـبش    
لپرن طبقـة متوسـط جديـد را عامـل تغييـرات      هـا   .كننده اسـت  توسعه، مؤثر و تعيين درحال

او طبقه را براساس تأثيري كه . دانست اي خاورميانه و از جمله ايران مياجتماعي در كشوره
هر طبقه را بايد در زمينة نقش سياسي، اجتماعي «: در جامعه دارد تعريف كرده و گفته است

  ).Halpern,1963:51(  »نمايد، تعريـف كـرد   و اقتصادي كه در روند تغيير اجتماعي ايفا مي
بيند و معتقـد اسـت كـه كوشـيده      ستان را در انقالب عميقي ميلپرن منطقة مراكش تا پاكها

مثابـة نيـروي    او طبقة متوسط جديد را به. هاي اين انقالب را بيان كند است علل و خصلت
اين طبقه، مديران، مجريـان، معلمـان، مهندسـان، خبرنگـاران،     . انقالبي با ثبات دانسته است

لپرن، هـا  بـه نظـر  . شـود  ران ارتش را شـامل مـي  دانان يا افس انديشمندان، دانشجويان، حقوق
او . اي در دست ايـن طبقـة متوسـط جديـد اسـت      طور فزاينده رهبري در تمام خاورميانه به

معتقد است خاورميانه، قبل از آنكه وارد دورة ماشين بشود، به دورة جديد اداري منتقل شده 
گيرد نه براي اينكه از نظام  طبقة متوسط جديد در خاورميانه قدرت خود را به كار مي. است

ايـن وظيفـة انقالبـي ايـن طبقـه      . خواهد آنهـا را ايجـاد كنـد    و مالكيت دفاع كند، بلكه مي
 ، 1جيمز بيل اعضاي طبقة متوسـط جديـد را بـه چهـار گـروه سـربزيران      ). .  Ibid, 2(است

در . تقسـيم كـرده اسـت    4ها يا مخالفـان سرسـخت   و راديكال 3ها ، تكنوكرات2مدافعان نظام
. ها يـا مخالفـان سرسـخت در واقـع همـان روشـنفكران هسـتند        تحليل جيمز بيل، راديكال

انـد،   اندركار خلق يا انتقال آثار فرهنگي روشنفكران به معناي خاص نه تنها كساني كه دست
كنند يا حداقل از نظام انتقاد  ايستند و با آن مبارزه مي بلكه كساني هستند كه در برابر نظام مي

اند و نسـبت بـه    آنان از ميان نويسندگان، هنرمندان، معلمان، استادان و دانشجويان. نمايند مي
  ). 1972:5Bill,(ترند و انسجام كمتري دارند هاي ديگر از خود بيگانه گروه

هاي طبقة متوسط، روشنفكران و دانشـجويان   نتينگتون نيز از ميان همة بخشها به اعتقاد
نتينگتون، شـهركانون  هـا  در نظرية انقـالب . قالب گرايش دارندبيش از همه به خشونت و ان

                                                                                                                                        
1- The Followers 
2- The Maneuver's 
3- The Technocrats 
4- The Uprooters 
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مخالفــت در درون كشــور اســت، طبقــة متوســط كــانون مخالفــت در درون شــهر اســت، 

تـرين و   اند و دانشجويان منسـجم  ترين گروه مخالف در ميان طبقة متوسط روشنفكران فعال
تـرين   يب دانشـجويان پرتحـرك  به اين ترت. كارآمدترين انقالبيان در ميان روشنفكران هستند

هـانتينگتون،  (انـد  توسـعه  نيروهاي انقالبي و هستة اصلي مبارزات انقالبي در جوامع درحـال 
ترين مخالفت با حكومت  ترين و شورشي نتينگتون شديدترين، منسجمها به نظر). 536 :1370

هاي ها جست؛ زيرا اگر فقط يك شـكاف در ميـان همـة كشـور     موجود را بايد در دانشگاه
دستخوش نوسازي وجود داشته باشد، آن شكاف همان شكاف ميـان حكومـت و دانشـگاه    

جمهوري را نهاد اقتدار بدانيم، ساختمان اتحاديـة دانشـجويي را نيـز     اگر كاخ رياست. است
  ). 536همان،(شمار آوريم بايد نهاد شورش به

اي از  جموعـه به اين ترتيب جنـبش دانشـجويي، در جايگـاه جنبشـي اجتمـاعي، اوالً م     
صورت داوطلبانه حركتي جمعي را براي ايجـاد تغييـر و    شود كه به دانشجويان را شامل مي

آنان در اين حركت جمعي خويش ممكن است . دهند تحول در دانشگاه و جامعه سامان مي
: تغييراتي از نوع فرهنگي، ارزشي، اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي را تعقيـب نماينـد؛ ثانيـاً      

هـاي مشـترك بـه شـمار      جويي فعاليتي جمعي براي رسيدن به اهداف و آرمانجنبش دانش
ها  هاي تعامل غيررسمي ميان دانشجويان و گروه اين كوشش جمعي بيشتر بر شبكه. رود مي

هويت جمعي دانشجويي، در كنـار باورهـا و   . هاي دانشجويي بنا شده است و احياناً سازمان
يي انسجام و همبستگي الزم براي حركت جمعي تعلقات خاطر مشترك، به جنبش دانشجو

هاي  جنبش اجتماعي دانشجويي، همچون ساير جنبش. كند مؤثر و كارآمد را اعطا مي سياسي
تغييرات تند ... اجتماعي ديگر، با وارد شدن در حوزة منازعات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و

آميـزي ميـان    ة مخالفت و نزاعكند و همين امر رابط سياسي، فرهنگي، اجتماعي را مطالبه مي
هـاي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي ايجـاد       آنان و دولت و حكومت و نيز بعضي از گروه

نمايد؛ ثالثاً جنبش دانشجويي تابع قبض و بسط يا فراز و فرودهـاي فضـاي گفتمـاني و     مي
  . اي است جريان روشنفكري هر جامعه در هر دوره

  
  



  

  

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
55  /

78  

  انتاريخچة جنبش دانشجويي در اير. 3
  قبل از انقالب اسالمي) الف

گـردد،   باز مي 1313هرچند تأسيس دانشگاه در ايران به سال : در عصر پهلوي اول - 1
با توجه به حاكميت استبداد رضاخاني در اين برهة زماني و غيرممكن بودن بـروز و ظهـور   

جامعه هاي متوسط و پايين  هاي اجتماعي و نيز ممكن نبودن دستيابي بخشي از طبقه حركت
هاي وابسته به حاكميت، عمـالً در   به تحصيالت عالي و انحصار اين حق به نخبگان و طبقه

هاي  هاي جدي دانشگاهي و دانشجويي هماهنگ با فعاليت اين دوره از تاريخ ايران، حركت
هـاي پايـاني دولـت مطلقـة      با وجود اين، در سـال . خورد اجتماعي و سياسي به چشم نمي

ز اقدامات و اعتراضات محدود صنفي شكل گرفت كه بيشتر مربوط بـه  پهلوي اول بعضي ا
اين عده نيز به دليل تمايالت آشكار ماركسيسـتي  . بود» گروه اراني«نفر موسوم به  53گروه 

عمال نتوانستند نفوذ چندان موفقي در جامعه داشته باشند و سرانجام با دستگيري اين گروه 
سي و حتي صنفي دانشگاه متوقف و ركودي كامـل بـر   هاي سيا تمام فعاليت 1317در سال 
  ). 348:1379آبراهاميان، (ها حكمفرما شد دانشگاه

گيري جنبش دانشجويي در اين مقطع از تاريخ را بايـد   شكل: در عصر پهلوي دوم - 2
  : با توجه به چند ويژگي مهم اين دوره بررسي كرد

: يين جامعـه در دانشـگاه  فراهم شدن شرايط براي حضـور طبقـات متوسـط و پـا    ) الف
كه اشاره شد، انحصار حق تحصيالت عالي به نخبگان و وابستگان به نظم سياسي   گونه همان

. هاي دانشجويي در دوران حكومت پهلوي اول بود مستقر، يكي از عوامل مهم ركود حركت
 ، بـا توجـه بـه   1350و  1340هاي  ويژه در دهه پس از تحكيم ساخت مطلقة پهلوي دوم، به

گسترش مراكز آموزش عالي و نيز سرازير شدن ثروت حاصل از افزايش قيمـت نفـت بـه    
ورود به دانشگاه . جامعه، راه براي ورود طبقات فرودست جامعه به دانشگاه هموارتر گشت

هاي تلخ حـاكم بـر    اي به سوي واقعيت براي اين قشر از مردم ايران به مثابة گشايش دريچه
هـاي   عـدالتي، وجـود فاصـله    مشاهدة فقر، فساد، تبعيض و بي. ي بودجامعة استبدادزدة ايران

شدن هرگونه اعتراض بـه وضـع    انگيز طبقاتي در جامعه و استبداد حاكم و سركوب شگفت
وهمه در كنار خاستگاه  مرداد، همه 28ويژه پس از كودتاي  موجود توسط نيروهاي رژيم، به
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نان به قشرهاي محروم جامعه و نيز شرايط و اجتماعي اين قشر دانشگاهي و وابستگي اكثر آ

هـاي جنـبش    تـرين اصـل در سـرلوحة فعاليـت     مقتضيات جواني، مبارزه با رژيم را اساسي
  ). 157 -  162:  1381كريميان، ( دانشجويي در اين دوره قرار دارد

در جايگاه ايدئولوژي غالب براي مبارزه، ) ماركسيستي(قرار گرفتن ايدئولوژي چپ ) ب
زماني اين دوره از تاريخ ايران با اوج گرفتن  هم: توسعه ضاي گفتماني كشورهاي درحالدر ف

ويژه در كشـورهاي   مبارزات ضد امپرياليستي در جهان با تكيه بر ايدئولوژي ماركسيستي، به
دهـي بـه جنـبش دانشـجويي      توان از عوامل مهم تأثيرگذار بـر جهـت   توسعه، را مي درحال
داري، حركت آن بـه سـوي    مبارزات به منظور رهايي از نظام سرمايهگيري اين  اوج. دانست

هـاي   هاي آن بـا خواسـته   طبقه و استقرار عدالت در جامعه و شباهت آرمان ايجاد جامعة بي
هاي دانشجويي داخـل را بـه سـمت پـذيرش ايـدئولوژي       جنبش دانشجويي ايران، حركت

اين حالت حزب . ي مبارزه سوق دادگرا در جايگاه ايدئولوژي غالب برا ماركسيستي و چپ
هدف . برداري نمايد ها بهره توده را بر آن داشت تا از وضعيت موجود براي نفوذ در دانشگاه

هاي سياسي خاص در تأييد تئوري ماركسيسم و  ها طرح آموزه اصلي حزب توده در دانشگاه
نتيجـه ايـن تحركـات،    در . شدة احتمالي بـود  متعاقباً استفادة ابزاري از دانشجوي كمونيست

هاي دانشـجويي كشـور بـود،     ، كه يكي از اولين تشكل»سازمان دانشجويان دانشگاه تهران«
اتحاديـه  «طولي نكشيد كه ايـن سـازمان بـه عضـويت     . تحت نفوذ حزب توده قرار گرفت

بود، درآمد و عمالً سازمان دانشجويان  بلوك شرق به ، كه كامالً وابسته»المللي دانشجويان بين
به ابزار حزب توده مبدل گشت كه سرانجام پس از مواجهة دولـت وقـت و حـزب تـوده،     

  ).154: 1378 ، ظريفي ضياء (منحل شد و به فعاليت زيرزميني روي آورد 
، و تـأثير آن بـر   1340و  1330هـاي   ويژه در دهـه  حاكميت و مقبوليت ادبيات چپ، به

گـرا را نيـز، بـراي     هاي راسـت  ع جريانمبارزات داخلي به حدي بود كه در بسياري از مواق
ويژه دانشجويان و دانشگاهيان، به استفاده از اين  كسب مقبوليت در ميان قشرهاي مبارز و به

هـاي اصـلي جنـبش     به بعد هسـته  1340از دهة . كرد هاي سياسي ناچار مي ادبيات در بازي
ايي خلق بـود   هاي فد طور مشخص سازمان چريك چريكي ايران، چه در سطح چپ  كه به

و چه در سطح مذهبي، مانند سـازمان مجاهـدين خلـق، نيروهـاي عمـدة خـود را از بدنـة        
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تأكيد بر مبارزة مسلحانه و نيز طرح رهبراني چـون تروتسـكي،   . كردند ها جذب مي دانشگاه
البتـه ايـن   . هاي مهم تأثيرپذيري از اين خط فكـري بـود   از نشانه... مائو، چگوارا، كاسترو و

وژي و گفتمان، فقط بر نخبگان اجتماعي و جوامع دانشگاهي غلبه يافته بـود و سـاير   ايدئول
اين مساله يكـي  . قشرهاي جامعة ايران، با توجه به خاستگاه ديني خود، با آن همراه نگشتند

  ).202: 1381كريميان، (از عوامل مهم توفيق نيافتن اين جريان فكري در ايران بود
 15: يني به مثابة راهكاري براي فعاليت انتقـادي  مبـارزاتي  مطرح شدن ايدئولوژي د) ج

توان دوراني مهـم در تـاريخ مبـارزات ملّـت ايـران دانسـت؛ زيـرا         را مي 1342خرداد سال 
خـرداد، كـه    15قيـام  . الشعاع خود قـرار داد  هاي فكري را تحت بسياري از معادالت جريان

تر رهبري  و هدفي ديني بود و از همه مهم جرياني كامالً برخاسته از تفكر اسالمي، با غايت
آن در دست مرجعي ديني قرار داشت، توانست اكثر قشرهاي جامعة ايران آن روز را با خود 

خرداد و همراهي اكثر مردم ايران با رهبران آن و نيز حوادث  15گستردگي قيام . همراه سازد
در تحريك و تجهيـز سـاير   پس از آن و از سوي ديگر ناكامي ايدئولوژي چپ ماركسيستي 

قشرهاي جامعه سبب شد ايدئولوژي ديني در ميان جوامع دانشگاهي راهكاري مناسب براي 
خصلت انقالبيگري ايدئولوژي چپ در كنار قابليـت  . مبارزه تلقي شود و به آن توجه گردد

اي از جريـان دانشـجويي و    هاي مردمـي سـبب شـد شـاخه     ايدئولوژي ديني در بسيج توده
. نـام گرفـت  » اسالم ماركسيستي«كري آن روز راه سومي را براي مبارزه برگزينند كه روشنف

يافت و التقاط  اي اين دو مكتب، اين پيوند دوامي نمي ناگفته پيداست كه به علت تضاد ريشه
هـاي مسـلحانة    شدن تمامي حركـت  سركوب. فكري كمترين ثمرة اين پيوند غيرمنطقي بود

، گرايش بـه سـوي   1350ويژه در اوايل دهة  ط رژيم حاكم، بهبرخاسته از جريان چپ توس
اهللا  ظهور متفكران ديني همچـون آيـت  . تر ساخت تفكر ديني را در جوامع دانشگاهي افزون

در جوامع دانشگاهي ... اي و اهللا سيد علي خامنه اهللا مفتح، آيت اهللا مطهري، آيت بهشتي، آيت
. انشگاه در اين برهه بر پرباري اين گـرايش افـزود  هاي ارتباط ميان حوزه و د و برقراري پل

تفكرات شـريعتي  . برانگيز است در اين ميان تأثير كساني چون دكترعلي شريعتي بسيار تأمل
توان يكي از عوامل مؤثر در سوق دادن جوامع دانشگاهي به سوي تفكر ديني  شك مي را بي

يك از سـوي شـريعتي، فقـر    رغـم طـرح اسـالم ايـدئولوژ     بـه ). 307 -  316 ، همان(دانست
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هاي وي براي دوران حاكميت انديشـة دينـي، شـاگردان و پيـروان او را، كـه پـس از        آموزه

هاي اجتمـاعي و سياسـي قـرار گرفتـه بودنـد، بـا        پيروزي انقالب اسالمي در مسند فعاليت
اي از آنان را از همراهي  كه عده طوري ها و ترديدهاي فكري جدي مواجه ساخت، به پرسش

ا نظام و حاكميت دينـي بازداشـت و بسـتر الزم را بـراي گـرايش يـافتن آنـان بـه دروازة         ب
  .هاي غربي و غيرديني فراهم نمود انديشه

دهـد كـه ايـن     مطالعة تاريخچة جنبش دانشجويي در قبل از انقالب اسالمي نشـان مـي  
را بـوده  گـ  گرايي و اسالم ، ملّي)ماركسيستي(جنبش بيش از هر چيزي تابع سه جريان چپ 

تـر   ، نزديـك 1350  به طرف دهـة  1330و  1320هاي  حال هر چه از فضاي دهه بااين. است
  .شود تر مي هاي دانشجويي، ملموس شويم، حضور جريان مذهبي در فعاليت مي

نظـر   بندي كلّي، جنبش دانشجويي، پيش از پيروزي انقالب اسالمي، صرف در يك جمع
مبارزه با اسـتبداد، اسـتعمار و اسـتكبار و تـالش بـراي      هاي فكري آن، به دنبال  از خاستگاه

آبـان در   13آذر و  16ظهور روزهاي درخشـاني چـون   . برقراري نظام عدالت اجتماعي بود
گرايـي نسـل جـوان     كارنامة جنبش دانشجويي، در اين مقطع تاريخي، مـديون ايـن آرمـان   

شناخت دقيقي از فرهنگ  دانشجو بوده است؛ هرچند به دليل اينكه قشر دانشگاهي آگاهي و
  .هايي مواجه شد خودي نداشت، در بسياري از مواقع، اين جنبش با ناكامي

  
  پس از انقالب اسالمي ) ب

پيروزي انقالب اسالمي روحي : از پيروزي انقالب اسالمي تا آغاز جنگ تحميلي - 1
ز هاي مخالف ساخت سياسـي پهلـوي دوم دميـد و حتـي بسـياري ا      جديد در كالبد جريان

توسط رژيم سـركوب شـده    1350و  1340هاي  هاي فكري و سياسي را، كه در دهه جريان
ها، به علت  بودند، به صحنة منازعات سياسي كشانيد و بديهي بود كه بسياري از اين جريان

اي نظام و حاكميت ديني با مباني فكري آنها، به مخالفت و مواجهه با اين نظـام   تضاد ريشه
واليت «قانون اساسي برخاسته از متون ديني و گنجاندن اصولي همچون  تدوين. روي آورند

اي اين مخزن باروت را به آتش كشيد و عرصة منازعات فكـري   در آن همچون جرقه» فقيه
در اين ميان دانشگاه نيز، . را به عرصة مبارزات سياسي و مسلحانه با نظام اسالمي مبدل نمود
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هاي پرورده در خـود، از آتـش    با توجه به سوابق جريانمتأثر از فضاي سياسي كشور و نيز 
هـا و   هاي مسلحانه در دانشـگاه  رويارويي فيزيكي، ايجاد درگيري. اين خرمن در امان نماند

هرچنـد  . ها حاصل اين تـأثير بـود   تبديل دانشگاه به تريبون و پايگاه سياسي احزاب و گروه
طـور مقطعـي برچيـد، در     ازعات را بـه انقالب فرهنگي و وقوع جنگ تحميلي دامنة اين من

يكي . هاي اين جريانات و بازيچه قرار گرفتن دانشجويان چندان موفق نبود خشكاندن ريشه
از حوادث مهم اين مقطع از تـاريخ انقـالب اسـالمي و جنـبش دانشـجويي، تسـخير النـة        

يخ انقالب ، بود كه اقدامي مهم در تار)ره(جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام
  .رود اسالمي به شمار مي

دفاع از انقالب و نظام، پاسداري از دستاوردهاي انقالب، مبارزه با امپرياليست شـرق و  
  .هاي اولية پيروزي انقالب اسالمي بود غرب گفتمان مسلط جنبش دانشجويي در سال

و هاي ارزشـي ايثـار، جهـاد     آغاز جنگ تحميلي همراه آموزه: مقطع جنگ تحميلي - 2
هرچند در اين دوران تحت . شهادت، دانشجويان را بيش از هر قشر ديگري، به صحنه آورد

هاي دانشجويي در عرصة سياسـي   تأثير شرايط جنگي و نيز ركود منازعات سياسي، حركت
كننده بود؛ به بيان ديگر، در  هاي جنگ تعيين نمود چنداني نداشت، حضور جوانان در ميدان

هاي دفاع از انقـالب اسـالمي تجلـي     وة جنبش دانشجويي در عرصهاين مقطع بيشترين جل
در اين مقطـع، گفتمـان جنـبش دانشـجويي     . يافت كه بهترين نمود بيداري دانشجويان بود

دينـي، و نماينـدة رسـمي و     - گرايانه و رويكرد ايـدئولوژيك   خواهي از موضع چپ عدالت
هـاي اسـالمي    هـاي انجمـن   هدفتر تحكيم وحدت يا همان اتحاديـ «سخنگوي اصلي جنبش 

  ).139:  1381بشيريه، (بود » دانشجويان
آغاز شـد و   1367در اين دوره، كه از سال  :1376پس از جنگ تحميلي تا خرداد  - 3

گرايانة جنبش دانشجويي به شدت كاسته شد، اما  ادامه يافت، از موضع چپ 1376تا خرداد 
مسائل صنفي افزايش يافـت؛ بـه عبـارت    مندي به  هاي انتقادي به حكومت و عالقه گرايش

، نظـام اسـالمي در معـرض    1370ويـژه بـا آغـاز دهـة      ديگر پس از جنـگ تحميلـي و بـه   
پاسخگويي به مطالبات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه قـرار گرفـت و بـه دنبـال آن     

. نصـيب نمانـد   دانشگاه نيز، در جايگاه يكـي از بازوهـاي سـازندگي، از ايـن مطالبـات بـي      
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ها با فرهنگ خودي و به دنبال آن آشنايي عميـق   ناهمخواني نظام آموزشي حاكم بر دانشگاه

از روح و تفكـر دينـي،    - ريزي شده بود كه مباني آن در عصر پهلوي پي - نداشتن دانشگاه 
ريزي اجتماعي،  فقر فكري دانشگاهيان را در لحاظ نمودن مباني تفكر ديني در عرصة برنامه

دليل تأسـيس حكومـت اسـالمي بـراي      تر به دي آشكار نمود و از همه مهمفرهنگي و اقتصا
بار در تاريخ ايران و نبود مشابهي براي آن طي تاريخ اين مرز و بوم، دانشـگاه از دادن   اولين

ظهـور تفكـرات   . پاسخي متناسب با فرهنگ بومي و ايدئولوژي حاكم بر نظام ديني بازمانـد 
در ايـن ميـان،   . از هر چيز حاصل اين فقر فكري بـود تكنوكرات در عرصة سازندگي بيش 

هاي ايران سـنخيتي بسـيار    دموكراسي غربي، كه با روح نظام آموزشي دانشگاه گفتمان ليبرال
هاي  در عرصه. داشت، به منزلة گفتمان پاسخگو به نيازهاي جامعه، پا به عرصة دانشگاه نهاد

ك شرق در جهان حياتي دو چندان يافتـه  سياسي و اجتماعي نيز اين مكتب، كه با زوال بلو
هاي متناسـب   هايي، در سوق دادن مطالبات دانشجويي به سوي خواسته بود، با ايجاد جريان

هاي ديني  با روح اين تفكر، يعني استقرار دموكراسي به شيوة غربي، تضعيف هژموني آموزه
ي و توجه كـافي نكـردن بـه    به عالوه جو حاكم بر دوران سازندگ. بسيار تأثيرگذار بود ، ...و

دفتر تحكيم . ها فراهم نمود ن مسائل سياسي و فرهنگي نيز بستر مناسبي براي رشد اين جريا
البته در ايـن  . كرد وحدت در اين دوره آشكارا از مواضع مجمع روحانيون مبارز حمايت مي

انحصار و دوران سخنگويان و نمايندگان ديگري نيز وارد عرصة فعاليت دانشجويي شدند و 
» بسيج دانشـجويي «و » جامعه اسالمي دانشجويان«. سيطرة دفتر تحكيم وحدت شكسته شد

ي دانشجويي بودند كه در اين دوره پا به عرصة حيات سياسي گذاردند و هر يـك  ها تشكل
  .تأثيراتي بر جنبش دانشجويي گذاردند

ادامـه   1384و تـا  آغاز شـد   1376ترديد دورة چهارم را، كه از  بي :دوره اصالحات - 4
ويژه در انتخابـات،   داشت، بايد دوران مهمي در عرصة فعاليت سياسي جنبش دانشجويي، به

توان سهم  گيري آن، نمي در پيدايش دوم خرداد، صرف نظر از چگونگي مباني شكل. دانست
شرايط سياسي و اجتماعي پس از جنگ، اوج گيـري  . مؤثر جنبش دانشجويي را انكار نمود

شرايطي را فراهم ساخت كه با پيدايش ... هاي اقتصادي و سياسي مردم و و خواستهتوقعات 
يك فرصت تصادفي در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري و حضور گسـترده مـردم   
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حضور فعال دانشجويان . در انتخابات، فضاي سياسي كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد
هـا و   جويي و مشاركت گسـترده آنـان در سـخنراني   هاي سياسي و دانش و جوانان در عرصه

سمينارها و انتشار نشريات دانشجويي جلوه و خودنمايي خاصي به جنبش دانشـجويي داد،  
هاي سراسـر كشـور    نشريه دانشجويي در دانشگاه 260حدود  1377كه در سال  اي به گونه
اصالحات در پاسخ به هاي دولت  اگرچه با ناكامي). 142:  1378مرتجي، ( شدند  ميمنتشر 

جمهوري خاتمي،  نيازهاي دانشجويي و تأمين اين نيازها، از اواسط دوره هشت ساله رياست
شور و شوق دانشجويان به تكثر سياسي كاهش يافت، ولي اين مساله هيچ گاه به كم شـدن  

به عالوه، هرچه به پايان دوره دوم رياست جمهـوري در  . هاي دانشجويي منجر نشد تشكل
هاي دانشجويي  كـه اغلـب در    تشكل اي دوره نزديك تر شديم، از وحدتي كه بين پاره اين

ها با قوت  گرفتند وجود داشت، خبري نبود و حتي يكه تازي اين تشكل ميجناح چپ قرار 
هاي دانشجويي مخالف، به شدت تقليل يافت تا حدي كه ديگر، فعاليت زيادي  گرفتن گروه

  . شم نمي آمدهاي دانشجويي به چ از گروه
طلـب از   گيـري جريـان اصـالح    تـوان دوران اوج بهـره   را مـي  1384تا  1376هاي  سال
از دانشجويان براي احزاب مختلـف  » سازي نظام پياده«طرح . هاي دانشجويي دانست فعاليت

هـاي اصـلي ايـن     ها از پي هر غوغاي سياسـي از برنامـه   سياسي و به تشنج كشيدن دانشگاه
سفانه جنبش دانشجويي نيز با فراموشي حوادث تلخ گذشته بر ايـن فراينـد   ساليان بود و متأ
و حوادث جاري پس از آن معلول  1378حادثه كوي دانشگاه تهران در سال . مهر تأييد نهاد

هاي دانشـجويي   هرچند ركود حاكم بر فعاليت. نگاهي اين چنيني به دانشگاه و دانشجو بود
هـاي سياسـي و    گر سرخوردگي دانشجويان از فعاليـت ، بيان1379و  1378هاي  پس از سال

هاي اصلي حوادث گذشته همچنـان   رسد ريشه نظر مي هاي مختلف است، به احزاب و گروه
هاي  ها، ايجاد درگيري تعطيلي كشاندن دانشگاه تالش براي به. ها باقي مانده است در دانشگاه

دهندة  همگي نشان... ها و شگاهتصنعي يا واقعي توسط هر گرايش سياسي، برهم زدن جو دان
نمايي در معـادالت سياسـي، جنـبش     كوشد بار ديگر براي قدرت جرياني پنهان است كه مي

 هاي كاذب، براي اهداف و منافع خـود هزينـه كنـد    دانشجويي را، در لواي دو قطبي نمودن
  ). 327: 1394دارابي،(
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شـان،   هاي سياسـي  زني نه، بعضي از جريانات سياسي، براي چا1376پس از دوم خرداد 

نيازمند فشار از پايين بودند و به دليل نداشتن پايگاه اجتمـاعي  مردمـي، دانشـگاه را محـل     
در كشور ما راهبرد تبديل دانشگاه بـه ابـزار احـزاب را بعضـي از     . تاخت و تاز خود كردند

لمـي و  اي جـز ركـود ع   كنند؛ هرچند اين راهبرد نتيجـه  شدت دنبال مي جريانات سياسي به
  .ها نداشته است و نخواهد داشت خمودگي سياسي دانشگاه

هايي با دورة اول در  واقعيت آن است كه دفتر تحكيم وحدت در اين دوره، كه مشابهت
رأيي با جريان اصالحات مانند  هاي آغازين انقالب داشت، در همراهي، همفكري و هم سال

ه بـراي بـه مبـارزه طلبيـدن رقيبـان      بخش اعظم ميزگردهايي كـ . سازي كار كرد ماشين رأي
ريزي  سراسر كشور برگزار شد مرهون برنامه و ها دانشگاه در اصالحات گفتمان اشاعة و سياسي

شـعار انتخابـاتي   » اندكي صبر ظفر نزديك است«. و كار تشكيالتي گستردة دفتر تحكيم بود
امـا آنچـه   . جمهوري بـود  وطنان در شوراها، مجلس و رياست تحكيم وحدت خطاب به هم

زدگـي   گري و سياست پاشنة آشيل دفتر تحكيم در اين دوره شد همانا راديكاليسم و افراطي
براي تشكل دانشجويي  رأي استبداد همراه خواهي دو عامل انحصارطلبي و تماميت. مفرط بود
است تير خالص بـود؛  » رقابت، رفاقت، مدارا، همكاري«ترين ويژگي آن پذيرش  كه بزرگ

هنگامي كه جوانان جوياي نام تحكيم خواهان داشـتن سـهمي در قـدرت شـدند و     ويژه  به
روي سـاير   كاري و دنبالـه  جنبش دانشجويي را جوان، دچار پراكنده«پرداز دوم خرداد  نظريه
معرفي كرد سرخوردگي و انفعـال تمـام پيكـرة دفتـر تحكـيم را فـرا       » هاي اجتماعي جنبش
انشعاب، انزواطلبي، و از همه بدتر گفتمان سكوالر و  از اين پس بود كه انشعاب در. گرفت

اي از تحكيم را دربرگرفت و جنبش دانشـجويي بـا محوريـت     رويكرد مخالفت با نظام اليه
زاده و تمـدن،   رفيـع (رسيد رسـيد  اي كه نبايد مي دفتر تحكيم پس از ربع قرن تالش به نقطه

1379  :245.(  
، 1365 ، يعني به سـال 1376ي قبل از دوم خرداد ها البته اولين انشعاب و جدايي به سال

شكل گرفت و ايـن تشـكل بـا    » جامعه اسالمي دانشجويان«گردد كه تشكلي با عنوان  برمي
هـا در جبهـة پيـروان خـط      گرايش سياسي به مجموعة جريان راست ملحق گرديد و سـال 

نيز بـه تشـكل   » بسيج دانشجويي« 1371 پس از آن در سال. و رهبري فعاليت كرد) ره(امام
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اين تشكل به دنبال آن بود كه با نگرش فراجناحي پا به عرصة وجود . دانشجويي افزوده شد
هـاي دانشـجويي روي داد كـه نـام خـود را       انشعاب ديگري در تشـكل  1377سال . گذارد

  ).329: 1394دارابي،(گذاشت» هاي اسالمي دانشجويان مستقل اتحاديه انجمن«
هاي  تعدادي از انجمن 1380در سال  و دت به اينجا ختم نشدانشقاق در دفتر تحكيم وح

البتـه ايـن بـار    . اسالمي دانشجويان، طي نشستي در دانشگاه گيالن، انتخاباتي برگزار كردند
» طيـف شـيراز دفتـر تحكـيم وحـدت     «انشعاب نه در قالب يك اتحادية جديد، بلكه به نام 
كننـده در   هاي شركت از دانشگاه. ر بودندمعروف شد كه اكثراً جزء نيروهاي مذهبي اين دفت

» شيراز، تبريز، گيالن، مازندران، مشهد، قزوين و صنعتي شـاهرود «هاي  اين نشست دانشگاه
ماندة دفاتر، كه در جايگاه اكثريـت بودنـد، طـي نشسـتي در دانشـگاه       در مقابل، باقي. بودند

معـروف  » فتر تحكـيم وحـدت  طيف عالمه د«عالمه طباطبائي، انتخابات برگزار كردند و به 
و » سـنّتي «طلب، به دو فراكسـيون   طيف عالمه تحكيم، با وابستگي به جريان اصالح. شدند

كه بعد از جدايي طيف شـيراز،  (بودن » مذهبي«ها  تقسيم شد كه صبغة اصلي سنّتي» مدرن«
ـ » سكوالريسـم «و صبغة فراكسيون مدرن بيشتر گرايش بـه  ) در اقليت قرار گرفته بودند ود ب

ها در جنـبش دانشـجويي بـه     البته اين انشعاب). 1386؛ ملك آشتياني، 1383اللهي،  نعمت  (
خـواه   جنـبش عـدالت  « 1382 -  1381هـاي   شـود؛ مـثالً در سـال    دفتر تحكيم محدود نمي

هاي چپ و تا  از دل بسيج دانشجويي زاده شد كه وجه تمايز آن، عمل به روش» دانشجويي
، به خاطر اختالف در 1384ه بسيج دانشجويي است؛ و در سال تر نسبت ب حدودي راديكال

جمهوري، دودستگي و اختالف در اتحادية جامعة اسالمي  انتخاب گزينة اصلح براي رياست
  ). 333: 1394دارابي،(دانشجويان رخ داد

جمهـوري نهـم    در آستانة انتخابات رياسـت  :دوره رياست جمهوري احمدي نژاد - 4
هـاي سياسـي وارد تالطـم     ر ديگر و البته متأثر از جريانات و گفتمانجنبش دانشجويي يكبا

نكتـة مهـم در ايـن دوره انشـقاق و چنـد      . گيري سياسي و اجتماعي شـد  فعاليت و تصميم
. هاي سياسي متكثر در كشور بـود  ها و گفتمان دستگي در جنبش دانشجويي متأثر از جريان

اديكالي جنبش دانشـجويي، كـه خـود را در    در مرحلة اول اين انتخابات، بخش افراطي و ر
نمود،   دهي مي قالب دفتر تحكيم وحدت طيف عالمه، به جامعة دانشجويي معرفي و سازمان
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ويژه  متأثر از اپوزيسيون داخل و خارج از كشور بر تحريم انتخابات از سوي شهروندان و به

حالي بود كـه بخشـي از   اين در . هاي دانشجويي اصرار داشت ها و گروه دانشجويان، تشكل
ها، در مبارزات انتخاباتي  هاي دانشجويي، همچون انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تشكل
جامعة اسالمي دانشجويان، اتحادية انجمـن اسـالمي   . جمهوري حضور فعال داشتند رياست

از خواه همسو و البته متأثر  ها، بسيج دانشجويي و جنبش عدالت دانشجويان مستقل دانشگاه
كردند و براي  نژاد در انتخابات دفاع مي گرا نيز از همان آغاز از نامزدي احمدي جريان اصول

بـه طـور خالصـه بايـد گفـت      . كوشـيدند  پيروزي او در اين انتخابات قاطعانه و مجدانه مي
هاي دانشجويي، همچون جامعة اسـالمي دانشـجويان، بسـيج دانشـجويي و جنـبش       تشكل
گرا بودن آنها و طرفداري از عدالت و  به دليل شاكلة جواني و آرمان خواه دانشجويي، عدالت

نژاد را بيش از ساير كانديداها باور كردند و با تمام توان  دفاع از محرومان، شعارهاي احمدي
نـژاد   اگر بگوييم چهار تشكل فوق در انتخاب نهـم بـراي احمـدي   . براي او فعاليت نمودند

هـاي دانشـجويي در    دفتـر تحكـيم وحـدت و سـاير تشـكل      همان كاري را انجام دادند كه
  . ايم براي خاتمي، سخن به گزاف نگفته 76انتخابات دوم خرداد 
و پيروزي احمدي نژاد، جنبش دانشجويي وارد عرصه ديگري از  1384با انتخابات سال 

 دولت احمدي نژاد، با شعار عدالت خواهي وارد ميدان اجرايي كشور شد و. تاريخ خود شد
ي دانشـجويي بـه   ها برخي از تشكل. سعي نمود اين ايده خود را هر چه بيشتر عملياتي كند

حمايت از عدالت خواهي احمدي نژاد پرداختند و برخي نيز از ابتدا با اقدامات و عملكـرد  
تـوان جـذب    مـي ويژگي اصلي اين دوره از جنـبش دانشـجويي را   . دولت مخالفت داشتند

در ايـن  . و اشخاص مختلـف دانسـت   ها توسط احزاب، گروهي دانشجويي ها برخي تشكل
و احزاب مختلف دولتي و غيردولتي سـعي نمودنـد تـا دانشـجويان فعـال در       ها دوره گروه

ي مختلف را جذب نمايند و اين امر باعث شد كه بـه اسـتقالل و آرمـان خـواهي     ها تشكل
عـات و جلسـات   در ايـن دوره اغلـب تجم  . جنبش دانشجويي لطمات سنگيني وارد شـود 

كردنـد   مـي شد و حاميان يك گروه سياسي سعي  ميدانشجويي به صورت سفارشي برگزار 
عـالوه بـر ايـن    . ي رقيـب اسـتفاده كننـد   ها كه از توان دانشجويان براي ضربه زدن به گروه

  :توان ذكر كرد ميي ديگري را نيز ها ويژگي، براي اين دوره ويژگي
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، 1384با روي كار آمدن دولت نهم در سال : وييدولتي شدن بخشي از جنبش دانشج. 1
ي هـا  قسمتي از بدنه دانشجويي در قالـب مشـاورين جـوان در نهادهـا و وزارتخانـه     

اين نحوه از ورود دانشـجويان هـم حسـن    . مختلف وارد عرصه اجرايي كشور شدند
توانستند بسياري از نزديك با  ميحسن از اين جهت كه دانشجويان . است و هم عيب

ند اجرايي اداره امور كشور آشنا شوند و از ايـن تجربـه گرانقـدر خـود در آينـده      رو
بتوانند استفاده كنند؛ عيب ماجرا در جايي است كه بـا ورود دانشـجويان بـه عرصـه     

گـري بخشـي از    اسـتقالل طلبـي و مطالبـه    - هر چند بـه صـورت مشـاور    - اجرايي
كرد و دانشجويان بـه   پيدا دانشجويان نسبت به عملكرد دولت، كاهش بسيار شديدي

  .مرور به عناصر دولت تبديل شدند
در ايـن دوره هشـت سـاله،    : عملكرد جنبش دانشجويي نسبت به موضوعات حياتي. 2

انتخابـات  . موضوعات بسيار مهمي در عرصه داخلي و خارجي در كشور مطرح شـد 
خـي از  دهم رياست جمهوري، انتخابات مجالس هشتم و نهم، بيداري اسالمي در بر

تنهـا  ... ميليـاردي و   3000كشورهاي اسالمي، بحران اقتصادي در غـرب، اخـتالس   
عملكرد و فعاليت جنبش دانشـجويي در قبـال ايـن    . بخشي از اين موضوعات است

در مورد اغلب اين موضوعات . داراي ضعف فراواني است ها موضوعات در اين سال
البتـه برخـي   . سازي انجـام دهـد   جنبش دانشجويي نتوانست اقدام اثرگذار و جريان

توان جنبش دانشجويي در آنها را بسيار  مياقدامات نيز در اين دوره وجود داشت كه 
ي جريان سـازي جنـبش دانشـجويي در ايـن     ها از جمله مثال. مؤثر و كارآمد دانست

ايـن  . توان به تحصن دانشجويان در فرودگاه براي اعزام به غزه اشاره نمـود  ميدوره، 
تبليغي بسيار مناسب و بجا، توانست روحيـه آرمـانخواهي دانشـجويي را تـا     حركت 

  .حدودي احياء كند
پـس از پيـروزي حسـن روحـاني در انتخابـات      : دوره رياست جمهوري روحاني - 5

رياست جمهوري گروهي از دانشجويان كه منتقد شرايط دوران دولت نهـم و دهـم بودنـد    
شان  هاي سياسي اند و از او انتظار دارند خواست هاكنون به حاميان حسن روحاني تبديل شد

خرداد  24اين طيف كه اتفاقا بخشي از بدنه راي حسن روحاني در انتخابات . را عملي كند
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اش اين است كه در تغيير وضعيت گذشته، وضعيت موجود را بـا   آل بودند اكنون ايده1392

طلبي  كند به سمت اصالح مي سير لبيط اصالح و اصولگرايي ميانه در كه اعتدالگرايي شيفت از
از . هايي فراتر از خطوط قرمـز حاكميـت دارنـد    سوق دهد؛ سمت و سويي كه گاه خواست

اي كـامال متفـاوت و    گونـه  جانبي ديگر طيفي از جنبش دانشجويي مثل بسيج دانشجويي به
هاي  استطيفي كه معتقد است بسياري از سي. البته با همان حرارت جريان رقيب وجود دارد

جمهوري حسن روحاني خصوصا در عرصه سياست خارجي و  مستقر دوران قبل از رياست
هاي اصلي گفتمان انقـالب اسـالمي اسـت و     نيز برخي مسائل سياست داخلي از چارچوب

اي كـار را بـراي حسـن     و چنـين دوگانـه   .جمهور جديد هم حق عبور از آن را ندارد رئيس
  .روحاني سخت كرده است

سخن اينكه حاال كه فضاي سياسي جامعه به صورت محسوسي به دو قطب بـا   به ديگر
گيـري از جـو    دو انديشه كامال متفاوت در حال تقسيم است مسلما جنبش دانشجويي با اثر

قطبي را در درون خود شاهد   جامعه سياسي ايران البته با سرعت و شدت بيشتري همين دو
هـاي سياسـي نهايـت تـالش      ت كه احزاب و تشكلبه يك معنا شايد بتوان گف. خواهد بود

گيري از اين وزنه موثر خواهند برد و شايد چنان نقـش كاتـاليزور را ايفـا     خود را براي بهره
كنند كه دو قطب اين جنبش به دوخط موازي تبديل شوند كـه بـه هـم رسيدنشـان خيلـي      

  .سخت و ناممكن شود
  

  آسيب شناسي مطالبات دانشجويي. 4
مطالب فوق ضرورت آسيب شناسي براي پاسداري از جنبش و ايجاد پويايي با توجه به 

. شود ميتا حدي روشن » جهت حركت جنبش دانشجويي«و پيشگيري از انحراف احتمالي 
  :ي جنبش دانشجويي، در حال حاضر عبارتند ازها آسيب ي از اين رو محورهاي عمده

  
  عدم تحزّب و تشكل) الف

واقعيـت  . جنبش دانشجويي مشاركت سياسـي اسـت   ي البهترين و اساسي ترين مط مهم
در زندگي  اي و توده» بسيج سياسي«علمي، به شكل  ي اين است كه دانشجو به عنوان جامعه
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مشاركت «حضور سياسي دانشجو در انقالب به  فرآيند كرده است؛ يعني مي سياسي، مشاركت
 هـا  چنـان مشـاركت سياسـي آن   مبدل نگرديده و هـم  » مدني ي جامعه«و در قالب » نهادينه

به عنوان مهم ترين  اي عقالنيت مفاهمه. از عواطف و احساسات مخفي شده است اي لهها در
پر رمز جنبش دانشـجويي پنهـان    ي شرط تحزّب و تشكل، همچنان راز گونه در صندوقچه

مانده است، حال مشكل چيست؟ مشكل هر چه باشد از ابتدا در درون دانشـگاه و سـاختار   
نشگاه و فرهنگ حاكم بررفتار سياسي دانشجو است، بنابراين بايد حركت را از درون آغاز دا

ي روشن و مواضع شفاف در چارچوب ها با برنامه» تشكل«تفكر و تأسيس  ي نمود و زمينه
را ايجاد كرد، تا مطالبات خود و مردم را هم چون صافي، پااليش و به حكومت » منافع ملي«

مظهـر  » تشكل جنـبش دانشـجويي  «كه مردم احساس كنند  اي د، به گونهكنندگان تزريق كنن
  .عمومي است و با خرَد ورزي و قانون مداري، فاني در منافع ملي است ي اراده

  
  فقدان استراتژي و دكترين) ب

، ها ي سياسي خود به رغم پيشرو بودن در واكنشها جنبش دانشجويي در جريان فعاليت
ي ايران در مقايسه با كشورهاي جهان، هم ها ، به ويژه آن كه دانشگاهندا تئوري نبوده ي زاينده

ي سياسي درون ها و جريان ها جوان است و هم در طول تاريخ سياسي خود، دائما از محفل
به عنوان مثال در فرانسه جنبش دانشـجويي  ).  21:  1380عسگري، (جامعه متأثر بوده است

وان پشتوانه در اختيار داشت و يا جنبش دانشـجويي  يك تئوري قوي به عن 1960در ماه مه 
برمـاس، مـاركوزه و آدورنـو، تئـوريزه     ها آلمان توسـط فرانكفـورت بـا انديشـمنداني نظيـر     

 ي ولي در ايران جنبش دانشجويي بنوعي فاقد دكترين و انديشه). 15: 1390خليلي، (شد مي
رت الزم را داشـته و امكـان   ، قـد هـا  و مقابله با چالش ها راهبردي است تا نسبت به فرصت

  . فعاليت سياسي مداوم، جهت دستيابي به هدف از پيش تعيين شده را داشته باشد
  

  تقابل به جاي تعامل) ج
قبل از انقالب، ستيز و تقابل با  ي جنبش دانشجويي ايران در دوره ي مهم ترين خصيصه

ش، صرف انقـالب شـده   ي استبدادي و استعماري بوده است؛ لذا بيشترين عمر جنبها رژيم
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است و خصلت جنبش را بشدت راديكال نموده و كمتر بفكـر تعامـل بـا نظـام سياسـي و      

ي بعـد از انقـالب بـوده    ها تنها در سال. مشاركت و گفت وگو با قدرت سياسي افتاده است
وگـو و   گفـت  ي است كه به خاطر مشروعيت حكومـت، جنـبش دانشـجويي وارد عرصـه    

راكـد مانـده   » بسيج سياسـي «اما اين مشاركت هنوز در سطح مشاركت سياسي شده است، 
ي خشـونت آميـز   هـا  ، دست به حركتها و چالش ها است و لذا در واكنش به برخي بحران

تـوان جنـبش    مـي امـا واقعـا چگونـه    . شود ميزند كه خود موجب پيچيده شدن بحران  مي
رسـد، اولـين    مـي ؟ به نظر تبديل كرد» تعامل طلبي«به » تقابل طلبي«دانشجويي را از حالت 

آن  ي نكته آموزش باشد؛ زيرا جنبش دانشجويي بايد فرهنگ سياسـي مشـاركتي كـه الزمـه    
است را بياموزد و آن را به عنوان آموزش درون سازماني جنبش، نهادينه  اي عقالنيت مفاهمه
داشتن  راهبري و دكترين مؤثر است؛ سومين نكته ي الزم، داشتن انديشه ي كند؛ دومين نكته

و سـازمان يافتـه بـا     اي مدون است تا در راستاي دكترين و تئوري، به شكل مرحله ي برنامه
  .بنشيند» تعاطي برنامه و انديشه«دولت مردان به گفت وگو و 

  
  دستاورد

جنبش دانشجويي پيوسته در متن تحوالت ايران حاضر بوده، ولي در نقطة آغاز و ايجاد 
هـاي سياسـي در    يعني تابعي از فضاي كلـي سياسـي جريـان    ؛ تحوالت سياسي قرار نداشته

. اسـت   و در لحظاتي به مؤثرترين كادرهاي آن جريان سياسي تبديل شـده   جامعة ايران بوده
حاضر در هيچ كجاي دنيا جنبش دانشجويي به معناي دقيق آن وجـود نداشـته    شايد درحال

اروپا  1368ويژه در جنبش  ، كه بههاي مربوط به جنبش دانشجويي باشد و تقريباً همة سنّت
هـا بـه احـزاب راديكـال و حـزب       يا بعضي از اين جنبش  نمود داشته، به پايان خود رسيده

  .اند سبزها در كشورهاي اروپايي تبديل شده و به نوعي در نظم سياسي موجود قرار گرفته
هـاي   انجنبش دانشجويي در ايران براي استقالل جنبشي و گذار از وابسـتگي بـه جريـ   

هاي علمي فضـا   ها و گزاره سياسي بايد علم را محور اصلي فعاليت خود قرار دهد و با داده
خوانـد؛   ساختار وجودي انسان نيز به شكلي است كه او را به دانايي فـرا مـي  . را تحليل كند

ساز همواره، هنر حامالن اين جنـبش   بنابراين در مواجهه با موج عظيمي از جريانات بحران
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گونه نيست  اين. گرفتگي خارج كنند محور است كه با مديريت بحران فضا را از حالت مهدانا
كه هر تحركي و آشوبي در دانشگاه را جنبش دانشجويي بخوانيم و آن را سمبل اين جريان 

هاي علمـي باشـد، قطعـاً     مداخلة دانشجو در فضاي آلودة سياسي، اگر توام با دغدغه. بدانيم
  . در غير اين صورت توفيقي نخواهد داشتموفق خواهد بود و 

هاي جريان دانشجويي  ها و برنامه تحليل سياسي مبتني بر دانش و آگاهي بايد در فعاليت
هاي آن باشد؛ زيرا ورود دانشجو به اعتراضات و تحركـات سياسـي،    قرار گيرد و از اولويت

هد شد كه به منظور عبور از هايي مواجه خوا اگر توأم با تحليل دقيق سياسي نباشد، با بحران
ها، زماني كه بـه   هر حركتي در دانشگاه. تري گريبانش را خواهد گرفت آنها مشكالت جدي

توانـد تحليـل درسـتي از     سمت موجي از احساسات كاذب به پيش برده شود، مطمئناً نمـي 
هر نوع مواجهـة ساختارشـكنانه، فضـاي    . حوادث در ذهن دانشجويان و جامعه تداعي كند

شود دانشجويان، تحت تأثير احساسات، به  كند و سبب مي انشگاه را از عقالنيت خارج ميد
  . اقدامات نامعقول دست زنند

 ، هاي دانشجويي نكتة مهم اين است كه عملكرد راديكال و انحصارطلبانة بعضي از گروه
ل نتايج و بسياري از دانشجويان به دلي. گريزي دانشجويان بوده است عاملي مؤثر در سياست

ها در پي داشته است تمايلي به فعاليـت ندارنـد و    هايي كه اقدامات راديكال اين گروه هزينه
هاي سياسي و اجتمـاعي دانشـجويان    در فعاليت» عقالنيت«بر » احساسات«در حقيقت غلبة 

  . سبب بروز رفتارهاي غير عقاليي و تند شده است
تلف جامعـه مسـير را در رسـيدن بـه     هاي مخ آزادانديشي و ديد روشن نسبت به بخش

كند و بر همين اساس نيز فضـاي علمـي و دانشـگاهي بايـد بـه       اي آرماني هموار مي جامعه
سمتي سوق يابد كه هر دانشجو، اگر در قامت يك معترض هم ظاهر شد، اعتراضش مبتني 

. طلبد ميبر دانايي و انصاف باشد؛ زيرا شأن جنبش دانشجويان مسلمان اين چنين رفتاري را 
هاي توليد علم و  مطالبات مقام معظم رهبري از جنبش دانشجويي مبني بر حضور در حوزه

ربط حوزة آموزش  هاي ذي درپي به دستگاه خواهي و تأكيدات پي جنبش نرم افزاري، عدالت
هاي علمي  سياسي خود سـندي گويـا    عالي دربارة توجه به قشر نخبه و فرهيخته در حوزه

در چنين وضعي، جنبش دانشجويي، به منظور توفيق در اهداف خود، . است بر اين واقعيت
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هاي دانشجويي را رقم زند كه  بايد با تجهيز مطالباتش به تقوا و علم، شكل نويني از فعاليت

قطعاً با تكيه بر چنين رويكردي ديگر شاهد استثمار و ابـزاري شـدن ايـن جنـبش توسـط      
 . ي بيرون از دانشگاه نخواهيم بودهاي سياس ها، احزاب و بنگاه جريان
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