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نخستین بار در دورانی که عباس میرزا ولیعهد بود، برخی 
از ایرانیان برای ادامه تحصیل علوم جدید به اروپا رفتند. 
این روند در اواخر دوران قاجار و پهلوی اول ادامه یافت. 
از فعاالن دانشجویی  در این دوران هسته های کوچکی 
ایرانی در آلمان و فرانسه شکل گرفته بود. با این حال نقطه 
تاسیس  ایران  در  دانشجویی  جریان  گیری  شکل  اصلی 
دانشگاه تهران در سال 1314  بود. دانشگاهی که در باغ 

جاللیه در شمال مرزهای تهران آن زمان ایجاد شد.  

به سبب رایگان بودن تحصیل در دانشگاه، دانشجویانی 
از طبقات مختلف امکان حضور در دانشگاه را پیدا کردند. 
روحیه  و  جوانی  همچون  دانشجویان  سنی  های  ویژگی 
دارای  را  آنها  معیشت  دغدغه  نداشتن  و  آرمانخواهی 
شرایط  با  پیوند  در  روحیه  این  بود.  نموده  خاصی  روحیه 
زمینه ای دانشگاه قرار گرفت. اینکه دانشگاه خود مشوق 
روح پرسشگری است سبب شد تا روحیه ظلم ستیزی از 
همان ابتدا در دانشگاه گسترش پیدا کند. این با خواست 
حکومت که انتظار داشت دانشگاه تنها محلی برای پرورش 

متخصصان بوروکرات و تکنوکرات باشد در تعارض بود. 

ایران  در  دانشجویی  اعتراضات  های  جرقه  نخستین 
این  بود.  نفر   53 به  موسوم  ارانی  تقی  گروه  تاثیر  تحت 
گروه که اندیشه های چپ داشتند اولین اعتصاب صنفی 
دانشجویان را در سال 1315  در اعتراض به نداشتن معلم 
شهریور   از  بعد  اما  کردند.  سازماندهی  وسایل  کمبود  و 
1320 و به ویژه در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت 
بود که فعالیت های دانشجویی شکل جدی تری به خود 
گرفت. تصویب قانون استقالل دانشگاه تهران در سال 21 
بستر مناسبی را برای رشد فعالیت های دانشجویی ایجاد 

نمود. 

از  هایی  رگه  شد  می   20 دهه  های  سال  همان  از   
سه جریان اصلی را در جنبش دانشجویی ایران مشاهده 
نمود:  دانشجویان چپ با گرایش به مارکسیسم که بیشتر 

سرمقالهمحمد عرب

تولد جنبش دانشجویی در ایران
دی ماه 97
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وابسته به حزب توده بودند، دانشجویان ملی که ایدئولوژی 
از  حمایت  آنها  اصلی  اشتراک  و  نداشتند  منسجمی 
دکترمصدق و جبهه ملی بود، و دانشجویان مذهبی که در 

قالب انجمن های اسالمی سازماندهی شدند.  

بخشی از گروه 53 ارانی در سال 20 به تاسیس  حزب 
فرهنگی  های  فرآورده  سالها   آن  در  پرداختند.  توده 
می  توزیع  و  تولید  ای  گسترده  سطح  در  مارکسیستی 
به مکتب چپ در حوزه های  ترجمه مطالب متعلق  شد. 
را  فضایی  اقتصادی  های  نظریه  و  ادبیات  هنر،  فلسفه، 

ساخته بود که تنها کسانی روشنفکر شمرده 
سال  تا  داشتند.  چپ  گرایش  که  شدند  می 
تقریبا  دانشجویی  های  فعالیت  فضای   28
داشت.  قرار  توده  حزب  کامل  انحصار  در 
سازمان دانشجویی حزب توده قدرت زیادی 
حوزه  جلسات  داشت.  دانشگاه  محیط  در 
های دانشجویی حزب در منازل هم تشکیل 
رونق  بحث  و  مطالعه  های  حلقه  و  شد  می 

زیادی داشت. 

 سازمان دانشجویان دانشگاه تهران نیز در 
همین سالها تاسیس شد. البته این سازمان 
رسیدگی  اساسنامه  در  را  خود  اصلی  هدف 
حس  ایجاد  و  دانشجویان  صنفی  امور  به 
های  دانشکده  دانشجویان  بین  همکاری 

مختلف اعالم کرده بود. 

این سازمان اگرچه بر عدم مداخله در امور 
سیاسی تاکید داشت؛ اما بیشتر منتخبین آن 
یا عضو رسمی حزب توده بودند و یا تمایالت 
بود  اینگونه  انتخاب  شیوه  داشتند.  ای  توده 

دانشجویان  رای  با  ای  مدیره  هیئت  دانشکده  هر  در  که 
انتخاب می شد و سپس نمایندگان دانشکده ها هیئت 5 
نفره دبیران سازمان را مشخص می کردند. بودجه سازمان 
از حق عضویت اعضا تامین می شد. همچنین از خیرین 
کمک های مالی دریافت می شد و گاهی برنامه هایی نظیر 
کنسرت برگزار می کردند که عواید آن به سازمان میرسید. 

 تعریف اعضای این سازمان از مسائل صنفی را می توان در 
مساله  و  دانشجویان"  رفاهی  امکانات  "بهبود  اصلی  دسته  دو 
"استقالل دانشگاه" قرار داد. استقالل دانشگاه به این معنی بود 
که ریاست دانشگاه از طریق شورای دانشگاه و خود دانشگاهیان 
انتخاب شود، حکومت در امور دانشگاه دخالت نکند و پلیس حق 
را هم  روزنامه ای  این سازمان  باشد.  نداشته  را  به دانشگاه  ورود 
به عنوان تریبون خود راه اندازی نمود. عضویت در اتحادیه بین 
دانشجویان  با  ارتباط  برای  که  بود  راهی  دانشجویان هم  المللی 
سایر کشورها برگزیده شد. این اتحادیه البته مربوط به دانشجویان 

کشورهای بلوک شرق بود. 

شد  موجب   27 سال  در  شاه  به  تیراندازی 
اعالم  قانونی  غیر  توده  فعالیت های حزب  تا 
شدن  ملی  جنبش  رشد  دیگر  سوی  از  شود. 
مصدق  محمد  دکتر  رهبری  به  نفت  صنعت 
تمایالت ملی گرایانه را در دانشجویان افزایش 
داد. به آرامی انحصار گروههای چپ در فضای 
فعالیت های سیاسی دانشجویان شکسته شد 
و دانشجویان ملی نیز به میدان آمدند. سازمان   
جبهه  به  وابسته  مبارز  جوانان  و  دانشجویان 
دوران  این  در  شد.  تاسیس   29 سال  در  ملی 
جبهه ملی خواهان ملی شدن نفت در سراسر 
الغای  از  توده  دانشجویان حزب  اما  بود  ایران 
واقع  در  گفتند.  نفت جنوب سخن می  امتیاز 
نفت  امتیاز  برای  شوروی  درخواست  با  آنها 
گفت  توان  می  کردند.  نمی  مخالفتی  شمال 
میان  دانشگاه  بیرون  در  که  اختالفی  همان 
جبهه ملی و حزب توده وجود داشت به درون 

دانشگاه نیز منتقل شده بود.  

گرایش دیگر در میان دانشجویان گرایش به روشنفکری دینی 
انجمن  تاسیس  به  دست   22 سال  در  مذهبی  دانشجویان  بود. 
اندیشه  اصالح  بیشتر  آن  هدف  که  زدند  دانشجویان  اسالمی 
دینی، پاالیش دین از خرافات و مقابله با نفوذ حزب توده و بهاییت 
اساتیدی چون مهندس مهدی  تاثیر  آنها تحت  بود.  دانشگاه  در 
بازرگان و دکتر یدالله سحابی و همینطور آیت الله طالقانی بودند. 

حضور دانشجویان 
مذهبی در مسائل 
سیاسی بیشتر در 

اتحاد با دانشجویان 
نزدیک به جبهه ملی 
بود. مذهبی ها نیز از 
حامیان دکتر مصدق 

بودند. این گروه 
همچنین نشریاتی 

چون فروغ علم و گنج 
شایگان را تریبون 
خود قرار داده بود. 

آنها جلسات بحث و 
انتقاد و سخنرانی های 

عمومی را به شکل 
هفتگی برگزار می 

کردند.
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بر تحوالت  اثرگذاری چندانی  اگرچه در آن سالها  این جریان 
در  قدرتمند  جریانی  به  تبدیل  بعدها  اما  نداشت  سیاسی 

دانشگاههای ایران شد. 

در  بیشتر  سیاسی  مسائل  در  مذهبی  دانشجویان  حضور   
اتحاد با دانشجویان نزدیک به جبهه ملی بود. مذهبی ها نیز 
نشریاتی  همچنین  گروه  این  بودند.  مصدق  دکتر  حامیان  از 
چون فروغ علم و گنج شایگان را تریبون خود قرار داده بود. 
آنها جلسات بحث و انتقاد و سخنرانی های عمومی را به شکل 
در  همبستگی  حس  تقویت  برای  کردند.  می  برگزار  هفتگی 
میان اعضا گردش های دسته جمعی داشتند. همچنین اعیاد 
و مناسبت های اسالمی فرصتی مناسب برای گردهایی آنها 
بود. در جلسات تفسیر قرآن آیت الله طالقانی در مسجد هدایت 
شرکت می کردند و با سایر روحانیون هم رابطه ای دوستانه اما 

انتقادی داشتند. 

 یک گروه مذهبی دیگر که خارج از دانشگاه تشکیل شده 
داشت؛  مذهبی  دانشجویان  میان  در  خوبی  پایگاه  ولی  بود 
نخشب  محمد  رهبری  به  سوسیالست  خداپرستان  نهضت 
بود. این گروه به شکل مخفی فعالیت می کرد و علت مخفی 
کاری آن دوری از جنجال های روزمره سیاسی بود تا بتوانند 

عضوگیری کرده، اعضا را آموزش دهند و کادرسازی کنند.  

به طور کلی دوره سالهای 20 تا 32 را می توان دوران تولد 
اکثر  تاکید  دوران  این  در  دانست.  ایران  دانشجویی  جنبش 
جامعه  قبال  در  جوانان  و  دانشجویان  مسئولیت  بر  گروهها 
بود. گفتمان غالب مبارزه با فقر، مبارزه با ظلم، مبارزه با سلطه 
بیگانگان و برقراری عدالت اجتماعی بود. ایده حمایت از فقرا 
به  و عشق  بود  زده  دامن  ایران  در  اندیشه های چپ  به رشد 
وطن ایده های ملی گرایانه را گسترش می داد. حضور دختران 
تعداد  واقع  در  نبود.  پررنگ  چندان  دانشجویی  جنبش  در 
توان  می  طرفی  از  بود.  محدود  بسیار  نیز  دختر  دانشجویان 
مشاهده کرد که تاثیر جنبش دانشجویی تنها محدود به همان 
دوره باقی نمی ماند و برخی از چهره های جنبش دانشجویی در 

سالهای بعدی نیز از مبارزان و رهبران برجسته سیاسی شدند.

دی ماه 97
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آزادی  برآمد  از  سرشار  ما  میهن  تحوالت  تاریخ 
مختلف  مقاطع  در  دانشجویی  جنبش  خواهانه 
تاریخی است.در این میان ما جایگاه ونقش 16 اذر 
دبستان  تاریخ  کتاب  دانیم.در  می  ویژه  جایگاهی  را 
از یک عبارت چند خطی درباره واقعه 16  ما بیشتر 
نگاه  است.این  نشده  نوشته  به  چیزی   1332 آذر 
این  به  وظیفه  سر  از  فقط  گویا  که  گذرا  و  سطحی 
اصال  گرفته  صورت  انقالب  تاریخ  در  مهم  واقعه 
کافی نیست چنانکه در عمل هم اهمیت وتاثیر این 
ازآن  بعد  حوادث  ظهور  بروز  و  انقالب  تاریخ  در  روز 
بار گروه  به چشم نیامده است.روزی که برای اولین 
می  دانشگاه  به  پا  ارتش  مسلح  نیروهای  از  کثیری 
قاموس  را در  آنچه  تهدید  وسرنیزه  زور  به  تا  گذارند 
کنند.تا  پیاده  دانشگاه  در  پنداشتند  می  خود)نظم( 
معاون رئیس جمهور آمریکا که میهمان ویژه دولت 
محمدرضا  سلطنت  و  زاهدی  آمده  سرکار  بر  زور  به 
پهلوی بود،با آسودگی خاطر قدم  به ایران بگذارد که 
از مکان  را  او  گاه  آ دانشجویان  آزادی خواهی  مبادا 

علم آموزی و بینش افزایی به تحقیر براند.

برخالف آنچه در ذهن ها مانده،برآمده از هیجان 
حاصل  بلکه  نبوده  جوان  دانشجویی  عده   یک  کور 
روند مبارزاتی عمیق است که تبلور آن در 16 آذر وبا 
شده  جاودانه  برومند  دانشجویی  جوان  سه  شهادت 
دانشجو  روز  شهیدان  این  خون  برکت  به  که  روزی 
و  استکبار  با  مبارزه  برابر  در  ما  رسالت  گرفت.تا  نام 
در  دانشجوبان  ریخته  ناحق  به  های  خون  مقابل 
تاریخ  چشم  مقابل  همیشه  دانشگاه  مقدم  صحن 

زنده نگه دارد.

نویسنده: فاطمه نوری مقدم

جنبش دانشجویی 
پاسخی به نارسایی نهاد  دانشگاه
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تظاهرات خونین 
ضدآمریکایی در ۱6آذر 

۱33۲ چون جرقه 
هایی درخشان در 

آسمان حیات جنبش 
دانشجویی خودنمایی 

کرده . به عنوان نقطه 
عطف و نماد هویت 

جنبش دانشجویی 
مبدل می گردد.

دانشجو  هویت  یا  رسالت  ببینیم  باید  هرچیز  از  قبل 
چیست؟

زیرا مگرنه این است که ما به خود آمده ایم وبه خود 
همه  ایم  فهمیده  که  است  این  مگرنه  و  ایم  گشته  باز 
و  داریم  شخصیتی  و  هویت  و  هستیم  کسی  خودمان 
خودمان  موضوع  بهترین  خودمان  ما  اگر  دنیا  این  در 
هستیم.نقش دانشجو را در این سی سال که من خودم 
باشم  ها  جریان  گر  تحلیل  و  ناظر  توانم  می  نزدیک  از 

مورد توجه قرار بدهید ببینید دانشجو کیست؟

که  هستند  جاهایی  ها  حوزه  یا  ها  دانشگاه   باالخره 
باخبر  دیگران  از  زودتر  را  چیزها  خیلی 
چون  فهمند  می  و  شوند  می  و  شوند  می 
باالخره به طور کلی آدمهای باهوش تر به 
طور نسبی به حوزه های علمی و دانشگاه 
آنها  اجتماعی  گروه  خود  و  آیند  می  ها 
همچنان  باید  است.دانشجویان  ارزشمند 
تضمین  و  انقالب   پیام  حامالن  عنوان  به 
بمانند. انقالبی  تحرک  و  پویایی  کنندگان 
همچنان  که  است  این  دانشجو  رسالت 
حرکت  پیشاهنگ  و  باشد  انقالب  پیشگام 
جدا شود  ها  توده  از  که  چنان  نه  اما  باشد 
وقت  یک  و  رود  سویی  به  خودش  برای  و 
ها  توده  از  که  ببیند  کند  نگاه  پشت سرش 

فرهنگ  باید  دانشجو  که  است  این  نیست  تقریبا کسی 
این انقالب را روز به روز بهتر بشناسد و بهتر پاسداری 
فکرهای  تیز،روز  های  قلم  روز  یعنی  دانشجو  کند.روز 

خالق،روز اندیشه های نو ...

با فرارسیدن 16 آذر و روز دانشجو فرصتی دوباره برای 
دانشجو  دینی  و  ملی  رسالت  و  تاریخی  هویت  بررسی 
دانشجویان شهید  و خاطره  یاد  بزرگداشت  است.ضمن 
سربلند  همیشه  دانشجویان  همه  به  روز  این  تبریک  و 
 16 تاریخ  بررسی  به  ابتدا  حاضر  کشورمان،نوشتار 
جنبش  گیری  شکل  در  آن  نقش  و  اهداف  و  علل  آذر 
شرایط  در  را  جنبش  این  رسالت  و  پرداخته  دانشجویی 

کنونی مورد تحلیل  قرار می دهد.

جنبش  مبدأ  عنوان  1332به  آذر   16 روز 
دانشجویی ایران ثبت گردید .زیرا قبل از این تاریخ 
دانشگاه  تاسیس  از  سال   19 گذشت  رغم  علی 
شاهد جریانی مستقل،مردمی،خود جوش و فراگیر 

توسط دانشجویان نمی باشیم.

تا  را  دانشجویی  جریان  مختلفی  عواملی  چه 
حدودی دچار رکود و سکون ساخته است؟

1.وقوع کودتای 28مرداد

2.شکست نهضت ملی کردن نفت

در  و  کاری  3.آشکارشدن،سازش 
رهبران  پیشگی  خیانت  بسیاری  موارد 
و  ملی  جبهه  ،لیبرالیست  ناسیونال 
حزب  نشانده  دست  های  مارکسیست 

توده

خشن  رویکرد  گرفتن   پیش  4.در 
سرکوبگرانه و خونین رژیم پهلوی دوم 

علیه مردم

احساس  دیگر  ها  خیلی  رو  این  از 
یأس می کردند و به تدریج زمینه برای 
یک سلطه تمام عیار و فراگیر استکبار 
تظاهرات  ناگاه  به  می گردید.اما  فراهم  جهانی 
جرقه  چون   1332 16آذر  در  ضدآمریکایی  خونین 
هایی درخشان در آسمان حیات جنبش دانشجویی 
نماد  و  عطف  نقطه  عنوان  به   . کرده  خودنمایی 

هویت جنبش دانشجویی مبدل می گردد.

دانشجویی  نوپای  جنبش  دوران  این  از  بعد 
مواجه  نسبی  رکود  با  دلیل  دو  به  سال1341  تا 
گردید:از یکسو حکومت پهلوی متعاقب جنایت 16 
به  با شدت بخشیدن  و  تأسیس کرد  را  آذر ساواک 
اقدامات  اطالعات و پلیسی تمام اقدامات دانشگاه 
را تحت کنترل درآورد.به گونه ای که تا سال 1339 
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طبیعت دانشجو 
باید آرمانگرا 

باشد،چون اگر 
آرمانگرا نباشد 

این حرکت 
متوقف خواهد 

شد.دانشجو هم 
در زمینه علم 
و هم درزمینه 

جامعه و مسائل 
جاری خودش باید 

آرمانگرا باشد.

شد  کشانده  سکوت  به  عمال  دانشجویی  جنبش 
اطالعیه  و  اعالمیه  صدور  از  آن  های  فعالیت  و 
دهه  اواسط  تا   1343 زمانی  مقاطع  نرفت.در  فراتر 
پایگاه  ترین  اصلی  دانشجویی  جنبش   1350 ی 
نیرو و سرباز گیری  برای جنبش اعتراضات  جذب 
دارای  های  مذهبی  و  مارکسیستی  مسلحانه 
دانشجویی  التقاطی گردید.جنبش اصیل  انحرافات 
پس از فرو ریختن نظام دیکتاتوری پهلوی و برقراری 
آرمان  تعقیب  به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
عدالت  و  استکبار  با  مبارزه  در  خویش  بلند  های 
و  فتنه  کانون   1358 آبان   13 در  و  پرداخت  طلبی 
استکبار را نشانه می رود و با تسخیر النه جاسوسی 
مرگ  معکوس  آمریکا،شماره  پرچم  آوردن  پایین  و 

یک ابر قدرت را در سطح جهان فریاد می کند.

برای  ،تالش  اسالمی  نوپای  نظام  از  پاسداری 
و  کشور  مختلف  های  بخش  پیشرفت  و  آبادانی 
از  جهانی  استکبار  گوناگون   های  توطئه  با  مقابله 
محسوب  دانشجویی  جنبش  ارزشمند  افتخارات 
قبل  تا  که  دانشجویی  حقیقت جنبش  گردد.در  می 
بیشترین  اینکه  به دلیل  انقالب اسالمی  پیروزی  از 
سیاسی  نظام  با  مبارزه  و  تقابل  صرف  را  خود  عمر 
داشته  توجه  باید  بود.امروز  نموده  انقالب  ایجاد  و 
باشیم که حفظ استقالل و دست یابی به استقالل 
نهایی و حقیقی جز با محو نظام سلطه امکان پذیر 

نیست.

ضرورت  دالیل  ترین  مهم  بندی  جمع  یک  در 
دانشجو  سیاسی  مشارکت  لزوم  و  بودن  سیاسی 
،حقوق  اسالمی  های  از:آموزه  عبارتند 
کارآمدی  و  اجتماعی،توسعه  های  اساسی،کارکرد 

نظام.

باشد،چون  آرمانگرا  باید  دانشجو  طبیعت 
خواهد  متوقف  حرکت  این  نباشد  آرمانگرا  اگر 
شد.دانشجو هم در زمینه علم و هم درزمینه جامعه 

و مسائل جاری خودش باید آرمانگرا باشد.

های  ویژگی  از  دیگر  یکی 
گاه  آ سیاسی  دانشجوی 
های  چارچوب  از  بودن 
فعالیت  حقوقی  و  قانونی 
این  رعایت  و  سیاسی  های 
ضوابط در کلیه فعالیت های 

خویش می باشد.

های  جریان  ریشه 
و  ها  دانشگاه  اسالمی 
اسالمی  های  جنبش 
ماجراهای  به  دانشجویی 
شهریور   20 از  قبل 
و  مقطع  آن  برمیگردد.در 
دوم  جهانی  جنگ  طول  در 
های  اندیشه  تأثیر  تحت 
گروه  مارکسیستی  مدرن 

را  ها  فعالیت  بیشترین  که  گرفتند  شکل  جدیدی  های 
بودن  علمی  ادعای  با  داشتند.آنان  کادمیک  آ حوزه  در 
با امپریالیسم  بر این اعتقاد بودند که مبارزه  مارکسیسم 
ومبانی  آید  می  بر  مارکسیستی  های  اندیشه  از  فقط 
غیر  را  مارکسیستی  غیر  را  مارکسیستی  غیر  اعتقادی 

واقع گرایانه،غیر رئالیستی  ایده آلیستی می دانستند.

به  پاسخی  دانشجویی  جدید،جنبش  ی  نظریه  بنابر 
نارسایی نهاد دانشگاه در قبال شرایط جدید بوده است.
پیش از قرن 20 تعداد دانشجو در دانشگاه کم بود.مهم 
فرهیخته  نیروی  تولید  زمان  آن  در  دانشگاه  کار  ترین 
دهه  در  دانشجویان  اندک  کار.این  نیروی  ونه  بود 
و  اداری  یابد.ساختار  می  افزایش  جنبش  این  50امواج 
انبوه  نیازهای  به  پاسخگویی  توان  ها  دانشگاه  آموزشی 
دانشجویان را نداشت و لذا در پنج دهه گذشته جنبش 

دانشجویی فعال بوده است.

فریب  دچار  که  قشری  عنوان  به  دانشجویی  جنبش 
کمتر  ای  حاشیه  قشر  عنوان  به  و  نیست  ایدئولوژیک  
انتقالی خود  تحت سلطه بود و کراتیک قرار دارد.نقش 
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به جای  اگر  ایفا می کند.حال  را در حرکت رهایی بخش 
جامعه صنعتی حکومت استبدادی و به جای طبقه کارگر 
توده ناراضی را بگذرانیم می توان گفت در طول دهه های 
40و50 جنبش دانشجویی نقش پیشتاز بوده است.جنبش 
داوطلبانه   و  جمعی،اختیاری  عمل  معنای  به  دانشجویی 
،اجتماعی  سیاسی  تحول  تغییرو  ایجاد  برای  دار  جهت 
جمعی  کوشش  به  دانشجویی  جنبش  است.حتی 
دگرگونی  برابر  در  مقاومت  یا  پیشبرد  برای  دانشجویان 
هم  هستند  ازآن  جزئی  خود  که  ای  جامعه  در  اجتماعی 
دانشجویی،جنبش  جمعی  هرعمل  شود.پس  می  اطالق 
به یک حرکت  بلکه جنبش دانشجویی  دانشجویی نیست 
تغییر و  ایجاد  به قصد  افراد آن  جمعی گفته می شود که 
البته ممکن  گذارند  پایش می  اجتماعی  و  تحول سیاسی 
و تحوالت  تغییرات  برخی  است گاهی بخواهند در مقابل 
مبارزات  تاریخ  بخواهیم  بایستند.اگر  سیاسٍی،اجتماعی 
اصلی  موج  در سه  بشناسیم  بهتر  را  ایران  در  دانشجویی 

آنها را معرفی کنیم:

1.مبارزات چپ گرایانه 

2.مبارزات اسالم گرایانه 

3.مبارزات راست گرایانه 

در  دانشجویان  صنفی  های  تجمع  و  ها  اعتراض 
تا کنون نشان می دهد که زنگ خطر  سال های 76 
تمام آموزش نوین در تمام دانشگاها های دولتی و غیر 
دولتی به صدا در آمده است.بیش از 10 تجمع صنفی 
در مهرماه 1393 در اعتراض به وصعیت معیشتی در 

دانشگاه های دولتی برگزار شد.
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۱(به نظر شما رسالت دانشجو در دانشگاه 
چیست؟

اعتقاد جدی دارم که در همه ی دنیای توسعه یافته 
و در حال توسعه نقش جامعه دانشجویی و قشر جوان 
انکار  قابل  غیر  ماندگار  و  اساسی  تحوالت  ایجاد  در 
و  تغییرات  کلید  شاه  بنده  تعبیر  به  شاید  حاال  و  بوده 
تحوالت مثبت اجتماعی و سیاسی بوده. در کشور ما 
هم ما شاهد هستیم که جنبش دانشجویی باالخره در 
و حساب شده  منطقی  رویکردی  با  40 سال گذشته 
به میدان آمد و توانست تحوالتی را رقم بزند اما حاال 
قابل  و  شرایط موجود در دانشگاه ها شرایط مطلوب 
دانشجو  بایستی  که  را  نقشی  آن  یعنی  نیست  قبولی 
ندارد شاید  نقش  آن  ایفای  برای  جایگاهی  بکند  ایفا 

بر  گذشته  های  سال  طی  در  که  بوده  رکودی  دلیلش 
رسالت  به  دانشجو  که  نداد  اجازه  و  دانشگاه حاکم شد 
بعضا  یا  بود  ارعاب  با  بعضا  یا  حاال  بپردازد  خودش 
نبود. خوشبختانه در  پسندیده  بود که  روشهای دیگری 
طی سالهای گذشته در چند سال قبل با تغییراتی که در 
نوع نگاه دولت به اداره کشور رقم خورد انتخابات دولت 
ما  و  تزریق شد  ها  دانشگاه  به  دوباره  امیدی  و  یازدهم 
دانشگاه ها شروع  در  و جوش  شاهد هستیم که جنب 
با عقلگرایی و پرهیز از افراط  شده و امیدوار هستم که 
و تفریط به خصوص افراط که جریانات تند سیاسی که 
جریانات و فعالین دانشجویی رو گاها بازیچه های اهداف 
سیاسی خودشون می کنند قرار بدهند و با بهره گیری از 
هیجانات دانشجویی به نفع اغراض سیاسی که دارند که 

مصاحبه گر: محمد عرب جنبش دانشجویی، 
شاه کلید تحوالت مثبت اجتماعی 

مهندس عبدالرضا چراغعلی، سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی اســتانداری گلستان: ��مدیرکل امور 

اجتماعی و فرهنگی استانداری گلســتان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، مدیرکل دفتر 

امور شــهری و شوراها استانداری، عضو دو دوره شورای شــهر گرگان، شهردار بندرترکمن بخشی از سوابق 

اجرایی و فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایشان می باشد.

از اینــرو گفت و گویی در خصوص جنبش دانشــجویی با مهندس چراغعلــی ترتیب دادیم که در ادامه 

میخوانیم.
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انشالله حاکم نشه بر دانشگاه های ما بنده هم طی پیامی 
و  تبریک گفتم  دانشجویی هم  به جامعه  روز گذشته  در 
هم از تمامی روئسای دانشگاه های استان خواستم که 
برای  ها  دانشگاه  در  اندیشی  آزاد  های  تریبون  بایستی 
چهارچوب  در  شده  حساب  و  منطقی  دانشجو  اینکه 
مقررات حرف هایش را بزند حاال این حرف ممکنه نقد و 
انتقاد به نحوه اداره کشور باشه ممکنه نقد و انتقاد به من 

مدیر باشد ممکنه در نقد مثبت باشه حتی 
مثال بگن این روشی که داریم پیش میریم 
روش خوبیه و در واقع راهگشایی برای اداره 
کشور باشد شما هم به عنوان دانشجویان 
فعال به ما کمک بکنید که دانشگاه های 
پویا ، دانشجویانی امیدوار به تغییر و آینده 
بهتر و فعال در عرصه مسائل اجتماعی و 

سیاسی و انقالبی داشته باشیم.

۲(اوج فعالیت دانشجویی و اوج 
جنبش دانشجویی بعد از انقالب را 

متعلق به چه دوره ای میدانید؟
از  قبل  دانشجویی  های  فعالیت  اوج 
دانشجویی  های  موج  آن  انقالب  پیروزی 
بود که از دانشگاه ها شروع شد و بعد هم 
تسخیر النه جاسوسی درواقع اوج فعالیت 
شدن  حاکم  با  منتها  بود  سالها  آن  در  ها 
و تحمیل  به کشور  جریان جنگ تحمیلی 

هایی  انرژی  از  توجهی  قابل  بخش  ساله  هشت  جنگ 
که برای سازندگی کشور بود معطوف شد که دانشجوها 
با  هم  بعد  بود  طبیعی  این  و  گرفتن  قرار  مسیر  این  در 
آغاز دوره اصالحات عصر جدیدی در تحوالت دانشگاه 
سال  در  شد.  آغاز  جدیدی  دوره  یک  و  گرفت  شکل  ها 
76 با انتخاب آقای سید محمد خاتمی و رویکرد و نگاه 
جدیدی که ایشان به دانشگاه ها داشتند و بعد در دولت 
نهم و دهم ما شرایط بسیار خاصی را در کشور داشتیم، 
بود، حاال  مسیر دانشگاه ها فقط برای یک عده خاص 

الحمد الله اگر چه هنوز فاصله داریم با آن چیزی که 
ما میخواییم ولی با انتخاب دولت تدبیر و امید ، من 
مسیرهای جدیدی برای فضای دانشجویی میبینم که 

آغاز شده است 

شده  باعث  چیزی  چه  شما  نظر  ۳(به 
به  دانشجوها  بین  در  ستیزی  غرب  گفتمان 
وجود بیاد و تبدیل به یک گفتمان 

رایج بشه ؟
بین  در  ستیزی  غرب  گفتمان 
گیر  همه  هنوز  من  نظر  به  دانشجویان 
وجود  رویکرد  یک  صورت  به  اما  نشده 
کشور  عمومی  شرایط  خب  ولی  داره 
نیازمندی هایی که ما داریم و استراتژی 
این  هست  کشور  امور  اداره  در  که 
و  تقویت کرد  ها  دانشگاه  در  رو  رویکرد 
مطلوب  نتیجه  یه  ازش  بتونیم  انشالله 

هم بگیریم 

شکل  بهترین  شما  نظر  ۴(به 
عوامل  با  دانشجوها  تعامل 
چه  دانشگاه  از  خارج  سیاسی 
نیاز  اصال  آیا  ؛  باشه  باید  حالتی 
هست که دانشجو فعال سیاسی 
ارتباط  در  دانشگاه  از  خارج  مسئولین  با 

باشه؟ 
با  اگر  دانشجویان  ضروریه  خیلی  من  نظر  به  بله 
فعالیت ها ، رویکردها ، برنامه ها و سیاست های خارج 

از دانشگاه در نباشند که این فعالیت اهمیتی نداره .
شما  که  همانطور  میخواهند  هستند  عده  یه  البته 
یه عده ای معتقد هستند که حتما  باشه،  اول گفتید 

بایستی این ارتباط نباشه 

با حاکم شدن جریان 
جنگ تحمیلی به 

کشور و تحمیل 
جنگ هشت ساله 

بخش قابل توجهی 
از انرژی هایی که 

برای سازندگی کشور 
بود معطوف شد که 

دانشجوها در این 
مسیر قرار گرفتن و این 
طبیعی بود بعد هم با 

آغاز دوره اصالحات 
عصر جدیدی در 

تحوالت دانشگاه ها 
شکل گرفت و یک 

دوره جدیدی آغاز شد. 
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اگر حزبی ، 
تشکیالتی ، سازمانی 

و نهادی در دانشگاه 
باشد که به نظر من 

این استقالل نداشته 
باشن و یک اتاق 

فکری از بیرون آن رو 
هدایت کنه این تشکل 
اصال در شان دانشگاه 

و دانشگاهیان ما 
نیست.

بود  یه دسیسه ای  این  من اصال فکر میکنم که 
و  دانشگاه  داخل  به  بکند  محدود  را  دانشجو  که 
نیازمندیهای  با  واقعیت های  با  ارتباطی  اصال هیچ 
بیرون، مشکالت و مصائب بیرون از دانشگاه نداشته 

باشند.
که االن بنده شدیدا اعتقاد دارم که بایستی برنامه 
ها و سیاستها چشم انداز ها و آن افقی که برای اداره 
و  اجتماعی    ، اقتصادی   ، سیاسی  حوزه  در  کشور 
حتی عمرانی و غیره هست را دانشگاه ها در جریان 

باشند و ابراز نظر بکنند و به بحث بگذارند .
منتها یک چیزی من خیلی تاکید دارم اینه که در 
به  احترام  و  قوانین  به  احترام  و  مقررات  چهارچوب 

مخالف این ابراز نظرها صورت بگیرد

۵(با توجه به اینکه گفتید الزمه که دانشگاه 
اما  باشن  ارتباط  در  دانشگاه  از  خارج  با  ها 
میبینیم که این ارتباط ممکنه باعث یکسری 
داریم  رو  هایی  تشکل  ما  بعضا  بشه  آسیبها 
که اصال آزادی عمل ندارن و دائم از بیرون 
خط میگیرن که در دانشگاه چه کار کنند و 

به نوعی مامور خارج از دانشگاه 
این  دانشگاه،  داخل  در  هستند 

مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اینکه پسندیده نیست دیگه اگه 
تشکلی خودش انقدر توانایی و استخوان 
فکر  اتاق  و  تدبیر  خودش  نداره  بندی 
اندازی  چشم  چه  که  نداره  دانشگاه  در 
بهتره  تشکل  آن  خب  باشه  داشته  رو 
تشکیالت  آن  چون  بنده  نظر  به  نباشه 
که  بیرونی   تشکیالت  همون  میشه 
داخل دانشگاه هستند و آنها اصال حق 
ندارند داخل دانشگاه باشند حاال هر کی 
میخواد باشه ممکنه یه حزبی یه جریانی 

رو علم بکنه در یک دانشگاه و یک سری عوامل برای 
رسیدن به خواستهاش داشته باشه اما این امر اصال 

پسندیده نیست .
از دانشگاه عضو حزب  دانشجو می تواند در خارج 
و  سیاستها  با  و  باشد  مستقل  اما  باشد 
برنامه های دانشگاه در تعامل باشه ضمنا 

استقالل داشته باشد
و  سازمانی   ، تشکیالتی   ، حزبی  اگر 
نهادی در دانشگاه باشد که به نظر من این 
استقالل نداشته باشن و یک اتاق فکری 
تشکل  این  کنه  هدایت  رو  آن  بیرون  از 
ما  و دانشگاهیان  اصال در شان دانشگاه 

نیست.
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برخی  .فسادمالی 
ازمسئوالن واعمال 

تبعیض میان جوانان 
و.... دست به دست 

هم می دهند و 
حس ناامیدی 
و بی تفاوتی را 
در دانشجویان 

و  تشدیدمیکنند 
افت تحصیلی رابه 

بار می آورند

اقتصادی  بدتر شدن شرایط  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
از مهمترین  اخیر  در سال های  بیکاری  نرخ  افزایش  و 
دربین  روانی  و  روحی  های  بیماری  افزایش  دالیل 

امیدی  دانشجویان  بیشتر  است.  دانشجویان 
پایان تحصیالت  از  بعد  پیداکردن شغل  برای 
خود ندارند به همین دلیل حس می کنند لحظه 
به لحظه درس خواندن درسال های تحصیلی 
بی ثمر بوده و فقط زمانشان را به هدر داده اند 
و  ناامیدی  احساس  افزایش  باعث  امر  همین 
افسردگی در بین دانشجویان شده است. دکتر 
علیرضا عابدین در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز 
و  پرداخت  دانشجویی  مشکالت  بررسی  به 
از  نمونه  یک  می توان  را  دانشجویان  گفت 
درچنین  گرفت.  نظر  در  کشور  کل  جمعیت 
دانشجویان  از  برخی  گفت  می توان  شرایطی 
ما از مشکالت عصبی رنج میبرند و در برخی 
موارد فاقد چرخ دنده های الزم برای پردازش 
و عواطف خود  احساسات  تعدیل  و  اطالعات 
هستند. مطابق آمار اعالم شده از سوی وزارت 

مشروط  پزشکی  علوم  دانشجویان  درصد  یک  بهداشت 
تحصیلی  مفرط  ضعف  دچار  نیز  درصد  سه  و  می شوند 
می شوند که این بخاطر بهره ی هوشی کم آن ها نیست 
بلکه تابع شرایط مختلفی است. براساس مطالعات وزارت 
دانشگاهی  جامعه  در  ناامیدی  و  افسردگی  بهداشت 
افزایش پیداکرده است و آمار آسیب های اجتماعی طی 
سال های گذشته نیز افزایش یافته .آمار افت تحصیلی،
اعتیاد،افسردگی،موادمخدر،روان گردان ها آسیب های 
افزایش  ایی  کننده  نگران  طرز  به  که  است  اجتماعی 
پیداکرده و شاید بر همین اساس بود که یک روز به نام 

دانشجویی«نامگذاری  زندگی  وسبک  روان  »سالمت 
شده است. نارضایتی بسیاری از دانشجویان از رشته ی 
انتخابی خود، مشکالت خوابگاهی، ازدواج، آینده ایی 
ازمسئوالن  برخی  فسادمالی  ندارند  آن  به  امیدی  که 
به دست هم  و... دست  میان جوانان  تبعیض  واعمال 
تفاوتی  بی  و  ناامیدی  وحس  دهند  می 
افت  و  می کنند  تشدید  دانشجویان  در  را 
همچنین  و  می آورند  بار  به  را  تحصیلی 
ناامیدی دربین  باعث کاهش  عواملی که 
دانشجویان می شود عبارت اند از پرکردن 
اوقات فراغت آنان، پیش بینی طرح های 
مهارت  های  کارگاه  برگزاری  آور،  شادی 
ناامیدی  بااسترس،  مبارزه  آموزی،کارگاه 
و  آنان  مشکالت  درک  همچنین  و... 
موثر  بسیار  راستا  این  در  شان  راهنمایی 

واقع می شود.

بررسی علل ناامیدی در نسل جدید دانشجویان

مقالهملیحه ده مرده

چه کسی مرا افسرده کرد؟
دی ماه 97
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 ساخته ی کوستا گاوراس فیلمساز سینمای فرانسه 
چیزی به جز یک بیانه ی سیاسی نیست.

داستان این فیلم در مورد گروگانگیری جنبش توپامارو 
اروگوئه-  مایکل سانتوره  آزادیخواه در  است - جنبشی 

از کارشناسان  آمریکایی یکی  ی 
یک  و  اروگوئه  کشور  عمرانی 
به گروگان می  را  برزیلی  کنسول 
گیرند و از آنها بازجویی می کنند 
و با این گروگانگیری قصد ایجاد 
حکومت  در  بزرگ  تغییر  یک 
و  دارند  را  اروگوئه  کشور  فعلی 
می خواهند زندانیان سیاسی را با 
این ترفند مبادله و رئیس جمهور 
کشور را تغییر دهند تمام داستان 
فیلم حول محور این موضوع می 
داستانی  های  پیچش  و  چرخد 
فیلم  انتهای  و  ابتدا  در  جز  فیلم 
بیننده  به  را  توجهی  قابل  چیز 
شخصیت  با  دهند.ما  نمی  نشان 

سانتوره در حین فیلم بیشتر آشنا خواهیم شد و عموما 
فیلممنامه حول محور این شخص و بازجویی هایی که از 
او می شود پیچ و تاب می خورد،اینکه سانتوره کیست و 
چرا یک کارشناس ساده ی آمریکایی در اروگوئه فعالیت 
کشور  در  فرد  این  گروگانگیری  با  چرا  اینکه  و  کند  می 
که  داستانیست  هم  شود  می  برقرار  نظامی  حکومت 
فیلم خشک  در  اما  بیان شود  توجه  جالب  توانست  می 
کسی  کند،سانتوره  می  جلوه  سرگردان  و  روح  بی  و 

است که در پوشش کارشناس عمرانی در فرماندهی پلیس 
و  پلیس است  ماموران  به  آموزش شکنجه  اروگوئه مسئول 
به عهده  را  این مسدولیت  آمریکای جنوبی  در کشور های 
داشته است و حال جنبش آزادیخواه اروگوئه اورا شناسایی 
کرده و می خواهد از وی به عنوان دستاویزی برای حرکتی 
بزرگ استفاده کند اما این نقشه ها گویی که  هر نقشه ای 
برآب می  نقشه  است  برآب  نقشه 
فیلم  ابتدایی  های  شود.سکانس 
و  اروگوئه  در  را  سردی  زمستان 
مشخصا در آمریکای التین نشان 
و  خفقان  از  نمادی  که  دهد  می 
سردی فضای سیاسی آن دوران 
با  ای  مقدمه  هیچ  بی  ما  و  است 
در  سال  میان  شخصی  ی  جنازه 
ماشینی روبرو می شویم که پلیس 
نهایت  در  و  را شناسایی کرده  آن 
همان  این  شویم  می  متوجه 
ادامه  در  که  است  ای  سانتوره 
شده  گرفته  گروگان  به  فیلم  ی 
به  ابتدا  همان  از  ما  ،،پس  است 
سرنوشت محتوم و مرگبار سانتوره 
پی می بریم هر چند که تکنیک پایان فیلم را در ابتدای فیلم 
نمایش دادن در آن زمان تکنیکی مرسوم به حساب نمی آمد 
و به نوعی مارا با فیلمی تکنیکی روبرو می کند اما در نهایت 
ما خشکی فضای سیاسی را در فیلمی خشک و بی هیجان 
نماهای  از  توان  هستیم.نمی  شاهد  تند  ضرباهنگی  با  اما 
لوکشینهای  و  دوربین  تکنیکی  زوایای  و  شده  فیلمبرداری 
انتقاد کرد  فرانسوی  فیلم  آمریکای التین در یک  ملموس 
با فیلمی بسیار تکنیکی و ظریف  این جهت ما  از  بلکه  که 

فیلم سینمایی حکومت نظامی
State Of Siege 1972

فاطمه اصغری
معرفی فیلم
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سروکار داریم اما در نهایت شالوده ی یک فیلم کامل به 
نظر نگارنده ترکیبی از سرگرمی و تکنیک است را در این 
متن  آغاز  در  که  همانطور  نیستیم.فیلمنامه  شاهد  فیلم 
اشاره کردم بیانه ای سیاسی است تا فیلمنامه ای محکم 
وقابل اعتنا و جز چند دیالوگ هوشمندانه چیزی در چنته 
ندارد.مخصوصا وقتی از شخصیت پردازی در فیلمنامه 
نام شخصیت  به  از چیزی  زنیم،این فیلمنامه  حرف می 
پردازی بی نصیب است  و اتفاقات فیلم به صورت غیر 
منطقی به پیش می رود،ما نمی دانیم این جنبش از کجا 
آمده و این اطالعات را از کجا آورده،ما نمی دانیم سانتوره 
چه شخصی است و فقط با توصیفاتی که از بازجویی ها 
نقل می شود اورا می شناسیم و در نهایت این فیلم ضد 
برای  تبلیغی  داری  سرمایه  نظام  ضد  و  امپریالیستی 

تبلیغی  و ضد  ها  مارکسیست 
دموکراسی  از  متوحورانه 
فرمایشی  اصطالح  به 
فیلم  که  آمریکاییست 
میکند.سازنده  بیان  را  آن 
است  معتقد  فیلم  این  ی 
اینکه  برای  تنها  آمریکا 
های  کشور  منابع  از  برای 
استفاده  التین  آمریکای 
برقرار  ارتباط  ها  آن  با  کند 
زالو خون  و شبیه  کند  می 
مکد  می  را  آنها  مردمان 
این  حل  راه  نهایت  در  و 

معضل را کمونیسم می داند یا الاقل اینطور نمایش می 
دهد که کمونیسم راه رستگاری گارگران است،هرچند که 
امروزه ما می دانیم شاید کمونیسم هم راه حلی جامع و 
امپریالیسم  را  آن  فیلمساز  که  معضلی  حل  برای  کامل 
نگارنده  زاویه  این  از  و  نباشد  کند  می  قلمداد  آمریکایی 
این فیلم را تاریخ مصرف گذشته می داند زیرا پیچیدگی 
نظریات  یا   آمریکایی  امپریالیسم  از  فراتر  اوضاع جهان 
آن  برای  سینمایی  فیلم  این  پایان  است.در  کمونیستی 
دوران شاید مفید فایده نمود پیدا می کرد اما امروزه جز 

نیست. استعمارگر  آمریکایی  مورد  در  تاریخی  ادعایی 
این بیانه ی سیاسی را می توانید تماشا کنید اما به نظر 
نگارنده امروزه راه آزادی از خون نمی گذرد.جواب کشتن 
را نباید با کشتن داد.این فیلم را تنها می توان از آن زاویه 
ای دید که نظام های به ظاهر دموکرات با پر کردن جیب 
سرکردگانشان و گرسنگی دادن به مردمانشان دوام می 
یابند اما این دوام تا کجا ادامه خواهد داشت؟ سکانس 
ما  به  را  سیاست  رحمی  بی  تواند  می  اما  فیلم  پایانی 
گوشزد کند،جانشین مایکل سانتوره ی معدوم به جای 
او می آید و دولت دیکتاتور به ظاهر دموکرات دوام می 
یابد و نگاه خسته ی کارگران از  جنبش های انقالبی بی 
فایده را شاهد هستیم گویی بیماری استعمار پایانی ندارد 
و ویروسی با ویروسی دیگر جایگزین می شود و شخص 

در سیاست جز مهره ای کارآمد که در نهایت به مهره ای 
سوخته تبدیل می شود نیست.

روی  از  پس  سینمایی  فیلم  این  پانوشت:بازیگران 
ساخت  از  بعد  سال  یک  شیلی  در  پینوشه  آمدن  کار 
در شیلی  فرانسوی  زبان  به  فیلم  اعدام شدند،این  فیلم 
ی  آلنده  سالوادور  شیلی  که  زمانی  در  شد  فیلمبرداری 
ساخت  پذیرای  و  داشت  قدرت  راس  در  را   کمونیست 
ساخت  از  بعد  سال  یک  چند  هر  بود  هایی  فیلم  چنین 

فیلم او و حکومتش سرنگون شد.
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مولــف در مقدمــه نظــری نســبتا مفصلــی بــر 
شــکل گیری جنبش دانشــجویی به علــل گرایش 
دانشــجویان بــه سیاســت و گونه شناســی فعالیت 
سیاســی دانشــجویان به عنوان جنبــش اجتماعی 
مــی پــردازد و جهــت اســتحکام پایه هــای علمی 
بحث،نظریــات و دیــدگاه هــای جامعه شناســان و 

صاحــب نظــران در حــوزه 
همچون  سیاسی  مســائل 
ســی  ر، مو تا با ، س برما ها
هربــرت  و  میلــز  رایــت 
جنبــش  دربــاره  مارکــوزه 
دانشــجویی مــی پــردازد.
قابل ذکر است که افرادی 
که ذکر شدند مباحث خود 
را در بحبوحه اعتراضهای 
دانشــجویی دهه 1960 در 
آلمــان و فرانســه مطــرح 
رغــم  بودند.علــی  کــرده 
قابــل  غیــر  تأثیرپذیــری 
اجتماعی  جنبــش  انــکار 

دانشــجویان در ایــران از رویدادهــای جهانــی من 
جملــه جنبش های دانشــجویی در اروپــا و آمریکا 
در دهــه1960 حتــی الگوپذیــری از آن حرکتهــای 

اعتراضی،جای این ســوال باقی اســت که آیا مولف 
رابطــه ایــن همانی میــان این دو جنبش احســاس 
کرده اســت که تفســیر ها و نظریه پردازی ها حول 
آن جنبش،پایــه هــای نظــری تحقیــق مولف حول 

جنبش دانشــجویی در ایران قرار گرفته است؟!
همچنیــن علــی رغــم بحــث نظــری مفصل در 
ابتــدا،از فصل دوم تا انتهــای کتاب،ردپایی از بحث 
تاریخی  بررسی های  در  ها 
محقق به چشم نمی خورد 
و خواننــده یــک گسســت 
محتوایــی میان فصول یاد 
شــده )فصــل اول و ســایر 
فصــول( را احســاس مــی 
کند.بــه عبــارت دیگر اگر 
بحــث نظری ابتدای کتاب 
شــد،تغییر  نمــی  مطــرح 
محتــوای  در  خاصــی 
و  بعــد  فصــول  تاریخــی 
خواننده  فهم  در  همچنین 
در  از مطالب مطرح شــده 
آن فصول،نســبت به آنچه 
اکنــون ایجــاد شــده،ایجاد نمــی گردید.علــی رغم 
ایــن انتقاد وارده می توان اذعان داشــت که مباحث 
نظــری و تاریخی مطرح شــده،اطالع  فهم نظری و 

به کوشش علیرضا کریمیان در سال 1381

سوگند سعیدی
معرفی کتاب

جنبش دانشجویی در ایران
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تاریخی مناســبی را به خواننده می دهد و مولف در 
مجموع توانســته اســت به بخش عمده ای از هدف 
و ســوال مطرح شده در پیشگفتار کتاب برآورده کند 
کــه "نقش و جایگاه جنبش های دانشــجویی داخل 
و خــارج از ایران در تحوالت سیاســی و اجتماعی و 
پیروزی انقالب اسالمی در طی سالهای 57-1340 

بوده است؟" چگونه 
روند تشدید سرکوب و اعمال حاکمیت مستبدانه 
توســط شــاه تأثیر مســتقیمی بر مهاجــرت فعاالن 
سیاســی و دانشــچویان بــه اروپــا و آمریکا داشــت 

بــه طوری که طــی ســالهای 1347-
52 حدود ســی هــزار نفر بــرای ادامه 
تحصیل از کشــور خارج شــدند و این 
تعداد از کل دانشــجویان داخل کشور 
تعــداد در ســالهای  بیشــتر بود،ایــن 
پایانــی عمــر رژیم از مرز صــد هزارتن 

گذشت.)ص222( 
و  محصلیــن  کنفدراســیون 
اروپا متشــکل  در  ایرانی  دانشــجویان 
دانشجویان  انجمن  فدراســیونهای  از 
انگلســتان،آلمان غربی و فرانســه در 
اتحادی با انجمن دانشــجویان ایرانی 

در آمریکا پایه مهمترین تشــکل دانشــجویی خارج 
از کشــور را کــه کنفدراســیون جهانــی محصلیــن 
و دانشــجویان ایرانــی در خــارج از کشــور )اتحادیه 
ملــی( را تشــکیل دادند.نکتــه جالب آنکــه انجمن 
دانشــجویان ایرانی در آمریکا از ابتدای تحصیل در 
ســال 31تا ســال39 از حمایت کامل ســفارت ایران 
و انجمــن دوســتان آمریکایی خاور میانــه برخوردار 

بــود و حتــی ســاالنه هجــده هــزار دالر بودجه در 
اختیار داشــت.آنها طی دیداری که شاه در سال 37 
از آمریکا داشــت،او را به ریاســت افتخاری سازمان 
دانشــجویان ایرانــی در آمریــکا انتخــاب کردند.اما 
هفده نفر به سرپرســتی قطب زاده و محمد نخشب 

در شهریور 1339 روال کار را عوض کردند.
همچنیــن حائز اهمیت اســت که مرحــوم دکتر 
علی شــریعتی کــه ابتــدا در جمع جوانــان نهضت 
ملــی بود،در فعالیت های دانشــجویان ایرانی مقیم 
فرانســه و بعــد از آن در کنفدراســیون محصلین و 
دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور،به 
لــوزان  پاریــس   ویــژه کنگــره هــای 
حضــوری فعــال داشــت و در تبییــن 
در  و  هــا  کمیســیون  مشــی  و  خــط 
نوشــتن اعالمیــه هــا و قطعنامــه ی 
کنفدراسیون همکاری نزدیکی داشت.

)ص233(
الزم  نکتــه  ایــن  ذکــر  خاتمــه  در 
اســت که این بررســی بــه جهت جلب 
نظــر عالقمنــدان به تاریــخ انقالب و 
محققیــن گرامــی بــه کتاب"جنبــش 
گرفتــه  ایران"صــورت  در  دانشــجویی 
و آنچه مســلم اســت اینکه اطالعــات و مطالب در 
خصــوص کتاب مــورد نظر را در بر نمــی گیرد.امید 
اســت در آستانه ســالگرد حرکت دانشجویی_دانش 
آمــوزی 13 آبــان مــاه مطالعــه ایــن کتــاب نمای 
مناســبی از پیکره جنبش دانشجویی را در سالهای 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی در ذهن خوانندگان 

نماید. برداری  پرده  گرامی 

 انجمن دانشجویان 
ایرانی در آمریکا از 
ابتدای تحصیل در 

سال 3۱تا سال39 از 
حمایت کامل سفارت 
ایران و انجمن دوستان 
آمریکایی خاور میانه 

برخوردار بود و حتی 
ساالنه هجده هزار 

دالر بودجه در اختیار 
داشت.
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اعتراض در ارتفاع ۱۸۰۰ متری

مریم لطفی
یادداشت

جماعت جلوی میدان دانشــگاه ایســتاده اند، سیاه پوش و 
اشــکبار؛ از زیر ساعت بزرگ باالی میدان که یازده و ده دقیقه ی 
صبح را نشــان را می دهد. روی پله های زیر ساعت شمع و گل 
اســت و جابه جا عکس ده دانشــجوی قربانی کــه تنها از توی 

عکس به این جماعت غمگین و خشم آگین نگاه می کنند.
 اینجا میدان دانشگاه علوم تحقیقات است، جایی که بعضی 
از دانشکده های آن در کوه ساخته شده اند چهارشنبه هشت دی 
ماه، چهار روز بعد از آن روِز شوم و سیاه که اتوبوس دانش جویان از 

ارتفاع 1800 متری  پایین می آمد  و واژگون شد.
ما منتظر مسئولین هستیم

»مسئول بی کفایت، بســه دیگه ...«، »ما منتظر مسئولین 
هستیم، هیچ جا نمی ریم همینجا هستیم«، جماعت یکصدا 
شعار می دهند و بعضا تندتر و ننوشتی تر. مشت ها را گره کرده اند 
و پریشان برای مسئوالن کری می خوانند، مانند کسی که بازی 
را باختــه، یار از دســت داده اما غیرتش به او اجازه ی ســکوت و 
خانه نشینی نمی دهد. هوا سرد است، سردتر از دیروز و روزهای 
قبل، باد تندی می آید، دست و صورت ها سرخ می شود. دختری 
ایســتاده که با فریاد گریه  می کند. خشــم،  اشــک می شــود و 
می دود توی چشم هایش، صدا می شود و می دود توی گلویش: 
»دوستای من یه اتوبوس جلوتر از من سوار شدن، رفتن و آخرین 
باری که دیدمشون کفن پوش شده بودن، حاال اونایی که اون باال 
نشستن فقط به ما می گن صبر کنید، بنشینید! بشینیم تا زیر 

پامون علف دربیاد؟!« 
مطالبات دانشجویان

لیدرهای تجمع باالی پله های کنار میدان ایستاده اند. بلند 
حــرف می زنند و جماعــت را به اتحاد و یک صــدا بودن دعوت 
می کنند. پسر جوانی ایستاده و مطالبات دانشجویان را با صدای 
بلند مطرح می کند: »اســتعفا و عذرخواهی سرپرســت واحد 
علوم و تحقیقات و رئیس دانشــگاه آزاد، عذرخواهی رسمی در 
تریبون رسمی توسط سرپرست واحد و رئیس دانشگاه، ساخت 

یادبود برای عزیزان از دست رفته، استقرار همیشگی اورژانس در محل 
دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تعیین سرعت مجاز و نصب برگه 
معاینه فنی در اتوبوس و بررسی آن در بازه های زمانی کوتاه و استخدام 
راننده های با صالحیت، ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و 
نصب گاردریل در طول مسیر، رایگان شدن یا حداقل کم شدن هزینه ی 
آژانس ها تا هنگامی که نوسازی ناوگان و حفاظت مسیرها تامین شود، 
نظارت بهداشــتی مداوم بر بوفه ها و راه اندازی بوفه ســر پوشــیده در 
ساختمان ابن سینا، تعویق امتحانات به دلیل مناسب نبودن اوضاع 
روحی دانشــجویان«. پسرجوان از راه اندازی فضایی برای تشکل های 
سیاســی و نشریات دانشــجویی هم می گوید، همه دست می زنند و 
همراهی می کنند. بعد یکصدا مســعودی را صدا می زنند؛ مسعودی 
رئیس واحد علوم تحقیقات را که از همان روز شوم، داِد استعفای او را 

سر داده بودند. »مسعودی بیا اینجا«، »مسعودی بیا اینجا«. 
مسئول بی کفایت؛ استعفا! استعفا!

زمان گذشت، اما نه مسعودی آمد، نه هیچ مسئول دیگری. جماعت 
شعار »مسئول بی کفایت؛ استعفا! استعفا!« سر دادند. پسر جوانی میان 
جماعت است. پیراهن سیاه پوشیده و می گوید عزادار رفیقم هستم. 
کدام رفیق؟ محمدرضا فضیلتی، جوانی که ســوار اتوبوس مرگ شد 
و هرگز برنگشت. دوست محمدرضا به خبرنگار سازندگی می گوید: 
»وقتی اتوبوس بچه ها چپ کرد، من دانشگاه نبودم، رفته بودم جایی 
و یکدفعه موبایلم زنگ خورد. زنگ پشــت زنگ؛ همه می خواســتن 
ببینــن من کجام، زنــده م یا نه! خودم به محمدرضــا زنگ زدم، چند 
ساعت گذشته بود و محمد جواب نمی داد، به بیمارستانای مختلف 
سر زدیم، محمدرضا کارت شناسایی همراهش نبود، جنازه  ی یه مرد 
مجهول الهویه پیدا شده بود و اولش فکر کردیم که محمدرضاست، 
هــزار بــار مردیم و زنده شــدیم، اما بعــد فهمیدیم کــه اون جنازه ی 

محمدرضا نیست«.
 چند نفر دست جوان را می کشند تاحرف نزند! به وضوح می ترسند، 
می گوینــد بگذارید فقط عزادار رفیقمان بمانیم، دیگر سیاســیمان 

نکنید.
از باالی پله ها جمعیت بیشتر به چشم می آید. عده ای نشسته اند، 

گزارشی از تجمع 8 دی ماه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات در 
اعتراض به حادثه مرگبار اتوبوس ماه 97

دی 
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عده ای ایستاده، بعضی ها شاخه های گل به دست گرفته اند و بعضی ها 
هم کاغذی دستشان است که رویش نوشته »ننگ ما، مسئول بی درد 
ما«. یکی از دانشــجوها در تالش اســت که جمعیت را متحد کند ، 
می گوید: »این تجمع کامال خودجوشه، کامال مستقله، با اینحال به 
نظرم فضا یه مقدار امنیتی شده. ما مشکالت زیادی توی این دانشگاه 
داریم، از موضوعات صنفی گرفته تا مشــکالت علمی. برای همین 
جمع شدیم و می خوایم که یه نفر از مسئوالن بیاد و به حرف ما گوش 
کنه.« او این حرف را در واکنش به خبری که صبح دیروز درباره فراخوان 
این تجمع منتشر شد، می گوید؛ »بسیج دانشجویی بانی تجمع شده 
است.« هرچند که بسیج آن را تکذیب کرد، البته که درخواست مجوز 

تجمع برای 5 دی داده بود.
این دانشجو در ادامه اعتراضاتش گفت: »چند روز گذشته و ما روی 
مسئوال رو ندیدیم، دریغ از یه عذرخواهی ساده. آقای والیتی به عنوان 
رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و آقای مسعودی به عنوان سرپرست 
واحد علوم تحقیقات، وظیفه دارند که پاسخگو باشن، وظیفه دارن که 
از ما عذرخواهی کنن، من حتی پیگیر چندتا از نماینده های مجلس 
هــم بودم، اما انگار نه انگار، هیچ کس حاضر نشــد بیاد اینجا. برای 
همین تصمیم گرفتیم تا وقتی که مطالباتمون به نتیجه نرسیده دور 
هم جمع بشیم. ما می خوایم که آقای والیتی و مسعودی استعفا بدن 
و بعضی از دانشجوها هم ناظر قراردادهای پیمانکاری دانشگاه باشن، 

شاید اینجوری حادثه های اینچنینی کمتر بشه«.
یکی دیگر از دانشــجوها می گوید: »ما باید حــق اون ده نفری که 
کشته شدن رو بگیریم. اگه هرکدوم از ما فقط ده دقیقه زودتر سوار اون 
اتوبوس شده بودیم، ممکن بود االن عکس ما روی این بنرهای تسلیت 

باشه، نباید اینقدر راحت از خون این بچه ها بگذرن«. 
دانشجوی باغیرت؛ اتحاد اتحاد

بعضی ها می گویند برویم باال، برویم ســمت ســاختمان مدیریت 
و بعضی های دیگر هم می گویند پراکنده نشــویم. مردی میان سال 
میان جماعت اســت؛ غمگین، به غایت پریشــان و غمگین. دست 
دختر نوجوانش را گرفته است، دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد است، 
همسرش هم دانشجوی کارشناسی ارشد؛ واحد علوم و تحقیقات. او 
می گویــد: »اون روزی که اتوبوس چپ کــرد، تنها روزی بود که پیش 
خدا شرمنده شدم، زنگ زدم و فهمیدم که خانومم توی اتوبوس نبوده، 
خیالم راحت شــد، گفتم خدایا شکرت، اما بعدش خجالت کشیدم، 

ازینکه من عزادار نشدم، اما یه خونواده ی دیگه عزادار شده«.
او با کنایه ی زیادی خطاب به رئیس دانشگاه آزاد می گوید: »خیلیا 
می گن این دانشــگاه باالی کوهه و غیراستاندارد، بازی های سیاسی 
درمیــارن، اما به هرحال در این مدتی که مســئولیت به آقایان جدید 

رسیده چرا کاری نکردن؟ چرا هیچ کسی مسئولیت کارشو قبول 
نمی کنــه؟ بچه های دکتر والیتی و طهرانچــی االن کجان؟ من 
پِی اخراج شــدن از مقطع دکتری رو به تنم مالیدم و االن اینجام! 

وضعیت دانشجو و آینده ساز این مملکت اینه!« 
مادر و پدر خیلی از دانشجوها هم هستند. رد نگرانی و بهت را 
می شود در نگاهشان دید، مادرهایی که ترسیده اند و فکر می کنند 
چقدر خوب که جای مادر احســان و نیلوفر و محمدرضا و علی و 
محمدجواد و نگار و ســارا و ســجاد نیستند. یکی از مادرهایی که 
همراه دخترش آمده می گوید: »کدوم یکی از جوونای ما توی این 
مملکت میتونه در رأس کار قرار بگیره؟! یکی باید بشینه که جون 
بچه های ما براش هیچ اهمیتی نداشته باشه. یه کاری با اونایی که 

باسوادن و باهوشن می کنن که فرار کنن و از این مملکت برن«.
ناله های دلخراش مادر نیلوفر

صدای الله اکبر اســت که در فضا می پیچــد. همه الله اکبر 
می گویند و بعد زنی روی صندلی باالی پله ها می نشیند. می گوید 
که مادر نیلوفر است، نیلوفر رادمهر که آمده بود دانشگاه و جوان 
مرگ شــد. زن خسته است، زن عزادار است، زن تمام قوت جانش 
را کشــیده توی صدایش و می گوید: »مــن اومدم اینجا چون اگه 
نمی اومــدم در حق بچه های دیگه خیانت می کردم. بچه های ما 
رو فوتی اعالم می کنن، اما این بی انصافیه، بچه  های ما شهید راه 

علمن. ازتون انتظار دارم که من رو تنها نذارین«.
دانشجوها یکصدا جواب می دهند: »می ایستیم، می ایستیم، 
خونشو پس می گیریم« صدای زن گرفته، تمام جانش داغدار است، 
اما مثل کوه مقاومت می کند و می گوید: »کمر مِن مادر شکسته 
اما شما پشتم رو خالی نکنید. از اعتمادتون ممنونم، صدای شما 

صدای منه«. 
مادر نیلوفر که کنار می نشیند، یکی از مسئوالن دانشگاه می آید 
سراغش، از او می خواهد که جو را شلوغ تر از اینی که هست نکند. از 
مادری که در داغ دختر جوانش نشسته است. مادر نیلوفر می گوید 
تا روزی که جواب درستی نگیرد، همین وضع است؛ »تا وقتی که 
مسئوالن جواب درستی به ما ندهند، هر روز همینجاییم«.  شنبه 
اســت، هشــتم دی ماه 97، چهار روز از آن روز شــوم گذشته، هوا 
سرد اســت، سردتر از قبل. اما دانشجوهای معترض می گویند تا 
یک هفته هر روز همینجا هستند. هر روز شعار می دهند و برای 
مسئوالن کری می خوانند، تا باالخره یک نفر بیاید و تمام قد پای 

این اتفاق شوم بایستد.
اینها تنها بخشی از حال و هوای این روزهای سیاه دانشگاه آزاد 

است.

دی ماه 97
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