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تاريخچه، دوره ها و آسيب شناسي جنبش هاي دانشجويي

سخنراني استاد سيد عباس صالحيگوشه اي از 

1382دانشگاه گيالن سالدر 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

هاي اي است كه در ادبيات جنبشاي نيست، بلكه واژه واژه كهنه،»جنبش دانشجويي«  واژه 

هـاي دانـشجويي،   البته فعاليت.  مطرح شده است70شناسي عمدتاً از دهة  سياسي و جامعه  

. اي قديمي داردهاي سياسي يا صنفي دانشجويي، سابقهفعاليت

: دانشجو داراي چند خصيصه است كه عبارتند ازدر ديدگاه روشنفكران غرب

خصيصة سنتي؛-1

تـرين ويژگـي جـواني    عمده. هايي داردي براي خود ويژگيدانشجويان جوان هستند و جوان  

خواهنـد ايـن انـرژي    هاي متراكم است كـه مـي  ها و انرژيجواني سن هيجاناين است كه  

متراكم و هيجان انباشته را در جايي تخليه كند و لذا سن دانـشجويي،              

.هاي انقالبي استسن مقتضي تحرك و حركت

ويژگي معرفتي؛-2

ها و اطالعات تازه سر و كـار دارد و از لحـاظ             ا معرفت چون دانشجو ب  

 لذا به وضـع موجـود       كند،روشي نيز متُد انتقادي و تحليلي را دنبال مي        

پرسشگر و منتقـد اسـت و ايـن         . دهد و با آن درگير است     رضايت نمي 

شود كه دانشجو بـه عنـوان محـور اصـلي تحركـات             ويژگي باعث مي  

.اجتماعي شناخته شود

كار نيست؛ محافظهدانشجو-3

گفتند كه طبقات اجتماعي به علت و ديگران مي  »ماركوزه«كساني مثل 

كاراند، اما دانشجو چون كـار و  وابستگي به كار، شغل و درآمد، محافظه      

خواه اسـت؛ و در راه آرمـانش        كار نيست؛ آرمان  اشتغال ندارد، محافظه  

.آورد رو مي راحتكند و به هزينه كردن،هزينه مي
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جنبش دانشجويي در ايران*

يك مقطع قبل و يك مقطع بعد از انقـالب  . حركت دانشجويي در ايران دو مقطع متمايز دارد   

هاي دانشجويي در ايـران، بـا چنـد گـرايش فكـري             در مقطع قبل از انقالب، حركت     . است

كـه يـك گـرايش قـديمي         و ماركسيـستي     گرايش افراد چـپ   . مشخص همراه بوده است   

هـاي  است و در داخل كـشور دو قالـب عمـده داشـت؛ يكـي گـرايش            در ايران    وييجدانش

هاي ماركسيـستي    به بعد گرايش   50ماركسيستي نزديك به حزب توده بوده است و از دهة           

 كمونيـستي نقـش     -در اين حركات ماركسيـستي    . اندچريكي، يا مبارزة مسلحانه قابل توجه     

را آن  صلي قابل توجهي از نيروهاي انساني        عناصر ا  ودانشجويان، نقش بسيار واضحي بوده      

 وقتي سابقة تشكيالت چپ     ،دادند به بعد دانشجويان تشكيل مي     شمسي20در ايران از دهة     

. ها هستندالتحصيل دانشگاهدهيم، عمدتاً يا دانشجو يا فارغرا در ايران مورد مالحظه قرار مي

.هاي فدايي خلق چريكسازمانبه عنوان نمونه 

 به فعاليت پرداخته شمسي30هايي بودند كه از دهة هاي دانشجويي گروهگروه دوم، فعاليت 

50 و 40، 30هاي هاي دانشجويي دهههاي نيز نقش قابل توجهي در حركتاين گروه. بودند

. داشتندشمسي

ها حـضور مشخـصي     هاست كه در ابتدا در دانشگاه     جريان سوم، جريان مذهبي در دانشگاه     

ها در ابتدا با يك ركود قابل توجه همراه هاي مذهبي در دانشگاه يتنداشت، جو مذهبي و فعال    

هاي دانشگاهي، مذهب از دو طرف تحـت فـشار بـود، هـم از طـرف جريـان                   در محيط . بود

هـا در   لذا مـذهبي  . دانستند و هم از طرف رژيم     ها مي ها كه مذهب را افيون توده     ماركسيست

بردنـد و نمـود آنهـا نيـز        ي بـه سـر مـي       ش در يك وضع بسيار سـخت       30دانشگاه در دهة    

.هاي دانشگاهي زياد نبودحيطمدر

گيرد و در ايـن كنگـره   هاي اسالمي دانشگاهي در تهران شكل مي كنگرة انجمن  40ور  در شهري 

اي ديگـر   و عـده  ) ره(، مرحـوم طالقـاني    )ره(، شهيد مطهـري   )ره(كساني مثل عالمه طباطبائي   

هـاي اسـالمي بيـشتر و بيـشتر          جريـان  از اين مقطع در داخل كشور، فعاليـت       . حضور دارند 

.شودمي
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هـاي آنهـا   هاي آن زمان بسيار كم و عرصة فعاليت       ها و دانشگاه  ها در دانشكده  تعداد مذهبي 

ها در دانشگاه مسلمان براي فعاليتآييم، زمينهبه مرور وقتي جلوتر مي. نيز بسيار محدود بود

15 شاهد تـشكيل انجمـن اسـالمي در حـدود            40تا اينكه در دهة     . ودشبيشتر و بيشتر مي   

هاي اسالمي دانشگاهي در     كنگرة انجمن  40در شهريور   . دانشگاه يا دانشكدة كشور هستيم    

، )ره(، شـهيد مطهـري  )ره(گيرد و در اين كنگره كساني مثل عالمه طباطبائيتهران شكل مي 

از ايـن مقطـع در داخـل كـشور، فعاليـت     . نـد اي ديگر حضور دار و عده ) ره(مرحوم طالقاني 

.شودهاي اسالمي بيشتر و بيشتر ميجريان

. در خارج از كشور نيز شاهد دو انجمن اسالمي فعال، يكي در اروپا و يكي در آمريكا هستيم                 

در مسجد  ) ره(دانشجويان مسلمان ايراني در اروپا، زماني كه شهيد بهشتي         ش   45در سال   

، )ره( بهـشتي شهيدپردازد، با پيام افتتاحيه يفاي تبليغ ديني و مذهبي مي   هامبورگ آلمان به ا   

در آلمان هستند، اين انجمن اسـالمي بـا         ) ره( كه شهيد بهشتي   49گيرد و تا سال     شكل مي 

انجمن فعال ديگري كه در خارج از كشور . دهد كار ميارتباط با ايشان تا مقطع انقالب ادامة      

 و دكتـر يـزدي، از    آقاي دكتر چمـران    .يان آمريكا و كانادا است    بود، انجمن اسالمي دانشجو   

 به بعـد بـه عنـوان يـك انجمـن      46 و از سال ) 42در سال  . (مؤسسين اين انجمن هستند   

. كنداسالمي فعال خارج از كشور عمل مي

فعال شدن جنبش دانشجويي مذهبي* 

شويم، حضور ، نزديكتر مي50 به طرف دهة 30 و 20هاي در مجموع هر چه ما از فضاي دهه

هـا و  شـود، بـه طـوري كـه محـيط     تر ميهاي دانشجويي، ملموسجريان مذهبي در فعاليت   

اما وقتـي بـه     . گراها بود ها و ملي  اي عمدتاً در اختيار توده    30هاي دانشگاهي در دهة     فعاليت

كساني . كندشده و يا حداقل تغيير جدي پيدا مي معكوس آييم نسبت كامالً مي50طرف دهة 

شـوند، كـساني هـستند كـه بعـضاً          ش به دست رژيم شاه كشته مي      32 آذر سال    16كه در   

 حـضور  شمـسي 30در جريان مذهبي حـوادث دهـة   . گرا بودند اي داشته و ملي   تمايالت توده 

كاشاني ...كساني مانند فدائيان اسالم، آيت ا     . اي قابل توجه است   دانشجويان مذهبي و توده   

رسيم، نشاط  مي50آييم و به دهة هر چه جلوتر مي. دانشگاه در اقليت هستند در فضاي …و 
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آنچه كـه معادلـه را در فـضاي دانـشگاه بـه نفـع       .شودجنبش دانشجويي مذهبي بيشتر مي   

:تر كرد، به چند عامل وابسته استمذهبيون سنگين

 رايگان و بعد  تعداد جمعيت دانشجو بود؛ حركتي كه رژيم شاه به طرف تحصيالت          : عامل اول 

 باعث شد اقشار بيشتري وارد دانشگاه شوند؛ دانـشگاه          به طرف تحصيالت عالي انجام داد،     

هزار نفر دانشجو داشت، در مقطع پيروزي انقالب اسالمي و سـال            20 حدود   39كه در سال    

اين از  . لذا طبقات متوسط مذهبي هم وارد دانشگاه شدند       . هزار دانشجو دارد  160 حدود   57

.شرشناسي اجتماعي و پايگاه اجتماعي قابل توجه و بررسي استنظر ق

ش در  50در دهـة    كـه   بـود   » دكتـر شـريعتي   «سـازي   مـوج ادبيـات و مـذهبي      : عامل دوم 

. سازي فضاي دانشگاه نقش قابل توجهي داشتمذهبي

اسـتراتژي نفـي رژيـم      «،  »ايدئولوژي اسالم «بود؛ كه با    ) ره(نهضت امام خميني  : عامل سوم 

داد؛ را تـشكيل مـي    ) ره( سـه ضـلع مبـارزة امـام        ،»بخشي به مردم  آگاهي« تاكتيك   و» شاه

. كردرا از جريان ماركسيستي و چپ، جدا مي) ره(ايدئولوژي اسالم چيزي بود كه نهضت امام

گراها و ديگرانـي كـه      هاي ملي را از حركت  ) ره(استراتژي نفي رژيم شاه، چيزي بود كه امام       

تاكتيك ايـشان  . كردساسي مشروطيت و حفظ رژيم شاه بود، جدا مينگاهشان، نگاه قانون ا 

هيچ وقت به مبارزة مسلحانه اعتقادي ) ره(امام. بخشي به مردم بود نه مبارزة مسلحانهآگاهي

ش دهة خاصي است، چرا كـه انقـالب         50رغم اينكه دهة    علي. پيدا نكرد و آن را تأييد نكرد      

؛ لذا تب و تاب مبـارزة مـسلحانه در          . م در جريان است   انقالب ويتنا ؛  كوبا، پيروز شده است   

هاي چريكي متعـددي،  ، گروه50 و اوايل دهة 40به همين دليل در اواخر دهة . ايران زياد بود 

هـاي  سازمان چريك«ها مثل غير مذهبي. چه مذهبي و چه غير مذهبي، در ايران شكل گرفت   

هاي كوچك ديگـري    و گروه » ق ايران سازمان مجاهدين خل  «ها شامل   و مذهبي » فدايي خلق 

يعني اگر ما بـه سـراغ مبـارزة         . ها بود ، آگاهي به توده   )ره(اما تاكتيك امام خميني   . نيز بودند 

. كنيم و هم مردم را، مردم بايد به نقطة آگاهي برسند          مسلحانه برويم هم خودمان را تلف مي      

ي ترديدهايي داشتند، امـا هـر       كساني بودند كه نسبت به برخي از اينها تا حدود          40در دهة   

گانه، بيشتر خودش را نـشان   درستي و كارآمدي اين اضالع سه؛آييمچه به سمت انقالب مي   

تر بشود و متصل) ره(شد كه جريان دانشجويي به نهضت امام خمينيداد و اينها باعث ميمي
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ـ  اينها باعث مي همة يس انقـالب  شد كه جنبش دانشجويي مذهبي، يكي از اركان اصلي تأس

پل  كه يك جنبش اجتماعي با     ران است،  دانشجويي در اي   اين گام اول جنبش   . اسالمي باشد 

.تواند انقالبي اجتماعي ايجاد كندزدن به اقشار ديگر جامعه، مي

، كـانون تظـاهرات، اعتـصابات و        57 و   56هـاي    در سال   را هادانشگاه

، كه يـك مفهـوم      »نشينيبست«دانيم و حتي مفاهيمي مثل      ها مي بيانيه

در . گـردد و قبل از آن باز مـي » مشروطه«تاريخي در كشور ماست و به   

هـاي جـابر    ي مواقع مردم به خاطر اينكه از شر حكومت و قـدرت           برخ

هـا در مراكـز     نشستننشينند كه معموالً بست   محفوظ بمانند، بست مي   

 حتي روحانيون و علما   57به عنوان نمونه، سال     . مذهبي و خانه علما بود    

دهد كه فـضاي    كنند، و اين نشان مي    نيز در دانشگاه تهران تحصن مي     

هاي سنتي بـه دانـشگاه      يني، متحول شده و از محيط     نشتاريخي بست 

. شـود  مي شناختهتغيير يافته است، و چنين جايي به عنوان محل بست        

رسد كه اين اولين گام جنبش دانشجويي و به عبارتي گام         و به نظر مي   

هـاي  اين جنبش تا مقطع سـال     . اول در تأسيس انقالب اسالمي است     

خورد و منشأ پيروزي   شار ديگر پيوند مي   كند و با اق    حركت مي  57 و   56

.شودانقالب اسالمي مي

جنبش دانشجويي پس از پيروزي انقالب اسالمي*

دانشگاهها در سالهاي اول انقالب اسالمي، در موج مذهبي مدافع نظام، 

:ي مهمي را متحمل شده انداكاره

ة نهادهاي انقالبي نظـر     اگر به سابق  . اينكه دانشگاه، منشاء تأسيس نهادهاي انقالبي شد      ) 1

 نفـره، بنيـاد     7هـاي   هـاي انقـالب، هيـأت     كنيم، جهاد سازندگي، سپاه پاسـداران، دادگـاه       

 درصـد ايـن نهادهـا    80-90يابيم كه حدود مستضعفان، حوزه هنري و نهادهاي ديگر درمي      

. توسط دانشجويان تأسيس شدند و شكل گرفتند

دانشگاه با فضاي جنـگ تحميلـي و        اينكه  و  تأثيرگذاري دانشگاه در فضاي دفاع مقدس       ) 2

دفاع مقدس، پيوند عميقي پيدا كرد و بخش قابل توجهي از دانـشجويان كـشور، در حفـظ                  
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شرايط . كردن روزها هيچ كس از ما دفاع نمي       آ.  كيان كشور، نقش اساسي داشتند     تماميت و 

اين كـشور كـم   ك وجب از خاك اما در عين حال آنچه كه باعث شد ي  . بسيار سختي داشتيم  

اين بود كه اقشار اجتماعي به طور عام و دانشجويان به طور خاص، سـهم خاصـي در         نشود  

هـيچ كـس    . هاي اوليه جنگ كه روزهاي سختي بود       سال داشتند، به خصوص در سال      8اين  

را اي از ايـن فـضاها       گوشه» خاك سرخ «سريال  .  نداشت اي را آمادگي چنين جنگ گسترده   

 غير مهيا براي همة مردم بدون تجهيزات مـشخص و آمـاده، چـرا كـه                 شرايطي. نشان داد 

.انقالب صورت گرفته بود

انقـالب  «و ديگري بحث    » تسخير النة جاسوسي  «يكي  :  داريم  ديگر عالوه بر اين دو مسأله    

آنچه در اينجا مطرح است اين است كه جريان النة جاسوسي در آن شرايط خاص »فرهنگي

 را 58اگر سن كسي سـال   . شد رواني و عاطفي كل ملت، برخوردار        حركتي بود كه از حمايت    

تواند درك كند كه چگونه مردم با تمام وجود، از ايـن حركـت دانـشجويي،                اقتضا نكند، نمي  

.حمايت كردند

كودتـايي بـود كـه      .  مـرداد را در سـابقة خـود داشـت          28در آن زمان، جامعة مـا كودتـاي         

ها بر ايران بود     سال سلطة آمريكايي   25شتند و پيامد آن     ها نقش اساسي در آن دا     آمريكايي

ها بـر سرنوشـت و      ديدند كه آمريكايي  و  مردم ايران با گوشت و پوست و استخوانشان مي          

) ره(هاي حضرت امام خمينياين تعبيري است كه در صحبت و پيام. وجودشان حاكم هستند

آميـز  اين تعبير اغـراق   . آمدر به نظر مي   آمده است كه گروهبان آمريكايي از شاه ايراني باالت        

هاي مختلفي كه مستشاران آمريكايي حضور داشتند، اين تفوق كالمي، تفوق         در پادگان . نبود

. دادند مرتبتي خود را نشان مي-وجودي و تفوق منزلتي 

هنگاميكه دانشجويان ايراني، وارد النه جاسوسي شدند و خبرش از راديو و تلويزيون اعالم              

جريـان النـة جاسوسـي،كه    . ، موجي از مسرت، جنبش اجتماعي كل كشور را فرا بگيـرد      شد

 دانشگاه شروع شد و البته برخي از مـسئولين قبلـي و             4نام گرفت، گرچه از     » انقالب دوم «

هـا نقـش اساسـي      فعلي سياسي ايران نيز از دانشجويان آن زمان بودنـد و در آن فعاليـت              

ايـن حركـت    . اثر آن يك تحرك قابـل تـوجهي پيـدا كـرد            داشتند، اما كل فضاي جامعه در     
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دانشجويي، يعني تسخير النة جاسوسي، گرچه يك جنبش داخلي بود اما براي خود آثار قابل 

، وارد فـضاي   و هم فضاي داخلي و هم ارتباط خارجي انقالب را .توجهي داشت 

.جديدي كرد

)ره(ويي پس از جنگ و ارتحال امامجنبش دانشج*

در ،  )ره(در دهة دوم انقالب اسالمي، يعني بعد از پايـان جنـگ و ارتحـال امـام                

هـاي راسـت و چـپ       هاي سياسي هـستيم و جريـان      ها شاهد فعاليت  دانشگاه

كننـد، امـا چيـزي بـه عنـوان جنـبش            ها فعاليـت مـي    دانشجويي در دانشگاه  

، بر خالف دهة اول به طرف ايجاد يك جنبش در اين دوره. بينيمدانشجويي نمي

دليل اين عدم حركت فضايي است كه در نگـاه دورة           . كنندسياسي حركت نمي  

، و »سـازي اسـت  دانشگاه كارخانة دانـش   « مبني بر اينكه     وجود دارد سازندگي  

 اين تحليل، مناسب با گفتمان      .»خوان است دانشجوي خوب، دانشجوي درس   «

هـاي سياسـي و اجتمـاعي در     مجـالي بـراي فعاليـت    سازندگي و ترقي بـود و     

.ها قائل نبوددانشگاه

رويش جنبش دانشجويي جديد*

رسد كه يك جنبش سوم دانشجويي، ممكن الحصول اسـت و عمـر             به نظر مي  

رغـم اينكـه جنـبش      علـي . هاي دانشجويي در ايران پايان نيافته است      جنبش

ز فتح النة جاسوسي، با ركود مواجـه بـوده           پس ا  58 و   59هاي  دانشجويي در ايران از سال    

است، اما زمينة جنبش ديگر اجتماعي، توسط دانشجويان هست لكن اين جنبش شـرايط و               

تفاوت اين جنبش با جنبش اول دانشجويي كه در تأسيس انقالب           . تمهيدات خودش را دارد   

 نقـش   تواند در تعميـق انقـالب اسـالمي       اسالمي نقش داشت اين است كه اين جنبش مي        

كنند و اخيراً مورد خواهي از آن ياد ميجنبشي كه رهبري انقالب با عنوان عدالت. داشته باشد

كنند كه از دانشجويان متوقع هستند كه اين      ايشان اظهار مي  . تأكيد ايشان قرار گرفته است    

.بگيرندحركت را دنبال كنند و آن را پي

:كنماشاره ميخواهي چند ويژگي دارد كه به آنها جنبش عدالت
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خـواهي در   جنـبش عـدالت   . مفهوم عدالت، مفهومي متكثر و چند ضلعي است       : ويژگي اول *

. فضاي دانشجويي اجتماعي، مفهومي متكثر و چند ضلعي است

كنند كه بـا نيازهـاي اجتمـاعي        هاي دانشجويي وقتي استقرار پيدا مي     جنبش: ويژگي دوم *

پيوند بيابند؛ 

تواند گسترش پيدا كند كه با نياز اجتماعي پيوند  از اين جهت ميامروز جنبش عدالت خواهي

. دارد

 تـاريخي   ديني و هم  هاي  خواهي هم مرجع  جنبش عدالت : ويژگي سوم *

 سه قرن   خواهي، به مفهوم جديدش، دو    جنبش آزادي . در كشور ما دارد   

خواهي، جنبشي با سابقة تاريخي است كه       لتسابقه دارد، اما جنبش عدا    

تواند براي دانشجويان و  هاي بنيادين ديني برخوردار است و مي      از ريشه 

مـان را بـا نگـاه       اگر بخـواهيم منـابع دينـي      . جامعة ما، بسترسازي كند   

توانـد   دنبال كنيم، چنان انباشته و سرشار است كه مـي          پارادايم عدالت 

. اقل بازسازي معرفتي جديد بـه مـا بدهـد       يك وجه معرفتي جديد يا حد     

.سازي، فراهم شده استپردازي و اين نظريههاي اين نظريهزمينهامروز

***

تأسـيس  «به طور خالصه اينكه، جنبش دانشجويي در ايران در دو جنـبش؛ در مرحلـة اول                 

، و در مرحلة ديگر در دهـة اول انقـالب اسـالمي در حركتـي مثـل حركـت                    »انقالب اسالمي 

اين جنـبش  . ، نقش اساسي داشته است»انقالب فرهنگي «و بحث   » تسخير النه جاسوسي  «

، جنبشي برتر و فراگيرتـر اسـت، بـه شـرط          خواهيدر شرايط فعلي در غالب جنبش عدالت      

هـاي  بعدي نشود و به اضالع عدالت دقيقاً توجه شـود و ريـشه   تفسيري يك  اينكه از عدالت  

خواهانه، تواند به اين جنبش عدالتهايي كه مي تبيين و آسيبخواهانه دقيقاًاين تفكر عدالت

هاي برونـي،  آسيب. چه از برون و چه از درون برسد، شناسايي شود و جلوي آنها گرفته شود      

خـواهي، بـراي   جنـبش عـدالت   . عمدتاً عبارت است از عدم تحمل نظام و كارگزاران نظـام          

حساس كنند كه اين جنبش در برابر آنهاست، اگر رهبران نظام اجتماعي ا. تعميق نظام است

چرا كه اين جنبش اُپوزوسيون و برانداز نيست        . كندجنبش را با عدم توفيق نسبي همراه مي       
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لذا بايد در سطح مسئوالن نظام، رهبران و كارگزاران نظام، . بخش استبلكه جنبشي تعميق

رف ديگر كساني هم كـه از       و از ط  . ادبيات پذيرش عدالت فراهم شده يا گسترش داده شود        

كنند، بايد توجه داشته باشند كه ايـن جنـبش          گويند و عدالت را ترويج مي     عدالت سخن مي  

هايي از قبيل تهديدگري، افشاگري، گـسترش روحيـة يـأس و بـدبيني يـا                اجتماعي آسيب 

.مسائلي از اين قبيل را به همراه نداشته باشد

سايت باشگاه انديشه : منبع






