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در جريانان اعتراضات كارگران هفتتپه و گروه ملي فوﻻد اهواز ،دانشجويان دانشگاههاي مختلف )بهويژه در شهر تهران( با كارگران
اعﻼم همبستگي كردند؛ كارگران نيز همبستگي دانشجويان را با سپاسگزاري پاسخ دادند .چندي پيش ،در جريان نخستين دور
اعتراضات دو روزهي معلمان پس از مهر  ،١٣٩٧دانشجويان دانشگاههاي تهران ،عﻼمه ،هنر و شيراز با معلمان اعﻼم همبستگي
كردند و اين حركت نيز مورد استقبال معلمان قرار گرفت .اين اعﻼم همبستگيها در طول تاريخ مبارزات جنبش دانشجويي امر تازهاي
نيست ،اما مهم اين است كه ببينيم تا چه اندازه ناشي از ذهنيت راديكال دانشجويان و تا چه اندازه ناشي از وضعيت عيني زيست آنها
در دانشگاه است ،زمينهاي عيني كه سرنوشت دانشجويان را به معلمان و كارگران پيوند ميزند .براي به دست دادن دركي دقيق از
نسبتها و رابطهي بين جريانهاي اعتراضي كنوني دانشجويي و كارگري و معلمي امروز ،ﻻزم است نگاهي به پيشينهي جرياني كه
امروز در دانشگاه پرچمدار اعتراضات است ،داشته باشيم.
آنچه امروز تحت عنوان جريان صنفي دانشجويي ميشناسيم ،مشخصا از سال  93به تدريج شكل گرفته و با دو بيانيه ،يكي بيانيه
اعﻼم وجود اتحاديهي شوراهاي صنفي دانشجويي كشور و ديگري بيانيه فعالين صنفي در روز دانشجوي سال  94اولين بروزهاي
خود را يافته است .طي اين سالها جريان صنفي دانشجويي به طرق مختلف به پيشروي خود ادامه داده است .تشكيل هرچه بيشتر
شوراهاي صنفي دانشجويان ،جمعشدن اين شوراها در اتحاديه شوراهاي صنفي كشوري و تقويت اين اتحاديه ،نشانهي پيشروي
نهاديِ فعاليت صنفي بوده است .اتحاديه شوراهاي صنفي كشوري كه متشكل از اعضاي شورا و فعالين صنفي دانشگاههاي مختلف
است طي اين سالها با تﻼشهاي مجدانه براي جلوگيري از پوليسازي بيش از پيش آموزش ،مقاومت در برابر افزايش هزينههاي
رفاهي ،تﻼش براي تغيير در آييننامه شوراهاي صنفي به نفع دموكراتيكتر سازي اين نهاد و  ...كمك كرد تا شوراهاي صنفي از
نهادي صرفا بوروكراتيك در نظم دانشگاهي ،بدل به تريبون صداي دانشجويان براي دموكراتيكسازي فضاي دانشگاه و عليه
پوليسازي هرچه بيشتر دانشگاه و حذف طبقات پايين از آن شوند .موازي با اتحاديه شوراهاي صنفي كشوري و كنششان كه مبتني
بر مذاكره ،توليد محتوا و پيگيري مجدانهي حقوقي براي ايجاد تغيير بود در تمام اين سالها اعتراضات صنفي دانشجويي و اعﻼن
موضع عليه سياستهاي كﻼن نئوليبرالي كه در آموزش عالي منجر به پوليسازي و بازاريسازي هرچه بيشتر ميشد ،جريان داشته
است .بيانيهي فراگير دانشجويان در روز دانشجوي سال  95يكي از مثالهاي اين كنشهاست .اين بيانيه كه با امضاي بيش از 11
هزار دانشجو و دهها تشكل دانشجويي منتشر شد بر حق آموزش رايگان ،حق برابر دسترسي به آموزش براي همه گروههاي اجتماعي
و استقﻼل دانشگاه از نهادهاي بيروني تأكيد داشت .طي اين سالها تجمعات اعتراضي دانشجويي در سطحي جز دانشگاه جريان
داشته و در برخي موارد موفق به جلوگيري از برخي تصميماتي شده كه عليه حيات دانشجويان طبقات پايين بودهاند؛ جلوگيري از
افزايش هزينههاي رفاهي ،جلوگيري از پوليشدن برخي امكانات رفاهي ،جلوگيري از خصوصيسازيِ برخي خوابگاههاي دانشجويي و
جلوگيري از كاهش سنوات مجاز تحصيلي در برخي دانشگاهها از جمله نتايج اين اعتراضات در سالهاي گذشته بوده است.
عﻼوه بر اعتراضات صنفي ،نشريات و سازمانيابي نوين شوراهاي صنفي درون دانشگاهها و كنش مشترك بين دانشگاهي در اتحاديه
شوراهاي صنفي كشوري ،در سال  96و همزمان با اجراييشدن طرح استثماري كارورزي ،كارزار عليه بيگارورزي آغاز به فعاليت كرد.
در اين كارزار كه عﻼوه بر دانشجويان ،ديگر كنشگران اجتماعي از جمله روزنامهنگاران ،پژوهشگران ،كارگران و معلمان نيز مشاركت
داشتند ،اتحاد و پيوندي بين دانشجويانِ )عمدتا از جريان صنفي( با كنشگران بيرون از دانشگاه بر سر مسألهاي انضمامي يعني طرح
كارورزي كه همزمان عليه فارغالتحصيﻼن دانشگاهي و نيروي كار شاغل بود ،شكل گرفت.
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موضوع اين پيوند نشان ميدهد كه مسألهي همسرنوشتي كارگران ،معلمان و دانشجويان با يكديگر بيش از آنكه متأثر از يك ذهنيت
راديكال باشد كه اتحاد ميان مخالفان وضع موجود را توصيه ميكند ،ناشي از يك وضعيت عيني و ماديست كه با درجاتي متفاوت اما
آهنگ رشدي پايدار هر سه گروه را تحت تأثير قرار داده و ميدهد :كاﻻ شدن گسترده ملزومات حيات اجتماعي ايشان و
كاﻻيي شدن روابط اجتماعي محيطهاي كاري ايشان .چنين ميانجياي در پايداري و امكان بازيابي هر بار از نوي اين
ارتباطات ،پس از هجومهاي سياسي پيشين ،كنوني و آيندهي نيروهاي مخالف ،تعيينكننده است.
سيري كه همسرنوشتي مبارزاتي اين سه ضلع مهم اعتراضات كنوني طي كرده است ،نشان ميدهد كه سطح كنشگري از »دفاع در
برابر تهاجم منطق اقتصاد سياسي حاكم به حيات اجتماعي« به »تهاجم متقابل به منطق مهاجم اقتصاد سياسي حاكم« ارتقاء پيدا
كرده است .حركت از شعارهايي چون »در دانشگاه بيگاري ،بعد از تحصيل بيكاري«» ،دولت اعتدالي ،سفره ما شد خالي« يا »دانشگاه
پادگانه ،تدبير اميد چاخانه« به »نان ،كار ،آزادي ،ادارهي شورايي« و »فرزند كارگرانيم ،كنارشان ميمانيم« گواهيست بر
مدعاي مذكور در دانشگاه .بدين ترتيب جريان صنفي دانشجويي در دههي  90شمسي ،عليه بحرانهاي انضمامي معيشتي
دانشجويان شكل گرفت و لحظه به لحظه تا سطح »طرح آلترناتيوي براي وضع موجود« خود را بركشيده است.
در دي  96همزمان با خيزش اعتراضي مردم كه منشأهاي معيشتي جدي داشت ،بخشي از بدنهي جريان صنفي دانشجويي در
دانشگاهها همصدا با مردم شدند ،با اين تفاوت كه شعارهايي كه مشخصا در دي از دل دانشگاه برخاست )موضعگيري عليه دو جناح
حاكميت كه طي اين سالها سياست اقتصادي واحدي را پيش بردند و طرح آلترناتيو شوراها براي ادارهي جامعه( تﻼشي در راستاي
شكل بخشيدن به اعتراضات بيسر و شكل و آميخته به برخي شعارهاي راستگرايانهي مردم بود .شايد اين نكتهي نشانهشناسانه
بياهميت نباشد كه در جريان آن اعتراضات ،دانشجويان دانشگاه تهران در جايي بين خيابان و داخل دانشگاه ايستادند )محوطهي
جلوي سر در دانشگاه تهران(.
پس از خيزش ديماه رژيم فرصت مناسبي براي سركوب فعالين صنفي بدست آورد؛ دهها فعال صنفي دانشجويي كه برخي از آنها
اساسا در تجمعات دي حضور نداشتند و حتي فارغالتحصيل شده بودند ،بازداشت شدند .احكام قضايي بيسابقهاي عليه اين فعالين
صادر شد .اما جريان صنفي دانشجويي با وجود چنين هجوم بيسابقهاي كه با بيش از صدوپنجاه بازداشت و بيش از صدسال حكم
طي چندماه عليه دانشجويان صورت گرفت ،خاموش نشد .در ماههاي پس از دي تا پايان سال تحصيلي  38 ،97-96تجمع
اعتراضي صنفي در دانشگاههاي مختلف برگزار شد .دانشگاههاي متعددي عليه احكام دانشجويان تجمع اعتراضي برگزار كردند .تجمع
در دانشگاه پليتكنيك مورد حمله و ضرب و شتم دانشجويان بسيجي قرار گرفت .در دانشكدهي علوم اجتماعي تهران لغو امتحانات و
يك هفته تجمع اعتراضي مداوم صورت گرفت .حتي اساتيد دانشگاهي نيز سكوت خود را شكستند و بيش از  130استاد طي نامهاي
به رئيس جمهور خواستار لغو احكام دانشجويان شدند.
با آغاز سال تحصيلي جديد ،هجوم تازهاي به فعاليت صنفي شكل گرفت .نشرياتي فرمايشي همچون »اقتصادنامه« رسما و علنا عليه
فعالين صنفي دانشجويي گراي امنيتي دادند .تهديدها و احضارهاي گروهي از جانب نهادهاي امنيتي و كميتههاي انضباطي در جريان
بود و حتي تماس با خانوادهها از جانب نهادهاي امنيتي پي گرفته شد .اما مطالبات صنفي دانشجويي و اعتراضات به هيچ عنوان
خاموش نشدند.
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اعتراضات صنفي از اعتراض به اخذ شهريه اجباري براي دروس جبراني كارشناسي ارشد گرفته تا تحصن چند روزهي دانشجويان
نوشيرواني بابل عليه پوليسازي و تبعيض جنسيتي در دانشگاه ،تا تجمعات متكثر دانشجويان عﻼمه ،هنر ،تهران ،شيراز با تحصن
سراسري معلمان عليه پوليسازي آموزش و بازداشت فعالين صنفي معلمي و تجمعات و كنشهاي اعتراضي متكثر در همبستگي با
مقاومت كارگران هفتتپه عليه خصوصيسازي و خواست ادارهي شورايي و خودگرداني در جريان بوده است.
آنچه در ماههاي اخير و بهويژه در آستانهي روز دانشجو روي دادهاست ،تﻼش بازوان دانشجويي جناحهاي حاكم در دانشگاهها براي
مصادرهي گفتماني جريان صنفي دانشجويي آشكار بودهاست .در تمام اين سالها كه جريان صنفي استقﻼل خود را از دو جناح حاكم
و تشكلهاي وابسته بدانها اعﻼم كردهاست به طرق مختلف مورد حملهي ايدئولوژيك حاكم قرار گرفته است .از تخريب صحبت
عليه پوليسازي آموزش ،كه مسألهاي غير سياسي و فاقد اولويت خوانده ميشد ،تا انواع انگهاي امنيتي ،كه در فضا بهصورت شفاهي
ميپيچيد و به هنگام بازداشت دانشجويان ،حتي كتبي و رسمي ميشد )نمونه :نوشتههاي كانال انجمن مستقل دانشجويان دانشگاه
تهران و مصاحبه حميدرضا جﻼيي پور در مدت بازداشت دانشجويان( ،تا موضعگيري عليه تجمع دانشجويي ،بهعنوان كنشي احساسي
و بيمنطق .حال آنكه در بسياري از مواقع ،اين حمﻼت به جريان صنفي ،مانند آنچه در مقابل پوليكردن سرويسهاي رفتوآمد
دانشگاه تهران اتفاق افتاد ،تنها ابزار براي مقابله با حمله به زيست دانشجويان فرودست ،بود .اما جريان اصﻼحطلبي درون دانشگاه
طي چرخشي پسا-ديماهي ،به يكباره از تصاوير همان تجمعاتي كه احساسي و غير منطقي ميدانست براي تبليغ برنامههاي خود
استفاده كرد ،عناوين برنامهها در دوماه گذشته عمدتا متمركز بر پوليسازي آموزش و عليه خصوصيسازي بودهاند و بارها و بارها در
جلساتشان براي حفظ موضع انتقادي خود از دانشجويان بازداشتي ياد كردند .البته اين رويكرد خود نشان دهنده هژمونشدن گفتمان
جريان صنفي دانشجويي و شكست گفتمانهاي ايدئولوژيك در دانشگاه است ،بهحدي كه اين جريانها را در محتوا و موضع مصرف
كنندهي جريان صنفي دانشجويي كردهاست .اما در واقع تاريخ معاصر سياسي ايران همواره با حذف فيزيكي و تضعيف جريانهاي
انتقادي ،تصاحب و قلب گفتمانشان و اختهسازي كنش انتقادي آنها همراه بودهاست و بدينسان از پيشروي جريانهاي انتقادي
جلوگيري شدهاست.
آنچه در مقابل اين فرآيند ميتواند از جريان صنفي دانشجويي درمقابل مصادره محافظت كند ،قبل از هرچيز قوتهاي گفتماني اين
جريان است .جريان صنفي دانشجويي از ابتدا صرفا تأكيد بر پوليسازي نداشته است ،بلكه مستقيما اقتصاد سياسي حاكم را كه منجر
به پوليسازيِ بيش از پيشِ خدمات دانشگاه شده است ،مستقل از جناحها هدف قرار داده است .همچنين طرح بحث حق زنان،
اقليتهاي قومي و مذهبي و ديگر حذفشدگان سيستم و ايستادن بر سر رفع تبعيضهاي متكثر با نقد كليت واحد اقتصاد سياسي
حاكم كه در پرفورمنس اعتراضياي كه دانشجويان دانشگاه تهران در روز دانشجوي سال  96اجرا كردند ،نمود يافت ،مجموعهاي
گفتماني براي جريان صنفي بوجود آورده كه با تمركز بر يكي از موارد آن ،بدون نقد كليت و بهصورت جناحي نميتوان هيچ
راهيابياي به كليت گفتماني صنفي داشت .آغاز جريان صنفي دانشجويي از انضماميترين مسائلي كه زيست دانشجويان )به ويژه
دانشجوياني با خاستگاه طبقاتي كارگري و فرودستي( را تهديد ميكند )همچون بوميگزيني ،سنوات ،طرح كارورزي و  ...و تﻼش
پيگيرانه و مداوم براي حل اين مسائل( طي اين سالها قدرتي به اين جريان بخشيده و ميبخشد كه جريانهاي جناحي داخل
دانشگاه )انجمن اسﻼمي و بسيج( فاقد آناند و اين امكان را براي جريان صنفي فراهم كرده و ميكند تا هرچه بيشتر موضوع اعتراض
را به سطوح عميقتر و درعينحال كليتري چون خصلت-ويژهي سرمايهدارانه-ناسيوناليستي-مذهبي حاكميت اقتصادي و سياسي
كنوني ببرند .جريان صنفي دانشجويي صرفا متكي به نهاد شوراي صنفي نبوده و در اتحاديه شوراهاي صنفي نيز همواره فعالين صنفي
مستقل از نهاد شورا امكان عضويت و فعاليت داشتهاند.
4

ايستادن جريان صنفي دانشجويي بر نقد كليت اقتصاد سياسي حاكم كه موجب حذف و طرد سيستماتيك گروههاي مختلفي ميشود،
ميتواند اين جريان را بدل به مركز ثقلي براي پيوند ميان گروههاي مختلف فرودست از كارگران و معلمان تا بهاصطﻼح اقليتهاي
قومي و مذهبي و فعالين محيط زيست براي پيشروي به سمت احقاق حقشان و طرح ايجاد جامعهاي دموكراتيك سازد .هرچند در
اين مسير نميتوان ضعفهاي دروني در سازمانيابي گسترده و دموكراتيك و قوي يا به تعبيري كار تشكيﻼتي منسجم را در كنار
پيشروي همه جانبه براي سركوب اين جريان )كه از حكم زندان و احضار و تهديد تا تﻼش براي از هم پاشاندن اتحاديه شوراهاي
صنفي كشوري و مصادره و ايجاد شكاف ميشود( ناديده انگاشت ،اما همسرنوشتيهاي متأثر از عينيتهاي زيست اجتماعي در
معرض تهديد مناسبات سرمايهدارانه ،امكانات بيبديلي براي ادامهدار بودن اين دورِ متأخر همبستگي كارگران و معلمان و دانشجويان
با يكديگر فراهم كرده است :اگر يك جريان زير فشار و سركوب است ،ديگري كار را ادامه ميدهد ،و در اين فاصله جريان ديگري
فرصت مييابد ،خود را بازسازي ميكند و بار ديگر به صحنه برگردد؛ زمينهي اجتماعي مستعد اعتراض به شكلي خودگستر نيروهاي
جديد را به بدنهي معترضان پيوند ميزند.
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