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تهران) با كارگران شهر ويژه در  هاي مختلف (به ، دانشجويان دانشگاهتپه و گروه ملي فوالد اهواز در جريانان اعتراضات كارگران هفت
دور  چندي پيش، در جريان نخستين .را با سپاسگزاري پاسخ دادنددانشجويان  همبستگيكارگران نيز  ؛اعالم همبستگي كردند

اعالم همبستگي  با معلمان ، هنر و شيرازعالمهن، راهاي ته ، دانشجويان دانشگاه١٣٩٧ي معلمان پس از مهر  اعتراضات دو روزه
 اي تازهها در طول تاريخ مبارزات جنبش دانشجويي امر  تگينيز مورد استقبال معلمان قرار گرفت. اين اعالم همبس و اين حركتكردند 
 ها آنو تا چه اندازه ناشي از وضعيت عيني زيست  ببينيم تا چه اندازه ناشي از ذهنيت راديكال دانشجويانكه  مهم اين است، اما نيست

براي به دست دادن دركي دقيق از  زند. ميرا به معلمان و كارگران پيوند  نشجوياناد كه سرنوشت اي عيني است، زمينه در دانشگاه
ي جرياني كه  ، الزم است نگاهي به پيشينهامروز دانشجويي و كارگري و معلمي هاي اعتراضي كنوني بين جرياني  ها و رابطه تبنس

  داشته باشيم. ،امروز در دانشگاه پرچمدار اعتراضات است

 هيانيب يكي ه،يانيشكل گرفته و با دو ب جيبه تدر 93مشخصا از سال  ،ميشناس يم ييدانشجو يصنف انيآنچه امروز تحت عنوان جر
 يبروزها نياول 94سال  يدر روز دانشجو يصنف نيفعال هيانيب يگريكشور و د ييدانشجو يصنف يشوراها ي هياعالم وجود اتحاد

 شتريهرچه ب ليخود ادامه داده است. تشك يشرويبه طرق مختلف به پ ييدانشجو يصنف انيها جر سال نيا ياست. ط افتهيخود را 
 يشرويپي  نشانه ه،ياتحاد نيا تيو تقو يكشور يصنف يشوراها هيشوراها در اتحاد نيا شدن جمع ان،يدانشجو يصنف يشوراها

مختلف  يها دانشگاه يصنف نيشورا و فعال يكه متشكل از اعضا يكشور يصنف يشوراها هيبوده است. اتحاد يصنف تيفعال يِنهاد
 يها نهيهز شيآموزش، مقاومت در برابر افزا بيش از پيش يساز ياز پول يريجلوگ يمجدانه برا يها ها با تالش سال نيا ياست ط

از  يصنف ينهاد و ... كمك كرد تا شوراها نيا يتر ساز كينفع دموكراته ب يصنف ينامه شوراها نييدر آ رييتغ يتالش برا ،يرفاه
 هيعل ودانشگاه  يفضا يساز كيدموكرات يبرا انيدانشجو يصدا بونيبدل به تر ،يدر نظم دانشگاه كيروكراتوصرفا ب ينهاد
 يشان كه مبتن و كنش يكشور يصنف يشوراها هيبا اتحاد ياز آن شوند. مواز نييدانشگاه و حذف طبقات پاهرچه بيشتر  يساز يپول

و اعالن  ييدانشجو يها اعتراضات صنف سال نيبود در تمام ا رييتغ جاديا يبرا يحقوق ي مجدانه يريگيمحتوا و پ ديبر مذاكره، تول
داشته  انيجر ،شد يم شتريهرچه ب يساز يو بازار يساز يمنجر به پول يكه در آموزش عال يبراليكالن نئول يها استيس هيموضع عل

 11از  شيب يكه با امضا هيانيب نيهاست. ا نشك نيا يها از مثال يكي 95سال  يدر روز دانشجو انيدانشجو ريفراگ ي هيانياست. ب
 ياجتماع يها همه گروه يبه آموزش برا يحق برابر دسترس گان،يمنتشر شد بر حق آموزش را ييها تشكل دانشجو هزار دانشجو و ده

 انيجر نشگاهدا جز  يدر سطح ييدانشجو يها تجمعات اعتراض سال نيا يداشت. ط ديكأت يرونيب يو استقالل دانشگاه از نهادها
از  يريجلوگ ؛اند بوده نييطبقات پا انيدانشجو اتيح هيشده كه عل يماتيتصم ياز برخ يريموارد موفق به جلوگ يداشته و در برخ

و  ييدانشجو يها خوابگاه يبرخ يِساز ياز خصوص يريجلوگ ،يامكانات رفاه يشدن برخ ياز پول يريجلوگ ،يرفاه يها نهيهز شيافزا
  .گذشته بوده است يها اعتراضات در سال نيا جيها از جمله نتا دانشگاه يدر برخ يلياز كاهش سنوات مجاز تحص يريجلوگ

 هيدر اتحاد يدانشگاه نيها و كنش مشترك ب درون دانشگاه يصنف يشوراها نينو يابي و سازمان اتينشر ،يبر اعتراضات صنف عالوه
كرد.  تيآغاز به فعال يگارورزيب هيكارزار عل ،يكارورز يشدن طرح استثمار ييو همزمان با اجرا 96در سال  ،يكشور يصنف يشوراها

مشاركت  زيكارگران و معلمان ن نگاران، پژوهشگران، از جمله روزنامه يكنشگران اجتماع گريد ان،يكارزار كه عالوه بر دانشجو نيدر ا
طرح  يعني يانضمام يا لهأسر مس از دانشگاه بر رونيبا كنشگران ب (عمدتا از جريان صنفي) انِيدانشجو نيب يونديداشتند، اتحاد و پ

  .شكل گرفت ،بودكار شاغل  يرويو ن يدانشگاه النيالتحص فارغ هيزمان عل كه هم يكارورز



3 
 

از آنكه متأثر از يك ذهنيت ، معلمان و دانشجويان با يكديگر بيش سرنوشتي كارگران ي هم هد كه مسألهد موضوع اين پيوند نشان مي
كه با درجاتي متفاوت اما  ست كند، ناشي از يك وضعيت عيني و مادي راديكال باشد كه اتحاد ميان مخالفان وضع موجود را توصيه مي
ايشان و   : كاال شدن گسترده ملزومات حيات اجتماعيدهد آهنگ رشدي پايدار هر سه گروه را تحت تأثير قرار داده و مي

اين  يهر بار از نو اي در پايداري و امكان بازيابي چنين ميانجي .هاي كاري ايشان كااليي شدن روابط اجتماعي محيط
  كننده است. تعيين ي نيروهاي مخالف، هاي سياسي پيشين، كنوني و آينده پس از هجوم ،اتارتباط

دفاع در « گري از دهد كه سطح كنش ، نشان مياست كنوني طي كردهسرنوشتي مبارزاتي اين سه ضلع مهم اعتراضات  سيري كه هم
پيدا  ءارتقا »تهاجم متقابل به منطق مهاجم اقتصاد سياسي حاكم«به » برابر تهاجم منطق اقتصاد سياسي حاكم به حيات اجتماعي

دانشگاه «يا » يسفره ما شد خال ،ياعتدالدولت «، »يكاريب ليبعد از تحص ،يگاريدر دانشگاه ب«ي چون هايكرده است. حركت از شعار
ست بر  گواهي» مانيم ارشان مينفرزند كارگرانيم، ك«و » ي شورايي نان، كار، آزادي، اداره«به » هنچاخا ديام ريتدب ،پادگانه

 يشتيمع يانضمام يها بحران هيعل ،يشمس 90 ي در دهه ييدانشجو يصنف انيجر بيترت نيبد .مدعاي مذكور در دانشگاه
   .خود را بركشيده است» طرح آلترناتيوي براي وضع موجود«و لحظه به لحظه تا سطح  شكل گرفت انيدانشجو

در  ييدانشجو يصنف انيجر ي از بدنه يبخش ،داشت جدي يشتيمع يأهامردم كه منش اعتراضي زشيزمان با خ هم 96 يد در
دو جناح  هيعل يريگ موضع(از دل دانشگاه برخاست   يكه مشخصا در د ييشعارها ، با اين تفاوت كهصدا با مردم شدند ا همه دانشگاه

 تالشي در راستاي) جامعه ي اداره يبرا هاشورا ويبردند و طرح آلترنات شيپرا  يواحد ياقتصاد استيها س سال نيا يكه ط تيحاكم
شناسانه  ي نشانه اين نكتهشايد . ودي مردم ب گرايانه شعارهاي راستبه برخي آميخته سر و شكل و  اعتراضات بي شكل بخشيدن به

ي  دانشجويان دانشگاه تهران در جايي بين خيابان و داخل دانشگاه ايستادند (محوطه، آن اعتراضاتاهميت نباشد كه در جريان  بي
  ). جلوي سر در دانشگاه تهران

ها  از آن يكه برخ ييدانشجو يصنففعال ها  ده ؛بدست آورد يصنف نيسركوب فعال يبرا يفرصت مناسبرژيم  ماه خيزش ديپس از 
 نيفعال نيا هيعل يا سابقه يب ييبازداشت شدند. احكام قضا ،شده بودند ليالتحص فارغ يحضور نداشتند و حت ياساسا در تجمعات د

از صدسال حكم  شياز صدوپنجاه بازداشت و ب شيكه با ب يا سابقه يهجوم ب نيبا وجود چن ييدانشجو يان صنفيصادر شد. اما جر
تجمع  38، 97-96 يليسال تحص انيتا پادي پس از  يها صورت گرفت، خاموش نشد. در ماه انيدانشجو هيچندماه عل يط

برگزار كردند. تجمع  يتجمع اعتراض انياحكام دانشجو هيعل يمتعدد يها مختلف برگزار شد. دانشگاه يها در دانشگاه يصنف ياعتراض
تهران لغو امتحانات و  يعلوم اجتماع ي قرار گرفت. در دانشكده يان بسيجيمورد حمله و ضرب و شتم دانشجو كيتكن يدر دانشگاه پل

 يا نامه ياستاد ط 130از  شيسكوت خود را شكستند و ب زين يدانشگاه دياسات يمداوم صورت گرفت. حتي هفته تجمع اعتراض كي
  .شدند انيجمهور خواستار لغو احكام دانشجو سيئبه ر

 هيرسما و علنا عل »اقتصادنامه«همچون فرمايشي  ياتيشكل گرفت. نشر يصنف تيبه فعال يا هجوم تازه د،يجد يليآغاز سال تحص با
 انيدر جر يانضباط يها تهيو كم يتيامن ياز جانب نهادها يگروه يو احضارها دهايدادند. تهد يتيامن يگرا ييدانشجو يصنف نيفعال

عنوان  چيو اعتراضات به ه ييدانشجو يگرفته شد. اما مطالبات صنف يپ يتيامن ينهادها نبها از جا خانواده اتماس ب يبود و حت
  .خاموش نشدند
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 انيدانشجو ي ارشد گرفته تا تحصن چند روزه يكارشناس يدروس جبران يبرا ياجبار هياز اعتراض به اخذ شهر ياعتراضات صنف
با تحصن  رازيش عالمه، هنر، تهران، انيدر دانشگاه، تا تجمعات متكثر دانشجو يتيجنس ضيو تبع يساز يپول هيبابل عل يروانينوش

با  يمتكثر در همبستگ ياعتراض يها و تجمعات و كنش يمعلم يصنف نيو بازداشت فعال زشآمو يساز يپول هيمعلمان عل يسراسر
  بوده است.  انيدر جر يو خودگردان ييشورا ي و خواست اداره يساز يخصوص هيتپه عل مقاومت كارگران هفت

 يها برا حاكم در دانشگاه يها جناح يي، تالش بازوان دانشجواست روي دادهروز دانشجو  ي در آستانه ژهيو و به رياخ يها آنچه در ماه
جناح حاكم ل خود را از دو استقال يصنف انيها كه جر سال ني. در تمام ااست بودهآشكار  ييدانشجو يصنف انيجر يگفتمان ي مصادره

صحبت  بي. از تخراست قرار گرفتهحاكم  ايدئولوژيك ي طرق مختلف مورد حمله  است به كردهاعالم  اه وابسته بدان يها و تشكل
 يصورت شفاه هكه در فضا ب ،يتيامن يها تا انواع انگ ،شد يخوانده م فاقد اولويتو  ياسيس ريغ يا لهأكه مس ،آموزش يساز يپول هيعل
دانشگاه  انيكانال انجمن مستقل دانشجو يها نوشته :شد (نمونه مي يو رسم يكتب يحت ،انيبازداشت دانشجو به هنگامو  ديچيپ يم

 ياحساس يعنوان كنش هب دانشجويي، تجمع هيعل يريگ تا موضع )،انيپور در مدت بازداشت دانشجو ييجال درضايتهران و مصاحبه حم
وآمد  رفت يها سيكردن سرو يمانند آنچه در مقابل پول حمالت به جريان صنفي، ، ايناز مواقع ياريحال آنكه در بس .منطق يو ب

درون دانشگاه  يطلب اصالح انيبود. اما جر ،فرودست انيدانشجو ستيمقابله با حمله به ز يافتاد، تنها ابزار برا اقدانشگاه تهران اتف
خود  يها برنامه غيتبل يبرا دانست يم يمنطق ريو غ يكه احساس يهمان تجمعات تصاويراز  كبارهيبه  ،يماه يد-پسا يچرخش يط

اند و بارها و بارها در  بوده يساز يخصوص هيآموزش و عل يساز يعمدتا متمركز بر پول ذشتهها در دوماه گ برنامه نياستفاده كرد، عناو
شدن گفتمان  خود نشان دهنده هژمون كرديرو نيكردند. البته ا ادي يبازداشت انيخود از دانشجو يحفظ موضع انتقاد يشان برا جلسات

را در محتوا و موضع مصرف  ها انيجر نيكه ا يحد در دانشگاه است، بهايدئولوژيك  يها گفتمان و شكست ييدانشجو يصنف انيجر
 يها انيجر فيو تضع يكيزيهمواره با حذف ف رانيا ياسيمعاصر س خياست. اما در واقع تار كرده ييدانشجو يصنف انيجر ي كننده
 يانتقاد يها انيجر يشروياز پ سان نياست و بد آنها همراه بوده يكنش انتقاد يساز شان و اخته تصاحب و قلب گفتمان ،يانتقاد
  .است شده يريجلوگ

 نيا يگفتمان يها قوت زيقبل از هرچ ،درمقابل مصادره محافظت كند ييدانشجو يصنف انياز جر تواند يم نديآفر نيدر مقابل ا آنچه
كه منجر را حاكم  ياسياقتصاد س مستقيمانداشته است، بلكه  يساز يبر پول ديكأاز ابتدا صرفا ت ييدانشجو يصنف انيجر .است انيجر

طرح بحث حق زنان،  نيهمچن .داده استها هدف قرار  مستقل از جناح، تدانشگاه شده اسخدمات  بيش از پيشِ يِساز يبه پول
 ياسيواحد اقتصاد س تيمتكثر با نقد كل يها ضيبر سر رفع تبع ستادنيو ا ستميشدگان س حذف گريو د يو مذهب يقوم يها تياقل

 يا مجموعه افت،ينمود اجرا كردند،  96سال  يدر روز دانشجو دانشگاه تهران انيدانشجو اي كه ياعتراض پرفورمنسحاكم كه در 
 چيه توان ينم يصورت جناح هو ب تياز موارد آن، بدون نقد كل يكيبوجود آورده كه با تمركز بر  يصنف انيجر يبرا يفتمانگ

(به ويژه  انيدانشجو ستيكه ز يلئمسا نيتر ياز انضمام ييدانشجو يصنف انيآغاز جر داشت. يصنف يگفتمان تيبه كل يا يابيراه
و ... و تالش  يسنوات، طرح كارورز ،ينيگز يهمچون بوم( كند يم ديرا تهددانشجوياني با خاستگاه طبقاتي كارگري و فرودستي) 

داخل  يجناح يها انيكه جر بخشد بخشيده و مي انيجر نيبه ا يها قدرت سال نيا يط )لئمسا نيحل ا يو مداوم برا رانهيگيپ
موضوع اعتراض  شتريبكند تا هرچه  اين امكان را براي جريان صنفي فراهم كرده و ميند و ا فاقد آن(انجمن اسالمي و بسيج) دانشگاه 

حاكميت اقتصادي و سياسي  مذهبي-ناسيوناليستي-  دارانه ي سرمايه يژهو- چون خصلتتري  حال كلي عينتر و در را به سطوح عميق
 يصنف نيهمواره فعال زين يصنف يشوراها هينبوده و در اتحاد ينفص يبه نهاد شورا يصرفا متك ييدانشجو يصنف اني. جركنوني ببرند

  د. ان داشته تيو فعال تيمستقل از نهاد شورا امكان عضو
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شود،  يم ي مختلفيها گروه كيستماتيحاكم كه موجب حذف و طرد س ياسياقتصاد س تيبر نقد كل ييدانشجو يصنف انيجر ستادنيا
ي ها تياصطالح اقل هن تا بلمامختلف فرودست از كارگران و مع يها گروه انيم ونديپ يبرا يرا بدل به مركز ثقل انيجر نيا تواند يم

سازد. هرچند در  كيدموكرات يا جامعهايجاد شان و طرح  حق احقاقبه سمت  يشرويپ يبرا ستيز طيمح نيو فعال قومي و مذهبي
منسجم را در كنار  يالتيكار تشك يريبه تعب اي يو قو كيگسترده و دموكرات يابي در سازمان يدرون يها ضعف توان ينم ريمس نيا
 يشوراها هياز هم پاشاندن اتحاد يتا تالش برا ديكه از حكم زندان و احضار و تهد( انيجر نيسركوب ا يهمه جانبه برا يشرويپ

هاي زيست اجتماعي در  متأثر از عينيتهاي  سرنوشتي ، اما همانگاشت دهيناد د)شو يشكاف م جاديو مصادره و ا يكشور يصنف
رِ متأخر همبستگي كارگران و معلمان و دانشجويان دار بودن اين دو بديلي براي ادامه ، امكانات بيدارانه معرض تهديد مناسبات سرمايه
 ريان ديگريج، و در اين فاصله دهد كار را ادامه مي، ديگري اگر يك جريان زير فشار و سركوب استبا يكديگر فراهم كرده است: 

نيروهاي  ماعي مستعد اعتراض به شكلي خودگستري اجت ؛ زمينهگردد كند و بار ديگر به صحنه بر خود را بازسازي مييابد،  فرصت مي
 .زند ي معترضان پيوند مي جديد را به بدنه


