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  0831شکاف اجتماعی دولت و جنبش چپ دانشجویی در دهه 

 2زاده فرمی ، مهدی حسین1علیرضا مرادی

 90/06/9400تاریخ پذیرش:  04/00/9911تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها و مواضعِ آن درباره ها شکل گرفت که تاکنون دیدگاهگرایانه در دانشگاه، جنبشی چپ0831در دهه 

حوزه های جنبش دانشجویی با دولت بررسی نشده است. هدف مقاله حاضر بازشناسی تعارض

بررسی نقش فضای باز سیاسی گرا نسبت به دولت است. شناختِ رویکرد دانشجویانِ چپ  سیاست و

های این دانشجویان در این خصوص، سؤاالتِ در رشد جنبش چپ دانشجویی و بازشناسی دیدگاه

 ،نبرای گردآوری نظرات کنشگرااصلیِ تحقیق بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و 

و نیز  83رخدادهای تیر  . نتایج نشان دادند کهاستفاده شده است« افراد مطلع مهم»از روشِ مصاحبه با 

گیری ها بستری سیاسی برای شکلبه خصوصی شدن دانشگاه 38اعتراض دانشجویان در سال 

گرا بوده است. برخی مصاحبه شوندگان معتقد به نقش مساعد فضای اعتراضات دانشجویی چپ

در رشد نشریات و نیز تفاوتِ فضای سیاسیِ آن دوره در مقایسه با دولت قبل بودند،  81سی دهه سیا

دانستند. گرایی را ناشی از بن بست رویکرد سیاسیِ دولت هشتم میحال آن که برخی دیگر رشد چپ

د سیاسی از دیدِ گروه دوم، گسترش چپ در دانشگاه نه لزوماً نتیجه توسعه سیاسی بلکه برآیند اقتصا

 .که امکان کنترل را در آن دوران کاهش داده استجامعه و نیز تأثیر تغییرات تکنولوژیک بوده 

 اصالح طلبی، محافظه کاری، جنبش دانشجویی، جنبش چپ،  مارکسیسم. واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

تعبیر کرد. در شرایطی که  توان به بازگشت سیاست به دانشگاهروی کار آمدن دولت هشتم را می

یک دهه و نیم از انقالب گذشته بود و فقط انجمن اسالمی در دانشگاه فعال بود، ظهور دولتی 

های ، فرصتی برای سایر اندیشه«ایران برای همه ایرانیان»، «توسعه سیاسی»، «گراییقانون»با شعار 

انشگاه در عرصه سیاسی بود و در ی دگرانهسیاسی فراهم نمود. این دولت، مدافع حضور مداخله

مقابل، باور کرد. در نقطه حد مقدورات سیاسی متعارف با دگراندیشی در دانشگاه مخالفت نمی

کار این بود که دانشگاه نباید به کارزار سیاست مبدل شود زیرا فعالیت  متعارف رویکرد محافظه

 سیاسی دانشگاه  عامل رکود علمی است.

دولت هشتم را در طبقه متوسط بدانیم، حمایت دانشگاه از این جریان، اگر پایگاه اجتماعی 

و نیمه  0881امری آشکار و همکاری با آن قابل انتظار بود. با این وصف رخدادهای اواخر دهه 

های دانشجویی مدافع رویکردهای دولت نبودند. نشان داد که همه جریان 0831اول دهه 

عت مبدل به آشوب و تنش در میان دانشجویان شد، عاملی که به سر 0883تیره ماه  03حوادث 

برای نارضایتی دانشجویان از نحوه برخورد دولت هشتم با موضوع بود و به تدریج فصل جدایی 

گیری جنبش طیفی از دانشگاهیان و عدم حمایتِ آنها از دولت شد. مسئله قابل توجه دیگر شکل

های گوناگون های کشور بود که به رویارویینشگاهدر دا 0831گرا از اوایل دهه دانشجویی چپ

ریان دانشجویانِ طرفدار دولت هشتم انجامید. در خصوص اطالقِ و ج میان این دانشجویان

گرایی به این دانشجویان باید یادآور شد که چنین رویکردی متمایز از گونه شناسیِ متداول چپ

گرایان( در دوره پس از انقالب است. دو جناحِ چپ و راست )بعدها اصالح طلبان و اصول

های اصطالحِ چپ در علوم اجتماعی، ناظر بر آن دسته از مواضع است که نسبت به نابرابری

هستند. به طورِ « ثروت»و « قدرت»اجتماعی معترض بوده و مدافع رادیکال توزیع -اقتصادی

کند. در ادبیات می متعارف، جناح چپ از تغییرات اجتماعی )در برابر نظم موجود( حمایت

ها ذیل عنوان کلی ها و سوسیال دموکراتها، سوسیالیستاجتماعی معموالً مارکسیست-سیاسی

های قرار دارد که مدافعِ سیاست« راست»گیرند. این اصطالح در برابر قرار می« چپ»

کارانه است. اصطالح چپ در بررسی حاضر در مفهومی جهانی و همسو با مصادیقِ  محافظه
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تعارفِ آن در علوم اجتماعی برای اشاره به رویکردهای مارکسیستی در جنبش دانشجویی به م

 کار رفته است.

 مقدمه و بیان مسئله 

های سیاسی تقریبا همواره فعال در بازنماییِ تضادهای جنبش دانشجویی ایران یکی از ظرفیت

ای دانشجویی بوده که هگرایی یکی از جریاناساسی حوزه سیاست و اجتماع بوده است. چپ

 بخشی از تاریخ سیاسی دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

، 08۳8پس از شکست سیاسی سازمانهای مارکسیستی در پی تثبیت نظام سیاسی بعد از انقالب 

اندیشه چپ در عرصه عمومی رو به خاموشی نهاد. بیش از دو دهه بعد، هنگامی که پرونده 

 گرایانه در میان دانشجویان شکل گرفت.شد، رویکردی چپتلقی می گرا بسته شدهتفکرات چپ

دار های مختلف کشور با تکیه بر مسائلی چون ستارهطیفی از دانشجویان دانشگاه 0831در دهه 

بهداشتی –های رفاهیشدن دانشجویان، بازنشستگی اجباری برخی استادان، مسائل صنفی در حوزه

ی آمریکا به عراق و صیل به زبان مادری برای برخی اقوام، حملهها، پرسش از امکان تحخوابگاه

سازی آموزش ی نیروهای خارجی، خصوصیتهدید ایران و بحث بر سر جنگ و امکان مداخله

ها بر علیه های جنسیتی و غیره به اعتراض پرداختند. این اعتراضعالی، اعتراض به نابرابری

آغاز شد. این  0831ر دستور کار خود داشت، از سال های دولتی که توسعه سیاسی را د سیاست

دولت با هدف انجام برخی تغییرات در عرصه سیاست به خصوص برجسته کردن وجوه 

جمهوریتی نظام سیاسی بر سرِ کار آمده بود. در حالی که بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی و 

های دانشجویی که رویکردی  ز جریانستقبال کردند، اما بخشی اهای سیاسی از این جریان اگروه

 بین نبودند.  گرایانه داشتند، چندان به این رویکرد، خوشچپ

های ابتدا از طریق تشکیل حلقه 0831ی اول دهه رویکردِ دانشجویی یاد شده در نیمه

کوچک مطالعاتی شکل گرفت و به تدریج با چاپ نشریات و استفاده از فضای مجازی، سایر 

های خود در فضای دانشگاه، هویت متمایزی را کم با گسترش فعالیتجذب و کم دانشجویان را

 هویدا ساخت.

در خصوص چرایی بروز این جنبش و چگونگی فعالیتهای آن، نکات ناشناخته مختلفی 

ای خلق الساعه تلقی کرد گرا را نباید پدیدهوجود دارد. آشکار است که جنبش دانشجویی چپ
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ریخی طوالنی در کشور داشت و هم پیش از رویکردِ سیاسیِ دولت هشتم، ی تازیرا هم پیشینه

 سیاست توان به اتخاذها میهای عینیِ مطالبات آن فراهم شده بود. از جمله این زمینهزمینه

ها )به نوعی یارانه کردن هدفمند طرح پیگیری خصوصی، بخش به صنایع واگذاری اقتصادی

پیگیری  طریق از جهانی داریسرمایه مدار در گرفتن قرار برای تالش نیز و) قیمتها شدن واقعی

 زده دامن کشور در سرمایه و کار شکاف جهانی، اشاره کرد که به تجارت سازمان به برای پیوستن

 بود. آورده بار به را خود خاص تضادهای و

ز گیری این جنبش، اهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر در شکلصرف نظر از زمینه

های این دانشجویان در دوره دولت هشتم به وقوع پیوست، لذا یکی از نکات آنجا که فعالیت

دیگر،  بی است. به عبارتِ طل مبهم در خصوص این جنبش، رویکرد آن به جریانِ اصالح

های دولت های آنها پیرامونِ وجوه مثبت و منفی سیاستهای این دانشجویان و مشاجره دیدگاه

 وجوه ناشناخته این حرکت دانشجویی است.  هشتم در زمره

-ی اعتراضات سیاسینوعِ نگاهِ دولت هشتم به  مقوله»های مختلفی در خصوص ارزیابی

ها، ظهور جنبش وجود دارد. برخی دیدگاه« رشد جریان چپ دانشجویی»و « اجتماعی

کنند )حسینی، میگرا را از جمله نتایج منفیِ رویکرد به فضایِ باز سیاسی ذکر دانشجویی چپ

گرایی در بین  ( و برخی دیگر، چنین رویکردی را بستر مساعدی برای رشد چپ08۳1

گرا نیز نقطه نظرات مختلفی وجود داشته است. دانند. در میان دانشجویانِ چپدانشجویان می

 بین نبودند آنها تفاوت زیادی میان دو جناح های دولت خوشبرخی از دانشجویانِ چپ به داعیه

های درونی ای از تنشاصلی نظام سیاسی قائل نبوده و دعوی فضایِ بازِ سیاسی را همچون نتیجه

 دادند.داری توضیح میسپهر سیاست با نظام سرمایه

تاکنون بررسی مستقلی که نشان دهد بروز چنین اعتراضاتی تا چه اندازه نتیجه شرایطی بوده 

حاکم فراهم ساخته بود و اساسا دانشجویان چپ چه است که روندِ بازنگری در گفتمانِ سیاسیِ 

اند، صورت نگرفته است . بر اساس آنچه  های دولت هشتم داشتهدرکی از این فرایند و داعیه

 های زیر است: بررسی حاضر در صدد پاسخ دادن به پرسش  گفته شد،

 شد؟رخدادهای دوره دولت هشتم چگونه به مرزبندی میانِ نیروهای دانشجویی منجر  .0
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فضای باز سیاسی تا چه اندازه به عنوان بستر سیاسی مساعد، عاملِ رشد جنبش چپ  .8

های خود چه برای انجام فعالیت 0831دانشجویی بوده است؟ دانشجویان چپ  دهه 

 ای از فضای باز آن دوره کردند؟استفاده

های آرایی دانشجویان چپ در قبال رویکرد سیاسی دولت چگونه  و استداللصف .8

 انشجویانِ  موافق یا مخالفِ این رویکرد معطوف به کدام مسائل بوده است؟د

به همین منظور، هدف بررسی حاضر ارائه تصویری متفاوت از نسبت جنبش دانشجویی با 

های دولت هشتم در ساز سیاست دولت هشتم است. این بررسی ضمن بحث از نقشِ زمینه

دد شناختِ نقطه نظرات دانشجویان چپ گیری و گسترش جنبش چپ دانشجویی، در صشکل

 های مورد بررسی است.در قبال این رویکردها  طی سال

 پیشینه تجربی و مالحظات نظری 

هر چند جنبش دانشجویی ایران در موارد متعدد وارث سنت مبارزات جهانی دانشجویی است 

باشد.  معه ایران میای نیز هست  که صرفا ناشی از شرایط خاصِ جا های ویژهاما دارایِ خصلت

اند. انسداد های سیاسی جامعه بودهتمایالت سیاسی دانشجویان ایرانی تا حدی بازتاب جریان

تری داده و آن را ها، به جنبش دانشجویی میدان وسیعی جریان سیاسی و عدم امکان حضور همه

بارتی تاریخ های سیاسی ساخته است. به عهای مختلف، مبدل به صدای برخی اندیشهدر دوره

های سیاسی مخالف ی برخی ایدئولوژیهای متعدد، بازتاب دهندهجنبش دانشجویی در موقعیت

توان گفت این جنبش کمتر دارای تمایالت صنفی و بیشتر دارای  بوده است. از این رو می

 در« دولت»هایش همیشه محدود به داخل دانشگاه نبوده و است. دامنه فعالیت«  سیاسی»رویکرد 

ها، باید یک کارکرد مهمِ جنبش اکثر موارد، هدف اعتراضاتش بوده است. با توجه به این ویژگی

دانشجویی ایران را، ایفای نقش میانجی در سپهر سیاست دانست. این جنبش با وجود 

هایی چون عمر کوتاه مدت و سیال بودن هویت سیاسی، عموماً برحوزه عمومی  خصلت

 ها شده است.ساز برخی دگرگونی ه نقد و انتقادهای جسورانه آن، زمینهتأثیرگذار بوده و حتی گا

گردد. از نظر تاریخی، هویت این باز می 0881پیشینه جنبش دانشجویی در ایران به دهه 

گرایانه و اسالمی بوده است. البته تمایالت سیاسی  گرایانه، ملیجنبش دربرگیرنده عناصر چپ

اجتماعی کشور و -با توجه به بسترهای متفاوت سیاسی دانشجویان در سیر تحوالت خود
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های متفاوتی انجامیده است. این گیری تشکلگفتارهای فرهنگی غالب در هر دوره به شکل

ها در دوره پهلوی دوم، از وابستگی به حزب توده )سازمان دانشجویان دانشگاه تهران( تشکل

گرفت. همچنین جنبش دانشجویی در میگرفته تا جبهه ملی و کمی بعد نهضت آزادی را دربر

های چریکی بوده است. طی این دوره با ، پایگاهی برای سازمان08۳1تا اواسط  08۳1دهه 

های های مختلفِ سیاسی، جنبش دانشجویی به دلیل ارتباط با سازمانوجود انواع گرایش

 (.0۳31امیان،تر داشت )آبراه گرایانهچریکی بیرون از دانشگاه، رویکردی به مراتب چپ

های در کوران انقالب، فعاالن دانشجو، فضاهای دانشگاهی را تبدیل به دفاتری برای فعالیت

-احزاب سیاسی کرده بودند. کمی بعد، دانشجویان مسلمان با تسخیر سفارت آمریکا و گروگان

ی دوران های سیاسترین اقدام جنبش دانشجویی را تا آن زمان انجام دادند. تنشسابقه گیری، بی

ئولوژیک رو در های مختلف دانشجویی را از جنبه ایدانقالب به دانشگاه نیز کشیده شده و گروه

، انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه، نقطه پایانی بر این دوره از 08۳۳روی یکدیگر قرار داد. در 

 های سیاسی دانشجویان بود. فعالیت

گرایانه داشته یا با احزاب  ی که گرایشات چپها از دانشجویانپس از بازگشایی، دانشگاه

سازی شد. فعالیت  در ارتباط بودند و به عبارتی از  هر گونه فعالیت غیر اسالمی پاک  چپ

های اسالمی و بسیج های متعارف سیاسی و در قالب انجمندانشجویی تنها در محدوده

تشکلِ اصلی دانشجویی  0881تا اواخر  08۳1های پذیر بود. تقریبا طی دهه دانشجویی امکان

ها )دفتر تحکیم وحدت( بود که های اسالمی دانشجویان دانشگاهعبارت از اتحادیه انجمن

هایش عموماً نه رو در رو بلکه در حمایت از دولت بود. در این دوران هیچ حرکت فعالیت

، فاقد های رسمیِ موجودهای دولت وجود نداشت. تشکلدانشجویی مستقل یا مخالف سیاست

های دولت در خصلت معترضانه جنبش دانشجویی بوده و چونان سازوکاری برای اعمال سیاست

 شدند. دانشگاه استفاده می

های متفاوت سیاسی پا گرفت. با پر رنگ شدنِ ها نیز، گرایشبه تدریج در این تشکل

یزها، در درونِ دفتر ، این تما«جامعه روحانیت»و « مجمع روحانیون»تمایالتِ متمایزِ سیاسی در 

ها نقش مهمی در سرکار آمدن دولت اصالحات ایفا تحکیم نیز بازتاب یافت. یکی از این جناح

 های سیاسی دانشجویی بود.ساز وضعیتِ نوین و گسترشِ فعالیت طلبی، زمینه نمود. اصالح
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ها به خصوصی شدنِ دانشگاه  38دانشجویان در سال  و نیز اعتراض 83رخدادهای تیر 

در این سالها، عواملی چون گرا بود. گیری اعتراضات دانشجویی چپفرصتی سیاسی برای شکل

قعی کردن سازی و روند واگذاری صنایع کشور، وا ناکارآمدی نظام اصالحات، خصوصی

ها( و به خصوص اقتصاد سیاسی آموزش عالی به عنوان ها )از طریق هدفمند کردن یارانه قیمت

 یِ رویکردِ چپ به عنوان گفتمانی متفاوت در بین دانشجویان بود.گیر های شکلریشه

های رادیکال بر تاریخِ جنبش دانشجویی ایران غلبه داشته روی هم رفته، عموماً گرایش

طلبانه مواجه شده است. مقطع  های اصالحاست. این جنبش تنها در دو مقطع تاریخی با سیاست

از اهداف »ت. در آن دوره، دانشجویان به ندرت اول مربوط به قبل از انقالب بوده اس

وزیری محمد  طلبانه بیشتر در دوره نخست های اصالحکردند. نگرشطلبان حمایت می اصالح

، که از سوی جبهه «اصالحات بله، دیکتاتوری نه»مصدق و بعداً علی امینی ظهور یافتند. شعار 

شد جویی هوادارِ این جبهه دنبال میهای دانششد، از سوی برخی شاخهملی ایران حمایت می

طلبانه مربوط به دوره  های اصالح(. دومین مواجهه جنبش دانشجویی با سیاست0۳۳۳)مهدی،

پس از انقالب است که با روی کار آمدن دولت خاتمی، حمایت یا مخالفت با آن، تبدیل به یکی 

ای از دانشجویان تحکیم های مهمِ سیاسی دانشجویی شد. در این مقطع، بخش عمدهاز گرایش

گرایانه در دهه گیری اعتراضاتِ چپطلبی بودند. اما با شکل وحدت، مدافع رویکرد اصالح

، چگونگیِ مواجهه با جریان اصالح طلبی مبدل به پروبلماتیک فعاالنِ چپ دانشجویی شد 0831

 طلبان دامن زد.  های گوناگون درباره ماهیت اصالحو به بحث

های محدودی انجام ، بررسی0831گرایانه دانشجویی در دهه های چپفعالیت تاکنون درباره

کتاب  اند.  گیری یا راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفتهشده و عمدتاً چراییِ شکل

ضمن معرفی ابعادی از  (083۳رنجبران،« )بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران»

دهد. حسن ها پیشنهاد می، راهکارهایی را برای کاهش نفوذ چپهای این دانشجویانفعالیت

 ها تکاپوهای چپ مارکسیستی در دانشگاهبازخوانی سیر تحوالت گروه»( درمقاله 083۳) حسینی

تی بخشی از دانشجویان با به بحث درباره روابط تشکیال« پوسیده جسد یک احیای برای

پور و ابراهیم اهوازی  کالیی، محمد صادق حاجی حمید احمدیو  پردازدهای سیاسی می سازمان

گیری  را در شکل« طلبی فضای اصالح»تأثیر  ،(08۳۳« ) 0831چپ دانشجویی در دهه »در مقاله 
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تفاوت پژوهش حاضر با نوشته آنان در تمرکز دهند. این حرکت دانشجویی مورد توجه قرار می

های درونی آنها است. ررسیِ مجادلهطلب و ب بر رویکرد دانشجویان نسبت به دولت اصالح

، تا حدی به دلیل پیشینه نظری «اصالحات»گرا در قبال دار شدنِ دانشجویان چپمسئله

طلبانه در دستگاه فکری  جایگاه رویکرد اصالح تجدیدنظرطلبی در اندیشه مارکسیستی و

0مارکسیسم بود که از زمان مجادله مشهور ادوارد برنشتاین
 8رزا لوکزامبورگو ( 0۳88-03۳1) 

 طلبانههای اصالحنگرش .بر سر اصالحات همواره استمرار داشته است( 0۳0۳-0381)

برنشتاین، که تا حدی برخاسته از مسائل عملی پیشِ روی جنبش سوسیال دموکراسی بود، از 

را فقط « اصالح یا انقالب»پرسشِ برنشتاین از وی سویِ لوکزامبورگ مورد انتقاد قرار گرفت. 

پرسشی »دانست بلکه معتقد بود نمی« درباره روش مبارزه یا استفاده از این یا آن تاکتیک»سؤالی 

بعدها لنین  (.0۳: 0830)لوکزامبورگ،« درباره هستی و نیستی جنبش سوسیال دموکراسی است

کند تالش می 8رویزیونیسمگیری پرداخت. او معتقد بود که طلبی به موضع نیز در برابر اصالح

« نظر قرار دهد آموزش مبارزه طبقاتى را مورد تجدید یعنى مطلب مارکسیسم ترینمان مهمه»

ترین جامعه در تاریخ داری، به عنوانِ پیشرفتهاز نظرِ مارکوزه نیز نظام سرمایه (.38 :083۳لنین،)

ای ای باید به طور ریشهکند، لذا ساختار چنین جامعهبشر، باز هم صلح و آزادی را سرکوب می

توان و باید آزمود... اما... دیر یا زود... اصالحات با اصالحات را می»تغییر کند. به باور او: 

بدین ترتیب در بررسیِ ( 8۳: 08۳0)مارکوزه و پوپر،« کندمرزهای نظام موجود برخورد می

 های موافقین و مخالفین تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم، تا حدود زیادی زمینهحاضر، مشاجره

 طلبان است.       نسبت به اصالح 0831فهم نظری مواضع دانشجویان چپ دهه 

 روش پژوهش

در این بررسی ترکیبی از تاریخ شفاهی و مطالعه این پژوهش با روش کیفی صورت گرفته است. 

های  آنجا که جنبش چپ دانشجویی طی سالهمچنین از  اسنادی تاریخی به کار گرفته شده است.

ها فعال بوده، برای گردآوری نظرات کنشگران این در تعداد زیادی از دانشگاه 0838تا  0831

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eduard Bernstein 

2. Rosa Luxemburg 
3. Revisionism 
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استفاده شود. در این روش باید  0«مطلعین کلیدی»جنبش تالش شد از تکنیک مصاحبه با 

محقق به دنبال افرادی کلیدی بود که قادر شد. دانشجویانِ مطلع شناسایی و با آنان مصاحبه می

طلبان  های جنبش در خصوص اصالحرباره مواضع، اهداف، رویکردها و برنامهباشند اطالعاتی را د

بسیاری از افراد مطلع، آن دسته از اعضای جنبش هستند که اطالعات زیادی درباره یک »ارائه کنند. 

های اند که به مدت زیادی در فعالیتهای جنبش در دست دارند یا کسانیدوره طوالنی از فعالیت

اما از آنجا که فقط تعداد معدودی حاضر به گفتگو (. 880: 8108اند )بلی،شتهجنبش حضور دا

مصاحبه صورت گرفت که از این  0۳های ارایه شده در مقاله حاضر با استفاده از شدند، لذا تحلیل

ولی عالوه بر پنج  iمیان تعداد پنج مصاحبه با دانشجویانی انجام شد که حاضر به همکاری بودند.

ها یا نشریات مختلف انجام ی دیگر نیز که قبال توسط سایتجام شده، از ده مصاحبهگفتگوی ان

iهای مورد نظر، استفاده شدسازی دادهشده بود، برای غنی iها با دانشجویانی بوده . این مصاحبه

iاست که بیشتر آنها در دسترس نبودند i iها صرفاً آن بخش از .  برای استفاده از این مصاحبه

و مواضع افراد که به موضوع بررسی حاضر مرتبط بود، استخراج و در کنار سایر  هادیدگاه

های گزارهگفتگوهای بررسی حاضر مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل نظرات دانشجویان، 

آنها  بندیِمقولهاز طریق های مصاحبه شوندگان مشخص و مواضع دانشجویان موجود در دیدگاه

 (88۳: 08۳8)فلیک،  ار گرفت.مورد تحلیل و تفسیر قر

 ها یافته

  1۷۳۱تیر  1۱ها میان نیروهای دانشجویی در گیری اولین مرزبندی های شکل زمینه. 1

سازِ بروز برخی تمایزها در میان دانشجویان شد. تا پیش از آن،  ، زمینه0883تیر  03حوادث 

در میان طیفی از دانشجویان،  طلبی دارای طرفدارانی فراوان در میان دانشجویان بود اما اصالح

گرفتن الیحه مطبوعات، ورود نظامیان به دانشگاه  هایی همچون بازپسحوادثِ تیر، به ویژه اقدام

طلبی بود. رشد و  طلبان و شکست اصالح و ضرب و شتم دانشجویان به معنایِ پیروزی تمامیت

دولت دوم سید تا حدودی مقارن  0831گسترش جنبش چپ دانشجویی در نیمه اول دهه 

خواهی ( بود. خاتمی با این نگرش به میدان آمد که تمامیت083۳-0831محمد خاتمی )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . key informant interviewing 
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توجهی  در ساختار سیاسی کشور بی« جمهوریت»گرایان حاکم، موجب شده که به عنصرِ  اصول

دانست. بر اساس این رویکرد، در روند قدرت شود که او آن را عامل کاهش مشروعیت نظام می

 ولت اصالحات، دانشجویان نقش مهمی ایفا کردند. یافتن د

های دانشجویی به ترین تشکلدر این دوره، انجمن اسالمی و دفتر تحکیم به عنوان مهم

های طلبی برای این تشکلطلبی پرداختند. فضای اصالحدفاعی همه جانبه از مضامین اصالح

شجویانی بگشایند که با اشتیاق دانشجویی فرصتی فراهم آورد تا درهای خود را به روی دان

 08گرایی بودند. اما چنین حال و هوایی چندان پایدار نبود. با حادثه بیشتر پیگیر خواست قانون

گرفتن  و محاصره دانشجویان در کوی دانشگاه تهران و حمله به کوی، همچنین بازپس 0883تیر 

 نشگاه رشد کرد. اعتمادی در فضای داالیحه آزادی مطبوعات به تدریج نوعی بی

گذشت. اصالح طلبان موفق شده بودند به وضع دو سال از دولت سید محمد خاتمی می

گرا تشکیل شده بود، در حال بررسی مطبوعات رونق ببخشند. مجلس پنجم که با اکثریتی اصول

بود. مطابق این قانون، اختیارات مراجع  08۳۳طرحی به منظور اصالح قانون مطبوعات مصوب 

یافت. یک روز قبل از طرح این اصالحیه در ی و نظارتی برای کنترل مطبوعات افزایش میقضای

 0883تیر ماه  0۳مجلس، روزنامه سالم مطلبی را منتشر کرد که در نتیجه آن با حکم دادستان در 

 توقیف شد.

دفتر تحکیم وحدت به عنوان تشکل دانشجویی طرفدار توسعه سیاسی دولت خاتمی، 

ر اعتراض به این توقیف و ی حمله به دولت تلقی کرده و دم را به منزلهتعطیلی سال

تیر ماه، تجمعی  08هایی که با تصویب اصالح قانون مطبوعات ایجاد شده بود، روز  محدودیت

آمیز را در دانشگاه تهران سازماندهی کرد. این تجمع در شامگاه همان روز، در کوی اعتراض

  دانشگاه تهران ادامه یافت.

ها ورتر شد و درگیری با ورود نیروی انتظامی به موضوع، آتش خشم دانشجویان شعله

های های بیشتر شد. طی این روزها، چهره افزایش یافت. به تدریج کوی دانشگاه صحنه درگیری

کردند که از آن جمله موسوی الری سیاسی گوناگونی به کوی رفته و برای دانشجویان سخنرانی

زاده،  ئزه هاشمی، مجید انصاری، دکتر مصطفی معین، مهدی کروبی، مصطفی تاجوزیر کشور، فا

الواعظین، دکتر رضا عبداهلل نوری، درودیان، اکبر گنجی، ابراهیم اصغرزاده، ماشاءاهلل شمس
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اهلل سحابی در سخنرانی خود از توان ذکر کرد. عزتاهلل سحابی را میطوسی و عزترئیس

کنندگان را از خارج نشوند اما افشا، پیگیری و مجازات حمله دانشجویان خواست از کوی

مسئوالن درخواست کنند. او همچنین گفت دانشجویان باید خواستار استعفا یا برکناری فرمانده 

ها، به موضوع اعتراضات (. حضور این چهره3: 0838نیروی انتظامی تهران شوند )سحابی، 

 . تری داددانشجویی ابعاد سیاسی گسترده

ارائه گزارش »به  0883تیر ماه  0۳خود را در روز شنبه  010روزنامه نشاط تیتر اصلی شماره 

(. 0883اختصاص داد )روزنامه نشاط،« های خونین در خوابگاه دانشگاه تهران ویژه از درگیری

استعفا « گری در سرکوب دانشجویان وحشی»دکتر مصطفی معین در همین روز در اعتراض به 

ها تا چند روز ادامه یافت و دامنه آن به ( اما پذیرفته نشد. درگیری0883نامه اطالعات، داد )روز

برخی شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد از جمله، دانشجویان دانشگاه تبریز روز بیستم تیر دست 

به تحصن زدند که آنجا نیز به خشونت کشیده شد. در این حادثه، دست کم یک دانشجو کشته، 

مصدوم و صدها دانشجو دستگیر شدند. حوادث تیر ماه از هجدهم تا بیست و دوم به  ها نفرده

« کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد»نوشت:  0883تیر  0۳طول انجامید. روزنامه خرداد در 

( ابعاد مختلف این مسئله تقریبا تمام فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر 0883)روزنامه خرداد،

شد. دفتر تحکیم وحدت در  المللی منعکس های بیناخبار آن در رسانهخود قرار داد. 

های بعدی خود خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده و محاکمه عامالن حمله به  اطالعیه

 هایی برای دفتر تحکیم ایجاد گردید. کوی دانشگاه شد. پس از حادثه کوی، به تدریج محدودیت

از چپ وجود نداشت. بعدها حزب توده ایران در اطالعیه  در حوادث کوی دانشگاه، رد پایی

طلبی از رهبری بسیار  قیام تیر ماه نشان داد که جنبش اصالح»روز این حادثه نوشت: دومین سال

کننده  طلب برخوردار است که در مقاطع حساس و تعیین ضعیف و در مجموع متزلزل و مماشات

تیرماه همچنین نشان داد  03ترجیح دهد... قیام « ها و تودهمنافع نظام را بر منافع مردم »تواند می

های اجتماعی جنبش، یعنی کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان و که ارتباط میان گردان

 (. 88: 0831)حزب توده،« زنان ارتباطی ضعیف و سازمان نیافته است

بود. این حادثه به نوعی،  حوادث کویِ دانشگاه، فصل جدایی طیفی از دانشجویان از نظام

طلبی به شمار آمد. این  نمادی از ناکارآمدی توسعه سیاسی و مصداقی از بن بست اصالح
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هایِ گیریِ جمعساز شکلاعتمادی در فضای دانشگاه و به خصوص در میان دانشجویان، زمینه بی

شایسته »، «گراییقانون»، « توسعه سیاسی»مستقلی از دانشجویان شد که به انتقاد از دولتِ مدعیِ 

تیر یکی از نقاط حساسی بود  03به همین دلیل »بپردازند: « ایران برای همه ایرانیان»و « ساالری

که سبب شد مرزبندی میان نیروهای دانشجویی وضوح بیشتری بیابد و مرز میان نیروهای 

 (.8)مصاحبه شماره « مختلف مشخص گردد

 رال آموزشینئولیبهای اصالح طلبی و سیاست. 2

های تیر متجلی شده بود، زمینه 03طلبی که در حوادث عالوه بر ناکارآمدی سیاسی اصالح

گرایانه دانشجویان در  های چپ تری نیز برای دامن زدن به حساسیتاجتماعی مشخص-اقتصادی

سازی دانشگاه وجود داشته است. یکی از این مسائل، رویکرد دولت اصالحات برای پیاده

نئولیبرال در آموزش بود. با مصوب و اجرایی شدن قانون هیأت امنایی در آموزش های سیاست

ها، برخی مراکز آموزش عالی کشور مجوز یافتند تا با عالی و تالش برای استقالل یافتن دانشگاه

های مختلف پذیرش دانشجو همچون دانشجوی دوره شبانه، نوبت دوم، غیر وضع روش

 فروش خدمات آموزشی، درآمد تولید کنند.حضوری و غیره از محل 

های حضور چپ دانشجویی در عرصۀ رسمی و فعالیت علنی نیز دقیقاً به نخستین نشانه»

همین امر مربوط است ]...[ و بخشی از دانشجویان چپ )که انجمن اسالمی را محل فعالیت 

محل تعقیب مطالبات  تأسیس شده و 0888بودند و نیز شورای صنفی که از سال خود قرار داده 

سازی سازی نظام آموزشی و حذف یا پولیصنفی و معیشتی دانشجویان بود(، اعتراض علیه پولی

 (8مصاحبه شماره  « )ها را استارت زدند.خدمات رفاهی دانشگاه

 0838شروع شد و در سال  0830سازی آموزش عالی از اواسط سال اعتراض به خصوصی

های مختلف به طرح پذیرش دانشجویان سال، دانشجویان دانشگاه شدت بیشتری یافت. در این

ها های دانشگاهنوبت دوم )نیمه حضوری( واکنش تندی نشان داده که منجر به تعویق امتحان

ی تیر وارد مرحله 03ریزی برای بزرگداشت مراسم بینی و برنامهشد. این اعتراضات با پیش

 نشجویان دامن زد و به تدریج ابعاد بیشتری یافت. های داجدیدی شد و به سایر نارضایتی

های بودند، با صدور بیانیه 0883تیر  03دانشجویان که مترصد زنده نگه داشتن یاد ماجرای 

رسانی رفتند. در عرض چند روز، دامنه اطالع 0838مختلف به استقبال برگزاری مراسم سال 
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ها به مناسبت آن بیانیه صادر کردند. انشگاهپیرامون این موضوع آنچنان گسترش یافت که اکثر د

اند: یکی طیف دانشجویان وابسته به در روند اعتراضات دو گروه دانشجویی از هم قابل تفکیک

تیر و فشار بر خاتمی بودند و دیگری  03تحکیم وحدت که به دنبال زنده نگه داشتن یاد حادثه 

تیر بیشتر  0۳خرداد تا  81وزش بودند. از سازی آمطیفی از دانشجویان چپ که معترض به پولی

های دانشجویی شد. در ای از اعتراضهای سلسلههای کشور صحنه جوش و خروشدانشگاه

های کوی دانشگاه تهران از روز قبل برای اعتراض دانشگاه تهران، شورای صنفی خوابگاه

 بود:فراخوان داده 

دانشگاه آغاز شد و با تجمع دانشجویان  اعتراضات از درون محوطۀ خوابگاه پسران در کوی

در برابر ساختمان به بیرون از محوطه آمد و ابتدا به صورت سر دادن شعار بود، اما با دخالت 

نیروهای لباس شخصی حالت تهاجمی به خود گرفت و در نتیجه دانشجویان آن را به یک 

ها تبدیل کردند. جمعیتی سازی دانشگاهراهپیمایی شبانه در اعتراض به نابرابری و خصوصی

دانشجو راهپیمایی را به سمت جنوب آغاز کردند و تا حوالی ابتدای اتوبان جالل  811نزدیک به 

ها کم به آنآل احمد و دانشکدۀ اقتصاد را با فریاد و شعار طی کردند و جمعیت مردم هم کم

ان انقالب را سد کردند شد. در آن مکان نیروهای پلیس مسیر دانشجویان به سمت میداضافه می

و جمعیت متوقف شد، و گروه دیگری نیز از سمت دانشکدۀ علوم اجتماعی به دانشجویان 

شب درگیری ادامه بعد از نیمه ۳بود. تا حوالی ساعت پیوست که عمدتاً از مردم تشکیل شده 

 (8داشت. )مصاحبه شماره 

گرفت. در این یدی صورت میهای شدها نیز به طور همزمان، اعتراضدر سایر دانشگاه

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی « دانشگاه کشور 88دانشجویان »اعتراضات 

های ها، سالنها، خوابگاه( مشارکت داشتند و با تجمع در دانشکده0۳: 0838حراست، 

، برگزاری غذاخوری، برگزاری تریبون آزاد، سردادن شعار، انجام راهپیمایی در محوطه دانشگاه

ها، به تحصن در برابر دفتر ریاست دانشگاه، پخش اعالمیه، برگزاری سخنرانی، تعطیلی کالس

ها، ی نیروهای انتظامی و لباس شخصیتعویق انداختن امتحانات، به اعتراض پرداختند. با مداخله

ها نماند و ها محدود به داخل دانشگاهو تشنج کشیده شد. درگیری ها به درگیریروند اعتراض

ها در تجمع ٪83در برخی از شهرها به خیابان کشیده شده و مردم نیز وارد ماجرا شدند. هرچند 
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ها و درگیر شدن عموم مردم کشانده شد از آنها به خیابان ٪80های دانشجویی و صرفا محیط

یز (  اما مواردی خاص ن080: 0838)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی حراست، 

های کشور که اساساً دانشگاه دولتی وجود نداشت، در برخی از شهرستان»گزارش شده است: 

نمودند مردم در تجمعات شبانه اقدام به طرح شعار و برخی مواقع درگیری با نیروی انتظامی 

های دانشجویی (. اعتراض0۳: 0838)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی حراست، 

نیز به سرعت به سطح شهر سرایت کرد که به عنوان نمونه در اطراف کوی در حمایت در تهران 

 ۳طی »شد. بر اساس آمار موجود  می« نفر 81111بالغ بر »از دانشجویان در مواردی جمعیت 

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی « نفر 8۳۳شب در شهر تهران خارج از دانشگاه 

شد )وزارت  می « قریب هزار نفر»ازداشت شدند. این تعداد در اصفهان، ( ب000: 0838حراست، 

 (. 008: 0838علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر مرکزی حراست،

 و برساخت هویت چپ  1۷۱2های سال اعتراض. ۷

تر شده بود. اگر در آن زمان رادیکال 0838، اعتراضات سال 0883تیر  03در مقایسه با 

های  مایت خاتمی را از خود داشتند، در شعارهای این سال درخواستدانشجویان انتظار ح

استعفای خاتمی، برگزاری رفراندم و آزادی زندانیان سیاسی مطرح شدند. بر اساس گزارش 

( مطالبات دانشجویان در 018: 0838دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

دار در لحظات اولیه برد... جریانات سیاسی تشکل که کلیت نظام را زیر سئوال می»حدی بود 

پرداختند. رهبری چندان حضور نداشتند و تنها به صورت پراکنده و نامنسجم به اتخاذ موضع می

نداشت. گزارش یاد « اعتراضات غالبا خودجوش بود و هیچ تشکلی حالت تسلط در هدایت را

اند در حالی نشجویان، مستقل حرکت کردهتیر، دا 03در این دوره در قیاس با »شده می افزاید 

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، « طلبان بودندکه در آن دوره دانشجویان زیر اتوریته اصالح

تیر را  03( شورای معاونین دانشگاه تهران، روز چهارشنبه 080: 0838دفتر مرکزی حراست، 

 ها فروکش نمود.تعطیل اعالم کرد و روند اعتراض

صورت گرفته بود و شرایطی را فراهم  0883تیر  03چهار سال پس از وقایع  دث،این حوا

که هایشان برآمدند. چنان کرد که دانشجویان چپ نیز در پی منسجم ساختن خود برای فعالیت

 های وسیع:گوید این اعتراضیکی از فعاالن جنبش چپ می
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چیز تیر  که همه 03ار برخالف داد و این بها هم میفرصت طرح برخی مطالبات را به چپ

یافت، دانشجویان با شعار پرطمطراق آزادی بیان و مطبوعات و غیره به صورت کاذبی انسجام می

های بسیج و سپاه و اعمال چپ مسئلۀ اعتراض به پولی کردن دانشگاه را به استبداد و دخالت

نیروهای چپ به فضای  خشونت نسبت به دانشجویان گره زدند. در همان روزها مقدمات ورود

 (8)مصاحبه شماره « شدها فراهم میعلنی در دانشگاه

 فضای  اصالحات و رشد چپ. 4

، طیف دانشجویان مستقل توانستند ابراز 0838های دانشجویی خرداد و تیر سال طی اعتراض

ه، فضای وجود کنند. اگر چه ابراز وجود آنها با انتقاد از دولت خاتمی همراه شده بود با این هم

 اجتماعی و سیاسی دوره اصالحات موجب رشد نشریات دانشجویی شد. این دوران به پویایی

های مختلف منجر شد. قدر مسلم این ها و جلسات با دیدگاهها در برگزاری نشست دانشگاه

گرا رشد زیادی داشتند. یکی از است که در دوره دوم دولت اصالحات، نشریات دانشجویی چپ

 گوید:گرا در خصوص فضای باز برای نشریات مین چپدانشجویا

ها  یکی از دستاوردهای فضای باز دوران اصالحات امکان انتشار نشریات متعدد در دانشگاه»

بود. در آن زمان تعدد نشریات بسیار باال بود و دریافت مجوز با سختی زیادی همراه نبود. هر 

های بعد نشان داد  کردیم اما روند سال درک نمی ها این مسئله را به درستی چند ما در آن سال

گیری عجیبی وجود نداشته است. این به معنای ساده بودن کار نیست.  که در آن زمان سخت

به نظرم این بزرگترین دستاورد بود. فضای  تر بود. های بعدی ساده بلکه در مقایسه با دوره

ت چپ توانستند از فضایی که ساخته اصالحات بیش از این چیزی به دانشگاه نداد و جریانا

 (0)مصاحبه شماره « شده بود به نفع جریان خودشان استفاده کنند.

گرا کند به معنایِ پذیرش این نکته است که دانشجویان چپآنچه فعالِ یاد شده بازگو می

برداری های خود بهرهقادر شدند از فرصت فضای سیاسیِ دوره اصالحات برای طرح دیدگاه

جنبش دانشجویی در دوران گذار از »گوید: ها می. یکی از دانشجویانِ فعال در آن سالکنند

ها و گرفت که پروژه پادگانی کردن دانشگاهاصالحاتِ درون حکومتی، تازه داشت رمقی می

: 08۳8)باقری، « نژاد آغاز شد.ی روی کار آمدن دولت احمدیهای اولیهبرخوردهای شدید سال
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داند. رمق یافتن جنبش دانشجویی را مرهون شرایط سیاسی دولت اصالحات می ( باقری نیز88

 شود. در سخن او،  تفاوت بین فضای سیاسیِ دوران اصالحات از دولت بعد تصریح می

اصالحات درون »ها در نقطه نظر یاد شده از اصالحات با عنوانِ البته این دانشجویِ آن سال

ن از ماهیت دولت در ایران باز به اصالحات به تحلیل آنا یاد میکند. عدم اعتماد« حکومتی

دوم خرداد »نویسد: ای دانشجویی میها در نشریهگردد. یک دانشجوی چپ طی همان سال می

حرکتی برای کانالیزه کردن نارضایتی مردم از مطالبات رادیکال و اساسی به تغییرات و تحوالت 

« ی سیاسیتوسعه»و « طلبی اصالح»چارچوب کلیِ جزئی در قالب قانون موجود کنونی و تحت 

و ظهور به عنوان ناجی مردم از یک طرف و ناجی حکومت از طرف دیگر در تقابل با جناح 

گیرند باید با پسوند حکومتی کار بود. بنابراین اصالحاتی را که در این راستا صورت می محافظه

( اما همانطور که باقری 0۳الف:  0838)محمودی، « وصف کرد نه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

« رمقی»( متذکر شده بود جنبش دانشجویی صرفاً در دولت اصالحات قادر شده بود 08۳8)

رمق این جنبش را « هاپادگانی کردن دانشگاه»ی وی با بگیرد. حال آن که دولت نهم به گفته

ز صادق است. به گرفت. همین مقایسه در خصوص دوره قبل یعنی دولت هاشمی رفسنجانی نی

بیانگر دلیلی است که دانشجویان چپ  81با دهه  31عبارت دیگر مقایسه فضای سیاسی دهه 

 قادر به انجام فعالیت در دانشگاه شدند:

رسد فضای سیاسی است که نیروهای چپ تر نیز به نظر میاما دلیل دیگر که به نظر من مهم»

که شروع کار جنبش چپ  0831-0830های الدر آن توانستند فعالیت کنند. به هر حال در س

که به دگراندیشان اجازه بروز  ها فضای بازی بودجدید بود، فضای سیاسی جامعه و دانشگاه

 (۳8: 08۳8)سلطان بیگی، « دقیقا برعکس بود 81داد. چیزی که در دهه  می

فعالیت  خواهند مستقل باشند،این فضای باز باعث شد تا آن دسته از دانشجویانی که می

رود، لذا طلبی زیر سئوال میخود را با نقد دولت خاتمی شروع کنند. از آنجا که جریان اصالح

طلبان )به و به طور کلی از اصالح« حزب مشارکت»خواهند از طرفداران دانشجویان چپ می

 ها درگذاری خصوص از طرفداران آنها در دانشگاه( فاصله بگیرند. مقدمات ایجاد این فاصله

-هایی که در دانشگاهو  نیز بیانیه 0838و  0838آذر  0۳پالکاردهای این دانشجویان طی مراسم 

 شد، نمود پیدا کرد: های مختلف کشور توزیع می
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صورت مستقل ظاهر نشدند، اما در دانشجویان چپ اگر چه به  0838آذر سال  0۳در مراسم »

آزادی و برابری باال بردند. این اتفاق در  هایمیان تودۀ جمعیت پالکاردهای سرخ را با نوشته

-تر شد و همزمان در دانشگاه مشهد، بابلسر و سنندج هم بیانیهگسترده 0838آذر سال  0۳

« ها با همان شعار آزادی و برابری منتشر شد.هایی توسط دانشجویان چپ متمایل به رادیکال

 (8)مصاحبه شماره 

یابی بودند. این تمایزطلبی برای آنان عامل هویتها به دنبال تمایزطلبی در حقیقت، چپ

طلب نبود بلکه تالش شد و فقط منحصر به تمایز یافتن آنها از دانشجویان اصالحمحسوب می

لیبرال نیز مرزبندی ایجاد شود. یکی از  شد میان دانشجویانِ چپ رادیکال با دانشجویانِ چپمی

 گوید:فعاالن دانشجویی آن دوره می

شد. شاید چپ در قدم اول به دنبال اثبات وجود خودش بود. وجودی که انکار میجریان »

این حاال قابل فهم و قابل لمس نباشد اما در آن دوران اهمیتی بسیار جدی داشت. برای 

ها و ها، نیروهای امنیتی، انجمنیطلبان، راست همین دانشجویان چپ همزمان با اصالح

ر بودند. از جمله با بخشی از نیروهای چپ که وجود های دیگر درگیخالصه همه گروه

 (8)مصاحبه شماره « کرد یا به نفعش نبود که باور کند.نیروهای چپ در دانشگاه را باور نمی

گرا بود. از آنجا های دانشجویی چپگیری جمعهای شکلاین تمایزطلبی یکی از خاستگاه

شت، لذا ابراز هویت با تابلوی معین یک که تا این مقطع، چپ در دانشگاه حضور محسوسی ندا

طلبی اتفاق افتاده بود اما باید به نقد آن آمد که در بستر سیاسی اصالحهدف مهم به شمار می

پرداخت. دانشجویان چپ تالش کردند هویتی از جنبش دانشجویی را به منصه ظهور برسانند می

 اهد کرد:طلبی است بلکه از آن عبور خوکه نه تنها منتقد اصالح

شود گفت یک جور جنبش احیای هویت بود. به این معنی که در فعالیت در واقع می»

ها بود. غلبه با برچسب طلبی بود. غلبه با هویت ملی مذهبی دانشجویی غلبه با هویت اصالح

شود گفت که یکی از طلب حکومتی. در واقع میاسالمی بود و وابستگی به جریانات اصالح

ها این بود که یک هویت مستقلی با تابلوی چپ خودش را نشان دهد. در ترین علتمهم

 (.۳)مصاحبه شماره « طلبی بود واقع شروعش بر اساس یک هویت

ای تعریف شود که دانشجویان طلبی به گونه شد دامنه این هویتدر برخی موارد تالش می 

باور بود که نظام حاکم قابل این جنبش بر این »طلب متمایز باشند:  چپ از دانشجویان اصالح

شهری که به آن باور داشتیم نیاز بود تا کل  اصالح نیست و در نتیجه برای رسیدن به آرمان
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هایی از آن تغییری در ماهیت آن ایجاد  حاکمیت دستخوش تغییر شود و با اصالح بخش

 (0)مصاحبه شماره« شد. نمی

هرچند فرایند توسعه سیاسی در درون در هر صورت برخی از دانشجویان اعتقاد داشتند که 

توان کارکرد این فضا را به عنوان گرایی دانست. اما نمیساختار سیاسی را نباید خاستگاه چپ

 یک فرصت انکار کرد.

تواند دار جامعه مدنی است به سختی می را دارد و داعیه« بازکردن فضا»وقتی جریانی قصد »

های مطلوب خودشان باز ها درها را برای جریاند. آناز عواقب این اقدامش از پیش مطلع باش

« وزد که برایشان نامطلوب است.کنند ولی همواره بادهای تند سوزانی در الی این در میمی

 (۳8: 08۳8)پورعبداهلل، 

 های مختلف دانشجویان چپ نسبت به اصالحاتنگرش. 5

اسی دولت سید محمد خاتمی های فعاالن چپ حاکی از این است که فضای سیاختالف دیدگاه

توان آن را ناشی از فضای هم می»اند. را برخی فرصت و برخی تهدید برای جنبش چپ دانسته

( و هم 08۳8)ثقفی، « شروع شده بود 088۳توسعه سیاسی دولت خاتمی دانست که از خرداد 

های ز چهرهتوان آن را ناشی از به بن بست رسیدن این رویکرد ذکر کرد. سعید حجاریان امی

طلب نبودند، جنبش چریکی راه افتاده  اگر احزاب اصالح»طلب معتقد است: سرشناس اصالح

« رفتند توی فاز چریکی ای می آمد حتماً یک عده نوری سر کار می بود در ایران. اگر آقای ناطق

رد از دید برخی دانشجویان، آزمون عدم کفایت رویک 0883حوادث تیر ماه  .(083۳)حجاریان، 

رسید، اعتراضات درست در زمانی که به نظر می»آمد. اصالح طلبی از باال به پایین به شمار می

دانشجویان به ویژه در کوی دانشگاه تهران، این قابلیت را دارد که به یک بحران اجتماعی و 

ی اجتماعی و جنبشی خود پشت سیاسی ناب بدل گردد، اصالح طلبان به قدرت رسیده، به بدنه

« گرا، اعتراضات طبقه متوسط شهری را به ناکامی کشاندندردند و دست در دست جناح اصولک

طلبی، عاملی بود های جنبش اصالح (. بدین ترتیب سرخوردگی سیاسی از وعده0833)مومنی، 

تر هدایت کرد. یکی از که بخشی از نیروهای سیاسی دانشگاه را به سوی رویکردهای رادیکال

طلبی های اصالحبنای چپ دانشجویی بر خرابه»ی چپ، بر این باور است که: فعالین دانشجوی

از منظرشرایط عینی، ما از محیط »(.  فعالی دیگر معتقد است: 0833)نصرآبادی، « ساخته شد
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های رهبران جوییطلبان و دلسردی آنان از مصالحهیأس و ناامیدی دانشجویان نسبت به اصالح

(. یک فعال دیگر معتقد است 0833قضایی، بی تا و نیز معارفی پور، « )دانشجویی، رشد کردیم

نقطه عزیمت این جنبش را شکست اصالحات و سرخوردگی دانشجویان از  خطاست اگر»

های ظهور آن را باید در اقتصاد سیاسی جامعه در آن بلکه ریشه« طلب بدانیم جریانات اصالح

 (.   0833)امین،  زمان جست

ها نیز گرچه معتقد است با گسترش اقتصاد اوت، یکی از فعاالن آن سالدر دیدگاهی متف

گذارد. از متفاوتی انگشت می ها توانستند از این فضا استفاده کنند اما وی بر مسئلهنشر، چپ

دید ویمسئله مهم این نبود که خاتمی به دنبال ایجاد فضایی آزاد است بلکه این یک راهبرد 

 ه نیرویی روشنفکری تقلیل دهند:فرهنگی بود که چپ را ب

ای توسط به هر صورت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و تأسیس نشریات زنجیره»

رژیم قوت گرفت و گسترش بازار نشر « تبدیل معاند به مخالف»ذینفعان این جریان، سیاست 

سبب شد تا چپ به عنوان گرایشی روشنفکری در عرصۀ مطبوعات و نشر جای خود را 

یابد. بحث بر سر این نیست که خاتمی فضایی آزاد برای رشد چپ ایجاد کرد، بلکه بحث ب

ها از این فضاست و به باور من گردانندگان من بر سر گسترش اقتصاد نشر و استفادۀ چپ

راهبرد فرهنگی رژیم که در آن زمان خود را پیروز نبرد با چپ مسلح و سازمانی احساس 

ناپذیری بازار آزاد را دنبال مان شکست چپ و پایان تاریخ و اجتنابکردند و اتفاقاً گفتمی

کردند، به دنبال این بودند که با این کار، چپ را به نیرویی صرفاً روشنفکری و محدود در  می

 (8)مصاحبه شماره « دل بازار تبدیل کنند.

بلکه حاصل  این فعالِ دانشجو، فضای باز سیاسی را نه الزاماً نتیجه تالش دولت خاتمی

داند. وی در این خصوص به روندی از تحوالت اجتماعی و حتی تغییرات تکنولوژیک می

حتی »کند که به عنوان نمونه برخی احزاب کردستان ای اشاره میهای ماهوارهاندازی شبکه راه

ی از های منطقه از آن استفاده کردند و این امر در برقراری مجدد رابطه میان برخزودتر از دولت

گونه تغییرات فناورانه نیز از دید وی، این«. نیروهای داخل و خارج از کشور نقش مهمی داشت

 سهم مهمی در ایجاد شرایط برای رشد جنبش چپ دانشجویی فراهم کرد:

-طلبان این بوده که گسترش فضای نشر به ارادۀ اصالحهای اصالحترین دروغیکی از بزرگ»

است. این در حالی بود که اصالحات و تمی و مهاجرانی رخ داده طلبان یا افرادی همچون خا
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توانست فراتر همزمان آمدند و طبیعتاً سانسور در آن شرایط از حد مشخصی نمی ۳3ویندوز 

-کرد. این بدین معناست که ورود کامپیوتر و همههای سانسور تغییر میباید روشبرود و می

کرد که با رشد آن از بسیار مهم در این احیا بازی میگیر شدن اینترنت به ایران نیز نقشی 

« ترین ابزار آن تبدیل شد.تر و به اصلیبه بعد، حتی از گسترش بازار نشر هم مهم 0831سال 

 (8)مصاحبه شماره 

ها، های فناورانه، نقطه عطفی در گسترش فعالیتبرداری دانشجویان چپ از قابلیتبهره   

بستگی به اخذ مجوز نشریات از دانشگاه و باالخره روشی برای عامل مهمی برای کاهش وا

 های دانشجویی رقیب بود:تمایزیافتگی آنها در مقایسه با سایر گروه

شان، حاال به های دانشجویی در تشکیل و فعالیتی اصلی گروهشود گفت که کارویژهمی»

چاپی بود، ولی همان زمان  ای بود. شروع کارمان با مجالتشان، کار رسانهجز کار خیابانی

های مختلفی هم شکل گرفته بود، حاال فردی یا گروهی. که فضای اینترنت هم باز شد وبالگ

ی فروم اجتماعی خوشه بود که برای خودم چیز جذابی بود. ها تجربهمثال یکی از تجربه

یشرویی کنم نسبت به کم تجربگی ما در آن دوره، خیلی کار پهنوز که هنوز است فکر می

های چپ به صورت پیشرو بود. یعنی استفاده از فضای مجازی کاری بود که توسط بچه

ها بودند در ها همه پشت سر چپها و لیبرالها و ملی مذهبیطلبشکل گرفت. یعنی اصالح

 (۳)مصاحبه شماره « آن مقطع.

انشجویان را گرایی در میان دها، فرصت رشد و بالندگی چپیک دانشجوی فعال در آن سال

ای فشار از طلبی تا اندازهداند ولی تأکید وی این است که با ظهور اصالحطلبان میمرهون اصالح

 طلبان شد:روی جریان چپ برداشته و متوجه اصالح

تر شده در زمان اصالحات، دستگاه ای خورده و فضای عمومی و سیاسی بازدری به تخته»   

ها زیاد جدی گرفته اند و چپطلبانده که اصالحامنیتی سرگرم دشمن جدید خود ش

ی نوستالژی باز هستند. به هر حال فرصتی ایجاد شده و شوند و نهایتاً یک سری بچهنمی

)مصاحبه « ها آمدند و کتاب خواندند و خیلی کارها کردند و حضور خود را ثابت کردند.این

 (8شماره 

و « چپ فرهنگی/شورایی»ل از دو طیف در ابتدا متشک 0831جریان چپ دانشجویی دهه 

ها، از صف رادیکال« چپ کارگری»بود که بعدها با انشعاب طیفی دیگر با عنوان « چپ رادیکال»

دادند. با این وجود مواضع دانشجویان گرایانه را تشکیل میدر مجموع سه گرایش سیاسی چپ
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یت آنها قرار داد. مواضع های دوگانه فعالتوان ذیل روشطلبی میچپ را در خصوص اصالح

های های انتقادی از انعطاف بیشتری برخوردار بود و در میان آنها دانشجویانی با دیدگاهچپ

تر بودند. حال آن که طیف رادیکال خواهان های متعادلمتنوع حضور داشتند که معتقد به فعالیت

رسد ال بودند. به نظر میحضور سیاسی علنی و پر رنگ در داخل دانشگاه و اعالم مواضع رادیک

هر دو طیف رادیکال و شورایی، منتقد اصالحات بودند اما طیف شورایی اعتقاد به مقابله با 

 طلب بود: گرا داشت ولی طیف رادیکال معتقد به مقابله با جناح اصالحجناح اصول

ل، جریان هرچند هردو اعتماد و اعتقادی به این جریان نداشتند اما بر خالف جریان رادیکا» 

شورایی اعتقاد به مبارزه با این طیف نداشت و معتقد بود که جناح تندروی حاکمیت است 

که باید در مرکز انتقادات باشد. یکی از اولین اقدامات جریانی که بعدتر به جریان رادیکال 

-نشینی مقابل روزنامه شرق بود، آنهم نه شرق امروز، شرق سال معروف شد، اعتراض و بست

. اعتقاد ما این بود که این حرکت در این مقطع اشتباه است. در شرایطی 31اوایل دهه های 

های تندرو هستند که در دشمنی با خواست عمومی اکثریت و منافع که کیهان و باقی تریبون

 (۳)مصاحبه شماره « کنند چرا باید به شرق حمله کرد؟مردم فروگذار نمی

داند. البته نقطه نظراتی هم ی احیای ایدئولوژیک چپ میوی این تحوالت را بستری مهیا برا

-هست که فضای توسعه سیاسی و نشو و نمای نسبیِ آزادی در آن دوره را یگانه بستر رشد چپ

گرایی دانند که زمینه سیاسی را مساعد چپدانند بلکه رخدادهای منطقه را نیز عاملی میگرایی نمی

ها و عدم واکنش  در دانشگاه 31پ دانشجویی در اوایل دهه گیری جریان چ کرد. از این دید شکل

 های کشور در منطقه ریشه داشته باشد: تواند در دالیل سیاست شدید نسبت به آنها می

های ضد اسرائیلی و آمریکایی چپ اشاره کرد که شود به سیاستترین این دالیل میاز مهم»

گیری حماس با قدرت 811۳برداری کند. سال  تواند از آن بهرهکرد می جمهوری اسالمی فکر می

در فلسطین همراه بود. جریانی که اگرچه جریانِ مورد قبول چپ نبوده و نیست اما خیلی از 

اند. به عالوه ی نقشی که در نهضت مقاومت دارند از آن حمایت کردهنیروهای چپ به واسطه

نژاد خیلی از نیروهای  ت دور اول احمدیی آمریکا به عراق هم بود. به ویژه بعد از انتخاباحمله

المللی دفاع  ی بینزوم مداخلهی آمریکا به ایران و للیبرال، مستقیم و غیر مستقیم از حمله

کردند. چپ بر ضد هر دوی اینها بود. بر ضد تجاوز اسرائیل بر ضد جنگ آمریکا. این  می

i«خودش باعث شد به نشریات چپ میدانی داده شود... v (.۳8: 08۳8ان، )کرمانی 
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دولت اصالحات )که برای جریان چپ، « توسعه سیاسی»ها، پروژه زنیدر برخی گمانه

-ریزیبرنامه»ی اقدامی آگاهانه و یابی فراهم ساخت( به مثابهفرصت و فضای فعالیت و تشکل

شود. این تلقی تا حدی برخاسته از  گرا تلقی میبرای به دام انداختن دانشجویان چپ« شده

امواج مستقل و مزاحم »حلیلی متداول است که هر دو جناحِ  نظام سیاسی را در رویارویی با ت

-در جدال»نویسد: ای میداند. یکی از دانشجویان آن دوره در مقالهدر نهایت همسو می« بیرونی

های داخل بلوک قدرت، بحث بر سر حذف و هایی از این دست، یعنی جدال فراکسیون

ی کامل بر حریف نیست. هدف کسب هژمونی و دست باال در مباحثات و هفروکشیدن و غلب

های داخل بلوک قدرت و به کرسی نشاندن حرف و استراتژی خود است. در حقیقت چانه زنی

ای است که پیروز و بازنده ندارد. هردو جناح برای سازماندهی و بازتولید بلوک  این مسابقه

واج مستقل و مزاحم بیرونی شدیداً به همدیگر احتیاج قدرت و کلیت حکومت و مقابله با ام

ساز بدبینی به توسعه سیاسی  هایی، زمینه( چنین نگرش ۳ب:  0838)محمودی، « دارند.

-ها می( یکی از دانشجویان آن سال۳8: 08۳8طلبان بود. با این وجود، محمد پورعبداهلل، ) اصالح

اگر دوران »( معتقد است: ۳۳: 08۳8ابد توانچه )ع«.  مطمئن هستم که عمدی در کار نبود»گوید: 

اصالحات خاتمی را یک برنامه امنیتی بدانیم باید قبول کنیم که برای طراحان آن هزینه بسیاری 

و مهندسی « مدیریت شده بودن»وی احتمالِ « داشت و خیلی از جاها کنترلی روی آن نداشتند

 داند:ن دوره امری نامعقول میکردن آن را با توجه به تنوعِ حوادث و مسائل ای

های اجتماعی از جمله دانشگاه، بعضی چیزها تغییر کرد و بعضی چیزها در تمام محیط»

روکش شد و بسیاری مسائل هیچ تغییری نکرد. اما وجود هیجان در بین روشنفکران و فعاالن 

مردم درباره  سیاسی، وجود اضطراب در قدرت، ایجاد امیدی نامفهوم و صرفاً احساسی در بین

کنند یا باید  چیزهایی که قرار بود بهتر شود اما معلوم نبود چه چیزهایی هستند و چه تغییراتی می

بکنند، ایجاد سریع یک دو قطبی در بین کنشگران سیاسی در مورد ساختارهای قدرت و مسائلی 

ها از نظر من دیگر، فضایی را در جامعه ایجاد کرده بود که حتی تصور مدیریت شده بودن آن

 (۳۳: 08۳8)توانچه، « نامعقول است.
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یک دانشجوی دیگر نیز چنین فرضی را یک نوع تئوری توطئه دانسته و جنبش اصالحات را 

داند و درباره این که آیا اصالحات سیاسی، نتیجه وجود شکاف اجتماعی در ایرانِ آن روز می

 گوید:قرار داشت، می ای تعمدی بود یا در ادامه مسیر تحوالت جامعهبرنامه

شود. خیر نتیجه مسیر تحوالت بود و طبیعی است با گشایش فضا، برای همه فضا باز می»

بهتر است دست از تئوری توطئه برداریم. همچنین جریان اصالحات سیاسی را نه به عنوان یک 

عی و های واقو دارای شکاف« جنبش اصالحات سیاسی»پروژه سیاسی حاکمیتی بلکه به عنوان 

 (۳1: 08۳8)آسایش، « های اجتماعی معین بنگریم.مبتنی بر پشتوانه

 گوید:نسیم سلطان بیگی، یکی دیگر از دانشجویان آن دوره نیز می

ریزی کنم برای فضای بازی که در آن دوران در دانشگاه ایجاد شده بود، برنامهمن فکر نمی»

چنینی د که از سوی حاکمیت انتظار حضور اینشده بود. اما در آن زمان این مسئله نیز مشهود بو

شد، تر نیز مینیروهای چپ وجود نداشت و در مواجهه با این نیروی چپی که هر روز منسجم

ی گیری که با فاصلهدچار شگفتی شده بود و شاید به همین دلیل ضربه امنیتی نه در بدو شکل

 (۳۳: 08۳8)سلطان بیگی، « زمانی از آن رخ داد.

گوید همین عدم انتظار حاکمیت از ظهور و انسجام یافتن چنان که سلطان بیگی مینشاید آ

گرا عاملی شد که دولت اصالحات علیرغم تالش برای توسعه سیاسی جنبش دانشجویی چپ

 گوید:که یکی از فعاالن مینتوانست به حمایت از دانشجویان این جنبش بپردازد. چنان

طلبان و نهادهای دانشجویی آنها نه تنها هرگز از حق  الحی اص وزارت علوم و حتی بدنه»

دست با نهادهای امنیتی  صدا و هم طبیعی دانشجویان چپ دفاع نکردند که در برخی موارد هم

اما 'کردند. تمام ادعاهای آزادی بیان آنها با  درون و بیرون دانشگاه برای حذف آنها توطئه می

داری جریان چپ وحشت کرده و  ضوح از پا گرفتن و میدانهمراه بود. آنها به و 'فقط برای ما

کردند. پیش و بیش از کیهان، در از پرواز شبح کمونیسم در دانشگاه ابراز نگرانی می

هایی  کردند، نگاه کنید به پروندهسازی می شان برای فعاالن چپ پرونده ها و نشریات روزنامه

)مصاحبه « ؟«هاما را چه به چپ»نگاه کنید به کرد،  ها آماده میکه محمد قوچانی در آن سال

 (۳شماره 

بدین ترتیب جنبش دانشجویی چپ، هرچند از بستر مساعد توسعه سیاسی سود جست    

 طلبان متحدانِ چندانی نیافت.اما در میانِ اصالح
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 گیری نتیجه

د  نسبت ، کوشی0831گرا در دهه های دانشجویانِ چپبررسی حاضر از طریقِ مطالعه  فعالیت

جنبش دانشجویی را با رویکرد فضای باز سیاسی در ایرانِ پس از انقالب توضیح دهد. این 

های دولت هشتم یا  پژوهش نشان داد، تصورات متعارفی همچون حمایت دانشجویان از سیاست 

ها، مطابق واقع نبوده های دانشجویی در قبال این گونه سیاستدستِ کم، یکدست بودن نگرش

 -به ویژه-های دولت نبودند، بلکه مامِ دانشجویان نه تنها مدافع منطقِ حاکم بر سیاستاست. ت

های آن داشتند. برایِ فهمِ علتِ های مخالفی در قبال سیاستگرا، دیدگاهبخشی از فعالین چپ

در فرهنگِ « راست»و « چپ»های دو طیفِ ها، نباید آنها را در چارچوب استداللاین مخالفت

گرا با رویکرد تجدیدنظرطلبی در دوران بعد از انقالب قرار داد. مخالفت دانشجویانِ چپسیاسی 

دارد. بر اساس این « انقالب»و « اصالح»ی نظری مارکسیستی در قبال ایران، ریشه در پیشینه

داری، عاملِ استمرار نظم مستقر  جویانه و تدریجی در نظام سرمایه منطق، تغییرات مسالمت

های بازنگری نیز نسبت به داعیه 0831گرای دهه . به همین دلیل، دانشجویان چپخواهد بود

، و تجدیدنظرطلب تاریخی مارکسیسم ارتدکسمنازعه  بین نبودند. آنها با توجه به سیاسی، خوش

های متعارف راه به معتقد  بودند در ایران، رویکردِ بهسازی سیاسی همراه با تجدید نظر در رویه

ها در سال  نشینی خواهد بود. به هر حال، این مخالفت رد و سرانجام مجبور به عقببجایی نمی

 های کشور منجر شد. به اعترضاتی گسترده در سطح دانشگاه 0838

های در این مقاله، از طریقِ گفتگو با فعالین دانشجو، سه پرسش اصلی یعنی تأثیر سیاست

گرایانه و  های چپنقش آن در گسترش نگرش دولت هشتم در ایجاد مرزبندی میان دانشجویان،

گرا درباره تجدیدنظرهای  های موافق یا مخالفِ دانشجویانِ چپباالخره بازشناسیِ استدالل

نتایج به دست آمده در پاسخ به پرسش اول نشان داد  سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

خالفت با بسته شدن روزنامه سالم اعتراضات دانشجویی برای دفاع از آزادی مطبوعات و م که

منتهی شد، از دیدگاه برخی دانشجویان مصداقِ ناتوانی دولت در دفاع  0883که به حوادث تیر 

از آرمان آزادی مطبوعات و توسعه سیاسی معنا شد. همین تلقی، عاملی برای ایجاد مرزبندی در 

 میان دانشجویان همسو با دولت و منتقدان آن شد.
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گرایانه در دانشگاه، نتایج های چپیرات فضای باز سیاسی بر گسترش تشکلدر خصوص تأث

گیری اعتراضات ها فرصتی سیاسی برای شکلحاکی از آن بود که خصوصی شدن دانشگاه

تری داشت. البته برخی  گرا بود و در میان سایر عوامل، نقش مهمدانشجویی چپ

دولت هشتم بودند اما عالوه برگسترش شوندگان معتقد به نقش مساعد رویکردهای  مصاحبه

گیر شدن اینترنت در کشور نیز در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار  فضای نشر، ورود کامپیوتر و همه

  بر رشد این جنبش  بوده است.

آرایی دانشجویان چپ در قبال رویکرد سیاسی درباره سومین پرسش یعنی چگونگیِ صف

ف، نتایج تحقیق حاضر نشان داد  با وجود اختالف نظرهایی های موافق یا مخالدولت و استدالل

خورد، آنها در مجموع، نگاه مثبتی به این رویکرد که در میان دانشجویان چپ به چشم می

سیاسی دولت هشتم در رشد -نظرات آنها درباره تأثیر یا عدم تأثیر فضای اجتماعیالبته  نداشتند.

دانشجویان به عملکرد قابل دفاعِ دولت هشتم در جریان چپ دانشجویی متفاوت بود. برخی 

سازی برای رشد نشریات، و نیز تفاوتِ فضای سیاسیِ آن با دولت سازندگی و  دولت زمینه

بست  گرایی را ناشی از به بناحمدی نژاد، اذعان داشتند حال آن که برخی دیگر رشد چپ

یانِ بازنگری، پس از دستیابی به مدع»های بازنگری اعالم کردند. از نظر آنان رسیدن سیاست

گرا، ی اجتماعی و جنبشی خود پشت کردند و دست در دست جناح اصولبه بدنه»قدرت 

و همین مسئله، رادیکال شدن بخشی از « اعتراضات طبقه متوسط شهری را به ناکامی کشاندند

« هایخرابه»رنیروهای سیاسی دانشگاه را به دنبال داشت. از این نقطه نظر، چپ دانشجویی ب

گویان نیز ناشی از این گونه تجدید نظرها در سیاست بنیاد شد. عالوه براین، تعدادی از پاسخ

-بلکه ناشی از تغییرات اقتصادی« سیاسی»های رشد چپ دانشجویی را نه صرفاً با تکیه بر زمینه

ی هاگویان به جای تکیه صرف بر کوششدانستند. این پاسخ تر میاجتماعی بنیادی

تجدیدنظرطلب برای دستیابی به توسعه سیاسی، نقش اقتصاد سیاسی جامعه و نیز تأثیر تغییرات 

اند. تکنولوژیک )مثل ظهور کامپیوتر و فضای مجازی( را بر گسترش فضای آزاد یادآوری کرده

ی سیاسیِ دولتی بلکه گویان، گسترش چپ در دانشگاه نه لزوماً برآیندِ توسعهاز دید این پاسخ

 نتیجه عدم امکان کنترل فضای مجازی در آن دوران بود.
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دانشجویان چپ با دانشجویان  هایی، نمایانگرِ بخش مهمی از دالیلِ اختالف چنین پاسخ

توسعه »گویان با این گزاره که طرفدار دولت هشتم در درون دانشگاه بود. تقریباً تمام پاسخ

برای به دام انداختن « شدهریزیبرنامه»و  ی اقدامی آگاهانهدولت هشتم به مثابه« سیاسی

گرا تلقی شود، موافق نبودند. برخی از آنان چنین دیدگاهی را مصداق تئوری دانشجویان چپ

توطئه ذکر کرده و رویکرد بازنگری در رویکردهای پیشینِ سیاسی را نه به عنوان یک پروژه 

های واقعی شکاف»است دانسته که از تغییر در حوزه سی« جنبش»سیاسی حاکمیتی بلکه به عنوان 

برخاسته است. البته تمام آنها معتقد بودند بسیاری از « های اجتماعی معینو مبتنی بر پشتوانه

های وابسته به دولت هشتم، کمابیش نقشی در تحت کنترل درآوردن جریان چپ طیف

ت دانشجویان، از آنها اند و وزارت علوم دولت اصالحات نیز به هنگام بازداشدانشجویی داشته

 دفاع نکرده است. 

در مجموع، جنبش چپ دانشجویی، رویکردِ تجدید نظر در فضای سیاسی را تقالیی از 

های دانست که تمرکزش بر بازسازی جامعه مدنی و گسترش آزادیسوی طبقه متوسط می

ن، کوشش اجتماعی از طریق تغییرات تدریجی در چارچوب مقدورات قانونی است. از نظر آنا

-های متعارف سیاسی، تداومخواهی با تکیه بر روش طرفدارانِ این رویکرد برای تقلیل تمامیت

  نظم مستقر است.بخشِ 

 منابع 

 ها کتاب

 ( بررسی جریان مارکسیسم دانشجویی در ایران، تهران، چاپ اول، انتشارات 0833رنجبران، داوود .)

 ساحل اندیشه )سات(.

 ( مق08۳8فلیک، اووه .)ای بر تحقیق کیفی ترجمه هادی جلیلی، تهران نشر نی.دمه 

 ( تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا 0830کاتوزیان، محمد علی .)

 طیب، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

 ( مجموعه آثار لنین، جلد اول، ترجمه محمد پورهرمزان 083۳لنین، والدیمرایلیچ اولیانوف .)

 استار عزیراهلل علیزاده،تهران، انتشارات فردوس.ویر

 ( اصالح یا انقالب ترجمه اسداهلل کشاورزی، تهران، انتشارات آزاد مهر.0830لوکزامبورگ، رزا .) 
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 ( انقالب یا اصالح، ترجمه هوشنگ وزیری، تهران، چاپ 08۳0مارکوزه، هربرت و پوپر، کارل )

 سوم، انتشارات خوارزمی.

 (. کالبد شکافی اعتراضات 0838قات و فناوری، دفتر مرکزی حراست )وزارت علوم، تحقی

 ، تهران، ناشر وزارت علوم.0838دانشجویی خرداد و تیر 

 مقاالت

 چپ دانشجویی در دهه  ( 08۳۳، محمد صادق )پورابراهیم اهوازی، حمید و احمدی حاجیکالیی

                                                                                /https://www.tabnak.ir/fa/newsقابل بازیابی در:  ۳8۳۳۳0خبرگزاری فارس، کد خبر:  ، 31

 ( بازخوانی سیر تحوالت گروه083۳حسینی، حسن .)ها تکاپوهای چپ مارکسیستی در دانشگاه 

 083۳اسفند  80مورخ  0۳33۳پوسیده روزنامه کیهان، شماره  جسد یک احیای برای

 ( 0883روزنامه اطالعات .)0883تیرماه  0۳، شنبه 80۳۳۳تیر، شماره  0۳  

 ( 0883روزنامه خرداد .)83تیر ماه  0۳، 0۳۳، شماره 0883تیر  0۳ 

 ( 0883روزنامه نشاط .)0883تیر  0۳ 010تیر، دوره جدید سال اول، شماره  0۳ 

 اهلل سحابی، چشم دس عزت(. در کوی دانشگاه چه گذشت؟ گفتگو با مهن0838اهلل )سحابی، عزت-

 ۳-۳، ص 81انداز ایران، شماره 

 ( اصالحات، نشریه خاک، شماره چهارم، خرداد 0838محمودی، بهنام .)0838الف 

 ( کندوکاوی در اصالحات، نشریه خاک، شماره دوم، فروردین 0838محمودی، بهنام .)0838ب 

 هاوب سایت

 ( مصاحبه با کریم آسایش، ویژ08۳8آسایش، کریم .) سلسله . از08۳8ه نامه روز دانشجو، آذر 

 Tabaghe.comبرگرفته از:   3۳-۳1دانشجو. صص  روز مناسبت به «کام طبقه دات» سایت مطالب

 ( 0833امین، سیامک.) :چپ دانشجویی، گفتگوی اشتراک با سیامک امین  به آدرس 

http://tadarok.org/index.php/issues/item/764 

 ۳چهارشنبه دانشجویان،  از هفت تن با اشتراک دانشجوئی؛، گفتگوی ابی در: چپهمچنین قابل بازی    

 http://www.ofros.com/mosahebe/eshterak_mosahebeha.htm در:0833آذر 

 ( چرا سکوت؟ نظر سنجی از رفقا صباغ، باقری، پورعبداهلل و آسایش؛ پاسخ08۳8باقری، بهزاد .)-

دانشجو  روز مناسبت به «کام طبقه دات» سایت مطالب سلسله ز، ا08۳8های رفیق بهزاد باقری، آذر 

          Tabaghe.comبرگرفته از:  

 ( مصاحبه با محمد پورعبداهلل، ویژه08۳8پورعبداهلل، محمد .)  سلسله ، از08۳8نامه روز دانشجو، آذر 

 Tabaghe.comدانشجو برگرفته از  روز مناسبت به «کام طبقه دات» سایت مطالب
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 مطالب سلسله ،  از08۳8نامه روز دانشجو، آذر  (. مصاحبه با عابد توانچه، ویژه08۳8چه عابد )توان 

 Tabaghe.comدانشجو برگرفته از:   روز مناسبت به «کام طبقه دات» سایت

 ( نگاهی به جنبش دانشجویی چپ در دهه 08۳8ثقفی، محسن .)برگرفته از وبالگ نویسنده،   31

 http://mohsensaghafy.com/ArticleFa.aspx?Id=24قابل بازیابی در: 

 ( 083۳حجاریان، سعید.) زنی در باال معتقدم، هنوز هم به استراتژی فشار از پایین و چانه 

   قابل بازیابی در : ۳/3/083۳وگوی خبرگزاری فارس با سعید حجاریان در  گفت

https://www.farsnews.com/news/8508060195 

 ( 08۳1حسینی، حسین.)  در سودای یک مکتب پوسیده، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، قابل بازیابی

 borhann.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=1394در نشانی: 

 ( پا به پای دانشجویان در سنگر پیکار، مبارزه ادامه دارد، حزب توده ایران و 0831حزب توده .)

 ابل بازیابی در:  جنبش دانشجویی میهن ما. انتشارات حزب توده ایران، ق

http://www.tudehpartyiran.org 

 ( مصاحبه با نسیم سلطان بیگی، ویژه08۳8سلطان بیگی، نسیم .)  از 08۳8نامه روز دانشجو، آذر ،

 برگرفته از: ۳8-۳8به مناسبت روز دانشجو، صص« طبقه دات کام»سلسله مطالب سایت 

   Tabaghe.com 

 ( سرنوشت محتوم 08۳8عبدی، عباس .)،قابل بازیابی در نشانی: تحلیل جامعه شناختی سوم تیر 

https://groups.google.comforum#!topicpersianebooksq18eWjH45LY 

 تا( چپ دانشجویی، گفتگوی اشتراک با امین قضایی، در: قضایی، امین )بی 

http://www.eshterak.net 

 ( مصاحبه با سارا کرمانیان، ویژه08۳8کرمانیان، سارا .)  سلسله ، از08۳8نامه روز دانشجو، آذر 

 Tabaghe.comبرگرفته از:   ۳۳-۳8دانشجو،  صص  روز مناسبت به «کام طبقه دات» سایت مطالب

 ( چپ دانشجویی، گفتگوی اشتراک با حسن معارفی پور قابل بازیابی 0833معارفی پور، حسن .)

 در: 

 در: 0833آذر  ۳چهارشنبه  ،دانشجویان از هفت تن با اشتراک دانشجوئی، گفتگوی چپ 

http://www.ofros.com/mosahebe/eshterak_mosahebeha.htm 

 ( برما چه گذشت، تاریخچه کوتاهی از زایش چپ دانشجویی، شنبه 0833مومنی، محسن .)آذر  8

 www.akhbar-rooz.com، اخبار روز، قابل بازیابی در: 0833

 ،وی اشتراک با پریسا نصرآبادی قابل بازیابی در: چپ دانشجویی، گفتگ (.0833پریسا ) نصرآبادی 

 در: 0833آذر  ۳چهارشنبه  دانشجویان، از هفت تن با اشتراک دانشجوئی؛،گفتگوی چپ 

http://www.ofros.com/mosahebe/eshterak_mosahebeha.htm 
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 ها: یادداشت
i - ( و ۳(، )8(، )8(، )0با توجه به توافق به عمل آمده، به دانشجویان مصاحبه شده با عنوان مصاحبه شونده شماره )
 شود.  (  ارجاع داده می۳)
ii - رفت، عبارتند از:ها و نشریات مختلف که در بررسی حاضر مورد استفاده قرار گافراد مصاحبه شده توسط سایت 

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  مصاحبه با محمد پورعبداهلل در ویژه . 
 گفتگوی سایت اشتراک با سیامک امین   

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  مصاحبه با بهزاد باقری، در ویژه.  

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  مصاحبه با محمد پورعبداهلل در ویژه .  

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  ه در ویژهمصاحبه با عابد توانچ . 

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  مصاحبه با نسیم سلطان بیگی در ویژه . 

  .گفتگوی سایت اشتراک با امین قضایی 

 08۳8نامه روز دانشجو، آذر  مصاحبه با سارا کرمانیان در ویژه . 

 پور  گفتگوی سایت اشتراک با حسن معارفی 

 ریسا نصرآبادی گفتگوی سایت اشتراک با پ 
iii -  شناسایی و دسترسی به دانشجویانِ فعال در جنبشِ یاد شده، یکی از مشکالتِ بررسی حاضر بود. در این

های مجازی ای در شبکهتر )که از آنها مقاله یا مصاحبهبررسی ابتدا با مطالعه اکتشافی، فهرستی از فعالین معروف
ه برفی، معرفی افراد دیگر از آنها درخواست شد. با این وجود بسیاری از موجود بود( تهیه و با استفاده ازروش گلول

آمدند یا از کشور مهاجرت کرده و در دسترس نبودند یا دانشجویانی که در زمره افراد مهم و مطلع به شمار می
 د نیز استفاده شد. های مورد نیاز تحلیل، از گفتگوهای موجوحاضر به گفتگو نبودند لذا به ناچار برای گردآوری داده

iv - ها نبود. باور شود که ضدیت چپ با اسرائیل و امریکا به معنای بازیچه قرار گرفتن آنالبته کرمانیان یادآور می
البته این طور نبود که چپ این را نداند و »برداری شود ها بهرهشد از این رویکرد چپوی این است که تالش می

شناسم همان موقع هم به این مسئله واقف بودند ولی این که مواضع انی که من میبازی بخورد. دست کم بیشتر کس
شود شما موضع خودتان را ترک کنید. چپ از شود دلیل نمی شما یک جاهایی به مواضع جریان مخالف نزدیک می

 (۳8: 08۳8)کرمانیان، « این موقعیت استفاده خودش را کرد. حرف خودش را زد.


