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جنبش دانش جويی و نقشی كه اين جنبش در تحوالت آينده جامعه ،ايفا خواھد كرد و ھم اکنون که
در مقطع  ١٦آذر ،روز دانش جو قرار دارﯾم ،چه باﯾد کرد؟ و بررسی راه کارھای اساسی اﯾن جنبش،
مھم ترﯾن مباحث روز است.
در سه دھه اخير ،دانش جويان فعال ترين نيروی مقاومت در برابر تھاجمات گراﯾشات ارتجاعی و در
راس ھمه حکومت اسالمی بوده و در شرايط كنونی ،سازماندھی ھرگونه مبارزه جدی در جامعه،
بدون نقش فعال دانش جويان ناممكن است.
در تجمعات ،سمينارھا و جلسات مختلفی كه جھت بررسی اين جنبش و دشواری ھای كنونی آن و
خواست ھاﯾش در رابطه با سالگرد  ١٦آذر برگزار می شود بی شک ھمه شركت كنندگان بر نقش و
اھميت جنبش دانش جويی ايران در تحوالت و روندھای آتی جامعه تاكيد دارند.
دانش جويان فعال ترين نيروی اجتماعی ،سياسی و فرھنگی جامعه ايران ھستند و موضع و
عملكرد آنان نيز تاثيراتی به سزاﯾی بر تحوالت حال و آينده دارد .بنابراﯾن ،با توجه به نقش آن ھا ،به
عنوان خالق تر و فعال ترين و آگاه ترين بخش جوانان ايران ،نقش تعيين كننده ای در كل جنبش
جوانان ايران دارد.
دانشگاه و آموزش عالی نوﯾن در اﯾران ،قدمت زﯾادی ندارد .در قرن بيستم با ورود نھاد دانشگاه از
غرب به اﯾران ،نخستين نھاد آموزش عالی نوﯾن با نام دانشگاه تھران در اﯾران تاسيس شد .برخی
شھرھای بزرگ آن زمان از جمله شيراز ،اصفھان ،تبرﯾز و مشھد ھم از اﯾن نھاد بی نصيب نماندند.
دانشگاه ھا تاسيس شدند و رشته ھای اصلی و پاﯾه با بخش عمده ای از اساتيد خارجی و تعدادی
مشخص دانش جو کار خود را در اﯾران آغاز کردند.
سال ھای دھه  ٣٠تا  ٥٠شمسی دانشگاه ھا روند علمی خود را طی می کردند اما ھنوز در ابتدای
راه بودند .بسياری از رشته ھا تازه پاﯾه گذاری شده بود و ھنوز ھم بسياری از افراد به دليل نبود
رشته ھای دانشگاھی مورد عالقه راھی دانشگاه ھای خارج از اﯾران بودند.
در مقطع انقالب  ١٣٥٧مردم اﯾران ،تعداد دانش جوﯾان دانشگاه ھای کشور حدود  ١٥٠ھزار نفر بود و
امروز اﯾن تعداد پس از  ٣٣سال به چھار و نيم ميليون نفر رسيده است.
بر اساس اطالعات گروه آمار موسسه پژوھش و برنامه رﯾزی آموزش عالی ،جمعيت دانش جوﯾی
کشور در سال تحصيلی  ٨٩-٩٠برابر  ٤ميليون و  ١١٦ھزار و  ٥٩٣بوده است .مسعود ھادﯾان
دھکردی ،رﯾيس موسسه پژوھش و برنامه رﯾزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مھر اعالم کرد:
جمعيت دانش جوﯾی در سال تحصيلی  ٨٩-٩٠حدود  ١٠درصد بيش تر از جمعيت دانش جوﯾی در
سال تحصيلی گذشته اش بوده است.
اگر اﯾن افزاﯾش  ١٠درصدی را به عنوان ﯾک روند در افزاﯾش جمعيت دانش جوﯾی کشور در ھر سال
تحصيلی نسبت به سال تحصيلی قبلش بدانيم ،می توان دست به اﯾن برآورد زد که جمعيت دانش
جوﯾی کشور در سال تحصيلی  ٩٠-٩١بيش از  ٤٠٠ھزار نفر نسبت به سال  ٨٩-٩٠بيش تر
می شود .بنابراﯾن بر اساس اﯾن مدل ،جمعيت دانش جوﯾی کشور در سال تحصيلی  ٩٠-٩١به ٤/٥
ميليون نفر می رسد.
حکومت اسالمی ،با ھدف پاکسازی دانش جوﯾان و اساتيد چپ و سوسياليست و آزاد خواه و ھم
چنين اسالمی کردن دانشگاه ھا ،حرکت ارتجاعی »انقالب فرھنگی« راه انداخت و دانشگاه ھای
کشور را طی دو سال تحصيلی  ٥٩ - ٦٠و  ٦٠ - ٦١تعطيل کرد.
نگاھی اجمالی به دانشگاه ھای کشور و آموزش عالی نوﯾن در اﯾران و خواست ھای دانش جوﯾان و
نقش مھم آنان در تحوالت اجتماعی ،سياسی و فرھنگی کشور ،نشان می دھد که در اﯾن  ٣٣سال،
 ٥٠٧دانشگاه ،دانشکده ،آموزشکده ،مجتمع آموزش عالی ،موسسه آموزش عالی ،مرکز آموزش
عالی ،پژوھشگاه ،پژوھشکده و مراکز پژوھشی اعم از دولتی و غيردولتی در سراسر کشور فعاليت
دارند.
از اﯾن ميان تعداد  ٣٠٢مرکز به بخش دولتی و  ٢٠٥مرکز به بخش غيردولتی اختصاص دارد .عالوه بر
آن سه دانشگاه جامع علمی  -کاربردی ،پيام نور و آزاد اسالمی واحدھای تابعه ای را نيز دارند که
دانشگاه پيام نور با  ٩٩٣واحد ،دانشگاه جامع علمی  -کاربردی با  ٥٦٦مرکز و دانشگاه آزاد اسالمی
با  ٤٤١مرکز و واحد در اﯾن گروه قرار گرفته اند.
تعداد دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی داﯾر در کشور ،بالغ بر  ٢ھزار  ٢٧۶مرکز است که از اﯾن
ميان  ١١٩دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و  ۴۴دانشگاه و
دانشکده مستقل وابسته به وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
آمار تعداد دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی داﯾر در کشور نشان می دھد که دانشگاه جامع
علمی کاربردی بيش ترﯾن تعداد واحد دانشگاھی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتيب
دانشگاه ھای پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمی بيش ترﯾن تعداد واحد دانشگاھی در کشور را دارند.
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اﯾن سه دانشگاه ھم چنين بيش ترﯾن سھم را در برخورداری حتی شھرستان ھای کوچک ﯾا
دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند.
عبدﷲ جاسبی ،رﯾيس دانشگاه آزاد اسالمی ،امروز چھارشنبه  ٣٠شھرﯾور ماه  ،٩٠تعداد دانش
جوﯾان اﯾن دانشگاه در سال تحصيلی جدﯾد را ﯾک ميليون و  ٧٠ھزار نفر با  ٣٠ھزار عضو ھيئت علمی
اعالم کرده است.
عليرضا اژدر ،معاون دانشگاه پيام نور کشور ،دانش جوﯾان در حال تحصيل در واحدھای دانشگاھی
پيام نور را بالغ بر ﯾک ميليون و  ١٠٠ھزار نفر اعالم نموده است.
اکنون بيش از  ١٠٠ھزار عضو ھيئت علمی در دانشگاه ھای کشور مشغول آموزش ھستند .البته
آموزش عالی در اﯾران با توجه به سياست ھای ارتجاعی و علم ستيز حکومت اسالمی ،از کيفيت
پاﯾينی برخوردارند.
از دﯾگر شاخص ھای قابل توجه در طول تارﯾخ آموزش عالی نوﯾن در اﯾران ،حضور زنان در دانشگاه
ھا است .به طوری که در سال ھای اخير دختران  ٦٠درصد ورودی دانشگاه ھا را به خود اختصاص
داده اند.
بر اساس آمار رسمی اعالم شده ٥٨/٧ ،درصد کل دانش جوﯾان شاغل به تحصيل در مراکز دولتی را
زنان تشکيل داده اند .اﯾن آمار در بخش غيردولتی  ٤٢/٣درصد بوده است و بيش ترﯾن تعداد آن ھا در
مقطع کارشناسی است.
در حال حاضر در ھمه  ٣١استان کشور دانش جو وجود دارد .اما با اﯾن حال تمرکز  ٤٦درصد از کل
دانش جوﯾان کشور در  ٥استان تھران ،اصفھان ،خراسان رضوی ،خوزستان و فارس صورت گرفته
است.
در دو سال اخير ،برخی از تحليل گران از افت جنبش دانش جويی سخن گفته اند .پس از سركوب
حركت  ١٣٨٨و برخورد جناﯾت کارانه و غيرانسانی با حركات اعتراضی در اﯾن سال ،تحرک جنبش
دانش جوﯾی نيز محدود گرديده و پس از سال  ،٨٨ما شاھد تظاھرات بزرگ از نوع تظاھرات پس از
وقايع كوی دانشگاه و سال  ٨٨نيستيم.
اين خصوصيت جنبش دانش جويی و ھر جنبشی است كه پس از ھر سركوب گسترده ،تا مدتی
اشكال ديگری از مبارزه و اعتراض را پيش می گيرد .اما پس از مدتی اعتراضات بعدی را در ابعادی
وسيع تر و با خواست ھا و شعارھای راديكال تر سازمان دھی می کند .تاکنون جنبش دانش جوﯾی،
ھزينه ھای سنگينی را در راه مبارزات خود پرداخت کرده است.
ھم اکنون مھم ترﯾن چه باﯾد کرد در جنبش دانش جوﯾی ،امر تشکل و مبارزه متحد و آگاھانه
سراسری است؛ دانش جويان نيازمند تشكل ھايی ھستند كه بتواند تمامی و ﯾا بخش چشم گيری
دانش جويان را نمايندگی كند .تنھا تشكلی كه می تواند در اين مقام قرار گيرد شوراھای دانش
جويی منتخب خود دانش جويان است .در چنين شوراھاﯾی ،دانش جويان با گرايشات گوناگون می
توانند حضور داشته باشند و تركيب اﯾن شوراھا انعكاس مجموعه جنبش دانش جويی خواھد بود.
نماﯾندگان شوراھا و ﯾا ھر اسم دﯾگری برای خود برگزﯾند قاعدتا باﯾد منتخب دانش جويان باشد .اﯾن
تشکل ھا ،وظيفه دفاع از منافع عمومی دانش جويان را عھده دار خواھند بود .دفاع از منافع صنفی
 سياسی دانش جويان ،طبيعتا از اصلی ترﯾن و مركزی ترين وظايف اين تشكل ھاست.جنبش دانش جوﯾی ،در عين حال از منافع کل جامعه ،به وﯾژه مبارزه کارگران ،زنان ،جوانان،
روشنفکران و ھنرمندان نيز دفاع می کند.
اما موانع و دشواری ھای كنونی جنبش دانش جويی در خودسازمان دھی سراسری ،شبيه ھمان
دشواری ھای كل جنبش ھای اجتماعی دﯾگر چون جنبش کارگری و جنبش زنان و غيره است.
ﯾک مشكل دﯾگر جنبش دانش جويی ايران ،وجود رابطه و تالش احزاب در تاثيرگذاری بر جنبش دانش
جويی است .برقراری رابطه با احزاب و سازمان ھا و تبادل نظر و مشورت و ھمکاری به خودی خود
اشکالی ندارد .اشکال مھم آن جاست که برخی از اﯾن سازمان ھا و احزاب نسبت به جنبش ھای
اجتماعی ،نگرش سکتارﯾستی و ابزاری دارند و سعی می کنند به ھر بھاﯾی شده آن را به زاﯾده
تشکيالتی خود تبدﯾل کنند .چنين نگرشی تاکنون ضربات زﯾادی به جنبش دانش جوﯾی ،کارگری و
زنان زده است.
ﯾک کمبود مھم جنبش دانش جوﯾی در دو سال اخير خروج تعداد زﯾادی از فعالين سياسی اﯾن
جنبش ،از کشور است .فشارھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی در جامعه اﯾران ،به
حدی سنگين است که بخشا فعالين جنبش ھای اجتماعی ،سياس و فرھنگی ناچارا کشور را ترک
می کنند .در اﯾن ميان ،فرار مغزھا و دانش آموختگان از اﯾران ،به واژه ھاﯾی طبيعی تبدﯾل شده اند.
حتی ان بخش از دانش جوﯾانی که با بورسيه دولتی به خارج اعزام می شوند تعداد کمی از آن ھا،
پس از پاﯾان تحصيالت خود به اﯾران برمی گردند.
مطابق گزارش ھای اراﯾه شده از سوی اداره کل بورس و امور دانش جوﯾان خارج ،در سال  ٨١جمعا
ﯾک ھزار و  ٢٦٦دانش جوی مشغول به تحصيل در خارج از کشور وجود داشته که از ميان اﯾن عده به
ترتيب  ٢٨ /١٣درصد افراد در دانشگاه ھای انگلستان ١٢/٢ ،درصد در دانشگاه ھای کانادا و ١١/٥
درصد در فرانسه مشغول به تحصيل ھستند.
طبق آمار اﯾن اداره کل ،در سال  ٨١تعداد  ١٥٧نفر از دانش جوﯾان اعزامی به کشور مراجعت کردند و
اﯾن در حالی است که بر اساس آمار سال  ٧٧و  ٧٨به طور متوسط  ١٧٥نفر جھت ادامه تحصيل در
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دوره ھای دکترای کامل به خارج از کشور اعزام شده اند و انتظار می رود تا سال  ٨١به ھمين تعداد
به کشور مراجعت نموده باشند.
شاﯾان ذکر است که از  ٢٤٠مدال آوری که در المپيادھای مختلف شرکت کرده بودند  ١٢٠نفر آن ھا
تاکنون از کشور خارج شده که از اﯾن ميان بيش ار  ٩٠نفر در اﯾالت ھای مختلف آمرﯾکا اقامت کرده
اند.
براساس گزارش صندوق بين المللی پول ،اﯾران از نظر مھاجرت در بين  ٩١کشور در حال توسعه و
توسعه نيافته جھان رتبه نخست را دارد به نحوی که ساليانه  ١٥٠تا  ١٨٠ھزار تحصيل کرده از اﯾران
خارج می شوند.
آمار صندوق بين المللی پول و نتاﯾج مطالعات در  ٦١کشور نشان دھنده اﯾن است که افراد دارای
تحصيالت عالی ،بيش ترﯾن نرخ مھاجرت را دارند و جھت کلی اﯾن حرکت نيز از سوی کشورھای کم
تر توسعه ﯾافته به سمت کشورھای توسعه ﯾافته به خصوص آمرﯾکا بوده است.
بر اساس آمار اراﯾه شده از سوی بنياد علمی آمرﯾکا ،در ميان مھاجران مقيم اﯾن کشور پس از
کشورھای ھند و چين ،کشور اﯾران در رتبه سوم قرار دارد و به ترتيب از اﯾن کشورھا  ١٦٥ ،٢٢٨و
 ١٠٥ھزار نفر با تحصيالت عالی به آمرﯾکا مھاجرت کرده اند و چنان چه به جمعيت اﯾن سه کشور
توجه شود ،رتبه نخست مھاجرت نخبگان به آمرﯾکا را در جھان کشور ما از آن خود کرده است .ھم
چنين بيش از  ٨٠درصد برگزﯾدگان المپيادھای علمی سال ھای اخير و اکثر رتبه ھای دو رقمی کنکور
جذب دانشگاه ھای خارجی و به وﯾژه آمرﯾکا شده اند که بيش تر آن ھا اندﯾشه بازگشت به کشور را
ندارند ،ضمن اﯾن که  ٩٠نفر از  ١٢٥استعدادھای درخشان کشور ،ﯾعنی  ٧٢درصد از کسانی که در
سال ھای اخير در المپيادھای جھانی رتبه کسب کرده اند در حال حاضر در دانشگاه ھای آمرﯾکا
تحصيل می کنند که اميد به بازگشت شان به کشور حداکثر  ٣درصد است.
ﯾکی از اصلی ترﯾن فشارھا بر دانشگاه و دانشگاھيان ،توسط دولت و گراﯾشات ارتجاعی مذھبی
اعمال می شود .ھمان طور که در باال نيز اشاره کردﯾم حکومت اسالمی ،به مدت دو سال دانشگاه
ھا را تعطيل کرد تا اﯾن مراکز علم و دانش را اسالمی کند .اما تجربه سه دھه اخير نشان داده است
که حکومت اسالمی در اﯾن راه ،پيشرفت چندانی نداشته و به ھمين دليل خامنه ای و دﯾگر سران
مرتجع حکومت در سخن رانی ھای خود ،ھم چنان به اسالمی کردن دانشگاه ھا و بومی  -اسالمی
کردن دروس دانشگاھی تاکيد می ورزند.
حقيتا انقالب فرھنگی حکومت اسالمی ،لطمات بزرگ انسانی و علمی بزرگی به جامعه اﯾران زده
است .از خمينی تا خامنه ای ،از سروش تا رفسنجانی ،از موسوی تا خاتمی و احمدی نژاد ،ھمه و
ھمه در سرکوب جنبش ھای اجتماعی جامعه اﯾران ،از دستگيری و شکنجه و اعدام و ترور فعالين
سياسی ،اجتماعی و فرھنگی نقش داشتند و دارند .بنابراﯾن ،ھدف مبارزه رادﯾکال و انقالبی
سرنگونی کليت حکومت اسالﯾم است و نه جناحی از آن.
به تازگی رﯾيس پژوھشگاه علومانسانی و مطالعات فرھنگی ،از بازنگری در  ۵۵۵درس منتخب از
ميان  ٣٨رشته علوم انسانی خبر داده است .به گزارش خبرگزاری فارس ،حميدرضا آيت اللھی
رﯾيس پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در نشستی
خبری با بيان اين که  ٣ھزار و  ٢١نفر از استادان در ارتباط با  ۵۵۵درس منتخب از ميان  ٣٨رشته که
برای بازنگری انتخاب شده بودند ،ھمکاری داشتند ،گفت :با توجه به کاستی ھای متعدد رشته ھای
علوم انسانی در کشور که روز آمد نبود و مناسب فرھنگ ايرانی اسالمی نبود ،بر ھمين اساس با
توجه به يکی از دغدغه ھای جدی مقام معظم رھبری تعدادی از منابع مورد بازنگری قرار گرفت.
به گفته او ،برخی از سرفصل ھا و منابع دروس کارشناسی رشته ھای علوم انسانی بيش از ٢٠
سال تغيير نکرده بود بنابراين ،براساس ماموريتی که وزارت علوم به پژوھشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرھنگی محول کرد ،قرار شد در مرحله اول ،طرح بازنگری سرفصل ھا و منابع دروس
کارشناسی  ٣٨رشته با ھمياری استادان ،پژوھشگران و متخصصان صورت بپذيرد.
حميدرضا آيت اللھی ،درباره تعداد دروس انتخاب شده برای بازنگری سرفصل ھا و منابع گفت:
اقتصاد با  ٢٩درس ،تاريخ با  ١٣درس ،حقوق با  ٢١درس روانشناسی با  ۵٠درس ،زبان و ادبيات
انگليسی با  ١٣درس ،زبان و ادبيات فارسی با  ١٣درس ،علوم اجتماعی با  ٢٣۶درس ،علوم تربيتی
و مشاوره با  ٢٣درس ،علوم سياسی با  ٢٢درس ،فلسفه با  ٩٠درس ،مديريت با  ١٧درس و
ارتباطات و روزنامه نگاری با  ٢٨درس ،دروس انتخاب شده برای بازنگری سرفصل ھا و منابع
ھستند .به گفته او ،رشته علوم اجتماعی با  ٢٣۶درس و رشته ھای تاريخ زبان و ادبيات انگليسی و
زبان و ادبيات فارسی با  ١٣درصد به ترتيب بيش ترين و کم ترين دروس بازنگری شده را به خود
اختصاص داده اند.
ھم زمان با اجراﯾی شدن پروژه اسالمی کردن دانشگاه ھا ،آﯾت ﷲ مصباح ﯾزدی ،از مجرﯾان اﯾن
طرح ،از دولت خواست تا »اراده جدی« داشته باشند .او ،مشخصا به نقد رشته روان شناسی
پرداخت و گفت »کل نظام« باﯾد به اسالمی شدن محيط آکادميک کشور کمک کند .او از »آتشی
عظيم« سخن گفت که »فرھنگ ما« را تھدﯾد می کند و ھر کس به اندازه توان خود باﯾد برای مھار آن
گام بردارد.
»ابزار و مقدمات اساسی در زمينه تحول علوم انسانی نياز است و پشتوانه در زمينه تغيير علوم
حرف اول را می زند «.اﯾن حرف کسی است که به وﯾژه در دو سال گذشته ،دغدغه وﯾژه ای نسبت
به اسالمی کردن فضای آکادميک کشور داشته است.
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آﯾت ﷲ محمدتقی مصباح ﯾزدی ،روز چھارشنبه  ٢۵آبان  ،١٣٩٠در ھماﯾش گروه ھای تخصصی تحول
در علوم انسانی به حاميان اسالمی شدن دانشگاه ھا اﯾن »نوﯾد« را داد که خداوند به آن ھا
»کمک« خواھد کرد .او که در شھر قم سخن رانی می کرد گفت» :با وجود ھمه سختی ھا اگر
کسانی اراده جدی در زمينه اسالمی سازی علوم داشته باشند می توانند علوم انسانی را اسالمی
کرده و قدم سنجيده و حساب شدهای را بردارند و بدون تردﯾد خداوند آن ھا را کمک می کند«.
اﯾن سخنان مصباح ﯾزدی ،نشان می دھد که حکومت اسالمی ،پس از سی و سه سال ھنوز موفق
به اسالمی کردن دانشگاه نشده است .او ،می گوﯾد» :باﯾد کل نظام به ﯾک عزم ملی بپردازند تا با
تبيين و اصالح اﯾن وضعيت ،اسالمی شدن علوم انسانی صورت گيرد«.
پروژه اسالمی کردن دانشگاه ،به وﯾژه در دولت نخست محمود احمدی نژاد تشدﯾد شد .چھار سال
پيش ،محمد مھدی زاھدی ،وزﯾر علوم دولت نھم در نشستی با آﯾت ﷲ مصباح ﯾزدی از برنامه رﯾزی
برای آن طی  ۵سال آﯾنده خبر داد و اظھار اميدواری کرد که »با برنامه ريزی ھای منسجم به جايی
برسيم که ھنگام ورود به دانشگاه حس کنيم به يک دانشگاه اسالمی قدم گذاشته ايم«.
محمود احمدی نژاد ،خود در صف مقدم اﯾن پروژه قرار داشت .او و حاميانش از آغاز دولت نھم
صراحتا از لزوم تصفيه اساتيد سكوالر ،ليبرال و ماركسيست سخن گفته اند .نخستين جرقه ھا
شھريور سال  ،٨۵يك سال پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد زده شد؛ ھنگامی كه احمدی
نژاد در جمع گروھی از دانش جويان ،نظام آموزشی ايران را به » ١۵٠سال حاکميت سکوالريسم«
متھم کرد و از دانش جويان خواست برای تغيير نظام آموزشی ھمکاری کنند.
اﯾن جرقه پس از آن شعله ور شد که دو سال پيش ،سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی ،پس
از نماﯾش انتخابات رﯾاست جمھوری سال  ٨٨و راه پيماﯾی ھای ميليونی و نقش گسترده جوانان در
اﯾن راه پيماﯾی ھای اعتراضی ،از افزاﯾش دانش جوﯾان علوم انسانی در دانشگاه ھا شکوه کرد.
خامنه ای ،در توضيح نگرانی ھای خود گفته بود» :آموزش اﯾن علوم انسانی در دانشگاه ھا منجر به
تروﯾج شکاکيت و تردﯾد در مبانی دﯾنی و اعتقادی خواھد شد«.
حاال آﯾت ﷲ مصباح ﯾزدی که از نزدﯾکان و ھم فکران خامنه ای است و حتی فيلمی از تالش وی
برای بوسيدن پای رھبر حکومت اسالمی در ﯾک دﯾدار منتشر شده ،به نظر او اشاره کرده تا محکم تر
رشته ھای »ضد اسالمی« را معرفی کند که روان شناسی ﯾکی از آن ھا است.
مصباح ،می گوﯾد» :بر اساس فرماﯾش مقام معظم رھبری ،روانشناسی ﯾکی از علومی بوده که
دارای پاﯾه ھای ضد اسالمی است«.
دانشگاه عالمه طباطباﯾی ،در آغاز سال تحصيلی  ١٣رشته مرتبط با علوم انسانی را از ليست رشته
ھای خود حذف کرد .رشته ھای جامعه شناسی و روانشناسی از جمله قربانيان سياست ھای
ارتجاعی دولت محمود احمدی نژاد بودند .ھمان دو رشته که به غير از مصباح ،رﯾيس دستگاه
قضاﯾی حکومت نيز مخالف آن ھا است .تابستان سال  ،٨٩آﯾت ﷲ صادق الرﯾجانی ،در انتقاد از
تدرﯾس اﯾن رشته ھا در دانشگاه ھا پرسيده بود» :چه معنی دارد در کشور خود تئوری ھاﯾی درباب
روانشناسی و جامعه شناسی تروﯾج کنيم که بر پيش فرض ھاﯾی استوار است که به ھيچ وجه با
پيش فرض ھای دﯾنی ما ھماھنگی و ھم خوانی ندارد«.
طرح ھاﯾی ھم چون جداسازی کالس ھای دانش جوﯾان دختر و پسر ،اسالمی کردن واحد ھای
درسی ،حذف واحد ھای درسی علوم انسانی ،حذف برخی رشته ھای علوم انسانی ،و حتی
اسالمی کردن سئوال ھای کنکور کارشناسی ارشد در برخی رشته ھا از جمله تالش ھای دولت در
شش سال اخير برای اجرای نظرﯾات خامنه ای و مصباح بوده است.
معاون فرھنگی و اجتماعی وزﯾر علوم ماه گذشته در ﯾک کنفرانس مطبوعاتی ،اسالمی کردن
دانشگاه ھا را قانونی ناميده بود؛ قانونی که به گفته او ،از  ٢۴سال پيش مطرح بوده است.
غالمرضا خواجه سروری ،گفته بود روسای دانشگاه ھای کشور  ٧کار گروه تشکيل داده اند تا
اسالمی کردن را »عملياتی« کنند .به گفته او» :وزارت علوم درصدد است كه اسالمی كردن
دانشگاه ھا را در محتوا و باطن عملی كند اگرچه به ظواھر نيز در اين راستا توجه می كنيم«.
اخيرا سخن گوی کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ھشتم نيز گفته کامران دانشجو مصمم است
در سال جاری دانشگاه ھا را از لحاظ شکل و محتوا به آموزه ھا و ارزش ھای اسالمی و به طور کلی
اسالمی کردن دانشگاه ھا نزدﯾک کند .دانشجو ،وزﯾر علوم ،و از اصلی ترﯾن طرفداران اسالمی کردن
محيط دانشگاه ھا در کشور ،معتقد است» :حتی االمکان باﯾد از اختالط بی مورد دانش جوﯾان دختر
و پسر جلوگيری شود و اﯾن سياستی است که خانواده ھا ،مجلس ،روحانيت و عالقمندان به نظام،
مراجع تقليد بر روی اجرای آن تاکيد دارند«.
وقاﯾع  ١٦آذر  ،١٣٣٢انقالب  ،٥٧انقالب فرھنگی  ١٨ ،٥٩تير  ٧٨و اعتراضات ميليونی سال ،١٣٨٨
وقاﯾع تارﯾخی مھم و نقط عطف ھاﯾی ھستند .در وقاﯾع اﯾن دوره ھا ،ھر بار کارگران ،زنان ،دانش
جوﯾان ،جوانان ،روشنفکران و ھنرمندان به ميدان آمدند تا مستقيما سرنوشت خود را به دست
خوﯾش رقم بزنند با سرکوب ھای وحشيانه حکومت ھای سرماﯾه داری مواجه شدند و بھای بسيار
سنگينی پرداختند .ﯾک دليل مھم اﯾن وضعيت ،عدم شفاف بودن صف بندی ھا و استراتژی انقالبی و
رادﯾکال و کارگری کمونيستی با گراﯾشات رفرميستی و ليبرالی و مذھبی و ناسيوناليستی و غيره
بوده است .اصوال اﯾن تجارب تاکنونی ما را باﯾد به اﯾن واقعيت برساند که اگر جنبش ھای اجتماعی
رادﯾکال و انقالبی مستقل از جناح ھای حکومتی و رفرميست ھا و اصالح طلبان و ليبرال ھا ،شعارھا
و خواست ھا و اھداف و استراتژی طبقاتی خود را مطرح نکنند ھر تغيير تازه ای ھم در جامعه ما
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پدﯾد آﯾد شاﯾد ھم چون گذشته چيزی نصيب کارگران ،زنان و دانش جوﯾان و به طور کلی آزادی
خواھان و محرومان جامعه و مردم تحت ستم نخواھد شد .تغييراتی که ھمين امروز در ليبی و مصر
و قبل از اﯾن ھا نيز در عراق و افغانستان شاھد آن بودﯾم ،ھرگز به نفع مردم اﯾن کشورھا و رفاه و
امنيت و آزادی ھای فردی و جمعی آن ھا منجر نشده است .به خصوص که در شراﯾط حاضر صفی
از اصالح طلبان حکومتی نا ناسيوناليست ھا و شوﯾنيست ھا و ليبرال ھا را با شعار عوام فرﯾبانه
»دخالت انسان دوستانه« راه انداخته اند و ﯾکی پس از دﯾگری در مقابل مامورﯾن دست چندم دولت
ھای قدرت مند غربی سر تعظيم فرود می آورند تا آمرﯾکا و ناتو با موشک ھا و ھواپيماھای مجھز به
بمب ھای چند تنی خوشه ای و شيمياﯾی و اتمی وﯾران گر ،در اﯾران نيز ھمانند ليبی دخالت »انسان
دوستانه« کنند و چلبی ھا و کرزای ھا را به قدرت برسانند را باﯾد بی وقفه افشا کرد .واقعا اﯾن
اصالح طلبان حکومت اسالمی و ھواداران آن در داخل و خارج کشور ،موجودات عجيبی ھستند؟! ﯾک
دست شان در دست بخشی از حاکميت ارتجاعی اسالمی و ﯾک دست شان در دست دولت ھای
قدرت مند است .و ھر کدام به اﯾن ھا امکانات مالی و سياسی بدھد سر بر آستان او می گذارند.
بنابراﯾن ،جنبش ھای اجتماعی و جنبش دانش جوﯾی نباﯾد اجازه دھند ھم چون گذشته ،به عنوان
ابزاری مورد بھره برداری سياسی گراﯾشات رنگارنگ بورژوازی واقع شود.
جنبش دانش جوﯾی ،اصوال در ھمه جھان ،ماھيتی انسان دوستانه ،برابری طلبانه و چپ دارد .در
اﯾران نيز دانشگاه به وﯾژه از مقطع  ١٦آذر  ٣٢تا انقالب  ،٥٧سنگر گراﯾش چپ بوده اند .اما به وﯾژه در
دھه نخست حکومت اسالمی ،اﯾن جنبش ھم چون جنبش ھای دﯾگر ،شدﯾدا سرکوب شد و تاکنون
نيز در امر پيش برد مبارزه خود ،بھای گزافی پرداخت کرده است .دانش جوﯾان چپ و مبارز در اﯾن
سه دھه اخير ،ھر موقع فرصتی تارﯾخی گير آورده اند رھبری گراﯾش چپ و سوسياليستی را در
راس اﯾن جنبش قرار داده اند .در اﯾن سه دھه ،جرﯾانات راستی که در راس جنبش دانش جوﯾی
اﯾران قرار گرفته اند ،اغلب دست ساخته دولت بودند.
به اﯾن ترتيب ،ھمه شواھد و مواضع سران حکومت نشان می دھند که پروژه اسالمی کردن
دانشگاه ھا ،به طور جدی تر از ھمان سال  ١٣۵٩آغاز شده و ھم چنان در جا می زند و دليل اصلی
عدم پيشرفت شان ،پوچ و بی محتوا بودن بحث ھای اسالمی  -بومی کردن دانشگاه ھا از ﯾک سو و
اعتراض و مقاومت دانش جوﯾان و برخی از اساتيد دانشگاه ھا از سوی دﯾگر است .تشکل ھای
صنفی  -سياسی دانش جوﯾان ،ھر گز در مقابل اﯾن تعرض ارتجاعی اسالمی حکومت به دانشگاه
ھا ،خاموش نبوده اند .ھمين ماه گذشته ،ھزاران تن از دانش جوﯾان کشور در اعتراض به سياست
ھای دانش جوﯾی دولت ،دست به تجمعات اعتراضی زدند .آن ھا در اﯾن تجمعات از جمله به پروژه
اسالمی کردن دانشگاه ھا ،تغيير سرفصل ھا و حذف رشته ھای علوم انسانی و علوم اجتماعی،
سھميه بندی در رشته ھای مختلف با ھدف کاھش تعداد دانش جوﯾان دختر ،تفکيک جنسيتی در
کالس ھا ،تدوﯾن آﯾين نامه ھای انضباطی جدﯾد برای افزاﯾش محدودﯾت ھای دانش جوﯾان در محيط
دانشگاه اعتراض کرده بود.
در ماه ھای اخير تجمع ھای اعتراضی در دانشگاه ھای اميرکبير ،زنجان ،کردستان ،دانشگاه شھر
کرد ،دانشگاه يزد و ،...برگزار شده است .ھم چنين تابستان امسال نيز  ٩استاد دانشگاه علم و
صنعت تھران به رﯾيس مجلس شورای اسالمی نامه ای نوشتند و به محدود کردن ظرفيت پذﯾرش
دانش جوﯾان دختر در دانشگاه ھا اعتراض نمودند.
بی شک ،مھم ترﯾن تفاوت موجود در قياس با دوران ابتدای انقالب سال  ١٣۵٧مردم اﯾران ،تحوالت
چشم گير کمی و کيفی در دانشگاه ھا و گراﯾشات سياسی درون جنبش دانش جوی کشور است
که قابل مقاﯾسه با آن دوران نيست .ھم اکنون رقم دانشگاه ھا و مراکز عالی ،ده ھا برابر افزاﯾش
ﯾافته است؛ جنبش دانش جوﯾی در اﯾن سه دھه ،تحوالت بی شمار سياسی و اجتماعی و فرھنگی
را از سر گذرانده و تجارب فراوانی کسب کرده است؛ شعارھا و مطالبات جنبش دانش جوﯾی با
واقعيات ھای زندگی اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی نه فقط دانشگاھيان ،بلکه با کل
جامعه اجين شده است و جنبش دانش جوﯾی خود را متحد واقعی جنبش کارگری ،جنبش زنان،
جنبش بی کاران و جوانان و مردم تحت ستم سراسر اﯾران می داند .به عالوه مھم تر از ھمه ،چندﯾن
سال است که جنبش دانش جوﯾی با صدای بلند شعار »سوسياليسم ﯾا بربرﯾت« را سر می دھد و
به انواع و اقسام اھداف و استراتژی ھای سرماﯾه داری و ليبرالی را تجربه کرده و به نقد آن ھا
رسيده است.
رسالت جنبش دانشجوﯾی اﯾن است که طرح مطالبات واقعی مردم و تحقق آرمان ھای انسانی
خالق و پوﯾا و رشد ﯾابنده و جھان شمول باشد .جنبش دانش جوﯾی ،ھم چنين باﯾد از نزدﯾک نيازھا،
مشکالت و مطالبات مردم را پيگيری کند و مستقل از جناح بندی ھای حکومتی و دخالت نادرست و
غيراصولی ھر حزب و سازمانی به آن مسائل بپردازند.
جنبش دانش جوﯾی ،ھم چنين باﯾد منتقد سياست ھا و ضعف ھای خود باشد و نقاط ضعف و قوت
خود را جمع بندی کند و به کار بندد .اﯾن نقدھا و جمع بندی ھای فعالين جنبش دانش جوﯾی ،باﯾد
بدون مالحظه نفوذھا و فشارھای بيرونی ،مسير و ھدف خود را به صورت مستقل و متناسب با
نقش و توان و جاﯾگاه واقعی جنبش شان صورت گيرند و سياست ھا و خط مشی ھای مناسبی را
نيز اتخاذ کنند .و اجازه ندھد که گروه ھا و افراد و احزاب فرصت طلب و سکتارﯾست ،در تغيير اھداف
واقعی و طبيعی جنبش دانش جوﯾی تاثير منفی بگذارند .از اﯾن رو ،جنبش دانش جوﯾی ،ﯾک جنبش
خالق و پوﯾا و خودآگاه است که تنھا به رشد و گسترش و پوﯾاﯾی آزادی ،برابری ،عدالت در دانشگاه
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و جامعه فکر کرده و سخن گو و نماﯾنده منافع عمومی مردم آزاده است؛ نه ابزار حاکميت و جناح
بندی ھا آن و ﯾا سازمان ھا و احزاب سياسی اپوزﯾسيون .جنبش ھا ،ھمواره مقدم بر سازمان ھا و
احزاب ھستند.
بر اﯾن اساس ،دانشگاه به عنوان نھادی که مرکز علم و دانش و خالقيت است به ھمه مردم آزاده
جامعه تعلق دارد و به ھيچ وجه قابل تسخير باندھای حکومتی و احزاب و گروه ھا و جرﯾانات
سياسی اپورتونيست و ارتجاعی نيست.
از سوی دﯾگر ،روشن است که جنبش دانش جوﯾی اﯾران روزھای سختی را می گذراند .دانش
جوﯾان ،بسياری در زندان به سر می برند و دانش جوﯾان فعال حاضر در دانشگاه ھا ،ھمواره از سوی
نھادھای امنيتی مورد تھدﯾد قرار می گيرند .حکومت ،فضای سنگين امنيتی  -پليسی را در دانشگاه
ھا حاکم کرده است .در طی دو سال گذشته ،امکان فعاليت از دانش جوﯾان سلب شده و نشرﯾات
آن ھا توقيف شده اند .حاصل اﯾن سرکوب ھا ،ھزاران مورد بازداشت فعاالن دانش جوﯾی ،صدور
احکام انضباطی و قضاﯾی سنگين برای دانش جوﯾان ،توقيف گسترده نشرﯾات دانش جوﯾی،
تعطيلی دفاتر تشکل ھای دانش جوﯾی ،صدھا مورد حکم محروميت از تحصيل برای دانش جوﯾان و
حتی کشتن تعدادی از دانش جوﯾان در جرﯾان اعتراضات مردمی سال  ٨٨و ﯾا در فاجعه کھرﯾزک و
زندان اوﯾن و غيره بوده است.
ھم چنين تعداد کثيری از فعاالن شناخته شده جنبش دانش جوﯾی از کشور خارج شده و به ناچارا
زندگی در تبعيد را تجربه می کنند .بنابراﯾن ،در حال حاضر ھزﯾنه فعاليت سياسی در دانشگاه ھای
کشور ،بسيار باالست به طوری که امروز ،کم تر دانش جوی فعال سياسی ،اجتماعی و فرھنگی در
اﯾران ،وجود دارد که پرونده ای در کميته ھای انضباطی ﯾا محاکم قضاﯾی نداشته باشد و به طور
موقت و ﯾا دائم از تحصيل محروم نگردد .اما کم نيستند آن بخش بخش از فعالين سياسی دانش
جوﯾی چپ و سوسياليست و آزادی خواه که آگاھانه ھزﯾنه می پردازند و حاضر به سکوت در قبال
فشاھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی نستند .به عالوه سکوت در مقابل تعرض
حاکميت ،به معنای تن دادن به خشونت و ترور و وحشت حکومت و گردن گذاشتن به وضع موجود
است که خود ﯾک نوع خودکشی سياسی و اجتماعی برای ھر فعال سياسی و به طور کلی برای
کل جامعه است .از اﯾن رو ،با وجود تمامی فشارھای ارگان ھای امنيتی و قضاﯾی حکومت بر جنبش
دانش جوﯾی ،کماکان دانش جوﯾان فعال ،ھمواره برای برون رفت از وضعيت موجود و تغيير آن ،تالش
می کنند .جنبش دانش جوﯾی ،به سھم خود ھرگز اجازه نخواھد داد حکومت اسالمی به حاکميت
وحشيانه و غيرانسانی خود ادامه دھد.
جنبش دانش جوﯾی اﯾران ،در ميان جنبش ھای اجتماعی و سياسی معاصر نظير جنبش کارگری،
جنبش زنان ،بی کاران ،جوانان؛ جنبش محيط زﯾست و ،...دارای ظرفيت ھای بيش تری برای به
چالش کشيدن حاکميت است .اﯾن جنبش ،در مخالفت با ساختار قدرت ،صراحت بيش تری داشته و
ھم مطالباتش »ساختارشکنانه تر« بوده است .از اﯾن رو ،جنبش دانش جوﯾی ،ھمواره در ھر حرکت
اعتراضی خود ،سران و مقامات و مسئولين حکومت را به وحشت می اندازد.
در  ١٦آذر ،روز دانش جوی ،از جمله می توان شعارھا و خواست ھای زﯾر را مطرح کرد :خروج
نيروھای انتظامی و امنيتی از دانشگاه ھا و مدارس عالی و خوابگاه ھای دانش جوﯾی؛ لغو ھمه
احکام انظباطی عليه دانش جوﯾان؛ باز گرداندن دانش جوﯾان اخراجی به دانشگاه ھا برای ادامه
تحصيالت شان؛ منع دخالت نيروھای انتطامی و گروه ھای امر به معروف و نھی از منکر در مسائل
خصوصی و به وﯾژه در روابط عاطفی و جنسی دانش جوﯾان؛ لغو گزﯾنش دانش جو و ﯾا استاد و
مدرس دانشگاه ھا و مدارس عالی عمومی بر اساس اعتقادات دﯾنی ،جنسيت ﯾا منشا ملی؛ لغو
سھميه بندی دانش جوﯾی بر اساس جنسيت و ﯾا بر اساس وابستگی به نھادھای حکومتی؛ حذف
معيارھای مبتنی بر جنسيت ،مذھب ،عقيده ،مليت در زمينه اعطای بورس و کمک تحصيلی ،مسکن
دانش جوﯾی ،انتخاب رشته و غيره؛ حق تدرﯾس و تحصيل به زبان ھای ملت ھای غيرفارس ساکن
سراسر کشور؛ پرداخت حقوق زمان بی کاری به ميزان دست کم حداقل مزد برای ھمه بی کاران
کشور؛ برقراری بيمه درمانی و بھداشتی؛ لغو ھرگونه سانسور؛ لغو کار کودکان و تامين زﯾست و
زندگی و تحصيل کودکان کار و خيابانی؛ آزادی تشکل ھا و نشرﯾات مستقل دانش جوﯾی؛ آزادی
ھمه زندانيان سياسی؛ منع ھر گونه شکنجه جسمی و روانی؛ لغو قوانين ضدانسانی چون اعدام و
سنگسار؛ معرفی ھمه کسانی که در شکنجه ھا ،کشتارھا ،ضرب و شتم ھا و تجاوزات به عنوان
آمر و عامل نقش داشته اند؛ و...
شانزدھم آذر امسال ،شاﯾد جبش دانش جوﯾی جرقه دﯾگری برای آغاز مبارزه ای پيگير ھم چون
»بھار عربی« و »جنبش وال استرﯾت را اشغال کنيد!« ،با استراتژی کارگری کمونيستی بزند!
چھارشنبه نھم آذر  - ١٣٩٠سی ام نوامبر ٢٠١١
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