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" عالمه"دبيرسياسی سابق دفتر تحکيم وحدت و عضو رهبری کنونی طيف  »ی افشاریعل«

 يیجنبش دانشجو:  گفتريرآبيان دانشگاه امي دانشجویانجمن اسالمدفتر تحکيم، در همايش 
 آن از حالت یها  تيد فعالي جدً ك دورهيخابات هم ن انتي قرار گرفته آه در همیطيدر شرا

 یشتاز جنبش اجتماعيا پيشقراول ي خود را به عنوان پیخي خارج شد و آماآان نقش تارینيجن
 یدا نكرده و آماآان احزاب و نهادهاي در آشور بسط پی مدنچون جامعًه. ران بر عهده دارديا

د بار نبود آن را به دوش بكشد و ي بايیشجو وجود ندارد و جنبش دانیافته و مؤثري  سازمان
 گفتمان متفاوت در آشور باشد ی دهنده  لي تشكیا عنصر اصلير در جامعه و يي تغیايزبان گو

 يی جنبش دانشجوً ندهيد آيد ديش آمده باي آشور پیاسي سی آه در فضایراتييو با توجه به تغ
  چه خواهد شد؟ 

کمی خنديد، نه فقط به جمله پردازی ها و لفاظی های ين اظهار نظر را می توان خواند و ا( 
پوچ علی افشاری، بلکه به نتيجه ای که او در همين چند خط از گذشته و حال و آينده جنبش 

 که نقش امثال -يعنی می گويد در انتخابات رياست جمهوری اين جنبش. دانشجوئی می گيرد
 پيشقرآول بود و بعدا هم -مان ناپذيراستافشاری با انتشار طرح رفراندوم در فلج کردن آن کت

توجه داشته باشيد که ايشان از جمله تئوريسين های ( بايد وظيفه احزاب را برعهده بگيرد
ضرورت فاصله گيری دفتر تحکيم از احزاب و در واقع بخوانيد جبهه مشارکت و مجاهدين 

فشاری می گويد با تغييرات در پايان همين تحليل حيرت آور، تازه علی ا). انقالب اسالمی بود
منظور افتادن قوه مجريه بدست لباس شخصی ها و بسيج و ( سياسی که درکشور بوجود آمده

بايد ديد ) " !اين زمينه نيز به جای خود محفوظ سپاه است و مسئوليت دفتر تحکيم وحدت در
  ")؟آينده جنبش دانشجوئی چه خواهد شد

 8، که حداقل ناشی از بی اطالعی او از تاريخ علی افشاری در بخش ديگری از سخنان خود
  :دهه جنبش دانشجوئی در ايران است گفت

 شصت پس از حوادث ً ، در دههشكل گرفتران ي در ا هفتادً دههل ي در اوايیجنبش دانشجو«
 ً ل دههيتوان از اوا ی نداشت و میت جنبشي ماهيی دانشجویها  تي اساسا فعالیانقالب فرهنگ

ر ي به عنوان زيیك نوع جنبش دانشجوي یده را قائل شد آه به طور نسبين پديهفتاد ا
آند تا   یدا مين به مرور گسترش پيا.  آشور وجود داشته استی از جنبش اجتماعیا مجموعه

 یدهد و برا  یت خود را نشان مي حاآمین دوره به عنوان نقاد اصلي آه در ا76دوم خرداد 
  ن نقش را در شكليشتريآند و ب  یح از درون تالش مكرد اصاليت بر اساس روير حاآمييتغ
 اعتقاد جنبش یعني 79ن روند تا سال يا. آند  یفا مي ای خاتمیروزي دوم خرداد و پیريگ

 یا اصالحات دوم خردادي اصالح از درون ً  آن در چارچوب پروژهیگرل و عميیدانشجو
 و اعمال ی انتخابیق فتح نهادهايدر مصايير تغين تصور آه در سايآند، با ا  یدا ميادامه پ
 در یطلب   تحولً د و پروژهي رسیشود به اهداف  ی از باال میزن  ن و چانهيي فشار از پایاستراتژ

ت يا اعمال فشار بر حاآميق ير مصاديي موجود با تغین سازوآارهايق هميران را از طريا
  . جلو برد
 آه پس از یم، مسائليآرد  ی میابي ارزروهايآن موقع مشكل را فقط در سطح ن:  گفتیافشار

 آه یبست   مجلس ششم رخ داد و بنی  دورهیخروج طرح اصالح قانون مطبوعات در ابتدا
 یها   برنامهیا دولت در اجرايب نشد يآدام تصو  چيمجلس ششم در آن قرار گرفت، ه

بعد . شود  ی م شروعيیا جنبش دانشجويم ي در تحكیدي جدً  خود موفق نبود، لذا دورهیاصالح



كرد اصالح از درون يج تا به امروز با روي به تدريین بخش غالب جنبش دانشجوياز ا
ن يشود آه جنبش ما تا به امروز در ا  ی جدا میستيا اصالحات پارلمانتاريساختار قدرت 

 يی جنبش دانشجوً  مجموعه دركردين رويم آه اينيب  ین انتخابات ميدر ا. مرحله قرار دارد
شتر ي شناخته شده بیاسي سیها  اش با احزاب و گروه  داشت و فاصلهیشتري و ظهور ببروز
به زبان بی زبانی يعنی جنبش مورد اشاره آقای افشاری انتخابات را تحريم کرد و ( .شد

 ین انتخابات بر اساس استراتژي آه در این آسانيد در بي شا)!حسابش را از اصالحات جدا
ش ي در پین انتخابات نشدند و نسبت به آن موضع منفيقدرت وارد ارون ساختار ياصالح از ب
 بر( . بوديی داشت جنبش دانشجوی اجتماعً  آه پشتوانهیانين جريتر  با شاخصيگرفتند، تقر

خيلی ها حاضر يعنی . سر تقسيم اين مدال از اين پس ما شاهد جدال های جدی خواهيم بود
 آذر فريادهای انقالبی در 16همان ها که در سالگرد .  را به سينه بزنندنخواهند شد اين مدال

سخنرانی خاتمی سر کشيدند و اکنون بيم دارند که نتوانند در دولت احمدی نژاد نفس با صدای 
   )!بلند هم بکشند

ا يد هست ينكه اصالح از درون مفينظر از ا  ن پروژه انتخابات انجام شد و صرفي اً در ادامه
 ست، چراير نيگر امكانپذيكرد زد آه دين روي بر ایانتخابات مهر باطلن يست، به نظر من اين

 فعال است یگاه اجتماعيك جنبش و پايدا آند وجود ينكه اصالح از درون ادامه پي ای آه الزمه
خواه از    تحولیروهاي فعال وجود ندارد و نیگاه اجتماعين پاين انتخابات نشان داد ايآه ا
بدين ترتيب و براساس اظهارات افشاری، ( .ت ندارنديمكان موفق موجود ایق سازوآارهايطر

حتی برای اصالحات نيز پايگاه اجتماعی فعال وجود ندارد، بنابراين از ايشان بايد پرسيد 
 لذا باز در )پايگاه فعال اجتماعی برای يک گام بلند تر و فراتر، يعنی رفراندوم کجاست؟

ران خواهد بود ي در ایاسي سیروهايش ني آرایريگ  لن محور شكي آه پس از ایا همان دوگانه
ن ساختار موجود يادير بنيي تغیا تالش برايت در چارچوب ساختار موجود ي فعالً  دوگانهیعني
( .ران استي در ایاسي سیروهايد نيش جدي آرایريگ   است آه حرف اول شكلیا ن دوگانهيا

 کيلوئی را بلند کنيم، برای تغيير 40نه به زبان بی زبانی، يعنی حاال که زورمان نرسيد وز
ساختاری که اين اجازه را نداد، بی آنکه پايگاه فعال اجتماعی هم وجود داشته باشد، دل را می 

   )! کيلو را با رفراندوم بلند کنيم400زنيم به دريا و می رويم رکورد 
د يآاران جد  آه محافظهم ين باشين شاهد ايچه بسا بعد از ا:  در ادامه گفتيین فعال دانشجويا

 از یعنيرد، يگ یطلبان را در بر م   از اصالحی مدافعان ساختار موجود آه هم بخشیبه معنا
ن مجموعه ي ختم شود، آه ایانات راست تا ممكن است به نهضت آزادين جريتر  یعمق افراط

ت آنند و يفعالد ي آه دارند معتقدند در چارچوب ساختار موجود بايیها  تفاوتً روها با همهين
 دارند یف متنوعيب طيرند آه ترآيگ  ی قرار ميیها در آنارش گروه. ن روش را ادامه دهنديا

 در ساختار ینياديرات بنييد تغيشرفت باي، به پیدن به دموآراسي رسیر برايآه معتقدند ناگز
 ً  هم از حوزهی آن معقول شود، البته ممكن است آسانیها  هيجاد شود و ساختار و رويقدرت ا
 جامعه ی قائل باشند آه چون امكانات فعلی مدنً  در چارچوب دفاع از جامعهیطلب  اصالح
م روش اصالحات ي ساختارشكن برویها  دهد آه به سمت حرآت  ین را نمي ایا اجازه
 یر چندانيست و تاثي نین بخش غالبيم آه معتقدم اي و اصالحات از درون را ادامه دهیجيتدر

همان نتيجه گيری باال که نوشتيم، باضافه ( .ا جبهه ندارديان ي سرنوشت آن جریريگ  در شكل
يعنی نگفتن راه . رد همگان و محافظه کار خطاب کردن اصالح طلبان، اما با يک زرنگی

اين ساختار را با توجه به شرايطی که خود وی بعنوان نبودن شرايط بسيج . کار پيشنهادی
می کند، چگونه بايد شکست؟ اسف بار نيست، که يک جنبش گسترده اجتماعی در باال بيان 

دانشجوئی و در واقع جنبش دانشجوئی ايران در گسترده ترين دوران خود، تئوريسين های 
تاثير گذاری شبيه افشاری و مومنی و ديگرانی پيدا کرد که پشت الفاظ قلنبه قلنبه پنهان شدند 

در جنبش ها را نداشتند و تاريخ را نيز مرور نکرده و در واقع ابتدائی ترين آموزش حضور 
  )بودند؟



اين سخنرانی   پشت جمالت بی سروته را دریبخش ديگری از لفاظی ها و پنهان شدن افشار
  :بخوانيد، که به نوعی پيشرفت به عقب است

اصالح از  ی  پروژهیگر و مجر  ن دوره عاملي در ايیبه هر صورت جنبش دانشجو... «
 ً جهينت. ان استين جري اگيری و تسريع  شكلساز   نهي، بلكه زمختار قدرت نيستبيرون سا
ند آن را يت آرده و به اعتقاد من فرآيده را در آشور تقوين اي نهم ایاست جمهوريانتخابات ر

  ». آند  یع ميتسر
بدين ترتيب و بموجب اظهارات افشاری در ابتدای همين سخنرانی اصالحات از درون ( 

حداکثر کاری که ايشان . شکن از بيرون هم ممکن نيست حاال اصالحات ساختار بود وناممکن
معتقد است جنبش دانشجوئی بايد بکند اينست که خودش را بکشد کنار و ديگران را بدهد دم 

  )توپ
به طرح رفراندوم و (افشاری در بخش ديگری از تحليل خود از شرايط سياسی آينده 

 است واآنش یعين نقش است و طبين اوليا) اشته باشيدضرورت ساختارشکنی توجه د
برخوردهايشان با ن نقش دارند، يوالن با ائمس]  ازیبخش[رسد   ی آه به نظر ميیها  تيحساس

 خواهد بود و نوع رفتار و برخوردها با ادوار قبل متفاوت خواهد جنبش دانشجويی شديدتر
 آه خود را نشان داد و به غفلت و یزيم چيري انتخابات درس بگیامدهايم از پياگر بخواه. بود
 جامعه ی عدم توجه مطلوب به مسائل اجتماعیگردد نوع  ی هم برميیراد جنبش دانشجويا

م، روشنفكران و نخبگان، معطوف ي تحكیاسي حواس و توجه فعاالن سً با همهي تقریعني. است
 نكردند یافل بودند و توجه غی است و از مسائل اجتماعیاسي قدرت در بعد سً به مسائل حوزه

  .  قرار دهندی اجتماعً ر روابط در حوزهييشان را حول تغيها  تيآه فعال
 یها اد و مصرف روزافزون قرصي، اعتیاباني، فقر، فساد، زنان خیآار  ی چون بیمشكالت
 ً  هستند آه در مجموع منجر شدند تا جامعهی اجتماعً  حوزهً ، از مسائل عمدهیآور مجاز  یشاد
ن ين بستر شكل گرفت و ايز در هميدا آند، انتخابات ني را پیداريك و ناپايط آنوميران شرايا
 ً ندهي آیآنم در فضا  یطلبد و من فكر م  ی میا ژهين مسائل توجه ويج به دست آمد، لذا اينتا

ن توجه به مسائل درون يشتر خواهد شد، همچنين مسائل بي توجه به ايیجنبش دانشجو
  . دانشگاه

البته بی آنکه تازه مستقيم هم (  ضعف بزرگ غفلت از مسائل اقتصادییاين که آقای افشار(
را بر زبان می آورد، قطعا يک گام به جلوست و اعترافی قابل ستايش، اما از ) اين را بگويد

ايشان بايد پرسيد، حاال ديگر با قبول اين واقعيات چرا جنبش دانشجوئی را تشويق به کناره 
ز صحنه و تشويق ديگران برای ساختار شکنی می کنيد؟ خوب، همين شعارها و گيری ا

جنبش دانشجوئی به تئوری پردازی و سخنرانی . خواست ها را پرچم جنبش دانشجوئی کنيد
همين شعارها بسيج . هائی که ترجمه سخنان جامعه شناسان سرمايه داری است نيازمند نيست

اين ميدان را . با مردمی است که نامشان طبقه متوسط نيستکننده جنبش و برقرار کننده پيوند 
گذشته را . نبايد در گذشته برای امثال ده نمکی و احمدی نژاد خالی نمی کرديد، که کرديد

برای امروز و فردا ديگر چرا نسخه های باال را می . بگذاريم برای گذشته و صلوات بفرستيم
به ميدان در آئيد تا يورش دولت آينده به ... يمه وپيچيد؟ با همين شعار آب و نان و کار و ب

فراتر از آن، . اين جنبش همراه شود جنبش دانشجوئی با مقاومت مردم و يا حمايت مردم از
دولتی که با همين شعارها از مردم رای گرفته نتواند شانه از زير بار مسئوليت شعارهای 

 بنيادهای مالی و مافيای شکر، يورش به اقتصادی که داده خالی کند و دست در دست موتلفه و
دانشجويان و کارگران و پرستاران، کارمندان و روستائيان و حاشيه نشينان شهرها را در 

آن زمان که ما گلوی خود را در آستانه کنفرانس برلين و پس ! اولويت برنامه خود قرار دهد
سخن " عاليجنابان اقتصادی" از را افشاء کنيد،" مافيای اقتصادی"از آن پاره کرديم و گفتيم 

کنار آزادی ها مطرح کنيد، گوشی شنوا وجود  بگوئيد، مطالبات اقتصادی توده مردم را در
  )حاال چرا؟. بسيار خوب. نداشت



 قبل خود یها   با نسلیادي نسل امروز ما تفاوت معنادار و زیدانشجو: افشاری ادامه می دهد
 یلي خی خصوصی شود و حوزه  ی پررنگ می عمومی م آه حوزهينيب  یدر گذشته م. دارد

رد آه تمام جان، يپذ  ی می به راحت50ا ي 40، 30 ً  در دههيیشود، مثال دانشجو  یآمرنگ م
 به مرور آه ی خود فدا آند ولی اجتماعـ یاسي آرمان سی خود را براً  و خانوادهيینده، دارايآ

 ین بعد خصوصيشود و به موازات ا  ین آمرنگ ميم اينيب  یم، ميرس  ین دوره ميتا ا
 و جوانان و ی نسل فعلیژگيست، االن ويان نين فقط مختص دانشجويا. پررنگ شده است

 افراد در آنار ی خصوصً ن نقطه رسانده است آه حوزهي به ایط جهانيمردم ماست و البته شرا
 به شدت یموم عً  در حوزهیثارگري و ایزان فداآاريشان مهم است و مي برای عمومی حوزه
  . استی عمومً ك فرد مهمتر از حوزهي ی خصوصً بسا اساسا معتقدند حوزه  ست و چهيسابق ن

حتی اگر اين استدالل و شناخت افشاری از جامعه و از دانشجويان و از گذشته و حال ( 
جنبش دانشجوئی بپذيريم که پذيرفتنی هم نيست، حاال بايد از ايشان پرسيد با اين بضاعتی که 

   )اشاره فرموده ايد می خواهيد ساختار شکنی کنيد؟
  
 


