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 مقالهسر                                                                                                                          

 

 

گذرد. می ۱۹ی ویروس کوویدشودکه چندین ماه از بسته بودن درهای دانشگاه بر روی دانشجویان به بهانهای نوشته میی این شماره در هنگامهسرمقاله

 ریوزما شاهد آنیم که کند یرا به دلخواه اجرا کرده و م یو کار یمراکز ادار یمربوط به کرونا درباره یبهداشت یهاکه دولت پروتکل یدر حال

رغم علم  یعل بر این اساسو  است از کرونا، شورش شتریدولت ب یاول نگران تِیوولاگوید در نشست خبری میممکن  انیب نیترحیبهداشت در صر

ی تعطیلی دانشگاه با افسون کرونا زمانی به دور ، در واقع باید گفت، افسانه۱میاکسب و کارها داده ییتن به بازگشا ما ریابتال و مرگ و م شیبه افزا

ها رعایت آن های بهداشتی به درستی درهای ورزشی و... نیز تعطیل گشته یا دست کم پروتکلها، ادارات دولتی، لیگاز نیرنگ بود که کارخانه

ی پیشا کرونا این جریان داشتن کار و زندگی برای قریب به اتقاق اقشار جامعه و به ویژه کارگران و فرودستان درست مانند زمانه گردید، امامی

های سراسری کنکور اگرچه با ها یا مدارس باید بسته باشند؟ و چرا با وجود تعطیلی دانشگاه، آزمونکند که چرا تنها دانشگاهنهیب را متوجه ما می

ها همه از این شوند؟های بهداشتی برگزار میی بعدی درست در پیک این بیماری و با عدم رعایت تمامی پروتکلفه اما در موعدهای مقرر شدهوق

 چیکه ه یکردن آموزش )آن هم در حال یها و مجازدانشگاه یلیتعط مِیکه پشت تصم بماند یبرجا دیترد نیکمترست تا برای ما جنس تیر آخری

 ینگران"جز  یزیاشاره شده است( چ لیحصشکل از ت نیدر ا یآموزش یهایکار فراهم نشده و به کرات به انواع و اقسام نابرابر نیا یبرا یاخترسیز

 ."یانقالب فرهنگ"، از جنس "از جنس کودتا" ،"ییزدا استیس"از جنس  یزی؛ چپنهان گشته "و کارمندان دانشگاه دیو اسات انیبابت سالمت دانشجو

بازگردیم هنگامی که  _ها به نام انقالب فرهنگیی کوتاه سه ماهه تا قبل از تعطیلی دانشگاهیعنی فاصله_ ۵۹ کمی در تاریخ پرسه بزنیم و به بهار سال

تهران همیشه  اههای چپ گرفته تا انجمن اسالمی بودند. جلوی دانشگهای گروههای سیاسی مختلف از هواداران و کانونگاه گروهها تالقیدانشگاه

های جلدسفیدشان را روی میز یا کناری گذاشته های سرود و موسیقی و کتابها و نشریات، کاستهای سیاسی بود که اعالمیهمحل بساط کردن گروه

 از افسون کرونا تا انقالب فرهنگی
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های سیاسی شکل ا و گروهای بود که بین مردم، دانشجوههای آزادنهتومنی محل بحث ۵۰پرداختند. جلوی سردر هایشان میو به تبلیغ و ترویج اندیشه

های مختلف دانشگاه پایگاه احزاب کردند. زمانی که بخشها اجرا میهای موسیقی مانند چاووش کارهای انقالبی خود را در دانشگاهگرفت.گروهمی

ا در تاالرها و مسجد آن برگزار های خود در حیاط چمن دانشگاه تهران یو سخنرانی های سیاسی گردهماییو رهبران و چهره های سیاسی بودو گروه

های سیاسی جمعیت همواره در میان بودند که به وقت پخش اعالمیه و نشریاتِ گروه ۲و تیمش "زهرا خانوم"کردند.. و درست در این بین بود که می

 ها اطالعاتی در بیاورند. را پراکنده کرده و با تعیقب دانشجوها بتوانند از آن

ها و ... دانشگاه را بدل به کارگران، زنان، اقوام، احزاب و سازمان یجامعه برا یاسیس یتر شدن فضاوأم با روز به روز بستهت عیوقا نیا یمجموعه

 ردرصدد تسلط همه جانبه بی بدل شد که تیبا حاکم یو برابر یمدافعان تکثر و آزاد نیآخر به رزمگاهِ یانقالب فرهنگ .کرد "یسنگر آزاد نیآخر"

ها و اعتراضات ها هم  صدای جریانبود درنتیجه برای تثبیت جایگاه و قدرتش تصمیم گرفت تا با تعطیلی دانشگاه یو اجتماع یاسیس یسپهرها

 ی فرهنگی خویش بپردازد.  خوردهبه بازسازی سیمای شکست ۳های سیاسی مختلف را قطع کند و هم با تشکیل ستاد انقالب فرهنگیگروه

به بعد با قوت گرفتن مبارزات صنفی دانشجویان، کارگران،  ۹۶اش هستیم. از دی ماه زدهم شاهد تکرار تاریخ به شکل کمدیامروز نیز در دولت دوا

شان در زیست و حیات اجتماعی، برای رهایی از هر شکلی از سلطه و ایستادن در برابر ها و پرستاران علیه حقوق به حق پایمال شدهها، بازنشستهمعلم

، دولت روحانی با ابزار ۹۸ها در آبان ماه تر شدن دامنه این مبارزات به همراه فردوستان و آبانیشان با پیوند خوردن و عینیی زندگیسازبازاری

به افسونی موجه و کارامد برای بستن  "کرونا"سرکوب و زندان و اعدام این بار کمر به حذف معترضین بست. لذا درست در همین زمان است که 

ها و فشارها پرچم انتقاد و ترین سرکوبشود که تحت سختای برای فارغ شدن دولت از صدای اعتراضی گروهی میدانشگاه و گواهیدرهای 

 اعتراض در آن به زمین نیوفتاده است. 

ترین هزینهاش در بیا به میانجیست تها دستی در پی برپایی انقالبی فرهنگیایم اگر بگوییم که در پس پشت تعطیلی دانشگاهبنابراین به خطا نرفته

ی صورت ممکن دولت بتواند بار دیگر میخ قدرت خود را بر سر قشر دانشجو و فرهنگی جامعه بکوبد و پشت درهای بسته از نو مشغول دوختن وجه

 ر خفا این سنگر آزادی را از ما بستانید.گذاریم این بار با این افسون نخ نما شده، دی خود باشد.  باید بگوییم که نمیسایسی و فرهنگی پاره پاره

 ۴«باید بدانید که دانشگاه ملک خصوصی هیچکس نیست و باید برای همگان باقی بماند.» 

های دولتی تیر در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا در تهران هشداری جدی به مسئوالن و مقام ۱۸سعید نمکی، وزیر بهداشت روز چهارشنبه  .۱

روند، جدی است. رییس جمهور و نیروهای که دوستان از فقر و تهیدستی به سمت طغیان میآید. اینهای امنیتی برای ما میگزارش»گفت: داد. او 

 .«دگیری طغیان فکر کننامنیتی باید به معیشت و عدم شکل

ها و مجالت پیروش به دفاتر روزنامه ۳۰۰–۲۰۰با حدود  ایران ۱۳۵۷انقالب  که در اوایل ،مالیر در ۱۳۲۱متولد   زهرا خانوم مشهور به زهرا یعقوبی. ۲

 .کردرو حمله میهای سیاسی چپ و ملی و میانهجتماعات و تظاهرات جریانا منتقد،

. تاسیس شد "ستاد انقالب فرهنگی"برای مدیریت این انقالب فرهنگی،  ۱۳۵۹پس از بیرون راندن نیروهای مخالف از دانشگاه، در خرداد سال . ۳

احمد و ی هفت نفری این ستاد شامل: علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آلاعضا

 .الدین فارسی بودندجالل

 

 .۱۳۹۵آذر  ۱۶. اشاره به بخشی از متن بیانیه شوراهای صنفی کشور در ۴

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ویی با بسته به صدا درآمدن زنگ خطر برای زیست دانشج

ماندن دانشگاه ها در سایه ی شیوع ویروس کرونا، شاید 

انست نصیب دولت  بهترین نعمتی بود که این روزها می تو

شود. سود سرازیر شده بر جیب خزانه ی دولتی و کنترل 

پلیسی اتمسفر سیاسی دانشگاه ها در فضای پرالتهاب پس از 

رایگان در  آبان، خدماتی بود که این ویروس آن ها را به

 اختیار دولتمردان قرار داد.

اوایل اسفندماه بود که با شیوع ویروس کرونا در کشور، 

دولت ابتدا سعی در عادی جلوه دادن شرایط داشت تا به این 

واسطه، آسیبی به فضای کسب و کار وارد نشود. باتوجه به 

شرایط وخیم اقتصادی و پشت سر گذاشتن اعتراضات آبان 

ومت می دانست که در بحرانی شدید قرار و دی ماه، حک

گرفته و هرلحظه امکان بروز خیزشی دیگر وجود دارد. 

دولت که از بهبود معیشت طبقات پایین مردم عاجز مانده و 

توانایی خروج از بحران را نداشت، نمی توانست به بهانه ی 

شیوع کرونا و حفظ جان شهروندان دست به تعطیلی فعالیت 

ند؛ چون در این صورت خود باید مسئولیت های اقتصادی بز

تامین مایحتاج مردم در خانه مانده را برعهده بگیرد و از 

طرفی دیگر فکری نیز به حال کسانی کند که خانه ای برای 

ماندن ندارند. به همین خاطر تنها راه خروج موقتی از بحران 

را نخست در عادی جلوه دادن همه چیز، و سپس مقصر 

 یافت.  خواندن مردم

البته ذکر این نکته ضروری است که جدای از دالیل 

اقتصادی پنهان سازی شیوع ویروس در کشور، دالیل سیاسی 

مهمی نیز مثل انتخابات دوم اسفند مجلس شورای اسالمی و 

بهمن در این کتمان واقعیت ۲۲قبل تر از آن، راه پیمایی 

 نقش داشتند.

زهای اولیه ی به هرسو دولت که با پشت سر گذاشتن رو

شیوع ویروس کم کم امکان پنهان سازی واقعیت را به دلیل 

فراگیری کرونا از دست داد، به سراغ دومین حربه ی خود، 

یعنی مقصر نمایاندن مردم رفت. گزارش های آن روزهای 

صداوسیما و صحبت های کارشناسان حکومتی در رادیو و 

ی از سوی تلویزیون، نشان از آن داشت که استراتژی جدید

حکومت کلید خورده است و آن رفع مسئولیت از دولت به 

عنوان اصلی ترین نهاد تامین شرایط مناسب بهداشتی برای 

مردم است. پروپاگاندای وسیع رسانه ای پیرامون شعارهایی 

به « کرونا را شکست خواهیم داد»و « درخانه بمانیم»مثل 

ادن در خیابان ها راه افتاد و گزارشگران تلویزیون با راه افت

و بازخواست مردمی که بیرون از خانه هایشان هستند، علت 

همه گیری ویروس را این جنس بی احتیاطی ها نشان می 

دادند. در این بین غایب بودن سوژه هایی مثل کارگران، 

افراد بی خانمان، گورخوابان، حاشیه نشینان و... نیز کامال 

« درخانه بمانیم»بلیغاتی نظام مند و در راستای تقویت بعد ت

بود. با این کار توجهات به سمت « بی احتیاطی مردم»و 

ناقوس مرگ  ؛یآموزش مجاز

 دانشگاه
 نگاهی مختصر به زمینه و ایرادات آموزش مجازی و چالش ها و فرصت های پیش روی دانشجویان
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مسئولیت دولت پیرامون تامین مسکن برای بی خانمان ها، 

خطاهای حکومت در روزهای اولیه ی شیوع کرونا مثل 

پنهان کردن آمارها، رد کردن وجود کرونا در کشور، 

نیز جلب نمی شد و برقرار ماندن پرواز مستقیم به چین و... 

 دولت می توانست پروژه ی خود را پیش ببرد.

اما با گذشت زمان و 

وخیم تر شدن اوضاع، 

حکومت مجبور شد تن 

به تعطیلی و یا 

محدودسازی برخی 

مشاغل بدهد. این اعمال 

محدودیت و ممنوعیت 

ها البته نه از سر لزوم 

حفظ جان مردم، بلکه از 

سر باالتر زدن مخارج 

بهداشتی دولت  درمانی و

برای شهروندانی شد که 

با کمبود بیمارستان و 

امکانات مواجه بودند و ادامه ی سرازیر شدن این جمعیت 

بیمار به بیمارستان ها، دولت را متوجه یکی دیگر از 

مسئولیت های خود، یعنی تامین امکانات بهداشتی و بهبود 

دن اوضاع بیماران کرد. طبیعتا حکومت میلی به فراهم کر

این امکانات نداشت، و از طرفی نگران پیامد ناخواسته ی 

این جمعیت بیکار شده ای بود که با در خانه ماندن عده ای 

و بیمار شدن عده ای دیگر، فشار بر آنان وارد می شد و 

احتمال بروز طغیان را افزایش می دادند. بنا به تمام این 

حضور در دالیل، دولت اعمال محدودیت ها را آغاز کرد. 

بسیاری از اماکن پرتردد ممنوع شد، مشاغل پرریسک مثل 

رستوران ها و آرایشگاه ها و کافه ها تعطیل شدند و البته 

دانشگاه ها و مدارس نیز فعالیت حضوری خود را به اتمام 

 رساندند. 

اگر تمامی تعطیلی های دیگر، از مغازه ها و محیط های 

و.. برای دولت هزینه کسب و کار گرفته تا اماکن مذهبی 

های سنگین اقتصادی و 

سیاسی داشتند، مورد 

آخر یک پیروزی 

برایش محسوب می شد. 

دولت که مطابق قانون 

اساسی موظف به تامین 

آموزش رایگان برای 

همه ی شهروندان خود 

می باشد، در طی این 

سال های اخیر به بهانه 

های گوناگون تالش 

داشته تا این وظیفه را  

» اوینی مثل تحت عن

کوچک تر کردن دولت »، « افزایش حضور بخش خصوصی

گسترش مدارس و »، « و جلب اعتماد بخش خصوصی

و... به غیر از خود واگذار « موسسه های آموزشی غیرانتفاعی

کند. حال و با شیوع ویروس کرونا، امکانی غیرمنتظره به 

کمک دولت آمد تا بتواند در سطحی وسیع و فراگیر، دست 

تعطیلی محل خرج کردن عایدی های خود بزند؛ تعطیلی  به

ای که جزو اولین اقدامات دولت در راستای جلوگیری از 

شیوع بیماری بود و برخالف سایر حوزه ها، بدون مخالفت 

البته که در شرایط گسترش  و شک و شبهه ای اتفاق افتاد.

ویروس و تهدید کردن خطر جانی برای انسان ها، مطلوب 
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قدام همان تعطیلی و قرنطینه سراسری می باشد که در ترین ا

مورد خاص دانشگاه ها، به معنای تعلیق ترم جاری تا مناسب 

شدن شرایط بود. اما مسئولین وزارت علوم که حاضر به از 

دست دادن این فرصت طالیی نبودند، این مساله را مطرح 

کردند که آموزش باید ادامه پیدا کند و حال که امکان 

اوم حضور فیزیکی در کالس های درس نیست، با سیستم تد

 آموزش مجازی ترم جاری را به اتمام خواهیم رساند. 

در ابتدا به نظر نمی رسید که امکان چنین طرحی وجود داشته 

باشد؛ چراکه مطابق آمارهای رسمی دولتی، در بسیاری از 

دانشگاه ها و مناطق زیرساخت های این آموزش فراهم 

کثریت بدنه ی دانشجویی نمی تواند با چنین ایده نیست و ا

در  رانیبراساس اطالعات مرکز آمار اای همراه شود 

به  یکشور دسترس ییروستا یدرصد از خانوارها ۴۳، ۹۶سال

که  یانییروستا انیاز م نیندارند. همچن نترنتیا یفضا

درصد آنان  ۹/۳متصل شوند، تنها  یمجاز یبه فضا توانندیم

حضور در  یپرسرعت ثابت دارند که الزمه نتنتریفقط ا

 است. یمجاز یهاکالس

 یدرصد خانوارها ۵/۱۵ ن،یانگیطور مبه گرید یطرف از

 نیدارند که ا یدسترس یمعمول یانهیبه حداقل را ییروستا

. در رسدیدرصد م ۷/۳۳به  یشهر یخانوارها انیدر م زانیم

 نیانگیور مطبه ییروستا یدرصد خانوارها ۶/۵۵هم  تینها

درصد  نیا نان،یشهرنش انیندارند که در م انهیبه را یدسترس

  .رسدیم ۲۲به 

این آمارها به خوبی نشان می داد که آموزش مجازی نمی 

توانست به عنوان تنها راه حل تداوم ترم تحصیلی دانشگاهی 

برای تمامی دانشجویان درنظر گرفته شود. براساس ناعادالنه 

ولت بود که دانشجویان برای احقاق بودن طرح مدنظر د

حقوق از دست رفته ی خودشان دست به کار شدند و کمپین 

 سراسری تحریم آموزش مجازی را به راه انداختند. 

فروردین ماه سال جاری بود که فعالین و شوراهای صنفی ۲۳

در کل کشور، در حرکتی خودجوش و مشترک با یکدیگر 

مجازی به راه  کمپینی سراسری برای تحریم آموزش

انداختند. دانشجویان با درک خطرات بلندمدت این شیوه از 

آموزش، در کنار یادآوری ناعادالنه بودن چنین طرحی با 

استناد به آمار و ارقام موجود، تالش داشتند تا از این اجحاف 

در حق خودشان جلوگیری کنند. در این مسیر، بسیاری از 

جمله شوراهای صنفی در شوراهای وابسته و غیرمستقل، از 

کنترل بسیج دانشجویی و جریان موسوم به محور مقاومت، 

در سراسر کشور با سنگ اندازی در مسیر تحقق خواسته 

های مستقل صنفی دانشجویان، نه تنها به سخنگوی مسئولین 

دولتی بدل شدند، بلکه با انواع و اقسام اتهام ها و مانع تراشی 

بر سر راه دانشجویان ایجاد  ها، سعی می کردند سد بزرگی

)نمونه ی عالی این قبیل سنگ تراشی ها، روی آوردن کنند. 

خبرگزاری امنیتی فارس به جمع آوری امضا به منظور تحریم آموزش 

مجازی بود که شکلی از برخورد امنیتی با خواسته های صنفی مستقل 

 دانشجویان بود.(

راهشان ثابت  به هرسو با تمامی این مشکالت، دانشجویان در

هزار امضا برای تعلیق ترم ۷۰قدم ماندند و توانستند بیش از 

جمع آوری کنند. ریاست دانشگاه ها که از مشاهده ی چنین 

حرکت وسیعی در سطح کشور احساس خطر کرده بود، به 

سمت پراکنده ساختن دانشجویان و ممانعت از پیوستن ایشان 

تهدید کردن به این کمپین حرکت کرد. برای مثال با 

دانشجویان حامی تحریم با ابزار کسر نمره و لحاظ کردن 

حضور و غیاب، دانشجویان بسیاری را مجبور به عقب نشینی 

می کرد و با فشار آوردن بر اساتید، آنان را وادار به تشکیل 
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کالس های مجازی در سامانه های پیش بینی شده می کرد. 

نشد و اما حرکت جریان صنفی دانشجویی متوقف 

 دانشجویان بر خواسته های خود پافشاری می کردند. 

همانطور که باالتر گفته شد، در این مسیر بسیاری از شوراها 

و جریان های وابسته صف بندی واقعی خود را نشان دادند 

و ثابت کردند اگر در نظر به ظاهر تنها اختالفاتی جزئی با 

ی عمل، موضعی برخی از دانشجویان دارند، در میدان انضمام

را اتخاذ می کنند و « ضددانشجویی»و « ضدصنفی»تماما 

ابایی از بیان آشکار و صریح این مواضع نیز ندارند. برای 

مثال در بسیاری از دانشگاه ها شوراهای در اختیار این تشکل 

ها، غالبا یا اعالم حمایتی از درخواست برحق دانشجویان 

یی مجبور به چنین کاری نکردند، یا با فشار بدنه ی دانشجو

شدند که البته با گذشت زمان و اوج گیری حرکت، و 

درست درجایی که امکان وارد ساختن بیشترین ضربه  به 

دانشجویان وجود داشت، دست از حمایت ظاهری خود 

برداشتند. نمونه ی عالی این مساله، برخورد ریاکارانه ی 

دم حمایت شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران بود که با ع

از مطالبات صنفی دانشجویان، خود دست به اقدامی جداگانه 

برای تعلیق ترم زد و ضمن ایجاد صف شکنی در حرکت 

یکدست دانشجویان این دانشگاه در تحریم آموزش مجازی، 

پس از گذشت یک هفته همان موضع نیم بند خود را نیز 

پس گرفت تا عمال پشت دانشجویانی که به این فراخوان 

اسخ مثبت داده بودند را خالی کند و مسبب ایجاد هزینه پ

 های اضافی برای آنان شود. 

در سراسر کشور چنین مثال هایی کم نبودند و تضاد بین 

خواسته های صنفی دانشجویی، با مطابات مدعیان صنفی که 

در واقع بازوی اجرایی نهادهای باالدستی در میان دانشجویان 

خوبی نمایان شد. دانشجویان با هستند، در این حرکت به 

شناخت درست از جایگاه و موضع خود، توانستند در میدان 

عمل تمامی این مدعیان فریبکار را شناسایی کنند و همزمان 

با پیش بردن پروژه ی تحریم ترم خود، به جدال علیه آنان 

بپردازند که از نمونه های این مساله می توان به سلب 

اهای وابسته، مثل شورای مرکز مشروعیت برخی از شور

تهران و یا اعتراض علیه سکوت و بی عملی برخی دیگر 

 شوراها اشاره کرد.

همچنین از دیگر مسائلی که در خالل پروژه ی تحریم 

مجازی به دست آمد و توانست وجه دیگری از کنشگری 

صنفی را بیش از پیش آشکار سازد، شکوفایی پررنگ فعالین 

ی از بال های جریان صنفی در دانشگاه صنفی، به عنوان یک

ها، بود. طبیعتا در دوره های پس از سرکوب، برای مثال بعد 

، جریان دانشجویی ناخواسته باید عقب نشینی ۹۶از دی 

استراتژیکی را اتخاذ کند که این به معنای درک پایه ی 

تحمیلی مادی وارد شده بر آنان و تالشی به منظور حفظ 

باشد. در جریان این عقب نشینی،  حیات دانشجویی می

بسیاری از نهادها و کانون های رسمی دانشگاهی، از 

شوراهای صنفی گرفته تا کانون های ادبی و سینمایی و...، 

تصفیه می شوند و افرادی که به شکل مستقل پیگیر خواسته 

های صنفی دانشجویان بودند، با زیر ضرب قرار گرفتن، 

شجویی خود را از دست می دهند؛ امکان ادامه ی فعالیت دان

« دانشجوی ستاره دار»حال این سلب امکان گاه به شکل 

«. دانشجویان متخلف»بروز پیدا می کند و گاه با بازداشت 

به همین خاطر آنچه در دوران پس از سرکوب شاهد آن 

هستیم، شکلی از تالش برای بازسازی و حفظ خود است که 

 د. به اشکالی متفاوت بروز می یاب

شیوع ویروس کرونا، بسته شدن دانشگاه ها و در ادامه ایجاد 

آموزش مجازی، در سایه ی فضای سرکوب شده دانشگاهی، 

همچنین از دیگر مسائلی که در خالل پروژه ی تحریم 

از کنشگری  مجازی به دست آمد و توانست وجه دیگری

صنفی را بیش از پیش آشکار سازد، شکوفایی پررنگ 

فعالین صنفی، به عنوان یکی از بال های جریان صنفی در 

دانشگاه ها، بود. طبیعتا در دوره های پس از سرکوب، 

، جریان دانشجویی ناخواسته باید ۹۶برای مثال بعد از دی 

ای عقب نشینی استراتژیکی را اتخاذ کند که این به معن

درک پایه ی تحمیلی مادی وارد شده بر آنان و تالشی به 

منظور حفظ حیات دانشجویی می باشد. در جریان این عقب 

نشینی، بسیاری از نهادها و کانون های رسمی دانشگاهی، 

از شوراهای صنفی گرفته تا کانون های ادبی و سینمایی 

و...، تصفیه می شوند و افرادی که به شکل مستقل پیگیر 

خواسته های صنفی دانشجویان بودند، با زیر ضرب قرار 

گرفتن، امکان ادامه ی فعالیت دانشجویی خود را از دست 

دانشجوی »می دهند؛ حال این سلب امکان گاه به شکل 

بروز پیدا می کند و گاه با بازداشت « ستاره دار

به همین خاطر آنچه در دوران پس «. دانشجویان متخلف»

ن هستیم، شکلی از تالش برای بازسازی از سرکوب شاهد آ

 و حفظ خود است که به اشکالی متفاوت بروز می یابد. 
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همگی سبب شدند تا بار اصلی کنشگری در این حیطه بر 

دوش فعالین صنفی بیفتد؛ فعالینی که تا پیش از این هم به 

آن  عنوان مهم ترین تقویت کننده شوراها و پایه و اساس

در نظر گرفته می شدند و هربار که آنان در قالب شوراهای 

عمومی و یا دیگر اشکال فعالیت در میدان حاضر بودند، 

شوراها نیز کارکرد خود را به خوبی انجام دادند و مواقعی 

که این بال جریان صنفی به هردلیلی حضور جدی و 

چشمگیری در صحنه نداشت، فضای کلی صنفی در دانشگاه 

 نیز از رونق افتاده بود. ها 

در جریان پروژه ی تحریم آموزش مجازی، فعالین صنفی 

بار دیگر مجال بروز و ظهور یافتند و ثابت کردند همچنان 

توان کلید زدن پروژه های کالن را دارند؛ پروژه ای که 

وقتی به مجموعه ی دستاوردهایش، که بخشی از آن ها باالتر 

ت خود را بیش از پیش نمایان ذکر شد، نگاه می شود، اهمی

می سازد. نمایش روی واقعی ضدصنفی شوراها و نهادهای 

وابسته این بار در میدان عمل برحق دانشجویان، از اعتبار 

افتادن برخی از آن ها در نزد دانشجویان، ظهور مجدد فعالین 

صنفی، بدل ساختن این پروژه به آستانه ای برگشت ناپذیر 

ن صنفی در جریان صنفی دانشجویی و... از نقش کلیدی فعالی

 بخشی از این دستاوردها بود. 

بی شک با تکیه بر این توان و سرمایه گذاری بر آن، در 

کنار تالش برای احیای حتی االمکان بازوهای اجرایی 

دانشجویی، همان شوراهای صنفی، می تواند مقدمه ای مهم 

میان باید به برای بازسازی جریان صنفی باشد. البته در این 

عواملی مثل ایجاد فضای مجدد سرکوب، از دست رفتن 

برخی از بال های اجرایی بر اثر سرکوب، تغییر قواعد آیین 

نامه ای و.. نیز توجه کرد؛ چراکه با نادیده گرفتن هریک 

از این عوامل در تحلیلمان، ضربه ای دیگر خواهیم خورد که 

ی مثال باتوجه به شاید جبرانش سخت تر از گذشته شود. برا

احتمال سرکوب مجدد، باید دقت کرد میزان تکیه بر 

نهادهای دانشگاهی به منظور پیگیری مطالبات دانشجویی چه 

 میزان خواهد بود و نقش آن ها در کجا تعریف خواهد شد.

به هرسو، آنچه که اکنون و در پرتو دانشگاه مجازی در 

اعدالتی فاحشی زاویه ی دید دانشجویان قرار گرفته است، ن

است که خود را به عنوان سبک تحمیلی آموزشی مطرح 

کرده است و به طرز سیستماتیک، روی به مانع تراشی برای 

دانشجویانی می آورد که امکان همراهی با این شیوه ی 

آموزشی ندارند؛ شیوه ای که پیش فرضش که در اختیار 

ت داشتن فضای پرسرعت نت، تجهیزات رایانه ای و... اس

که مطابق آمارهای رسمی موجود، از حیطه ی توان بسیاری 

 از دانشجویان خارج است. 

اگر حرکت در راستای تحقق مجدد عدالت در زمین مادی 

حال حاضر شروع نشود، دستاوردهای حداقلی نظیر آنچه از 

قِبَلِ فشارهای درخواست تحریم آموزش مجازی)حذف ترم 

درسی و...( به دست  بدون سنوات، نیوفتادن در واحدهای

آمد نیز حاصل نخواهد شد و زمین دانشگاه در موقعیت 

خطرناک تری قرار خواهد گرفت. در کنار تمامی این 

موارد، باید تالش به منظور حفظ و احیای بدنه ی دانشگاهی 

حول امری مشترک، نظیر مخالفت با اخذ شهریه ی شهریه 

د، پول بپردازند، پردازانی که باید برای آموزشی که نمی بینن

با جدیت دنبال شود تا از خالل آن امکان های احتمالی ای 

که ظهور خواهد کرد را مورد استفاده قرار داد؛ امکان هایی 

که نتیجه ی تالش های امروز ما خواهد بود و فردا، در زمان 

 و مختصاتی دیگر، محصول خود را نشان خواهند داد.
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هدف قرار  انیر ارتباط با دانشجوکرونا د زیت غیچه که تآن

حمله اما تنها از جهت خطر خود  نیآنان است. ا ستیداده، ز

دوگانه  جادیو ا یبلکه با ورود عنصر اقتصاد ست؛ین روسیو

 انیم نیدانشجو در ا گریبار د ،یحفظ جان و سود مال انیم

 .خواهد شد یقربان

 یکارنها پنهاکه پس از مدت یو هنگام ۹۸اسفند  لیاوا در

شد،  یاکرونا رسانه روسیو یگسترده وعیخبر ش

 جادیحاد شدند و با ا یدچار مشکالت ییدانشجو یهاخوابگاه

بحران،  طیشرا تیریمد یدر خصوص چگونگ یسردرگم

ها بدون خوابگاه یهیبه تخل میتصم یصورت ناگهانغالبا به

 یهامثال خوابگاه یگرفتند. برا یتوجه به اصول بهداشت

رفع  یو تنها برا یرعقالنیغ یمیشگاه تهران در تصمدان

 یخوابگاه انیدانشجو یاز خود، اعالم کردند تمام تیمسئول

 ندهیروز آ ۳ ای ۲تا  دیدانشگاه با نیا یهاساکن خوابگاه

 ظرکه بدون اعمال ن هیابالغ نیکنند. ا هیخود را تخل یهااتاق

ه بود، گرفته شد یبهداشت ریتداب یو مالحظه انیدانشجو

 روسیو وعیش یبحران طیدانشجوها را وادار ساخت تا در شرا

بروند و از آنجا به سراسر کشور  یمسافرت یهانالیبه ترم

از  کیهر  یاحتمال یکه احتمال ابتال یمنتقل شوند؛ انتقال

دانشگاه را  میتصم نیا  .را در نظر نگرفته بود انیدانشجو

 یدانشگاه یرده باال نیاقدامات مسئول ریسا یدر راستا دیبا

 دانشگاه تهران  یخوابگاه انیمثال دانشجو یدرک کرد. برا

 

 

 

 

 

 

در  یاز زندگ یفراوان ناش یهاها متحمل رنجکه سال

به تحصن  میتصم ۹۸ یفرسوده بودند، در د یهااتاق

گرفتند تا با  گاهدانش نیا انیباشگاه دانشجو یروروبه

 ،ییو دانشجو یگاهامور خواب رانیبازخواست کردن مد

تحصن پس  نیخود را مطرح کنند. ا یهاها و دغدغهخواسته

دانشگاه بود  یاز سو انیدانشجو ینشدن صدا دهیها شناز سال

 یخطرات جان یادآوریبا  یخوابگاه انیکه رخ داد. دانشجو

خوابگاه  یهااتاق یمیفرسوده و قد یهادر ساختمان یزندگ

داشتند  یگاز را دارند، سع ینشت ایو  زشیکه هرلحظه خطر ر

از مطالبات خود را مطرح کنند. دانشگاه در  یکم بخشدست

از مطالبات و با موکول کردن  یادیتعداد ز رفتنیمقابل با نپذ

نامعلوم، عمال راه  یاندهیها به آخواسته یبرطرف ساختن باق

گرفت تا با گذشت زمان، کرونا  شیخود را در پ یشگیهم

مسئوالن  نگاه .دیو ماجرا را خاتمه بخش شان آمدبه کمک

در  انیدانشجو یدارنگه یتنها متوجه بعد اقتصاد یدانشگاه

 یهاتیمثال بعد از جنا ی. براستیفرسوده ن یهاساختمان

پسر مقطع  انیدانشگاه، دانشجو یکو یو واقعه ۷۸ریت

دانشگاه تهران هرگز نتوانستند در آنجا حضور  یکارشناس

پراکنده و اکثرا  یهاس از آن بود که ساختمانکنند و پ دایپ

 یزندگ یبرا یشهر، به محلسطح یرمسکونیغ یبا کاربر

 یهانهیکاهش هز یشد. دولت برا لیتبد انیخوابگاه

را در نقاط مختلف پراکنده  انیخود، دانشجو یاسیس یاحتمال

 یبه مساله ینگاه ؛یرانیو یهیدر سا یزندگ

 هاو اجاره خوابگاه هیپرداخت شهر
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 کسانی یها در واحدساخت تا امکان حضور و تجمع آن

 روین عیاز تجم یحالت لیاقدام عمال تشک نیفراهم نباشد؛ با ا

رفت  نیاز ب انیدانشجو یدر سطوح گسترده برا یو هماهنگ

 یایاز مزا یکی شد. زیمردان سرردولت بیآن به ج یایو مزا

 یآن برا یاسیدر کنار دستاورد س-طرح نیا یاقتصاد

منظور به یاز واحد صنف یحذف امکان برخوردار-دولت

ان است. یدانشجو یمناسب برا متیبا ق ییمواد غذا نیتام

را  انیدانشجو ازیاقالم مورد ن ستیبایاصناف در واقع م نیا

خوابگاه ارائه کنند.  طیتر از بازار در مح نییپا یهامتیبا ق

 ونددیپیدانشگاه است اما آنچه به وقوع م فیاز وظا یکی نیا

سطح شهر پسران  یهاخوابگاه در .ستین یزیچ نیچن

ها و عدم تهران، به علت پراکنده بودن خوابگاه دانشگاه

 یاز اساس امکان داشتن صنف برا یوجود مجموعه خوابگاه

مثال  یوجود ندارد. برا یخوابگاه انیاستفاده تمام دانشجو

از  یکیدر کنار  یتعاون یواحد جادیبا تصور ا یحت

 هارخوابگاهیسا نیساکن یها، امکان استفاده آن براخوابگاه

 یکه مساله یدانشگاه در موارد نینخواهد بود. همچن فراهم

دانشگاه  یکو زیدخترانه و ن یهااصناف را در خوابگاه جادیا

از آن بوده. به عنوان  یاست، به دنبال سودآوردنبال کرده

قابل تامل است:  بارهنیمثال مورد فروشگاه پگاه در ا

 یبرا صبحانه را یدر ابتدا قرار بود بسته هفروشگاه پگا

که  یانیدسته از دانشجوآن یکند و برا نیتام انیدانشجو

به مصرف  لیصبحانه تما یاز مقدار موجود در بسته شیب

فروشگاه  نیرا فراهم کند. ا زانیم نیدارند، ا اتیلبن

ارائه  ییدانشجو دیو سوبس فیرا با تخف یمواد لبن ستیبایم

د، بلکه خود نز یکار نیتنها دست به چنادامه نه درکند که 

شد؛ چراکه به مرور  لیتبد انیدانشجو یبرا یبه معضل

کاهش  ییموجود در بسته صبحانه را تا جا اتیدانشگاه لبن

 ییصبحانه خوابگاه دختران از برنامه غذا یداد که بسته

 خیکه تار یفروشگاه هم تمام مواد لبن نیحذف شد و ا

 ۱۲ زیناچ فیدر حال اتمام بود را با تخف نهاآ یانقضا

عرضه  انیبه دانشجو نیمع یمتیآن هم تا سقف ق ،یدرصد

 کیو  ریپاکت ش کی دیکه معادل خر یمتیکرد؛ سقف ق

 .نبود زین ریبسته پن

 قتیموجود، بلکه حق تیاستثنا در وضع کیمثال نه  نیا

که  ییهابه دانشگاه است. بخش یخصوص یهاورود بخش

 ستیز تیبا بدل ساختن دانشگاه به دانشبنگاه، ماه

که از اجاره  زی. دانشگاه نسازندیرا دگرگون م ییدانشجو

حاضر به  زند،یم بیرا به ج یها سود کالنبخش نیا یبها

ورود  یهاحوزه بیترت نی. به اباشدینم هاراردادق نیلغو ا

 یو رفاه یخدمات ،یآموزش ،یدرمان یهادولت در بخش

 یبه مجموعه. بنا شودیم شتریآن ب یهایدیتر و عاکوچک

 یمبن انیدانشجو یبرحق صنف یاست که خواسته لیدال نیا

و  یتیامن لیدانشگاه، همواره با طرح دال یبر ورود به کو

 .استدانشگاه رد شده  یاز سو یاسیس

 ییضددانشجو یهیرو نیمختصر به ا یبا نگاه حال

 یدولت نیکه مسئول افتیدر یراحتبه توانیها، مدانشگاه

 یمثل کرونا را از دست نخواهند داد و در راستا یابهانه

استفاده را  تیخود، از آن نها یاسیو س یمنافع مال تیتقو

 یهانهیاندک هز نیهم ییها که گوخواهند کرد. دانشگاه

گران  شانیو... برا ینترنتیغذا، حجم ا هیته لیاز قب ،یاهرف

ها را کنار آن یسرعت تمامکرونا به وعیبا ش شد،یتمام م

 یدارمنظور نگهبه تیهرگونه مسئول رشیگذاشتند و با رد پذ

ها مجدد خوابگاه یبه فکر اجاره عایسر ان،یدانشجو لیاز وسا

 .افتادند
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ها، اتاق یناگهان یهیمثال در دانشگاه تهران، پس از تخل یبرا

روزه را  ۵ یابازه یاهیابالغ یها طامور خوابگاه یاداره

ها در نظر گرفتند که از خوابگاه لیوسا یهینظور تخلمبه

 طیشرا یآنان در اسفندماه، بدون مالجظه یهیمشابه اقدام اول

را دعوت کردند  انیشجوتمام دان روس،یو وعیش یریگاوج

ها آمده و محدود به خوابگاه یاتا از سراسر کشور در بازه

که  ییهاهمان روز مجدد به شهرشان برگردند! خوابگاه

بسته شدند، بار  انیدانشجو یحفظ سالمت یبه بهانه یروز

 یناگهان گرید

باز شدند تا 

 یهمان سالمت

 یادر مخاطره

قرار  یجد

 نی. تمام اردیبگ

در کنار  دموار

 یبرا یزنچانه

برگرداندن پول 

 یو روان یترم قرار گرفت تا فشار مال نیا یهاخوابگاه

 یدانشگاه برا یند. بهانهوارد ک انیرا بر دانشجو یفراوان

 گرینفر د ۳۵۰۰ها به بود که خوابگاه نیا یمیتصم نیچن

آن  ترعیسر یهیجز تخل یااجاره داده شده است و چاره

 نیفراهم شود. ا دیورود افراد جد یبرا طیاتا شر ستین

دانشگاه موظف  ییکه گو شوندیم انیب یها در حالبهانه

متوجه  یبیرا رقم بزند که آس ییجابهجا نیا ینحونبوده به

 یبازه کیسراسر کشور شود که قرار بود در  انیدانشجو

حفظ  یبودن مساله بکارانهیفر. ندیایها بفشرده به خوابگاه

نشان داد که دانشگاه  ییخود را در جا گریسالمت بار د

ساکن  انیامتحانات، اعالم کرد دانشجو یتهران در بازه

خود به  یهاامتحان یبرگزار یبرا دیبا قم و البرز یهااستان

ها در خوابگاه یاتاق چیبود که ه یدرحال نیا ند؛یایتهران ب

 نهیدر زم یگری. مثال دکردینم دایپ ختصاصها ابه آن زین

خوابگاه ها و نحوه عودت پول خوابگاه ها به  هیتخل

از  لیبرداشتن وسا یبرا یزمان یبازه نییو تع ان،یدانشجو

 یاتفاق یدر دوران آموزش مجاز یخوابگاه انیجودانش یسو

 خیافتاده است. در تار ییاست که  در دانشگاه عالمه طباطبا

دانشگاه عالمه، به اطالع  تیریبود که مد ۹۸اسفند  ۳

ساکن  انیدانشجو

خود  هایخوابگاه

ساعت  ۴۸رساند که تا 

( ۹۸اسفند  ۵)تا  ندهیآ

مهلت دارند که 

 منظور به را هاخوابگاه

 هیکردن تخل ضدعفونی

که  اینکته نیکنند. اول

 هاموضوع توجه نیدر ا

 هیتخل یب کرد، فرصت محدود دانشگاه براجل خود به را

اتاق توانیساعت م ۴۸که چگونه در  نای. بود هاخوابگاه

ساکن خوابگاه است را به  انیدانشجو یکه محل زندگ هایی

 یه طور کلسوال دارد اما ب یکرد خود جا هیتخل یسادگ

مضاعف  یدانشگاه فشار یاز سو یاالجلضرب نیچن نییتع

 انیاز دانشجو یاریبس .وارد کرد یخوابگاه انیرا به دانشجو

از زمان  یاطالع چیکه ه شدندیخبر مواجه م نیبا ا یدر حال

 نهمی به و نداشته هامجدد دانشگاه و خوابگاه ییبازگشا

را  یو لوازم لیاچه وس دیبا نکهیاز ا یقیعلت، تصور دق

. نداشتند دارند، نگه خوابگاه در را هاهمراه خود برده و کدام

با آن دست و پنجه  یخوابگاه انیوکه دانشج یگریمشکل د
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در  تیبل هیبازگشت به منزل و ته یچگونگ کردند،ینرم م

 یمسئله، نحوه اطالع رسان نیآن زمان کوتاه بود. عالوه بر ا

پس از  انیاز دانشجو یکه بخشبود  یبه شکل زیدانشگاه ن

مطلع نشده بودند!  میتصم نیگذشت دو روز هنوز از ا

بر علت شد  دیمز زنی هاخوابگاه درموجود  یها-یناهماهنگ

شود. در  یط یبه سخت انیدانشجو یپروسه برا نیتا کل ا

وارده به  یمشکالت و فشارها ها،یبا تمام کاست ت،ینها

 .شدند هیاه تخلدانشگ هایخوابگاه ان،یدانشجو

پرسش  نیا ،یادامه با توقف آموزش به شکل حضور در

 شکل چه به هاخوابگاه یبهااجاره تیآمد که وضع شیپ

 ییدانشجو تیریمد ،یصنف یشوراها یریگپی با. بود خواهد

ترم یبرا یاعالم کرد که مبالغ پرداخت ایهیانیب یدانشگاه ط

 انیشجوخواهد شد و در مورد دان رهیذخ ندهیآ های

 نی. اتخاذ چنشودیمبلغ عودت داده م نیا زین لیحصالتفارغ

از  یکه ممکن بود بعض یدانشگاه در حال یاز سو یمیتصم

داشته باشند،  ازیساکن خوابگاه، به آن مبلغ ن انیدانشجو

 روس،یو یماندگار ،ی. از طرفدرسییبه نظر نم یمنطق

داوم و ت ،یبه صورت مجاز ندهیترم آ یاحتمال برگزار

بود که دانشگاه به آن  یگریمشکل د زین هابگاهخوا یلیتعط

ساکن خوابگاه،  انینکرده و از عودت مبالغ دانشجو یتوجه

 یمربوط به چگونگ یبعد پرسش. کرد یپوشچشم

 تیبا توجه به وضع لیفارغ التحص انیدانشجو حسابهیتسو

 زیمورد ن نیدر ا ییدانشجو تیرمدی. بود هادانشگاه ییاستثنا

دانشگاه، اعالم کرد که  استیر ینامهبا توجه به بخش

فعال بوده و  اندانشجوی رفاه و هاخوابگاه یاداره

 هینسبت به تسو یبه شکل حضور توانندیم النیالتحصفارغ

درخواست دانشگاه از  زی. در ادامه نندیحساب اقدام نما

و  یحفظ سالمت یبود که برا نیا لیفارغ التحص انیدانشجو

امور را به  نیدر صورت امکان ا ،یماریب وعیاز ش یریجلوگ

به شکل  ایموکول کرده و  روسیو وعیبعد از کنترل ش

 تیتداوم وضع با. کنند یریگیرا پ ندیفرآ نیا یرحضوریغ

موضوع مورد توجه،  گریکرونا، د روسیاز و یناش یبحران

بود که بنا به  یاندانشجوی از هاخوابگاه هیشهر افتیدر

 مانند. داشتند سکونت هاهمچنان در خوابگاه ،ییهارتضرو

 یدگیکه مشغول رس یارشد و دکتر یکارشناس اندانشجوی

دانشگاه اعالم  هاینامه خود بودند. اداره خوابگاه انیبه پا

 و سکونت مدت به توجه با هاخوابگاه یبهاکرد که اجاره

 یلیعطت امیو بابت ا شودمی اخذ و محاسبه خوابگاه در حضور

پرداخت نخواهند  یمبلغ انیدانشجو روس،یو وعیاز ش یناش

 برای هاخوابگاه هیو تخل دیرس انیبه پا ییکرونا مسالین. کرد

بار به صورت کامل، در دستور کار قرار  نیبار دوم و ا

کامل  هیخبر از تخل ،ییدانشجو تیریمد یهیگرفت. اطالع

. در مورد ددایمرداد م ۱تا  رماهتی ۲۸ از هاخوابگاه

 زیکه امکان حضور در زمان مقرر را نداشته ن یانیدانشجو

 افتیشد که از پنجم تا هفتم مردادماه امکان در نیبر ا میتصم

 یکوتاه اریوجود داشته باشد. مدت زمان بس لیلوازم و وسا

 شمار بود، گرفته نظر در هاخوابگاه هیتخل یکه دانشگاه برا

مواجه کرد.  یکالت جدرا با مش انیاز دانشجو یادزی

 یبرا دیدر نقاط مختلف کشور، حال با یخوابگاه انیدانشجو

آن هم با وجود  شدندیتهران م یخود راه لیوسا آوریجمع

. مشکالت کردیم دیشان را تهدکه جان یخطرناک روسیو

خوابگاه هیو مدت زمان محدود تخل سوکیسفر به تهران از 

به طور  انیاز دانشجو یدادباعث شد که تع گر،ید سوی از ها

ل خود را بزنند یوسا آوریو جمع تختیسفر به پا دیق یکل

ساکن تهران واگذار کنند آن  انیکار را به دانشجو نیو ا

آنان همچنان در  یاز لوازم ضرور یاریکه بس یهم در حال
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 موجود مشکالت و مسائل گزارش با ادامه در. بود هاخوابگاه

 هیشورا، مدت زمان تخل یریگیو پ دانشگاه یصنف شورای به

از  یشد و بخش دیدمردادماه تم انیها تا پا-خوابگاه

  .امر شدند نیبا تمام موانع موجود، موفق به انجام ا انیدانشجو

به رغم مشکالت و  زین ۹۹-۹۸ یلیدوم تحص مسالین

کمبودها و عدم  ،یآموزش هایفراوان، ضعف یهایسخت

. دیدانشگاه به اتمام رس یواز س یو اصول حیصح یزریبرنامه

ممکن را متحمل  انیز نیشتریکه ب یگروه ن،یب نیدر ا

ضررها و مسائل  یکه حت ایبودند. به گونه انیشدند، دانشجو

 واسطه به آن تحمل که فرساسخت و طاقت سالمین نیاز ا یناش

 ندهیآ های ترم در شد، هم ترغلط دانشگاه مشکل  هایاستسی

 نیکه به ا یهنگام .را خواهد گرفت انیدانشجو بانیگر زین

 میشویمتوجه م م،یکنیتر نگاه مدر سطح کالن هیرو

دولت »: داردیکه اعالم م یقانون اساس ۳۰برخالف اصل 

 یرا برا گانیو پرورش راآموزش  لیموظف است وسا

 لیدوره متوسطه فراهم کند و وسا انیملت تا پا یهمه

کشور به صورت  ییرا تا سرحد خودکفا یعال التیتحص

ها اتفاق سال نیا یعمال آنچه در ط« گسترش دهد. گانیار

است. مطابق  یمورد نیافتاده است، کامال خالف چن

در  انیدرصد از دانشجو ۱۵، تنها ۹۷سال  یآمارها

که البته  خوانندیدرس م نهیو بدون هز یدولت یهادانشگاه

 یهایها دستخوش دگرگونسال نیدر ا زین "یدولت"لفظ 

در طول  زیها ندانشگاه نیا انیدانشجو راکهشده؛ چ یادیز

رو روبه هانهیخودشان با انواع مخارج و هز لیتحص یبازه

 کیبه  شانیرا برا گانیرا لیآخر تحصهستند که دست

 .سازدیآرزو بدل م

ناخالص  دیسهم دولت از تول یگزارش بانک مرکز طبق

درصد در  ۴۸، از ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۵ یهادر فاصله سال یداخل

درصد در سال  ۲۴و  ۱۳۷۰درصد در سال  ۲۰به  ۱۳۵۵سال 

 انگریکاهش مخارج به وضوح ب نیا .است دهیرس ۱۳۸۵

است. در حوزه  یخدمات عموم نیکاهش سهم دولت در تام

درصد آموزش  ۸۰از  گانیرا یآموزش عال ،یآموزش عال

 دهیرس ۱۳۹۴درصد در سال  ۱۳، به ۱۳۶۹کشور در سال  یعال

خودش،  فیوظا یاست. درواقع کاهش سهم دولت در حوزه

تمام خواهد شد. در پرتو  انیبر دانشجو شتریفشار ب متیبه ق

کرونا را  یماریب توانیاست که م یاینگرش اقتصاد نیچن

. دولت با استفاده از کرد یآن بررس "یعیرطبیغ"از وجه 

مات و خد یکرونا، به کاهش سهم خود در حوزه زوریکاتال

و با حذف همان  دیبخش یشتریسرعت ب یآموزش عموم

 یط شبهکیرا  لهعمال راه صدسا ،یرفاه یهااندک بخش

موسسات  نور،امیآزاد، پ ،یرانتفاعیغ یهاکرد. دانشگاه

آزمون کنکور،  یمال لتریو... در کنار ف یخصوص یآموزش

جامعه را از حضور در  نییها طبقات پاسال نیا یتماما در ط

ها را برهم آن یطبقات بیها محروم ساخته و ترکدانشگاه

 یو اقتصاد یاسیس یکه سودآور یطیشرا نیچن در .استزده

بخش  یو خدمات یبه منافع رفاه یشتریبخش، با شدت ب کی

 یهاامکان توانیوارد کرده است، م بیآس یگریبزرگ د

 شدن نابرابرانه انیمثال با ع یرا در نظر گرفت. برا ینینو

اکنون فرصت آن فراهم شده  ه،یپرداخت شهر یبودن مساله

چراکه اکنون و با  رد؛یهدف قرار گ یپول وزشتا اصل آم

دانشگاه  انیدانشجو ،یآموزش مجاز یبرا هیپرداخت شهر

 نیخواستار لغو چن یگریاز هرزمان د شیآزاد و شبانه ب

 به دیو با توانیم خاطرنیهمهستند. به یاجحاف بزرگ

و به چشم  دیشیاند یسطوح نیتر در چنبزرگ ییهااتحاد

 .ستیرامکان به آن نگ کی
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ی دولت ی مواجههگسترش ویروس کرونا در ایران، نحوه

با آن در پیک اول و دوم و توجیه عملکرد خود، عادی جلوه 

های صورت گرفته دادن آن به هر قیمتی و دفاع از بازگشایی

و باال رفتن آمار مرگ  ۱مخصوصاً بعد از افشای موج دو-

ی کانونی مهمی در سپهر سیاسی ایران نقطه -ومیر و ابتالء

ی گسست و تفاوت توان به نقطهباشد. تا جایی که میمی

مهم، معنادار و بعضاً متناقض سخنان اعضای دولت برای دفاع 

گذاری وکارها در زمان حفظ فاصلهاز بازگشایی کسب

تر، ما شاره کرد. به عبارت دقیقاجتماعی و اعالم موج دوم ا

گرفته از های صورتبا دو نوع متفاوتِ دفاع از بازگشایی

گذاری اجتماعی و قبل در زمان فاصله جانب دولت مواجهیم.

گرفته، تمام تالش دولت برای های صورتاز بازگشایی

سازی وضعیت به این شکل صورت گرفت که دولت عادی

ونا است و آمار ابتالء و در وضعیت کنترل و مدیریت کر

ومیر نیز به شدت رو به کاهش است. حتی وزیر مرگ

ترین مقام در این زمینه اعالم داشت: بهداشت به عنوان عالی

اند ها در تماس ویدیویی از مقامات ایران پرسیدهاروپایی»

اند که توانستند بیماری کرونا را که آنان چگونه عمل کرده

مهم به لطف پروردگار صورت گرفته  مهار کنند... تمام این

 و این موفقیت بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران ثبت 

                                                           
های زیاد برم، به این دلیل که تا مدتاز عمد از واژه افشای موج دوم نام می - 1

دولت شروع موج دوم و گستردگی آن را به دلیل بسته نشدن کسب و کارها انکار 

کرد و به دلیل باال رفتن آمار مرگ و میر و مبتالیان، دولت مجبور به اعالم این می

 واقعیت شد. 

 

 

 

 

ی اول مهار ویروس شور در رتبهزودی خواهد شد و به 

سازی کرونا در بستر همین عادی« تکرونا قرار خواهد گرف

در قالب گفتار مهار و کنترل ویروس به لطف انحصار 

گار( بود که دولت دست به ها )و نه لطف پروردرسانه

هم نه با اقرار بر وضعیت وکارها زد؛ آنبازگشایی کسب

بحرانی کشور و نجات اقتصاد بلکه با پوشش جلوگیری از 

.دیگر شاید نیازی به اثبات این ۲بیکاری و حمایت از مردم

نکته نباشد که دولت به هیچ عنوان معیشت و اشتغال نیروی 

را تنها یک ماه پیش از این کار برایش اهمیت ندارد، زی

مسئله بود که دولت در بحث تصویب حداقل دستمزد 

ی چهل و یکم قانون کار باید با نرخ که طبق ماده-کارگران

قد کنار کارفرمایان تمام -تورم و خط فقر تناسب داشته باشد

 ی خود محروم ساخت.ایستاد و کارگران را از حقوق اولیه

ی معیشت و بیکاری مردم که پس مطرح شدن اهمیت مسئله

نان »در سخنان علی ربیعی به شکل دفاع همزمان دولت از 

ای بیش نیست؛ زیرا تمامی مردم است، بهانه و یاوه« و جان

اقتصادی برای  -این اقدامات و سازوکارهای اجتماعی

ی کنونی      جلوگیری از بحران و نجات اقتصاد ورشکسته

تصاد به هر قیمتی بچرخد و باشد. حال که باید چرخ اقمی

در صورت تعطیلی »گوید: علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت در این زمینه می - 2

 23/01/1399روزنامه دنیای اقتصاد، « شوند.نفر بیکار می میلیوندرازمدت، چهار

 آشکارگی شر یا قانون بقا؟
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تابد، چه باک اگر روند انباشت سرمایه هیچ خللی را برنمی

ارزش و پَست ها نفر زیر این چرخ له شوند، یا جان بیمیلیون

خود را در مقابل انباشتِ به اصطالح ارزشمند سرمایه از دست 

 دهند.

گیریِ اعضای دولت بعد از گواه چنین موضوعی نه موضع

جمهوری درهمان ن پیک دوم، بلکه سخنان رئیسباال رفت

ی بازگشایی کسب و کارهاست، وی با بیان اینکه مرحله

، علت «توان کرونا نگرفتتوان کار کرد و هم میهم می»

-و مشکل اصلی گسترده شدن ویروس کرونا را نه بازگشایی

« اضطراب و ترس مردم از آن»های صورت گرفته، بلکه 

های داخلی هشدار داد که مبادا به رسانهدانست و برای همین 

نمایی باعث بزرگ»شان تبلیغات

این ویروس شود، زیرا آمریکا 

تواند تحمل بازگشایی مراکز نمی

وکارهای ما را تولیدی و کسب

که مشاهده چنان«داشته باشد.

شود این اظهارات، جای هیچ می

تفسیر و تحلیلی در باب وقاحت 

و  و طبیعی ۳«آشکارگی شر»و

-ناپذیر بودن آن نمیاجتناب

گذارد، دولت به صراحت مشکل 

داند نه و علت اصلی ویروس را مشکالت فردی مردم می

ی یک تحمیل های صورت گرفته، که به مثابهبازگشایی

برای جلوگیری از بحران، مردم را به کام مرگ فرستاده. 

                                                           
ام، آرنت هانا آرنت وام گرفته« ابتذال شر»را از تعبیر « آشکارگی شر»عبارت  - 3

برد که را برای وقایع آشویتس و اردوگاه کار اجباری در آلمان بکار می« ابتذال شر»

-کشتند یا شکنجه مییهودی را می گران و مأموران دولتی به راحتی افرادشکنجه

برد چون معتقد بود شر حالت ابتذال خود را در کردند، او این مفهوم را به کار می

ی یهودیان میان مأموران دولتی و حتی میان مردم از دست داده و کشتار و شکنجه

به این دلیل به کار « آشکارگی شر»بدل به امری طبیعی گردیده است. حال عبارت 

 ی دوم کرونا و تحلیل سخنان مقاماتقبل از رسیدن به مرحله

ی میانی، یعنی حد فاصل اتمام پیک دولتی، باید به مرحله

اول و اقرار رسمی آنان به پیک دوم پرداخت. اندکی پس 

های صورت گرفته، آمار ابتالء و از زمان بازگشایی

ومیر ناشی از کرونا، حاکی از شیوع موج دوم این مرگ

ویروس بود که بنا به تحلیل کارشناسان در این زمینه اگر 

ت همین روند فعلی موجود را ادامه دهد، پیک دوم نه دول

تنها از جهات آمار از پیک اول بیشتر خواهد بود، بلکه این 

امر خبر از فاجعه ملی خواهد داد. اما دولت با قاطعیت تمام 

و حتی آن را شایعه و  ۴اعالم کرد که پیک دوم وجود ندارد

باال رفتن  های خارجی عنوان کرد. اما پس ازی رسانهتوطئه

باختگان و آمار وحشتناک جان

مبتالیان، دولت دیگر توان 

مقاومت و انکار واقعیت را 

نداشت و مجبور به پذیرش 

واقعیت موج دوم شد، حال 

دولت به جای پذیرش تمامی 

خطاهای خود و بستن 

وکارها و پرداخت حقوق کسب

کارگران و کارمندان تا چندین 

ت خود تنها اشتباها ماه آینده، نه

را نپذیرفت و سعی در بهبود 

شدن آن همه انسان و رو نکرد، بلکه کشتهوضعیت پیش

ناپذیر جلوه داد و حتی ابتالی آنان را امری طبیعی و اجتناب

ها کشته شدن و یا ابتالء مردم به ویروس کرونا را به شود که دولت تا مدتمی برده

کرد و زمانی که مجبور به اقرار به موج دوم شد، این امر ها انکار میدلیل بازگشایی

 ناپذیر جلوه داد. را یک امر طبیعی و اجتناب
 /1399دوم تیر معاون وزیر بهداشت اعالم کرد ایران در پیک دوم کرونا نیست.  - 4

 عصر ایران
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ها را این بار نه به وجود آمدن موج دوم به دلیل بازگشایی

نه اینکه ندانیم »تنها انکار نکرد بلکه به تعبیر وزیر بهداشت 

ها آمار را افزایش خواهد داد، این امور ناشی ازگشاییاین ب

از جهل ما نبود، بلکه ضعف و زانوزدن ما در قبال اقتصادی 

بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت، از همین رو 

آید. اینکه مردم از فقر و تهی های امنیتی برای ما میگزارش

ر و روند جدی است. رئیس جمهودستی به سمت طغیان می

گیری طغیان نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل

رغم این اظهارات صریح سعید نمکی و علم علی« فکر کنند.

ها بر معضل موج دوم، و آگاهی وی در باب تاثیر بازگشایی

اگر به من بگویند اولین »او همچنان اصرار دارد که بگوید 

و ت« گویم آمریکای جنایتکارمقصر صحنه کیست، می

گویی باید این فرض احمقانه در ذهن مخاطب این سخنان 

های آمریکا نبود، بازگشایی شکل بگیرد که اگر تحریم

و دولت حقوق تمامی کارکنان و  گرفتصورت نمی

 پرداخت. کارگران را تمام و کمال می

تنها دو روز پس از این سخنان، حسن روحانی نه تنها آب 

ت ریخت، بلکه میخ آخرش پاکی را روی دستان وزیر بهداش

را بر تابوت سخنان خودش نیز کوبید. یک ماه پیش، او با 

تا کنون بیست و پنج میلیون کرونا »بیان آمار مبتالیان که 

اند و سی و پنج میلیون دیگر هم در آینده در معرض گرفته

سعی کرد یک گام جلوتر از وزیرش « این ویروس هستند

 عمل کند.

نی و نمکی بعد از پیک دوم که سخنان فارغ از سخنان روحا

شان را در موضوع کنترل و مهار های یک ماه پیشو تحلیل

                                                           
را مارکس در کتاب سرمایه از مری شلی « خون آشام»ی تعبیر سرمایه به مثابه - 5

نویسنده رمان فرانکشتاین وام گرفته است که سرمایه را به مثابه امری دهشتناک 

شد که به نشان دهد. مارکس از همین رو او از جانب اقتصاددانان راست متهم می

های ادبی استفاده عیت اقتصادی نظام موجود، از تعابیر و استعارهجای تحلیل واق

کرونا و بازگشایی کسب و کارها بدون باالرفتن آمار کرونا 

کند، موضوعی که باید به آن توجه کرد اذعان باطل می

صریح و شفاف وزیر بهداشت و روحانی به آگاهی داشتن 

شدن( و ابتالء مردم به کرونا و به شتهاز مُردن )بخوانید ک

-وکارها میوجود آمدن موج دوم به علت بازگشایی کسب

تر، ما در این لحظه شاهد اعالم کشتار باشد. به عبارت دقیق

هم های کشور، آنی اقتصاد و بحرانو سالخی مردم به بهانه

های اقتصاد نه از زبان انتقادی اقتصاددانان چپ و تحلیل

نان، بلکه از طرف دو مقام رسمی کشور هستیم. سیاسی آ

ی انتقادی به طور ی مارکسیسم و نظریهروزگاری وظیفه

-برداری از استثمار و سلطهعام، کشف، آشکار کردن و پرده

پذیر نبود، و به خاطر همین امر ای بود که آشکار و رؤیت

زدگی از جانب ها اقتصاددانان چپ متهم به وهممدت

شدند. اینک اما، تمامی نتایج سخنان راست می اقتصاددانان

داری از جانب دولت مردان مطرح آنان در باب نظام سرمایه

سرمایه به »ی استعاریِ رسید جملهشود. زمانی به نظر میمی

-که، از خون کارگران تغذیه میی خون آشامی است مثابه

ی همین تغذیه است که سرمایه کند، و تنها به واسطه

صرفاً قرار است دهشتناکی امر واقع را توضیح  ۵«استپابرج

دهد، اما اکنون این امر نه مجاز یا استعاره، بلکه خود واقعیت 

ها سعی در پنهان ی اول بازگشاییاست. اگر دولت در مرحله

کردن این آشکارگی شر و بدیهی و اجتناب ناپذیرجلوه 

-یکم به شکلی اجمالی به آن مکرد یا دستدادن آن می

تر کشته شدن پرداخت، اما اکنون، به صراحت هر چه تمام

سازد. اما با توجه به کند و مرز میان تحلیل علمی و هنر و تخیل را مخدوش میمی

آید واقعیت و تخیل مرزهای خود اظهارات روحانی و نمکی تا اینجای کار به نظر می

 را از دست داده است.
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سیستماتیک و رنج و درد کشیدن مردم به خاطر ابتالء به 

 داند. ناپذیر میاین ویروس را امری طبیعی و اجتناب

همچنان که گفته شد، باید از این وضعیت تحت عنوان 

یاد کرد. « کشتار سیستماتیک»و « آشکارگی شر»

-از آن رو که دولت به صراحت اعالم می« آشکارگی شر»

شدگان در گذشته و حال هیچ دارد که نسبت به کشته

ی کرونا و هیچ بهانه»مسئولیتی ندارد، زیرا به نظر او 

نباید باعث بسته شدن مراکز تولیدی شود. و « دیگری

، زیرا بنا به اعداد موجود در سخنان «کشتار سیستماتیک»

فر در ایران به کرونا مبتال حسن روحانی، شصت میلیون ن

خواهند شد و بنا به همین سخنان، مرگ میلیونی افراد اجتناب 

 ناپذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بینی باشد ها قابل پیشبنابراین اگر مرگ شماری از انسان 

)که بود، زیرا وزیر بهداشت اعالم کرد که ما از آن اطالع 

آن جلوگیری کرد،  عملی بتوان از-داشتیم(، و به لحاظ علمی

توان ولی دولت به هر دلیلی مسیر دیگری را انتخاب کند، می

 گفت این رویداد چیزی کمتر از کشتار جمعی نیست.

ی کنونی در ایران تنها اینک واضح است که انباشت سرمایه

گیرد، پس بنابر این نکات ها صورت میبه مدد قتل انسان

موجود را کمتر  هر سخن و یا گفتاری که بخواهد وضعیت

از کشتار سیستماتیک جمعی بازنمایی نماید، خواسته یا 

ناخواسته به منطق قانون بقا و طبیعت تن داده، زیرا تنها بر 

اساس این قانون است که کشته شدن ضعفا و باقی ماندن 

 اقویا امری طبیعی است.
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 یایبا جغراف میمستق وندیهمواره در پ ییدانشجو یامر صنف

به عنوان کنشگران  انیانشگاه قرار داشته است. دانشجود

خودشان استفاده  ستیاز امکانات ز ،یدانشگاه یصحنه

کنند.  تیشان هداتا بتوانند فضا را به سمت دلخواه کردندیم

 یامساله افتنی لیاز قب یدر اشکال متفاوت ،یفضاساز نیا

 یسازیاعتراض به پول ،یخوابگاه ستیمشترک حول ز

 یهازشیبا خ یدانشگاه، اعالم همبستگ یات رفاهخدم

 نیا یاشتراک تمام ی. نقطهافتییو... تحقق م یمردم

 یانضمام طیها با محداشتن آن میموارد، ارتباط مستق

بود؛  طیمح نیدر ا انیمنافع دانشجو یخوردگدانشگاه و گره

در  انیمثال کنار هم قرار گرفتن دانشجو یبرا کهیطوربه

 یبه نام خواسته یاکه اساسا مساله ستهاخوابگاه یهااتاق

  .کندیم جادیرا ا یخوابگاه انیدانشجو یصنف

 نیتربزرگ نیها، ادانشگاه یلیکرونا و تعط روسیو وعیش با

از آنان گرفته شد  انیو حفظ ارتباط دانشجو یامکان برقرار

در  کسانی ییهاتحقق خواسته یمشترک برا یفضا جادیو ا

از  یکیها، به آن یریگیپ یفشار برا یهاجود اهرمکنار و

 شدهبدل  انیدانشجو یروزهانیا یهاچالش نیتریاصل

 یهیسو رغمیعمل عل دانیم نیدست رفتن ا از.است

است و از دو بعد  یاسیکامال س یرخداد اش،یعیظاهر طببه

 .یاسیو س یدارد: اقتصاد یبررس تیقابل

بدل ساختن  یمواره در پگذشته ه انیسال یکه ط دولت

  وعیکسب سود بوده است، با ش یبرا یدانشگاه به دانشبنگاه

 

 

 

 

ها دانشگاه یلیکرد تا دست به تعط دایکرونا فرصت آن را پ

را به حداقل  انیدانشجو لیمربوط به تحص یهانهیبزند و هز

طرد  یهیکه تنها در سا یممکن برساند؛ کاهش مخارج

 یاز چرخه انیاز دانشجو یانفراو تیجمع کیستماتیس

  .آموزش ممکن بود

 مخارج  نیخود را موظف به تام گریها ددانشگاه اکنون

ممکن،  ینهیهز نیو با کمتر دانندیدانشجوها نم ستیز

 .رسانندیم انیرا به پا انیدانشجو لیدوران تحص

 یتنها از بعد اقتصاد یدولت با گسترش آموزش مجاز اما

 نفعیذ نهیزم نیدر ا زین یاسیاز جهات سبلکه  بردیسود نم

 یکیگذشته، دانشگاه همواره  انیسال یچراکه در ط باشد؛یم

بر  یمبتن یهااستیس تیبوده است که کل ییاز سنگرها

 بلبود ضربات قارا هدف قرار داده و توانسته یسازیپول

  .دولت وارد سازد یکرهیرا پ یتوجه

 یلهسأم انیدانشجو یتمامها، دانشگاه یلیو با تعط اکنون

را دارند. در  گریکدیارتباط با  یو عدم برقرار یپراکندگ

 تواندیارتباط است که دولت م نیدار شدن اخدشه یهیسا

 دیبه تشد ینسبت به گذشته، رو یبا ترس کمتر

 نیهم به .اوردیخود ب یسیو پل یاقتصاد دیپل یهااستیس

 نیاز ا یریتعاب ای یکه از انقالب فرهنگ یخاطر است هنگام

از  یدر چه مختصات میالزم است بدان م،یکنیصحبت م لبیق

 .میکنیها صحبت مآن

 وظایف ما:

سیاسی-به سوی بازسازی صنفی  
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ای که دانشگاه این محل زندگی و حیاط اما در این هنگامه

سیاسی ما از ما گرفته شده یا بهتر است بگوییم به اشغال 

ارتش نامریی انقالب فرهنگی درآمده است، وظایف ما 

 چیست؟

ی جریان صنفی دانشجویی را پیش اریخمندی مبارزهاگر ت

گیری انقالب فرهنگی کنونی را دریابیم چشم آوریم و هدف

)که عبارت است از انحالل فضامندی مبارزات دانشجویی(، 

-ی نبرد برایآنگاه مسیرغبار گرفته

-شود. ما در بحبوحهمان پدیدار می

ای سیاسی هستیم که به سبب آنچه 

ی فعالیت، پیشینهاش رفت و شرح

امر »میانجی به درون توانیم بینمی

مورد نیاز چنین « سیاسی مبارزاتی

ای رخنه کنیم و انتظار بحبوحه

عیاری را از مقاومت سیاسِی تمام

ی دانشجویان داشته باشیم. این ُحکم بیشتر برآمده از کلیشه

است، حال آنکه برای « ی نیروی پیشگامدانشجو به مثابه»

ست، هرچند که «نشجو نیرویی در میان دیگر نیروهادا»ما 

هایی از تاریخ پیش آمده و شاید پیش بیاید که در برهه

 شود.« دانشگاه آخرین سنگر آزادی»

با این تفاسیر ما باید باِر دیگر بهترین میانجی برای رخنه به 

بخش برای دانشجویان را بازسازی کنیم. امِر سیاسی رهایی

بوده « امر صنفی»شک سال گذشته بی 5این میانجی ظرف 

ی است. به اعتبار تجمیع نیرو حول محور آن بود که دوگانه

شکسته شد « بسیج/انجمن اسالمی»ی زدودهکاذب سیاست

ای گره خورده به مادیت زندگی دانشجویی ورزیو سیاست

سربرآورد که به سبب گره خوردن آن به تدبیِر اقتصاد 

، حاصلخیزترین زمین برای سیاسی حاکمیت نئولیبرال

ی بود. به این ترتیب بدنه« امر سیاسی»شکفتن بذر 

، با هرچه بیشتر پیگیری «امر صنفی»ی دانشجویی متوجه

داری نئولیبرال( ای )سرمایهی منطِق سلطهمطالباتش متوجه

شد که زندگی اکثریت جامعه را از جهت معیشتی به خطر 

 انداخت.می

برانگیز میان پیوندهایی تحسینبه این واسطه بود که 

دانشجویان، معلمان، کارگران و بازنشستگان برقرار شد و 

امر »این پیوند، دو ساحت 

را با « امر سیاسی»و « صنفی

یک خط تیره در هیأت 

 پدید آورد.« سیاسی-صنفی»

ی ما نقب زدن از امروز وظیفه

ی شوم انقالب دل سایه

فرهنگی به این نِخ پیوند 

و آن اینکه  دهنده است

حضور فیزیکی در دانشگاه }حتی در غیاب برگزاری »

توانیم برای گعده ما باید و می«. ها{ حِق ماستکالس

کردن، کتاب خواندن، بحث کردن و با یکدیگر سیگار 

 کشیدن در دانشگاه جمع شویم. 

در معنای »ی ی فوق العاده زیبایی از مقالهبحث را با قطعه

های کس، که به توصیف داللتمار« نیازهای انسانی

 پردازد خاتمه دهیم:اجتماعی امر سیاسی کمونیسم می

آیند، هدف که کارگران کمونیست گردهم می زمانی»

تبلیغات و کارهایی از این  شان آموزش دیدن،واسطهبی

دیگری را  شان نیازدست است. اما در عین حال جمع شدن

جمعی که جمع یعنی نیاِز داشتن  –کند هم برآورده می

و آن چیزی که ابتدا به چشم وسیله به آن  –خودشان باشد
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شود. سیگار کشیدن، می شان تبدیلکردند به هدفنگاه می

 غذا خوردن و با هم نوشیدن، دیگر فقط وسیله برقراری

ارتباط نیست. مشارکت، معاشرت، و گپ زدن که به نوبه 

شان کفایت برایشوند می شمرده خود هدف اجتماع 

حقیقت  کند. برادری انسانی عبارتی تو خالی نیست،می

های کارگران که غبار کار است، و شرافت انسانی در چهره

های دستنوشته»)مارکس، « .درخشداست، می بر آن نشسته

  (.200: 1387، 4، چ«1844
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