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: چكيده

خ دلها جنبشالف بر و زماني شكل مشغول مسايل جامعه هستندي دانشجويي كه بيشتر

و سياست حاد شده باشد سازماني به خود مي هاي تشكل؛گيرند كه رابطه ميان جامعه

به.ي دانشجويي در وضع عادي هستندهاخواستدانشجويي به دنبال  در اين مختصر با اشاره
و بنيانيي دانشجوهاسازمانييتاريخچه كوتاه پيدا و عملي ايجاد ايني در فرانسه هاي فكري

و بيان ايده تشكل و نيز معرفي سه اتحاديه عمده دانشجوئي فرانسه هاي آنان در انتخابات ها

دري به اختصار به برخي از ديدگاهيدانشجو و امور خصوصهاي دانشجويان فرانسوي  زندگي

درييخچه تحركات دانشجوسپس به تار. شان اشاره شده استتحصيلي وي از بعد ايران در قبل

و بعد به طبقه بندي هاانقالب اسالمي توجه دريي دانشجوتشكل و كاركرد آن و نقش  ايراني

ش در پايان به تفاوت. پرداخته شده است و دري در انگيزه تحركات دانشجوهااهتبها  فرانسهي

پ. اشاره شده است مختصر بطورايرانو و نيز ژوهش به جنبش در اين  هاي دانشجويي

هرتشكل ها هاي اجتماعي دانشجويان كدام قسمتي از فعاليتي دانشجويي هر دو به دليل اينكه
قي است كه با مطا لعهيتطب-فيي توصاي مطا لعه دهند توجه شده واين پژوهش را تشكيل مي

ايجو متون موجود به پي مين تحقيي سئواالت مطرح شده در .پردازديق

::واژگان كليديواژگان كليدي

، اتحاديه دانشجوئي در فرانسه،ي در فرانسهيهاي دانشجو تشكل،ي در فرانسهيتحركات دانشجو

ي در ايرانيهاي دانشجو تشكل،ي در ايرانيتحركات دانشجو،ي در فرانسهيانتخابات دانشجو
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 قدمهم
به مبارزه در حوزة فرهنگ توجه دارندجنبش ها و.ي جديد اجتماعي هابرماس دو قلمرو

و قلمرو:ندكجامعه را از هم متمايز مي از.منظا قلمرو زندگي روزمره اين دو قلمرو هر يك

به خود برخوردارندخصيصه و عقالنيت مختص سنظامدر قلمرو. ها  ها، امانه با خرده

و سازمان هاهاي عقالني، احزاب و در نهايت با نوعي كنش گروه  رديراهبي رسمي سياسي

و پول است.ميامواجه و تعيين كننده در اين قلمرو قدرت  اما قلمرو زندگي؛مالك قوي

و هاروزمره قلمرو خانواده، افراد و اجتماعي استگروه  همين طور قلمرو.ي فرهنگي

نه در شبكه و البته قلمرو كنش ارتباطي است يعني كنشي كه و مردمي هاي اجتماعي غيردولتي

م و و فهم استپي سلطه در روزگار ما قلمرو. نفعت بلكه كنشي كه صرفاً در جستجوي ارتباط

و به اصطالحو عقالنيت ابزاري، عرصه زندگي روزمره را مورد تهاجم قرار دادهنظام اند

هادر اينجا. مستعمره خود ساخته است ميجنبش ها؛كشندي اجتماعي سر نه در جنبش يي كه

وپي كسب قدرت يا ثروت بلكه و سيستمي  در پي نجات زندگي روزمره از قلمرو دولتي

مي آيند و. گسترش حوزه عمومي بر به زيان توسعه از نظر هابرماس عقالني شدن در نظام

راه. ما بايد رابطه اي جديد بين اين دو برقرار كنيم. تكامل زندگي روزمره منجر شده است

كه حوز و نزاع با مستعمره شدن اين است گسترش حوزه.ه عمومي را گسترش دهيمپيشروي

كه در برابر اين استعمار مقاومتهاجنبشعمومي جز با تقويت  ي اجتماعي ممكن نمي شود

و از جمله جنبش دانشجويي اگر در پي تقويت دموكراسيهاجنبشدر نتيجه. كنند ي اجتماعي

ها متفاوت از راهبردهستند و مرسوم بايد انتخاگروه كه.ب كنندي سياسي مستقر در حالي

بازي سياسي جهت پيشبرد اهداف احزاب در پي تقويت نهادهاي سياسي، تغيير يا تثبيت قواعد

و گسترش حوزه عمومي در همه ابعاد آن است  خود هستند هدف جنبش اجتماعي بسط

ص 1382،كاظمي( ها متني كه.)24، ي دانشجويي بايد در آن خود را معنا كند همان زندگي جنبش

و سازمانير نه متن سياسي و . وزمره است

و:ديدگاه نظري و كاركردهاي اجتماعي، براي دانشجو از زاوية نگاه تقسيم وظايف

به عنوان نهاد مييدانشگاه، سه وظيفة اساسي در نظر و نيروي فعال آن، : گيرند علمي

و تعلم؛.1  تعليم

و تحقيق؛.2  پژوهش
و هدايت.3 . معنوي جامعهپاسداري از سنن علمي، فرهنگي

و هيچ و دوم دانشجو هيچ كدام  تنها كيفيت؛پذير نيست گاه تعطيل با اين حال، نقش اول

و تاخر آنها تاثير مي و ضعف يا تقدم كه بر شدت نقش اول.گذارد شرايط اجتماعي است

و به عبارتي نقشي حرفه و پژوهشي كه. اي است دانشجو، نقش علمي، آموزشي از آنجا
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ميدانشجو در شود، تحصيل به نوعي حرفة او محسوب شرايط عادي، تنها به آموختن مشغول

و. شود مي و سياسي است، به صورت مفسر كه نقش اجتماعي دانشجو در نقش ديگر خود

مييمنتقد بي. كند اجتماعي جلوه طرفانة علمي صورت اين ويژگي، گاه از موضع پژوهش

و گاه براساس تعهدي سياسي مي و آييني دئولوژيك يا احساس وظيفهاي- گيرد به.اي ديني

و تفكر انتقادي است«:شناس امريكايي تعبير باتامور، جامعه »دانشگاه ساختي مختص دانش

كه دانشجو وقتي به محيط دانشگاه از نكات فوق مي.)106ص،1369،باتامور( توان نتيجه گرفت

مي مي : شود آيد با دو ويژگي آشنا

و چرا كردن؛اول، ويژگي پرسش  گري يا روحية چون

و كمال دوم، ويژگي آرمانخواهي، اصول .پرستي گرايي

و روحي پرخاشجو بدل مي به ذهني پرسشگر را اين دو ويژگي، دانشجو را و او كند

و عدالت مي ص 1379،سفيري( سازد خواهان حقيقت جداي از حضور در دانشگاه،.)248،

و ميدر جها دانشجويان در جامعه خود . كنندن نيز حضور خود را حس

:سئواالت تحقيق

 آيا در اين مورد با ديگرو آيا دانشجويان تحركات اجتماعي خاص خود را دارند-1

ي جامعه تفاوتي دارند؟هاگروه

بامي در كشورهاي مختلفييانشجودهايتيلزه فعايا انگيآ-2 از تواند متفاوت شد؟

و و به عنوانجمله چيا مطالعه موردي در فرانسه و درصورت بله علت آن  ست؟يران؟

از-3 دهاجنبش جداي ها اگرييانشجوي نيي دانشجوتشكل به نوعي فعاليي را تيز

ايان بدانيرسمي دانشجو اجتماعي و كاركرد  ست؟يچيهاتين فعاليم نقش

اصيتطب_فييلعه توصمطا اين در و عملكرد تحركاتقي مسئله لي تحقيق بررسي نقش

و مطالعه موردي به بررسي تطبيقي حركتبه عنواندانشجويي در جامعه است كه  ها

و ايران بر حسب منابع موجود منتشر شده تشكل و(هاي دانشجويي در فرانسه ) التين فارسي

و در خواهد پرداخت به سئواالت مطرح با اين روش د جستجوي پاسخ ر اين پژوهش شده

.خواهد بود

 جنبش دانشجويي
كه در غرب پديدار جنبش دانشجويي دومين جنبش اجتماعي بعد از جنبش كارگري است

و آلمان در دهه ظهور حركت.شد بي1960هاي دانشجو در فرانسه كه تصادفاً امري سابقه بود

جن. به تغييرات سياسي در اين كشورها خصوصاً فرانسه منجر شد بش دانشجويي فرانسه ظهور

و تئوريهاي هربرت ماركوزه، هابرماس  حوزه(مقارن با ظهور مكتب انتقادي فرانكفورت
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و عقل به60هاي اين جنش كه از دهه ويژگي.بود) جامعه مدني(و گرامشي) ارتباطي عمومي

: بعد پديد آمده اند عبارتند از

؛ند از نظر پايگاه اجتماعي متكي بر طبقه متوسط هست-

 يعني آنكه منافع مستقيم گروه اجتماعي خاصي را نمايندگي نمي كنند،؛ غيرابزاري بوده-

. اغلب اعتراضاتي نسبت به وضعيت اخالقي جامعه دارند

نه دولت- و به سوي جامعه مدني جهت گيري شده اند از اين رو هدفشان كسب. بيشتر

. قدرت دولت نيست

زنهاجنبش اين- به جنبه هايي نظير فرهنگ، شيوه و مسائل نمادين در جامعهد بيشتر گي

و خلق فضايو مبارزاتشان بر سر قدرت براي بر ساختن هويت. كنندتوجه مي هاي جديد

. دموكراتيك براي كنش اجتماعي است

هانوع سازماندهي اين- و غير رسمي استجنبش .، باز، انعطاف ناپذير

مي- و از طريق آنها درخواست خود را مطرح كنند تكيه زيادي بر رسانه هاي جمعي دارند

مي دهند .و اعتراضات خود را نمايش

مي كشن- و هنجارهاي مسلط جامعه را به چالش ص 1382كاظمي،(د عمدتاً ارزش ها ،32(.

اي جهاني است ولي تجليات آن در كشورهاي طغيان دانشجويان پديده« از جنبه ديگر

و  هاگوناگون پيدا كردن وجه مشترك. هاي متفاوت داشته استي مختلف، صورتدانشگاه

را اجتماعي براي اين نهضت امكان پذير نيست، ليكن بايد اذعان كرد كه آنچه افراد اين نسل

و شجاعت محض، ارادهكند، همه جا از لحاظ رواني ممتاز مي اي شگفت انگيز براي عمل

به همان ميزان اعجاب ، گرانپايه بهروز در كتاب سفيري(»سازي است آور به امكان دگرگون اطمينان

.)187ص،1379

 دانشگاه عرصه اصلي جنبش دانشجويي
ها عموماً ها،ي دانشجوييجنبش به شدت جوان جنبش به لحاظ سني ند هستيي هستند كه

و از پوياترينو ها از اين رو از آرمانگرايي بسيار باال برخوردارند ي اجتماعي محسوب گروه

هاعين حال دانشجويان از زمرهدر. شوند مي ي اجتماعي هستند كه فاقد موقعيت گروه

يهاگروهمعموال. امري كه در درجه راديكاليسم اين جنبش موثراست؛دهستناجتماعي با ثبات

ا با هاجتماعي، كمتر از راديكاليسم ثبات تر و سيال برخوردارندگروه .ي اجتماعي جوان

و دانش اساسا از تركيب روشنفكري و فكر جنبش دانشجويي به خاطر سروكار داشتن با علم

مياين مسئله ميزان حساسيت. باال برخوردار است . دهد هاي سياسي را در اين جنبش افزايش

به لحاظ سازمان به عالوه بر اين و سازماندهي منحصر به بسيج دهي مراكز دانشگاهي قادر



هابررسي تطبيقي و ايرانتشكل  307ي دانشجويي در فرانسه

و.فردي هستند و سازماندهي بهتر  جنبش دانشجويي به خاطر ويژگيهاي فوق از قدرت بسيج

ها، جنبش دانشجويي را اين مجموعه ويژگي. سريعتر در مقايسه با ديگر اقشار برخوردار است

و پي با) آوانگارد(شتاز در بسياري از كشورها به جنبشي راديكال بدل ساخته است كه معموال

هافاصله اي جلوتر از ديگر  ميجنبش در. كندي اجتماعي عمل اين امر بخصوص در اروپا

كه متفكراني نظير هربرت ماركوزه بر آن شدند. مشهود بود70و60دهه  در امريكاكه تا آنجا

كه رسالت انقالب را بر عهده   دانشجويان از بهر رو عموماً. دارداين جنبش دانشجويي است

ميهاگروهنخستين به مسايل سياسي واكنش نشان كه نسبت اين ويژگي.دهند يي هستند

به مفهومي كه  جنبش دانشجويي در كشورهاي جهان سوم كه طبقات اجتماعي قوام يافته

ميجامعه ي نيست عالوه طبقه اجتماعي همان طبقه اقتصاد. كنند، وجود ندارد شناسان از آن ياد

و رفتار جمعي كه و ميراث گذشته، عادات بر موقعيت اقتصادي، منزلت اجتماعي، پيشينه

مييلهوسب و پرورش گروهي در هر فرد دروني و تربيت شود، درجه آگاهي از موقعيت خود

كه در تعيين  و باالخره درجه سازمان يابي از جمله عواملي است و تعلق طبقاتي حس اشتراك

و تفكيك طبقات اجتماعي از يكديگر نقش دارندجايگا از.ه طبقاتي در اين مفهوم در بسياري

و از جمله ايران طبقات اجتماعي جامعه نيرومند نيستند تشكل،. كشورهاي جهان سوم

و يا بسيار ضعيف هستند و احزاب خود را ندارند  نقش پيشتازي،در اين شرايط.خودآگاهي

ميجنبش روشنفكري) آوانگاردي( به گونه اي كه در خالء. شودو دانشجويي دو چندان

و تشكلكه معموالً(حضور طبقات اجتماعي اصلي جامعه  هايشان از طريق احزاب

ميهايخواسته به.)كنند شان را بيان كه عمال و دانشجويي است اين جنبش روشنفكري

دي.پور درويش(شوددماسنج تحوالت اجتماعي در درون جامعه بدل مي .)1379مهرداد

 هاي عمومي جنبش دانشجويي معاصرويژگي
يك اكثر نظريه  Social(» مقوله اجتماعي«پردازان علوم اجتماعي دانشجويان را به مثابه

Category(مي،به عبارت ديگر. اند شناخته نه آنچه وجه اشتراك دانشجويان را تشكيل دهند

نه منزلت اجتماعي حرفه-طبقاتي و انديشه اي، كه پيوندشان با علم نه گرايش آنها با سياست و

مي. است كه آنها را جزيي از مقوله اجتماعي روشنفكران در. شمرند از همين روست

و راديكال هاكشورهايي با نظام سياسي اقتدارگر، خصلت اعتراضي ي دانشجويي را جنبش

سه منبع گوناگون منبعث دانست مي هاي نظام سياسي كه معموالًي نارساي،اول:توان از

و باالخره،دوم. هاي اعتراضي استساز اكثر فعاليت زمينه  مشكالت عمومي نسل جوان

و آموزشي دانشجوياننارضايتي با. هاي صنفي به دانشگاه در كشورهايي نظير ايران كه ورود
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و محدوديت مي اي بسيار روبههموانع به عنوان رو است، از دانشجويان وجدان آگاه جامعه توان

ص 1382مشايخي،( ياد كرد ،13.(

به عنوان درصد  مشخص از كل جمعيت كشور، اوالًيدر كشورهاي غربي دانشجويان

 فراگير هم چونيمطالبات صنفي خاص خود را از طريق نمايندگان منتخب خود در تشكل

دركن تعقيب مي)National Union of Students(ي ملي دانشجويان اتحاديه و ثانياً آراي خود را ند

به  به عنوان شهروندان برابر، از طريق احزاب بزرگ نهادينه شده  سطح كالن جامعه

ميصندوق ي احزاب اقليت، مطبوعاتيي نقد قدرت بر عهده در چنان جامعه. ريزند هاي راي

و تشكل .ستا هاي مدنيمستقل

و متعادل، مسئوليت اجتماادر جامعه و سياسي به طور متعارف ميان همهي سالم يعي

به طور جدي حاضر به هزينه كردن رفاه مادي مردم توزيع مي شود، اما در ايران، اكثريت مردم

و فقط در مقاطعي يا اوقات فراغت خويش در كار سياسي دراز و پيوسته نيستند مدت آهسته

ميكه احساسات بر آنها غلبه مي ب. شوند كند، بسيج تر بر دوش ار سنگين بيشلذا اين

جريان دانشجويي ايران دست كم از دوران. افتاده است-نگارانو نيز روزنامه-دانشجويان

و بعد از كودتاي  كه جريان28نهضت ملي به جاي اين وي مرداد بيش از هر چيز  صنفي باشد

و دانشجويي باشد، تشكلگيري موضع و حضور،هاي آن در قبال مسايل صنفي

و اين يكي از نكات گيري موضع هاي آن هميشه در قبال مسايل بنيادين منافع ملي بوده است

د كه دانشجو از موقعيت تشكل خودشروميبه شمار حائز اهميت در جنبش دانشجويي ايران 

كه به اعتبار؛گيرد به سود صنف خودش بهره نمي به دور از مسايل صنفي  بلكه اصالً ذهنيتش

مي گيري ست، هميشه موضعا رفاهيگرفتن امكانات به اش در چارچوبي صورت كه گيرد

و برخورد با سلطه مساله يي استقالل كشور، از زير سلطه بيرون آمدن، رودرروي با استبداد

به عملكردهاي حاكميت برمي و اعتراض هاي حركت اين يكي از ويژگي.گردد حاكميت

ا ميم28ست كه از فرداي كودتاي نهضت ملي  ذكر اين در اينجا.)1383:8،امين(شود رداد آغاز

و رويكرد آرمان خواهانه خود به اقتضاي سن كه دانشجويان موضوع خالي از لطف نيست

و آزادي دارنديحساسيت به اين موضوع. ويژه نسبت به مقوالت عدالت، تبعيض در جامعه

هاي موجود حال آنكه دغدغه. كنيد را نيز اضافه- حداقل در ظاهر-رويكرد دوري از قدرت

و نخبگان سياسي دانشجويي تا چه اندازه در ميان توده دانشجويان نيز مطرح  در ميان فعاالن

به عوامل زيادي مانند تعالي شخصي، كيفيت تحصيلي در دبيرستان،  كه است، بحثي جداست

و  و ... نوع تربيت خانوادگي، محل زندگي، ميزان رفاه ،ملكا آشتياني( پيچيده داردبستگي مستقيم

.)7-1، صص 1386
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 هاي ديگراز جمله فعاليت طرف ديگراز:هاي دانشجوييو تشكلهافعاليت در كانون

ا فعاليت در كانون،اجتماعي دانشجويان در با توجه به تغييرات عمده.ستهاي دانشجويي كه

و عملكرد به عمل آمده استي از چند دهه گذشتهيي دانشجوهاسازمانديدگاه به نظر. تاكنون

سازي ملي از طرف دانشجوياني همزمان با توجه به آگاهيهاي دانشجورسد امروزه فعاليت مي

درگام و رفع مشكالت دانشجو هاي بيشتر به آينده شغلييمسير سازماندهي و نيز توجه ي

و دست اندركاران امر آموزش. دانشجويان برداشته است به فعاليتبر خي محققان هاي نيز

هادانشجويان در  دريي دانشجوتشكل كههادانشگاهي  به عنوان عمل اجتماعي دانشجويان

ومكمل يادگيري به توان هاي آموزشي است نگاه كه اين مشاركت و معتقدند توجه دارند

مي بيشتر دانشجويان در و آينده شغلي آنها كه برخال.انجامدزندگي ف نكته مهم اين است

دلهاجنبش كه بيشتر به مشغول مسايل جامعه هستندي دانشجويي و زماني شكل سازماني

و سياست حاد شده باشدخود مي كه رابطه ميان جامعه تشكل دانشجويي به دنبال؛ گيرند

ص تشكل(ي دانشجويي در وضع عادي استهاخواست دريبه هم.)1هاي صنفي دانشجويي، ن لحاظ

به فعاليي دانشجوهاجنبش بود كه جدا از مسئله نجا مناسب خواهديا ديي  گر دانشجويانيت

ب درهكه هاصورت رسمي گيي دانشجوتشكل كه در عمليرد اشاره داشته باشيي انجام مي م

و مد اجتماعي امروز و در آيريبه عنوان تجربه و آيت زندگي نده اثر بخشينده شغلي آنهادر

ادر ضمن مناسب خواهد.خواهد بود هاكهن نكته اشاره شوديبود به ي دانشجوييجنبش

هاي الزم است انواع تشكل. بر عكس هستندو تشكلهاي دانشجوييبهقابل تبديل شدن

و كانون. دانشجويي را متمايز كرد هاها سه دستهو تشكلانجمن به هاي دانشجويي را عمدتاً

فرتشكل«،»هاي علميتشكل«: توان تقسيم كرد مي .»هاي سياسيتشكل«و» هنگيهاي

مي و در واقع كه تشكلهاي علمي در جهت تقويت كاركردهاي آموزشي توان گفت

هاي هايي هستند كه فعاليتهاي فرهنگي آن دسته از تشكّلتشكل.پژوهشي هستند

و مي...ورزشي،هنري، ادبي به الگوهاي نفس فعاليت اين تشكل. دهند انجام ها ظاهراً نسبت

مي؛ خنثي استمطرح شده كه اين نوع فعاليت اما وقتي دقيق تر نگاه كنيم، به نظر ها رسد

و همين طور جمعي ديدن حاصل فعاليت مي ها تواند به تقويت الگوي مربوط به عام گرايي

كه در تشكل. انجامد مي ميييعني كساني هاي ورزشي دهند يا در فعاليت، نشريه اي را انتشار

ت شركت مي ميكنند، به و دريج اين روحيه در آنها ايجاد كه اين حاصل كار جمعي است شود

مي ص 1379،سراج زاده( شود روحية جمع گرايي در مقابل فردگرايي در آنها تقويت ،11(.
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 هاي دانشجوييكاركردهاي تشكل
: گفتتوانميدر كل

هـشي، تواننـد در جهـت تقويـت كاركردهـاي آموزشـي، پژو هاي دانشجويي مـي تشكل.1

و علمي  هافرهنگي، اجتماعي ؛ اقدام كننددانشگاه

و شـناختي هاي دانـشجويي مـي تشكل.2 تواننـد بـه رشـد همـه جانبـه روانـي، اجتمـاعي

و باعث تقويت مسئوليت  و فرهيختگـي دانشجويان كمك كنند و شايـستگي اجتمـاعي هـاي ها

و فرهنگي دانشجويان شوند ؛هنري

مي كانون.3 و جامعـه كمـكتو هاي دانشجويي به ايجاد رابطـه ميـان دانـشگاه و كـر انند ده

؛فاصله ميان آن دو را كاهش دهند

و پنهانتشكل.4 به هاي دانشجويي به دليل كاركردهاي آشكار و پاسخگويي  سياسي

ميمجموعه متنوع گرايش و بايستهيتوانند نقش ها، و كاركرد سالم  مهم در ايجاد مناسبات

؛ته باشندسياسي دانشگاه داش

مي.5 و انديشه آنها و تبادل و گسترش فرهنگ گفتگو، نقد  در دانشگاه توانند باعث تعميق

؛و جامعه شوند

و ساماندهي كانون.6 و نظريهباعث ايجاد و جامعه شوند هاي تفكر ؛پردازي در دانشگاه

و جامع.7 و ابداع در ميان دانشجويان ه تالش در جهت تقويت روحيه خالقيت، نوآوري

؛نندك

و نظريهباعث گسترش نگرش.8 و جامعه شوند ها ؛هاي جديد علمي در ميان دانشجويان

و تحرك اجتماعي در ميان دانشجويان شوند.9 ؛باعث افزايش نشاط

و فرهنگي در ميان اقشار مختلف دانشجويان شوندباعث پر شدن شكاف. 10 ؛هاي ارزشي

و بومي شدن توانند در جهت انطباق علممي. 11 و تكنولوژي با ساختار فرهنگي جامعه

.)83،24/3/1386،حيدري(نندكعلم تالش

به تار و نقشيدر صفحات آتي ما و تشكلياو كاركردخچه درن تحركات هاي دانشجويي

و ايران .م داشتي اشاره خواهفرانسه

و تشكل.بخش اول در فرانسه تحركات  هاي دانشجويي
ت. الف و  اريخچهمنشاء
 1878 در سال)AGE(association general d' etudiants(( انجمن عمومي دانشجويانخستينن

و سپس در سال Lille)(در شهر ليل دردر1884 فرانسه ايجاد شد و  در 1900سال پاريس

و بعد در سال (Montpellier) مون پليه ها در كنگره شهر ليل 1907 بوجود آمد ي انجمن



هابررسي تطبيقي و ايرانتشكل  311ي دانشجويي در فرانسه

به صورت تشكل دانشجو AGE ويان عمومي دانشج كه درياظهار كردند  ).2005سيگل،(آيندميي

 دانشجويان خود را به (Grenoble) در مجموعه مصوبات آنها در شهر گرونوبل1946در سال

كه حرفه آنها كار فكري است ) Jeune travailleur intellectuel( عنوان كاركنندگان جواني

و  تأسيس سازمان تامين1948در.ان سنديكاي خودشان معرفي كردندبه عنو راunefتوصيف

و سپسFAGEيي تاسيس تشكل دانشجو1989و در سال) بيمه(اجتماعي دانشجويان  در ليل

كه. در پاريس شكل گرفت به سه اتحاديه سراسري مهم دانشجويان فرانسه ما در اين مختصر

مي خود جاي دادهي بسياري را در زير مجموعهيهاي دانشجوتشكل يعني. كنيم اند اشاره

UNEF ،UNIوFAGE ازيي دانشجوهاسازمان البته  تاكنون در فرانسه بوجود 1904ي متعدد

كه در سطح ملي كمتر فراگير بوده آمده در اند به آنها و كه ما به رعايت اختصار از اشاره اند

فرولي شناخت سير اين تشكل. گذريم مي هاي يك انسه مانند موازئيكهاي دانشجويي در

مييهاي دانشجوهاي مختلف تشكل كليت، جنبه اما1.نماياند ي، علت وجودي آنها را براي ما

كه تشكل مييهاي دانشجوآنچه و تحركات دانشجوي فرانسه را براي ما با اهميت ييكند وقايع

دي1968ماه مه و سرايت آن به و تاثير آن بر جامعه فرانسه وگر كشورهاي فرانسه  اروپايي

خيا. فرهنگي جديد در جامعه فرانسه استينقطه آغاز تحول كه از اعتراضين جنبش، زشي

مييك گروه دانشجوي بهيها نفر از مردم شهرنشونيلي شروع شده بود، هاابانيخن فرانسه را

هابرخالف هميشه،.كشاند  1968مهي اقتصادي، اجتماعي يا سياسي زمينه ساز جنبش بحران

و اتفاق به جامعه غربي بود  فرهنگيينبودند بلكه اين جريان، محصول سرزدن نگاهي انتقادي

به دنبال داشت و به تعبير: را نيز به جا كردن مرزهاي مستقرهابرماسآزادسازي نهادها نقد. جا

متقسيم و كار فكري، ـ حوزه خصوصي، ميان كار يدي يان بنديهاي موجود ميان حوزه عمومي

و  و انقالبي، نقد فرهنگ سياسي غالب و جهان سوم، نقد ايدئولوژي سنتي ليبرالي جهان اول

و در كل اين اتفاق محصول همدستي سلسلهطرح يك  و شموليت پذير  ارزشهاي فراگير

و انديشه انتقادي از سوي ديگر بود بايپيوند خوردن وضعيت. تخيالت جوان از يك سو

و اراده رويارويي صريحييآرزو كه هست با آنچه كه بايد باشد اي براي تحققو شفاف آنچه

و اراده و انديشه اي نيز طبيعتاً شبيه خياالت هر جامعه.اين تقابل در نتيجه تركيبي از تخيل

به قصد نقد خود برخيزد مه. خود آن جامعه است، حتي اگر  خاطره خوش68در فرانسه از

و سرخوش را نهنگه داشتهيك زنگ تفريح شاد و يوگسالوي و در چكسلواكي بارهدر. اند

و لزوم« و ندارد» فايده نه اين زمان، هيج اجماعي وجود نداشت و نه در آن موقع . اين بلوا،

ميعده و مفيد مياي، آن شورش را ضروري و و دستاوردهاي چوندانستند  دانند

ا.1 بهيهاي دانشجوين تشكلبراي اطالع از تاريخ مختصر  در  Organisation etudiantقسمت:ي در فرانسه نگاه كنيد

Quid- Edition France 2005 .
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و ابتكار بيشتر در سيستم آموزشي، تغيير مناسب و دانشجو، امكان انتخاب بيشتر، آزادي ات استاد

هاپيدايش  و نهادهاي اجتماعي مستقل به موازات قدرت، تمركززدايي نظام سياسي، گروه

وآزادي بيشتر زنان، شكل مي...گيري فرهنگ موازي معترض  شريعتي،( كنندرا مثبت ارزيابي

هاهمانطور كه قبال اشاره شد بر خالف.)1380 كه بيشتر دلمشغول مسايلي دانشجوييجنبش

مي جامعه هستند و سياست حادو زماني شكل سازماني به خود كه رابطه ميان جامعه گيرند

ازي دانشجويي در وضع عادي استهاخواستتشكل دانشجويي به دنبال.شده باشد و جدا

هامسئله ي هاي ديگر اجتماعي دانشجويي در فرانسه مناسب خواهد بود به فعاليتجنبش

كه جنبه رسميدانشجويان در تشكل :و اشاره داشته باشيم نيز دارند هاي دانشجويي

در فرانسههاي فكري ايجاد تشكلزمينه  هاي دانشجويي
 هاي دانشجويي در فرانسه باره تحوالت تاريخي تشكل با مطالعه متون چاپ شده در

هاي اي دانشجويي برحسب وضعيتهدر فرانسه تشكل: توان آنها را چنين طبقه بندي كردمي

:مثالً.مختلف ممكن است صورت گيرد

؛ مانند انجمن دانشجويان دندانپزشكيتخصصبرحسب-1

و مذاهب؛ مثالً دانشجويان كاتوليكدين يا مذهببرحسب-2 و ديگر اديان  مسلمان

يا ) Mission etudiante catholique de France( مانند انجمن تبليغات دانشجويان كاتوليك فرانسه

، اوليويه،((Etudiants Musulmans france)  (EMF)دانشجويان مسلمان فرانسه  و ايون  2004يازبك، روآ

.)2002و

و يا راست ايده فكريتشكل بر حسب-3 به نام( مثل انجمن دانشجويان سوسياليست

؛و غيره) غيرمستقيم

، انجمن دانشجويان)ي فرانسهها يا شهرهامثالً استان(منطقه جغرافياييتشكل برحسب-4

؛شهر تولوز

 مثل انجمن دانشجويان الجزايري يا مراكشي يا هاي مختلفمليتتشكل برحسب-5

؛ در فرانسه(Association d' Etudiants croatie France)ها كروات

ما به لحاظ ....، مثالً انجمن دانشجويان فرانسوي زبان در كشورزبانتشكل برحسب-6

هربا صرفرعايت اختصار  به هاكدام از اين نظر از اشاره كه تعدادو تشكلانجمن يها

ميبي هاي دانشجويي را كه در انتخابات ترين اتحاديه دهند فقط مهم شمار را در فرانسه تشكيل

ميهستنددانشجويي حائز اكثريت رأي دانشجويان  كه البته اين اتحاديه را ذكر در كنيم ها

ميمل اين تشكلزيرمجموعه خود شا كه خود اين.ندشوهاي دانشجويي نيز قابل ذكر است

هاي اتحاديهعضوو نيزESIB اتحاديه دانشجويان اروپاهاي دانشجويان فرانسه عضو اتحاديه
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المللـي دانشجويـان پزشكـي يا بندي باال، مانند اتحاديه بين برحسب تقسيمدانشجويان جهان

مفدراسيـون  Federation international des Associations d' Etudiants en(سيحيهاي دانشجويان

medecine �Federation europeenne d' Associations d' Etudiants chretiens ندهستو غيره.

و بيان ايده هاي خود در انتخابات دانشجوييتشكل:ب  هاي دانشجويي در فرانسه

 La fedration des associtions generales des(نهاي دانشجويا اتحاديه كانون–الف

etudiants (به توانا1989ي در سالياين اتحاديه دانشجو به تدريج يي ايجاد شد تا اينكه

و) كشوري(گسترش عمل خود در سطح ملي  برخي دانشجويان براي دفاع يلهوسبدست يافت

دري تشكل دانشجو1400اكنون.از حقوق آنها در سطح ملي مورد پذيرش قرار گرفت 13ي را

و سلسله مراتب(واحد و همچنين سازماندهي اتحاديه) به همراه نظم هاي گردهم آورده است

ب يي يك اتحاديه دانشجوبه عنوان1997از سال. عهده گرفته استه دانشجويي شهرها را

و ورزش فرانسه در طيف مردمي شناخته شده است در.آموزشي بوسيله وزارت جوانان

:كندانتخابات دانشجويي شعارهاي زير را مطرح مي

به-1 هاتضمين برابري فرصت در دسترسي و تسهيل دانشگاه  براي تمام آحاد جامعه

؛در آزادسازي فرهنگي دانشجويان

به بازار كار براي دارندگان مدارك دانشگاهي بوسيله-2 مساعدسازي جهت ورود

  Agit en faveur l' empoi)»مساعدسازي شغل براي جواناناداره«: ارتباط با سازمان دولتي مانند

des jeunes)؛

و توسعه كمك-3 و اقتصاديگسترش به)les aides socials(هاي اجتماعي  مخصوصاٌ

؛جهت مسكن دانشجويي

و تقويت بخشي اعمال كانون-4 به خصوص در مورد مسائليهاسازمانها ي دانشگاهي

به جامعه مربوط است به عنوان .(les securite routiere)ها مسأله امنيت جاده: مثالكه

)L' union nationale inter universitaire( اتحاديه ملي مابين دانشگاهي-ب

و برخي ايده1968اين اتحاديه در سال ازهاي اين تشكل بوجود آمد : عبارتند

ها براي اينكه–الف و فاقد شغل نباشند شرايط زير دانشگاه  تنها توليد كننده آدمهاي بيكار

: كند را پيشنهاد مي

ي كه درحين تحصيليهاي كارآموزيهاي دانشجومتنوع سازي شرايط مقدماتي دوره.1

؛گذرانند تا پاسخگوي احتياجات جديد جامعه باشد مي

و حرفه.2 ؛اي اعتبار بخشي به آموزش تكنولوژي

جغ.3 ؛رافيايي بطرف كشورهاي خارجيمساعدسازي تحرك
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هاتوسعه.4 ؛ي فنيدانشگاه

و تحقيقات–ب : انجام يك برنامه عظيم ملي براي امر پژوهش

و كاست وضعيت سياست پژوهشي نمي- و دقيقاً بي كم و حوش تواند خود را به حول

به امرنظر نكردني آگاه جايگاه صرفدبايامروزه. اي خالصه كند بودجه  پژوهش سازي ملي

و آگاه و فروزندگي كه در مجموع عامل پرتوافكني و داده شود  موتور رشدبه عنوانسازي ملي

؛گرفته شود اقتصادي در نظر

و اعطاي مالي پژوهش هستند مخصوصاً براي- كه عامل تصويب  متنوع ساختن منابعي

كه اخيراً ايجاد شده يا مي ؛شود بنيادهاي پژوهشي

و روان- ؛)INRAوCNRSمانند(مراكز بزرگ پژوهشي) تسهيل اداري(زيسا اصالح

و موقعيت دانشجويان محقق- به مقام . منزلت دادن

:، تسهيل ورود دانشجويان به زندگيشعار انتخاباتي اين تشكل

طرح پيشنهاد يك آموزش عالي با كيفيت جهت: هماهنگ سازي نظام آموزش عالي-1

هادر) براي تحصيل(جذب تعداد بيشتر دانشجويان خارجي ؛ي فرانسهدانشگاه

به سازي پيش زمينهآماده-2  براي دانشجويان درهنگام ايجاد دنياي شغليهاي ورود

دركارآموزيايهدوره ميكه ؛گذراندحين سال تحصيلي دانشجو آنرا

 دانشجويان از طريق توزيع بورس تحصيلي در حد سقف درآمديمساعدسازي-3

؛ يورو500/4سقف

).2003جيم ول فري، پيترفيش،( تحصيلي افراد داراي ديپلم هدايت-4

)Union nationale des des etudiants de France( اتحاديه ملي دانشجويان فرانسه-ج

وياتحاديه ملي دانشجويان فرانسه ريشه سنديكا (gauche plurielle)گراكثرتي دارد

ميستا كه در شطرنج سياسي(دفاع از زندگي دانشجويان كند كه از ريشه سنديكائي،و اظهار

ب) شوند اجباراً جابجا نمي دره را و تقاضاهاي اساسي اين اتحاديه و مطالبات عهده دارد

:انتخابات دانشجويي

هر. برقراري كمك هزينه مستقل شخصي براي تمام دانشجويان-1 3در فرانسه از

كه سد دانشجو يك دانشجو براي تأمين مالي هزينه تحصيل ي خود مجبور است كار كند امري

تمام دانشجويان بايد از يك كمك هزينه تحصيلي.و مانعي براي موفقيت تحصيلي آنهاست

؛مند شوندبهره

در: آموزشي) انقالب( تحول-2 هاسعي در افزايش كالسهاي درس ي كوچك گروه

با) آمفي تئاتر(هاي درس در تاالرو حذف كالس) كم جمعيت( كه اين دانشكده جمعيت انبوه
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و تأثير متقابل اجتماعي دانشجويان نسبت بهم را ايجاد  شيوه شرايط كمي براي كنش اجتماعي

كه گرايش به تقويت نابرابري هاستمي ؛كند

و همچنين بازسازي-3 به برنامه ساخت هاي شهرك( هاي دانشجوئيخوابگاه اقدام

؛)des cites univeritaires() دانشگاهي

و استقالل1يد.ام.ال) اصالح( بارزه عليه رفرمم-4 و همچنين مبارزه عليه خودگرداني

.)1970بلدن فيلد،( دانشگاه ها

 تحركات دانشجويي در ايران.بخش دوم
 تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران. الف

همچنين.يكي از تأثير گذارترين اقشار اجتماعي در عصر مدرن، دانشجويان هستند

و شرقي اثر گذار است كه در نگارش تاريخ هر كشوري دانشگا ه چنان در جوامع غربي

به اين مقوله اختصاص دهيم به مرور به بازيگران مهم در عرصه. ناچاريم فصلي را دانشجويان

كه هنوز هم اين اثر گذاري را حفظ كرده و اجتماعي بدل شدند از. اند سياسي تاريخ ايران هم

و دانشجويان در تاريخ معاصر ايران نقش. وده استاين قاعده مستثنا نب  اند داشته ويژهيدانشگاه

.)74:1،قاسم پور(

 نگاهي به تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران قبل از انقالب
 درآمد
اين.دش، جنبش دانشجويي متولد1313با شكل گيري دانشگاه در ايران در سالي گمانب

يكي از عوام جنبش به و سياسي ايران در نيم قرن اخيرعنوان ل تاثيرگذار در تحوالت اجتماعي

و فرودهاي فراوان داشته است  اما؛استدهشبراي جنبش دانشجويي تعاريف متعدد ذكر. فراز

وآنچه در فعاليت نوآوري، هاي جنبش دانشجويي مبرهن است بافت جمعيتي جوان، آگاهي

و پرسشگري، تمايل به و راديكاليزه شدن در فعاليتداشتن روحيه نقادي رويكردها آرمان ها

مي توان اشاره كرد و سيال بودن را .خواهي

 سير تحوالت جنبش دانشجويي در ايران

مي شود:1320-1313 دوره اول .در اين دوره كه با شكل گيري دانشگاه تهران آغاز

و Bologne در شـهر بولـوني 1999نمايندگان امور آموزشي كشورهاي اتحاديـه اروپـا در سـال.1  اسـپانيا گـردهم آمدنـد

و يكسان سازي قطعنامه  امور آموزشي در كشورهاي اروپا تصويب كردند كه برخـي جنبـه هـاي آن از اي در زمينه دانشگاه ها

و اعتصاب دانشجويان فرانسوي شد .جمله ايجاد دانشگاه هاي خصوصي موجب اعتراض
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و جنبش دانشجويي  تاسيس دانشگاه تهران
دريجويكي از ويژگيهاي جنبش دانش ي در ايران، ديرپايي آن نسبت به تأسيس دانشگاه

ا در دوره رضا شاه كه حكومت استبدادي به تمام معنا حكم فرما بود، دانشجويان.ستكشور

به عنوان بهترين وسيله جهت مبارزه با رژيم وقت  به تحصيل از حضور در خارج شاغل

كش. كردند استفاده مي و رونق مادي كه تكنولوژي و فقر آنان ورهاي اروپايي را با عقب ماندگي

به مدرنيست ايران مقايسه مي و خدمتگزارانش بدل هايي راديكال كردند و ناشكيباتر از شاه تر

،( شدند از آن جمله تظاهرات دانشجويان ايراني).74:1،قاسم پور؛170: 1374همايون كاتوزيان محمدعلي

و فرانسه عليه نمايندگان اعزام و نيز چاپ مقاالتي در نشريات اروپايي عليه در آلمان ي رضاشاه

و در مقطعي تيره شدن روابط ايران با برخي از حكومت بود كه باعث اعتراض شاه شد

اين اقدام دانشجويان ايراني در خارج در تغيير سياست رضاشاه تأثير.پي داشت كشورها را در

به گونه كه جهت در امان ماندن از انتقاد داشت و اي ات دانشجوياني كه در خارج عليه دولت

ن رژيم به افشاگري مي بسيار دانشگاه مدرن در ايران نقش خستينپرداختند، تصميم به تأسيس

.)74:1،قاسم پور(شتاد

در:1320- 1332دوره دوم و تأسيس حزب توده كه سعي1320با سقوط رضاشاه ش

و سازو كار مي به اهداف سياسي خود مدد گيردكرد با استفاده از تمامي ابزار ؛ها، در رسيدن

شديقدمهاي اوليه در متشكل شدن جنبش دانشجو در آن تاريخ،.ي در داخل كشور برداشته

ن. شاخه دانشجويي حزب توده در دانشگاه تهران بنياد نهاده شد  خستينمتعاقباً در همين زمان،

پز1321در سال» انجمن اسالمي دانشجويان« شكي دانشگاه تهران تأسيس در دانشكده

.)28-29ص: 1371حميد احمدي،(.شد

 1332 مرداد28نهضت ضداستعماري مردم ايران با كودتاي:1332-1341دوره سوم

و انگليس سركوب يلهوسب آن.دش آمريكا به حمايت از دانشجويان در جريان نهضت ملي نفت

كو دان،1332 مرداد28با وقوع كودتاي. نهضت پرداختند به مخالفت با تادشجويان يكپارچه

.)37-161صص،1380:دشوكت حمي( پرداختند

امام خميني باعث نيرومندي برخوردهاي قاطع حضرت:1341- 1357دوره چهارم

به مبارزه با رژيم. جريان مذهبي در اين دوره شد شاه اوج در اين دوره گرايش مسلحانه

:، دو تحول اساسي در جنبش دانشجويي رخ دادپس از سركوب قيام پانزده خرداد.گرفت

به خاطر انسداد گسترش فعاليت-1 هاي سياسي دانشجويان ايراني در خارج از كشور

ها تشكيل-2؛سياسي درداخل كشور به.ي در داخل كشوريي چريكي دانشجوگروه حمله

ويلهوسب 1340دانشگاه در اول بهمن  و دستگيري گروهن رهبران زنداني كرد رژيم گذشته

و سپس سركوب قيام ها هر15ي سياسي كه راه در خرداد نشان داد گونه فعاليت سياسي
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هاي جنبش از ويژگي.)27فصلنامه دانشگاه اسالمي، شماره،پور قاسم(چارچوب قانون بسته است

به سراسر كشور بود1350ي در دههيدانشجو هااين.، گسترش آن ها در جنبش يي دانشگاه

يكي از وقايع مهم كه در تاريخ مبارزات. تر بود برجستهو شيراز)1381 بخت رحيم، نيك( ون تبريزچ

 در اين واقعه،. دانشگاه تبريز بود1351 اسفند6و5 بسزا گذاشت واقعهيدانشجويي تاثير

و بسياري از دانشجويان به اعتصاب شد درخواست صنفي دانشجويان با دخالت پليس تبديل

و دهها تن روانه زندان شدندزخمي . شدند

و از جمله عواملي كه موجب گرايش جنبش دانشجويي به سمت جنگ هاي چريكي

بن مسلحانه شد مي به به مواردي چون، آميز، هاي مبارزاتي مسالمت بست رسيدن شيوه توان

و اقتدار رژيم، رشد جاذبه هايههاي شيو عدم كارايي احزاب سنتي در جامعه، رشد خفقان

و ويتنام اشاره كرد كه به افزايش. مبارزاتي نيروهاي انقالبي كوبا، چين از جمله عواملي نيز

ميفعاليت  به افزايش تعداد دانشجويان فعال دانشجويي در خارج از كشور منجر شد توان

و مساعدي خارجي با گرايشهادانشگاهايراني در  هاي مختلف سياسي، وجود فضاي مناسب

م و لزوم افشاي جنايات رژيمبراي و تشديد خفقان در كشور در گذشته بارزات سياسي

و مجامع بين به در باره.المللي اشاره كرد محافل جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور

و اتحاديه  هادو سازمان مهم دانشجويي يعني كنفدراسيون دانشجويان ي اسالمي انجمن

و آمري دانشجويان در تمام.)133ص،1377جيراني،(ه كرد اشارتوانميكادانشجويان در اروپا

هاحوادث  و خارج از كشور، عرصه 1357و1356ي سال و در داخل  حضوري مستمر داشتند

.را براي رژيم گذشته تنگ كرده بودند

 جنبش دانشجويي پس از پيروزي انقالب اسالمي*

 ممتاز در عرصه هاي انقالب اسالمييشپيروزي انقالب اسالمي دانشجويان نق بعد از

كه در مي اينجا به مهم داشتند :دشوترين آنها اشاره

كه؛او در امور ايران همچنان ادامه داشت هاي اشغال سفارت آمريكا كه دخالت-1  امري

به انقالب دوم و تقديم هزاران شهيد،-2؛ندكرد امام از آن تعبير  حضور حماسي در جنگ

و آزاد و سازندگي كشور فعاليت در حوزه-3؛هجانباز هاي فعاليت در عرصه-4؛هاي عمراني

و ايجاد و فناوري، توليد علم گروهي همچون مراد.)87:10،حيدري( جنبش نرم افزاري علمي

يك)1379(ثقفي  كه نخستين بار بخشي از بر آنند كه بعد از دوم خرداد ما شاهد آنيم

كل.سي جنبش دانشجويي را به حضوري فعال فرا خواندحكومت با شعار اصالحات سيا در

هااين ميان مقطع بعد از كودتا عليه دكتر مصدق، مقطع:توان گفت مي و بعد از آن،42ي سال

و دوم16غائله  آذر، انقالب اسالمي، تسخير سفارت آمريكا، جنگ تحميلي، دولت اول

و و دوم خاتمي كه3نهايت انتخاباتدر هاشمي، دوم خرداد، دولت اول  تير، مقاطعي هستند
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كانون غالمحسين،،محمدي(جريان هاي دانشجويي در آن هر يك به گونه اي اعمال نفوذ نموده اند

ص انديشه جوا .)1386 خرداد3،30ن،

كه نبا دينكته اي را دريهاي اجتماعي دانشجوتيگر از فعاليد از نظر دور داشت بخشي ان

ردانشگاه ها وكه ويپرورش شخصدر سمي وينت آ زآموزش مهارت نده شغلي آنهاينحوه

وتشكل؛موثر است به آن اشاره است فرهنگي دانشجويان هاي صنفي علمي  به اختصار

:ميكنمي

 هاي دانشجويي در ايرانتشكل:ب*

كه اشاره شد بر خالف جهت هاهمانطور  كه بيشتر دلمشغول مسايلي دانشجوييجنبش

ميه هستندجامع به خود و سياست حادو زماني شكل سازماني كه رابطه ميان جامعه گيرند

يا.ي دانشجويي در وضع عادي استخواستهابه دنبال تشكل دانشجويي.شده باشد تشكل

كه در اغلب دانشكده و انجمن دانشجويي، تشكيالتي نهادگونه است هاها و دانشگاه  وجود داد

و ساختمان مشخص و عمده فعاليتدفتر هاي آن در زمينه در محوطه محل فعاليت خود دارد

و برنامه هابيشتر. هاي درون تشكيالتي سازمان دانشجويي است مسائل اجتماعي ي انجمن

مييلهوسبدانشجويي و براي دانشجويان اداره و از دانشگاه استقالل نسبي دانشجويان شوند

هاهدف از تشكيل اين. دارند هاي دانشجويان درباره مسائل دانشگاهي كاس ديدگاه انعانجمن

و ملي استدر بارهو در برخي موارد  و وظايف اين يكي ديگر از مسئوليت. مسائل محلي ها

ميهاانجمن و دانشجويان توانند از طريق عضويت تامين برخي خدمات براي دانشجويان است

ي عمومي يا انتخاب شدن به عنوانهاهاي گوناگون، شوراهاي دانشجويي، نشست در كميته

هاكادر اداري اين ها در روند مديريت اين انجمن انجمن. مشاركت داشته باشندانجمن

كنند، دانشجويي جايي است كه اغلب دانشجويان به كمك آنها اوقات فراغت خود را پر مي

مي لوازم درسي خود را تهيه مي و شهرت ن كنند، به نام و استعدادهاي اشناخته خود را رسند،

هابعضي از دانشجويان با عضويت در اين. كنند كشف مي در توانند مشاورهميانجمن هايي

و يا نحوة انطباق با محيط زندگي خود دريافت  و مشكالت خود مورد چگونگي حل معضالت

به ورزش و يا در فعاليت هاي دستهكنند، اي گوناگون از جمله مباحثهجمعي بروند

و روزنامهو بحثدانشجويي ، مجالت و تلويزيون هاي هاي فلسفي در مورد موسيقي، راديو

و هاي انساندانشجويي، فعاليت ها.شركت كنند... دوستانه ي دانشجويي فرصت تعامل انجمن

كه داراي عاليق مشابه هستند فراهم مي مي. كنند را با ساير دانشجوياني تواند اين تعامالت

به مالقات دانشجويان در يك فضاي اجتماعي هاي زيادي را هدف دنبال كند، از جمله كمك

و بين و آگاهي دانشجويان، تقويت مهارت ميان دانشگاهي هاي دانشگاهي، ارتقاء دانش

و آماده و رهبري در دانشجويان و در مواردي مديريتي سازي آنان براي فعاليت در جامعه،
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مبهبود اوضاع با طرح كه در سطح ميهايي و يا ملي اجرا با وجود نقش.كنند حلي، منطقه

و تحقيق در فضاي زندگي دانشگاهي، دانشجويان اشكال ويژه و محوري مطالعه از ارتباطات

و تعامالت اجتماعي را در اين دوران تجربه مي به فراخور الزامات محيط دانشگاهي و كنند

گي اجتماعي را در اين محيط باز هاي مختلف زند مطالبات موجود، تنوع معمول در عرصه

ترين مجاري بروز سلوك يكي از عمدههاي صنفيتشكلدر اين رهگذر. كنند توليد مي

مي نظام مي مند دانشجويي محسوب و از اين شود كه دانشجويان در محيط دانشگاه برپا سازند

و دانشجويي خود  را پيگيري طريق عالوه بر تمرين زندگي اجتماعي آينده، مطالبات صنفي

و هاي سياسيتشكلها، در كنار اين تشكل.كنند مي  دانشجويي هاي علميتشكل دانشجويي

و اصرار دارند مرز خود را هر يك از آن دو حفظ كنند قرار مي از يك سو، دامنه. گيرند

ميفعاليت و از اين طريق وارد مسائل سياسي هاي خود را در درون دانشگاه تعريف كنند

ن و بنيادي زندگي دانشجويي،ميروزمره و از سوي ديگر، با پرداختن به مسائل اوليه شوند

به  و مسائل پيچيده علمي را هاي صنفي تشكل( سپارندميي علمي دانشجوييهاانجمنمباحث

و مقدمه- 1386 دانشجويان .) ديباچه

و پنج هزار عضو فعال دانشجويي در كانون و استقبال هاي عضو مجامع حضور بيش از سي

و كشوري آن در طول منطقه،هاي كانونيبيش از ششصد هزار دانشجوي غيرعضو از برنامه اي

هاسال نشان از تاثير گذاري جدي آن در حوزه هاي متعدد دانشجويي در  ي كشور دانشگاه

اتعداد كانون.)1386:1،اداره كل امور فرهنگي( دارد ز86ران در ساليهاي دانشجويي ر بودهيبه تعداد

:است

هاتعداد ؛2000ي علمي دانشجوييانجمن

؛780هاي فرهنگي هنريتعداد كانون

؛2900تعداد نشريات دانشجويي

.)1386، چاپ دوم"هاي صنفي دانشجويان تشكل"(185هاي اسالمي تعداد تشكل

 نتيجه
توهاجنبش همانطور كه قبآل اشاره شد جهي جديد اجتماعي به مبارزه در حوزة فرهنگ

ايندانشجويي جنبشودارند هانيز بخشي از مي شودي جديد اجتماعيجنبش . محسوب

و فرهنگ وشرايبر حسب تار( در كشورهاي مختلفدانشجويييهاجنبشنيا )ط شانيخ

ن.هاي خاص خود را دارندژگييو جدتيز با گذشت زمان وضعيدر هر كشوري بيهاي ه دتر

و(قي است كه با مطالعه متونيتطب_فيي توصايلعهمطا پژوهش اين.رنديگخود مي  فارسي

جو) التين پي اي سئواالت مطرحيموجود به بررسي تطبيقيق در موردين تحقيشده در
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و تشكلحركت و فرانسه پرداخته استها مي توان گفت.هاي دانشجويي در ايران : در كل

كلي عنوان درصدامروزه در كشورهاي غربي از جمله فرانسه دانشجويان به  مشخص از

 مطالبات صنفي خاص خود را از طريق نمايندگان منتخب خود در تشكل،جمعيت كشور، اوالً

و تعقيب ميNational Union of Studentsي ملي دانشجويان فراگيري هم چون اتحاديه كنند

به عنوان شهروندان برابر، از طريق،ثانياً احزاب بزرگ آراي خود را در سطح كالن جامعه

به صندوق مينهادينه شده ي احزابيي نقد قدرت بر عهده در چنان جامعه. ريزند هاي راي

و تشكل .ستا هاي مدني اقليت، مطبوعات مستقل

كه در طي زمان به سويي در فرانسه سابقهيهاي دانشجوتشكل اي بيش از يك قرن دارند

و عمل از يك  تمستنوع يافتن در ايده و نيز ازيركزگراو  اين.اند پيش رفته ديگرسويي

و متمركزها ها به شيوه اتحاديهتشكل و خود اين اتحاديه شكل يافته شده ها نيز عضو اند

ميهستند هاي بزرگتر مجموعه ها متاثر از شرايط اين تشكل.دنكنكه در سطح اروپا فعاليت

و در مقاطعي خود نيز تاثير گذار بر ها عمدتاً به اين تشكل. اند آن بودهاجتماعي جامعه خود

و رشته تحصيلي،  زبان ايده فكري، مليت، دين،،اجتماعي، وضعيت شخصيجهت تخصص

و بوجود آمده دانشجو . اند يان شكل گرفته

مي هاي دانشجوييتشكلو جنبش دانشجوييسهيدر مقا سابقه:توان گفتايران با فرانسه

ي دانشجوييهاانجمن تر از ايران است وامروزه بيشتر توجه آموزش عالي فرانسه بسيار قديمي

به مسايل صنفي دانشجويي است كهاهاي دانشجويان ايران ايناز ويژگي. آن جريان:ست

و بعد از كودتاي  به28دانشجويي ايران دست كم از دوران نهضت ملي  مرداد بيش از هر چيز

و موضع كه يك جريان صنفي باشد و دانشجويي گيري جاي اين هاي آن در قبال مسايل صنفي

و موضع و حضور آن هاي آن هميشه در قبال مسايل بنيادين منافع ملي گيري باشد، تشكل آن

و اين يكي از نكات حائز اهميت در جنبش دانشجويي ايران مي از بوده است كه دانشجو باشد

به سود صنف خودش بهره نمي اص موقعيت تشكل خودش ازشالً ذهنيتگيرد، بلكه  به دور

به اعتبار گرفتن امكانات رفاهي اش در چارچوبي گيري ست، هميشه موضع مسايل صنفي كه

كه به مساله صورت مي .ر توجه دارندي استقالل كشو گيرد

به دليلي دانشجوييهاتشكلو نيزي دانشجوييهاجنبش،از طرف ديگر  اينكه هر دو

اهركدام قسمتي از فعاليت ميهاي بهو دهندجتماعي دانشجويان را تشكيل قابل تبديل شدن

بر. ها مناسب است كه هم زمان مورد توجه ويا مطالعه قرار گيرندهم هستند در پژوهش

هاخالف  كه بيشتر دلمشغول مسايل جامعه هستندو زماني شكل سازمانيي دانشجوييجنبش

و سياست حادبه خود مي  به هاي دانشجوييتشكل. شده باشدگيرند كه رابطه ميان جامعه

از ديگر تحركات دانشجويان معموال ايجاد.ي دانشجويي در وضع عادي استهاخواستدنبال
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يان جامعه ما به ايجاد توجه دانشجو.ستاعلمي،فرهنگي،ي دانشجويي رسمي صنفيهاتشكل

جهاتشكل كه در و نهادينه شدن است امعه فرانسه ايني صنفي دانشجويي نيز رو به تزايد

هاسنت ايجاد  .ي صنفي قبال بوجود آمده استتشكل
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