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توضیحات

از فعاالن  اردیبهشت متشکل است  اول  در مورد کمیته: کمیته ی دانشجویی 

دوره های گوناگون از جنبش دانشجویی چپ در ایران که تقریباَ از سال های 

ابتدایی دهه ی هشتاد وارد فضای دانشگاه شدند و هم چنان در اشکال مختلفی 

حضور آنها ادامه دارد. دورانی که از سال های ابتدایی دهه ی هشتاد آغاز و 

چپ دانشجویی در طیف های مختلف متشکل شد، در آذر و دی 1386 رضبات 

متعددی به آن وارد شد و آخرین بقایای آن در جریان وقایع بعد از انتخابات 

1388 مورد هجوم قرار گرفت. سپس در فضای بعد از فروکش اعرتاضات 1388 

اما  کرد،  فعالیت  نهادها  و  نرشیات  برخی  حول  و  منود  بازسازی  را  خودش 

این فعالیت نتوانست امتداد یابد و بخش بزرگی از آن با خروج فعاالنش از 

دانشگاه رو به خاموشی گرایید و دوران جدیدی که در پیوند با تعمیق مبارزات 

طبقاتی در دانشگاه حول مطالبات صنفی شکل گرفت و در پیوندی تنگاتنگ 

یا  پیوند  این است که محل  با مبارزات صنفی دانشجویی رشد کرد. قصد ما 

الاقل یکی از نقاط پیوند تجربیات و آرمان های مبارزان این دو دهه از جنبش 

دانشجویی باشیم.

اردیبهشت«  »اول  را  خود  دانشجویی  کمیته ی  نام  ما  کمیته:  نام  مورد  در 

نقطه ای  به هامن  باید  آینده  در  رستگاری  برای  ما  باور  به  که  گذاشتیم چرا 

بازگردیم که آن »دانشگاه دیگر« را به خون کشیدند و ترصف کردند، ترصفی که 
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تا به امروز به شکل عدوانی ادامه دارد. ما با این کمیته به اردیبهشت خونین 

به آرمان های رسکوب شده در جریان یورش وحشیانه ای  بازمی گردیم و   1359

که  دانشگاه هایی  به  شد.  نهاده  آن  بر  فرهنگی«  »انقالب  بی مسامی  نام  که 

می شد  اداره   1357 انقالب  از  برآمده  شوراهای  توسط  آنان  از  بزرگی  بخش 

ترویج  و  گسرتش  مرکز  به  انقالبی  دانشجویان  هژمونی  و  مدیریت  تحت  و 

آزادی و برابری تبدیل شده بود. همین بود که نیروهای ضدانقالب نتوانستند 

دانشگاهی دیگر، دانشگاه انقالب را تحمل کنند و با چکمه و قمه و گلوله بر 

دانشگاه حاکم شدند. بنابراین نام کمیته ی دانشجویی اول اردیبهشت وجهی 

ایجابی هم دارد. ما نشان داده ایم چه دانشگاهی را می خواهیم و راه و رسم 

و آرمان ما برای اداره ی دانشگاه چگونه است.

از تجربه ی جنبش دانشجویی در سطح  اغلب وقتی  این ویژه نامه:  در مورد 

بین املللی صحبت می شود بالفاصله متام ارجاعات به جنبش دانشجویی دهه ی 

شصت و هفتاد در اروپا و آمریکا بازمی گردد. ما ضمن این که به دنبال یافنت 

هفتاد  و  شصت  دهه ی  دانشجویی  جنبش  از  دیده نشده ای  و  نوین  تصویر 

معارصتر  تجربیات  به  ویژه نامه ها  از  در سلسله ای  داریم  تصمیم  اما  هستیم 

به رغم  تا نشان بدهیم  جنبش دانشجویی در کشورهای گوناگون توجه کنیم 

نهاد  به  نولیربالی  تهاجم  اشکال  در  چشمگیری  مشابهت های  چه  تفاوت ها 

دانشگاه در کشورهای مختلف وجود دارد. برای این کار طبعن باید از رفقایی 

اولین  در  چنان که  بگیریم،  یاری  دارند  سکونت  مختلف  کشورهای  در  که 

این  در  ارتباط ها کمک گرفتیم.  برقراری  برای  آملان  از رفقای ساکن  ویژه نامه 

 )1388(  2009 سال  در  آملان  در  دانشجویی  جنبش  متاخرترین  به  ویژه نامه 

می پردازیم. از رفقایامن در آملان برای ایجاد امکان گفت وگو با دانشجویانی که 

در جنبش سال 2009 رشکت مستقیم داشته اند، سپاسگزاریم.
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از اعتصاب آموزشی تا جنبش

کلمنس هیمپله

اشاره: این منت در آگوست 2009، هم زمان با اعتصاب بزرگ آن سال که به »اعتصاب آموزشی« مشهور شد، نوشته 

شده است. با این حال نظر به اطالعات مفیدی که در مورد پیشینه ی تغییرات نظام آموزشی در آملان و جنبش های 

ویژه نامه  این  در  نیز  را  منت  این  ترجمه ی  گرفتیم  تصمیم  می دهد،  دست  به  تغییرات  این  برابر  در  مقاومت 

بگنجانیم. مقدمه ای مناسب برای چیزی که در گفت وگو با دانشجویان مبارز جنبش سال 2009 رشح داده می شود.

در ماه ژوئن ]2009[ صدهاهزار دانشجو و دانش آموز در رسارس آملان علیه فاجعه ی مداوم در سیستم آموزشی 

با شعار »توانایی اشتغال«1 آموزش  دست به راهپیامیی و تظاهرات زدند. پیامشان چنین بود: آنها منی خواهند 

ببینند بلکه می خواهند حق آموزش فراگیر را دوباره به دست بیاورند. اعرتاضات علیه رشایط حاکم بر سیستم 

آموزش بود که در سال های اخیر فشار را بر دانش آموزان و دانشجویان پیوسته افزایش داده است. به این شکل 

شتاب یادگیری به طرز وحشتناکی افزایش یافت- چه از طریق کوتاه کردن دوره ی تحصیل تا زمان دیپلم به دوازده 

سال در بیشرت جاهای آملان، چه اعامل طرح دوره ی کارشناسی شش ترمه به عنوان مدرک پایه.2 عالوه بر آن محدود 

کردن دسرتسی به مقطع کارشناسی ارشد، رقابت بر رس منره ی خوب را در دانشگاه ها تشدید کرده و برای آموزش به 

معنای واقعی کلمه به ندرت محلی از اعراب باقی مانده است. هزینه های تحصیل به دانش آموزان و دانشجویان 

Beschäftigungsfähigkeit .1 اشاره به تغییر اهداف سیستم آموزشی و مترکز آن بر ورود هرچه رسیع تر بخش زیادی از دانشجویان 

به بازار کار به عنوان کارگر آموزش دیده ی ارزان. در گفت وگوهای این ویژه نامه بیشرت در این مورد خواهید خواند.

2. Regelabschluss
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نشان می دهد که امروزه آموزش به مثابه نوعی رسمایه گذاری تلقی می شود و بنابراین باید با درآمد بیشرتی نیز 

بازدهی داشته باشد. سخت تر شدن رشایط پذیرش دانشگاه و قوانین مربوط به دریافت کمک هزینه ی تحصیلی 

که به طور دائم محدود می شود، مزیدی بر علت شده است.

فشار فزاینده در نظام آموزشی به طرز شدیدتری در مدارس هم احساس می شود. کالس هایی با جمعیت زیاد، 

تفکیک اجتامعی و فشار روزافزون برای ]بهبود[ عملکرد، مدرسه را از نظر بیشرت جوانان تبدیل به یک دوره ی 

اجباری نفرت انگیز کرده که کمرت مشوق دانش آموزان است.

همه ی اینها تحت فشار عظیم رژیم انباشتی اتفاق می افتد که توزیع را ناعادالنه تر از قبل کرده و به طرز شدیدی 

ناامنی موقعیت جوانان را افزایش داده است. ترس از تنزل جایگاه اجتامعی با توجه به دستمزدهای رو به کاهش، 

میزان باالی بیکاری و تهدیدات ضمنی در مورد بیمه ی بیکاری افزایش یافته است.

دانش آموزان و دانشجویان اینک به واسطه ی اعرتاضات مشرتک، حق خودشان مبنی بر آموزش خوب و رایگان را 

مطالبه می کنند.

آنچه شامل این »حق« می شود اوال امکانات مادی مکفی برای موسسات آموزشی و آنها که تحت آموزش قرار 

دارند، ثانیا گشودگی نظام آموزشی و غلبه بر تفکیک اجتامعی و ثالثا اصالحات محتوایی برای این که آموزش فقط 

مبتنی بر رقابت، حفظیات و رسعت نباشد، بلکه بازتابی از آموزش در معنای وسیع آن باشد، است.

2009-1997-1988

این بار اولی نیست که دانش آموزان و دانشجویان علیه این وضعیت اسفناک دست به اعرتاض می زنند. برای اینکه 

بتوان از اعتصاب آموزشی کنونی ارزیابی ای به دست آورد، بدیهی است که باید به هر دو جنبش اعرتاضی وسیع 

قبلی، یعنی »یونی موت«3 در 1988 و »الکی اسرتایک«4 در 1997 نظری بیافکنیم.

اولین چیزی که به چشم می آید این است که دو موج اعرتاضاِت پیشین -برخالف تظاهرات بعدی علیه ]افزایش[ 

شهریه ها در حدود سال 2003- فقط مبارزه ای تدافعی علیه مداخالت موردی در موسسات آموزشی- مدارس و 

دانشگاه ها- نبودند. بلکه بیشرت مخالفتی بود علیه تحوالت آن زمان در کل سیستم آموزش. این ]ویژگی[ به نوبه ی 

UNiMUT .3 سازمان دهندگان این اعتصاب با دو کلمه ی Universität به معنای دانشگاه و MUT به معنای شجاعت ترکیب 

ابتکاری ای ساخته و اعتصاب خود را به این نام خطاب کردند.

Lucky Streik .4 این نام در واقع نام یک نوع سیگار ارزان قیمت و در دسرتس است. نام اعتصابات 1988 با برداشتی رسخوشانه از 

نام این سیگار در ضمن به ترکیب Lucky به معنای خوش شانس و خوشبخت با کلمه ی Streik به معنای اعتصاب هم اشاره دارد.
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خود منجر به معایب و مزایای خاصی شد.

در اعتصاب »یونی موت« در سال 1988، در کنار بسیاری از دالیل محلی، به ویژه نارضایتی از طرح های تغییر 

ساختاری در دانشگاه آزاد برلین، محرک بود. »نگاه جرات بخش به دانشگاه های دیگر« و همین طور واکنش مثبت 

رسانه ها به جنبش اعتصاب دامن زد.

با این حال با نگاهی به گذشته، دلیل دیگری هم منایان می شود. زیرا از اوایل تابستان 1987، جنبش دانش آموزی 

عظیمی علیه وخامت ضوابط دیپلم قد علم کرد. و هامن دانش آموزهای مشارکت کننده ]در آن اعرتاضات[ بودند 

که حاال به عنوان ترم اولی پرچم اعتصاب »یونی موت« را حمل می کردند. به همین دلیل، اعتصاب به ساختارهای 

که  شوراهایی  نبودند.  موج[  ]این  آماده ی  بیش  و  کم  زمان  آن  در  که  زد  رضبه  دانشجویی ای  سازمان یافته ی 

فی البداهه به وجود آمده بودند راس جنبش را تشکیل می دادند- و نه گروه های دانشجویی تثبیت شده که این 

اعرتاضات برای آنها به معنی شکستی سهمگین بود.

انگیزه ی مشرتک معرتضین، بحران در دانشگاه های بزرگ بود. اگر شصت و هشتی ها علیه دانشگاه های متام وقت 

تهدید  را در معرض  آینده شان  از هر چیز  بیش  بودند،5 حاال نسل معرتضین »یونی موت«  به مبارزه زده  دست 

می دیدند. قوانین کمک هزینه ی تحصیلی از زمان صدارت عظامی هلموت کهل فقط به صورت وام وجود داشت و 

این به معنی پنجاه هزار مارک بدهی بعد از فارغ التحصیلی بود که باید پرداخت می شد. هم چنین عواقب طرح 

معروف به »تصمیم برای گشودن«6 حتی تا به امروز هم حس می شود، زیرا افزایش تعداد دانشجویانی که در 

رابطه با این طرح افزایش یافته بودند متناسب با افزایش بودجه ی دولتی نبود. عقوبت این طرح کمبود مداوم در 

بودجه ی نظام موسسات آموزش عالی بود.

اعتصاب کنندگان در سال 1988 با انتقاد شدیدی مبنی برای سیاسی نبودن مواجه شدند. به طور خاص برخالف 

شصت و هشتی ها به تدریج عمل گرایی قطعی ای شکل گرفت. وضعیت اجتامعی-اقتصادی که به طرز دراماتیکی 

در حال تغییر بود هم مزیدی بر علت شد- امکان های شغلی به آن شکلی که شصت و هشتی ها در دسرتس 

رفتارهای  را در  ناامنی  بیکاری تحصیل کردگان حس  بود. شبح  اواخر دهه ی هشتاد خیلی کم شده  در  داشتند، 

محصالن به وجود آورد و مطالبات محصالن از موسسات آموزش عالی افزایش یافت.

این بود که دانشجویان بتوانند در مدت زمانی طوالنی تر از  ایجاد امکان  از اصلی ترین مطالبات جنبش دانشجویی 68  5. یکی 

سال های تحصیلی درس بخوانند و در هر ترم واحدهای درسی کمرتی را بگذرانند. به این معنا می خواستند دانشجوی »متام وقت« 

نباشند.

Öffnungsbeschlusses .6 طرحی مربوط به سال 1977 که به موجب آن مصوب شد از ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو 

حداکرث استفاده انجام گیرد و البته تاکید شده بود که این پذیرش حداکرثی باید بدون افزوده شدن به بودجه ی آموزش عالی باشد.
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با این وجود: در سال 1988مسئله به هیچ وجه فقط بر رس پول بیشرت نبود- شعارها بیشرت در دفاع از گسرتش 

آموزش بین الرشته ای و در تقابل با تخصص گرایی رصف بودند. عالوه بر آن از وحدت تحقیق و آموزش دفاع شد 

زیرا فقط به این شکل کنرتل اجتامعی موثر برای تحقیق و پژوهش می تواند تضمین شود.

در کنار محیط زیست، انرژی امتی، سیاست های حامیتی از زنان و نقد علم به موضوعات دیگری هم پرداخته 

شد که قطعا مطالبه ای سیاسی-اجتامعی با سویه های علمی داشتند. در نهایت معرتضین موفق شدند بودجه ی 

برنامه های موسسات آموزش عالی را به چنگ بیاورند بدون آنکه تغییری در روند کلِی تامین بودجه ی موسسات 

عالی آموزشی حاصل آمده باشد.

الکی اسرتایک

»الکی اسرتایک« هم به اندازه ی »یونی موت« به صورت فی البداهه در سال 1997 شکل گرفت: نقطه ی آغاز آن 

را نه  این بار سمیناری در دانشگاه گیسن بود که جمعیت خیلی زیادی در آن رشکت کرده بودند. دانشجویان 

اقدامی انقالبی بلکه مشکالت ملموس عینی به خیابان ها کشاند.

نسل جدید دانشجویان متاثر از ]سیاست های[ دولت پانزده ساله ی ]هلموت[ کهل بودند و خود را با انتظارات زیادی 

مواجه می دیدند: آنها می بایست در سطح بین املللی توان رقابت داشته باشند و به همین خاطر رسیع و هدفمند 

تحصیل کنند. اگر در 1968 هنوز این امکان وجود داشت که افزایش تولید ناخالص داخلی را به صورت مدیریت شده 

بین رسمایه و کار توزیع کنند، در سال 1997 رقابت بر رس به دست آوردن سهمی از توزیع و ترس از آینده در میان 

دانشجویان به شدت تشدید شده بود. از این رو مدرک تحصیلی خوب -به مثابه رسمایه گذاری در بخش رسمایه ی 

انسانی- از این به بعد به عنوان امن ترین راه برای بدست آوردن تکه ی کوچکی از کیک محسوب می شد. با این حال، 

از آنجا که بسیاری برای دستیابی به موفقیت در بازار کار در تالش بودند تا با رتبه ی خوبی فارغ التحصیل شوند، رقابت 

نیز افزایش یافته بود. مخلص کالم: شام می خواستید یاد بگیرید اما منی توانستید، زیرا نظام آموزش سال ها مورد غفلت 

واقع شده بود. از این رو دانشجویان در وهله ی اول چیزی بیشرت از تضمین امنیت مادی تحصیلشان مطالبه نکردند.

وارد عمل شدند،  نسبت شجاعانه  به  و معرتضین  بود  فاجعه بار  زمان  آن  در  آموزش  نظام  که وضعیت  آنجا  از 

که  بود  واقعیت  این  این همراهی وسیع  دلیل  برخوردار شد.  از همراهی وسیع تری  »الکی اسرتایک«  اعتصابات 

درخواست خود دانشجویان بودجه ی بیشرت برای آموزش بود، عمدتا بدون این که به اشکال واقعاَ موجود حاکمیت 

بپردازند یا آن را زیر سوال بربند.
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با این وجود اشتباه است که این اعتصاب »غیرسیاسی« خوانده شود -به خصوص به این دلیل که در زمان اعتصاب ها 

الگوهای  و  نداشت  وجود  جامعی  سیاسی  مفهوم  هیچ  عمال  منتها  می افتد.  اتفاق  شدن  سیاسی  روند  همیشه 

استدالل دانشجویان تا حدی خودخواهانه و معطوف به پیرشفت تحصیلی و شغلی شخص خودشان بود. گذشته 

از این اما »الکی اسرتایک« منجر شد که موضوعات سیاست آموزشی همچون ممنوعیت دریافت شهریه و مشارکت 

دانشجویی در مدیریت دوباره در اولویت دستورات سیاسی قرار گیرد. عالوه بر آن این اعرتاض- با اینکه درست 

در لحظه ای فروکش کرد که دانشجویان با تهدید از دست دادن یک ترم روبه رو شدند- ]اما[ برای بعضی ها به 

منزله ی ورود به منطق متفاوتی در مورد آموزش بود، به این صورت که آنها به یادگیری ای که رصفا هدف آن 

فارغ التحصیلی باشد، تن ندادند.

این واقعیت که اعتصاب حین انتخابات پارملان رسارسی اتفاق افتاد منجر به این شد که احزاب مشتاقانه از مطالبات 

دانشجویان پشتیبانی کنند. اما در 1998 زمانی که ائتالف رسخ و سبز7 به قدرت رسیدند، وعده هایشان را فراموش 

کردند. دانشجویان به رسعت با بحث هایی در مورد شهریه ی تحصیلی، »طرح تعالی«8 و همچنین تطبیق نظام 

تحصیلی با نظام لیسانس-فوق لیسانس مواجه شدند- ]منطق[ »مدرسه ی عالی کارآفرینی« در حال گسرتش بود.

و در ادامه؟

اعتصاب آموزشی 2009 از طرفی در ادامه ی هامن اعتصابات و اعرتاضات بود، اما از جانبی دیگر نقطه ی عطف 

عمیقی محسوب می شد زیرا این اعتصاب بر خالف اسالف خود، فی البداهه اتفاق نیفتاد بلکه از مدت ها قبل 

اتحادیه های دانشجویی و دانش آموزی،  از  این اعتصاب از هر حیث متشکل  ]برای آن[ برنامه ریزی شده بود. 

کانون ها و سندیکاها بود.

در ثانی این بار دانش آموزان در مقیاسی حضور به عمل آوردند که تا پیش از آن چنین نبود. آنها حداقل نیمی از 

تظاهرات کنندگان 17 ژوئن9 را تشکیل می دادند.

ثالثا از تجربیات اعتصابات قبلی خیلی چیزها آموخته شد و تغییرات ساختاری رشایط اجتامعی لحاظ شده بود. 

7. دولت ائتالفی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز که با صدراعظمی گرهارد رشودر از 1998 تا سال 2005 بر رس کار بود. یوشکا 

فیرش، از حزب سبز در این دولت سمت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت.

8. بر اساس این طرح چند دانشگاه آملان با اختصاص بودجه های ویژه به عنوان دانشگاه های برتر انتخاب می شوند. این طرح 

بخشی از یک طرح مصوب در اتحادیه ی اروپا برای تبدیل اروپا به »پویاترین و رقابتی ترین منطقه ی اقتصادی مبتنی بر دانش 

جهان« است. در گفت وگو با پژاره حیدری در همین شامره در مورد این طرح خواهید خواند.

9. تظاهرات بزرگ رسارسی که دویست و پنجاه هزار نفر در رستارس آملان در آن رشکت کردند. نگاه کنید به گفت وگو با حمید 

محسنی در همین شامره.
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این اعتصاب از هامن ابتدا با در نظر گرفنت رشایط آموزش و زندگی تحت فشار فزاینده، به یک هفته محدود شد. 

به این شکل امکان مشارکت در اعرتاضات، بدون اتالف کوچک ترین وقتی، وجود داشت. این رویکرد ممکن است 

کوتاه آمدن در مقابل رشایط تعبیر شود؛ اما در عین حال می توان آن را سازگاری با واقعیت هم ارزیابی کرد.

رابعا، در نهایت اعرتاضات به طرز مشخصی از مطالبات طبقاتی و کامال مادی متامیز شد. دانش آموزان و دانشجویان 

همزمان از مناسبات تحصیلی غالب انتقاد کردند و با کاهش رویکرد اجتامعی در آن مخالفت ورزیدند. به همین 

دلیل برخالف 1997، تالش های طبقه ی سیاسی حاکم و موسسات آموزشی برای کنرتل اعتصاب کامال ناکام ماند. 

اعالم موضع وزیر آموزش و تحقیقات، آنته شاوان )از حزب دموکرات مسیحی(، که این اعرتاضات را »از مد افتاده« 

یافت، این مهم را اثبات می کند.

خب حاال نتیجه ی این اعرتاضات توده ای چیست؟ در حال حارض اصالح، هرچند محدود، ساختار تحصیلی و رس 

و سامان دادن به مدارس متوسطه ی عالی10 امکان پذیر به نظر می رسد. اگر این اصالحات با موفقیت انجام شود 

بی شک به معنای موفقیت این جنبش خواهد بود.

البته این اعتصاب آموزشی از طرفی دیگر و هم زمان می تواند رسنوشت اسالف خود را داشته باشد: موارد خیلی 

حاد برطرف شود ولی در جهت گیری بنیادین نظام آموزش تغییری ایجاد نشود. رفتارهای احزاب سوسیال دموکرات 

و سبز نیز موئد این است وقتی که با اعتصاب اعالم همبستگی کردند ولی هم زمان با تغییر قانون اساسی )موسوم 

به ترمز بدهی(11 مانع امکان تخصیص بودجه های دولتی بیشرت شدند.

اینکه آیا مباحثات آغازشده در مورد حق آموزش به عنوان حقوق برش می تواند مثربخش باشد یا نه به این هم 

بستگی دارد که آیا اعتصاب کننده گان بعد از پایان تعطیالت تابستانی مداخله ای خواهند کرد یا نه و این مداخله به 

چه صورت خواهد بود. زیرا فقط زمانی امکان گذار از یک رشوع خوب به کنشگری مداوم وجود خواهد داشت که 

از دل اعتصاب های دفعتی عمال یک جنبش رس در بیاورد و این امکان به شکل سیاسی وجود دارد که سیاست های 

آموزشی اساسا متفاوتی بنیان نهاده شود.

منبع: سایت برگ ها

10. بهرتین دبیرستان های موجود در آملان که برای ورود به آنها امتحان ورودی دشواری می گیرند و دانش آموزان آن بالفاصله بعد 

از دیپلم وارد دانشگاه می شوند.

11. مطابق این قانون که در ابتدای سال 2009 تصویب شد دولت های محلی موظف شدند به نحوی امور را اداره کنند که موجب 

استقراض آنها از دولت فدرال نشود. به این ترتیب می توان این قانون را که با تغییر قانون اساسی به آن افزوده شد، نوعی از 

دستور العمل برای ریاضت اقتصادی دانست.

https://bit.ly/2H0rqp8 
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تهاجم نولیربالیسم به سیاست در دانشگاه بود

گفت وگو با حمید محسنی

فعال جنبش دانشجویِی سال 2009 در دانشگاه کلن

ماجرای اشغال دانشگاه مربوط به چه سالی بود؟

آنجا که من بودم سال 2009 بود. 2009 اصل کار و یک هفته ی خیلی مهم و برجسته توی دانشگاه بود. تا آن زمان 

تقرینب هر دهه موج کوچکی در دانشگاه شکل گرفته بود. مثلن یک اعرتاض مهم در 1988 که آنجا هم اتفاق های 

مهمی افتاد و موج بعدی اعرتاضاِت بااهمیت آخرهای دهه ی نود بود که گفتند طرح »بولونیا« را اجرا می کنند 

که سیستم دانشگاه  های اروپا و آملان اصلن عوض شد و از دیپلم به لیسانس و فوق لیسانس تبدیل شد. آنجا هم 

چندین تجمع جلوی دانشگاه شکل گرفت و نه فقط در یک دانشگاه. ولی آن زمان اشکالی که داشت این بود که 

گفتند این یک اعرتاض دانشجویی بی پایان است و خب مطابق معمول آخر آن به این ختم شد که تجمعات از 

رمق افتاد تا جایی که متام شد و گفتند خب شام باختید. اعرتاضات 2009 فرقی که داشت این بود که برنامه ریزی 

خیلی طوالنی ای شده بود. در واقع این اعرتاضات با یک اعتصاب دانش آموزی رشوع شد. دانش آموزان سال 2006 

در برلین یک اعتصاب خیلی بزرگ سازمان دادند چون همه چیز از آنجا رشوع می شد. اگر درباره ی آموزش در آملان 

حرف می زنیم، همه چیز از مدرسه رشوع می شود. آملان سیستم خاصی دارد که بعد از کالس چهار یا شش، که البته 
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به این بستگی دارد که در کدام منطقه ی آملان باشی، اما مثلن برای من که در »کلن« بزرگ شدم بعد از کالس چهارم، 

یعنی وقتی فقط ده سالت است و هنوز بچه ای، یا می روی دبیرستان علوم نظری1 یا هرنستان فنی حرفه ای.2 اگر 

به هرنستان فنی حرفه ای بروی نود درصد بهرتین شانس زندگی ات این است که دوره ی کارآموزی فنی حرفه ای را 

بگذرانی و وارد یک کار سطح پایین بشوی. به خصوص برای خارجی ها. بچه ی ده ساله هم که اصلن منی داند اینها 

چه فرقی دارند. بعضی ها تنبل اند یا حوصله ندارند و به هرنستان فنی حرفه ای می روند. بنابراین همه چیز از اینجا 

رشوع می شود. هامن زمان یک سال از دوران تحصیل در مدرسه را کم کردند. گفتند دوازده سال به مدرسه می روید 

و بعد زود دیپلم نظری بگیرید که به دانشگاه بروید و بعد که زود به دانشگاه رفتید زود هم بروید رس کار. این 

اصلن یک ایده ی نئولیربالی و کلن مضمون حمله ی رسمایه همین است؛ مدرسه و دانشگاه را کم و محدود می کنند 

که وقت نکنی کارهای دیگری انجام دهی و به رسعت وارد بازار کار شوی. به نظر من این اصلی ترین مشکل بود 

که جهت های مختلفی پیدا کرد. مثلن دانش آموزهای مدارس گفتند خب، دیپلم ما خیلی سخت و خیلی محدود 

است و مشکالت مختلفی هم داشتند. یا این که دولت چقدر پول به مدارس و معلم ها می دهد. متام اینها باعث 

شد که در سال 2006 دانش آموزها یک اعتصاب دانش آموزی راه انداختند و فکر کنم فقط در برلین چندهزار نفر 

به این اعتصاب پیوستند. این هم مهم است که آن زمان چپ و حتی چپ رادیکال خیلی قوی بود. یعنی سازمان 

جوانان داشت. مثلن آنتی فا خیلی فعال بود و آنتی فا هم برای جوان ها خیلی جذاب است. بنابراین چپ ها خیلی 

در این اعتصاب نفوذ داشتند. این اعتصاب در 2008 هم ادامه داشت با اعتصاب بیشرت از 10 هزار نفر در برلین 

و حتی شهرهای دیگر. در این روند آنهایی که 2006 دیپلم گرفتند خودشان به دانشگاه رفتند و دانشجو شدند اما 

هامن زمان هم این بحث مطرح بود که به جای اعتصاب دانش آموزی باید اعتصاب دانش آموزی- دانشجویی سازمان 

داد. استدالل این بود که ما ادامه می دهیم و به دانشگاه می رویم و این مشکالت هنوز در دانشگاه هم هستند. 

بنابراین از 2008 چند جلسه ی خیلی بزرگ برگزار شد و از اول هم تعداد خیلی زیادی در این ائتالف رشکت داشتند، 

اسمش را هم گذاشتند کمیته ی اعتصاب آموزشی. در این ائتالف بزرگرتین گروهی که فعال شدند دانشجوها بودند.

این کمیته مشرتک بود؟ یعنی دانش آموزهای دبیرستانی هم هنوز بودند؟

آره حتی آنهایی که هنوز توی مدرسه بودند هم حضور داشتند. آنهایی هم که دیپلم گرفته بودند خودشان دیگر 

دانشجو شده بودند. یعنی روابط خیلی خوب بود. بعد باید این را بدانی که این ساختار مدارس و دانشگاه ها 

1. Gymnasium

2. Hauptschule
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در شهرهای بزرگ آملان خیلی وقت ها چپ اند. مثالً  خیلی وقت ها چپ ها یا حتی چپ های رادیکال منایندگی 

دانش آموزان و دانشجوها را گرفته بودند. برای همین این برنامه ریزی برای اعتصاب آموزشی هم از اول خیلی چپ 

بود. یعنی چپ ها در آن حضور فعال داشتند. حزب چپ هم حضور داشت و به همین دلیل خیلی گسرتده شد. 

بعضی سیاست مدارهای حزب سوسیال دموکرات از جنبش حامیت کردند. شاخه ی جوانان حزب سوسیال دموکرات 

هم بود. سبزها هم آمدند، اتحادیه ها خیلی بودند و جوان های اتحادیه ها و حتی آخرش هم، وقتی من در 2009 

رشوع کردم دیگر تبدیل شده بود به اعتصاب جوان ها چون مطالبات آنهایی که دوره های فنی حرفه ای را هم 

می گذراندند را هم وارد کردیم. ولی متاسفانه آنها خیلی وارد این جنبش نشدند اما با اتحادیه ها کارهای دیگری 

کردند. یعنی از یک جنبش جوانان رشوع شد ولی در ادامه بیشرت روی مسئله ی آموزش متمرکز شد یعنی مسئله ی 

دانش آموزان و دانشجویان.

این اعتصابی که از 2006 در دبیرستان ها رشوع شد واکنش به چه چیزی بود؟

یکی از مهم ترین اتفاق ها هامن »پروسه ی بولونیا« بود. این یک توافق اروپایی بود که همه ی به قول خودشان 

سیستم آموزشی را یکی بکنند. چون قبلش یک مشکل واقعی هم بود. مثلن اگر تو توی آملان دیپلم می گرفتی و 
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بعد می رفتی ایتالیا، چون سیستم آنها خیلی فرق می کرد گاهی می گفتند ما با این دیپلم تو هیچ کاری منی توانیم 

بکنیم. از این نظر به نوعی هم حق داشتند که در این روند ادغام اروپا بگویند باید کاری کرد که هر کسی که 

در آملان درس بخواند بتواند با این دیپلم یا هر مدرکی به همه جای اروپا برود و این مدرک را از او قبول کنند. 

ولی خب سوال این است که چه کسی و بر اساس چه سیاستی این کار را می کند. سیاست اروپا خب چپ و 

سوسیالیست نبود، حتی لیربال هم نبود، کاملن نئولیربال بود. برای همین این مدل جدید که بعد مثل انگلیس و 

امریکا شد لیسانس-فوق لیسانس و از آنجاها الگوبرداری کردند، خیلی دوران دانشگاه را کوتاه کرد. یعنی آن زمانی 

را که حق داری توی دانشگاه باشی. این را هم باید بدانی که در آملان یک سیستم کمک هزینه ی آموزشی دولتی 

وجود دارد و هر کسی حق این را دارد که پول کمی بگیرد تا بتواند درس بخواند که خیلی چیز خوبی است. چون 

مهم نیست از کدام طبقه ی اجتامعی آمده ای که بتوانی درس بخوانی. این هم اتفاقن در نتیجه ی یک مبارزه که از 

دهه های 60–70 رشوع شده بود به دست آمد. یعنی خود حاکامن سیاسی تصمیم نگرفتند آدم های خوبی باشند و 

این هم نتیجه ی جنبش دانشجویی بود. به هر حال این »پروسه ی بولونیا« خیلی مهم بود. اول سال 1999 گفتند ما 

این کار را می کنیم و در متام اروپا پروسه ی بولونیا اجرا می شود. قبلن گفتم که اواخر دهه ی 90 یک موج اعرتاضات 

دانشجویی به خاطر همین شکل گرفت. چون دانشجوهای آن زمان فهمیدند که با اجرای این طرح کلن سیستم 

دانشگاه و روش تحصیل عوض می شود. پیش از آن در اروپا و به خصوص در آملان به خاطر موج 68 اصلن جامعه 

عوض شد و بعد 68، دانشگاه جایی بود که واقعاً منی روی آنجا که فقط درس بخوانی. به دانشگاه می روی که به 

لحاظ شخصیتی رشد کنی، به سوژه ی مداخله گر تبدیل شوی، اصلن بدانی چه کسی هستی. خیلی ها در دانشگاه 

سیاسی می شدند، صاحب شخصیت اجتامعی می شدی و کمی هم راهت را پیدا می کردی. این سیستم پروسه ی 

بولونیا و لیسانس-فوق لیسانس حمله ای بود درست به همین موضوع. چون سیستم جدید این طور می گوید که 

به دانشگاه می روی و سه سال وقت داری برای لیسانس که خیلی کم است. مثلن قبل از این سیستم من ده سال 

دانشجو بودم و لیسانس من بیشرت از 6 سال طول کشید، یعنی دو برابر آن چیزی که دانشجوهای االن وقت دارند. 

من با خیلی ها در دوران تحصیلم در ارتباط بودم و هیچ کس را منی شناسم که در سه سال توانسته باشد لیسانس 

نداشتند،  رابطه  داشتیم  اعرتاضات حضور  این  در  که  ما  با  اصلن  نبودند،  اصلن سیاسی  که  آنهایی  بگیرد. حتی 

آنهایی که فقط می خواستند زود درس بخوانند هم در سه سال نتوانستند لیسانس را متام کنند. یعنی زمان تحصیل 

خیلی محدود شد طوری که تو در زندگی ات هیچ کار دیگری منی توانی بکنی و خب این یک تهاجم بود به سبک 

زندگی دانشجو بودن. به نظر من این اصل کار بود و یک چیز دیگر هم خیلی مهم بود. ما 2009 رشوع کردیم 
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و 2008 آغاز بحران اقتصادی رسمایه داری بود. چیز خیلی مهمی که در آن دوران خیلی ها فهمیدند و بدون این 

فهم جمعی، ما اینقدر گسرتده منی شدیم، این بود که دولت ها حارضند میلیاردها و میلیاردها بپردازند که بانک ها 

را نجات بدهند ولی حارض نیستند یک درصد از این پول را به دانشگاه ها بدهند. فکر کنم برای فهم این که چرا 

در اعرتاضات سال 2009، 250 هزار نفر رشکت کردند، مهم است که بدانی این منطق پشت این اعرتاضات بود. 

چپ هم آن زمان در آملان اعرتاضات مربوط به بحران را سازماندهی کرده بود؛ که به دولت می گفتند شام خودتان 

باید هزینه ی این بحران را بدهید و نباید از مالیات ما برای بحران هزینه کنید. یعنی درست است که ما در مورد 

اعتصاب آموزشی و جنبش دانشجویی حرف می زنیم اما باید این را هم بدانیم که اینها در زمانی اتفاق افتاد که 

خیلی چیزهای دیگر هم توی جامعه جریان داشت. خیلی افسانه های نئولیربالیسم داشت خراب می شد و آدم هایی 

هم که خیلی سیاسی نبودند می فهمیدند که دولت ها حارضند بانک ها را نجات بدهند ولی مردم را نه. این یک 

لحظه ی خیلی مهم در تاریخ بود. این را هم بگویم که سال 2009 سیستم لیسانس-فوق لیسانس اجرا شده بود. 

اواخر دهه ی نود که یک سلسله اشغال دانشگاه ها اتفاق افتاد مسئله بر رس دیپلم بود و نگه داشنت سیستم دیپلم. 

در نسل من دیگر ما خودمان درون این سیستم لیسانس-فوق لیسانس بودیم و می دانستیم چه عواقبی دارد. یک 

چیز خیلی مهم و بی واسطه ی دیگر هم تالش دولت برای گرفنت شهریه ی دانشجویی بود که االن وجود ندارد و 

فکر کنم اصلی ترین موفقیت جنبش سال 2009 هم این بود که توانستیم این قانون را لغو کنیم. االن مثلن برای 

تا 200 یورو پول می دهی  هر ترم 100 

که شامل هزینه ی بلیط مرتو و اتوبوس 

دانشگاه  هم  مقداری  و  می شود  هم 

برمی دارد. ولی سال 2009 این شهریه را 

کردند 700 یورو برای هر ترم که خیلی 

کمک هزینه ی  اگر  تازه  و  است  زیاد 

سه  هامن  برای  بگیری  دولتی  آموزشی 

سال زمان تعیین شده می گیری که وقت 

اگر بیشرت طول  داری لیسانس بگیری و 

آموزشی  کمک هزینه ی  دیگر  بکشد 

در  حال  هر  به  منی گیری.  هم  دولتی 
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نهایت حاکامن سیاسی حارض شدند این را پس بگیرند و در نتیجه فعاالن جنبش هم احساس پیروزی کردند ولی 

آن سیستم لیسانس-فوق لیسانس هنوز هم باقی است و حارض نشدند از آن عقب نشینی کنند.

خب برگردیم به اشغال دانشگاه کلن که تو آن زمان آنجا درس می خواندی. رشوع سازماندهی قضیه در دانشگاه 

تو چطور بود؟

آن زمان من دانشجوی ترم یک بودم و واقعن خوشبخت بودم که ترم یک تحصیل من با چنین چیزی هم زمان 

شد. ماجرا اینطور بود که اتحادیه ی دانشجویی و بعضی گروه ها، گروه های وابسته به احزاب و گروه های دیگر 

دانشجویی، یعنی همه به غیر از راست ها گفتند اعرتاضاتی دارد در دانشگاه ها رشوع می شود و دلیل این اعرتاضات 

هم اینهاست. این گروه ها از خیلی وقت پیش داشتند روی دالیل این اعرتاضات کار می کردند. ماجرا با برگزاری 

مجمع عمومی رشوع شد. این را باید بدانی که دانشگاه کلن موقعیت خوبی داشت چون دانشگاه بزرگی است و 

یک شهرک دانشگاهی بزرگ است که می توانی همه را در آن جمع کنی. به هر حال یک مجمع عمومی برگزار کردند 

که خیلی از پایین سازماندهی شد و دموکراتیک بود. اتحادیه هم کار خوبی که کرد این بود که هدایت ماجرا را به 

دست نگرفت و نگفت ما اتحادیه ی دانشجویان هستیم و به حرف ما گوش کنید. واقعن فضا باز بود و هر کسی 

می توانست برود و حرف خودش را بزند. خب در این طور مواقع آدم هایی حرف های عجیب و غریب هم می زنند اما 

این باز بودن فضا برای خود من خیلی مهم بود. درست است که من قبلن در مبارزات ضدفاشیستی رشکت می کردم 

ولی آنجا برای من و خیلی ها یک لحظه ی تاریخی بود مانند لحظه ی تاریخی 68، یعنی جایی که تو می توانستی به 

عنوان یک دانشجو نقش سیاسی خودت را ایفا کنی. در هر صورت تعدادی مجمع عمومی برگزار شد و بعد موضوع 

اعتصاب آموزشی مطرح شد. یک هفته در کلن برنامه گذاشتند و در این هفته برنامه های مختلفی اجرا شد. کم 

کم آدم ها جای خودشان را پیدا کردند و کارگروه هایی شکل گرفت که بزرگرت و بازتر از کمیته بود که در آنها با هم 

جمع می شدیم و در این مورد بحث می کردیم که چه کار می خواهیم بکنیم و چرا. این هم خیلی مهم بود که باید 

بدانیم چرا این کار را می کنیم. مثلن من چون ترم یک بودم، خیلی اطالعات را اصلن نداشتم و آنها این اطالعات را 

حارض کرده بودند و با ما به اشرتاک گذاشتند. به نظرم خوب بود. چون می دانستیم این ها چپ های حزب چپند، 

این ها گروه های فراپارملانی اند، این ها تروتسکیست ها هستند، این ها سبز ها هستند. یعنی همه می دانستیم هر 

کسی چه گرایش و وابستگی ای دارد ولی همه گفتند این پروژه ای است که باید همه با هم در آن کار کنیم. بعد 

خب این هفته از اواسط ژوئن 2009 رشوع شد و اولین ایده ای که مطرح شد این بود که دانشگاه را اشغال می کنیم.
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یعنی از هامن اول برنامه ی اشغال دانشگاه را داشتید؟

برنامه ی آن بود. البته بعضی ها گفتند نکنید که همیشه چنین افرادی هستند، ولی خیلی ها طرفدار اشغال دانشگاه 

بودند و خوبی اش این بود که شیوه ی اشغال خیلی از قبل برنامه ریزی شده نبود و این طور نبود که یکی بگوید 

برویم اینجا یا آنجا. راستش را بخواهی اشغال کردیم و بعد گفتیم خب حاال که اینجا هستیم چه کار کنیم؟ این از 

این جهت خوب بود که آنها که وابسته به نهادها نبودند به خوبی وارد مبارزه شدند و مسئولیت بر عهده گرفتند. 

این خیلی خوب بود و خیلی هم مهم بود. این را هم بگویم ما دانشگاه را حتی قبل از آن برنامه ی یک هفته ای 

اشغال کردیم. اشغال دانشگاه ها از دانشگاه وین در اتریش رشوع شد و بعد در همه ی شهرهای آملان دانشگاه ها 

اشغال شد. بنابراین وقتی دانشگاه را به این ترتیب اشغال کردیم خودمان برای ادامه ی اشغال هم برنامه ریزی 

کردیم. خیلی ها در دانشگاه می خوابیدند و این مهم بود که دانشگاه بیست و چهار ساعته در اشغال باشد و به 

خصوص دانشجوها ولی نه فقط آنها، بلکه خربنگارهای روزنامه ها و رادیوها، در ساختامن اشغالی حضور داشته 

باشند. بعد هم چهار پنج خواسته را مکتوب کردیم که توضیح می داد چرا ما این کار را می کنیم و رشوع کردیم 

برنامه ریزی حرکت ها و برنامه های بعدی.

قبل از این که به این برنامه ریزی ها برسیم، روز اشغال را می توانی توصیف کنی؟ که اصلن این اشغال چطور 

اتفاق افتاد؟

مجمع  اولین  هامن  از  بعد  اتفاقن  اشغال  روز 

عمومی بود که گفتیم می مانیم و اصالً هامن جا 

ماندیم. فکر کنم برای آنها که آمده بودند معلوم 

بود که می مانیم و فکر کنم از باال هم برنامه ریزی 

نشد، یعنی از طریق اتحادیه و این ها. خیلی ها 

اصلن لباس خوابشان را هم آورده بودند، آمده 

ولی  می مانند.  بعضی ها  بود  معلوم  و  بودند 

معلوم نبود این اشغال کردن به کجا می رسد اما 

در مورد خود اشغال اصلن بحث نبود. حتی به 

نظر من، آن موقع خیلی از مسئولین دانشگاه و 
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رییس دانشگاه حدس می زدند همچین اتفاقی می افتد، چون آن روزها دائم موج اعرتاضات دانشجویی می آمد و 

می دانستند با این طرح لیسانس-فوق لیسانس و شهریه ی دانشگاه همچین موجی دوباره می آید و آنها هم خیلی 

راحت بودند یعنی اصلن مشکلی نبود. بعد از مدتی بود که در کلن و جاهای دیگر نیروی خیلی زیاد پلیس آمد 

و ما را جمع کرد ولی قبل از آن به مدت خیلی طوالنی در دانشگاه ماندیم.

یعنی روز اول پلیس رساغتان نیامد؟

اصلن! از هامن روز اول فکر کنم تصمیم مقامات سیاسی آملان این بود که گفتند مواظب باشیم و رشوع نکنیم 

اینها را کتک زدن. آن زمان هنوز حزب سوسیال دموکرات هم در دولت ائتالفی حضور داشت و وزیر آموزش هم از 

همین حزب بود. در بدنه ی حزب آنها هم عالقه به این موج اعرتاضات وجود داشت و در حزب سوسیال دموکرات 

اختالفاتی هم شکل گرفت حول این که اینها حق دارند یا اجرای این طرح ها برای سیستم رضوری است. به همین 

دلیل جنبش خیلی هم ضد دولت نبود. این را باید بدانی که در جنبش 2009 چپ ها بودند و سعی کردند در 

بعضی  نقاط به جنبش جهت گیری ضدسیستم و کمی رادیکال بدهند، ولی بدنه ی اصلی این جنبش خیلی مدنی و 

متشکل از آدم های عادی بود. این  یک تفاوت مهم جنبش 2009 با جنبش سال 1968 است. جنبش 68 اصلن یک 

جامعه ی دیگر می خواست و این از دانشگاه رشوع شد. 2008–2009 بعضی ها یک جامعه ی دیگر می خواستند 

ولی خب خیلی از فعاالن جنبش هم می گفتند ما دانشجوها می خواهیم وضعیت خودمان را بهرت کنیم. چپ ها 

خیلی با این مسئله داشتند اما به نظر من در کشوری مثل آملان که آن زمان جوان ها خیلی سیاست زده بودند و 

اصلن حوصله ی سیاست را نداشتند، این بد نبود که عده ای هم بگویند ما دانشجوها یک مسئله ی مشخص داریم، 

ولی این را می دانستند که این اصالحات نولیربالی به بحران رسمایه داری و وضعیت جامعه مربوط است. ولی خب 

جنبش دانشجویی 2009 اصلن سوژه ی انقالبی نبود و تا امروز هم نیست. البته دانش آموزها شاید واقعن قوی تر 

و رادیکال تر بودند ولی در جنبش دانشجویی خیلی آدم های عادی بودند و حتا بعضی ها خودشان را لیربال و 

محافظه کار می دانستند اما از نظر سازمان دهی چپ ها قوی تر بودند.

خب برگردیم به آن یک هفته ی برنامه ها. این هفته چطور برنامه ریزی شده بود؟

هفته ی برنامه ها خیلی پر بود. توی این هفته خیلی برنامه های مختلفی برگزار شد. مثلن ما سه چهارم برنامه هایامن 

آملان  دانشگاه های  بزرگ ترین  از  یکی  کنم  فکر  و  است  عظیم  خیلی  کلن  دانشگاه  چون  بود؛  دانشگاه  داخل 
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محسوب می شود و واقعن برای ما مهم بود که ما این چندصد نفر منانیم یا حتا همه فقط بدانند ما داریم چه  کار 

می کنیم و چرا داریم این کار را می کنیم. مثالً در نشست های عمومی مختلف حضور پیدا می کردیم، به جلساتی 

که با پروفسورها بود می رفتیم. اعتصاب نشسته راه می انداختیم و البته سعی می کردیم فضا به سمت برخوردهای 

خشن نرود. در جاهای مختلف اطالعیه پخش می کردیم. در غذاخوری با دانشجوها حرف می زدیم. یعنی به طرق 

مختلف می خواستیم اطالعات این که ما داریم چه کار می کنیم را پخش کنیم. مهم ترین چیز این بود. در همین 

هفته بک روز به خصوص هم بود که در هفدهم ژوئن در همه جای آملان وسط شهرها تظاهرات گذاشتیم. فکر کنم 

نزدیک به پنجاه شهر تظاهرات برگزار شد و 250هزار نفر در آن رشکت کردند. بعد از این تظاهرات و در ادامه ی 

آن هفته ی برنامه ها بیشرت از دانشگاه بیرون آمدیم.

250هزار نفر در رستارس آملان؟

آره! که زیاد است. برای آملان خیلی زیاد است. مثلن تظاهرات ضدجنگ به غیر از تظاهرات علیه جنگ عراق در 

سال 2003 هیچ وقت اینقدر زیاد نبود. به هر حال در ادامه بیشرت به شهر آمدیم و گفتیم ما دانشجوها داریم 

این کار را می کنیم و همه باید این را بدانند. به این ترتیب موضوع دانشگاه فضای سیاسی را اشغال کرد و تبدیل 

به موضوع اصلی در سیاست آملان شد. ولی قبل از آن هم هامن طور که گفتم از هامن اولین جلسه و چند هفته 

قبل از این هفته ی برنامه ها آنجا ماندیم و خیلی همه در این مدت فعال بودند، خیلی از این کارهای کوچک 

انجام دادیم و یک چیز خیلی مهم این بود که خودمان جلسات بحث عمومی راه انداختیم. هرچند وقتی اعتصاب 

مورد  در  بیاموزیم.  اعتصاب چیزهایی هم  این  در  ما می خواهیم  گفتیم  ولی  کنی  که مطالعه  نرفته ای  می کنی 

موضوعات مهم، مثلن اول در مورد سیستم دانشگاه، و بعد خیلی موضوعات در حوزه ی نقد اجتامعی آدم های 

چپ را به دانشگاه آوردیم، حاال یا پروفسور یا افراد صاحب نظر دیگر. به این ترتیب افرادی که دعوت می کردیم 

بحث های اجتامعی و سیاسی را ارائه می دادند. در این مدت در مورد رسمایه داری خیلی حرف زدیم، در مورد 

نئولیربالیزاسیون خیلی حرف زدیم. یعنی خودمان خودمان را آموزش دادیم. البته خیلی کار سختی بود چون باید 

آدم پیدا کنی و برنامه ریزی کنی ولی به نظرم خیلی مهم بود، چون راست ها در آملان همیشه به جنبش دانشجویی 

اگر وجود داشته باشد، اتهام می زنند که اینها هیپی  اند و منی خواهند کار کنند و کار در آملان، یعنی کار مزدی 

در فرهنگ عمومی جامعه خیلی مهم است. از حزب چپ تا راست هم در این مورد فرقی منی کنند. این دولت 

سوسیال دموکرات بود که برای اولین بار گفت هر کسی که کار منی کند حق ندارد غذا بخورد. بنابراین برای ما مهم 
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بود که نشان بدهیم اعرتاض می کنیم، اعتصاب می کنیم، تظاهرات می کنیم، جشن هم می گیریم، زندگی خوبی هم 

داریم ولی ما واقعن می خواهیم یاد بگیریم و یک الگوی جایگزین بسازیم. در ضمن خیلی ها در همین برنامه ها 

آمدند و توضیح دادند دولت بدون این که شهریه ی دانشجویی را به 700 یورو افزایش دهد می تواند هزینه ی 

آموزش عمومی را تامین کند. این هم خیلی مهم بود. به خصوص برای دانشجوهای دیگر. چون دانشجوهای دیگر 

که در اعتصاب نبودند می گفتند من هم منی خواهم 700 یورو بدهم ولی بدون این شهریه چطور دانشگاه تامین 

مالی می شود و تو می توانستی بگویی بیا توی این جلسات و ببین که می شود. از این جهت خیلی مهم بود.

این کار را در متام مدت اشغال ادامه دادید؟ و تاثیر آن در جنبش چه بود؟

از هامن اول، البته اوِل اول نه، چون همه چیز اول باید یک روالی پیدا می کرد، ولی فکر کنم از هفته ی دوم یا 
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سوم رشوع شد. زمان این اعرتاضات خیلی طوالنی بود، چون در ژوئن 2009 اولین »هفته ی برنامه ها« بود ولی 

مثابه  به  نوامرب چطور  تا  از ژوئن  بود که  این  را هم داشتیم. خب سوال  برنامه ها«  نوامرب دومین »هفته ی  در 

جنبش زنده مبانیم و برای این مدت برگزاری این جلسات خیلی مهم بود که بتوانی جنبش را زنده نگه داری. 

باید کارهای مختلف می کردیم و همه چیز هم سیاسی نبود، مثلن بعضی وقت ها وقتی هوا خوب بود می رفتیم 

بیرون برای ورزش یا غذاخوری جمعی، از این کارها هم بود ولی می گفتیم کار ما سیاسی است و باید هم آن را 

سیاسی نگه داریم. برای همین از هامن هفته های اول رشوع شد و در متام آن چند ماه هم ادامه داشت. حتا 

برخی می خواستند این کار را در 2010 هم ادامه بدهند ولی جنبش دیگر خیلی کوچک شده بود. در واقع تعداد 

مشارکت کننده ها در تظاهرات دومین هفته ی برنامه ها در نوامرب در کل آملان به نودهزار نفر کاهش پیدا کرده 

بود ولی دلیل اصلی کاهش این بود که در بین این دو هفته، یعنی بین ژوئن تا نوامرب دولت اعالم کرد که طرح 

افزایش شهریه ی دانشجویی را کنار می گذارد.

گفتی شام در مقاطعی تالش کردید با جامعه ارتباط بگیرید و از دانشگاه بیرون بیایید. از طرف جامعه هم این 

اتحادیه های کارگری و سندیکاها هم تالش  یا نهادهایی مثل  از دانشگاه  تالش می شد؟ مثلن نیروهایی بیرون 

کردند از شام حامیت کنند؟

آره بودند ولی کلن تالش ما برای ارتباط با بیرون از دانشگاه خیلی بیشرت بود اما فکر کنم از یک نظر هم این 

طبیعی است چون ما جنبش را رشوع کردیم. ولی خب احزاب خیلی زود آمدند اما مراقب بودند که بیش از حد 

درگیر نشوند. حزب چپ خیلی حامیت کرد ولی مثلن از حزب سوسیال دموکرات هرگز یک گروه ده نفری برای 

حامیت به دانشگاه نیامد. به خصوص وضعیت حزب سوسیال دموکرات جالب بود چون خودشان در دولت ائتالفی 

حضور داشتند و وزیر آموزش هم از همین حزب بود ولی جوان های حزب در دانشگاه درگیر جنبش بودند و 

اصولن هم جوان های حزب ها در دانشگاه بخشی از جنبش بودند. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری آمدند. خیلی 

از نرشیات و روزنامه ها آمدند و خیلی هم پشتیبانی کردند و می گفتند این اعرتاضات و اعتصابات کار خوبی است. 

به خصوص از این جهت که جنبش هم زمان شد با این موضوع که جامعه متوجه شد نئولیربالیسم کار منی کند.

همه ی روزنامه ها؟ یعنی روزنامه های راست هم؟

نه! خیلی ها هم با ما بد بودند. ولی اگر مقایسه کنم با پروژه های سیاسی چپ که من خودم قبلن در آنها فعالیت 
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می کردم اولن بیشرت به این اعتصاب توجه نشان دادند، بعد هم بیشرت موضع مثبت داشتند، حداقل گفتند حق 

دارند، خیلی ها هم گفتند کارشان درست است. نرشیات راست معلوم است که گفتند درست نیست. و همین طور 

احزاب طرفدار رسمایه داری که خب ما دشمن آنها محسوب می شدیم.

روزنامه ی بیلد و بقیه ی نرشیات وابسته به بنگاه مطبوعاتی اشپرینگر )اصلی ترین بنگاه مطبوعاتی راست در 

اپوزیسیون جمهوری  از  بخشی  که  دارد  اهمیت  ما  برای  این جهت  از  این سوال  داشتند؟  آملان( چه موضعی 

اسالمی، حتی برخی احزاب مدعی کمونیسم و کارگر با این نرشیات رابطه ی بسیار خوبی دارند.

طبق معمول همیشه این نرشیات دلیل اصلی جنبش را تنبلی می دانستند. حمله ی اصلی شان این بود که دانشجوها 

تنبل اند و حوصله ندارند کار کنند و این که چپ ها درون این جنبش نفوذ دارند. این آخری البته از یک نظر درست 

بود ولی آن طور که آنها نشان می دادند فکر می کردی همه ی فعاالن این جنبش چپ رادیکال و فراپارملانی اند که 

این طور هم نبود. ولی آنها تالش می کردند با بزرگنامیی برخی اعرتاضات که کمی هم رزمنده بود این طور تبلیغ 

کنند که اینها خشونت می کنند و افراد خشنی هستند. این دو موضوع محتوای اصلی حمالت بیلد و روزنامه های 

راست بود، ولی چون این جنبش خیلی گسرتده بود، خیلی مدنی و عادی بود خیلی هم منی توانستند به آن حمله 

کنند، یعنی برایشان سخت بود.

واکنش استادها و پروفسورهای دانشگاه در مقابل جنبش چه بود؟

استادها اصلن یک دست نبودند. من البته در مورد کل آملان منی دانم اما استادهای دانشگاه ما واقعن نصف نصف 

بودند. ربطی هم نداشت به این که پروفسورند یا استادها و استادیارهای خیلی جوانی که تازه تدریس را رشوع 

کرده اند. اغلب بنا به عقاید سیاسی شان موضع گرفتند. ولی کلن استادهای کمی مسن تر و پیرتر که راست نبودند 

و خودشان هم 68 و آن دوران برایشان مهم بود، گفتند کار خوبی است اگر دانشجوها خودشان را سازمان دهی 

کنند و بگویند که چه می خواهند. یعنی موضع اصلی این بود، موضع بوروکراتیکی بود چون نگفتند حرف های 

شام درست است. بیشرت موضعشان این بود که خیلی وقت است دانشجوها کار بزرگی نکرده اند و این مهم است 

که دانشجوها روحیه ی انتقادی داشته باشند و فضا انتقادی باشد. یعنی خیلی میانه روانه بود. بعضی ها هم البته 

موضع جدی تری داشتند. یک نامه یی نوشته شد به امضای تعداد زیادی از استادها که در آن نامه گفته بودند ما با 

مطالبات و خواسته های دانشجویان موافقیم. چون جنبش چهار خواسته ی اصلی داشت و یکی از آنها این بود که 
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استادهای بیشرتی در دانشگاه استخدام شوند و بودجه ی بیشرتی به این بخش تعلق بگیرد. یعنی ما به این فکر کرده 

بودیم و به همین دلیل بعضی از استادها هم در جنبش رشکت داشتند. حتی بعضی از استادهای جوان گفتند که 

ما هم به اعتصاب می پیوندیم. ولی آنهایی که می گفتند متام اینها غلط است یا نئولیربال بودند یا راست محافظه کار.

این اساتیدی که گفتند به اعتصاب می پیوندیم واقعن آمدند؟

بعضی ها آمدند. آنها که پروفسورهای کله  گنده بودند کمرت چون خب واقعن هم در مورد آنها بیشرت سخت گیری 

می کنند. ولی راستش این برای ما خیلی مهم نبود. برای ما مهم بود که دانشجوهای بیشرتی بیایند. ما هامن روز 

اول اعتصامبان، رفتیم توی کالس های دانشگاه و سعی کردیم به آنهایی که می خواستند بروند رس کالس بگوییم 

نروید. یعنی مثل هر اعتصاب کالسیک دیگری. اینجا برای ما مهم بود که وقتی وارد کالس ها می شویم استادها 

بهامن نگویند بروید بیرون یا پلیس بیاورند. در دانشگاه کلن اغلب استادها خیلی همراه بودند. بیشرتشان گفتند 

اجازه دارید بروید، شام بزرگید و می توانید خودتان تصمیم بگیرید، حضورغیاب مهم نیست، ولی بعضی ها هم 

تاکید می کردند که من درسم را ادامه می دهم ولی شام می توانید خودتان تصمیم بگیرید. از این نظر اگر مقایسه 

کنی با جنبش های اعرتاضی چپ، می فهمیدی که در جامعه خیلی ها می خواستند این اعتصاب پیش برود. درون 

انجام  را  آن  مجبوریم  ولی  نیست  جالب  خیلی  بولونیا  پروسه ی  این  گفتند  اول  از  خیلی ها  هم  رسمی  احزاب 

دهیم اما افزایش شهریه ی دانشجویی اصلن خوب نیست. حتی در حزب سوسیال دموکرات هم بودند افرادی که 

می گفتند این درست نیست. بنابراین وقتی حذف شهریه به نتیجه رسید معلوم است که جنبش اعالم کرد این 

حذف شهریه به خاطر جنبش ما بود ولی از قبل هم این بحث درون احزاب رسمی و پارملان وجود داشت.

یعنی به نظر تو جنبش و مقاومتی که شکل گرفت نقش نداشت؟

البته که داشت. این جنبش و مقاومت خیلی مهم بود. اهمیتش از اینجا معلوم می شد که وقتی می رفتی توی 

دانشگاه و در این مورد اطالعیه پخش می کردی اکرثیت بچه ها می گفتند در این مورد کاملن درست می گویید. 

به  نیستی  این که سیاسی  تو وقتی می گفتی  نیستم، و  اول می گفتند من سیاسی  بودند که در برخورد  خیلی ها 

من ربطی ندارد اما حارضی برای شهریه ی دانشگاه 700 یورو پول بدهی؟ می گفت نه! االن اگر ده سال بعد از 

آن روزها از من بپرسی می گویم من باز این کار را می کردم اما ما بچه های چپ باید تالش می کردیم بیشرت این 

خواسته ها را سیاسی کنیم، نه این که هرکس به خاطر منافع خودش و برای این که پول ندهد به اعتصاب بپیوندد. 
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باید یک مقدار بیشرت روی این تاکید می کردیم که همین افزایش شهریه بخشی از روند سیاست های نولیربالی 

است و به بحران سال گذشته و از کار افتادن بانک ها ربط دارد و به همین دلیل باید بیشرت به این می پرداختیم 

می شود.  خیلی وقت ها همین طور رشوع  اعتصابی  هر  البته  جامعه چیست.  در  دانشجو  عنوان  به  ما  نقش  که 

مثلن وقتی کارگری اعتصاب می کند و می گوید من حقوق بیشرتی می خواهم به نظر من خواست مرشوعی دارد 

بنابراین دانشجویی هم که می گوید من اصلن سیاسی نیستم ولی 700 یورو برای من زیاد است هم حرف مرشوعی 

می زند و اصلن همین بود که در آن تظاهرات بزرگ 250هزار نفر رشکت کردند. چون دانشجوهای آملان اصلن 

منی توانی بگویی یک نیروی چپ و سیاسی هستند. آن موقع این طور بود و االن هم بدتر شده. اتحادیه و نهادهای 

دانشجویی، به ویژه در شهرهای بزرگ دست چپ هاست، ولی دانشجوی تیپیکال آملانی وارد دانشگاه می شود 

که درس بخواند، ممکن است گاهی رابطه ی کم رنگی هم با سیاست پیدا کند ولی بعد می رود. قبل از ورود به 

آن  هم  من  خانواده ی  که  بود  کلیشه ای  یک  دانشگاه 

هامن جایی  آملان  دانشگاه های  که  می کردند  تقویت  را 

است که رودی دوچکه3 در آن بوده اما وقتی وارد شدم 

دیدم دانشگاه زمان ما بیشرت شبیه یک کارخانه ی بزرگ 

است که همه وارد آن می شوند که فقط درس بخوانند و 

در ترم ده عدد تکلیف درسی انجام بدهند و بعد متام.

خودت می گویی سیستم برای چنین وضعیتی برنامه ریزی کرده بود...

دقیقن. لیسانس-قوق لیسانس هم وضعیت را بدتر کرد. دانشجوهایی که از ما بزرگرت بودند و در دهه ی نود به 

دانشگاه رفته بودند تعریف می کردند که در دو سال اول دانشگاه هیچ درسی نخواندیم و هیچ واحدی برنداشته 

بودیم و فقط کار سیاسی کردیم. من اگر این کار را می کردم اخراج می شدم. یعنی اصلن دو دنیای متفاوت در 

عرض 10-15 سال.

اتحادیه ی دانشجویان سوسیالیست آملان  از رهربان و سخنگویان برجسته ی جنبش دانشجویی و  3. رودی دوچکه، رودی رسخ 

غربی در دهه ی شصت بود که در 11 آوریل 1968 توسط یکی از هواداران حزب ناسیونالیست آملان با سه گلوله ترور شد و هرگز 

تا زمان مرگ در 1979 در دامنارک، بهبودی و توان سابقش را بازنیافت. بنگاه مطبوعاتی دست راستی »اشپرینگر« در آماده سازی 

افکار عمومی برای ترور دوچکه نقش اساسی داشت و پلیس آملان غربی از بررسی رابطه ی عامل ترور او با حزب ناسیونالیست 

آملان خودداری کرد
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االن بدتر هم شده؟

االن بدتر شده. نتیجه ی تبدیل لیسانس-فوق لیسانس به سیستم اصلی دانشگاه اصلن همین بود.

این اشغال دانشگاه در کلن چقدر طول کشید و تا کی ادامه داشت؟

فکر کنم نزدیک یک سال. یعنی ما اول توی یکی از بزرگ ترین سالن های تدریس دانشگاه کلن بودیم. بعد خب 

تعداد ما کم شد. بنابراین گفتند ببخشید بروید یک جای دیگر چون ما این اتاق را الزم داریم. ما هم حوصله ی 

درگیری نداشتیم و قبول کردیم. ولی به هر حال در کالس های کوچک تر بودیم تا ژانویه و فوریه ی 2010.

ولی تعداد هی کم می شد؟ چون گفتی از نوامرب دیگر داشت جنبش فروکش می کرد.

تعداد داشت کم می شد. ولی مثلن اگر خربی بود یا ما کاری می کردیم تعداد افراد کمی بیشرت می شد. ما هم سعی 

می کردیم با ابتکارات مختلف جنبش را زنده نگه داریم و بعضی ها هم می آمدند. ولی تعداد نفرات آخر 30-20 

نفر بود که در هسته ی سازمان دهنده فعالیت می کردند. بعد آن 700 یورو را برداشتند و بالفاصله بعدش تعطیالت 

میان ترم بود. بعد ترم بعدی که رشوع شد، خیلی ها، ضمن این که با ما خوب بودند، ولی می گفتند چرا اشغال را ادامه 

می دهید؟ ما که بردیم. ما می گفتیم: نه ما نربدیم، چیزی به دست آوردیم ولی تو هنوز در لیسانس-فوق لیسانس 

زندانی هستی، پس ما نربدیم. اما خیلی ها گفتند: راست می گویید ولی من دیگر باید بروم و درس بخوانم.

یعنی آن 700 یورو که حل شد، جنبش فروکش کرد؟

به نظر من آره. درست یه یاد دارم که حس دوگانه ای داشتم. چون از یک نظر خیلی خوشحال بودم برای این که 

شهریه ی دانشجویی واقعن برای من و خانواده ام سنگین بود و حس پیروزی بود، چون ما هم در لغو شهریه ی 

دانشجویی نقش داشتیم ولی از سوی دیگر هم خیلی ناراحت بودم چون ما 10 نفری بودیم که همدیگر را در این 

جنبش پیدا کردیم و خیلی هم رادیکال شدیم. نه که بگوییم االن انقالب را از دانشگاه رشوع می کنیم ولی حداقل 

فکر می کردیم می توانیم بیشرت به این پروسه ی بولونیا حمله کنیم و معتقد بودیم نباید االن این جنبش متوقف 

شود. به خاطر همین ناراحت و عصبانی بودم.

ورود  که  است  درست  داشتید.  زمانی  یک  جنبش  دوران  در  شام  باالخره  افتاد؟  اتفاق  این  چرا  می کنی  فکر 
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دانشجوها این طور بود که به قول خودت می گفتید تو دوست داری 700 یورو بدهی و او می گفته دوست ندارم. 

احتاملن هر عقل ساملی هم می گفت نه دوست ندارم...

اتفاقن بعضی ها می گفتند دوست داریم. چون آنها که در آملان حقوق می خوانند اصلن نسل در نسل راست اند. 

آنها می گفتند: ببینید با این پول بخش ما در دانشگاه چقدر امکانات دارد. ما می گفتیم: خب آفرین ولی ما چی؟ 

بعضی استادها هم می گفتند اصلن من به این دلیل می توانم در دانشگاه کار کنم که حقوقم را از محل شهریه ی 

دانشجویی می دهند. در حالی که این اصلن اطالعات غلطی است. این را بگویم اگر کسی در آملان بگوید من 

دوست ندارم700 یورو بدهم اما باید بدهم که دانشگاه بتواند نیازهای مالی خودش را تامین کند، این یک حرف 

و موضع کاملن سیاسی است. چرا تو باید پول بدهی که بتوانی درس بخوانی؟ آن هم وقتی در جامعه ای زندگی 

می کنی که دولت با هزینه های سنگین بانک ها را از ورشکستگی نجات می دهد اما حارض نیست بودجه بدهد که 

ما بتوانیم با هامن شهریه ی 100 یورویی درس بخوانیم. البته در مقابل این بحث ها قشنگ می توانستی استدالل 

کنی و به این ترتیب جنبش به اوضاع اجتامعی و جامعه هم وصل می شد.

ولی چرا مسئله ی لیسانس-فوق لیسانس را نتوانستید برای دانشجوهایی که به هر حال آمده بودند و به اعتصاب 

پیوسته بودند جا بیندازید؟

ببین ما که رشوع کردیم چند سال بود که این سیستم لیسانس-فوق لیسانس داشت اجرا می شد. خنده دار است 

و  بود  اجرا شده  دیگر  که  را شسکت دهی چرا  او  که منی توانستی  علیه دشمنی  مبارزه  کردیم  ما رشوع  چون 

هیچ کس از حاکامن سیاسی حارض نبود این را دوباره به وضعیت قبل برگرداند. استدالل هم می کردند که ما دیگر 

اروپای یکپارچه شده ایم و باید سیستم این طور باشد. ولی فکر کنم دانشجوها دیگر خودشان هم دانشجوهایی 

بودند که سیستم آنها را نیاز داشت و پرورش داده بود. کسانی که البته حارض بودند کارهای کوچکی بکنند ولی 

نه زیاد، کسانی که می گفتند منی خواهیم اسرتس داشته باشیم، می خواهیم کارمان را بکنیم. اگر وقت داشته باشیم 

تظاهرات و تجمعی هم می آییم، ولی روز فالن نه چون امتحان داریم. بعد بهشان می گفتی: ببین! اعتصاب همین 

است. اعتصاب یعنی تو کاری را منی کنی با این که باید بکنی. بعد می گفتند: نه! این منره ام خیلی مهم است. قشنگ 

این را فهمیدم که ما همه بچه های این سیستم بودیم. و این از مدرسه رشوع می شود. در مدرسه معلم های جوان 

و نه خیلی جالب که خودشان هم با همین سیستم آموزش دیده بودند به ما می گفتند: حاال بروید دانشگاه، 

زود درس بخوانید و بعد بروید کار کنید. معلم های چپ ولی می گفتند نه این کار را نکنید. شام برای یک بار در 
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زندگی تان به دانشگاه می روید و در دانشگاه می توانید خیلی از نظر شخصیت اجتامعی رشد کنید، پس از این 

فرصت استفاده کنید. ولی در آخرین سال های مدرسه ی من این  معلم های باحال پیر شدند یا مردند و در مدرسه 

از سن 10-12 سالگی به تو می گفتند زود برو که دیپلم بگیری، کار کنی، بیشرت پول دربیاوری، زودتر ماشین بخری، 

دو تا خانه بخری.

جالب است چون می دانیم که یکی از مطالبات جنبش دانشجویی دهه ی شصت این بود که زمان تحصیل در 

دانشگاه زیاد باشد و دانشجوها بتوانند مدت بیشرتی در دانشگاه مبانند. دانشجوهای ایرانی که آن زمان در 

اروپا تحصیل می کردند می گفتند ما این را منی فهمیدیم و بنا بر تربیت آموزشی در ایران فکر می کردیم باید 

هرچه زودتر درسامن را بخوانیم و برویم رس کار. حاال می بینیم که چطور سیستم قدم به قدم آن دستاوردها را 

پس گرفته و آدم های جدیدی تربیت کرده که به آن دانشجوهای ایرانی آن زمان شبیه تر هستند. به هر حال در 

آن دورانی که دانشگاه را اشغال کرده بودید اصلن به این فکر کردید که شاید بشود دانشگاه را به شکل دیگری 

اداره کرد؟

آره! در بین کسانی که برای سخرنانی دعوت کردیم در مورد این هم بود. یعنی اول در مورد این بحث کردیم که 

رسمایه داری چیست، بعد نئولیربالی کردن چیست، بعد این که نقش دانشگاه در این مورد چیست. یک بحث خیلی 

خیلی مهم و اصلی این بود که دانشگاه نباید تبدیل به رشکت شود چون نئولیربالیسم همین را می خواست. دانشگاه 

در آملان به خصوص برای چپ، اما نه فقط برای چپ، برای کسانی که آموخته اند تفکر انتقادی داشته باشند، خیلی 

نهاد مهمی بود و واقعن این از 68 به بعد یک سنتی داشت. متاسفانه یک دستاورد تهاجم رسمایه  داری نئولیربال در 

آملان همین است که توانستند این انتقادی فکر کردن را متوقف کنند. دانشجوهای دهه ی نود تعریف می کردند 

که در آن دوران اصلن دانشجو به پول فکر منی کرد. یعنی می رفتی دانشگاه فعالیت سیاسی می کردی و بیست و 

چهار ساعته فعال بودی، بعد در تعطیالت میان ترم می رفتی حسابی کار می کردی و پول می گرفتی تا در شش ماه 

بعدی دوباره در دانشگاه فعالیت سیاسی کنی. این یک نوع آزادی بود که ما اصلن آن را منی شناختیم. یعنی نسل 

ما هیچ دریافتی از آن نداشت. برای همین این موضوع مهمی بود که می گفتیم دانشگاه نباید رشکت باشد و این 

فقط مربوط به اداره ی دانشگاه و نقش دانشجوها نبود. در آن دوران البی رشکت ها هم در دانشگاه خیلی قوی 

شده بود.
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یعنی چی؟

از  بودند،  عضو  »فورد«  از  مرتیکه  یک  و  .»بایر«4  از  مرتیکه  یک  کلن،  دانشگاه  هیات رییسه ی  در  مثلن  یعنی 

رشکت های بزرگ در هیات رییسه ی دانشگاه عضو بودند و واقعن به طور مستقیم می توانستند دانشگاه را اداره 

کنند و خب معلوم است که برای منافع خودشان برنامه ریزی می کردند. یا یک موضوع مهم دیگر حضور ارتش در 

دانشگاه بود. که مثلن دانشگاه پروژه ی تحقیقاتی برای ارتش انجام می داد. بنابراین بحث این که دانشگاه چطور 

دارد اداره می شود و چطور باید اداره بشود خیلی بحث مهمی بود.

در مورد این که دانشگاه چطور باید اداره بشود چه ایده هایی داشتید؟

خب خیلی ها می خواستند دوباره به این ایده ی جنبش 68 برگردند که دانشگاه به شکل دموکراتیک اداره شود. 

یعنی اداره ی دانشگاه توسط ترکیبی ازیک مدیر، مناینده ی استادها و یکی دو نفر هم به منایندگی از دانشجوها 

انجام بشود و البته این منایندگی واقعی و موثر باشد. چون در بعضی دانشگاه ها یک دانشجو هم در جلسات 

هیات رییسه رشکت می کند که بگویند ببینید ما یک دانشجو هم اینجا داریم. بنابراین حضوری که واقعن بتوانی 

بگویی ما از طرف دانشجوها می خواهیم این موضوع این طور باشد و نظرت موثر شود. یکی از مهم ترین ایده های 

دانشجوها  آملان حق  در  به شدت  آخر  در سال های  که  بود  این  دانشگاه  این خواست دموکراتیزه کردن  پشت 

برای مداخله در مدیریت تضعیف شده بود. البته مدیران دانشگاه برای دفاع از خودشان می گویند شام خودتان 

منی خواهید مداخله کنید، هیچ دانشجویی حارض نیست بگوید من هم می خواهم در این جلسات هیات رییسه 

رشکت کند اما این را منی گویند که چرا این اتفاق افتاده است. دانشجویی که در طول هفته از هشت صبح تا شش 

بعدازظهر رس کالس می رود و بعد فقط می تواند یک آبجو بخورد که بتواند اسرتاحت کند و آخر هفته هایش هم 

باید تکالیف درسی را انجام دهد اصلن فعال نیست، اصلن سیاسی نیست چون سیستم او را این طور می کند. ولی 

به هر صورت تجربه و ایده های 68 خیلی مهم بود. بعد هم خوشبختانه جنبش ما در زمان اینرتنت بود و زمانی 

که در اروپا با قطارهای ارزان می توانستی سفر کنی. به همین دلیل خیلی ها توانستند به فرانسه و ایتالیا بروند و 

با دانشجوهای آنجا ارتباط بگیرند. بعضی چیزها در آنجا بهرت بود، بعضی چیزها در آملان بهرت بود و یک شبکه ی 

ارتباطی بزرگی به نسبت زمان های دیگر شکل گرفت. البته این را منی توانم در مورد همه ی آملان بگویم چون این 

هم یکی دیگر از خصوصیات جنبش 2009 بود که خیلی غیرمتمرکز بود. البته بود یک هیات هامهنگی که برای 

4. یکی از بزرگ ترین رشکت های تولید دارو در آملان و جهان
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چیزهای کلی برنامه ریزی می کرد ولی اصل پویایی جنبش در دانشگاه بود و به همین دلیل فرق می کرد که چه 

کسی در کدام دانشگاه باشد. در دانشگاه کلن به نسبت فرانکفورت ترکیب جنبش کم تر چپ بود اما در جلسات 

عمومی سخرنانی و بحث که برگزار می کردیم بیشرت چپ ها مشارکت می کردند. در همین جلسات روی دموکراتیزه 

کردن دانشگاه تاکید می شد و این که دانشجوها بتوانند در تعیین خط مشی دانشگاه موثر باشند. مثلن این که 

در دانشکده های اقتصاد چرا اصلن به مارکس توجهی منی شود. یا در دانشکده های فلسفه فقط فلسفه ی آملانی 

آن هم کانت و هگل منابع اصلی هستند. یعنی در دانشکده های فلسفه، فلسفه ی غیراروپایی که اصلن وجود 

ندارد، انگار ژاپن و چین و ایران و عربستان اصلن نبوده اند. فقط فلسفه ی یونان و بعد قرون وسطا که خیلی هم 

جالب نبوده و بعد فلسفه ی آملانی. یعنی این بحث ها هم مطرح می شد و این هم خیلی مهم بود که هر کسی در 

رشته ی خودش بگوید چه درسی می خواهد بخواند. در همین روند به این نتیجه رسیدیم که این درسی هم که به 

ما می دهند با برنامه ی خاصی است و موضوع فقط فرم اداره ی دانشگاه و روش تدریس و تحصیل نیست. یعنی 

درسی که به ما می دادند با این برنامه بود که تو زیاد تفکر انتقادی پیدا نکنی. البته اشاره می شد که چپ ها هم 

بودند، راست ها هم بودند اما آنچه که درست است همین لیربال ها بودند.

ایده هایی شبیه به تجربه های کنرتل کارگری برای اداره ی دانشگاه مطرح نبود؟

نه به شکل وسیع. معلوم است که من و دوستانم به چنین چیزهایی فکر می کردیم ولی اکرثیت بچه ها الاقل در 

کلن اینقدر رادیکال نبودند. با خودسازماندهی موافق بودند اما یک خودسازماندهی مدیریت شده.

به عنوان سوال آخر در دوران جنبش ارتباطتان با دانشگاه های دیگر در آملان چقدر بود و چطور سازماندهی 

می شد؟

البته  و مدارس.  دانشگاه ها  ارتباط همه ی  برای  بود  تشکیل شده  نوع شبکه ای  داشتیم. یک  ارتباط  زیاد  خیلی 

دانش آموزها کمی از این شبکه جدا بودند و چون جوان تر از ما بودند بیشرت در مدرسه و شهر خودشان فعالیت 

داشتند. البته به نظر من دانش آموزها در این جنبش از دانشجوها بهرت بودند. از اول تا آخر. یعنی به نظر من 

عنارص اصلی این جنبش دانش آموزها بودند. و هنوز هم همین است. همین سال گذشته در برلین دانش آموزها 

باز اعتصاب کردند اما دانشجوها دیگر هیچ کاری منی کنند. به هر حال در مورد ارتباطات دانشجویی برای خیلی ها 

در آملان ارتباط با دانشگاه وین ]در اتریش[ مهم بود. چون اشغال دانشگاه ها از انجا رشوع شد و بعد خیلی ها 
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رفتند وین که ببیند چه خرب است و چند بار هم آنها به دانشگاه ما آمدند. برلین هم معلوم است که مهم بود 

ولی برای ما دور بود چون فاصله ی کلن تا برلین 600 کیلومرت است. برای ما خیلی دانشگاه فرانکفورت مهم بود 

چون چپ بود و رفقای ضدفاشیست ما در جنبش نقش مهمی داشتند. و بعد هم دانشگاه های اطراف خودمان 

مثل بن و زیگن. ولی بیشرت شبیه تجربه های جنبش ضدجهانی سازی بود که ما انرتناسیونالیستی فکر می کنیم و 

موضع می گیریم ولی اصل برنامه ریزی در دانشگاه خودمان انجام می گیرد. و فکر می کنم این درست است چون 

اگر این طور نبود در نهایت 250هزار نفر به خیابان منی آمدند. در آن تظاهرات بزرگ رسارسی در شهرهای کوچک 

سه هزار، چهارهزار و پنج هزار نفر در تظاهرات رشکت کردند. من منی دانم در ایران چطور است اما در آملان چپ 

زیادی به برلین نگاه می کند، به هامبورگ یا شهرهای بزرگ ولی فکر کنم این مترکززدایی یکی از نکات مثبت 
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جنبش 2009 بود. فقط این که از همین منظر روزنامه های راست هم به ما انتقاد می کردند. می گفتند اصلن معلوم 

نیست مطالبات شام چیست. به هر حال ما بر رس پنج خواسته توافق داشتیم که حذف شهریه و توقف برنامه ی 

اینقدر جنبش مترکززدایی شده بود که هر دانشگاهی هم حرف  اما  لیسانس-فوق لیسانس اصلی ترین آنها بود. 

خودش را می زد و ما هم راهی پیدا نکردیم که عالوه بر آن پنج خواسته ی اصلی مطالبات همه را پوشش دهیم.
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تبدیل دانشگاه به رشکت

گفت وگو با پژاره حیدری، فعال جنبش دانشجویِی 2009 در دانشگاه های دارمشتات و فرانکفورت

گویا قبل از جنبش سال 2009 هم تو تجاربی از جنبش دانشجویی داری. شاید بهرت باشد گفت وگویامن را از آنها 

آغاز کنیم.

اولین جنبش دانشجویی ای که من در آن رشکت کردم سال 2003 بود. آن زمان هنوز محصل بودم ولی اعضای 

گروه سیاسی ای به اسم لینکس روک1 ]چپگرد[ که با آن کار می کردم، اغلب بچه های دانشجوی دانشگاه فرانکفورت 

بودند. آن سال تصویب شده بود دانشجوهایی که بیشرت از زمانی که برای تحصیل معین شده، تحصیل می کنند 

تا هزار و  ترتیب  به همین  یورو و  ترم دوم 500  برای  یورو،  تعیین شده 300  از مدت زمان  بیشرت  اوِل  ترم  برای 

خرده ای یورو شهریه پرداخت کنند. یعنی اگر نتوانی تحصیلت را در آن مدت زمان کوتاهی که گفته بودند انجام 

بدهی باید شهریه بدهی. در صورتی که این خیلی مسئله ی عادی ای بود که دانشجوها هم به خاطر این که باید 

کار بکنند و بعضی از آنها کارهای سیاسی هم می کردند زمان بیشرتی برای تحصیل می خواستند. در واقع سعی بر 

این بود که دانشگاه را از لحاظ سیاسی تهی بکنند و دانشگاه فقط جایی باشد که تو می روی داخلش و تحصیل 

1. Linksruck
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می کنی و نباید در کنارش کارهای سیاسی بکنی یا برای اعتصاب و اعرتاض یا هر چیز دیگر وقت داشته باشی. 

به همین دلیل اعرتاضات خیلی زیادی شکل گرفت که من آن موقع در این اعرتاضات رشکت داشتم. آن زمان در 

فرانکفورت ساختامن خیلی بزرگی بود به نام »تورم«، ساختامنی بود که بیشرت بخش علوم اجتامعی و کالس های 

علوم اجتامعی در آن قرار داشت. این ساختامن بغل انجمن پژوهش های اجتامعی معروف فرانکفورت است که 

مکتب فرانکفورت از آنجا می آید و جایی بود که متام پروفسورهای مکتب فرانکفورت در آن کار می کردند و درس 

می دادند و برای همین همیشه جایی برای مقاومت بود. دانشجوها این ساختامن را اشغال کردند.

یعنی ساختامن تورم را؟

بله در واقع برج فرانکفورت را اشغال کرده بودند و اعرتاضات هفته ها در آنجا ادامه داشت. دائم وارد جلسات 

درس می شدند، کالس های درس را به هم می ریختند و سعی می کردند جلوی اجرای این مصوبه را بگیرند ولی 

هنوز خیلی موفق نشده بودند.

یعنی تا قبل از 2003 این ترم های اضافه رایگان بود؟

آره! تازه اینجا آغاز پولی کردن دانشگاه بود. قبلن در سال 1999 هم برای این کار تالش کرده بودند و آن موقع 

هم اعرتاضات دانشجویی خیلی بزرگی شکل گرفته بود و جلوی آن را گرفته بودند. در سال 2003 داشتند دوباره 

برای این کار تالش می کردند. دولت محلی ایالت ِهِسن، که من آنجا بودم، دولت به شدت راستی با حاکمیت حزب 

دموکرات مسیحی بود ولی تالش آنها این بار هم بی نتیجه ماند. دوباره در سال 2004-2005 تالش کردند غیر از پولی 

شدن ترم های اضافه از همه ترمی 500 یورو بگیرند، البته به غیر از آن سیصد و خرده ای یورو که تو به هر حال بابت 

هر ترم از دانشگاه می دادی. در ضمن می خواستند از دانشجوهای خارجی ترمی 1500 یورو بگیرند. اینجا بود که 

مسئله ی راسیسم هم وارد مضمون مبارزات دانشجویی شد. به خاطر بچه های خارجی ای که خیلی از آنها وضعیت 

مالی خوبی ندارند، اجازه ی کار ندارند، بورس دانشجویی یا وام دولتی دانشجویی معمولن به آنها تعلق منی گیرد.

ولی اجازه ی کار دانشجویی دارند؟

اجازه ی کار دانشجویی دارند اما ساعت های محدودی که باید با آن خرج زندگی و تحصیل را بدهند و این هزار 

و پانصد یورویی که می خواستند از اینها بگیرند واقعن فشار خیلی خیلی زیادی بود. آن موقع من دیگر خودم در 
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دانشگاه دارمشتات دانشجو بودم و آنجا خیلی بچه های خارجی زیاد بودند، بچه هایی که در مک دونالد یا چنین 

جاهایی کار می کردند و با حقوق هامن ساعت های محدودی که اجازه ی کار داشتند تالش می کردند خرج خورد 

و خوراک و خوابگاهشان را بدهند و خب خیلی ها منی توانستند این هزار و پانصد یورو را پرداخت کنند. این 

موجب اعرتاضات خیلی وسیع دانشجویی در سطح ایالت هسن شد و جنبش خیلی بزرگی شکل گرفت که ماه ها 

دانشجوها متام دانشگاه ها را اشغال کرده بودند، چندین بار هم در فرانکفورت و شهرهای اطراف دانشجوها ریختند 

توی اتوبان و اتوبان ها را بستند. این اعرتاضات شدید و طوالنی هم زمان شد با ماه های منتهی به انتخابات دولت 

محلی. هامن زمان ها حزب چپ هم تازه شکل گرفته بود و در این انتخابات وارد پارملان محلی شد و به همراه 

حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز به دلیل فشاری که موجود بود و جنبش وسیع دانشجویی ای که به وجود 

آمده بود، قبل از این که دولت محلی تشکیل شود متام قوانین مربوط به پولی شدن دانشگاه را لغو کردند. ولی 

بعد این احزاب در مورد این که با هم دولت تشکیل بدهند به توافق نرسیدند، بنابراین دوباره انتخابات برگزار شد 

و دولت محلی دوباره دست راست ها افتاد، اما دولت راست جدیدی که بعد از این اعرتاضات رس کار آمد دیگر 

جرات نکرد بحث پولی کردن دانشگاه را راه بیندازد. یعنی در آن زمان موفق شدیم جلوی این قوانین را بگیریم. 

سال 2009 بود که به بهانه ی این که کل اتحادیه ی اروپا باید یک الگوی واحد سیستم آموزشی داشته باشد بحث 

لیسانس و فوق لیسانس را مطرح کردند. این که الزم نیست همه ی دانشجوها فوق لیسانس بگیرند. کافی است تو 

یک لیسانس بگیری و به عنوان کارگر آموزش دیده، با حقوق کمرت وارد بازار کار بشوی. در واقع معنای این کار 

بازاری کردن دانشگاه بود. یعنی دانشجو وارد دانشگاه می شود، سه سال وقت دارد لیسانس بگیرد و بعد از آن باید 

منرات خوبی داشته باشد که بتواند فوق لیسانس بگیرد. در واقع به این معنا که دانشجوها را دست چین می کردند 

که فقط یک رسی دانشجوهای خاص بتوانند فوق لیسانس بگیرند که بعدن حقوق بهرتی دارند. متام فشاری که به 

این ترتیب به دانشجو می آورند باعث می شود که تو اصلن به فکر این نباشی که من می توانم فعالیت سیاسی بکنم. 

به این ترتیب فضای سیاسی را در دانشگاه خیلی از بین بردند. االن فعالیت سیاسی در دانشگاه نسبت به آن زمان 

خیلی کم شده چون همه که وارد می شوند باید فقط به این فکر کنند که لیسانس را بگیرند و درگیر این باشند که 

آیا می توانند فوق لیسانس بگیرند یا نه. در واقع آن فضای چپ دانشجویی در بخش های زیادی از بین رفته است.

یعنی در واقع دو روند به شکل هم زمان در دانشگاه های آملان پیش رفت. از یک سو روند تبدیل دانشگاه به 

محلی برای تربیت کارگر ماهر ارزان برای بازار کار و از سوی دیگر سیاست زدایی از دانشگاه.
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دقیقن! به همین دلیل در این جریان که به »پروسه ی بولونیا« معروف شد و شامل کل آملان می شد و اکنون هم 

می شود، در کل آملان تظاهرات و اعتصاب ها آغاز شد. در خیلی از شهرها دانشگاه ها اشغال شد. این هم مهم 

است که در این دوران فضا برای چپ خیلی فضای مناسبی بود. به یاد دارم در دانشگاه فرانکفورت که بچه ها آن 

را اشغال کرده بودند، توماس زابلوفسکی که آن زمان یک پروفسور چپ دانشگاه بود در سالن دانشگاه کالس های 

را  زابلوفسکی و دانشجوها  کاپیتال حمله کرد و  این کالس  به  پلیس  برگزار می کرد. یک بار هم  کاپیتال مارکس 

کشان کشان از سالن بیرون بردند. من هم آن زمان چون در فرانکفورت زندگی می کردم و در دانشگاه دارمشتات 

درس می خواندم و در هر دو دانشگاه رفقایی داشتم در جریان اعرتاضات هر دو دانشگاه فعال بودم. یکی دیگر 

از فرازهای مهم این جنبش تظاهرات بزرگی بود که در شهر بن انجام شد، چون کنفرانس بولونیا داشت در بن 

برگزار می شد. با توجه به این که اتحادیه ی دانشجویی دانشگاه های فرانکفورت و دارمشتات چپ بودند با هم 

یک کشتی کرایه کردند و ما با کشتی برای تظاهرات به بن رفتیم. خیلی تجربه ی جالبی بود چون هر گوشه از این 

کشتی کارگروه های سیاسی جلسه داشتند. در یک قسمت کشتی بچه ها با هم فیلم می دیدند و در مورد آن بحث 

می کردند. آن زمان چون در ایران هم جنبش سبز در جریان بود و برای بچه ها هم مهم بود با جنبش های دیگر 

ارتباط داشته باشند به پیشنهاد من فیلم »پرسپولیس« را با هم دیدیم و بعد هم من بحثی در مورد ایران و جنبش 

ارائه کردم و جمعی در مورد آن صحبت کردیم.
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تو خودت زمانی که در سال 2003 

برای اولین بار در جنبش دانشجویی 

حضور داشتی دانش آموز بودی، در 

این دوره ی 2009-2010 که تو دیگر 

دانشجو بودی آیا دانش آموزها هم 

با جنبش همراه شدند؟

هم  دانش آموزها  همیشه  آره! 

یک  هم  دانش آموزها  بودند. 

اتحادیه دارند و اتحادیه ی آنها هم 

همیشه در دفاع از مبارزات دانشجویی بیانیه می داد. چون به هر حال خیلی بچه هایی که آن روز دانش آموز 

بودند تا چند سال بعد وارد دانشگاه می شدند و این مبارزه به آینده ی آنها هم مربوط می شد. به همین دلیل 

دانشجوها  با  مبارزات  در  دانش آموزها  و  دفاع می کرد  از جنبش  کامل  ِهِسن الاقل،  در  دانش آموزان  اتحادیه ی 

همکاری می کردند.

در دارمشتات و فرانکفورت تالشی شد که با دانشگاه های شهرهای دیگر هامهنگ شوید؟ با توجه به این که آن 

زمان در رستارس آملان دانشگاه ها اشغال شده بود، ارتباطات شام با دانشگاه های دیگر سازمان دهی شده بود؟

اتحادیه ی دانشجویی ای داشت  انجام می گرفت. در واقع هر دانشگاه  به شکل رستارسی  این هامهنگی ها  بله، 

که اکرثن هم چپ بودند و این اتحادیه های دانشگاه های مختلف با هم نشست برگزار می کردند. بعد در سطح 

دانشگاه نشست های دانشجویی داشتیم که نتیجه ی نشست اتحادیه ها را در آنجا گزارش می دادند و تصمیامتی 

که در دانشگاه قرار بود بگیریم هامهنگ می شد. کارهایی مثل تظاهرات رسارسی در بُن و چند تظاهراتی که در 

کل کشور برگزار شد را این طور هامهنگ کردیم.

در دوره ی اشغال در دانشگاه های فرانکفورت و دارمشتات چه کارهایی انجام می دادید؟

کارگروه های مختلف بوجود آمد مثلن کارگروه موسیقی که گروه های مختلف برای اجرای موسیقی از طریق آن 

به دانشگاه می آمدند، یا کارگروه فمنیستی که در ارتباط با بحث های فمینیستی کار می کرد، کارگروه مطالبات 
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صنفی بود، کارگروه ارتباط با سندیکاها و جنبش های دیگر، کارگروه مارکس خوانی، کارگروه ارتباطات بین امللل، 

کارگروه نرشیه که رسیع ترتیب انتشار مرتب یک نرشیه را داد، کارگروه ارتباط با رسانه ها و کارگروه های دیگر. 

این کارگروه ها کارهایشان را مانند بقیه ی تصمیامت در نشست های دانشجویی ای که برگزار می شد با هم و با 

بقیه هامهنگ می کردند.

رابطه ی جنبش با شهر فرانکفورت و فعالینی که در فرانکفورت زندگی می کردند چه بود؟

ببین دانشگاه فرانکفورت همیشه دانشگاه چپی بود و سننت مبارزات دانشجویی 68 هم از فرانکفورت رشوع شده بود. 

به واسطه ی همین بود که نه فقط دانشجوهای فرانکفورت بلکه خیلی از بچه های چپی هم که آنجا زندگی می کردند 

به جنبش پیوستند. آن زمان دانشگاه فرانکفورت وسط شهر بود، در »بوکن هایم«. بوکن هایم یک محله ی دانشجویی 

بود و دانشگاه هم دقیقن در همین محله قرار داشت. بنابراین فضای بوکن هایم از پیش هم یک فضای چپ بود، پر 

بود از بارها و کافه های چپ و گروه های چپی که در این محله با هم دیدار و جلسه داشتند. به همین دلیل بعد از 

جنبش، دانشگاه را از این محله بردند البته اعرتاض هایی علیه این انتقال شد ولی متاسفانه به جایی نرسید چون دیگر 

با این وضعیت لیسانس-فوق لیسانس هم کسی فرصتی برای فعالیت سیاسی نداشت. در واقع ابتدا ساختامن های 

دانشگاه در بوکن هایم و هامن ساختامن تورم را تعطیل کردند و بعد رشوع کردند به ساخنت ساختامن های جدید 

در محلی خارج از شهر و دانشگاه را به آنجا منتقل کردند. تا قبل از آن هر اتفاقی که می افتاد دانشجوها به خیابان 

می آمدند و کل شهر تعطیل می شد، چون وسط شهر بود و مردم اطراف دانشگاه و چپ های ساکن آن اطراف هم به 

دانشجوها می پیوستند. با انتقال دانشگاه که بعد از جنبش 2009-2010 انجام گرفت، متام این فضا را از بین بردند. 

بعد هم برج تورم را که مناد جنبش 68 و مکتب فرانکفورت و اصولن جنبش دانشجویی بود، منفجر و تخریب کردند. 

البته ساختامن انجمن پژوهش های اجتامعی رس جای خودش باقی است ولی مناد متام آن اتفاقات یعنی برج تورم را 

با خاک یکسان کردند. در دارمشتات هم رابطه ی دانشگاه با شهر همین طور بود. آنجا هم دانشگاه وسط شهر بود و 

قلعه ی دارمشتات که وسط شهر قرار داشت به کل دست دانشگاه بود و دانشجوهای علوم اجتامعی توی این قلعه 

بودند. بنابراین هر اتفاقی که می افتاد دانشجوها به رسعت خیابان ها را می بستند و شهر تعطیل می شد. به این ترتیب 

در دوران جنبش، فضای شهر که به نسبت فرانکفورت شهر کوچکی هم محسوب می شود، کاملن از جنبش متاثر بود.

گفتی که یک کارگروه هم تشکیل شد که دستور کارش ارتباط با سندیکاهای کارگری بود. آیا این ارتباط دوطرفه 

بود؟ یعنی از طرف سندیکاهای کارگری هم با جنبش شام همبستگی ای وجود داشت؟
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آره در اغلب تظاهرات ها رشکت می کردند و بیانیه می خواندند. به خاطر این که خیلی از کارکنان دانشگاه فرانکفورت 

هم عضو سندیکا بودند. در واقع کارکنان دانشگاه یک شورای کارگری داشتند که از طریق آن با سندیکاها در 

ارتباط بودند و بنابراین سندیکاها برای رشکت در خیلی از تظاهرات های آن زمان دانشجویان فراخوان می دادند 

و در آن رشکت می کردند.

استادهای دانشگاه چطور؟ آنها با جنبش همبسته بودند؟

بستگی داشت به این که چپ باشند یا نه. خیلی ها کالس ها را تعطیل می کردند. مخصوصن در دانشگاه فرانکفورت 

که خیلی استادهای چپ داشت و هنوز خیلی از شصت و هشتی ها در دانشگاه بودند. ولی آرام آرام بعد از این 

جنبش همه ی اساتید این تیپی را از دانشگاه بیرون کردند.

گفتی که کارکنان دانشگاه نهاد صنفی خودشان را به عنوان »شورای کارگری« دارند که این شد نقطه ی اتصال شام 

با نهادهای کارگری بیرون از دانشگاه. دانشجوها هم که اتحادیه ی صنفی خودشان را دارند...

غیر از اینها یک اتحادیه ی صنفی هم در دانشگاه داریم که کارگردانشجوها در آن عضو می شوند. چون در واقع 

خیلی از کارهای دانشگاه را دانشجوها انجام می دهند. مثل کار در کتابخانه ها یا تدریس به دانشجوهای پایین تر 

به عنوان کارمنِد در خدمت اساتید. اصلن بدون کارگردانشجوها کار دانشگاه پیش منی رود و اینها همه استخدام 

دانشگاه هستند که یک اتحادیه ی کارگری خودشان را دارند.

خب! استادها چنین نهادی ندارند؟ یعنی اتحادیه ندارند؟

نه! چون آن زمان استادها کارمند رسمی دولت بودند و به همین دلیل بر اساس قوانین آملان اجازه ی تشکل و 

اعتصاب نداشتند. البته هم زمان با پاکسازی دانشگاه ها از اساتید چپ روند از بین بردن استخدام رسمی اساتید را 

هم پیش بردند و االن دیگر خیلی از اساتید استخدام رسمی دولت نیستند.

این پاکسازی اساتید که می گویی را چطور پیش بردند؟

در واقع کسی را اخراج نکردند چون اینجا منی توانند این طور عمل کنند. اما از ابتدا هم خیلی از این استادهای 

چپ را استخدام نکرده بودند و با آنها قرارداد موقت می بستند. مثلن با کسی مانند زابلوفسکی همیشه قرارداد 
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موقت می بستند. در واقع همیشه اساتیدی استخدام رسمی می شدند که پروفسورهای مورد تائید دولت بودند و 

تصمیم در مورد این استخدام رسمی در اختیار رییس دانشگاه است. آن زمان هم رییس دولت محلی ایالت ِهِسن 

فردی بود به نام رولند کوخ از حزب دموکرات مسیحی که گرایشات فاشیستی داشت و مهم ترین کاری که انجام 

داده بود به راه انداخنت کمپین علیه دوتابعیتی ها بود که هم تبعیض علیه خارجی ها را تشدید کرد و هم خیلی از 

خارجی ها را از رشکت در انتخابات محروم کرد. این فرد خودش هم در دوران دانشجویی عضو یکی از گروه های 

فاشیستی ای بود که برای ایجاد وحشت صورت خودشان را با قمه زخمی می کردند و هنوز هم جای این زخم قمه 

روی صورت او باقی است. در آن دوران، رولند کوخ افراد مورد تائید خودش را به ریاست دانشگاه ها در ایالت 

ِهِسن منصوب کرده بود که خیلی از استادهای شصت و هشتی و چپ را که دیگر به سن بازنشستگی نزدیک 

شده بودند یا پیش از موعد بازنشست کردند یا وقتی بازنشست شدند به جای آنها استادهای راست را استخدام 

می کردند و با خیلی از اساتید چپ هم که قبلن قرارداد موقت داشتند دیگر قرارداد نبستند. مثلن زابلوفسکی که 

یک پروفسور اقتصاد بسیار معترب بود االن در بنیاد رزا لوکزامبورگ ]بنیادی وابسته به حزب چپ آملان[ کار می کند.

مطالبات این اشغال چه بود؟

عبارت  اشغال  مطالبات  اصلی ترین 

تبدیل  مقابل  در  مقاومت  از  بود 

پروسه ی  لغو  و  کارخانه  به  دانشگاه 

در  لیسانس-فوق لیسانس  بولونیای 

فضایی  باید  دانشگاه  این که  از  دفاع 

کنند،  زندگی  آن  در  آدم ها  که  باشد 

تحقیقاتی  کار  و  بیابند  فکری  رشد 

کنند به جای این که رسیع به عنوان کارگر آموزش ببینند و وارد بازار کار شوند.

و شهریه ای که اضافه کرده بودند که تنها چیزی هم بود که در مورد آن نتیجه گرفتید...

نه در استان ِهِسن آن زمان بحث اضافه کردن شهریه مطرح نبود. در واقع بعد از جنبش 2004-2005 دیگر در 

این مورد اقدام نکردند. البته در سال 2009 در برخی از استان ها این کار را کردند که طبعن لغو آن از مطالبات 
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دانشجویان بود اما مطالبات رسارسی یکی همین توقف پروسه ی بولونیا و لیسانس-فوق لیسانس بود و مقاومت 

علیه تبدیل دانشگاه به کارخانه. که خب به هیچ کدام دست نیافتیم.

به نظرت چرا جنبش با این که در مقایسه با دو جنبش قبلی یعنی 2003 و 2005 هم رسارسی تر بود و هم وسیع تر 

به نتیجه نرسید؟

بله تظاهرات ها خیلی بزرگ بود منتها دولت هم بسیار راست بود.

یعنی دولت اصلن در این موارد عقب نشینی نکرد؟

نه، با این استدالل که ما االن جزء اتحادیه ی اروپا هستیم و سیستم آموزشی همه جا باید یکی باشد، دولت هیچ 

اما مطالبات  لغو شد  بودند شهریه ها  کرده  مقرر  دانشجویی  که شهریه ی  استان هایی  در  نکرد.  عقب نشینی ای 

رسارسی هیچ کدام به نتیجه نرسید.

اشغال چقدر طول کشید و چطور جمع شد؟

یک سال طول کشید و هی کوچک وکوچک تر شد. قوانین هم برای اجرا ابالغ شدند و دیگر کاری منی شد کرد. در 

واقع اوج اعرتاضات تا وقتی بود که قوانین تصویب نشده بود و می خواستیم روی تصویب قوانین تاثیر بگذاریم، 
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زمانی که دیگر قوانین تصویب و ابالغ شد موجی از رسخوردگی بوجود آمد و همه رفتند دنبال این که ببینند چطور 

باید درسشان را متام کنند و بعد هم که در نتیجه ی همین پروسه ی بولونیا فضا کم کم غیرسیاسی شد.

یعنی بالفاصله این روند غیرسیاسی شدن فضا رشوع شد؟

از وقتی قانون تصویب شد همه می دانستند باید فکری برای وضع خودشان کنند. این که من االن لیسانس گرفتم 

آیا می توانم فوق لیسانس بگیرم یا نه. چون رشط معدل گذاشتند و یک تعداد خاصی می توانستند وارد دوره ی 

فوق لیسانس شوند. بنابراین بعد از آن همه مشغول این بودند. طبعن وقتی دانشجو به جای این که علم بیاموزد 

باید به این فکر کند که چطور منره ی خوب بگیرد تا بتواند وارد دوره ی فوق لیسانس شود و به یک معنا آینده ای 

داشته باشد، دیگر از فضای سیاسی هم دور می شود.

نتیجه ی آن شکست به نظرت چه بود؟ اصلن تا جایی که اطالع و خرب داری وضعیت مبارزات دانشجویی چگونه 

است؟

و  دانشجویی  اتحادیه های  هنوز  هستند.  دانشجویی  چپ  گروه های  هنوز  البته  منی افتد.  خاصی  اتفاق  خیلی 

کارگردانشجوها دست بچه های چپ است و در سطح دانشگاه هم هنوز کارهایی می کنند. مثلن چون اخیرن به 

دلیل شیوع کرونا خیلی از کارگردانشجوها بیکار شدند، اتحادیه ی صنفی آنها در سطح خود دانشگاه با حامیت 

و  بزرگ  تظاهرات های  آن  از  دیگر  اما  داد  سازمان  را  مبارزاتی  آنها  حقوق  و  حق  برای  دانشجویی  اتحادیه ی 

جنبش های رسارسی خربی نیست.

ولی دیگر دولت اقدامی برای پولی کردن دانشگاه به معنای وضع شهریه ی دانشجویی نکرد؟

نه تا به امروز دانشگاه ها پولی نشده اند. در واقع جلوی آن را گرفتیم و جرات منی کنند دانشگاه را پولی کنند 

چون می دانند اگر دوباره بخواهند دانشگاه را پولی کنند دانشجوها به خیابان می ریزند. خب این یک دستاورد 

است. در واقع بعد از جنبش 2005 در ِهِسن علیه پولی شدن دانشگاه هر بار که در استان های دیگر پولی کردن 

را رشوع کردند جنبش راه می افتاد و به همه جا رسایت می کرد. منونه ی آن هم در هامن سال 2009 مقاومت در 

برابر پولی شدن دانشگاه در استان های »نورد راین وستفالن« و »بایرن« و »هامبورگ« بود که در همه جا دولت 

عقب نشینی کرد.
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ماجرای رسمایه گذاری موسسات صنعتی بزرگ، بانک ها و حتا ارتش در دانشگاه ها چیست و چه تاثیری روی 

دانشگاه داشته است؟

این ماجرا شبیه خصوصی سازی بود که بودجه های دانشگاه را از محل پروژه های علمی ای که موسسات صنعتی و 

بانک ها و ارتش سفارش می دهند و به لحاظ مالی آن را حامیت می کنند، تامین کنند. یکی دیگر از مسائلی که در 

جنبش 2009 مطرح شد این بود که دولت ده دانشگاه را به عنوان دانشگاه برتر انتخاب کرد که اکرث بودجه های 

مالی دولت به این دانشگاه ها اختصاص داده می شود. بنابراین خیلی از پروفسورها در دانشگاه های دیگر به خاطر 

اینکه برای تحقیقات شان و کارهای دانشگاهی شان پول داشته باشند باید همیشه به صاحبان رسمایه و کمپانی ها 

درخواست بدهند و نتیجنت از آنها سفارش و ماموریت بگیرند تا با آن پول بتوانند پروژه ی تحقیقاتی داشته باشند. 

در واقع این انتخاب دانشگاه های برتر هم یکی دیگر از چیزهایی بود که فضای دانشگاه را تغییر داد و موجب 

شد فضای دانشگاه، تبدیل به فضای رقابت بین دانشجویان بشود که تالش کنند همیشه بهرتین باشند تا بتوانند 

وارد این دانشگاه های برتر شوند و خب این رقابت فضای سیاسی را نابود کرد.

یعنی سیستم آموزشی شبیه سیستم آموزشی در آمریکا شد...

بله اصلن پروژه ی واقعی متام این قوانین و تغییرات، آمریکایی کردن دانشگاه بود.

در واقع کمپانی ها و دولت و بانک ها در این دانشگاه های برتر در حال تربیت کادرهای آینده ی خودشان هم 

هستند.

بله این دانشگاه های خاص و برتر اسم و رسم دارند و مدرکی که تو از آنجا می گیری معتربتر است. به یک معنا 

آموزش، طبقاتی شد تا نخبه گانی که برای آینده به آنها احتیاج دارند را در این دانشگاه های برتر تربیت کنند، و به 

همین دلیل باید بودجه ی بیشرتی به این دانشگاه ها بدهند. در واقع چنین پولی برای همه نباید رصف شود. بابت 

این بودجه هم دانشگاه های برتر هرچه بیشرت شبیه کارخانه می شوند چون دانشگاه ها باید نشان بدهند در قبال 

بودجه ی ساالنه، آمار باالیی از دانشجوها فارغ التحصیل می شوند و بنابراین در این دانشگاه ها دانشجوها خیلی 

تحت فشار قرار می گیرند. با مجموعه ی این قوانین و تغییرات، فضای سیاسی دانشگاه را کامل از بین برده اند و 

دانشگاه تبدیل به جایی شده است که تو برای خدمت به سیستم رسمایه داری و بازار کار وارد آن می شوی. یک 
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تفاوت عمده هم این دانشگاه ها با دانشگاه های برتر در آمریکا دارند و آن هم این است که در آمریکا هنوز برای 

حفظ یک منایی به بیرون همیشه چند پروفسور چپ هم استخدام می کنند تا بگویند ما مثلن در دانشگاه هاروارد 

پروفسور چپ هم داریم ولی در دانشگاه های اینجا اصلن پروفسورهای چپ را دیگر تحمل منی کنند.
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

