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با وجود کم فروغ شدن شعله های اعرتاضات در دانشگاه، امکانات جنبش دانشجویی پس از بیش از چهار ماه از آغاز قیام ژینا 

همچنان پابرجاست اما اکنون بنا به چند دلیل، ناگزیر شاهد فقط بخشی از امکان های کنش ورزی آن هستیم. امکان هایی که پیش 

از این شاید کمرنگ و یا مکمل جنبش به حساب می آوردیم اکنون بخش اصلی و عمده ی جنبش را در بر گرفته است. در شامره ی 

قبل این امکان ها را برشمردیم و رشایط جایگزینی هر امکان با امکان  دیگر را توضیح دادیم. اکنون با نگاهی به سیر مبارزات 

دانشجویی می توان حدس زد که کدام یک از این امکان ها همچنان وجود دارد و می توان از آن ها استفاده کرد و اگر وجود ندارد 

به چه دلیل، حداقل به شکل موقتی، آن  را از دست داده ایم. پیش از هر چیز، به تفاوت رشایط هر دانشگاه با دیگر دانشگاه ها 

آگاهیم و تعمیم به کل منی دهیم اما رشایط برخی را به خوبی به واسطه ی حضور میدانی می شناسیم و از اخبار دانشگاه های 

دیگر نیز مطلع هستیم.

در شامره ی پیش امکان برگزاری تجمع دانشجویی، تحصن ها، اعتصاب و مبارزه رس مختلط شدن سلف را به عنوان بخش مهمی از 

این جریان و رشوع کننده ی آن، ذکر کردیم. اما در رشایط فعلی به خوبی می بینیم که این امکان ها یا وجود ندارد یا به شکلی کامال 

محدود و معدود وجود دارد، یا بدون رسیدن به هیچ رسانجامی رها شده و به این ترتیب امکان پیرشوی نیروی رسکوب را بیش از 

پیش فراهم کرده است. مثال مبارزه برای اختالط سلف ها، یک امکان رها شده است. در واقع امکانی است که به دلیل رسکوب 

شدید از طرف دانشگاه و تعرض حراست، تا حد درگیری فیزیکی ماموران آن با دانشجویان، و همچنین به نظر کم اهمیت بودن 

این موضوع در مقابل هزینه ی وارده به بدنه، رها شده است. متوجهیم که تالش برای مختلط کردن سلف ها شاید در چنین رشایطی 
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به نظر بی فایده باشد اما رها کردن این کنش و عقب نشینی دانشجویان در مقابل برخورد نیروی رسکوب، امکان پیش روی در مورد 

احکام انضباطی در خصوص حجاب را برای نیروی رسکوب فراهم کرد. چرا که نداشنت کنش یا حتی واکنشی نسبت به رسکوب 

مستقیم و در اکرث مواقع وحشیانه ی نیروی حکومتی و در نهایت رهاسازی امکان موجود، کنش را در سطح یک حرکت ناآگاهانه 

و هیجانی و بدون خواست مشخص تقلیل می دهد و راه را برای رسکوب فراتر و در نهایت رها شدن دیگر امکان ها باز می کند. 

به این ترتیب در چند هفته ی گذشته دانشگاه ها بدون دادن هیچ هزینه ای در حال محدودسازی آموزش برای دخرتان هستند.

یا در خصوص شکل گیری تجمع و تحصن نیز روشن است که به طور محدود و معدود در دانشگاه ها اتفاق می افتد اما دلیل این 

موضوع آنطور که ارزیابی کرده ایم، رها کردن دانشگاه و حضور و پیوسنت دانشجویان به خیابان نیست. چرا که الزمه ی پیوسنت 

انتشار فراخوان مردمی از طرف دانشجویان، تشکل یابی پیشینی دانشجویان است. متوجهیم که  دانشجویان به خیابان و حتی 

در رشایطی امکان این وجود دارد که با توجه به جو رسکوب در درون دانشگاه و امکان شناسایی زودهنگام دانشجویان مبارز، 

تجمعات از داخل دانشگاه به بیرون از آن منتقل شود اما به ویژه در رشایطی که اعرتاضات خیابانی نیز فروکش کرده و تجمعاتی 

برای پیوسنت وجود ندارد، یک نیروی مبارز متشکل می توانست از تاکتیک هایی نظیر »تظاهرات موضعی« استفاده کند. یعنی 

تجمع کوتاه مدت تعدادی از نیروهای مبارز در مکانی که از پیش رشایط امنیتی آن )مثال تعداد و مکان دوربین ها( شناسایی و 

راه ها و مسیرهای فرار مشخص شده و به محض پایان زمان تجمع نیروهای مبارز می توانند از منطقه بگریزند؛ اما روشن است 

که چنین تجمعاتی نیازمند سازماندهی منظمی از پیش است و این سازماندهی علی الحساب وجود ندارد. منظور کوچک شمردن 

جریان دانشجویی نیست. منظور آن است که دچار توهم نشویم. بخشی از ارزیابی فعلی در مورد نبود امکان چنین حرکت هایی 

به دلیل رسکوب شدید است، اما پذیرش و شناخت ضعف ها در سازماندهی و تشکل یابی می تواند برای تداوم مبارزه نیز راهگشا 

باشد. در ادامه به شکل سازماندهی جمع های دانشجویی بیشرت می پردازیم.

با یک نگاه کلی به سیر مبارزات دانشجویان در این مدت می توان روند رسکوب و سیر فروکش خشم و کمبود آگاهی سیاسی را 

شاهد بود. البته که قصد تخطئه و رسزنش نداریم. به عنوان بخشی از این جنبش می دانیم که میزان سطح باالی رسکوب )چه در 

بازداشت و احکام انضباطی و هدف قرار دادن زیست دانشجویی و چه در تصویب  آیین نامه های جدید در راستای هرچه محدود 

کردن دانشجویان( عقب نشینی موقت را در بخشی از امکان ها طلب می کند کام آنکه می دانیم مقاومت و مبارزه ی دانشجویی مان 

چه میزان قابل ستایش است. اما معتقدیم در این مجال نقد روند مبارزات دانشجویی در ماه های گذشته کمک کننده و راهگشا 

خواهد بود.

سازماندهی  جمع ها چگونه اتفاق افتاد؟

پس از قیام خیابان و همراهی دانشگاه با این قیام، بخش عمده ای از بدنه ی دانشجویی غیرفعال بنا بر رشایط سیاسی، فرهنگی 

و اقتصادی موجود و فشارهای مستقیم و درگیری مستقیم آن با زیست دانشجویی، خشمگین و در نتیجه فعال شدند. زمین 
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نداشت. رشایط  آن وجود  در  با دستور مداخله  پیشین،  از سازماندهی، دست کم طی چند دهه ی  پیشینی  تجربه ای  که  تازه ای 

امنیتی و بازداشت هم کالسی ها و هم دانشگاهی ها این موضوع را سخت تر می کرد و می توان مدعی شد یکی از اهداف عمده ی 

بازداشت های فله ای و گاها اتفاقی در دانشگاه ها گسسنت روابط و ناامن کردن آنها بود، یعنی شکل دادن به جمعی که هر آن 

امکان بازداشت اتفاقی یکی از اعضای آن می رفت و در این رشایط جمع در خطر قرار می گرفت، عمال بسیار دشوار بود. در ضمن 

اشکالی از سازماندهی و شکل دادن جمع ها که در دهه ی نود شاهد آن بودیم، آشکارا در چنین رشایطی منی توانست راهگشا باشد. 

بنا بر همین رشایط جمع های گسرتده ای در سطح دانشگاه ها شکل گرفت که هر فرد بنا بر شناخت پیشینی و شخصی نسبت به 

الباقی افراد در جمعی قرار گرفت و رشوع به فعالیت مستقل و سازمان یافته در این جمع کرد و جمع های مختلف با ارتباطی 

متصل به یکدیگر مبتنی بر شناخت، ارتباطی سازمان یافته پیدا می کردند. این جمع ها را در فراخوان ها و بیانیه های دانشجویی با 

امضای »جمعی از دانشجویان« یا „جمعی از فعالین فالن دانشگاه“ به وفور دیدیم. هرچند شکل گیری و سازماندهی این جمع ها 

یا بهرت است بگوییم »کمیته های مستقل« در دانشگاه ها بخاطر استقالل، تولید حداکرث امنیت برای هویت افراد و عملگرا بودن 

به دلیل شناخت پیشینی، جوابگوی رشایط موجود بود و ضمن حفظ امنیت به فعالیت و پویایی این جمع ها به واسطه ی روابط 

شخصی کمک  کرد، اما گسرتدگی این جمع ها، پنهان بودن وجود این جمع ها و مجهول الهویه بودن آن ها امکان مناسبی برای اعالم 

وجود جریان های جعلی ذیل اسامی یادشده بود. به عوان مثال در روز ۱۶ آذر از تعداد زیادی از دانشگاه ها دو یا چند بیانیه 

منترش شد که همگی ذیل عناوین باال امضا شده بود اما واقعا معلوم نبود کدام یک از این بیانیه ها از سوی »جمعی از دانشجویان« 

نوشته شده است و کدام یک از فعال یا فعاالن »عالقمندی« که تصمیم گرفته بودند به نام یک دانشگاه بیانیه صادر کنند. به همین 

ترتیب بود امضای کرته ای برخی از فراخوان ها به نام کلیت یک دانشگاه، بدون آن که معلوم باشد آیا با آن دانشگاه ارتباطی واقعی 

وجود دارد یا نه. این »نامعلوم بودن« البته تنها در لحظه ی صدور فراخوان بود چون بعد از روز یا روزهای فراخوان معلوم می شد 

که آیا در فالن دانشگاه که امضای آن را زیر فراخوانی دیده بودیم، تجمعی یا حتی فعالیتی در حد شعارنویسی انجام شده یا نه 

و اگر تجمع یا شعارنویسی ای شده آیا شعارها ربطی به »فراخوان دهندگان« دارد یا نه. برای مثال انتظار این بود که اگر در یک 

دانشگاه که امضای آن پای فراخوانی مشرتک با کمیته های واقعی و انقالبی شهرهای کردستان دیده می شود، تجمع یا شعارنویسی 

می شود شعارهایی نظیر »مرد میهن آبادی« شنیده نشود و در عوض شعارهایی نظیر »مرگ بر ستمگر...« شنیده شود. متاسفانه 

برخی به شیوه ی شیریاخط و با استفاده از بی اطالعی و فاصله ی کمیته های انقالبی واقعی، غیرمسئوالنه به این ترتیب با افزودن 

اسامی و امضاهای جعلی به اعتبار آن فراخوان ها و کمیته ها هم رضبه زدند.

در عین حال به جرئت می توان گفت پشت تعدادی از بیانیه ها نیز نه تنها جمعی وجود نداشته است، بلکه افراد بنا بر تصمیم 

شخصی و فردی و بخاطر اعالم و رسمیت بخشیدن به مواضع خود  آن را با این عنوان امضا کرده بودند. آنچه که در این میان به 

جنبش دانشجویی رضبه می زد، به عنوان مثال انتشار بیانیه هایی بود با ادبیات اصالح طلبانه، که اساسا مرشوعیتی بین بدنه ی فعال 

دانشجویی ندارد، اما با نام »دانشجویان« منترش شده است. و رضبه ی جدی بعدی نیز آن که در یک حرکت انحصارطلبانه، آنان که 
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نقش بازی می کنند به راحتی توان و حق مصادره ی مواضع را داشته و فردای آزادی از این مصادره به نحو مطلوب استفاده خواهند 

کرد. برای منونه دست کم ما خودمان سه جمع یا گرایش مختلف در دانشگاه را می شناسیم که هر کدام ادعا دارند شعار »مرگ بر 

ستمگر/ چه شاه باشه چه رهرب«، که از چهارمین روز تجمع در دانشگاه تهران آغاز و در روزهای بعد و دانشگاه های دیگر تکرار 

شد، به ابتکار خاص آنها رس داده شده است. این منونه هرچند پیش پاافتاده یا حتی بی اهمیت است اما منونه ای از ادعاهایی است 

که بعدها خواهیم شنید بدون این که معیار روشنی برای ارزیابی صحت و سقم آنها داشته باشیم.

این اتفاق نه فقط در بیانیه ها بلکه در همه ی اشکال کنش  ورزی دانشجویان امکان بازتولید دارد. به عالوه این شکل از تکیه بر 

مناسبات و روابط شخصی ذیل عنوان »جمعی از دانشجویان«، مشکالتی به همراه دارد. نخست آنکه احساس تعلق و مسئولیت 

افراد به جمع مبتنی بر روابط و مناسبات شخصی است و تقسیم وظیفه ای رصت نگرفته و یا اگر گرفته باشد تعهدی بر آن نیست. 

رضبه ی این شکل از فعالیت را هم در فعالیت صنفی دهه ی ۹۰ و هم در ماه های گذشته به نحوی دیگر شاهد بودیم. منظور 

شکلی از فعالیت است که در ابتدا مبتنی بر گروه های دوستی شکل گرفت و زمانی که نتوانست جایگاه خود را به عنوان یک جمع 

سیاسی تثبیت کند، با تغییر فضای حاکم، دچار فروپاشی و یا در بهرتین حالت دوباره تبدیل به گروه های دوستی شد. جمع ها بنا 

به نداشنت هویت مندی در خود، احتامال نه تنها امکان جذب نخواهند داشت بلکه امکان فروپاشی در آن ها بیشرت از جذب خواهد 

بود. چرا که امکان نقد و گفتگو در درون جمع را محدود خواهد ساخت و تقسیم وظیفه ای مبنی بر سازماندهی درون جمع 

اتفاق منی افتد و لذا امکانات گفتگو و آگاهی بخشی در بیرون از جمع و با بدنه ی دانشجویی نیز نادیده گرفته می شود. در واقع 

در چنین جمع هایی، اگر باقی مبانند، موضوع اصلی خود جمع خواهد بود و این مسئله آنقدر جدی و اصلی است که توان ترویج 

هر شکلی از ایده و عمل را رو به بیرون از جمع مسدود و محدود می کند.

اعالم موجودیت و هویت بخشی به کمیته های مستقل دانشجویی

مشخصا صحت سنجی آن که هر »جمعی از دانشجویان« واقعا جمعی از دانشجویان را در خود دارد و یا چه تعداد را جمع در نظر 

می گیرد، کار ساده ای نیست و شاید تعداد افراد ذیل این عنوان اصال اهمیت نداشته باشد. اما مهم و رضوری ست که جمع های 

عنوان  این جمع ها  تاسیس،  مقام  در  است  ممکن  کنند.  یکدیگر همکاری  با  کمیته های مشرتک  عنوان  ذیل  فعال  و  هم موضع 

کمیته را برای خود فراتر از واقعیت جمع هایشان بدانند، اما رسمیت بخشی درونی به این جمع ذیل هر عنوانی، مفری است که 

می تواند امکان شناسایی و شناخت جمع ها و تفاوت های درونی آنان را با یکدیگر منایان سازد و همینطور از مصادره ی آن به 

دلیل مجهول الهویه بودن »جمع« جلوگیری کند. آن هم در وضعیتی که رشایط برای مصادره ی جریان مردمی بسیار مهیا و فراهم 

است و به ویژه اپوزیسیون راست خارج از کشور با پشتیبانی رسانه ای آماده است تا کل دانشگاه و دانشجو را به نام خودش 

سند بزند. پس مهم می دانیم که خود را معرفی و ذیل نامی فعالیت کنیم که شناخت و اعتامد را ممکن سازد. البته این معرفی به 

هیچ وجه به معنای افشای هویت و یا خارج ساخنت فعالیت از سطح مخفی به علنی نیست. ما نیز به خوبی می دانیم در وضعیت 
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فعلی، مخفی بودن الزمه ی ادامه ی فعالیت است. این معرفی به معنی معرفی جمعی است که در حال فعالیت است و نیاز به 

افشای هویت افراد ندارد بلکه معرفی آنان از طریق معرفی مواضع و معرفی کنش ها و بازمنایی  آنها، ذیل یک نام انجام می گیرد. 

در عین حال هرچند چنین تجویزی از یک منطق واحد تبعیت می کند اما روش های انجام آن می تواند متفاوت باشد. برای منونه 

دانشجویان یک دانشگاه بنا به رشایط امنیتی و تعدد نیروهای فعال در آن دانشگاه می توانند تصمیم بگیرند نام دانشگاه خودشان 

را نیز در اسامی انتخابی ذکر کنند: مثال »کمیته دانشجویی نربد دانشگاه فالن« و یا ممکن است با توجه به رشایط امنیتی دانشگاه 

و امکان شناسایی عنارص مبارز با گرایش فکری مشخص از آوردن نام دانشگاه در نام کمیته ی خود خودداری و همین سیاست را 

در بازمنایی مبارزاتشان اعامل کنند.

بنا بر پتانسیل و توانایی افراد عمل می کند و هر جمع می تواند  از این جمع ها با عنوان کمیته یاد می کنیم چرا که هر جمع 

تکمیل کننده ی جمع و کمیته ی دیگر باشد، هرچند از وجود یکدیگر تا پیش از بازمنایی مطلع نباشند. اعالم موجودیت هر کمیته 

می تواند در هر شکلی که آن جمع بازمنایی می کند و یا حتی با اعالم مواضع رصیح آن ها اتفاق بیفتد. به این ترتیب امکان این 

وجود خواهد داشت که کمیته هایی که جهت گیری های هم سوتری دارند با شناخت از مواضع و فعالیت های میدانی یکدیگر به 

هم نزدیک شوند و این روند در نهایت امکان همراهی، همکاری و شاید ادغام این جمع ها را فراهم سازد. به عالوه، این کمیته ها 

می توانند در بازه های بین اوج گیری اعرتاضات، مکانی برای پیشربد بحث های بنیادین درباره ی مفاهیم بر رس راه مبارزه، ایجاد 

شکلی از پروژه های مطالعاتی-ترویجی، تخیل و گفت گو درباره ی دانشگاه پس از جمهوری اسالمی و نقشی که دانشجویان در 

یعنی  باشند،  به سوی چنین وضعیتی  برای مبارزه  کنند، و فراهم کردن بسرتهای مادی و تشکیالتی  بازی  اعتالی آن می توانند 

ابداع اشکالی از مبارزه که درون خودش بسرتهای مادی شکل گرفنت دانشگاهی آلرتناتیو را در نظر گرفته باشد. )در این مورد در 

شامره های بعد بیشرت خواهیم نوشت(

اهمیت سازمان دادن چنین مبارزه ای در دانشگاه از این جهت است که باید افسانه ی »دانشگاه پیشتاز« را برای همیشه کنار 

گذاشت. دانشگاه نیز مانند همه جای دیگر مکان کشمکش و نربد نیروهایی است که نه تنها با جمهوری اسالمی مبارزه می کنند 

بلکه در ضمن برای آینده ای متفاوت و حتی متضاد با هم در حال فعالیتند. منونه های متعددی را از چهار ماه گذشته می توان 

مثال زد که نشان می دهد در میان مخالفان جمهوری اسالمی در دانشگاه نیز نیروهای ارتجاعی یا پایگاهی مادی دارند یا می توانند 

با استفاده از عدم آگاهی برخی دانشجویان چنین پایگاهی به دست بیاورند. فراموش نکنیم دانشگاه در چهار ماه گذشته هم 

محل تکثیر و ترویج مرتقی ترین جهت گیری ها و هم چنین شعارهای جنبش نظیر »مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه چه رهرب«، »نه 

سلطنت نه رهربی/ دموکراسی، برابری«، »کارگر نفت ما/ رهرب رسسخت ما« و »فقر، فساد، گرونی/ می ریم تا رسنگونی« بوده است 

و هم محل تکثیر و ترویج جهت گیری ها و شعارهای به غایت ارتجاعی ای نظیر »نه این وری، نه اون وری...«، »مرد، میهن، آبادی« 

و »سبزی پلو با ماهی...«. بنابراین نباید با ساده انگاری گامن کرد دانشگاه پیشتاز جامعه و فقط محل نشو و منای نیروهای مرتقی 

است. باید نربد در عرصه ی دانشگاه را به اندازه ی نربد در جامعه جدی گرفت و برای آن مجهز شد.
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بنا بر توضیحی که در بخش قبل داده ایم با اعالم موجودیت این کمیته ها می توان امیدوار بود که مسئله ی تعلق داشنت به جمع، 

تقسیم وظیفه و حتی روشن شدن حیطه ی فعالیت، که تاکنون ضعف های سازماندهی چند ماه گذشته بودند، برطرف شود و قدمی 

برای آگاهانه تر کردن مسیر پیش رو داشته باشیم. در بخش آخر توضیح خواهیم داد چرا می گوییم عدم تعلق به جمع و کار هیاتی 

یکی از ضعف های مهم مان در این مدت بوده است.

نبودن نهاد را جربان کنیم

کمبود و نبود نهاد رضورت تشکیل کمیته های مخفی دانشجویی را دوچندان می کند. چرا که به عینه شاهد کنش از روی خشم و 

اضطرار دانشجویانی بودیم که رصفا برای انجام کاری و در ضمن نبود آگاهی تاریخی و سیاسی به جمع هایی مانند انجمن های 

با کمیته های فعال دانشجویی برای آنان فراهم نبود. در چنین  ارتباط ارگانیک  اسالمی ملحق شدند، چرا که امکان شناخت و 

رشایطی سواستفاده ی تشکلی مثل انجمن اسالمی در جذب بدنه ی فعال ناآگاه امکان پذیر و ساده  خواهد شد، و این جذب نه در 

جهت اعتالی مبارزات بلکه در جهت برگرداندن دانشگاه به روال عادی امور است. به عنوان مثال برنامه ی داخل سالن انجمن 

اسالمی دانشگاه رشیف و یا برنامه ی ۱۶آذر انجمن اسالمی دانشگاه تهران را به جرات می توان یکی از دالیل خاموش شدن دانشگاه 

دانست. نهادی که با تاریخ مشخص برنامه ای به ظاهر رادیکال و با مجوز ترتیب داده، که نه تنها امن است بلکه به نظر می رسد 

رادیکال است  و توهم کنش ورزی را در دانشجویان ایجاد می کند، یا در بهرتین حالت خشم آنان علیه وضع موجود را فرو می کاهد. 

بیان  و مطالبه ی حقوق خود سخنی نگوییم، پر واضح است که توان گرفنت مجوز  از نفس گرفنت مجوز برای یک تجمع و  اگر 

برای برنامه ای به ظاهر رادیکال و تقلیل مکان دانشگاهی برای کنش ورزی به سالن ها، معنا و دلیلی جز رسکوبی با روش آشکارا 

اصالح طبانه  ندارد. در واقع انجمن اسالمی در همدستی با برخی از اساتید، انرژی رهاشده  در صحن دانشگاه را به داخل سالن ها 

و برنامه های مجوزداری هدایت کرد که در آن فریادهای دانشجویان، از طرح شعارها و مطالبات رادیکال، به رصف هم خوانی 

رسودها بدل شد. در نهایت نیز پس از تخلیه ی این انرژی، دانشجویان را دوباره به صندلی های سالن چسباند و مثل ادوار گذشته 

بلندگوهای روی سن را خود در دست گرفت.

با توصیفاتی که عنوان کردیم به نظر منی رسد نیاز به توضیح باشد که چرا انجمن اسالمی نهادی برای فعالیت رادیکال و مستقل 

دانشجویی نخواهد بود. فارغ از آن که چنین نهادی از اساس برای رسکوب گروه ها و شوراهای مستقل دانشجویی تاسیس شده 

بود، اساسا خنده دار است نهادی را برای فعالیت مستقل مناسب بدانیم که برخالف شورای صنفی، اساسا هیچگونه مرشوعیت 

عمومی ای در میان بدنه ی دانشجویی ندارد و حتی مرشوعیت نهادی خود را نیز نه از منایندگی دانشجویان، بلکه از مورد تایید 

واقع شدن توسط پدرخوانده هایی تحت عنوان ادوار می گیرد.

اما در خصوص شورای صنفی پیش تر عنوان کرده بودیم که چرا شورای صنفی هر چند به عنوان نهادی دانشجویی که مرشوعیتی 

درمیان بدنه دارد، مستقل است اما بخاطر سطح باالیی از علنی بودن امکان ها و پتانسیل های محدودی دارد که مناسب فعالیت 
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رادیکال نیست و البته عنوان کردیم حدود امکان های شورای صنفی بسیار مهم و الزم است.۱ امکان و مرشوعیت الزم برای پیگیری، 

امری رضوری در رشایط فعلی است که می توان گفت در این مدت به خوبی هم عمل کرده است. لذا الزم و رضوری است که 

شورای صنفی را به عنوان تنها نهاد مستقل دانشجویی رها نکنیم مخصوصا در رشایطی که با تغییر آیین نامه  ی آن سعی در رسکوب، 

اخته سازی و سیاست زدایی از شورای صنفی را دارند. در واقع این کمیته ها می توانند در نقش موتور محرکه ای برای رادیکال تر کردن 

شوراهای صنفی نیز عمل کنند. چنین امری را می توان از دو طریق پیش برد؛ از یک سو موضع گیری های علنی کمیته ها، می تواند 

مطاباتی مرتقی که در چهارچوب های نهادی شورای صنفی نیز می گنجد را به عرصه ی عمومی و به میان بحث های دانشجویی 

بکشاند. از سوی دیگر اعضای این کمیته ها نیز می توانند بر اساس تقسیم وظیفه ای سازمانی و البته بدون علنی کردن رابطه ی خود 

با کمیته و به عنوان یک دانشجو،  مانند هر دانشجوی مطالبه گری اهرم فشاری برای قرارگیری مطالبات مرتقی در لیست برنامه ی 

عملی شوراهای صنفی باشند.

اما مقصود آنکه در رشایطی که انجمن اسالمی استقاللی از خود نداشته و ورود به آن به معنی ورود به نهادی وابسته است و 

شورای صنفی نیز برای فعالیت مخفی مناسب  نخواهد بود، چه باید کرد؟ ساخت یک نهاد قانونی تازه، گذشته از زمان و نیرویی 

که می طلبد، باز هم منی تواند محل مناسبی برای فعالیت مخفی باشد. اما در نهایت جنبش دانشجویی فعلی نیازمند سازماندهی 

با اعالم وجود کمیته ها امکان پذیر خواهد بود و در  و خارج شدن آن از جمع های دوستانه و انضباط است. این مهم نخست 

ادامه با منظم سازی و تقسیم وظایف بین اشخاص و ارتباط کمیته ها با یکدیگر به صورت مخفی یا نیمه مخفی می تواند به امکان 

تشکل یابی برای تداوم جنبش کمک کند. مخترص این که برای ادامه ی مبارزه در دانشگاه و از سنگر دانشگاه رو به جامعه نیازمندیم 

متشکل شویم و تنها راه متشکل شدن در این وضعیت تشکیل کمیته های مخفی است.

۱- در این مورد به منت پیشین کمیته دانشجویی اول اردیبهشت تحت عنوان »از سنگر دانشگاه« مراجعه کنید.
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