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  منصور امان-

جنبش اعتراضي دانشجويان در شانزدهم آذر، چه به دليل شعارها و مطالباتي كه برپرچم خود نگاشته                  

بود و چه از اين حيث كه كليه تدابير بازدارنده و سركوبگرانه دو جناح حكومت را رسما و آشكار به                          

طلبيد و بي اثر نمود، نقطه آغاز شكل گيري يك فرايند نوين در آرايش سياسي نيروهاي دخيل و                  مبارزه  

خطوط ترسيم شده جنبش دانشجويي، همگاني ترين خواستهاي        . راهكارهاي آتي آنان به شمار مي آيد      

بازتاب به جوشش درآمده در جامعه و اقشار و اليه هاي متوسط و پايين آن را در خود گنجانده و بدان                       

و مهمتر از آن، اعتالء مطالبات مزبور در ميان اين جنبش كه با ويژگي بسيج گرانه و انگيزاننده                  . مي دهد 

متمايز مي شود، به خوبي درجه آمادگي گروه بنديهاي اجتماعي ذي نفع را براي صراحت بخشيدن به                   

در يك گام جلوتر، درجات     امري كه   . مطالبات خود در اشكال اعتراضي و چالش گرانه افزايش مي دهد           

معيني از سازمانيافتگي را به مثابه يك ضرورت عيني مبارزاتي،  در دستور كار بخش پيشرو آن ثبت مي                   

به همان ميزاني كه دره فاصله بين انتظارات و نيازهاي موجود در جامعه با راهكارهاي حكومت                    . كند

اي مورد جدال نيز از پيش شرطهاي         ژرفش مي گيرد، پروسه استقالل نظري در اصلي ترين محوره            

پيوند جنبشهاي  . بيشتري براي فرارويي به نمودهاي سازواره اي و تشكيالتي برخوردار خواهد شد                 

 مبارزاتي با   -جداگانه اعتراضي و شكل گيري يك برنامه عمل كه به وجوه گوناگون رويارويي سياسي                  

است كه توانايي بالقوه نمودن پتانسيل اعتراضي       حكومت خواهد پرداخت، تنها دو نمود از نتايج فرآيندي          

ناگفته پيداست كه در اين هنگام حكومت، نارضايتي           . در حاشيه جامعه را نيز برخود خواهد افزود          

اجتماعي را در هيأت يك مجموعه ي هدفمند با آماجهاي مشخص و تمركز يافته در برابر خود خواهد                    

تناسب انسجام قهر دولتي در مقابل پراكندگي اعتراض         يافت و اين هيچ مفهومي كمتر از چرخش در            

 .         اجتماعي ندارد

شانزدهم آذر مي توانست يك آزمايش تعيين كننده براي ارزيابي امكانات و ظرفيتهاي مادي هردو جناح                

حكومت براي جلوگيري يا دست كم كند كردن روند مزبور به شمار آيد و در عمل نيز اثبات گرديد كه                      

 .  مي توانستند اهميت نتايجي كه اين كارزار برجاي خواهد گذاشت را به خوبي ارزش گذاري كنندآنها

 "نظام"، كه همواره نقش خود را ميانجيگري بين نارضايتي لب ٌپر زده در جامعه و                   "دوم خرداد "باند  

داده است،  تعريف كرده و هدايت آن در كادر گنجايشهاي نظري و عملي جمهوري اسالمي را هدف قرار                  

 و پيرو   "اصالح طلبي "اكنون در برابر شرايطي قرار مي گرفت كه قادر بود فلسفه وجودي چيزي به نام                 

. آن نمايندگان سياسي اش را يكسره مورد پرسش قرار دهد يا بر درستي و كارآيي آن صحه بگذارد                      



كه به تثبيت    را دور مي ساخت بل       "نظام"حالت دوم نه فقط سايه يك تهديد جدي بر موجوديت               

با اين وجود،  كنترل و كاناليزه كردن جنبش دانشجويي          . موقعيت آنان در برابر باند رقيب نيز راه مي برد         

با توجه به آنچه كه درميان به برد و باخت گذاشته شده بود، دست زدن به يك قمار دوجانبه را براي                         

آنان مي بايست در همان     . ل مي ساخت  اعضاي دولتي و رسانه اي جناح خاتمي  به يك امر ناگزير تبدي             

 براي اعتراض پاسداري مي كردند در همان حال از خواسته           "نظام"حال كه بدقت از مرزهاي قابل قبول        

فراخوانهاي خويشتنداري وحركت در     . هاي دانشجويان نيز تا مرز ناپديد شدن، فاصله نمي گرفتند             

را يكجا تأمين كند، سياستي كه در عمل و           چارچوبهاي تعيين شده، ظاهرا مي بايست اين دو هدف            

بالفاصله پس از نخستين واكنشهاي دانشجويان به حكم اعدام آقاجري، غيرعملي بودن خود را به                      

 مي  "غيرقانوني"از اين هنگام باند خاتمي از يك سو به مرزبندي با آنچه كه اقدامات                 . نمايش گذاشت 

وكراتيك براي شكل گيري و گسترش اعتراضات اعالم          خواند پرداخت و از سوي ديگر ايجاد موانع بور          

انصراف خاتمي از نمايش حمايت ساالنه خود در دانشگاه         .  آذر را در دستور كار خود گذاشت       16شده در   

 . و در اين روز، به گونه اي نمادين شكست سياست ياد شده را به نمايش گذاشت

 براي پر كردن فاصله ي اقتدارخود و اعتراض          در سمت ديگر معادله، باند واليت به شيوه خود درتالش          

تهديدهاي پايوران گوناگون اين جناح مبني بر دست زدن به شدت عمل و به                  . جنبش گرفته برآمد  

ميدان آوردن آخرين رزروهاي خود كه در عمل بسيج يكپارچه بازوهاي رسمي و غيررسمي سركوب را                  

ود اما پيام گوياي آن چيزي جز بن بست سياسي          بدنبال داشت، اگر چه نمايش قدرت  را هدف گرفته ب          

خشونت .  امنيتي بحران فروپاشي، را در برنداشت      –جناح خامنه اي و شتاب آن براي حل و فصل نظامي            

بي سابقه اي كه به فرمان باند مزبور عليه دانشجويان و مردم در روز دانشجو بكار گرفته شد، چشم انداز                    

ي اعتراضي را بي هيچ آرايشي در برابر ديدگان مراقب نيروهاي آن به          خط مشي آتي آن در برابر جنبشها      

 . نمايش گذاشت

 آذر، جنبش شكل گرفته      16واكنشهاي دو جناح داخلي حكومت ، پيش، هنگام و پس از تظاهرات                 

 .                            دانشجويي را بيش از گذشته از محوطه دانشگاه بيرون خواهد آورد


