
  
 دالیل اوج گيری اعتراضات اخير دانشجویان

 در آلمان
 

 
 

 تير،  جمعی از دانشجویان شهر 18به مناسبت سالروز قيام دانشجویی  » 11.07.2003« سال گذشته در تاریخ 
برلين به همراه پناهندگان ایرانی مقابل سفارتخانۀ جمهوری اسالمی در برلين دست به یک تجمع اعتراضی 

ز سخنرانها که استاد دانشگاه بود،  با تأکيد گفت که دانشجویان آلمانی باید از دانشجویان ایرانی یکی ا.  زدند
چند ماه بعد از آن .که در شرایط سرکوب و دیکتاتوری اینچنين فعال هستند،  بياموزند و از حقوق خود دفاع کنند 

.روز شاهد اوج گيری جنبش دانشجویی آلمان بودیم  
 

 کن، بهداشت و خدمات شهری از حوضه تصميم گيری دولت و سپرده شدن این عرصه ها خروج آموزش، مس
در  همۀ جوامع سرمایه داری به سلطۀ مطلقۀ بازار به معنای فروریزی دولت رفاه، هرچه محدودتر شدن حق 
ی انتخاب شهروندان در عرصه های عمومی جامعه و هرچه کمرنگتر شدن آزادیهای دمکراتيک و برابری حقوق

.است   
 
دولت آلمان که چاره مشکالت اقتصادی اش را در فشار آوردن بر مردم و محدود کردن خدمات اجتماعی      

می بيند و در همين راستا طرح تقليل خدمات آموزشی را درپيش گرفته است از نمونه های بارز این مسئله  
ناسيوناليستهای اپوزیسيونش،  بخصوصاین دولت با احزاب مؤتلف سوسيال دموکرات و سبز حاکمش و . است

در سدد حذف سيستم تأمينهای اجتماعی ای است که دستاورد مبارزه کارگران، زنان، دانشجویان، مدافعين 
دولت می خواهد برای  حلّ . محيط زیست ، ضدفاشيستها و دیگر جنبشهای پيشرو اجتماعی می باشد

 کشور، بازگرداندن بدهيها و دیگر معضالتی که سرمایه مشکل بيکاری، سقوط رشد اقتصادی، فرار سرمایه از
.دارای آلمان با آنها دست به گریبان است، فشار را بر گردۀ انسانهای بی دفاع و ازقدرت رانده شده بيندازد  

صدراعظم سوسيال دموکرات آلمان که در پوسترهای تبليغاتی ریاست جمهوری " شرودر"جالب اینجاست که    
  بر تن و پرچم سرخ در دست ظاهر می شد، سال گذشته در پارلمان با دستان نازنين خود  با لباس کارگری

     "Agenda 2010 سازمان"و " بانک جهانی"این برنامۀ اصالحاتی ای است که با هماهنگی با . را تقدیم کرد " 
 آن خروج       تنظيم شده است و هدف نهایی"جهانی سازی سرمایه"همسو با سياستهای " هانیج تجارت

خصوصی سازی"  Agenda 2010 "برای به اجرا درآوردن . کامل اقتصاد از حوضۀ تصميم گيری دولت می باشد  
تغيير در قوانين کار، حقوق بيکاری، حقوق بازنشستگی، . کليۀ توليدات و امکانات اجتماعی الزامی است

رات دیگر هم اکنون یا در دست اجرا می بهداشت، ماليات دهی، پناهندگی و مهاجرت، آموزش و بسياری تغيي
بر هر انسان آگاهی واضح است که این تغييرات در نهایت به کاال شدن . باشند و یا در پارلمان مطرح هستند

.                                           تمامی آنچه که از هستی اجتماعی انسان بر جای مانده است می انجامد  
 

که به موضوع این نوشته مربوط است، محدودیتها و یا به بيان بهتر ممنوعيتهایی که برای      در زمينه آموزش 
محصلين و دانشجویان در نظر گرفته شده  ،منجرب به اعتصاب ، تظاهرات ، اشغال دفاتر اداری و دیگر 

.  حرکتهای اعتراضی گشته است   



 

 
 

: خدمات آموزشی اشاره می کنم من اینجا نمونه وار  به مهمترین موارد طرح تقليل  
 

در حال حاظر هزینه زندگی دانشجویان یا از . شهریه های باال و متفاوتی را برای دانشجویان در نظر گرفته اند_ 
طریق خانواده هایشان تأمين می شود و یا ازطریق کمک هزینه تحصيلی ای که به بعضی از دانشجویان تعلق 

ده هایشان هزینه هایشان را متقبل می شوند و نه کمک هزینه تحصيلی عدۀ کثيری که نه خانوا.می گيرد
همانطورکه در سال . دریافت می کنند، مجبور به انجام کارهای موقتی و کم درآمد در کنار تحصيل ميشوند

از دانشجویان این کشور از ادامۀ % 16جاری در اتریش طرح مشابه ای به اجرا درآمده و باعث محروم شدن 
، درصد باالیی از دانشجویان آلمانی هم اگر مجبور به پرداخت شهریه شوند ، دیگر قادر به *شده استتحصيل 

.  تحصيل نخواهند بود      
 
 

مثآل برای دانشگاه شهر .  کاهش ظرفيت دانشگاهها تا سر حد ممکن یکی از اهداف این طرح می باشد_
 نفر را در نظر گرفته اند ، یعنی در هر 18000برابر با   دانشجو است، ظرفيتی 30000الیپزیگ که اکنون پذیرای 

 نفر را می خواهند از این دانشگاه 12000 نفر را به حساب نياورده اند و یا بهتر است که بگویيم 12000صورت 
.اخراج کنند   

 
طرح تقليل . نقشه ی دیگری که برای دانشجویان کشيده اند ،حذف برخی از رشته های دانشگاهی است_ 

مطمئنآ  . خدمات آموزشی از منطقی پيروی می کند که انسانها را ابزاری برای توليد سود فرض می کند  
رشته هایی که حذف خواهند شد در زمينه هنر، فرهنگ، ادبيات،  جامعه شناسی و رشته هایی از این دست 

.  اصراف محسوب می شوندخواهند بود که در محاسبات عاليجنابان ضروری نبوده و در نتيجه هزینه بردار و  
 

به اجرا در خواهد آمد که مطابق آن دانشجویان  "  Bologna " برنامه ای موسوم به    _  
مانند مهندسی ( ر بازار کار احتياج به متخصصين آنها دارد ضبرخی از رشته های دانشگاهی که در حال حا

ش ترم یعنی حداقل سه سال خواهند  را طی ش) اینفرماتيک و شيمی  اقتصاد ، مهندسی راه و ساختمان ،
این مدرک در همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ . را دریافت خواهند کرد  "  Bachelor of Science" خواند و مدرک 

اما این امر موقتی است چونکه ( اروپا معتبر است ، بنابراین شانس دارندگان آن را برای یافتن کار باال می برد 
ضرفيت کار در این رشته ها نيز بسيار محدود و رو به کاهش می باشد و  به هيچ وجه پاسخگوی مليونها     

"Master of Science "در صورت تمایل به ادامۀ تحصيل مدرک دارندگان مدرک نامبرده ) .  بيکار نيست   
.این دوره تخصصی تر می باشد .  را پس ازگذراندن چهار ترم دیگر کسب خواهند کرد   

   
" Magister "و "  Diplom " ميباشند را تا سطح "  Bologna " دانشجویان تا کنون رشته هایی را که شامل برنامۀ     

از دانشجویان آلمان تحصيل را به% 42 **"مدرسۀ عالی هانوفرنظام ـ اطالعات  " طبق گزارش  .ميخواندند   
طبق تحقيقات مرکز نامبرده دالیل این امر اکثرآ فقدان انگيزه الزم و نامطلوب بودن .  پایان نرسانده رها ميکنند 
ست با اینحال با تردید می توان گفت که یک دانشجو قبال از این حق برخوردار بوده ا.شرایط تحصيل می باشد
را با کاوش علمی و تحليلی بياموزد ، اما ) که احتماال بنابر عالقۀ خود آن را برگزیده(که یک رشتۀ دانشگاهی 

  ؟حاال چه 
دانشجو را تحریک ميکند که رشته ای را انتخاب کند که از نظر زمانی کوتاهتر و از نظر   "  Bologna  برنامۀ "  

نيز با مدرکی که در پایان تحصيل کسب خواهد کرد شانس    علمی در سطح بسيار نازل تری می باشد و   



نتيجۀ عملی این برنامه حذف تدریجی بسياری از رشته ها.  بيشتری در پيدا کردن کار  خواهد داشت  
  و همچنين دوره های علمی و بنابراین پایين آمدن سطح علمی دانشگاه ها و از پيش تعيين شدن رشته ها 

.                                       برای دانشجویان است ) د اقتصادی بهره ورتر می باشندکه از دی(و مواد درسی  
 

:  اما رؤسای عزیز به فکر رشد تکنولوژی نيز هستند   
 

 نشست غير علنی ای را با حضور صدراعظم " سوسيال دموکرات آلمانحزب"  هيئت مدیرۀ2004 در ژانویۀ 
  وایماردبير کل حزب، رئيس فراکسيون آموزش و وزیر آموزش در شهر  ،)ستني  در حزبر دیگرگرهارد شرود(

دانشگاههای  "بعد از نشست، شرودر اعالم کرد که تصميم به ایجاد .  برگزار کرد  
Agenda 2010 دیگر چه ***ولی دانشگاه برگزیدگان.   دارند به مثابۀ پروژۀ ابداعی و قطعی  " برگزیدگان  

گی آن کامآل مشخص نيست ولی به احتمال زیاد ساخت آن از روی نمونۀ ایاالت متحده  چگون؟صيغه ای است 
منظور دانشگاهی است که از شرایط ورود به آن پرداخت شهریۀ باالتر از دانشگاههای عادی و یا  می باشد و

ح عالی و داشتن نمره های باال می باشد و در عوض یک سری از رشته های معين را تا مدارج باال و در سط
جالب است که آدم را یاد عصر روشنگری می اندازد که فقط اشراف و اعيان از حق . پژوهشی خواهند خواند

!! تحصيل علم برخوردار بوده اند، با این تفاوت که آنان پی دانش بودند و اینان پی راز بقا و رشد ماشين اقتصاد  
 

دار شهریه های در نظر گرفته شده برای دانشجویان به جز مواردی که برشمردم می توان ، باالتر بودن مق
خارجی، بستن بسياری از دبيرستانها و کتابخانه های محالت، پولی کردن استفاده از اینترنت در آموزشگاه ها 

.و غيره را افزود  
 

   ؟محصوالت چنين نظام آموزشی ای چه کسانی هستند
 

دن لذت ببرد وگرنه دریده خواهد شد و این یک اصل مسلط یک سرباز در جنگ می پذیرد که باید بدرد و از دری
یک محصل ناچار بخاطر ارتقای موقعيت تحصيلی خود باید بپذیرد که . در جامعۀ معاصر است، اصل رقابت

او در این رابطه به انسانی منزوی و عقده ای تبدیل خواهد شد که از . نمراتش باالتر از همکالسيهایش باشد
ارکت، همسازی با دیگران بی بهره است، دنده ای از چرخ یک ماشين که از خود اراده احساس همياری، مش

.    و هویتی ندارد   
 

هنگامی که جامعه بر محور توليد سود باشد و نه رشد و تکامل جامعه و حمایت از انسان، طبيعی است که 
بازار احتياج به متخصصين کامپيوتر برای نمونه وقتی که . نيازهای بازار بر نيازهای انسان ترجيح داده شود

پول (!) داشته باشد و نه آهنگ ساز، کسانی که عالقه مند به یادگيری هنر موسيقی هستند می توانند
بدهند و در موسسات خصوصی و غيردانشگاهی موسيقی یاد بگيرند و کسانی هم که نمی توانند پول بدهند 

!!    می توانند بروند کشکشان را بسابند  
 
هدیدی که آینده محصلين ودانشجویان را در معرض خطر قرار داده، جنبش مقاومت دانشجویی را به وجود  ت

حرکتهای انجام گرفته توسط دانشجویان اگرچه بازتابهایی داشته است، اما چونکه هنوز اکثر . آورده است
به جز _ به خاطر اینکه نيندانشجویان به پيآمدهای اصالحات حکومت واقف نيستند و منفعل مانده اند و همچ

. معترضين آنچنان که الزم است پی گير و رادیکال نيستند، نتوانسته اند مانع اصالحات شوند_ عدۀ معدودی  
 

جنبش نوین دانشجویی در چندین کشور اروپایی همگام با حرکتهای ضد تخریب رفاهيات عمومی و همانند 
ی نئو ليبراليستی می باشد و با در نظر گرفتن اینکه جنبشهای صلح و بدیل جهانی سازی، عليه سياستها

این جنبشها رو به گسترش می باشند ، من مطمئن هستم که جنبش دانشجویی نيز گسترده تر و رادیکالتر 
.   خواهد شد   

  
 

 *     اّطالعات و آمار درج شده از نشریات دانشجویی شهر الیپزیک می باشند
Hannoverischer Hochschul-Information-System **             

Elite-Universitäten *** 
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