ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی دﺷﻮاریﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ورود ﺑﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ ،ﻓﻬﻢ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎ او دارﻧﺪ و اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺎش از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖﺷﺎن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻌﻀﺎً ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﻦﺘ آن ﻣﻮارد
ﺑﺤﺮانزا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ورود
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻦ در داﻧﺸﮑﺪهی
ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ«( از ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۴و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
آﻧﮑﺎرا )از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﻣﻠﮑﯿﻪ«( از  ۱۳۹۵ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺟﺴﺎرت ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻦﺘ در ﻣﻮرد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻓﮑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﮐ�ﺑﯿﺶ
درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ رواﯾﺖ ﺧﻮدم را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮم اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻤﺗﺎموﮐ�ل ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﻓﻘﺎﯾﻢ در اﯾﺮان ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﮑﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﻦﺘ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در اﯾﺮان :ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،از ﭘﻨﺞ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در
)(۱اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن(۲) ،ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ(۳) ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
)(۴ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،و )(۵ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽﺷﺪهی دارای ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ( .در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و  ۲اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖورزیﻫﺎی دو ﺟﻨﺎح اﺻﻼحﻃﻠﺐ/اﻋﺘﺪاﻟﯽ و اﺻﻮلﮔﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻋﻼﻧﺎت اﯾﻦ دو ﺗﺸﮑﻞ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ورق زدن
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و اﺻﻮلﮔﺮا ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻧﻬﺎد اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎزی ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻗﺪرت در اﯾﺮان و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از
راﻧﺖﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎه را ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی دو ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮورش ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و
اﺻﻮلﮔﺮاﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ واﺳﻄﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت و از ﺻﺪﻗﻪ ﴎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ دوﻟﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺐ/اﻋﺘﺪاﻟﯽ و ﯾﺎ اﺻﻮلﮔﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻫﻤﻪﺟﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ
ﻧﱪد اﺧﻼﻗﯿﺎت ﮐﻪ آوردﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮی دارد .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺪاﺧﻠﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎب ﻃﺒﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری دارﻧﺪ(؛ ﻣﺜ ًﻼ ﻫ�ﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ اردوی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
�ﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ«
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻠﯿﺸﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮﻧﺪ� .ﻮﻧﻪی ﮐﻼﺳﯿﮏ آن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و �ﻮﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪ آن ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻇﺮف دو-ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴-۹۳دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی زد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﯽ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در آن ﺑﺎزه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺸﺎری از ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮوه اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﺳﺖﮐﻢ ﺣﻀﻮر �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻧﴩﯾﻪی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﮔﺮوه اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﮐﻼسﻫﺎی درس اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﺳﺖ .ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
آنﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺻﻨﻔﯽ در ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ/ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻨﱰل
ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺖﺷﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻇﺮف دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن،
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎ ِل ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻏﯿﺮﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﻣﻨﻈﻮر ﻏﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ( از

ﻻک ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ )ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮی ،زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮودﺳﺘﺎن( ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ ،ﺑﻪ ﻫ�ن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻄﺒﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ/اﻋﺘﺪاﻟﯽ و اﺻﻮلﮔﺮا در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﴎ ﺑﺮآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮی ﻗﻄﺒﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻋﴫ اﺳﺘﯿﻼی دوﻗﻄﺒﯽ اﻧﺠﻤﻦ-ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺷﻮراﻫﺎی
ﺷﻖ دﯾﮕﺮی را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮری ﮐ�ﺑﯿﺶ ّ
ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ارﺗﺒﺎط و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮودﺳﺘﺎن و
اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن دﭼﺎر ﴎاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ �ﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوزه در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﻌﻀﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ و ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎی آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺗﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺎوی
ﻧﮑﺘﻪای ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﺑﻠﻮکﻫﺎی
اﺻﻼحﻃﻠﺐ/اﻋﺘﺪاﻟﯽ و اﺻﻮلﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺬف ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻤﺗﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻇﺮف
ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز دوﻗﻄﺒﯽ ﮐﺬاﯾﯽ اﺻﻼﺣﺎت/اﻋﺘﺪال و اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮرم �ﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﺮدﻫﻢآﻣﺪن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج از
دوﮔﺎﻧﻪی اﺻﻼحﻃﻠﺐ/اﺻﻮلﮔﺮا ،دارﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺎسﺷﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در اﺻﻞ وﺟﻮدﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ »ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺪرت ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت »ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽﻫﺎ« را در ﺳﻄﻮح اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪارد در
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺎرژﯾﻨﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﴩﯾﺎتﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻨﻮع در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را
ﭼﭗﻫﺎ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻟﯿﱪالﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﻫﺮ دوره ﮐﺪام دوﻟﺖ ﺑﺮ ﴎ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ﭼﭗﻫﺎ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی
ﻣﻘﻮﻟﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺜﻼً ﭼﭗﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻋﻤﯿﻘﺎ ً
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎدی ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد دارﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽِ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻢﮐﺎری و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
دﺳﺘﻮرﮐﺎری ﻣﺸﱰک ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻣﮑﺎن ﴎﮐﻮب اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﴎﮐﻮب ﺷﻮراﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ،
ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﴩﯾﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﻧﴩﯾﻪ اﻧﺠﺎم و ﻧﴩﯾﻪ درآوردن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﮐﻦ
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح رادﯾﮑﺎل :روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ
در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎر
داﻧﺸﮕﺎه دارد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دارد ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﻏﯿﺮاﺻﻼحﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺻﻮلﮔﺮا( را ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ
ﺑﻪاﺻﻄﻼح رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﻋﺘﺪاﻟﯽ از آب درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺮان و در ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی »روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم« ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﴎوﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻫﺮ دو ﻗﻄﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از
»ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ« ﺑﺰﻧﻢ .در داﻧﺸﮑﺪهای ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﻫﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎرﯾﺨﺎً در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده ﺑﻪاﺻﻄﻼح »رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ« اﺳﺘﺎدش ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﺎذری )اﮔﺮ او ﻧﻪ ﭘﺲ ﮐﯽ؟ ﻧﺎﴏ ﻓﮑﻮﻫﯽ؟
ﺳﺎرا ﴍﯾﻌﺘﯽ؟( ﺑﻮده .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺣﻠﻘﻪی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎی او ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ و »اﻧﺘﻘﺎدی« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﺎذری �ﻮﻧﻪی
ﺑﺎرز روﺷﻨﻔﮑﺮ-اﺳﺘﺎد ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن/اﻋﺘﺪاﻟﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ »راﻫﻨ� ﺑﻪ ﭼﭗ« ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎی وی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ درک ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب
اﺳﺘﺎد ﺑﺮای دﻋﻮت از ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۳۹۲ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ ﺷﺨﺼﺎً از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻀﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺎﻧﻪﺑﻪﺷﺎﻧﻪی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮑﺶ ﻫﻢ ﴎﺷﺎر از ﻫ�ن ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏﺑﺎر ﴎ ﮐﻼسﻫﺎی درس او ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪی ژﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
»اﻧﺘﻘﺎدیاش« ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد وی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺮورﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ و ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺶ
در ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﺎد ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺖ» :ﺷ�ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﻪی اﺳﺘﺎد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺶ از
آنﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﯿﺰان اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎد »رادﯾﮑﺎل« را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺶ اﺳﺘﺎد
ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ »ﭘﺪری« ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در »ﻋﻠﻮم
اﺟﺘ�ﻋﯽ« اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻟﻘﺐ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ را ﯾﺪک ﮐﺸﯿﺪه ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ
و درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﻮزهی اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﻏﻮش دوﻟﺖ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد
و از آدورﻧﻮ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻮردﯾﻮ ،در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﻪﮐﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﻮﮔﻮﻟﯽﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﺶ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻮرد اﺑﺎذری ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﭙﺘﻮم اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در
»ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ« اﺳﺎﺳﺎً �ﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎد »رادﯾﮑﺎﻟﯽ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را دارﻧﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻄﺮح اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻪ ﴎاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻧﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻦﺘ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﴍوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ »اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﴏ ﻓﮑﻮﻫﯽ ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل  ۸۸و ﻓﻀﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن

ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎدل دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه وارد آن
ﻧﻮع از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان و ﻣﺸﺘﺎق �ﯽﺷﺪﻧﺪ .و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان اﻣﮑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن آﺛﺎر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر »اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻤﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﻦﺘ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدن و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪن آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﴎﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫ�ﻧﻨﺪ اﺑﺎذری از
ﺑﯿﺮون ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی رادﯾﮑﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و دارای آﺛﺎر ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
در ﺣﻮزهی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ از درون ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮی دارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ »اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺑﺎ وی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن �ﯽاﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
آرامآرام از ﭼﺸﻢ اﺳﺘﺎد ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﻃﺮد ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻼی زﯾﺎدی ﴎﺗﺎن �ﯽآﯾﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻏﯿﺾ اﺳﺘﺎد ﺷ� را ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »زﯾﺮآبﺗﺎن زده ﺷﻮد« و ﺧﺎﺋﻦ اﻋﻼم ﺷﻮﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽروم و ﻫﻢ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢ ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﻢ اﻣﺎم ﺻﺎدق« .ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای وی و »اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﱰک
ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺸﱰک و اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻣﺮﺑﻮط �ﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از »ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی«
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻤﺗﺎم اﺳﺎﺗﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﻠﻮم اﺟﺘ�ﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻮل اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﮐﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ اِﻋ�ل ﮐﻨﺪ )ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎرﮐﺸﯽ درونﮔﺮوﻫﯽ( .دوم ،اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺸﺎوران دوﻟﺘﯽ-
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت دارد )ﻣﺜﻼً در زﻣﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺎﺗﯿﺪی ﻣﺜﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﯿﺎض و
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﭽﻮﺋﯿﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و در دورهی روﺣﺎﻧﯽ اﻣﺜﺎل ﺟﻼﯾﯽﭘﻮر ،اﺑﺎذری ،ﻓﮑﻮﻫﯽ ،ﻗﺎﻧﻌﯽراد ،ﯾﺎ ﮔﻞ
ﴎﺳﺒﺪﺷﺎن ﻏﻔﺎری و ﺟﻮادیﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻨﺴﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ( .ﺳﻮم ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ
اﻗﺘﺪاری ﻣﯿﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دوﻟﺖ وﻗﺖ ،ﺗﻼش اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﻦﺘ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻤﺗﺎم اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐ�ﺑﯿﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ و ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا �ﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮدن اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺻﻔﺎت
رادﯾﮑﺎل و ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،اﺳﺎﺗﯿﺪ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﻮد از
ذیﻧﻔﻌﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﺪان ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻔﺎد درﺳﯽ ﯾﺎ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﱪد و از اﻗﺘﺪار ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪﺷﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮرد ﻫﻢراﻫﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﻮع روﺷﻨﻔﮑﺮیﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت

ﺣﺎﮐﻢ ،ﺧﻮشﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ» ،دﺷﻤﻦ ﻣﺮدم«اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﻫﺎت رادﯾﮑﺎلﺷﺎن در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در واﻗﻌﯿﺖ
اﻣﺮ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از زﺑﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺷﻮرشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮز ﭘﺮ ﮔﻬﺮ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪن ﻣﺎم وﻃﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ دیﻣﺎه ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪیﺷﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در »رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ« ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﮐﯽ
از »ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ« اﺳﺎﺗﯿﺪ و روﯾﮑﺮد ﺑﻨﺪهﻧﻮازاﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎن
ﯾﻮﺳﻒ اﺑﺎذری در »ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان« ) ۱۷اردﺑﯿﻬﺸﺖ  (۱۳۹۷دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
»ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﭼﻪ در ﺷﯿﺮاز و ﭼﻪ در ﺗﻬﺮان
دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺸﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪردی
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻠ�ن اﺳﺖ .ﻣﻌﻠ�ن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و اﻻن در اﺿﻄﺮارﻧﺪ .ﴍط
وﻇﯿﻔﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽﻣﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ....
ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی زﻋ�ی ﻗﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮد ،دراﯾﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎﯾﻪی ﺟﻨﮓ را از ﴎ اﯾﺮان دور ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﺎی ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﻢ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻋ�ی ﻗﻮم ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﮐﻪ از ﺧﻮد
درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﻮﺟﻪ و
ﻫﻤﺪردی ﻣﻠﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ در ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ .اﺳﺘﺎد ﮔﺮانﻗﺪر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
»دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ« ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ و »دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق« ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫ�ن دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم
را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐﺷﺪه از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺳﻮژهﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻪی ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﭽﻪﻫﺎ«ﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﺷﻔﻘﺖ« دارﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﺎﺟﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ« .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺷﻔﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ :ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺣﻢ ،رﺣﻢ ،ﻧﺮمدﻟﯽ ،ﻣﻼﯾﻤﺖ ،ﻣﺮﺣﻤﺖ،
ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﻧﻮازش ،دﻟﻨﻮازی و ﻣﻼﻃﻔﺖ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﻪ در ﻗﺎﻣﻮس ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ
و ﻧﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ »ﺷﻔﻘﺖ«
ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻤﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﻫﻢﭘﺎﻟﮑﯽﻫﺎﺷﺎن ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﮔﻨﺠﻮی ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﴎش ﺑﻮﺳﯿﺪ و
»ﺷﻔﻘﺖ« ﺑﯿﺶ ﮐﺮدش ،وﻟﯿﻌﻬﺪ »ﺳﭙﺎه« ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮدش) .ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی( .اﺳﺘﺎد اﺑﺎذری
در اداﻣﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از ﻫﻢدﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠ�ن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﺸﺎن و ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن
دارﯾﻢ �ﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖﺷﺎن ﭼﻨﺪان اﻋﺘ�دی ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻫ�ن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﻌﻠ�ن و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن را »ﺑﻪ اﺧﺘﻼس« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻌﺒﻪی آﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺺ ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮﻟﯽ �ﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺎد »رادﯾﮑﺎ ِل« داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ را ﺑﮕﻮﯾﺪ و از »زﻋ�ی ﻗﻮم« ﺑﺎ »ﻟﺤﻨﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ« ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺗﺼﻮﯾﺮی« ﮐﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن درﺳﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ را

ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »زﻋ�ی ﻗﻮم« ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﻣﺮ واﻗﻊ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺻﻪی �ﺎدﯾﻦ »ﺗﺼﻮﯾﺮی« از ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺜﻼً ﺗﺼﻮﯾﺮ ﴎﮐﻮبﮔﺮ ،ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﴩ و ﻏﯿﺮه( ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﴍاﯾﻂ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﱪ ﺗﻠﺦ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد »رادﯾﮑﺎل« ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫ�ن
»زﻋ�ی ﻗﻮﻣﯽ« ﮐﻪ وی از اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر »ﺷﻔﻘﺖ« و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار را دارﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫ�ن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠ�ن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ �ﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را
دﺳﺖﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪایﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﺷﻘﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽاﻧﺪ .ﭘﺲ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ دﻟﺴﻮزاﻧﻪی اﺳﺘﺎد »رادﯾﮑﺎل« داﻧﺸﮑﺪهﻣﺎن را ﴏﻓﺎً ﺗﺮﻫﺎﺗﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﯾﮏ
روﺷﻨﻔﮑﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﴍﯾﮏ دزد و رﻓﯿﻖ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ رادﯾﮑﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺪم ﻫﻢراﻫﯽ
و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ رادﯾﮑﺎل .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣ�ﯾﺘﯽ ﻧﻬﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻄﺮح و ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺨﺘﺼﺎت راﺑﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ و
آﮐﺎدﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ »ﻣﻌﻠ�ن ﻣﺪارس« ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ از »اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه« رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﺮروزهی ﺧﻮد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﻫﻢ
اﻣﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﻢ ﮐﻪ روزی ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً »آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه ﺧﻮد آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ :ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ داﻧﺸﮕﺎه از دوﻟﺖ/ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت دﯾﮕﺮی دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
)(۱ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ(۲) .ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه(۳) .ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ(۴) .ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﺣﺰﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﻪرﻏﻢ ﻤﺗﺎم ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﴎﮐﻮبﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺣﺰاب و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را دارﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎی ﮐﺎذب )ﻣﺜﻼً اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ/اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان( ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزوﮐﺎر ﯾﺎﺑﺪ .اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﻢ از
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﺮدﻫﺎ ،وﻃﻦدوﺳﺘﺎن ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ و ال.ﺟﯽ.ﺑﯽ.ﺗﯽﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻗﺒﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺣﺰاب اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا و ازﻣﯿﺮ( و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭗ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺪن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺮی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻮﯾﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﺤﻮهی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن در داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽﺷﺎن ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد� .ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ«  ١اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪی ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ٢اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  ۱۷ﯾﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﻤﺗﺎم اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و وﺟﻮد ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ در
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﻌﯿّﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺗﺮ ﺷﺪن دوﻟﺖ
اردوﻏﺎن ﴐﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ وارد آورده اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور
اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷ�ری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺧﺮاج اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣ .ﺑﻪرﻏﻢ
ﺣﻤﻼت دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺧﺎری اﺳﺖ در ﭼﺸﻢ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻧﮑﺎرا ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻠﮑﯿﻪ« ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در آﻧﮑﺎرا ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ا ُدﺗﻮ« ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻏﺎزیﭼﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻫﻤﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖﻫﺎی وﻗﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در دوران ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی �ﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی  ۶۰و  ۷۰ﻣﯿﻼدی اﮐﺴﯿﻮنﻫﺎی اِﺷﻐﺎل داﻧﺸﮕﺎه از ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ،
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﻧﯿﺰ ﮔﺰﻣﯿﺶ و ﻣﺎﻫﯿﺮ ﭼﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻨﺜﯽﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮد را وارد درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه �ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ،رﻗﺺ ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ،ﮐﻮهﻧﻮردی ،ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓُﺮم دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻀﻮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﭼﭗ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭙﯽ دارﻧﺪ( اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺻﻨﻔﯽ را
�ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ� .ﻮﻧﻪی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ٤اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮ ﴎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ »ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« از ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
1. Devrimci Liseliler
2. Sosyalist Demokrasi Partisi
 -٣ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه :ﮐﻮدﺗﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻓﻼﺧﻦ ﺷ�رهی ﺻﺪوﭼﻬﺎرم
4. Ögrenci Kolektifleri

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )اﯾﺘﻮ( در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﻖ »آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ ،راﯾﮕﺎن،
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری« اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ا ُدﺗﻮ( ﻤﺗﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ درآورد .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاش را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺿ ّﺪﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺿ ّﺪارﺗﺠﺎع ،ﺿ ّﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺿ ّﺪﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻠﮑﺘﯿﻮﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﴩوع ،ﻣﺒﺎرزهﺟﻮ ،ﺗﻮدهای و
٥
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮔﺮوه ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺟﺎدوﮔﺮان داﻧﺸﮑﺪه«
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن آزادیﺧﻮاه  ٦اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ» .ﺟﺎدوﮔﺮان داﻧﺸﮑﺪه« ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را
�ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﮐﺸﻒ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻓﺸﺎی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
)ﺗﻌﺮﺿﺎت و ﺗﺠﺎوزات( از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘ�نﻫﺎ ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺮوز و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺨ�اﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪی ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه را ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﻮارﻫﺎی آن
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦﻫﺎ ﯾﺎ ﺣ�ﯾﺖ از ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻠﮑﯿﻪ  ٧ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ )ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺑﻪ ﺳﺎل  (۱۹۴۶در ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﻧﮑﺎراﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘ�ﻧﯽ ﺳﻪﻃﺒﻘﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی آﻧﮑﺎرا
دارد و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ،اﻋﱰاض ،ﺳﺨ�اﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺧﱪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر »ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻠﮑﯿﻪ«.
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای  ۱۳ﺷﻌﺒﻪی دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ازﻣﯿﺮ ،آداﻧﺎ ،ﺑﻮرﺳﺎ ،آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﮑﯽﺷﻬﯿﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﻨﮏ در دﺳﺖ دو ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭼﭗﮔﺮای اﺧﺮاجﺷﺪه از داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﺮاﺟﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨ�اﻧﯽ
و ﻧﺸﺴﺖ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﺮاجﺷﺪه دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺮﮐﯿﻪ :ﺧﺼﻢ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﮐﺮد .از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺷﺪه ،دوﻟﺖﻫﺎ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ً داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ
5. Kampüs Cadıları
6. Özgürlükçü Gençlik Dernekleri
7. Mülkiyeliler Birliği

اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻋﱰاﺿﺎت و ﺗﺤﺼﻨﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش«  ٨ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۱۳۰ﻫﺰار ﻋﻀﻮ در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠ�ن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در آﻧﮑﺎرا ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺣﺎﴐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دورهی »وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری« ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪی اردوﻏﺎن
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و اﺧﺮاج ﻓﻠﻪای آنﻫﺎ در ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺒﻮه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﻮد اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ آن داﻧﺸﮑﺪه و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺳﺎﺗﯿﺪی ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻢ ﻣﺜﻼً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ،
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻟﯿﱪالﻫﺎ و ﻏﯿﺮه اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه دارﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﻣﺮوز ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﮐﺮﺜﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻋﻀﻮﯾﺖ در
»ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش« ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺎﺳﺎ ً ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﭼﭗﮔﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد دارای ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽاﻧﺪ .ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺧﺮاج
ﺷﺪن آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن از داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد دو-ﺳﻮم
ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﯿﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ
اﺧﺮاﺟﯽ ﯾﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۸۷۲ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی آن اﺧﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان ،ﻫﻢراﻫﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪواﻗﻊ وﯾﮋﮔﯽ »روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺎم« را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﺎرج از
داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﴎﮐﻮبﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﯿﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪﺷﻮرش ﻗﺼﺪ داﺷﺖ وارد ﭘﺮدﯾﺲ »ﺟﻪﺑﻪﺟﯽ« داﻧﺸﮕﺎه آﻧﮑﺎرا ﺷﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿ ّﺪﺷﻮرش اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺻﻮرتﺷﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪ و
ﮔﺎز اﺷﮏآور در ﺣﺪ ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً در ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮان ﺻﺪق
�ﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن دارﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﺎﻧﻪی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪﺷﻮرش ﯾﺎ ﴍﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﱰاﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،در ﺳﺎل  ،۲۰۱۶در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ« اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع زده و آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش �ﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﴍﯾﮏ اﯾﻦ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ �ﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻣﻀﺎی ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺪﻫﺎ اﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺎدﯾﺎر از ﻃﺮﯾﻖ »اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ و ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب
روی آوردﻧﺪ .ﺷ� ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
)8. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪی »زﻋ�ی ﻗﻮم« در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ دی ﻣﺎه ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن و
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد �ﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﴍﯾﮏ اﯾﻦ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﯿﺎل ،ﭘﺘﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﺠﻤﻪﻣﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸ�نﻣﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ »رادﯾﮑﺎﻟﯽ« ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از »زﻋ�ی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ« ﻃﻠﺐ ﺷﻔﻘﺖ و ﻓﯿﺼﻠﻪدادن ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ
و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ دلﺳﻮزاﻧﻪ و
»ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮموار« ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﺮاﺟﯽ در آﻧﮑﺎرا ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»آﮐﺎدﻣﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ«  ٩ﺑﻮد ﮐﻪ در آن اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﴍوع ﺑﻪ اراﺋﻪی درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽ روز در ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ از آنﻫﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ آﮐﺎدﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دو ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادیﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ/اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ رادﯾﮑﺎل ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﺑﻪازای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻤﺗﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺮان ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ازﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﯿﺰ آن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ و اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن
ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮوﺑﺒﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘ�ﻋﯽ-ﺻﻨﻔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﻋﺪهای
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪواﻗﻊ رادﯾﮑﺎل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺣﻘﻮقﺷﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖدرازیﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺗﯿﺪ »رادﯾﮑﺎل« ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺎﻋﺪهی در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ وﺟﻮد دارد،
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ داﻧﺶاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم ،دﺳﺖﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﴎﮐﻮب و درﻫﻢﺷﮑﺴﻦﺘ
ﻫ�ن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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