




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های خاص خود است. آشنا شدن با ی تحصیل در کشور جدید حاوی دشواریبرای هر دانشجوی خارجی تجربه

-ضای سیاسیای برقراری ارتباط و ورود به روابط دوستی، فهم ففرهنگ کشور مقصد، یادگیری زبان، تالش بر 

از مواردی است که  های معاشو امکان گفتگو با افرادی که نزدیکی فکری بیشرتی با او دارنداجت�عی و امکان 

آن موارد  ساخنتحقق تبرد. بعضاً میزان موفق شدن یا نشدن دانشجو در مشان زمان نسبتاً زیادی میتحقق

در چنین رشایطی ورود رفته شکل زندگی دانشجو را تغییر دهند. توانند رفتههایی که میشود. بحرانزا میبحران

ی ی من در دانشکدهبخش باشد. تجربهتواند تا حدی انگیزههای دانشجویی میبه دانشگاه و آشنایی با جمع

و علوم سیاسی دانشگاه  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۸سال از  )»علوم اجت�عی«علوم اجت�عی دانشگاه تهران (از این به بعد 

ها و به نوشنت در مورد شباهتکنم جسارت  تا به امروز موجب شد ۱۳۹۵از  )»ملکیه«آنکارا (از این به بعد 

ناگزیر فکر هر دانشجویی را ک�بیش ای که به، مسئلهر ایران و ترکیههای آکادمی و نسبتش با سیاست دتفاوت

وک�ل شخصی نیست و گیرم اما مطمئنم که این روایت متاما من روایت خودم را پی می. در اینجکنددرگیر می

نکات شدند تا حد زیادی مند میدر ایران جای من بودند و از تجربه کردن این امکان بهره رفقایماگر هر یک از 

 .داشتیممی ی برای گفنتمشابه

 

 بر دانشجویان مستقلهای حکومتی در برافعالیت دانشجویی در ایران: تشکل

پنج طریق ممکن است. عضویت در های دولتی، از ویژه در دانشگاهدر ایران، به فعالیت دانشجویی

فرهنگی، -های علمیانجمن)۳بسیج دانشجویی و مشتقاتش، ()۲های اسالمی دانشجویان، (انجمن)۱(

ه عمدتاً فرصتی است برای ها و نرشیات مستقل (کگروه)۵صنفی دانشکده و خوابگاه، و (شوراهای )۴(



امکان فعالیت در  ۲و  ۱های در مورد گزینه). مختلف سیاسی هایی دارای گرایششدههای غیررسمیگروه

گرای طلب/اعتدالی و اصولهای دو جناح اصالحورزیانجمن اسالمی و یا بسیج و مشتقاتش تابع سیاست

کل در بسیاری موارد تفاوت چندانی با ورق زدن نگاه کردن به تابلوی اعالنات این دو تشحکومت است. 

به عبارت دیگر، فعالیت دانشجویی در هر یک از دو نهاد انجمن گرا ندارد. طلب و اصولهای اصالحروزنامه

مند شدن از و بهره های قدرت در ایرانناخواه بازی کردن در زمین سیاست رسمی بلوکاسالمی و بسیج خواه

دولت  ایدئولوژیک هایبرگ، اگر نهاد آموزش عالی و دانشگاه را یکی از سازودیگر سخن به. است های آنرانت

طلب و های اصالحلوگهای جوان ایدئو ی وجودی دو تشکل مذکور بیش از هر چیز پرورش نسلفلسفه، بدانیم

سبت خویشاوندی رس ن هو از صدق قدرتی ی دگرگونی در موازنهگراست، کسانی که دیر یا زود به واسطهاصول

 به نوبت گراطلب/اعتدالی و یا اصولیا دوستی با بزرگان قوم خویش در تشکیالت بوروکراتیک دولت اصالح

شود اما واقعیت این است که سیاست نه جا انسان خوب و بد پیدا میگیرند. البته به قول معروف همهجای می

شوند با صدای بلند منافع ویانی که عضو هر تشکلی مینربد اخالقیات که آوردگاه منافع طبقاتی است و دانشج

 کنند.طبقاتی خود را اعالم می-سیسیا

 یهامراتبی حاکم بر دانشگاهفرهنگی کیفیت دیگری دارد. در ساختار سلسله-های علمیعضویت در انجمن

در فرآیندهای  شجویانی دانمراتب جای دارند. چرا که اساساً مداخلههای علمی در انتهای سلسلهایران انجمن

های علمی از انجمنطبع مسئوالن دانشگاهی است.  های علمی و نه بابد اساتید گروهنه خوشاین دانشگاهی

ای انجام دهند (البته این انتظار فقط از جانب مسئوالن نیست، بخشی از خود رود کارهایی کلیشهانتظار می

ی یک اردوی علمی یا بازدید از موزه و برپایی کنندهدانشجویان هم چنین تصوری دارند)؛ مثًال ه�هنگ

 »گری بوروکراتیکمنشی«فرهنگی نوعی -های علمی�ایشگاه باشد. به عبارت دیگر، نقش بسیاری از انجمن

کنند دهند و سعی میای انجام میکلیشه اتهایی که کارهایی متفاوت از انتظار است. البته هستند انجمن

بعضاً به نسبت نزدیکی ها تقیم در فرآیندهای دانشگاهی داشته باشند. این انجمنگری مسنوعی مداخله

ی کالسیک آن �ونهتوانند قدرت گرفته و یا تضعیف شوند. های دانشجویی میسایر تشکل اعضایشان به

ها نجمننزدیکی این ا ،ی جدید آنهای گذشته و �ونهها به انجمن اسالمی و بسیج طی سالنزدیکی این انجمن

شناسی آورم انجمن علمی دانشجویی انسانبه خاطر میسه سال گذشته است. -به شوراهای صنفی ظرف دو

گیری نسبی و به دلیل قدرتزد  مؤثریدست به اقدامات  ۹۴-۹۳های ها طی سالدانشگاه تهران پس از مدت

و سیستم دانشگاهی وارد کند به  های علمی در آن بازه توانست فشاری از جانب دانشجویان بر اساتیدانجمن

های مربوط به دانشجویان گیریشناسی دانشکده مجبور شد در بخشی از تصمیمطوری که گروه انسان

ی این انجمن تبدیل به تریبونی علیه کم حضور �ایندگان دانشجویی را در جلسات خود بپذیرد. نرشیهدست

های درس اساتید شد. امری که البته نه خوشایند یان از کالسشناسی و انتقادات دانشجوناکارآمدی گروه انسان

 اندرکاران آموزشی بود.و نه دستاساتید 

مورد بعدی عضویت در شوراهای صنفی دانشکده و خوابگاه است. شوراهای صنفی نیز تا پیش از این به جای 

تی/مناسکی در سطح کنرتل که کارکردی صنفی در معنای واقعی کلمه داشته باشند بیشرت کارکردی خدماآن

ها نیز تعطیل شده های ساالنه داشتند و البته در بعضی از دانشگاهها و برگزاری جشنشوییکیفیت دست

 ،کنندگی آنگیری اهمیت فعالیت صنفی در بین دانشجویان و تعیینبودند. اما ظرف دو سه سال گذشته، با اوج

انجمن اسالمی و بسیج است) از غیر مدتاً غیرتشکیالتی (منظور ع شوراهای صنفی نیز به همت دانشجویان فعالِ 



سو و تأثیرگذار و ی مناسبات داخل دانشگاه از یکدهکننالک خود بیرون آمده و تبدیل به یکی از عنارص تعیین

 دستان شهری، زنان و سایر فرودستان) شده است. به دیگرهای اجت�عی (کارگران، تهیتأثیرپذیر از سایر جنبش

ته شده و گرا در سطح جامعه و سیاست شکسطلب/اعتدالی و اصولسخن، به ه�ن میزانی که دو قطبی اصالح

اند که دیگر حارض نیستند تحت هیچ عنوانی خود را به یکی از دو سوی قطبیت آوردهنیروهایی اجت�عی رس بر 

یان یافته است و امروزه شوراهای بسیج پا-نزدیک کنند، در ساختار دانشگاه هم عرص استیالی دوقطبی انجمن

کنند که منافع ک�بیش شّق دیگری را �ایندگی می ها و یا شوراهای صنفی کشوریو خوابگاه هاصنفی دانشکده

فرودستان و و از پیگیری مطالبات  سویی بیشرتی با اکرثیت عظیم جامعه دارداش ارتباط و همطبقاتی-سیاسی

کم در بعضی د. به بیان دیگر، امروزه در رشایطی که دستنشو افکندگی �یدچار رس  اعالم همبستگی با آنان

های اجت�عی بیرون از دانشگاه فعالیت پای جنبشها شوراهای صنفی قدرت و نفوذ دارند و پابهدانشگاه

مشی شوراهای صنفی در برابر دو تشکل دیگر حاوی پردازند، خطهای زیادی میکنند و اعضای آن هزینهمی

های وتاز بلوکی تاختکه نه جامعه و نه سیاست ایران تنها و تنها عرصهغایت مهم است: اینای بهکتهن

های هولناک متام مخالفان ظرف که اگر حذف ساختاری و رسکوبنیست. اینگرا طلب/اعتدالی و اصولاصالح

. شدیی هم تا بدین حد متورم �یگراقطبی کذایی اصالحات/اعتدال و اصولسی سال گذشته نبود شاید امروز دو 

 دهم.های مستقل بیشرت توضیح میاین موضوع را در رابطه با آخرین مورد یعنی عضویت در گروه

ها و نرشیات که عمدتاً فضایی برای ها و نرشیات مستقل است. این گروهآخرین مورد عضویت در گروه

ی و ایدئولوژیکی غیرحکومتی، یعنی خارج از آمدن و فعالیت دانشجویانی است که گرایشات سیاسگردهم

-شان بر روابط دوستیگرا، دارند عمدتاً تعداد اعضای زیادی ندارند و اساسطلب/اصولی اصالحدوگانه

د اما نشو تلقی می» غیررسمی«ها در اصل وجودشان از جانب نظم حاکم ایدئولوژیک مشخص است. این گروه

ندارد در  لفتخدر سطوح اجت�عی م را» هاغیررسمی« حیات کامل حذفجایی که نظم حاکم قدرت از آن

یابند و نظرات خود گوناگون امکان فعالیت میمارژینال های با ایدئولوژی متفاوتیهای مستقل دانشگاه گروه

 ها راها زیاد است اما عمدتاً این گروهرسانند. تنوع در این گروهشان به گوش عموم میرا از طریق نرشیات

ها ها و لیربالبخشی از ناسیونالیست ها،ها و قومیتفعالین حقوق اقلیت ها،آنارشیست ها،ها، فمینیستچپ

کند ها هم تغییر میکه در هر دوره کدام دولت بر رس کار باشد ترکیب این گروهبسته به ایندهند. تشکیل می

غیرحکومتی  هایها و قومیتقوق اقلیتها و فعالین حها، فمینیستریب به اتفاق موارد چپا در قام

ها تنها کارکردی گذاریدهند. الزم به ذکر است که این نامهای مستقل را تشکیل میهای ثابت این گروهبخش

ها گرایشات عمیقاً ها یا فمینیستهای مذکور مثالً چپدارند وگرنه در داخل هر یک از گروه شناختیمقوله

ها و نرشیات مستقل در رشایطی که شوراهای صنفی این گروهوجود است. متفاوت و حتی متضادی هم م

طبقاتی خاص خود دارند و زمانی که -های جداگانه در راستای منافع سیاسیضعیف باشند گرایش به فعالیت

کاری و پیش بردن های اجت�عی موجود قدرمتند هستند میل به همشوراهای صنفِی همگام با جنبش

ک با این شوراها دارند. امکان رسکوب این دانشجویان نیز مثل رسکوب شوراها زیاد است، دستورکاری مشرت 

ویژه زمانی که این دانشجویان حداقل امکان حضور در فضای عمومی یعنی انتشار نرشیه را هم نداشته به

های مستقل های دانشجویی که ساختارهای تشکیالتی مشخصی دارند، در بین گروهبرخالف سایر تشکل باشند.

و نرشیه درآوردن تبدیل به رکن   حول انتشار نرشیه انجامی سازماندهی و کار جمعی معموالًدانشجویی تجربه

 شود.اساسی فعالیت آنان می



 

 ی حاکماصطالح رادیکال: روشنفکران ارگانیک طبقهاساتید به

ی که اهمیت بسزایی در سازوکار ی دیگر های ایران، مسئلهدر کنار فعالیت دانشجویان در فضای دانشگاه

های ویژه در دانشگاهوجود اساتید است. در ایران سیستم جذب اساتید، به چگونگی و ماهیت دانشگاه دارد

راستی ایدئولوژیک دارد پیشاپیش امکان حضور اساتید به-جایی که پیش از هر چیز ماهیتی گزینشیدولتی از آن

کند. تحت این رشایط گرا) را سلب میطلب یا اصولاصالححکومتی (غیر بارت دیگر اساتید غیر مخالف یا به ع

های به بیان دیگر، در دانشگاه آیند.میطلب یا اعتدالی از آب در  اصالحترین اساتید نیز نهایتاً اصطالح رادیکالبه

رسوکار داریم که  مواجه باشیم با موجوداتی »روشنفکر عام«که با فیگورهای ایران و در بین اساتید بیش از آن

از های مشخص مستقیم و غیرمستقیم روشنفکران ارگانیک حکومتی از هر دو قطب هستند. بگذارید مثال

ای از اهالی علوم اجت�عی ایران را تاریخاً در خود جای ای که بخش عمدهبزنم. در دانشکده »علوم اجت�عی«

(اگر او نه پس کی؟ نارص فکوهی؟  یر یوسف اباذریهای اخاستادش طی سال» ترینرادیکال«اصطالح داده به

 شوندمحسوب میی نزدیک استاد بوده. شاید برای عموم مردم یا کسانی که شاگردان و حلقه سارا رشیعتی؟)

ی های دیگر اباذری �ونهبه نظر آید اما برای کسی مثل من و خیلی» انتقادی«موشکافانه و های او سخ�انی

این را به راحتی  زند.می» راهن� به چپ«هاست، هرچند طلبان/اعتدالیرگانیک اصالحد ااستا-بارز روشنفکر

درک کرد. هنوز یادمان نرفته که جناب هم های اخیر های وی طی سالها و سخ�انیشود از تعقیب نوشتهمی

اده بود که قصد به چنان تکاپویی افت ۱۳۹۲استاد برای دعوت از هاشمی رفسنجانی جهت حضور در انتخابات 

آوری کند. البته این استاد گرانقدر تنها به لحاظ سیاسی داشت شخصاً از سایر اساتید دانشکده امضا جمع

های اساتید طلبان نبود و نیست بلکه مشی آکادمیکش هم رسشار از ه�ن خودشیفتگیی اصالحشانهبهشانه

معلومات ها و ی ژستکه شیفتهن آنهای درس او بدو بار رس کالسحکومتی است. کافی است یک

ی برخورد وی با دانشجویان و ترورهای شخصیتی، تحقیرها و فرو کردن معلوماتش شوید به نحوه» اشانتقادی«

ش�ها هنوز به بلوغ «: شتی معروفی خطاب به دانشجویان دادر چشم مخاطب دقت کنید. استاد جمله

ی استاد حقیقتی نهفته باشد، ولی آن حقیقت بیش از است در گفته البته ممکن». نرسیدین، به پدر نیاز دارید

منش استاد  زیرا کندرا آشکار می» رادیکال«که نابالغ بودن دانشجویان را نشان دهد میزان اقتدارگرایی استاد آن

وم عل«. به عبارت دیگر، در کند» پدری« دانشجویان نابالغبرای که خود وی قرار است  دارداز آن  کایتح

ها ، و البته صاحب ترجمهها لقب متفکر انتقادی و منتقد نولیربالیسم را یدک کشیدهاستادی که سال »اجت�عی

گیرد در نهایت در آغوش دولت نولیربالی آرام میی انتقادی است، ی اندیشهبسیاری در حوزه گفتارهایو درس

 رفرمیستشهای کشانی بر نظام حاکم و سوگولی، مالهرنو و بنیامین و بوردیو، در باالترین سطوح نظریهو و از آد

در  کنم کهبار دیگر تأکید مییک ، اما تنها مورد نیست.بارزترین سمپتوم این عارضه استمورد اباذری  سازد.می

هایشان تریناصطالح رادیکالوجود داشته باشد چرا که به »رادیکالی«تواند استاد اساساً �ی »علوم اجت�عی«

. اجازه دهید این نکته را با ذکر مثالی از فعالیت شخصی خودم با یکی از را دارند نقش مشاوران حکومتی نیز

ای که اقرار به آن برای من نه رسافکندگی به همراه دارد و نه شناسی توضیح دهم، تجربهاساتید مطرح انسان

زمانی که  شناسی.ی دانشجویان انسانای است ک�بیش ممکن براشود، بلکه تجربهنوعی افشاگری محسوب می

شناسی و انسان«ام به نوشنت و ترجمه رشوع به همکاری با سایت شناسی بودم به خاطر عالقهدانشجوی انسان

و فضای ملتهب ناشی از آن امکان فعالیت در آن  ۸۸البته در سال به مدیریت نارص فکوهی کردم. » فرهنگ



قریباً هیچ معادل دیگری نداشت، یعنی هیچ یک از اساتید دانشکده وارد آن ی خود سازنده بود و تفضا به نوبه

و از طرفی هم برای دانشجویان جوان امکان آشنایی و  .ندشدنوع از رابطه با دانشجویان جوان و مشتاق �ی

 .کردمیفراهم ها را خوانده شدن آثار هر چند کوچک آن پژوهشگران غیردانشگاهی و و ارتباط با سایر اساتید

کاری که  در سطوح متفاوت است. ی دانشجوییمبتنی بر کار داوطلبانه» شناسی و فرهنگانسان«ساختار 

اگرچه مزدی به همراه ندارد اما برای دانشجویان جوان از طریق مترین نوشنت و تحلیل کردن و ترجمه و خوانده 

فکوهی که تا حدی ه�نند اباذری از  شود.ی اجت�عی و فرهنگی میشدن آثارشان منجر به کسب رسمایه

ی بسیار زیادی و دارای آثار تألیفی و ترجمه شدقد و تا حدی رادیکال محسوب میبیرون شخصیتی بسیار منت

شناسی و انسان«شناسی است از درون شخصیت دیگری دارد. تا زمانی که در راستای منافع ی انساندر حوزه

افتد اما کافی است انتقادی به ساختار مجموعه داشته باشید تا برایتان �ی با وی همکاری کنید اتفاقی» فرهنگ

آید اما شانس باشید بالی زیادی رستان �یو طرد شوید. در این صورت اگر خوشآرام از چشم استاد بیفتید آرام

منش سیاسی و خائن اعالم شوید. در مورد » تان زده شودزیرآب«اگر غیض استاد ش� را بگیرد ممکن است 

من «کرد که فکوهی به عنوان روشنفکر ارگانیک حکومتی هم همین بس که خودش همواره با افتخار اعالم می

منشی که البته ». ، هم علوم اجت�عی هم امام صادقروم و هم انجمن اسالمیهای بسیج میهم به سخ�انی

شد. امکان همکاری مشرتک » سی و فرهنگشناانسان«تدریج منجر به کسب امتیازات خوبی هم برای وی و به

ای سفارشی از این نهاد هم از دیگر هپروژه اخذهای مشرتک و امکان با شهرداری و برگزاری نشست

» وکارهایکسب«یکی از  شود ودستاوردهای او بود، هرچند که این مورد تنها به شخص او مربوط �ی

 سازی دانش هستند.ر پی برقراری پیوند در جهت تجاریریب به اتفاق متام اساتیدی است که ددانشگاهی ق

ویژه در علوم اجت�عی در بین خود حول سه محور مشغول رقابت طور کلی اساتید دانشگاهی در ایران، بهبه

یس گروه شود و بتواند هژمونی که چه کسی ریمی دانشگاهی حول اینهای علهستند. نخست، در گروه

-. دوم، امکان ورود به طیف مشاوران دولتیگروهی)(نوعی یارکشی درون �ل کندخودش را بر کل اساتید اِع

نژاد اساتیدی مثل ابراهیم فیاض و ی قدرت دارد (مثالً در زمان احمدیکه ارتباط زیادی با موازنه حکومتی

راد، یا گل عیپور، اباذری، فکوهی، قانی روحانی امثال جالییحسین کچوئیان به دولت نزدیک بودند و در دوره

دارند). سوم، با تکیه بر روابط  عالییا عمالً منسبی  و یا به دولت نزدیکندکه یگانه بدشان غفاری و جوادیسرس 

های میلیونی از تالش اساتید برای گرفنت پروژه ،اقتداری میان اساتید و نیز ارتباط دور و نزدیک با دولت وقت

شود. الزم به ذکر است های سفارشی یاد میه از آن با نام پروژه، چیزی کاست های دولتی یا خصوصیسازمان

منافع این کنید که از خیر که متام اساتید ک�بیش در این مورد آخر با یکدیگر مشابهت دارند و کسی را پیدا �ی

 .وکار به آسانی بگذردنوع کسب

ویژه اساتیدی که صفات ایران، به اساتید دانشگاهی در حکومتی بودنیعنی  طور خالصه، وضعیت نامستقلبه

خصوص فعالیت تر شدن کار فعاالن دانشجویی، بهدر دو سطح موجب سخت کشندرادیکال و منتقد را یدک می

جایی که عمدتاً خود از های مستقل دانشجویی شده است. از یک طرف، اساتید از آنشوراهای صنفی و گروه

ند در داخل دانشگاه چندان مایل به انتقاد از سازوکارهای شو نفعان نظام آموزشی فعلی محسوب میذی

 است ها را نیز ممکنهای علمی، مفاد درسی یا روش تدریس نیستند چرا که این موارد ک�بیش خود آنگروه

راهی و همبستگی با مبارزات شان بکاهد. از طرف دیگر، در مورد همزیر سوال بربد و از اقتدار پدرساالرانه

با طبقات  شانارگانیک نوع روشنفکری یرابطهریب به اتفاق این اساتید به سبب از دانشگاه، قخارج اجت�عی 



شان در ستایش جامعه، در واقعیت اند و برخالف ترهات رادیکال»دشمن مردم« شان بیاید یا نه،، خوشحاکم

یند و معتقدند این قبیل گوهای مردمی گوناگون، از زبان حاکم سخن میامر، مثالً در مواجهه با جنبش

کافی است به  شود.شدن مام وطن میایثباتی این مرز پر گهر و احیاناً سوریهها منجر به بیشورش

های شان از فعالیتماه فرودستان یا عدم پشتیبانی جدیاظهارنظرهای این قبیل اساتید در مورد جنبش دی

حالت حاکی » ترینرادیکال«اظهاراتی که در  ندازید.نگاهی بی های مستقل دانشجوییشوراهای صنفی و گروه

است. به این بخش از سخنان  های اجت�عیگروهبه  های آننوازانهاساتید و رویکرد بنده» نگرانی شخصی«از 

 دقت کنید:) ۱۳۹۷اردبیهشت  ۱۷» (ی آموزش دانشگاه تهرانپنجمین جشنواره«یوسف اباذری در 

ینی است که در وقایع اخیر به دانشجویان، چه در شیراز و چه در تهران نگرانی من احکام بسیار سنگ«

های ما هستند، با شفقت باید بهشون نگاه کنیم. دانشگاه تهران و اند. این دانشجویان بچهداده

ی دیگر همدردی باید سعی کنند که این مسئله به نحوی فیصله پیدا کند. مسئلههای دیگر دانشگاه

ت. معل�ن فقط یک خواست زندگی معمولی دارند و االن در اضطرارند. رشط من با معل�ن اس

ها نیز ح�یت کنیم. بحث سوم که بسیار مهم است.... کند که از آنمان حکم میی اجت�عیوظیفه

خواهند یک جنگ یا اگر نشد تحریم را بر ملت ایران به صورت غیرقانونی افروزان جهان میجنگ

ی زع�ی قوم است که با خرد، درایت و دوراندیشی با پیش بردن مذاکرات صلح دهتحمیل کنند. بر عه

دیگری برویم  چه پای جنگن دور کنند، اگر چنانی جنگ را از رس ایراسایه ،در سطح جهانی و منطقه

میت ارضی ایران باقی مباند. الزم است که زع�ی قوم ما تصویری را که از خود معلوم نیست که متا

توجه و  کسباند بشکنند و با مذاکرات صلح، با اند یا دیگران برایشان درست کردهدرست کرده

 »ه یک صلح پایدار دست پیدا کنیم.همدردی ملل و دانشمندان و دانشگاهیان جهان ما ب

قدر هر چند از احکام سنگین برای دانشجویان تر شویم. استاد گرانن ایشان دقیقاجازه دهید کمی در سخنا

ه�ن دولتی دارند که این احکام  سوی به »دست به صندوق«و  اند اما همچنان چشم امیدشده» دچار نگرانی«

 ده ازشسلبگوی حقوق را برای دانشجویان صادر کرده است. از نظر ایشان، دولت و حاکمیت نباید پاسخ

اند ببیند بلکه تنها خویش یحقه هایی سیاسی که در پی مطالباتی سوژهها را به مثابهدانشجویان باشند یا آن

ماجرا فیصله پیدا «دارند، طوری که این  »شفقت«یی تلقی کنند که نیاز به »هابچه«ها را به عنوان باید آن

دلی، مالیمت، مرحمت، انی، ترحم، رحم، نرم: مهربچیستمعنای لغوی شفقت  دانیم کهخوب می ».کند

گنجد یک از این صفات نه در قاموس نظام قضایی جمهوری اسالمی میهیچ عنایت، نوازش، دلنوازی و مالطفت.

» شفقت« پس اجازه دهید درخواست مدار و دموکراتیک بدان نیاز دارد.و نه آن چیزی است که یک نظام قانون

هاشان چرا که شفقت بیشرت به کار همین قبیل روشنفکران پالکید ایشان و همجناب استاد مباند برای خو 

: رسش بوسید و گویدکه می نظر استبا ما همشاید گنجوی مرحوم نیز  آید. نظامیِ ارگانیک حاکمیت می

 خویش کردش. (تأکید از نویسنده است، نه نظامی گنجوی). استاد اباذری» سپاه«بیش کردش، ولیعهد » شفقت«

شان گوید، ولی متأسفانه با شناختی که ما از ایشان و گرایش سیاسیدلی با معل�ن میدرستی از همدر ادامه به

شان چندان اعت�دی کنیم، چرا که دوباره ه�ن دولتی که پول معل�ن و نیتتوانیم به حسنداریم �ی

کشد تا طولی �ی اب استاد است و البتهص شخیص جنی آمال شخگذاشته است، کعبه» به اختالس«فرهنگیان را 

تقاضای تالش برای فراهم » لحنی کانتی«با » زع�ی قوم«را بگوید و از ی ما اسم رمز دانشکده» رادیکالِ «استاد 

اند را اید یا برایتان درست کردهدرست کرده انکه از خودت» تصویری«کردن صلح پایدار کند و بگوید که 



نه در سطح امر واقع که در » زع�ی قوم«ده باشیم، منظور جناب استاد این است که بشکنید. اگر درست فهمی

گر، ناقض حقوق برش و غیره) که باید اند (مثالً تصویر رسکوباز خود درست کرده» تصویری«ی �ادین عرصه

که متأسفانه ه�ن  ما این است» رادیکال«آید. اما خرب تلخ برای استاد  فراهمصلح پایدار رشایط شکسته شود تا 

یابی به صلح پایدار را دارند دقیقاً ه�ن کسانی و دست» شفقت«که وی از ایشان انتظار » زع�ی قومی«

ها را دهند بلکه آنبرند، دستمزد کارگران و معل�ن را نه تنها �یهستند که برای دانشجویان احکام سنگین می

اند. پس اجازه های امپریالیستیشان مشغول معاشقهایمنطقهو با متحدان کنند و شکنجه میکرده گیر دست

مان را رصفاً ترهاتی بدانیم که از زبان یک دانشکده» رادیکال«ی استاد ظاهر دلسوزانههای بهبدهید که حرف

 آید که به قول معروف رشیک دزد و رفیق قافله است.روشنفکر دانشگاهی بیرون می

راهی طور کلی در همین نکته نهفته است: عدم همدر ایران به رادیکال جویییکی از دالیل ضعف جنبش دانش

شود بار سنگین مبارزات دانشجویی و سایر مبارزات اجت�عی و عدم وجود اساتید رادیکال. امری که سبب می

 جدی بانیها باشد و نتوانند از ح�یتی نهادی یعنی پشتیتنها و تنها بر دوش دانشجویان و نهادهای مستقل آن

ی سیاست و اساتید مطرح و پرنفوذ برخوردار باشند. موضوعی که در ادامه به هنگام صحبت از مختصات رابطه

اساتید «هزاران مرتبه از » معل�ن مدارس«این روزها  بریم.آکادمی در ترکیه به اهمیت آن بیشرت پی می

ی خود و همبستگی با سایر اجت�عی هرروزه-ادیتر هستند و این ویژگی را با مبارزات اقتصرادیکال» دانشگاه

ما هم در این رشایط و با توجه به وضعیت کنونی اساتید دانشگاه  .گذارندهای اجت�عی به �ایش میجنبش

 .»دهنده خود آموزش ببیندآموزش« نهایتاً  ورزیم که روزیامید می

 

 الفان در دانشگاههای حکومتی و نفوذ مخضعف تشکلفعالیت دانشجویی در ترکیه: 

ی تاریخی سکوالریسم و استقالل نسبی دانشگاه از دولت/حکومت فعالیت دانشجویی در ترکیه به دلیل سابقه

شود. ه به چهار شکل انجام میطور کلی فعالیت دانشجویی در ترکیها مختصات دیگری دارد. بهدر دانشگاه

عضویت در )۲ب و جریانات سیاسی رسمی. (احزای دانشجویی عضویت در سازمان جوانان یا شاخه)۱(

ا کلکتیوهای ها یعضویت در جمعیت)۳ساختار دانشگاه. (ورزشی موجود در -فرهنگی-های علمیگروه

 .هایا دانشگاه هاالتحصیالن دانشکدهی فارغعضویت در اتحادیه)۴دانشجویی مستقل. (

ها علیه مخالفان دولت حزب عدالت رها و رسکوبرغم متام فشاد در ترکیه و بهبه دلیل ساختار چندحزبی موجو 

شان های سیاسیو توسعه، احزاب و فعاالن سیاسی بدون هرگونه دغدغه مبنی بر علنی شدن یا نشدن هویت

ی سیاست نه بر شود عرصههای عمومی را دارند. امری که باعث میامکان حضور و فعالیت رسمی در عرصه

، گرایی در ایران) بلکه مبتنی بر رقابت هژمونیک چندوجهیطلبی/اصولاصالحهای کاذب (مثالً مبنای دوقطبی

های مختلف سازوکار یابد. احزاب و جریانات مخالف اعم از بین ایدئولوژی هرچند باز هم به صورت نابرابر،

در ا هال.جی.بی.تیها و فمینیست دوستان،وطن ها، کردها،ها، کمونیستها، سوسیالیستدموکراتسوسیال

این احزاب امکان نسبی بخشی از جایی که میان دانشجویان از اقبالی مناسب برخوردارند. عالوه بر این، از آن

ها بلکه مربوط به هایشان نه فقط محدود به دانشگاهسازماندهی در سطح جامعه را دارند، فعالیت

و بسیاری از دانشجویان ممکن  نکارا و ازمیر)شهرهایی مثل استانبول، آ ویژه در کالن(به شودها نیز میدبیرستان



هایی آموزی سیاسی عضویت داشته باشند، سازمانهای دانشاست پیش از ورود به دانشگاه در یکی از سازمان

شدن گرایشات گوناگون چپ. بدین ترتیب، کسب هویت سیاسی و فرآیند سیاسی یو دربرگیرندهمخالف 

شود، امری پیشینی است و تا حد زیادی زمان میاً با ورود به دانشگاه همدانشجویان، برخالف ایران که عمدت

ی به عبارت دیگر، هویت و ایدئولوژی سیاسی دانشجویان و به تبع آن نحوهافتد. در دوران دبیرستان اتفاق می

شگاه شکل شان پیش از ورود به دانهای حزبیشان در دانشگاه در بسیاری از موارد به دلیل وابستگیفعالیت

شکل  ۱۹۶۹است که در سال  ١»های انقالبیدبیرستانی«ها، تشکیالتی به نام ی بارز این سازمان�ونه گیرد.می

آموزان دبیرستانی تشکیالتی متشکل از دانش است. ٢ی جوانان حزب دموکراسی سوسیالیستیگرفت و شاخه

 کنند.ها و احزاب حرکت میر گروهپای سایساله که در متام اعرتاضات خیابانی پابه ۱۸یا  ۱۷نهایتاً 

های مبارزاتی مشخص در ها و وجود سنتمستقل دانشگاه موقعیت تاریخاً موضوع دیگر، اهمیت 

موضوعی که البته طی یکی دو سال گذشته با هر چه اقتدارگراتر شدن دولت  های معیّن است.دانشکده

و منجر به صدور  های مخالف وارد آورده استانشکدهها و داردوغان رضبات سنگینی به استقالل دانشگاه

 رغمبه ٣.شده است و اخراج اساتید مخالف احکام قضایی و محرومیت از تحصیل برای ش�ری از دانشجویان

ها و حمالت دولت اردوغان برای رسکوب مخالفان دانشگاهی اما همچنان ویژگی خودمختار بعضی دانشگاه

ی علوم سیاسی دانشگاه آنکارا معروف به دانشکده طور مثال،م نظم حاکم. بهها خاری است در چشدانشکده

و  چی در استانبولدانشگاه بوغازی ،»دتواُ «آنکارا معروف به  ، دانشگاه فنی خاورمیانه در»مکتب ملکیه«

اند. ههای وقت بودمخالف دولتخودمختار و هایی دولتی اما تاریخاً همگی دانشگاه دانشگاه فنی استانبول

طور مثال در دوران کودتاها همواره منجر به جویانه در طول تاریخ، بهیژگی مبارزهاین استقالل از حاکمیت و و

های دانشگاهی شده است. پردیس دردرگیری شدید بین نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش با دانشجویان و اساتید 

اند به گرایان بودههای �ایش قدرت چپترین عرصهیها از طرف دیگر یکی از اصلها و دانشکدهاین دانشگاه

های اِشغال دانشگاه از جانب دانشجویان سوسیالیست، میالدی اکسیون ۷۰و  ۶۰های طوری که بارها طی دهه

 هایی مثل دنیز گزمیش و ماهیر چایان، با موفقیت بسیاری صورت گرفته است.شخصیت

هاست. این ورزشی دانشگاه-فرهنگی-های علمیت در گروهشکل دیگر فعالیت دانشجویی در ترکیه عضوی

های سیاسی ها هستند معموالً خود را وارد درگیریتر از سایر تشکلها که عمدتاً به لحاظ سیاسی خنثیگروه

های تئاتر، پردازند. گروهکنند و در چهارچوب اهداف از پیش معلوم خود به فعالیت میداخل دانشگاه �ی

ها هستند. ی این گروهو غیره از جمله گردینوردی، طبیعت، کوهخوانی، رقص، فوتبال، بسکتبالبموسیقی، کتا

ها یا کلکتیوهای دانشجویی مستقل است. این کلکتیوها که غالباً دیگر فعالیت، عضویت در جمعیت فُرم

لف و چپ نیستند دانشجویان مخالف غیرحزبی (یعنی دانشجویانی که به هر ترتیب عضو احزاب سیاسی مخا

صنفی را -سیاسی-بخش بزرگی از مطالبات اجت�عیدهند ها را تشکیل میاما گرایش چپی دارند) اعضای آن

تشکیالتی که پس از دو سال  است. ٤کلکتیوهای دانشجوییها ی معروف این تشکلکنند. �ونه�ایندگی می

از جانب دانشجویان » باید چگونه باشد؟یک سازمان دانشگاهی «پژوهش و مباحثه بر رس این مسئله که 
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آموزش برابر، رایگان، « شعار این تشکیالت حق گذاری شد.پایه ۲۰۰۶دانشگاه فنی استانبول (ایتو) در سال 

است. شکل فعالیت این سازمان مبتنی بر الگوی واحدهای محلی است. این » علمی و تحصیل به زبان مادری

ت شدید حزب عدالت و توسعه به واحدهای محلی آن با برگزاری مجمع به دلیل حمال  ۲۰۱۱سازمان در سال 

های واحدهای محلی خود را در قالب شکل عمومی خود در دانشگاه فنی خاورمیانه (اُدتو) متام فعالیت

اش را عنوان کرده های سازمانیاین تشکل در مانیفست خود ویژگیگرایی دموکراتیک درآورد. سازمانی مرکزیت

ه، کلکتیوهای دانشجویی ضّدفاشیسم، ضّدارتجاع، ضّدامپریالیسم و ا به مانیفست این گرو است. بن

ای و جو، تودهداری هستند. عالوه بر این، کلکتیوهای دانشجویی مستقل، مرشوع، مبارزهرسمایهضدّ 

 ٥»انشکدهجادوگران د«های مستقل دانشجویی، گروه فمینیستی معروف به یکی دیگر از تشکل اند.دموکراتیک

است که  ٦خواههای جوانان آزادیگام با جریان موسوم به انجمنهای متحد و هماست. این گروه یکی از گروه

های جنسی را گروهی است که مطالبات زنان و اقلیت» جادوگران دانشکده«در هشت شهر فعالیت دارند. 

های جنسی و افشای سوءاستفادهها کشف، تشخیص های اساسی آنکند و یکی از فعالیت�ایندگی می

 های جنسی است.لیه زنان و اقلیتع از جانب اساتید و دانشجویان (تعرضات و تجاوزات)

این التحصیالن دانشگاهی است. ی فارغآخرین شکل فعالیت دانشجویی در ترکیه عضویت در اتحادیه

که فضایی فراهم دارند عالوه بر اینها یا دفاتر مشخصی ها ساخت�نها که خود خارج از دانشگاهاتحادیه

التحصیالن امروز بتوانند در آن گرد هم جمع شوند، سخ�انی برگزار کنند و آورند تا دانشجویان دیروز و فارغمی

ی یک دانشکده را فراتر از دیوارهای آن های جدید و قدیم به وجود آورند و سنت دیرینهارتباطی میان نسل

و  ها یا ح�یت از حقوق دانشجویاندر سازوکارهای دانشگاهی مثل برگزاری جشن وانندتتوسعه دهند، می

های مدنی باسابقه (تأسیس یکی از تشکل ٧التحصیالن ملکیهی فارغمداخله کنند. مثالً اتحادیهالتحصیالن فارغ

ی مرکزی آنکارا هاترین خیابانطبقه در یکی از شلوغ) در ترکیه و آنکاراست که ساخت�نی سه۱۹۴۶ به سال

». مکتب ملکیه«های خربی مرتبط با امور دارد و محلی است برای تجمع، اعرتاض، سخ�انی یا برگزاری کنفرانس

شهیر ی دیگر در شهرهایی مثل استانبول، ازمیر، آدانا، بورسا، آنتالیا و اسکیشعبه ۱۳این اتحادیه همچنین دارای 

ی علوم سیاسی شده از دانشکدهگرای اخراجدو تن از اساتید چپمدیریت این اتحادیه اینک در دست است. 

است و در این روزها که اساتید اخراجی حق ورود به دانشگاه را ندارند، این اتحادیه در قالب برگزاری سخ�انی 

 کند.شده دعوت به همکاری میو نشست از اساتید اخراج

 

 انیتوان سازماساتید دانشگاه در ترکیه: خصم قدرت و 

ها فهم کرد. از های ترکیه را باید در امتداد خودمختاری دانشگاهدر دانشگاه و استادیارها وضعیت اساتید

ی خودمدیریتی را تا حدی به رسمیت شناخته، یا به عبارتی در نتیجه جایی که سیستم دانشگاهی ترکیهآن

به راحتی در سازوکارهای داخلی  توانندها �یمبارزات دانشگاهیان مجبور به پذیرش آن شده، دولت

گیرند مجبورند با های مخالف مداخله کنند و زمانی که تصمیم به چنین کاری میها، مشخصاً دانشگاهدانشگاه
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7. Mülkiyeliler Birliği 



که در ترکیه ویژه آندانشجویان و اساتید مواجه شوند. به ییافتهسازمان انواع و اقسام اعرتاضات و تحصنات

با بیش از  ٨»کشان علم و آموزشسندیکای زحمت«ی فراوانی داشته و امروزه سنت سندیکایی هم قدرت تاریخ

ترین سازمان صنفی مدافع حقوق معل�ن و اساتید دانشگاه است. اصلی کشورهزار عضو در رسارس  ۱۳۰

شوند و به های اعرتاضی این سازمان در آنکارا جمعیتی یکی دو هزار نفری حارض میمعموالً در گرده�یی

ی اردوغان گرانههای رسکوببارها به سیاست» وضعیت اضطراری«ی دلیل ظرف یک سال گذشته در دوره همین

امکان به دلیل ها در شکلی انبوه واکنش نشان داده است. عالوه بر این، ای آنعلیه اساتید دانشگاه و اخراج فله

-م وجود یک سیستم گزینشیی خود اعضای علمی آن دانشکده و عدگزینش اساتید دانشگاه به وسیله

ها، فمینیستعلویان، ها، های غیرحاکم مثالً سوسیالیستایدئولوژیک مرکزی، اساتیدی با ایدئولوژی

ها و غیره امکان بیشرتی برای حضور و فعالیت در دانشگاه دارند. بخشی از این اساتید ها، لیربالآنارشیست

ی عضویت در واسطهها بهاشته باشند اما اکرثیت آنممکن است در گذشته یا امروز تعلقات حزبی هم د

 ی مدنیگرا در جامعهکه خود اساساً یک سازمان مخالف و چپ» کشان علم و آموزشسندیکای زحمت«

اند. قدرت این سندیکا به حدی است که حتی پس از اخراج شود دارای هویت سیاسی مشخصیمحسوب می

سوم -ه اعالم کرد که تا پایان فرآیندهای قضایی علیه اعضای خود دوهای عضو آن از دانشگاشدن آکادمیسین

ی اساتید از هر چهار نفر یس این سندیکا، در هنگام تصفیهی ریپرداخت خواهد کرد. طبق گفته ها راحقوق آن

 اند.نفر از اعضای آن اخراج شده ۸۷۲اخراجی یکی عضو سندیکا بوده است و مجموعاً 

راهی و ، همترکیه، برخالف ایران هایبرخی از دانشگاه ی اساتید درای برجستههیکی دیگر از ویژگی

مخالف  گوناگون است. به عبارت دیگر، اساتید هایو ابتکارعمل های مردمیها با جنبشهمبستگی واقعی آن

خارج از های اجت�عی پای جنبشکنند پابهرا دارند که سعی می» روشنفکر عام« واقع ویژگیدر ترکیه به

. ب آکادمیک خود را هم بزنندو در صورت لزوم قید مناص های دولت مقاومت کننددانشگاه در برابر رسکوب

دانشگاه آنکارا شود بودند » جیبهجه«شورش قصد داشت وارد پردیس در سال گذشته، زمانی که پلیس ضد مثالً

شان خونی شد و ستادند، کتک خوردند، صورتشورش ایدانشجویان در برابر نیروهای ضدّ  پایاساتیدی که پابه

یران صدق در اها تأثیر گذاشته بود. چیزی که مطلقاً در مورد اساتید دانشگاه آور در حد خفگی بر آنگاز اشک

فرار را بر قرار  م که در رشایط مشابهیم مطمئنیدارشان و گرایشات سیاسیها کند و با شناختی که از آن�ی

 دهند.ترجیح می

 های فیزیکی علیهی اساتید مخالف در ترکیه البته تنها محدود به درگیر شدن در مقاومتجویانهیژگی مبارزهو

، در چهارچوب ۲۰۱۶در سال در تظاهرات اعرتاضی نیست. بخشی از این اساتید،  کتشورش یا رش ضدنیروهای 

مردم و جهانیان اعالم کردند که  است خطاب به عموم» های طرفدار صلحآکادمیسین«ای که معروف به بیانیه

ها یعنی اساتید دانشگاه در برابر این دفاع زده و آنعام مردم بیدولت ترکیه در مناطق کردنشین دست به قتل

ی امضای همین شوند. البته در نتیجهمانند و با خاموشی خود رشیک این جرم و جنایت �یستم خاموش �ی

حزب عدالت و توسعه از دانشگاه اخراج شدند، » احکام حکومتی«از طریق بیانیه صدها استاد و استادیار 

فروشی و فروش کتاب ای هم به دستمتأسفانه چند استادیار به دلیل نیازهای مالی خودکشی کردند و عده

محکوم کردن ای بدهند در مورد روی آوردند. ش� تصورش را بکنید جمعی از اساتید دانشگاهی در ایران بیانیه

8. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen)



دستان و در کشورهای منطقه یا در مورد رسکوب جنبش دی ماه تهی» زع�ی قوم«ی های ماجراجویانهسیاست

خواهند رشیک این جرم و جنایت باشند. ای کاش که چنین چیزی به اطالع عموم برسانند که با سکوت خود �ی

شود و در برابر مان کوبیده میمهپتک واقعیت بر جمج ،افتاد ولی متأسفانه پس از چند لحظه خیالاتفاق می

دادن به قضایا طلب شفقت و فیصله» زع�ی قوم خویش«کنند که از قد علم می» رادیکالی«مان اساتید چش�ن

سوزانه و و صلح پایدار دارند و البته این مطالبات را هم نه با صدایی بلند و با لحنی منتقدانه، که با ژستی دل

، تشکیل گروهی به نام آنکاراهای اساتید اخراجی در یکی دیگر از ابتکارعمل کنند.ادا می» وارفدایت شوم«

شناسی و تئاتر گرفته تا های مختلف علوم انسانی، از جامعهبود که در آن اساتید رشته ٩»آکادمی خیابانی«

های در پارک اجت�عی روز-حول موضوعات سیاسی گفتارهای خودی درسعلوم سیاسی و حقوق رشوع به ارائه

 ها شد.بال نسبتاً خوبی هم از آنو استق عمومی کردند

 گیریبه جای نتیجه

نسبت آکادمی و سیاست در ایران و ترکیه را باید در نسبت با کلیت ساختار سیاسی حاکم بر دو کشور و به 

جایی که  سیاسی و نیز قدرت ساختاری مخالفان فهمید. در-های اجت�عیتبع آن برخورداری از آزادی

های دانشجویی/اساتید غیرحکومتی، سندیکاها و شوراهای ها، گروهتشکل، های کنشگری، یعنی احزابمیانجی

های اجت�عی از جمله دانشگاه نیز ازای فعالیت سیاسی در متام عرصهصنفی رادیکال قدرمتندتر باشند مابه

های اجت�عی مختلف، یابی از گروهنه تشکلگو یران، جایی که تا حد زیادی حق هر شود. در اتر میمتفاوت

ها و شوراها و اعضایشان ها، سازمانازجمله دانشجویان و اساتید، سلب شده و در صورت وجود نیز آن تشکل

ای صنفی در دانشگاه تنها بر دوش عده-تحت شدیدترین بگیروببندها قرار دارند، بار سنگین مبارزات اجت�عی

ها و گیرد که یا در شوراهای صنفی دانشکده و خوابگاه و یا در قالب گروهقرار می از دانشجویان غیرحکومتی

تر از آن، عدم های ایران، و مهمواقع رادیکال در دانشگاهکنند. عدم وجود اساتید بهفعالیت می نرشیات مستقل

شان در د و از حقوقهای صنفی مستقل که بتوانند دست به سازماندهی اساتید بزننوجود سندیکا یا سازمان

ویژه کسانی که به های دولت محافظت کنند، سبب شده که اساتید دانشگاهی در ایران، بهدرازیبرابر دست

های روشنفکران ترین بخششوند، یکی از ارتجاعیبه خورد عموم ملت داده می» رادیکال«عنوان اساتید 

ی در هر کجا انسان خوب و بد وجود دارد، ثنای قاعدهاستارگانیک طبقات حاکم را تشکیل دهند. کسانی که، به

شکسنت رسکوب و درهم های تئوریکمایهدستاند و با پول مردم، در حال کاسبی با دانشها قریب به اتفاق آن

 کنند.ها را فراهم میه�ن انسان

9. Sokak Akademisi
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