
یکی از دردهای مهم و مشکل ما…]این است که[ دچار آشفتگی فکری هستیم و باید از این آشفته فکری نجات پیدا بکنیم. باید اهل فکر 
بشویم. فکر هم اگر بخواهد بشود باید اهل پرسش باشیم و پرسش هم اگر بخواهیم داشته باشیم، باید فضای آزاد و امنی وجود داشته باشد

وژیه   دانشجویان     ورودی   سال    96

مجمع اسالمی دانشجویان

گاه سمنان دانش

به همراه معرفی تشکل 

یکی از دردهای مهم و مشلک ما…]این است که[ دچار آشفتگی 
فکری هستیم و باید از این آشفتگی  فکری نجات پیدا بکنیم. باید 
اهل فکر بشویم. فکر هم اگر بخواهد بشود باید اهل پرسش باشیم 
و پرسش هم اگر بخواهیم داشته باشیم، باید فضای آزاد و امنی 

وجود داشته باشد

یکی از دردهای مهم و مشکل ما…
]این است که[ دچار آشفتگی فکری 

هستیم و باید از این آشفته فکری 
نجات پیدا بکنیم. باید اهل فکر 

بشویم. فکر هم اگر بخواهد بشود باید 
اهل پرسش باشیم و پرسش هم اگر 

بخواهیم داشته باشیم، باید فضای 
آزاد و امنی وجود داشته باشد

انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم 
می ماند، هر چند قاتل!؛ لیکن آدمی که در 
مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی 

می کند، دیگر آدم نیست
                                                      دکترعلی شریعتی

گاهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
نو موج 
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سخن سردبیر...
مفتخريم در اولين روزهايي كه قدم هاي پر مهرتان جان تازه اي به منزل گاه انديشه بخشيده 

است در خدمتتان هستيم
 شايد اولين سوال هايي كه از ذهن هر دانشجويي تراوش مي شود از اين نوع باشد كه مگر 

مي شود در فضايي كه يكايك نقاط آن از انديشه لبريز است نينديشيد؟
از انديشه هاي متفاوت است  مگر مي شود در مكان مقدسي همچون دانشگاه كه مملو 

مسئوالن و دانشجويانش در حذف انديشه هاي مخالف گوي سبقت را از هم بربايند؟!
 ما اميدواريم با احترام به انديشه هاي همه ساليق پرتوهاي آزادي بر ساحت دانشگاه تابانده 

شود 
و ايمان داريم مسير دست يابي به آزادي با رعايت اين جمله هموار تر از گذشته مي شود

"حفظ حرمت آزادي انديشه ، تضمين كننده ي آزادي كل كشور است"ميرحسين موسوی

رد شهر خبری نیست!

ر میکنم هب از ما بهتران که حسابی از خجالتتان رد خواهند آمد. اما بنا رب عادت این ایام، من هم نوشته ام را با روی خوش و  کات و خوشامد گویی را واگذا تبری

سخنان فریبنده  آغاز میکنم ات ذوقتان کور نشود.

ی گرم رد روزاتن مبارک. گاه و دو وعده غذا پس، جشن و کالسور و خواب

اما از این اه که بگذریم روزی روزگاری پیرزنی هب دو بچه که رد جنگل گم شده بودند پناه داد و هب خرج خودش ربایشان معلم گرفت ات با سواد شوند چهار سال 

بعد که دیگر حسابی با سواد فرهب و تن رپور شده بودند آن اه را رب روی گاز نیم زپ کرد و خورد.

هن آن که بگویم بعد از آن همه بگیر و ببند کنکور حاال نباید نفس راحتی بکشی،هن! میگویم فقط زیاد نکش!

یا مثال پینکیو میخواست ربود مدرهس آدم بشود سر از سیرک ردآورد، هب آن حیوان نجیب تبدیل شد و بعد هم رفت سربازی نهنگ خوردش.

گاه نیست،هن!فقط میگویم لباست را دو دستی بچسب که آن را کم و زیاد نکنند.آخر ابالغیه است دیگر! گاه ما دانش هن این که بخواهم بگویم دانش

البته از حق نگذریم جنبه اهی مثبتی هم دارد مثال)بین خودمان باشد( روز دانشجو که بشود ربایتان حامد همایون هم پخش می کنند و این گوهن است که 

ی آرمان خواه و نقاداهن ی زبرگ نیا و شریعت رضوی و قندچی اه. گاه میشوند صدا بلندگویی اهی سراسر دانش

یعنی آن که از این هب بعد دیگر خوب حواست هب همه چیز باشد.حواست باشد که  چهار سال بعد که مدرکت را رد دست گرفته ای خودت را رد این بیابان 

شته باشی جا نگذا

گمراهنند هب بازار طمع راهسپار

ری نیست غافل از آن شرف جنس خریدا

ر رسمی ریچارد نیکسون معاون  پی نوشت:زبرگ نیا،شریعت رضوی و قند چی هس دانشجویی بودند که رد اتریخ 16 آرذ سال 1332 رد پی اعتراض هب دیدا

گاه تهران هب شهادت رسیدند همچنین از سرگیری روابط اریان با ربیتانیا، رد دانش
کا و  رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمری

سروش قربانعلی زادگان
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اردیبهشت ماه 76،گروهی از دانشجویان دانشگاه سمنان همگام 
با موج آزادی خواهی مردم ایران که درصدد حمایت از روحانی 
کمتر شناخته شده ای که بیشتر وقت خود را در کتاب خانه 
ملی گذرانده بود و مدت زمانی نیز بر مسند وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی نشسته بود برآمدند 

همان  آرمان هایش  که  بودند  شده  مردی  شیفته  ها  آن 
مطالبات  بر  مبتنی  حرف هایش  و  اسالمی  انقالب  آرمان های 

مردم و دانشجویان بود 

و  شد  شهر  شهره  بینی ها  پیش  تمام  خالف  بر  او  که  آنگاه 
رئیس جمهور، دانشجویان خود را اول راه دیدند و پیروزی در 
آن ها  کردند  تلقی  راه  که شروع  مسیر  انتهای  نه  را  انتخابات 
سعی کردند مطالبات خود را یادآوری کنند و آگاه بودند که 
مخالفان 20 میلیون رای مردم آرام نمی گیرند و تمام تالش 
خود را برای گرفتن کرسی هایی در بخش های مختلف حاکمیت 

می کنند

دانشجویان دانشگاه سمنان پس از فروکش کردن تب انتخابات 
احیای  برای  و  بازگشتند  دانشگاه  یعنی  خود  اصلی  خانه  به 
چهره رحمانی اسالم هیئت رهروان روح اهلل را تاسیس کردند 
نهادی مدنی  نبود  ادامه خال بزرگی را حس کردند،  آن ها در 
قدرت مند در جامعه که بتواند ارتباط روشنفکران و متخصصان 
فعالیت  لزوم  آن ها  شد  سبب  نماید  برقرار  جامعه  بدنه  با  را 
احیای حقوق  به  تا  بدهند  تشخیص  را  دانشجویی  تشکل  در 
خاک خورده دانشجویان بپردازند و صدای رسای آن ها باشند 

در گوش کم شنوای اقتدارگرایان و انحصار طلبان 

و  مطالبه گر  دانشجویان  ناپذیر  خستگی  تالش های  از  بعد 
آرمان گرا آن ها توانستند در سالگرد حماسه دوم خرداد تشکل 

مجمع اسالمی را پایه ریزی نمایند 

از  برگرفته  سمنان  دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  مجمع 
و  خود  پیشرفت  جهت  در  می خواهند  که  است  دانشجویانی 

جامعه خود گام هایی بردارند 

مجمع اسالمی دانشجویان در این 19 سالی که از عمرش می 
گذرد همواره سعی کرده در مسیر حق گام بردارد اما هیچ گاه 
باطل  تمامی  به  را  مقابل  و طرف های  تمامی حق  به  را  خود 
تعریف نکرده است و همواره بر این عقیده بوده است که تضارب 
آرا و نگرش  های متفاوت می تواند به دانشجویانی که سعی در 

رشد فکری و اندیشه خود دارند کمک وافری نماید

مجمع اسالمی لزوم اولیه کار تشکیالتی را اخالق می داند و 
اعتقاد دارد رعایت اخالق علی رغم تمام اختالفات در زمینه های 

گوناگون با تشکل های دیگر دانشگاه الزامی است. 

و هیچ گاه به خود اجازه نداده است و نخواهد داد با توهین و 
تخریب به شخصیت های هر گروه و جناح نزد بعضی از ارگان ها 

و نهادها دارای قرب و منزلت شود.

در  اما  است  دانشجویان مصمم  احیای حقوق  راه  در  اگر چه 
این راه چشم به یاری هیچ یک از ارکان حاکمیت ندوخته است 
طی  بیشماری  محدودیت های  ایجاد  سبب  امر  این  هرچند 

سالیان گذشته گشته است

و همواره بر خود واجب دیده است که صدای انسان های شریفی 
باشد که از داشتن هرگونه رسانه ای محروم هستند 

و تالش کرده و خواهد کرد که صدای کارگران ، زنان و اقوام 
باشد،آنان که به ناحق سالیان درازی است از حقوق اولیه خود 

نیز محروم اند.

و همواره کوشیده است در مسیر قانون گام بردارد اما هرگاه 
از  تخطی  در  سعی  مربوط  مسئوالن  که  است  کرده  احساس 
این  به  مصالحه  و  مالحظه  بدون  دارند  خود  وظایف  و  قانون 
امر اعتراض کرده است زیرا تنها راه پیشرفت جامعه را اجرای 

قانون می داند.

با  جدید  تحصیلی  سال  این  در  داریم  آن  امید  آخر  در  و   
دغدغه هایی  که  دانشجویانی  مستمر  و  صادقانه  تالش های 
برای رشد و بالندگی دانشگاه دارند بتوانیم گام هایی بلندی در 

راستای استیفای حقوق آن ها برداریم 

و  آرمان خواهانه  که همواره  است  دانشجویی جنبشی  جنبش 
تحول طلبانه با نیروی اصیل و مطالبه گر خود یعنی دانشجو پا 
در عرصه سیاست و اجتماع گذاشته و به نقد قدرت و حکومت 

می پردازد.
ماهیت خود  و  اصالت  به  نگاه  با  دانشجویی  و جنبش  جریان 
در  سیاسی  احزاب  از  کامل  استقالل  و  قدرت  از  دورجویی  و 
و  بازی ها  سیاست  بازیچه  هیچ گاه  و  بوده  خود  مطالبات  پی 
نبوده  قدرت  به  وابسته  نهاد های  و  احزاب  سیاست کاری های 

است که این هویت اصیل جنبش دانشجویی را می رساند.
دانشجو اهل پرسمان و شیوه انتقادی است و این ویژگی سبب 
می شود که دانشجو ستون روشنگری و روشن اندیشی جامعه 
خود باشد، چالش ستیزی، روحیه کنکاش گر و وارسی کننده 
دانشجو همیشه انگیزاننده هوشیاری دیگر مردمان جامعه بوده 

است.
که  آن  با  دانشجویی  جنبش های  که  می دهد  نشان  تاریخ   
رهبری)کاریزما( برجسته ای ندارند ولی کنش گری زیادی برای 
و  داشته اند  جامعه  در  چه  و  دانشگاه  در  چه  دگرگونی  ایجاد 
و  می کنند  دنبال  را  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  هدف های 
و  نیست  خاصی  امر  به  مختص  دانشجویان  انگیزه ی  و  هدف 

مطالبات مردمی اهمیت ویژه ای دارد.
تأثیری که مقاومت جبهه ملی بر روند بیداری مردم ایران و اوج  
گیری حرکت ضد استعماری و ضد استبدادی بر جای گذاشت، 
نه تنها با گذشت بیش از شش دهه رنگ نباخته است؛ بلکه 
آن حرکت خروشان هنوز در وجدان تاریخی ملت ایران و هر 
دانشجوی آگاهی موج می زند و بر جهانیان نیز آشکار می نماید 
که جریان دانشجویی ایران نسبت به امور سیاسی کشور خود 
و نیز آنچه نظام های حاکم برای مردم رقم می زنند که در اغلب 
موارد مردم در آن حضور و مشارکت اندکی دارند، حساس اند 
و در تغییر جامعه بسته بسوی جامعه ای باز و رها از استبداد 
و وابستگی و فقر مادی و فرهنگی و خشونت طلبی احساس 
 1۸ در  مبارز  دانشجویان  که  همانگونه  می نمایند.  مسئولیت 
نیز نسبت به سانسور مطبوعات و عدم اهتمام به  تیر 1۳7۸ 
حق آزادی بیان واکنش نشان دادند و سبب بازپرورش روحیه 

اعتراض مردمی در راه احیای حقوقشان شدند.
جنبش  فترت  پدیده  با  موقت  بطور  حاضر  حال  در  چند  هر 

ویژگی های  و  شرایط  جنبش  این  اما  مواجهیم،  دانشجویی 
نمادین خود را از دست نداده است و هرچندخسته اما پرامید 
باور  این  به دنبال بازگشت به روزهای روشن خود است و بر 
خود  تنگ نظرانه  روند  بر  نمی توانند  اقتدارگرایان  که  است 
نسبت به بدنه پویای دانشگاه ادامه دهند. چرا که هرگاه نظامی 
منتزع از ملت تعیین هدف کند و بخواهد جامعه، کارپذیرانه 
اطاعت کند، در واقع هدفش نمی تواند نسبت به واقعیت های 
آن  به  نسبت  جامعه  لذا  نباشد.  گسسته  بند  از  بند  جامعه، 
مدنی  نهادهای  پاسخ یابی  عدم  صورت  در  و  می گردد  بیگانه 
از سمت حاکمیت مبارزات اصالح طلبانه توأم با صلح خویش 
که  پیدا می کند  گرایش  رادیکالیسم  به سمت  و  رها کرده  را 
می تواند صدمات جبران ناپذیری را داشته باشد. به دلیل این که 
خاستگاه اجتماعی دانشجویان از پایین ترین الیه  های اجتماعی 
تا باالترین آن را دربرمی  گیرد و این پراکندگی پایگاه اجتماعی- 
اقتصادی دانشجویان، آنها را در برابر نیازها و مطالبات قشرهای 
دارد  انتظار  جامعه  که  همانگونه  و  داده  قرار  مردم  متفاوت 
زبان دانشجویان مطرح  از  زبانی گویا  با  تاریخی اش،  مطالبات 
به  انتقال آگاهی  با  شوند، حامالن جنبش دانشجویی همواره 
خاستگاه های اجتماعی خویش، وظیفۀ اقناع الیه  های مختلف 
اجتماع را درخصوص امکان برآورده شدن مطالباتشان از طریق 
تغییر روابط بین مردم و دولت در تحقق آزادی، دموکراسی، 

حقوق بشر و عدالت اجتماعی، برعهده دارند.
هر جنبش دانشجویی با ورود به چالش های فرهنگی و گزاره های 
سیاسی با پیش آگاهی، خود را آماده پذیرش رخدادهای ناگوار 
که  می کند  پرداخت  بسیاری  هزینه های  دانشجو  و  می کند 
خصلت  این  و  می شود  آن  درازمدت  سکوت  به  منجر  گاهی 
نهادینه  با  دانشجویان  است  امید  است.  دانشجویی  جنبش 
کردن مقاومت در برابر ظلم و استبداد، در پی مطالبات خود 

باشند و امید ها را در دانشگاه همچنان زنده نگاه دارند.

محمدحسین کالنی علی اکبر بیدقی

معرفی مجمع اسالمی دانشجويانآغاز کنش گری های اجتماعی و مسئولیت ها و وظايف
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بسیار می تواند خطرناک باشد این است که فعالین دانشجویی 
سیالیت این جریان را نادیده گرفته و بر حفظ معادالت سابق 
از  برخی  که  کنند. هرچند  اصرار  زمان جدید  در  این جریان 
اصول و قواعد ویژگی های لم یتغیر جریان دانشجویی است اما 
در عین حفظ این پی بناها انعطاف پذیری و انطباق تشکل های 
بسیار  آن  جدید  معادالت  و  مناسبات  فرهنگ،  با  دانشجویی 
حائز اهمیت است. ارتجاع و عدم پویایی یک تشکل دانشجویی 
انزوای آن تشکل در دانشگاه و  موجب دلزدگی اعضای آن و 

خارج از آن می شود.
در برخی از موارد اندیشمندان مختلف، جریان دانشجویی در 
کشور را تنها تشکیالتی برای تمرین دموکراسی و خودسازی های 
منطبق با زمان می دانند. سوای از نقدهایی که می توان به این 
نوع نگاه به این بنیه عظیم اجتماعی برآمده از دانشگاه داشت 
برخی  ساختارشکنانه  رفتارهای  در  را  تحلیل  این  بن مایه  اما 
خودبینی ها  خودرایی ها،  یافت.  می توان  دانشجویی  فعالین  از 
تشکل،  اعضای  دیگر  به  نسبت  برخی  پایین  به  باال  از  نگاِه  و 
در  کنشگر  نهاد  یک  از  دانشجویی  تشکل  شأن  تنزل  موجب 
سطح ملی به یک کارگاه تمرین دموکراسی می شود. برنتابیدن 
در  شخصی  جهت گیری های  و  سالیق  اعمال  مخالف،  صدای 
یک  نابودی  بذر  می تواند  تشکیالت  فعالیت  یا  و  اداره  نحوه 
تشکل دانشجویی را بر زمین حاصل خیز تفرقه، حسادت، کبر 
و غرور بپاشد. بالشک وقتی افراد تشکل در گرداب درگیری ها 
خود  اصلی  رسالت های  از  می شوند  اسیر  خود  اختالفات  و 
این آفت پرتکرار موجب تنزل جایگاه و قوای  بازمی مانند که 

اثرگذاری تشکل های دانشجویی شده است.
دام  در  گیرافتادن  دانشجویی  تشکل های  آسیب  های  دیگر  از 
سیاست است به طوری که تشکل و اعضای آن را از فعالیت های 
پویایی  دارد. حال آن که آن چه  نگه  اجتماعی دور  و  فرهنگی 
هرچند  است.  فرهنگی  فعالیت های  می کند  حفظ  را  تشکل 
فعالیت فرهنگی موانع و مسائل سخت تری دارد اما یک تشکل 
و  ابتر  نهاد  یک  اجتماعی  و  فرهنگی  رشد  بدون  دانشجویی 

ناکارآمد است.
عدالت  دانشجویی  راستین  تشکل های  آرمان های  دیگر  از  اما 
اقتصادی،  اجتماعی،  بندی  طبقه  بدون  جامعه  یک  تحقق  و 
این  دارای  باید  خود  تشکل ها  این  رو  ازین  است.  فرهنگی  و 
ویژگی باشند. در یک تشکل دانشجویی شکل حرکت باید به 
صورت موازی باشد نه هرمی. در واقع جریان دانشجویی امروز 
با ساختاری بوروکراتیک است که  اسیر اساسنامه هایی  هرمی 
نوع  این  می شود.  تشکل  اعضای  طبقه بندی  موجب  واقع  در 
ساختار گرچه مزایای زیادی دارد اما معایبی چون عدم اِعمال 

خرد جمعی در بسیاری از موارد و ایجاد بستر برای خودکامگی 
آفت  دانشجویی  تشکل  یک  برای  می تواند  که  دارد  فردی 
خطرناکی باشد. همچنین گاها میل رسیدن به رأس هرم نیز 

می تواند موجب اختالفات و درگیری های آسیب زا شود.
اما  است  داشجویی  تشکل  یک  اعضای  ویژگی  از  آرمانداری 
فعالین دانشجویی نبایست هرگز در دام خود بزرگ بینی اسیر 
خود  عمدتا  دانشجویی  فعالیت  چندماه  از  پس  یعنی  شوند. 
برخی  در  و  می کنند  معرفی  فکری  جریان  یک  به  وابسته  را 
موارد خود را حتی با چگوارا، زیگمون فروید و ... همسنگ و 
لذت در  از  ناشی  توهمات  این  زندگی در  هم ترازمی بینند که 
کانون توجهات بودن نه تنها موجب آسیب به تشکل و افتادن 
و  عقالنیت  از  بدور  تصمیمات  اتخاذ  و  افراط  ورطه ی  در  آن 
هزینه زا  و  خطرناک  نیز  فرد  خود  برای  که  می باشد  واقعیت 
بین  در  ایدوئولوژیک  واهی  مرزبندی های  ایجاد  بود.  خواهد 
دانشجویان درحالی همه آن ها در مسیری مشترک و به دنبال 

هدفی مشترک هستند امری بس عبث و آسیب زا است. 
از  نبایست  این است که فعالین دانشجویی  مسئله مهم دیگر 
جوش و خروش سیاسی جامعه عقب بمانند بدان معنی که در 
اتخاذ راهبرد آوانگارد تر از جامعه باشند. متاسفانه در چندین 
سال اخیر همیشه این جامعه بوده است که جریان دانشجویی 
با خود کرده است در حالی که در عصر  به همراهی  وادار  را 
تعیین  برای  که  است  دانشگاه  این  دانشجویی  جریان  آرمانی 
راهبرد و خط مشی سرخط تحوالت قرار می گرفت. شاید امروز 
جریان دانشجویی رسالت بزرگی در مسیر تحولخواهانه ای که 
مردم از سال 92 آغاز کرده اند داشته باشد. امروز که تقریبا تمام 
پست هایی که قانون اساسی به مردم اجازه می داد در انتخابات 
باید  افتاده است. جریان دانشجویی  ها به دست اصالح طلبان 
بکوشد با نقد بّرنده خود مسیر امید را برای مردم هموارتر کند 
تا پاالیش گزینه ها را در ادامه مسیر ممکن و آسان تر کند. جدا 
ماندن و دور ماندن از این خیزش اصالح   طلبانه ملی که البته 
نقدهای بسیار فراوانی به آن وارد است موجب اسارت در بند 

افراط و انفعال خواهد شد.
درنهایت آن چه امروز جریان دانشجویی به آن نیاز دارد حضور 
افرادی جدی، اخالق مدار و دارای قوای تحمل نظر مخالف است. 
فعالینی که خود وارث سابقه های درخشان چندین ساله اند. که 
در مورد مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان که از تولد 
19 سالگی اش گذر کرده است؛ سراسر غرور و پایمردی است. 
تشکلی که همواره آزاد و آزاده زیست کرده است و در آینده بر 
بال همای پیروزی غریو آزادی سرخواهد داد. غریوی که مژده 

گسستن بندها و پرکشیدن در آسمان رهایی است. 

برنامه های مجمع اسالمی دانشجويان

فرهنگیاجتماعیسیاسی
هرچند در نگاه عموم دانشجویان 
معطوف  تشكل ها  فعالیت  عمده 
است  سیاسی  فعالیت های  به 
دانشجویان  اسالمی  مجمع  اما 
زیادي  اهتمام  فعالیت  آغاز  از 
داشته  فرهنگی  فعالیت های  به 
است هرچند در این راه با موانع 
مجوز  عدم  جمله  از  بیشماری 
برنامه های  از  بسیاری  لغو  و 

فرهنگی مواجهه شده است

مجمع اسالمی با توجه به خاستگاه 
پیگیر  همواره  خویش  اجتماعی 
اجتماعی  مطالبات  و  دغدغه ها 
حضور  با  برنامه هایی  است.  بوده 
زمینه  های  در  میهمانان متخصص 
کارگران،  زنان،  جمله  از  مختلف 
همواره  و...  اجتماعی  جنبش های 
اسالمی  مجمع  فعالیت های  از 

دانشجویان بوده است.

مجمع اسالمي دانشجویان همواره 
کوشیده است برای افزایش آگاهی 
به  اقدام  دانشجویان  سیاسی 

برگزاري برنامه های سیاسي نماید.
برگزار  مباحثه ها  و  مناظره ها 
با  این تشكل همواره  شده توسط 
استقبال پرشور دانشجویان همراه 
مطالبه  و  پرسشگری  است.  بوده 
گری از میهمانان مسئول نیز بخشی 

از اهداف این برنامه ها است.

تحقق آرمان های انقالب خاصه در زمينه 
عدالت و آزادی با حضور دکتر علی مطهری

١٠ آبان ٩٥

تبين نقش جنبش دانشجويی در جنبش های 
اجتماعي با حضور سوسن شريعتي

 ٢٥ آذر ٩٣

شب شعر با حضور عليرضا آذر 

١٠ مهر ٩٥
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یکی از ویژگی های اصلی انسان این است که همواره می  تواند خودش را با شرایطی که در آن قرار گرفته، تطبیق دهد و متناسب با تغییرات ایجاد شده در 
خودش نیز تغییرات الزم را ایجاد کند. آشنایی با ویژگی های محیط جدید و داشتن ذهنیت واقعی از شرایط پیش رو، می تواند در تسهیل این تطابق نقش 

موثری داشته باشد.
ساعات زیادی از عمر ما در محیط های آموزشی صرف می شود اما محیط دانشگاه خود تفاوت های چشمگیری با تمامی دورانی که یک دانش آموز تا به حال 
تجربه کرده است دارد، دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی محل تجمع صنفی و علمی نخبگان و حامل فرهنگ آنان است؛ ودانشجو عصاره نظام تعلیم و 

تربیت و فرهنگ حاکم بر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور است.
تمام اجزا و عنصر هویت دانشجویی مانند هویت علمی، هویت اجتماعی و هویت سیاسی، خود را در هویت نمادین نشان می دهند. هویت نمادین از آن جهت 
است که دانشجویان در جامعه نقش الگو را دارند؛ انتظار جامعه از نهاد دانشگاه همواره این است که جوانان را باتوجه به ابعاد مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی 
پرورش دهند تا نه تنها بتوانند مسئولیت های خطیر آن جامعه را بر عهده بگیرند، بلکه همچون الگویی مناسب دیگر افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهند. 
نقش تعیین کننده و جریان ساز دانشگاه ها در همراه کردن مردم با انقالب سال 57 شاهدی بر این نظر است. اما دانشجویان کنونی آیا توانسته اند پا جای پای 

دانشجویان آن سال ها بگذارند؟ آیا اساسا فضای امروز دانشگاه ها ادامه آن مسیر را طلب می کند؟
در سال های اخیر شاهد تداوم و تسری مناسبات دانش آموزی در محیط های دانشگاهی هستیم. ظهور نسل تازه ای از دانشجویانی که دغدغه سیاسی- اجتماعی 
چندانی ندارند و حتی به درس خواندن جدی هم نمی پردازند، تنها کنش آنها سپری کردِن دوره دانشگاه و گرفتن مدرک شده است و در تحول های روز جامعه 
نقشی ندارند. و یا نهایتا به دانشگاه به مثابه یک مدرسه ای نگاه می کنند که وارد آن می شوند تا به موقع در کالس ها حاضر شوند، درسشان را بخوانند و بیرون 
بیایند. در نهایت آن میزان آمادگی و تمایل برای پرداخت هزینه، مقاومت یا اینکه فرد خودش را دارای این پتانسیل ببیند که بتواند تغییری بزرگ در فضای 

پیرامون خودش ایجاد کند و یا تاثیری هرچند کوچک بر جامعه بگذارد به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
16آذری که با شهادت سه دانشجو نماد این جنبش بود، امروز با تعابیری چون ُجنگ شادی در برخی دانشگاه ها به طنز تبدیل شده است. با وجود چنین 
رکودی در فضای دانشگاه انتظار می رود دانشجو تا حدی در برابر سرنوشت خود و جامعه حساس باشد؛ نسبت به مسائل داخلی و خارجی و جریان های موجود 
از بینش و تحلیل سیاسی برخوردار باشد؛ دانشجو محافظه کار نیست،  کساني مثل مارکوزه مي گویند که طبقات اجتماعي به علت وابستگي به کار، شغل و 

درآمد، محافظه کاراند اما دانشجو چون کار و اشتغال ندارد، محافظه کار نیست؛ آرمان خواه است؛ و در راه آرمانش هزینه مي کند .
 »جواني« مهم ترین نکته ای است که درمورد دانشجویان جلب توجه می کند، در ادبیات مذهبي همواره گفته مي شود که دل جوانان براي پذیرش حق آماده  تر 
است. این زاللي و خلوص نیت جوانان ، از آنها انسان هایي »حق جو«، »حق گو« و صریح مي سازد. آرمان خواهي و حق جویي و دوري از مصلحت طلبي ویژگي های 

عمده نسل جوان دانشجو برای حرکت های اصالح گرایانه و حق طلبانه است. 
باید توجه داشت وجهی از سرنوشت هر ملتی، محصول ذهنیت و فضای روانی کنشگران سیاسی است. انتخاب با خودمان است یا تسلیم رکود و سکوت سیاسي 

می شویم و یا فضا ما را ترغیب کرده و با تقویت اراده و تعهد به هویتمان  به سمت استقالل دانشگاه حرکت می کنیم. 
 آنچه در این میان شایان توجه است، جنبش های دانشجویی برخالف احزاب سیاسی، متعلق به حوزه سیاست و قدرت نیستند بلکه متعلق به عرصه عمومی 
 جامعه می باشند و تفاوت های بسیاری با احزاب سیاسی دارند. جنبش دانشجویی الفبای کنشگری سیاسی- اجتماعی با  گفتمانی انتقادی، مطالبه گری و 
عدالت خواهانه فعالیت های خود را در دانشگاه ها پیگیری می کند. اگرچه شیوه بیان و نحوه عملیاتي شدن آنها از سوي دانشجویان با تحوالت جدي مواجه 

شده است . 
از آنجا که دانشجویان به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نه تنها 
تعلقی به قدرت ندارد بلکه نقد قدرت می کنند. فعالیت های آنان، متاثر 
بر دانشگاه  از رویکردها و سیاست های سختگیرانه مردان سیاست 
است، و به انحای مختلف می کوشد تا سیاست زدایی و کنش پذیری در 
شریان های جامعه جاری شود، که این رویکرد در شأن یک جامعه ی 

قانون محور نیست.
با وجود اینکه فضای سرکوب، غیرسیاسی کردن دانشگاه ها،غیرسیاسی 
شدن دانشجویان، اعمال سیاست های کنترل و بومی گزینی از سال 
۸۸ تا به امروز بیش از پیش ادامه یافته تنها روزنه امید برای دانشگاه 
وجود اقلیت دانشجویانی است که با از سرگذراندن فراز و نشیب های 
راستینشان  آرمان هاي  و  دغدغه ها  گسترده  تحوالت  و  گوناگون 

همچنان به قوت خود باقي مانده است. 

ستمدیده  خلقی  حرمان  از  برآمده  آوایی  مصدق؛  یا  مرگ  یا 
که توسط یک دانشجو روی دیوار دانشگاه نقش بست آن هم 
درحالی که دکتر مصدق آن پیشوای تمام عیار آزادی و رهایی 
توسط حکومت مستبد و دیکتاتور پهلوی، هم رنج و هم درد ملت 
تا مصدق در حصر  به سرمی برد. گویی  خود در حصر خانگی 
دانشجویی  را  این ملت  بغض  و  است ملت هم در حصر است 
در عبارتی کوتاه می شکند و چه آشناست این بغض، بغضی که 
امروزه دیگر شکستنش نمی آید. عبارتی که دو مفهوم اساسی 
در درون خود نهفته است. ابتدا شناخت، درک و نارضایتی کامل 
از احواالت موجود؛ تا آنجا که مرگ را به زیستن در آن شرایط 
ایران بدون محمد مصدق ترجیح می دهد و سپس عاملیت  و 
و جدیت در برخورد با چنین شرایطی است که مفهوم مبارزه 
را مطرح می کند. مصدق  پای جان  تا  با شرایط موجود حتی 
نام جاویدان این مرز و بوم است و مصدق های محصور بسیار، 
اما چیست که دانشگاه خالق، پرانگیزه و پویا را به دکان های 
مدرک فروشی و جایی برای راه فرار دولت ها به هدف کاستن 
از آمار بیکارها بدل کرده است؟ چرا دانشگاه دیگر نهادی مورد 
احترام و حائز شأن در بین جامعه نیست؟ و چرا دیگر دانشگاه 

بازوی قدرت مصدق های زمان خود نیست؟
موجب  مصدق  مکتب  با  آرمان داری  و  آرمان خواهی  پیوند    
بالندگی و کامرانی نهادی مدنی _علمی به نام دانشگاه شد. جریان 
حماسه سازی  همواره  خود  فعالیت  تاریخ  طول  در  دانشجویی 
کرده است که از نمونه های بارز آن می توان به حضور پررنگ 
در حمایت از جبهه ملی و دکتر مصدق و همچنین در فرآیند 
تیرماه  در  علی الخصوص  و  اصالحات  آن  از  پس  و  انقالب 
دانشجویی  پیشینه جریان  تعریف  در  کرد.  اشاره  سال 1۳7۸ 
با  آن  امروزین  وجه  قیاس  اما  است  شده  گفته  بسیار  سخن 
بسی حائز  آن،  از  و پس  ملی  در عصر جبهه  آرمانی اش  دوره 
اهمیت و راهگشا خواهد بود. هرچند در مقایسه این دو نسل از 
جریان دانشجویی نمی توان از تفاوت های حاکمیتی، اجتماعی 
و طبقاتی صرف نظر کرد. اما آنچه در این متن به آن پرداخته 
افکار  و  دغدغه ها، شرایط  تغییر  از  تفاوت های حاصل  می شود 

فعالین دانشجویی است.
بالشک متن این مقاله در مورد تشکل هایی است که رویکردی 
دارند. آن تشکل هایی  به مسائل  انتقادی و پرسشگرانه نسبت 
داخل  و  خارج  سیاسی  و  نظامی  نهادهای  به  وابسته  که 

از  برداشتشان  و  دانشگاه اند 
تملق  تنها  دانشجویی  فعالیت 
و تمجید است و یا به عبارتی 
پایگاه های نهادهای حاکمیتی 
در دانشگاه اند شاید یک تشکل 
تشکل  یک  هرگز  اما  باشند 

دانشجویی نخواهند شد. تفکیک تشکل ها با آرمان  های راستین 
اما تشخیص دانشجویی  از دیگر تشکل ها کار ساده ای نیست 

بودن یا حاکمیتی بودن آن ها زیاد هم دشوار نیست. 
دانشجویی  جریان  امروزین  مشکالت  و  مسائل  مهمترین  از 
سرگردانی و بالتکلیفی است. این جریان امروزه دارای راهبرد 
و نقشه راه تعریف شده ای نیست و گفتمان ها و مواضع اغلب یا 
با اصول و پی بناهای جریان دانشجویی متناقض است و یا در 
سطح یک تشکل دانشجویی مانده و مورد اتفاق تمام تشکل ها 
قرار نمی گیرد. در چنین شرایطی حضور افراد خالق و متفکر 
که از دغدغه و دانش الزم برای تعریف یک خط  مشی مناسب و 
مورد وثوق همه فعالین دانشجویی بسیار الزم و ضروری است. 
می بایست  نیز  دانشجویی  تشکل های  که  است  پرواضح  البته 
تمامی  تبیین  و  و بحث  آرا  تضارب  برای  آزادی  دارای فضای 
تفکرات و پیشنهادات باشند و ارجحیت خرد جمعی بر اندیشه 
فردی را متداوالً در دستور کار داشته باشد. نهادی که از اهداف 
می بایست  خود  است  آزادی  به  رسیدن  برای  تالش  بزرگش 
پاسدار این گوهر کمیاب در این عصر و زمانه باشد. تضارب آرا 
و اندیشه خود به صراحت موجب رشد سطح عملکرد سیستم 

و اعضای آن می شود.
نکته حائز اهمیت آن است که جریان دانشجویی یک جریان 
سیال است بدین مفهوم که اعضای آن برخالف احزاب، گروه ها 
و سازمان های سیاسی به صورت دائمی نیستند. عمر فعالیت 
یک دانشجو معموال از چندسال بیشتر نمی شود و جای خود را 
به دانشجویی جدیدالورود خواهد داد. این ویژگی باعث می شود 
تحوالت  برابر  در  قوی  بسیار  انعطاف  از  دانشجویی  جریان 
فرهنگی و اعتقادی در میان جامعه برخوردار باشد. این ویژگی 
عالوه براین وجه مثبت می تواند نتیجه منفی هم داشته باشد 
آرمانی اش  و  اصلی  مسیر  از  دانشجویی  جریان  انحراف  آن  و 
یا  و  سیاسی  احزاب  به  نزدیکی  چون  کجراهه هایی  به سمت 
که  دیگری  اتفاق  اما  بود.  خواهد  حاکمیت   تمجید  و  تملق 

سحر رمرودی

لزوم احساس تغییر از يك دانش آموز به يك دانشجودانشگاه از مبتدای مصدقي تا منتهاي رهايي
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مهدی کروبی: »دانشجویان و دانشگاهیان همواره در صف اول 
مبارزه با انحصارطلبی و قانون شکنی بودند و هیچ گاه ظلم و 
اجحاف در حق ملت بزرگ ایران را برنتافتند و البته متحمل 

هزینه های فراوانی شدند.«
از همان روزهای اول ورود فرد به دانشگاه، وی با تشکل های 
را  سیاسی  پسوند  آنها  از  برخی  که  می کند  برخورد  مختلفی 
یدک می کشند. اولین ابهام ها و سوال هایی که در برخورد با این 
تشکل ها ذهن دانشجو را درگیر می کند این است که دانشگاه 
باید علمی باشد یا سیاسی؟ چرا دانشجویان بیش از تمام اقشار 
جامعه در معرض سیاسی شدن هستند؟ لزوم فعالیت در چنین 

تشکل هایی چیست؟
برای پاسخ به سوال اصلی باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم 
که پتانسیل های مختص دانشجو چیست که او را به این اندازه 

به روند سیاسی شدن نزدیک می کند؟
فرد  به  منحصر  هیجانی  و  شور  شامل  دانشجو  سنی  شرایط 
نسبت به دیگر اقشار جامعه است، از طرفی گذار فرد از یک 
دانش آموز به دانشجو و تغییر فضای پذیرش بی چون و چرا به 
فضای جست و جو، تحقیق و پرسش گری زمینه روحی دانشجو 
برای قرار گرفتن در شرایط نقد سیستم سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی را فراهم می کند. دانشجو بر خالف دانش آموزی که 
تنها می آموزد بشنود و ببیند و آن را فرا گیرد، می آموزد هیچ 

چیز را بدون تحقیق، اندیشه و تحلیل نپذیرد.
دانش  انسانی  نیروی  زیادی  تعداد  دیگر جمع شدن  از سوی 
آموخته که برآمده از فرهنگ های مختلف و شرایط اجتماعی 
متنوع هستند زمینه برخورد اندیشه های متفاوت را در محیط 
عالوه  به  می نماید،  فراهم  دیگری  مکان  هر  از  بیش  دانشگاه 
آینده  برای  باید  دارد که  قرار  دانشجو در شرایط سنی  اینکه 
انتظار  مورد  زندگی  برای  را  شرایط  و  کرده  برنامه ریزی  خود 
خود فراهم نماید، همین امر سبب ایجاد حساسیت نسبت به 
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور می شود که در حکومت هایی 
که اقتصاد در دست دولت باشد و عرصه اجتماعی تنها صحنه 
ظهور و بروز ایدئولوژی حاکمیت باشد به خودی خود اقتصاد و 

فرهنگ نیز به سیاست گره می خورند.
چرا فعالیت سیاسی ؟

برای یافتن پاسخ باید در نظر داشت که جنبش های دانشجویی 
خود زیر مجموعه ای از جنبش های اجتماعی اند و جنبش های 
اصالح  نقد،  برای  موجود  وضع  از  نارضایتی  اثر  در  اجتماعی 
منظور  به  و  رویه  یک  از  رضایت  یا  و  انقالب  حاکم،  سیستم 

حفظ و جلوگیری از تغییر ظهور می کنند. در کشورهای توسعه 
همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  بودن  کمتر  یافته 
باز بودن بیشتر فضای سیاسی کشور سبب کمتر شدن شکاف 
نقد  برای  میان حکومت و مردم شده و عمال مسائل کمتری 
در  یافته،  توسعه  کشورهای  برخالف  می ماند .  باقی  اصالح  و 
کشورهای درحال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود مشکالت 
زیاد اقتصادی وکمبود رفاه اجتماعی فضا برای نقد و اصالح و 

گاهاً انقالب و براندازی بازتر می شود.
پس باید توجه داشت اولین عاملی که سبب ایجاد نارضایتی 
به  توجه  عدم  و  غلط  سیاست های  وسیله  به  مردم  میان  در 
خواست عموم مردم و پیش بردن سیاست  ها و روندهایی که 
حال  است.  حاکمیت  خود  می شود  معترض اند،  آنها  به  مردم 
مدنی  نهادهای  فعالیت  برای  سیاسی  فضای  کشوری  در  اگر 
باز باشد، فعاالن مدنی و نهاد های مختلف اجتماعی و صنفی 
می توانند  باشند  حاکمیت  از  مستقل  و  آزاد  فعالیت  به  مجاز 
باشند  حاکمیت  و  جامعه  معترض  اقشار  میان  پل  یک  مانند 
تا به حل مشکالت از طریق رساندن صدای مردم به حاکمیت 

کمک کنند . 
چه  نباشد  موجود  باز  سیاسی  فضای  کشوری  در  اگر  اما 
امنیتی  برخوردهای  سیاسی،  فضای  شدن  بسته  با  می شود؟ 
انتشار  از  جلوگیری  صنفی،  تشکل های  و  مدنی  نهاد های  با 
روزنامه ها، نشریات مستقل و منتقد و برخوردهای سخت گیرانه 
با فعالیت های فرهنگی و فعاالن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 
عمال هیچ نهادی برای رساندن صدای مردم معترض و منتقد 
و  حاکمیت  میان  شکاف  آنقدر  و  نمی ماند  باقی  حاکمیت  به 
طرح  و  نقدها  بروز  برای  حتی  فضایی  که  گشته  زیاد  مردم 

خواسته ها نیز نمی ماند.
در اینجا نقش دانشجو و جنبش دانشجویی به شکل و شمایل 
یک جنبش اجتماعی بیش از پیش به چشم می آید . در شرایطی 
دست  به  اجتماع  عرصه  در  انتقادی  و  اعتراض  هرگونه  که 
حکومت در نطفه خفه می شود ، نشریات مستقل وجود ندارند، 
فعاالن سیاسی-اجتماعی  و  منتقدان  و  تعلیق  نهادهای مدنی 
تنها  عنوان  به  دانشجویی  جنبش  می شوند،  الفعالیت  ممنوع 
است  تریبون  و  نشریات  اندیشه،  صاحب  که  مانده  باقی  نهاد 

تکلیفی سنگین تر از گذشته بر دوش دارد .
وظیفه دانشجو چیست ؟

دانشجو همانطور که از نامش پیداست وظیفه کسب علم و به 
کار گیری آن برای پیشرفت کشور را بیش از هر چیزی برعهده 
توسعه  برای  علمی  رشد  تنها  آیا  اینجاست  سوال  اما  دارد. 

همه  بر  حاکمیت  سیاست های  که  شرایطی  در  آیا  کافیست؟ 
است  تاثیرگذار  کشور  علمی  و  فرهنگی  اقتصادی  ،  عرصه های 
است؟  ممکن  توسعه  برای  علمی  روش های  تمام  بستن  بکار 
آیا در شرایطی که ساز و کارهای موجود به سمت البی گری 
به جای شایسته ساالری برای تعیین جایگاه افراد می رود بکار 

گرفتن شخصیت های علمی در جای خود ممکن است؟
پاسخ منفی به این سواالت است که دانشجو را مجاب می کند 
تا برای اصالح شرایط حاکم کاری بکند. وظیفه علمی دانشجو 
باید به قوت خود باقی بماند و نباید به آن آسیبی وارد شود. 
مسئولیت  جامعه  در  فرد  یک  عنوان  به  دانشجو  آن  بر  عالوه 
اجتماعی دارد، از طرفی دانشجو نسبت به دیگر اقشار جامعه 
به منابع و اطالعات دارد و همچنین دانش  دسترسی بهتری 

الزم برای فراگیری اندیشه های اصالح طلبانه را نیز داراست .
حاضر  که  باشند  حاکم  کشور  بر  جریاناتی  که  شرایطی  در 
حفظ  برای  بدهند،  اصالح  به  تن  شرایطی  هیچ  در  نیستند 
و  حاکم  شرایط  از  مردم  آگاهی  از  جلوگیری  و  خود  قدرت 
سانسور  به  سیاسی شروع  مسائل  به  آنها  توجه  کردن  تر  کم 
به  آنها  توجه  و  غیرضروری  مسائل  به  مردم  کردن  سرگرم  و 
را  واقعیات  اند.  داده  قرار  اولویت  در  را  روزمره اشان  زنگی 
آنطور که خود می خواهند تعریف می کنند، رسانه های مستقل 
زدن  با  می کنند  و سعی  می کنند  عموم خارج  از دسترس  را 
برچسب های ناروا بر کوچک ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی 
به  کامال  کشور  سیاسی  اوضاع  در  دخالت  صحنه  از  را  مردم 
تفکر  این  با  مردم  از  به طوری که جمع کثیری  دارند  نگه  دور 
باشند  داشته  موجود  شرایط  در  تاثیری  نمی توانند  دیگر  که 
برای  یا  و  شده  بی تفاوت  کلی  به  مسائل  گونه  این  به  نسبت 
جایگاه  و  شغلی  های  موقعیت  قبیل  از  خود  موقعیت  حفظ 
اجتماعی اظهار بی تفاوتی می کنند. در شرایطی که هیچ نهادی 

نارضایتی  صدای  ندارد،  وجود  اجتماع  از  برگرفته 
خالف  بر  نمی رسد.  حکومتی  نهاد های  به  مردم 
احزاب سیاسی که غالباً در ساختار حکومت تعریف 
اجتماعی  در عرصه  اجتماعی  می شوند، جنبش های 
تعریف می شوند، به همین دلیل از برخی مالحظات 
به دورند و اندیشه و خط مشی رادیکال تری نسبت به 
احزاب تعریف شده در حاکمیت دارند. به همین دلیل 
است که وجود احزاب سیاسی به تنهایی نمی تواند به 
درستی تضمین کننده بیان تمام مطالبات مردمی در 
این خال میان حکومت و مردم  باشد.  نزد حاکمیت 
نهادی پر می شود که شرایط جنبش  با حضور  تنها 

های اجتماعی را شامل شود . 
جنبش دانشجویی یک نهاد به دور از مداخله مستقیم 
احزاب سیاسی است، ممکن است جنبش های مختلف 
دانشجویی با خط فکری برخی احزاب سیاسی شکل 
و  قدرت  ساختار  در  نبودن  بدلیل  اما  باشند  گرفته 

اینکه هدفی برای تعریف شدن در بازی قدرت ندارد می تواند 
در  با  همچنین  باشد.  مدنی  نهادهای  برای  جایگزین  بهترین 
اختیار داشتن تریبون و نشریات و برخورداری از نوعی احترام 
شرایط  در  خویش  علمی  جایگاه  سبب  به  جامعه  در  نفوذ  و 
و  آگاهی رسانی  وظیفه  حاکم  سیستم  عوام فریبی  و  سانسور 
بازسازی فرهنگ مطالبه گری در میان اقشار مختلف جامعه از 

طریق گفتگو و اطالع رسانی را بر عهده دارد.
از  جلوگیری  برای  دانشجویی  جنبش های  مخالفان  مقابل  در 
انتشار آگاهی و برای مقابله با روند آگاهی رسانی و مطالبه گری 
می کنند  سعی  سیاست  و  علم  تقابل  شرایط  کردن  مطرح  با 
دانشجویان را از فضای سیاسی دانشگاه دور کنند و در مقابل 
با تقویت نهادهای زیر دست و مطیع امر خود و با سنگ اندازی 
بر سر راه تشکل های منتقد و معترض در تالش اند تا صدای 
اعتراض را خفه و تک صدایی به نفع خود را در دانشگاه حاکم 

کنند.
انجام  برای  نباید  دانشجو  مسؤلیت های  از  هیچ کدام  واقع  در 
دیگری مختل شود فقط در زمان ها و شرایط مختلف اهمیت 
هر کدام تغییر می کند. همان طور که گفته شد در شرایطی که 
فضای سیاسی باز حاکم است، رفاه اقتصادی و اجتماعی به طور 
نسبی حاکم است و روند روبه بهبودی در کشور شکل گرفته 
است. خواست، اراده و مطالبات عمومی مردم مورد توجه قرار 
شده  کمرنگ  انتقادها  و  اعتراض ها  خود  خودی  به  می گیرد،   
در  اما  می شود.  باز  بیشتر  دانشجویان  علمی  کار  برای  فضا  و 
شرایط نامطلوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نبود نهادهای 
پر   را  آنها  دانشگاهیان جای خالی  تشکل های سیاسی  مدنی، 
می کنند و ناخواسته اهمیت فعالیت سیاسی دانشجو بیش از 

پیش می شوند ولی هیچگاه مانع فعالیت علمی نمی شود.

محمدرضا قلی پور
دانشگاه محلي براي رشد علمي يا بالندگي سیاسي؟


