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راني ای دانشگاههاستيالي سوساني دانشجو٣ شماره هيانيب  

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                             تسيالي سوسانيدانشجو

  
 

  آنراموني شده پجادي ای و بحثهارازيره اعتراضات دانشگاه ش در باهيانيب
 

 ی صنفی دانشگاه ،عزل شوراسيي ری استعفااي عزل ري نظیلي که حول مسارازي دانشگاه شاني دانشجواعتراضات

  و توسعهزي ، تجهاني همه دانشجوی برانترنتي به ای دانشگاه ، فراهم آوردن امکانات دسترسی فعلسييدست نشانده ر

 را پشت سر گذاشته است که در ري نظی موفق و بروز به ده کيتا کنون نزد. به راه افتاده است ... خوابگاهها و 

 در يی هفته و شرکت توده و بدنه دانشجوکي از شي بی تا مدت زمانافتني تداوم ثي توان آن را از حی می کنونطيشرا

 اعتراضات در نيا.  محسوب داشت يیفق مبارزات دانشجو مورد و نمونه موکي هم به عنوان نجاياعتراضات تا هم

 دانشگاه که منجر به سيياعالم شده توسط ر" یمنشور اخالق" به رازي دانشگاه شاني دانشجوی قبلتراضاتادامه اع

 یروي نکيما به عنوان . ردي گی ، قرار مدي منشور گردني و لغو اانيتصرف کوتاه مدت دانشگاه توسط دانشجو

 آنها  اني و حامني ، معترضرازي شیگاهها دانشاني را به تمام دانشجوتي موفقني اعتراضات اني در اريرگ دمايمستق

.ميداري اعالم ماني تا تحقق تمام مطالبات دانشجویکوشش جمع مبارزه ونيا شرکت دریبرا گفته وعزم خود راکيتبر    

 ی نشانه هاني منجر شده است که البته نخستيیجو در سطح جنبش دانشیمي قديی به طرح بحثهارازي دانشگاه شحوادث

 هيانيآشکار گشت و صدور ب"  دانشگاه ی حوادث کوراموني پبرالي لاني دانشجوهيانيب " راموني که پیآن با مباحثات

بحث .  نمودگري دی بحثها را وارد مرحله انيراز اي اعتراضات دانشگاه شراموني وحدت پميسازمان ادوار تحک

 است ی صنفيی اعتراضات دانشجوتي ماهنکهيا:  مجادالت قرار دارد ني در مرکز ايیعتراضات دانشجومطالبات و ا

 در هرگام چرخش دي است و بایاسي ساي بماند و ی سطح باقني در استي بای و تداوم جنبش مني فعالتي حفظ امنیو برا

 ی و بر اساس سنت نظرستيالي سوسانيدانشجو ؟ ما به عنوان ابدي تر بی تر و انقالبیاسي سی سمت شعارهابه یتندتر

 انقطاب در ني دهد و ای به بحث می انتزاعی ، شکلقي طرني که طرح موضوع به امي خود اعتقاد داریو اجتماع

 نشان داده است که موج يی جنبش دانشجوارزات مبخيتار.   دهد ی خود را نشان نداده و نميی مبارزات دانشجوتيواقع

 : ابدي اني آغازگردد و جریاسي ساي ی صنفیتي با ماهی تواند حول موضوعاتی جنبش منيااعتراض و مبارزه 

 اني روزنامه به جرکي شدن لي دانشگاه تهران از همان آغاز در اعتراض به تعطی در کو١٣٧٨ رماهياعتراضات ت

 خوابگاه آغاز ی بد غذاتيفي ک دانشگاه اتفاق افتاد در اعتراض بهی که مجددا در کو١٣٨٢ ماهافتاد اما حوادث خرداد 

در اعتراض به قتل دو کارگر معدن در ) ١٣٤٤ (١٩٦٥ در سال هي در ترکيی دانشجومي تظاهرات عظنيگشت ؛ نخست

 يی دانشجوزشيخ.  قد علم کرداتو و نسميتالي ترک ، کاپزمي در مقابل فاشیآغاز شد و در مراحل بعد" کوزلو"منظقه 

 ی خوابگاههاني شده در آمد و شد بجادي ایتهاي محدودري نظیليتراض به مسا فرانسه در آغاز حول  اع١٩٦٨
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 از اندازه شي بی گذارهي و در مقابل سرمای بودن بودجه بخش دانشگاهنيي دختر و پسر، فقدان امکانات و پاانيدانشجو

 در ی ، جنگ افروزسميالي  امپرگري ديیبه حرکت در آمد و در فازها...  و ی اتمیرژ استفاده از انی طرحهایبرا

 یبي در غالب موارد ترکيی مبارزات دانشجوتي واقعبي ترتنيبد.  را نشانه رفت یستيتالي و مناسبات جامعه کاپتناميو

 تي را به موقعيی جنبش دانشجوخاي نکته است که آنچه تارني است ایهي اما آنچه بدردي گی سطوح را در بر منياز ا

 ی عمومی آن با جنبشهاافتني وندي ، پی و قشری آن از مطالبات صنفیه است فرارو اش در سطح جهان برکشاندیکنون

 استبداد ی در کشورهاژهي جنبش سنتا به ونکهيا.  کندی مفاي است که در مقابل کل جامعه ای آن و نقشیاسي، جنبه س

 شود و به ی میاسي مبارزه سري درگماي از دفاع از حقوق قشر دانشجو فراتر رفته و مستقدرنگ ی براني مانند ایزده ا

 اي است که گویهي بدی دهد ، نکته ای ملي را به جامعه تحوی فکرشرواني و پیاسي مبارزان سني اعتبار فعالترنيا

 نموده است ، آن را رازيان دانشگاه شي که اقدام به احضار دوازده نفر از دانشجورازيشهر ش" دادگاه انقالب  "یحت

 به نکهي عالوه بر ای مطالبات صنفبي ترتنيبد.  فهمدی وحدت ممي و سازمان ادوار تحکالبري لانيبهتر از دانشجو

 ی متي ارزش و اهمی توده دانشجو دارای سطح زندگی ارتقای به امکانات بهتر برایابيشکل درخود و در جهت دست

 کانال نکهي و هم اردي مدنظر قرار گيی شروع موج مبارزات دانشجوی برای جرقه امثابه تواند بیباشد ، هم م

 است که عدم ی مساله ای آخرنيو ا.  جنبش فراهم آورد ني را با بدنه ايی دانشجوشرواني و پیاسي سني فعالیارتباط

 و ی و با مشارکت توده اعيس وی است چرا که اگر حرکتراني ايی جنبش دانشجوی اساسی به آن از ضعفهایتوجه کاف

 ني ، صادقتری جنبشني و بدون وجود چنردي گی آن شکل نمی واقعی جنبش در معنا، وجود نداشته باشدنييپامتشکل از

 انيسازمان دانشجو"تجربه موفق .  مانندیمري کم تاثیلحاظ اجتماع محدود مانده وازجيترو وغيعرصه تبل درشتازانيپ

 یکت شرکت سازمانها و با شری صنفلي حول مسا١٣٢٩خرداد ماه  چپ درنيفعال به همت وابتکارهک" دانشگاه تهران

 وتوجه تياهم جهت حائزنيا شکل گرفت ازی صنفلي دانشگاه تهران حول مسایکو مختلف وی دانشکده هايیدانشجو

  رغم یعل عمل کرده اند وتي با موفقنهيزمنيا تاکنون در رازي ش  دانشگاهيی دانشجونيفعال همانطورکه اشاره شد .است

. حساب کننديی بدنه دانشجویهمراه حضورویتوانند رو ی، م شدن اعتراضات به هفته دومدهيکش  

  درگري دی انحرافکرديرو  نقد دویمبنا دست برنيا ازیليبرخورد خود را با مسا زي متماوهي شستيالي سوسانيدانشجو

: کنندی استوار منهي زمنيا    

 ظهور کرد که راني استاي در صحنه سیاني جرشي دهه پکيحدود  : ی و اصالح طلبان حکومتبرالهاي لکرديرو -١

 در بر زي را نونيسي بند اپوزمي و نستي رفرمی تجاوز کرده و بخشهایاز همان ابتدا از همان آغاز از محافل حکومت

گذار به "  را تي به حاکمیابي راهی خود برایال را در بر گرفت که تقی حرکت افرادني اعتبار انيبه ا. گرفت 

 ني برخاسته و ای از اصالحات دولتیبانيبه پشت"  سکوالربراليل "کتيکه با حفظ ات ینام نهادند و افراد " یدموکراس

 ی نواهاتهايدانستند و بعدها در اثر فشار واقع" اري تمام عیجمهور " یريحرکت را در ادامه خود منتج به شکل گ

 و راني موجود در ایاجتماع ی حاکم به همه جنبشهایستيالي سوسی آنتی در فضااني جرني اراتيتاث.  سر دادند یگريد

 ی اجتماعگاهي پاني وحدت مهمترمي و دفتر تحکی اسالمی که با حضور مجموعه انجمنهايی جنبش دانشجوژهيبه و

 یاسي با وجود آنکه خطوط سزيامروزه ن . افتي ی شد تسری محسوب مبرالهاي و لیواقعا موجود اصالح طلبان حکومت

 رفته است ،  ی و عملیني شدن کامل عتيرو به اضمحالل و فاقد موضوع آن تي موجودی وحدت و حتميدفتر تحک
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 ی فارغ نشده اند و فضاسميبرالي هنوز از نشئه دوم خرداد و جذبه لاي هستند که گويی از جنبش دانشجويیبخشها

ه تالش کرده  هموارراني در اسميبرالي توان گفت که لی میخي چشم انداز تارکيدر .  سازند ی مدمبارزات را غبار آلو

 ی و انقالبکاليرا در برابر روشها و مطالبات راد " ی به دموکراسزيگذار مسالمت آم" و  " یجامعه مدن"است که راه 

 ني ای پاشي دهد ، پیو مطرود جلوه م " رف صنهي هزليتحم" و " هرج و مرج "و " خشونت "که آنها را هم تراز با 

 یجلوه دادن اعتراضات و مبارزات " یصنف"در . دي نماتي خود را بر آنها تثبی رهبرري مسنيجنبشها قرار دهد  و در ا

 ی ميی حاکم بر آن را نا مراستي  نهفته است که سیسمي ندارند ، پراگماتی در آن نفوذ و نقشبرالي لانيکه دانشجو

 نيقابل تامل تر "... : دارند که ی ابراز میهم به روشن" سکوالر"و  " کاليراد "یبرالهايامروزه خود ل.  سازد 

 شود ی مبي از درون ترکريي تغروني از باالست که با فشار از بی ، چانه زننيي ابراز شده همان فشار از پایاستراتژ

 آنان با اصالح کي استراتژوندي تداوم پی به معنانيو ا" است یگري عمل باشد بحث دی تواند مجری می چه کسنکهيا. 

دانشکده اگر با مدارا و  نکته است که اعتراض در صحن ني بر سر ای اجتماعیها در عرصه جنبشیطلبان حکومت

. است" هرج و مرج " و   " دهي فای بیخشونت ورز"  قدرت و حکومت همراه نباشد ، مترادف با یتاالرهاگفتگو در

 يی مبارزات دانشجوشبردي پکالي رادی به اتخاذ روشهابرالهاي لیشگي همیري خود را در خرده گني همچنه مسالنيا

 ليتحم" و به بهانه انهي ظاهرا عمل گرای که با استداللهای اشانهي ظاهرا مصلحت اندیريخرده گ.  دهد ینشان م

 حباب دني دارد  و در پس آن ترس از ترکی قاطعانه در مبارزه باز می را اتخاذ روشهايیبدنه دانشجو " نهيهز

 اشاره دي رابطه بانيدر ا.  وجود دارد یتادن تشتش از بام مبارزات جمع و افی اجتماعی در صفوف جنبشهاسميبراليل

 ی و براني به شکل نمادی ، به دست گرفتن کنترل دانشگاهها حتوني تظاهرات و دمونستراسري نظيیکرد که روشها

داره امور  و دخالت در ايی دانشجوی مجامع عمومی ، برگزاراني دانشجوندگاني نمای شوراهاخاب کوتاه ، انتیمدت

 ني مشخص و توسط فعالطي از آنها بسته به شراکيکه انتخاب هر... (  و مي مستقی اعمال دموکراسقيدانشگاه از طر

 در سطح جهان به و يی دانشجوعي وسی قرن گذشته و آغاز جنبشهایالدي م٦٠از دهه  )  ردي گیدر محل صورت م

 در اني است که اراده دانشجویهيبد. ر حق آنها اجحاف شده است  است که دیانياستفاده از آنها از حقوق مسلم دانشجو

 ی و واقعی اصلني حافظ وضع موجود که مسئولی و نهادهاروهاي و نسي با پلیريمطالبه حقوقشان ممکن است به درگ

 ی ميی اعتراضات دانشجواني در جری فرانسوانيدانشجو . انجامدي در جامعه هستند باناعمال خشونت آشکار و پنه

 ی  و سنگر بند-در مرکز آن قرار دارد " سوربن "  که دانشگاه -)  التن هيکارت" ( التن " اقدام به اشغال محله ١٩٦٨

 و مستقل است ی دانشگاه عمومکيسوربن : "  اعالم کرد که ی م١٣ خي در تاراني دانشجویآن نمودند و مجمع عموم

 ی نه تنها اقدام دانشگاه پل١٩٧٤ در سال یوناني انيدانشجو" .  کارگران باز است ی آن شبانه روز به رویو درها

 سرهنگها یکتاتوريد"  وابسته به ی نظامیروهاي اطراف دانشگاه با نیابانهاي آتن را تصرف نمودند بلکه در خکيتکن

 از شهر ی نمودند که بخشزي در دانشگاه نيیوي رادستگاهي اکي سي شدند و اقدام به تاسريدرگ کاي آمرتيمورد حما" 

 یقي استانبول را اشغال کردند تا کنسرت موسديزي دانشگاه با١٩٩٦ هي در فورهي ترکانيدانشجو.  دادیآتن را پوشش م

 را باز اني افراد کمک کننده به دانشجوو دانشگاه را محاصره کرده بود سي پلکهيبرگزار شود در حال " ورومي"گروه 

 یبرالهاي لیريموضعگتوان دري را ميی به جنبش دانشجویبراليلکردي رونيا افتهيتکامل  ويیشکل نها. نمود یداشت م

 یکي که ی کرباسچنيمتعلق به غالمحس " مي سلونديپ" شرکت براليل"روشنفکران "باند " (شهروند امروز "هيباند نشر
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  هفتهني اازيمتصاحب ا ویکارگزاران سازندگ" ی دموکرات اسالمبراليل "اني جریاسيس -ی اقتصادیاي مافیادهانهاز

  دهندیمسر" يیجنبش دانشجومرگ بر" شانزده آذرعلنا شعارژهيشماره ومشاهده کرد که در) نامه است .  

 یانقالب" موجود در جهت تيبرنامه به وضع تعرض مداوم وبدون نقشه وکردي رونيادر: یستي شبه آنارشکرديرو -٢

 و اراده ی، درک کامال ذهن جنبشی با طاقت و توان واقع و نامتناسبجي مهی، طرح شعارها اوضاعندهيفزا" ترکردن

 اري را تنها با معی، حرکات اعتراضیونيآکس، تاخت و تاز"ی گریانقالب"و" انقالب"مقوله از) یستيآوانتور( انهيگرا

  ازکردي رونيدر ا.  دهدیرا شکل م" مبارزه" سازنده مفهوم ی اصلیمولفه ها... ودني آن سنجی برگزاری فنقيتوف

 در کردي رونيا. ستي نیر خبدهي منظم و سنجیهايني و عقب نشهايشروي مختلف، پطي متناسب با شرایکهاياتخاذ تاکت

 بافت لي به دليی شود و جنبش دانشجوی حاکم مختهيحرکات خودجوش و خود انگ نا آگاهانه بری موارد به شکلیاريبس

، دراشکال آگاهانه.  را داردیکردي روني چنرشي پذی برایداي استعداد زشي، فارغ البال و پرانرژجوان، آرمان خواه

 .شوندي مآبانه متوسل میاستدالالت مکتب فرانکفورت ویستي شبه آنارشیهاي به عبارت پردازیکردي روني به چننيقائل

 "و" اعتبار" و زي و وجه تمانتي، به ز مشخص بودن جنبشی مانند فاقد استراتژی خالء و نقص بزرگکردي رونيادر

 بود که در یکردي رونيچن متاثر ازانسه فر١٩٦٨ ی ميی دانشجوزشي غالب خیفضا.  شودیبودن آن بدل م" یانقالب

 خود ی استراتژجاديا... : "دهدي جنبش خود را نشان مني استيرهبران آنارش ازیکي" تي کوهن بندليدان" جمالت نيا

، به هر نحودي، اغتشاش کن اگر الزم استقتيدر حق. رند انقالب را دای که سمت رهبری، بدون مشاوره با آنانیبخود  

..."ديآ به نظرليکه مطابق م     

 بودن و ماندن آن یاسي ساي ی از صنفی را بدوا نه ناشراني ايی جنبش دانشجوی معضالت کنونستيالي سوسانيدانشجو

 و ديما با تاک.  شود یگرفته م اعتراضاتشان به کار اني در جريی دانشجوني داند که توسط فعالی ميیو نه روشها

 در مقطع راني ايی جنبش دانشجوی فرارولي مساني تری و اصلني که آنها را عمده تریتمرکز بر دو نقطه گرهگاه

 خود را بر در رابطه با مباحث فوق الذکر را بر اساس تالش در جهت زي مستقل و متماکردي ، رومي دانی میکنون

  طلب در خواستیبرابر وخواهي، آزادستيالي، سوس و ازتمام رفقا ودوستان چپمي نهیممساله بنا  دوني به ايیپاسخگو

  :   باشندمي با ما سهيی مباحث در سطح جنبش دانشجوني و دامن زدن به ای تالش جمعني که در امي کنیم

 تيحاکمازازنظر بند ومجمي نی بمثابه نهادهای اسالمی انجمنهایعمل ویاسي، سیانقراض و اضمحالل فکر: تشکل -١

 چپ آن  و بخشراني ايی جنبش دانشجوی اصلفيوظا ازیکي را به يی تشکل مستقل دانشجوکيبه راه انداختن ، امر

ود  وجنييپا و متشکل ازی با مشارکت توده اعي وسیحرکتهمانگونه که گفته شد تا. به شکل خاص بدل نموده است

 و یآگاهگر جنبش را ازتي سطح فعاليیتشکل مستقل دانشجو.  ردي گی شکل نمی واقعیمعنادر" جنبش"نداشته باشد، 

 ما کيتپرا.  شده معنا خواهد دادی و سازماندهی واقعکي پراتکي برد و آن را دری فراتر مجي و تروغي، تبلیافشاگر

ت  جنبش با مشارککي برآوردن مطالبات آحاد یعني یکار توده ادر یستيالي سوسی غنی سنتهایاي جهت بر احنيدر ا

  قدرتیساختن نهادها بدنه متشکل و مجبورني ایمبنا برنييپا ازی توده اجيخود آنها و متشکل و متحد ساختنشان و بس

.است اقدامات ني شناختن اتي و به رسمرشيبه پذ    

، یاجتماع  ویسطح عموم جنبش درني نقش ایفاي و ایبرابر  وی آزادی برايیمبارزه جنبش دانشجو: یاستراتژ -٢  

 جنبش ني حرکت اجهي دهد  و در نتی منفعت در حفظ نظم موجود قرار می داریروهايمقابل ن جنبش را درنياناچاربه 
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 اعتبار سرنوشت آن  در حصار جامعه ني دهد و به ای قرار میاسي با مناسبات قدرت در عرصه سيیارويرا در رو

 مطالبات شبردي پی براگري دی مانند هرجارانيا يیجنبش دانشجو.  شود ی نمنييآن تع"  باندهيد" و در مقام یمدن

 ، اني تشکل ، بی مانند آزادکي و حقوق دموکراتیاسي سیهاي به آزادازين)  آنها تيصرفنظر از نوع و ماه ( شيخو

 ني اشتري بیرگذاريتاث. دارد ...  دانشگاه و یهايري گمي و تظاهرات ، شرکت در تصميی ، گردهمايی دانشجواتينشر

 راستاست که نيدر ا.  شود ی مري امکان پذکي از حقوق دموکراتیزاني تنها با کسب میاسي اختناق سطيشراجنبش در 

کشور درکي دموکراتیهاي کسب آزادیبرا ترسترده گ  مبارزهکي  ازی تواند بخش یم خوديیمبارزات جنبش دانشجو  

  آنان باشدشتازي مبارزات  و پني ای برایبوني و نماد، نگارخانه و ترراني مانند ایاستبداد زده ا .  

 سوال را ني تواند اتکا کند و پاسخ به ای می اجتماعیروي کدام نیاري بداند که به همدي بايی جنبش دانشجوري مسنيادر

 یمبارزات اجتماع.  به استبداد حاکم را داراستکيحقوق دموکرات ویاسي سیهاي آزادلي که قدرت تحمابدي بيیرويندر

 یاست و به مبارزه براري ناپذی آشتیاسي با اشکال گوناگون خفقان سل آن به تشکیساختارازي علت ن بهیجنبش کارگر

 ی جمعري ناپذزي و خصلت گردي طبقه در تولنيمکان ا.  گره خورده استی در سطح عمومکي دموکراتیهايکسب آزاد

 ی هاتوده که یزمان. ستيموجود نطبقات و اقشارتحت ستم  ازکي چي هی دهد که برای میگاهيمبارزه اش به او جا

 به استبداد حاکم را یاسي سیهاي و آزادکي حقوق دموکراتلي قدرت تحمزندي به مبارزه برخعيسطح وسطبقه کارگردر

  و کسب حقوقیاسي سی کردن فضازهي دموکراتی به سوی اساسی کارگران گامی توده ای تشکلهاجاديا وافتيخواهند 

  . استداريپا  

 کي خود بمثابه متحد استراتژخي از تاری ای در سطح جهان در بخش طوالنيیاست که جنبش دانشجو اساس ني ابر

،  " ی حول جنبش کارگری اجتماعیاتحاد جنبشها " یعني ی استراتژني گرفتن اشيدر پ. طبقه کارگر ظاهر شده است

البات خود و در سطح  مطیريگي پیتا برخوردار است در راسکي دموکراتی را که از خصلتيیجنبش دانشجو

 طي در شراري مسني در ايیقرار گرفتن جنبش دانشجو. اندي روی فرا میستيتالي ضد کاپی به جنبشیاسي سیاستراتژ

جامعه  "یبرالي لمي و گسست قاطعانه با پارادایستي مارکسميدل پارادا جنبش ازني ای بمثابه اخذ استراتژراني ایکنون

 ، یاسي سی که اختگیميپارادا:  است راني ای روشنفکری غالب در فضاميارادابمثابه پ"  تهيدرنم-سنت"و" یمدن

 ی دهه حاکم بودن بر فضاکي از شي آور و سردرگم کننده خود را در طول بجهي و خصلت سرگکي استراتژیسترون

 کوشد تا یم" سنت " در قطب راني ای کنونتي که با قراردادن حاکمیميپارادا.  نشان داده استی به روشنراني ایفکر

 تهيمدرن" که نداند که ستياما ک.  پردازد یم " تهيمدرن" همه جانبه سي کند و به تقدجادي اینسبت به گفتمان خود سمپات

 راني که سالهاست در ایستيتالي و سمبل جامعه کاپادي کند بلکه بنی مدرن داللت نمی فرهنگیتنها به نرمها و ارزشها" 

 پرده و همراه با یدر اشکال خشن و ب " افتهيتوسعه ن "ی کشورهاري مانند ساراني ا و مناسبات آن دراردوجود د

 يی که جنبش دانشجومي اعتقاد دارستيالي سوسانيما بمثابه دانشجو.  خود را نشان داده است یاسياختناق و استبداد س

 خرافات و فرهنگ هيمبارزه عل مخالف چکسيه. قراردهد) تهي مدرن-سنت( کاذب ی دو قطبنيمقابل ا خود را دردينبا

 خياما تار.   اثبات کرده استی به روشننهي زمنيا خود را دریشتازي پخايحداقل چپ تار. ستي مدرن نشايعقب مانده پ

 تيماو مورد ح) ١٩٦٧-٧٤ (وناني حاکم بری نظامی از درون خونتازين " تهيمدرن"  آموزد که ی مزي را ننيبه ما ا

 داشت و لي گسی آتناني دانشجوزسي را به سرکوب خی ارتشی داده است که تانکهاروني بزين را کاي متحده آمرالتيا
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 و تاچر بود که کاي محبوب آمری، ژنرال سوهارتو  " تهيمدرن"  از  محصوالت یکي . دياعتراض آنان را به خون کش

 انيادگراي بنلي را تحویونز انديی کرد و جنبش دانشجویخ را در عرض چند ماه سالستي کمونونيلي مکي به کينزد

را با خود به همراه " ناتو "تي رنگارنگ مورد حمای نظامیکتاتورهاي کودتاها و دهيدر ترک " تهيمدرن. "  داد یاسالم

 را با هي ترکيی دانشجوی جنبش انقالبخيتار ) ستمي قرن بیالدي م٨٠ و ٧٠ و ٦٠ یدهه ها(آورد که در طول سه دهه 

 تهي هم از سنت و هم از مدرنیما خواهان فرارو . ستندي دست کم نني از ايیمثالها. دند  کرني مزشروانشيخون پ

 نکته ني است که پاسخ آن به ای سوال کماکان بازردي گی در کدام بستر قرار مراني ايی جنبش دانشجونکهيا . ميهست

 کي کدام راني ااني و دانشجودي نما اعماليی بر کل جنبش دانشجوا خود ری تواند هژمونی دارد که کدام قطب میبستگ

همچنان" ی دارهي سرماتي بربراي سميالي سوساي"دو راهه . نندي گزیم برشيمبارزات خو  تداوم یافق را برا  دونيااز  

  گشوده استراني ايیمقابل جنبش دانشجودر  
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