در ﺑﺰرﮔﺬاﺷﺖ از :ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺠﺎتاﻟﻠﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ(
ﻓﺮزاد ﺑﯿﮕﻠﺮی ) ١داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ(
اﯾﺮج ﻓﺮﻫﻮﻣﻨﺪ ) ٢داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن
اﺷﺎره]ی اﺗﺤﺎد ﮐﺎر[ :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺑﺮﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ ﺷ�ره ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻧﺎﴏ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،از
اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺳﺲ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖدﺑﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﭘﺎرهای از روﯾﺪادﻫﺎی دوران اﻧﻘﻼب
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر �ﺎﯾﺪ[...].
ﺳﻮاﻻت:
-۱ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه از ﻃﺮف آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را در اﺟﺘ�ع ﺑﺰرﮔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻋﻼم داﺷﺖ .ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؟
 -۲ﺷ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺌﺖدﺑﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 -١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﴍﯾﻒ واﻗﻔﯽ و از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان-اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۶۱
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ
 -٢اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪهی ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ ﺣﺰب رﻧﺠﱪان اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۰ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ

 -۳ﻣﺨﺘﴫی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ وﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن را ﴍح دﻫﯿﺪ.
 -۴ارﺗﺒﺎط وﻤﺗﺎسﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘ�ﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫ�ﻓﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان (...در آن اﯾﺎم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻤﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد؟
 -۵ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪﯾﺪ؟
 -۶ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،واﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﯾﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی دروﻧﯽ آن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اداﻣﻪی
ﻣﺒﺎرزه و ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روز در ﴍاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ داﻧﺴﺖ از اﻋﱰاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﻔﺖﺑﺎر و اﺳﺘﺒﺪادآﻣﯿﺰ و
ﭘﺮﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﮔﺴﱰدهای ازداﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دﻫﻪی
ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﻪ واﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻫﻤﮕﺎﻫﯽ وﻫﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮج اﻋﱰاﺿﺎت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۶در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ و ﺧﺎﺻﻪ درﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
روﺷﻨﻔﮑﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﯿﺸﱰی ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪای از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺻﻨﻒ و ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه در راه دﻓﺎع و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺳﺎزﻣﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﺤﺪود وﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻓﺎﻫﯽ و اﺿﺎﻓﻪﺣﻘﻮق و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﴍﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ووو را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘ�ﻋﯽ وﻗﻮف ﮐﺎﻣﻞ دارد و
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آزادی ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﺼﺎب از ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺣﺰب
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ و اﻋ�ل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ را ازﺟﻤﻠﻪی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در آن روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﯽ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻨﺎره ﻧﺸﺴﻦﺘ
را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ را در ﺷﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﺎم �ﯽداﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺰب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد و اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪی واﻗﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات
اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد )ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻇﺎﯾﻒ آن ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ( از ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﴎ ﺑﺎز �ﯽزد و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎل و ﺣﺎﴐ ﺑﻮد .در ﺑﺴﱰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،از
آن اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآن ﺑﯽاﺛﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﱰ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ از اﻋﻼﻣﯿﻪی ﻣﻮرخ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱
آذر  ۱۳۵۷در اﻋﱰاض ﺑﻪ ﻫﺠﻮم ﴎﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻪ زﺧﻤﯿﺎن و ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ:
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ...ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻟﺨﻮاه و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽدارد و از ﻫﻤﻪی ﭘﺰﺷﮑﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺤﻮهی ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﻓﻮری و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و زﺧﻤﯿﺎن را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ«...
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷ� درﺑﺎرهی ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﴫ :در ﻣﻬﺮ ،۱۳۵۶ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻀﺎی اﻋﱰاض و ﻧﺎآراﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪی آرﯾﺎﻣﻬﺮی را در ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ و از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮﺷﻪ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و ده ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
از ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﻢ و
ﻧﺴﻖ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۵۵ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺼﻤﯿ�ﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رواج ﻣﺠﺪد ﺣﺠﺎب و ﭼﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻞ آﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﴍف ﭘﻬﻠﻮی ،رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪی
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ،از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواج را ،ﮐﻪ اﻫﺎﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﺒﯿﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهای ﮐﺮد .ﻣﺸﺎوران ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ورود زﻧﺎن ﺑﺎﺣﺠﺎب را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع دارﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿ� و راهآﻫﻦ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ و درﻫﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را
ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .در ﺑﻬﺎر  ۱۳۵۶اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿ�ت ﺑﺮای اﺟﺮا از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺑﻼغ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺸﮕﺎه روﺳﺎی داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﻬﺮ  (۱۳۵۶از ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎﺣﺠﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭼﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،دور ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی آﺷﻮب از ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﺑﺎﻣﻬﺮ راهﺣﻠﯽ ﺟﺴﺖ .اﯾﻦ راهﺣﻞ ﯾﺎ ادﻏﺎم داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن
ارﺗﺶ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن.
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادارهی داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ارﺗﺸﯽ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺎم
ﴎﻫﻨﮓ وﻟﯿﺎن ،وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﺎﯾﺐاﻟﺘﻮﻟﯿﻪی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺮ ﴎ زﺑﺎنﻫﺎ
ﺑﻮد .در ﺑﻬﺎر ،۵۶زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه وﻗﺖ ،وﻟﯿﺎن را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮارت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ
ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان درآورد ،اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻮض ﺷﺪ و
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ )ﻧﺎﴏ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن( ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﮔﻞ دﻣﺎغﭘﺮور ﺧﱪدارﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪی ﺗﻨﺪی ﺑﻪ اﻋﱰاض ﺑﻪ رﯾﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﴎﻫﻨﮓ وﻟﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﻣﻪ را اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻋﱰاض ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ دل ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر اﻋﱰاﺿﯽ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد و آن
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد و اﻋﱰاض اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﻦﺘ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺑﺮﭼﯿﺪن دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﯾﻦﯾﮏ ﻧﯿﺰ از ﺗﺼﻤﯿ�ﺗﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۵۵-۵۶ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را
ﺑﺮﭼﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺧﻮد
و ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯿﻮن ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﺷ�رهی ﮐﺘﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺸﱰ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ادﺑﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﺣﯿﺎت داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ
ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺣﻮل و ﺣﻮش اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﻦﺘ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺴﻦﺘ ﯾﮑﯽ ازﻣﺠﺮاﻫﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻮد .از ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۵۶ﺟﻨﮓوﮔﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﴎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﺎرد داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺎﻣﻮراﻧﺶ دﺳﺖ اﻧﺪر دﺳﺖ
ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎواک ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻗﻔﻞ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺻﺒﺢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﱰاض ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻨﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻤﺗﺎس اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺧﻮد ،آن ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎواکﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ اﻋﱰاض ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﻦﺘ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﻌﱰض ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﻮری آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﯾﺸﺎن را از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮔﺸﻮده و
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻧﺴﺨﻪای از ﻣﻦﺘ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای داﻧﺸﮑﺪهی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای
ﯾﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ در روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ) .ﻧﺎﴏ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ» .ﺗﺎ ﺗﱪﯾﺰ«
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ،۱۳۵۶ ،۱ﺻﻔﺤﻪ  (۷۰-۶۸ﭼﯿﺰی دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮد .دﯾﻮاری ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،۱۳۵۶-۵۷در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺷﺐﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را در ﺑﺎغ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و آﳌﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ) ۲۷-۱۸ﻣﻬﺮ( .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻤﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮحﺷﺪه در ﺷﺐﻫﺎی
ﮐﺎﻧﻮن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨ�اﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎ در دﻫﻢ آﺑﺎن در ﺗﺎﻻر ورزﺷﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﺨ�اﻧﯽ دوم در ﻫﻔﺪﻫﻢ آﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺨ�اﻧﯽ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۴آﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺑﺮ ﺷ�رهی ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.و اﻣﺮوز ﺳﺨ�ان ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﺎﻻر ورزش از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ و از ﻣﻬ�ﻧﺎﻧﺸﺎن
ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﺎرت ورودی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﺨ�اﻧﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻤﺗﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﺑﺮاﺑﺮ در ورودی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﺪ .درﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ .درﮔﯿﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﯾﺎد اﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .درﮔﯿﺮیﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .ﮔﺮوﻫﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﱪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺨ�ان و ﺣﺎﴐان
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ،ﺗﺎﻻر ﺳﺨ�اﻧﯽ را ﺗﺮک ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۵ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﺎﻻر ورزش را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ در ورودی داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺻﻒ ﺑﻠﻨﺪی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦﻫﺰار ﻧﻔﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان  ۲۴اﺳﻔﻨﺪ راه
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﴎﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮی روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺮوﺣﺎن و زﺧﻤﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺳﺨﻦ از ﺷ�رهی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۶ﺗﻦ
ﺷ�رهی آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﻋﱰاض ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از روز  ۲۶آﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۳۰آﺑﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺨ�اﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺣﺪود ﻇﻬﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
ﺑﺮ ﴎ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨ�اﻧﯽ را دارد ...ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺨ�اﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ در
ورودی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﺳﺨ�اﻧﯽ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ و
ازدﺣﺎم را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ وﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽزﻧﺪ و در
ﻧﻔﺮﺑﺮ ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﻪ ﮐﻼﻧﱰی ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺎ�ﯽ اﺳﺖ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻫ� ﻧﺎﻃﻖ( و ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ از
ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺒﺎرز )ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزازاده ،آزرم( و ﻫﺮ دو ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان .اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان

ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه �ﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﱪ و اﻧﺘﻈﺎر در ﮐﻼﻧﱰی درﯾﺎن ﻧﻮ آﻧﻬﺎ را »ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪ« در
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد روﻧﺪ :ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺧﺮاﺑﻪای ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و زﻧﺠﯿﺮﺑﻪدﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ دو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﴎﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻦ و ﴎﺷﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در اﺛﺮ رﺳﯿﺪن
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﴐبوﺟﺮح در
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﻃﺮاف داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﻪ ،ﺧﺎﺻﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﻋﱰاض ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﴎﮔﺸﺎده ،ﺗﻠﮕﺮامﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و
اﻋﱰاض ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﱰاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژِﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﺮﭘﺎ داﺷﻦﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آنﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ دوﻟﺘﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .درﺧﺸﺶ ﭘﺮﻓﺮوغ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻫﻢ �ﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻤﺛﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎری ﺻﻨﻔﯽ و
ﭘﺮاﺛﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﱪﻫﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﴎ و آن ﺳﺨﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۶اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ رﺳ� ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺤﻼل ﺗﺪرﯾﺠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺗﻬﺮان را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،۱۳۵۶-۵۷ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دورهی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻌﺒﻪی داﻧﺸﮕﺎه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃﯽ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺰودی از ﻣﺤﺪودهی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺬاﮐﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ،۱۳۵۶ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۱۳۸ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﴫا از دوﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
در دوم اردﯾﺒﺸﺖ  ،۱۳۵۷ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﱪم ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺮﺜت داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۰۰داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دورهی
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در دﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۵۷ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۳۵۷/۲/۱۷ﺗﺎ اﻋﻼم
رﺳﻤﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدﯾﺰهی ﺗﻬﺮان در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺸﻮر ،از اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﺪ �ﻮد .اﻋﺘﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .دو روز ﺑﻌﺪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺣ�ﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻓﻮق اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد :اﺳﺘﺎدان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮقﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺻﻨﺪوق وام اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺸﱰک ﺷ�رهی  ۲۷۷۷ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد را وارﯾﺰ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزهی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد  ۷۰۰داﻧﺸﺠﻮ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮدﻧﺪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر »ﺑﻮﻟﻦﺘ ﺧﱪی« ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زدﻧﺪ ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯿﺎن ﺧﱪ دﻫﻨﺪ.
در ﺑﻮﻟﻦﺘ ﺧﱪی ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘ�ن اداﻣﻪ دارد«» ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ«» ،ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮد ﺷﻮﻧﺪ« .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ،
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ دارد ...ﺑﻮﻟﻦﺘ ﺧﱪی ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ ]و[ از اواﺳﻂ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۵۷و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﻧﴩﯾﺎت زﯾﺮاﮐﺴﯽ« دوران اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﱰ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ
دوﻟﺖ و دوﻟﺘﯿﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻼﻧﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻗﺪرت ،اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺎرز وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ.
در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺎر  ۵۷اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﺷ�ر اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮد
ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔﯽ را اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻪ ﺗﻦ از داﻧﺸﮑﺪهی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دو ﺗﻦ
از داﻧﺸﮑﺪهی ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دو ﺳﻪ ﺗﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺟﻠﺴﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﻫﻤﺪان ،ﺷﯿﺮاز (...ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﻮری ﻧﻮﺷﺖ
و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﻣﻨﺸﻮر در راه اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻋﺘﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ در آن زﻣﺎن در
ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه را دو ﻧﻮع ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداری و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻠﻤﯽ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻠﻤﯽ را در ﻫﺮ رﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﯿﺎر ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻣﺮﺑﯽ( در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ از آن ﻧﻈﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻣﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ و ﻗﯿﻢﻣﺂﺑﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .و آﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ
آب را ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ و در آن ﻓﻀﺎی ﺳﮑﻮت و ﴎﮐﻮب ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﻢ
ﭼﻨﺪان ﺳﺎده و ﺳﻬﻞ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻨﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﻮد .در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪای ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،دوام ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﴩده و ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪی آن ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻓﺮاوان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ »واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺎﻋﻪی اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از آﻧﻬﺎﺳﺖ« و ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮای
اﯾﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی آزاد و ﺷﮑﻮﻓﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزد ...ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﺳﺘﻘﻼل
ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارد و از ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪ و از آزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﺻﻮل راﭘﺎﯾ�ل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد و ﻋﻤﯿﻘﯽ روﺑﺮو
اﺳﺖ» :ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﺧﻮد ،ﭘﯿﺮوی
از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﻘﺾ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و

ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ،اﻋ�ل اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﻧﮕﺎﺷﻦﺘ ﻣﻮازﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻢ روﻧﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وﻫﻢ ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻧﻘﯿﺎد و ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﻣﻨﺸﻮر ﺳﭙﺲ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
آنﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راه ادای رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
 -۱ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ...
 -۲ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ...
 -۳ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ...
 -۴ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ...
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی ﻓﻮق در ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد ...اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﯿﺮد ...ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ از آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﻮد...
ذات و اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،آزادی اﺳﺖ .آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺎرت و ﻣﻤﯿﺰی آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و
ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ...اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﻮر ،اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻠﯿﻪی اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۲۰ﺳﺎل ﻣﻨﺸﻮر را دوﺑﺎره ﻣﺮوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ از ﴏاﺣﺖ آن ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻢ از
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن .در آن زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ زﺑﺎن روزﮔﺎران ﺧﻔﻘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از اﺷﺎره و اﯾ�
آﮐﻨﺪه ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ دور از ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎری ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ آن درﻣﯽآوﯾﺨﺖ .ﻧﻪ
ﺧﻮد را در ﭘﺲ زﺑﺎن ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺪهﮔﻮﯾﯽﻫﺎ و زﯾﺎدتﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪﺧﻮرده ،ﮔﻮﺷﻪای از آن را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ روﯾﻢ ﻫﻤﻪ در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ در ﭘﺲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻟﯿﱪال ،ﻣﻮﺿﻌﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در آن زﻣﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ روﻧﺪ ﮔﺴﱰش ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی

ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب را ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺮوز ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ و اذان و
ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻫﱪ ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﻣﮑﺮر!
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ )ﺗﯿﺮﻣﺎه  (۱۳۵۷اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﻣﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﱰدهی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد از ﻫﻤﻪی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان .در ﺳﻮم ﻣﺮداد  ۱۳۵۷ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺟﻨﺪی
ﺷﺎﭘﻮر و ﺷﯿﺮاز ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی وﺿﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿ�ت اﻋﺘﺼﺎﺑﯿﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﻨﺪ دوم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان در ﻃﯽ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ژرﻓﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد آزادی در آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪهی اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی آن ﻣﻨﺸﻮر درﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺗﺎ آﺧﺮ آذرﻣﺎه  ،۱۳۵۷ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺑﻨﺪ  ۳ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺸﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﱰک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﴐورت اﺻﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﴩﯾﻪی ﺧﱪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺷ�رهی  .۱ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﺳﻮم ﻣﺮداد  ،۱۳۵۷داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻌﻪ ،ﺳﺎل اول ،ﺷ�رهی  ،۳۶اول ﺧﺮداد  ،۱۳۵۹ص (۱۱۹
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ) ۱۱ﻣﺮداد  (۱۳۵۷ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼﻧﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎ و
آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و آن ﻣﻮﺳﺴﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ازﯾﻦ ﭘﺲ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﻮر ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ و اﻧﺠﻤﻨﯽ از ﻫﻤﻪی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان را
رﺳ� اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ از آنﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﻤﻪﻋﻠﻨﯽ و
ﻧﯿﻤﻪﻣﺨﻔﯽ آن روزﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ،ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﻏﺎﯾﺐ و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه �ﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﻫ�ن روزﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﴩﯾﻪای دﺳﺖ زد :داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻧﴩﯾﻪای دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت زﯾﺮاﮐﺴﯽ دوران اﻧﻘﻼب .ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷ�رهی دوم داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر  ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﺟﻤﻌﻪی
ﺳﯿﺎه( و اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ و ﭘﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺪای اﻋﱰاض داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش �ﺎﻧﺪ.
در اﻋﱰاض ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﴏﯾﺢ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪود  ۲۵۰ﺗﻦ از
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻨﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﺎن و
آزادیﻃﻠﺒﺎن آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺮدازد«.
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن در ﭘﺮده ﺑﺮای اﻋﻼم ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﻏﺎز
ﻣﻬﺮﻣﺎه� ،ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻨﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از

ﭼﻬﻞ ﺗﻦ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ� .ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﺗﱪﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ،ﻫﻤﺪان ،ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﮔﯿﻼن و ﺑﺎﺑﻠﴪ و ﻗﻢ از ﺟﻤﻠﻪی
ﺣﺎﴐاﻧﻨﺪ )ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ وزارت ﻋﻠﻮم دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ آن روز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ
اﻣﺎ از آﻣﺪن و ﴍﮐﺖ ﺟﺴﻦﺘ در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﴎ ﺑﺎز زد و دﻋﻮت وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴍﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ وزرات ﻋﻠﻮم رﻓﺖ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﴍﮐﺖ
ﺟﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ »ﺑﺰرﮔﺎن« در او ﻇﻦ ﺑﺪ ﺑﺮﻧﺪ! در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻫﺸﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ اﯾﺸﺎن از �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،
٣
ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ از �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﱪﯾﺰ.
وﻇﯿﻔﻪی ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﺎری ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻠﯽ آن را اﻧﺘﺨﺎب
�ﺎﯾﺪ .در ﻃﻮﻓﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪﺟﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺗﻬﺮان اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺒﺾ اﻧﻘﻼب و اﻋﱰاض را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار �ﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻢ �ﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽآﻣﺪ .و
اﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮی از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺎدﯾﻨﯽ و ﻋﺮﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد و دﻻﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ذاﺗﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻣﻌﺎﴏ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷ� ﮐﻪ »ﻣﺨﺘﴫی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن را ﴍح
دﻫﯿﺪ« ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺜﻨﻮی ﻫﻔﺘﺎدﻣﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﻬﱰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮده
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﴫ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮم ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮداﻧﺪ.
***
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان در  ۱۲ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ازﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل
ﺑﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ دور ﻣﯽزد و ﯾﺎ ،و ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺶ ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﴐورﯾﺎت اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
�ﯽﺷﺪ اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﺎﻣﻼ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ آﻏﺎزﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دوﻟﺖ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮهای دﯾﮕﺮ ازﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﺣﻀﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽآورد و ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﺎدآوری ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﺮ دو از ﺣﻮﺻﻠﻪی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺪارک ﻻزم دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﴎﭼﺸﻤﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽﻫﺎ و از
ﻗﻠﻢاﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭘﻮزش ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷ�رهی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ دﺑﯿﺮان ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
 ۹ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﺗﱪﯾﺰ ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ﻋﻀﻮﯾﺖ آن را
داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در واﻗﻊ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
َآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﱰ و ﺑﯿﺸﱰی دﻫﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻌﻠﯿﺎت رواﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی »ﻣﻮرﺧﺎن« آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را از »اﻧﻘﻼب اﯾﺮان« در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان
اﺳﺖ.
 -۱ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) (۱۱-۶آﺑﺎن
در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﯽ از �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺨ�اﻧﯽ و
ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و از  ۶ﺗﺎ  ۱۱آﺑﺎن ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ در ﻫﻤﻪی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،آزادی ﮐﻠﯿﻪی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ،آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻟﻐﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر،
اﻧﺤﻼل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و ﴎﮐﻮب از ﻗﺒﯿﻞ »دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ« و »ﮔﺎرد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« ،اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺮاﺟﯽ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﴍﮐﺖ و ﺣﻀﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﭙﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دررﺳﯿﺪن ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آرام ﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷ�ر ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ از ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻟﻔﻆ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﻔﺎظ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و »اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدن« اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ
زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ ﻗﻠﻢﻫﺎ رﻓﺖ.
ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۱آﺑﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ارادهی ﻣﺮدم در راه ﺳﺎﺧﻦﺘ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ را ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد آزاد آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻧﺰﺟﺎز ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن ،ﻗﻠﻢ و اﺟﺘ�ﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان در راه اﻋﺘﻼی ﻣﻠﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﺮ روز ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﴎﺷﺎرﺗﺮ ﮐﺮد...
ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ�ﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوز اﯾﺮان«...
اﯾﻦ ﮐﻠ�ت در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ :ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮی ﻧﻮر
رﺳﺘﮕﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﺎیﺑﺴﺖ وﯾﺮان اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﴐورت اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﻌﻄﯿﻞ .داﻧﺶآﻣﻮزان و دﺑﯿﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .و
اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﻦﺘ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺖ .در ﻫ�ن روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ در روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۲آﺑﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳آﺑﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮﻫﯽ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻨﻮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﴏﯾﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ و
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺷﺎه
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ارﺗﺸﯿﺎن از ﮔﺎز اﺷﮏآور ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻠﯿﮏ اﯾﻨﻬﺎ ،زﺧﻤﯿﺎن و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ) .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ؟ ﭼﻨﺪﯾﻦ ده ﺗﻦ؟( .ﺧﻮن در ﺑﯿ�رﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ
�ﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻬﺮهی ﴎﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 ۱۴آﺑﺎن ،راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋ�رات و ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .دوﻟﺖ ﴍﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ در آن روز اﺳﺘﻌﻔﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﻫﺎری ﻣﯽﺳﭙﺎرد ۱۵) .آﺑﺎن(.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در رواﯾﺖ ﻣﻮرﺧﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳آﺑﺎن را »روز داﻧﺶآﻣﻮز« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات آن روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
ﺳﺎل  ،۱۳۵۷ﺗﻨﻬﺎ روزی ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﻢ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ »روز داﻧﺶآﻣﻮز«
اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات آن ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﻧﺪاﺷﺖ و از آﻧﭽﻪ در آن روز ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد )ﺧﺎﻃﺮات ﻋ�داﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ »ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ،«...ﺧﺮداد ۱۱،اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۷۷ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳آﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات روزﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﴍﮐﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ(.
در اﯾﻦ اﯾﺎم و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﻫﺎری ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮردر ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﺪت ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ
و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اردوﮔﺎه
اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ» .اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ« آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺶ ازﯾﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ٤ ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ و ﺳﻼح
ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ.
دوﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ دﺑﯿﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻔﺘﮑﺎران در اﻋﺘﺼﺎب
ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﻫﺎری آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ اﻋﱰاض اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ،
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﮔﺴﱰده و ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

 -٤ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻧﻈﺮﯾﻪی او درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ

 -۲ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیﻫﺎی
اﻧﻔﺮادی و ﯾﺎ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ )ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
اﯾﺮان( درﺑﺎرهی روﯾﺪادﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ آن دوران ،ﺧﺎﺻﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« و ﺳﭙﺲ از اﻧﺘﺸﺎر »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
»ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« در آذرﻣﺎه ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪف آن ﺑﻮد ﮐﻪ
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎب در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورد و ﻧﻮﻋﯽ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎب در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﻤﺗﯽ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ،وزارت ﻋﻠﻮم ،وزارت
داراﯾﯽ ،ﴍﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وزارت ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ،وزارت ﺑﻬﺪاری ،وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫ� ،وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘ�ﻋﯽ ،وزارت راه ،وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ...در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
»ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻫ�ﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ را از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ دارد و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
وﺣﺪت ﻋﻤﻞ را در ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی
ﻋﻀﻮ آن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در »ﺗﺴﺨﯿﺮ« وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﻦﺘ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮕﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺪاد ،واﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪی را در ادارات و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﴎﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر �ﻮﻧﻪ
»ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ -ﺗﺎﺳﯿﺲ  ،-۵۷/۹/۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ را روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰی دﻫﺪ(.
 -۳ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻗﺪام ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﺰ را ﺑﺎ اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد و ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺸﺴﺖ .دوﻟﺖ ﴍﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ در
 ۲۲ﻣﻬﺮ ﻃﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪای آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ و اﻋ�ل ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎن زد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺳﺤﺮﮔﺎه  ۱۵آﺑﺎن ،دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ازﻫﺎری آن وﻋﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد .آن روز ﺑﻪ ﮐﻼم »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت« ،ﻧﺎﮔﻬﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺰن ﻣﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ...ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬارد و
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮد .و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺼﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺒﻮدن روزﻧﺎﻣﻪ و رادﯾﻮ در آن
زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺘﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﱪﻧﺎﻣﻪای دﺳﺖ زﻧﺪ.

»ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ،ﺧﱪﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﱰک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺘﻪی دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷ�رهی آن در  ۱۲آذر  ۵۷در ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺷ�رهی
دوم آن ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ در  ۱۶آذر» .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﻦﺘ اﻋﺘﺼﺎب  ۶۲روزهی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﴩﯾﻪای ﺑﻮد »زﯾﺮاﮐﺴﯽ« .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪای را ﺑﻪ ﻟﻄﺎﯾﻒاﻟﺤﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ دﯾﮕﺮان و دﯾﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت زﯾﺮاﮐﺴﯽ آن زﻣﺎن،
»ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« را ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮی و آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻈﺎم ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ دﻗﯿﻖ و ﴎﯾﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد» .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯽاﻏﺮاق ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺮ
ﺷ�رهی آن از ﭼﻨﺪﯾﻦﻫﺰار ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻧﴩﯾﺎت زﯾﺮاﮐﺴﯽ دوران اﻧﻘﻼب» ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎم وﯾﮋهای ﻗﺮار داد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽﺗﺮی از روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ.
 -۴ﺗﺤﺼﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺻﺒﺢ روز  ۲۹آذر  ،۵۷ﺻﺪ ﺗﻨﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﺎ ﺻﺪور
اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮای اﻋﱰاض ﺑﻪ ﻣﺤﺎﴏهی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺴﻦﺘ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ روی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﺎدان ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه
و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﻋ�ل ﻣﻮﻫﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،در ﻣﺤﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان اﺟﺘ�ع ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﺧﻮد در ﻫ�ن ﻣﺤﻞ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺒﯿﺮ« داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد )ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ،در
ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ دو روزی ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن وادار ﺳﺎزﻧﺪ .آن
ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﺪی »ﺗﺤﺼﻦ ﺻﻐﯿﺮ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(.
ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻪ در  ۲۹آذر در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در  ۳دیﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب و ﺗﭙﺶ ﺑﻮد و آﮐﻨﺪه از روﯾﺪادﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ .ﭼﻨﺪ روزی ﭘﺲ ازﯾﻦ ،در دوم دیﻣﺎه ،ﻫﻔﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ده داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﺼﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در روز ﭘﻨﺠﻢ دی ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺠﺎتاﻟﻠﻬﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ،در ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪی ﭘﻨﺠﻢ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪی ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﯾﻼ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﴐب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ) .اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ و ﭼﺮا آﻣﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻀﺎوت ﻗﻀﺎت ﴍع
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﴏﯾﺢ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎی ﺗﻬﺮان و
ﺣﺮﯾﻖ ﺳﯿﻨ� رﮐﺲ آﺑﺎدان ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺑﻬﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!(
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ از ﺧﻮن ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺠﺎتاﻟﻠﻬﯽ رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ازﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻮگ دوﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ راﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻫﻔﺘﻪی  ۲۷-۲۰دی ﻫﻔﺘﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ .در ﻫﺮﺷﻬﺮ و در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه،
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن درﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ »ﺳﻨﮕﺮ آزادی« در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﴩ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻔﺘﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺣ�ﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در  ۲۳دیﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و ﺑﻪ دﻋﻮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﱪﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷ�ر ﺣﺎﴐان را
ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :ﴎﻧﮕﻮنﺑﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﭘﺎﯾﻨﺪهﺑﺎد اﺗﺤﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﯿﺮوزﺑﺎد
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﺮان.

 -۵ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادارهی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻓﻮرﯾﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ روﺳﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺎر
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼء اداری و آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ را ﭼﻨﺪان �ﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪی ﻫ�ن راه و روشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای »ادارهی داﻧﺸﮕﺎه در دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﭘﺲ ادارهی داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی
ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺸﱰک داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ در ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ،از
ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ
ﺟﺰء در ﺷﻮرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﮐﻪ »ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی« در ﻫﺮ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه )ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ( ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﻃﺮح ﺷﻮراﻫﺎی
ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ )۱۷
ﺑﻬﻤﻦ  (۵۷ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 -۶ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
آن روز ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از اﻣﺎم ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺪ ودر ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦدهﻫﺰار ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و از ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮد و ﺑﯿﻬﻮد ﴎﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت
اﻧﻘﻼب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻋﻀﺎی »ﮐﻤﯿﺘﻪی اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎم« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( در ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ )ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ووو( را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آن روز ﺻﺒﺢ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه و اﻃﺮاف آن ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ »�ﺎزﻫﺎی دﺷﻤﻦﺷﮑﻦ ﺟﻤﻌﻪ« در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺪﯾﺪ آورد!
ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ آن روز »ﻣﻘﺪم ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارد« و »اﻧﺘﺨﺎب و آﻏﺎز ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ]را[ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد« ﺑﻪ ﺷ�ر ﻣﯽآورد و ﺳﺎدهدﻻﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدم ...ﻧﺸﺎﻧﻪی ارﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﱪان اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﺻﻪ
رﻫﱪ ﺑﺰرگ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ،اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ آزادی ،ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ «...اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
»در راه ﺳﺎﺧﻦﺘ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ،آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻟﺨﻮاه و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﻃﺮد ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎﮐﯽﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺳﺎزﯾﻢ«.

 -۷دﻓﺎع از آزادیﻫﺎ و اﻋﱰاض ﺑﻪ اﺧﺘﻨﺎق
ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﻣﯽرﺳﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن رﺳ� ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ازﯾﻦ ﭘﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس دو
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺑﺎزﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و دﻓﺎع و ﺣﺮاﺳﺖ از آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ .و اﯾﻦ ﻫﺮ دو
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ
دﺑﯿﺮان ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
دﻓﺎع و ﺣﺮاﺳﺖ از آزادیﻫﺎ و اﻋﱰاض ﺑﻪ ﭼ�ﻗﺪاریﻫﺎ و ﭼ�ﻗﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻘﺐ »ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از
ﻫ�ن ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای داﺷﺖ .ﻣﻮج ﴎﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن ﮐﻢﮐﻢ ﺷﮑﻞ و ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﱰاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻓﺎع از آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب )اﺳﻔﻨﺪ  (۵۷ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮد و ﻫﻢ از اﻋﺘﺼﺎب
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان آﯾﻨﺪﮔﺎن )اردﯾﺒﻬﺸﺖ  .(۵۸در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﮐﱰ ﻣﺼﺪق در اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﴍﮐﺖ ﺟﺴﺖ ) ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  (۵۷و ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ و ﮐﺎﻧﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﱪﻧﮕﺎران
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﮐﻤﯿﺘﻪی دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ (...ﺷﺪ ،در اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺟﻮ
ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼ�ﻗﺪاری ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪآﻫﺴﺘﻪ و ﻣﺼﻤﻢ و
ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و وﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮد )ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺑﻬﻤﻦ .(۵۷

 -۸دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن و روﺳﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ
در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﯽ ﺑﻬﻤﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان
)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎزرﮔﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮای ادارهی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ازﯾﻦ دﯾﺪار ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪ از رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺗﻬﺮان داد و وی را ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮهی ﻣﻮﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب �ﻮد! ﭘﺲ آنﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد! ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺾ ﴎد ﻫﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ،ﻫﻤﻪ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺟﻪ اول ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﴐورت آﮔﺎه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ازﯾﻦ اﻣﻮر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺜﯽ ﴏﯾﺢ و روﺷﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻞ و
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﯾﻦ اﻋ�ل را ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ.
دو ﺳﻪ روزی ﺑﻌﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه وزﯾﺮ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ) ۶اﺳﻔﻨﺪ( و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﺰل و
ﻧﺼﺐ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎب از ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮآوری وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از اﻫﻤﯿﺖ »ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ«
در ادارهی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
در  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در اﻋﻼﻣﯿﻪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و راه را
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد«.

 -۹ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی؟
ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﮐﺠﺎ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣ�ﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎ در راه
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿ�ت ﻣﺤﯿﺮاﻟﻌﻘﻮل ﮔﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ وﺿﻊ،
ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ »ﭘﺎﮐﺴﺎزی« و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن »ﺑﺎزﺳﺎزی« داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ
آﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎزﺳﺎزی
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺳﺎزی آﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽای
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺎر آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ!
اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ »ﭘﺎﮐﺴﺎزی« را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻮرﺗﯽ از ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای را
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ »ﺗﺼﻔﯿﻪ« ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! و اﯾﻦ ﮔﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﴎی و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﴍﯾﻔﱰﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ،زﻧﺪهﯾﺎد ﻧﺎدر اﻓﺸﺎرﻧﺎدری ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

اﻏﺮاض و ﻣﺤﺎﺳﺪتﻫﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻼی »ﺗﺼﻔﯿﻪ« دﭼﺎر آﻣﺪ .و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ او ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.

 -۱۰ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ؟
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر دو روزهی »ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ«
در روزﻫﺎی  ۲۳و  ۲۴ﺧﺮداد  ۱۳۵۸در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .وزﯾﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻋﻠﻮم دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دادﻧﺪ .در آن روزﻫﺎ ﺣﺪود
ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﴍﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ» .داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ«» ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«» ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ و آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺮان ﭘﺲ از
ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻣﺼﻮب ﺳﻤﯿﻨﺎر را ﺑﺎﯾﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻦ از داﻧﺸﮕﺎه و وﻇﺎﯾﻒ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﮕﺮ آزادی« اﺳﺖ» .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم اﺟﺘ�ﻋﯽ آﯾﻨﺪهی ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮاﺳﺖ از
آزادیﻫﺎ ،دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ«.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﴐورت ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻨﺎﺧﻦﺘ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و
»ﺗﺎﺳﻒ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را از ﺑﺮوز ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﴎی و ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺑﺮاز«
ﻣﯽدارد» :ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫ�ی ،ﻗﻮام ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ،ﺗﻌﺮض و
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ،ﺑﺎ روح اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎﺟﻼﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠﺎوزات را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ«.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر در
ﮐﻠﯿﻪی ﺳﻄﻮح ﺧﻮد« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد» .آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
اﺳﺖ« و »ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ«،
»ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان در راه اﺣﯿﺎی زﺑﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ« )ﺳﻤﯿﻨﺎر از
ﻃﺮح اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮد(» ،ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان« آن ﻧﻈﺎم
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ »ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،در ﺟﻬﺖ آﻣﯿﺨﻦﺘ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و در ﺟﻬﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﻦﺘ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻦﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﺪ«.
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ »اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ »ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل اداری و ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎد دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻراﻧﻪ و ﻓﻦﺳﺎﻻراﻧﻪی ﺑﺮونداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺗﻀﺎد دارد و در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻋ�ل ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

اﻣﺎ »اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ رواﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« .از اﯾ�و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در راه اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﺳﺘﺎدان( و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮراﻫﺎی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ« .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ
»ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﯿﱰﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻫﺮ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد« .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺰﮐﯿﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ...ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد« .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﯾﺎ ﺗﺰﮐﯿﻪ .و در ﻫﺮ ﺣﺎل ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﴐورت اﯾﻦ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﯾﻦ ﯾﺎ
آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ!
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﱰ از اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ
ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋ�ل ﺷﻮد» .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ
آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و اﺻﻞ
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻠﺤﻮظ
ﮔﺮدد«.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷ� را درﺑﺎرهی »اداﻣﻪی ﻣﺒﺎرزه و ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﴍاﯾﻂ
ﺟﺪﯾﺪ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ »آواز ﻗﻮ«ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻮد؟ از آن ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﻫﺮ روز و ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق و ﴎﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪت ﺑﯿﺸﱰی
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋ�ق ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ -ﺷﺒﻪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮو
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻫﻢ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻨﺠﺎ
و آﻧﺠﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ راه ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ زﻧﺪان و اﻧﺰوا
دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎد ﻫﻤﻪی ﻣﺒﺎرزان و ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ و ﴏاﺣﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ در اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﴍﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد ،ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادیﻫﺎ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ از آن ﺗﮑﺬﯾﺒﻨﺎﻣﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪی »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«.
روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻓﻀﺎی ﻧﻮدوﻟﺘﺎن ﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺬﯾﺒﻨﺎﻣﻪای را �ﯽآورد و دوام آن اﺟﺎزه �ﯽدﻫﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮروزی در ﻓﮑﺮ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪای از
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان
٥
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﻮد و ﭘﺮﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -٥ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺷ�رهی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی »آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ« )ﺷﯿﺮاز (۱۳۵۸-۵۹ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از »ﮐﺎوﺷﮕﺮ ،ﻧﴩﯾﻪی ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان« ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷ�رهی ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۶و ﺷ�رهی ﺳﻮم )و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؟( آن در ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۸در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎدیای درﺑﺎرهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ] ۱۳۶۸-۱۳۵۶در آن ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه[ اﺳﺖ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻫﻤﮕﺎﻣﺎن و ﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﯿﺪار ﻫﻤﻪی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه آن روزﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ را در ذﻫﻦ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد :ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺠﺎتاﻟﻠﻬﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان( ،ﻧﺎدر
اﻓﺸﺎرﻧﺎدری )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ،ﻓﺮزاد ﺑﯿﮕﻠﺮی )داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ]ﴍﯾﻒواﻗﻔﯽ[( ،اﯾﺮج ﻓﺮﻫﻮﻣﻨﺪ
)داﻧﺸﮑﺪهی ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ،ﺳﯿﺪﻓﺘﺤﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان(.

ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺷﺎﻋﻪی اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺰ
در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮای اﯾﻔﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی آزاد و ﺷﮑﻮﻓﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﮔﺴﱰش آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را روﻧﻖ دﻫﺪ .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﺳﺘﻘﻼل ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪی
اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺴﺘﯽ و اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارد و از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪ و از آزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاردن اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺻﻮﻟﯽ ،ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد و ﻋﻤﯿﻘﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﻦﺘ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﻨﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﺧﻮد ،ﭘﯿﺮوی از ﻣﻘﺎﺻﺪ و
ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﻘﺾ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻄﻤﯿﻊ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ،اﻋ�ل اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﻧﮕﺎﺷﻦﺘ
ﻣﻮازﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ،روﻧﻖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻧﻘﯿﺎد و ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ادای رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد و از ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻓﺮاط و ﺗﺒﺬﯾﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ وﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺟﺤﺎف ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﺮآورد.
ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،دوام ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راه ادای رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد
ﮔﺎم ﺑﺮدارد:
 -۱ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﻘﻼل اداری ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دور از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﯿﺎل ﻓﺮدی و رﻫﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،ﴎﮐﻮب و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

 -۲ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﯿﺮد .اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪی ﺳﻄﻮح
ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺿﻮاﺑﻂ و رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﻮد .آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،آزادی ﮔﻔﺘﺎر ،آزادی ﻧﴩﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر و
آزادی اﺟﺘ�ﻋﺎت از ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻬﻢ آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺿﺎﻣﻦ اﺻﻠﯽ آزادیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺸﮑﻞ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آزاداﻧﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ،اﺟﺰا ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ذات و اﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،آزادی اﺳﺖ .آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ آزاد و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺎرت و ﻣﻤﯿﺰی آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻨﻬﺎ در آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎروری زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 -۴ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ،اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﻮر ،از ﮐﻠﯿﻪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻮق و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
اﻋﻼمﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان« ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻠﯿﻪی اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺮداد ۱۳۵۷
ﻣﻨﺒﻊ:
ﻧﴩﯾﻪی اﺗﺤﺎد ﮐﺎر .ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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