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   اکنون دانشگاه
  93بر مبناي نظرسنجی پاییز 

  

  

  

  

  نایسالیگ هبزور : هتشون

  

  

  

  

  

  

  

  1393 رذآ : راشتنا
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  کتاب به  نیا

 – ارهز – ایوپ – مانهب – ماهلا – اتیمرآ – نیدیآ – یلع – نیسح

 -ایمیک – دمحم – مظعا - دیشرف – وکشیپ – ریظن یب – راگن – یفطصم

 – اضر – انیم – لیعامسا – کمایس – اتسیچ – مایپ – گنژرا - زانلا

 – هدهاز – اضر دمحم – کنارف – زانیرپ – نیمرآ – نیهاش – هدوس

   دالیم – ایند – نیسح

تقدیم  هنامیمصکه در تهیه و ارسال پرسش نامه ها یاري رساندند ، 

  . می شود
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  مقدمه 

وقتی تصمیم گرفتم پس از یک دهه دوري از محیط آشناي دانشگاه چیزي در مورد آن بنویسم ، سخت 

دور و نزدیک می شنیدم ، دانشگاه دیگر آن چیزي نیست . ن چیز درك وضعیت اکنون دانشگاه بودتری

فضاي رخوت و انفعال ، فضاي پویا و فعال سالیان گذشته را در خاطره داشت اما چیزي از . که زمانی بود

شده که تا حدي  این درك پذیرفته. آن را نه به یاد می آورد و نه نیاز و تمنایی به آن یادآوري داشت

مبتنی بر درك عامی از وضعیت ، فاقد تحلیلی دقیق بود و تنها  شتحقیقت وضعیت را به نمایش می گذا

  . بود

وقتی از منظر این درك عام شروع به نوشتن کردم دیدم به صورت خودکار در حال نظرورزي هاي بی 

. داشته باشدنشباهتی به وضعیت اکنون مبنا شده و نوشتاري انتزاعی را تولید می کنم که شاید کم ترین 

. گویی می خواهم تمام آنچه در مورد جامعه گفته ام را با تغییراتی زورکی به خورد محیط دانشگاه دهم

و در یک کالم  گویی می خواهم از شرافت از دست رفته دانشگاه با رویکردي نوستالژیک دفاع نمایم

آن سوژه سیاسی پیش تر فارغ . بخواهم که نیست چیزي را به کسی بگویم ، یا چیزي را از کسی

  . یل شده ، از ایران رفته یا در گوشه اي به کار مشغول شده استصالتح

چاره را در این دیدم که پرسش نامه اي تهیه نمایم و به کمک دوستان دانشجو در محیط دانشگاه پخش 

بی شک نتایج این نظر سنجی . سازم تا آنچه تصور بود را با تصوري نزدیک تر به حقیقت جایگزین کنم

هاي دهی تمام انتقادهایی که می توان به تعمیم. از آن است دیگر حقیقت بلکه تصوري نه خود 

هدف این نظرسنجی نیز نه دریافت واقعیت ، . پوزیتیویستی چنین نظرسنجی اي وارد باشد را می پذیرم

اي من در اینجا و هر جاي دیگر ، همواره این بوده مساله بر. ن بوده استآبلکه نوعی نسبت پیدا کردن با 

این نیست که واقعیت  منظورم. است که بند ناف بریده شده جنین اندیشه با واقعیت را دوباره پیوند بزنم

مساله این است که اندیشه باید حتی در مقام ادعا هم که شده  ؛چیزي بیرون از اندیشه و سواي آن است

  . که می تواند از اساس دروغین باشد برخورد نمایدبا چیزي به نام واقعیت 

آوري  فرآیند تکثیر، پخش و جمع. حاصل این برخورد در کتاب پیش رو نیز از همین جنس است

ها را باید جزئی از دستاوردهاي ممکن این کتاب به شمار آورد که حتی پیش از انتشار کتاب و  پرسشنامه

این دستاورد شامل آشنایی من با تعدادي از . حاصل شده استآن و بهتر از بیش تر مراجعه مخاطبان ، 



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٥ 
 

 و از خالل توزیع و مطالعه پرسش نامه ها  ، آشنایی فعالین هر دانشگاه با وضعیت دانشگاه خویش افراد

بوده است و در نهایت تمام کسانی  و پرسش کنندگان  ایجاد ارتباط هاي جدید ما بین پرسش شوندگان

پرسش نامه پاسخ دادند خود را در معرض این پرسش مساله  این سش هاي مندرج درکه به نوعی به پر

ست؟ و این پاسخ گویی چیبا این وضعیت  آنهاچگونه است؟ نسبت  شان زا دیدند که وضعیت دانشگاه

است  ها دیده نمی تواند امري خنثی و بی اثر قلمداد گردد، بلکه هر کس که خود را در معرض این پرسش

  . سیاسی شدن قرار داده است ي ازفرآیند در مسیرخود را  به نوعی

نوعی ایجاد مبنا براي تصمیم گیري . حاصل دیگر این کتاب که من آن را فرع بر حاصل نخست می دانم

متاسفانه عدم وجود نظرسنجی هاي مشابه در سال هاي . یا حتی نظریه پردازي در خصوص دانشگاه است

هاي مشابهی  به طور مثال اگر نظرسنجی. می کند تر یر تحوالت را مشکلپیش امکان مقایسه و بررسی س

با اینحال . باشیم تري داشته اکنون می توانستیم قضاوت هاي منصفانه ،بود انجام شده 80و  70در دهه 

از این جهت . سنجید و به کمک آن نآخود این نظرسنجی می تواند مبنایی باشد که سالیان آینده را با 

شود  ها و مبناهایی که وضعیت را مدرج می کند چیزي الزم است که سبب می ین سنجهوجود چن

  .به دیدگاه هاي انضمامی تبدیل شود ما دیدگاههاي ضمنی

بی شک حاکمیت هم از جمله کسانی است که می تواند از نتایج این نظرسنجی یا نظرسنجی هاي مشابه  

ها کاري  در برابر این استفاده یا سو استفاده. اده نمایداستف و در جهت مهار بیشتر وضعیت به نفع خویش

شود کرد ، تنها می توان به فعالین حوزه دانشگاه گوشزد کرد که استفاده از نتایج این نظرسنجی  نمی

اي بدون شناخت موقعیت ژئوپولیتیک  هیچ مبارزه. فرصتی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت

پستی بلندي پیش از دیگران  ،نظري پیروز کسی است که با چابکیِ. نخواهد برد ره به جایی ،نبرد موضعِ

در . ها بنا کند ها ، شکاف ها و تپه هاي استراتژیک وضعیت را شناسایی کرده و مواضع خویش را بر آن

  . پیروز کسی است که بتواند واقعیت را بر مبناي خواست خویش مجهز نمایدواقع 

کتاب ، برعکس سایر نوشته  قسمت عمدهارش این کتاب سعی کرده ام در در مورد سبک و شیوه نگ

این کتاب را باید نه در محتواي آن . هایم ، از زبانی ساده ، روان ، قابل فهم و کمتر تئوریک استفاده نمایم

این شیوه تهیه و نگارش کتاب را نیز باید  .بلکه در فضایی که اطراف خویش ایجاد می کند قضاوت کرد

  . عنوان یک استراتژي فهمید به
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   1 فصل

  تحلیل توصیفی جامعه آماري 
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  نفر  1244:  افراد تعداد کل

  

  :مقطع تحصیلی 

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی  

 3 24.3 72.7  درصد

  

  :غیر دولتی  –دولتی 

 غیر دولتی دولتی  

 17.4 82.6 درصد

  

  : غیر فنی  –فنی 

 غیر فنی فنی  

 55.6 44.4 درصد
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  :شهرستان  –تهران 

  
  دانشگاه هاي

 تهران 

  دانشگاه هاي 

 شهرستان

 44.2 55.8 درصد

  

  ) :خوابگاهی(غیر بومی  –بومی  

 غیر بومی بومی   

 57.6 42.4 درصد

  

  :جنسیت 

 مرد زن  

 56.9 43.1 درصد

  

  :سنوات تحصیلی 

 تعداد ترم هاي گذرانده 

  9ترم  7ترم  5ترم  3ترم  1م تر  
تا  11ترم 

13 

به  13ترم 

 باال

 1.8 13.7 20.1 18.1 17.5 19.6 9.2 درصد
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ترم به تعداد ترم هاي  12ترم و براي دانشجویان دکترا حداقل  8براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل : توجه 

  . گذرانده در دوره مذکور اضافه شده است

  

  :ده دانشگاه هاي بررسی ش

  :دانشگاه توزیع شده است که درصد مشارکت هر یک به شرح جدول ذیل می باشد  29در مجموع پرسش نامه ها در 

  

 درصد سهم دانشگاه ها 

  
دانشگاه 

 تهران

علم و 

 صنعت
 تبریز آزاد تهران مازندران امیرکبیر خواجه نصیرالدین طوسی

سهند 

 تبریز
 عالمه

فردوسی 

 مشهد

حصارك (خورازمی

 )کرج
 سایر

 6.7 7.5 4 13.7 9.4 3 14.1 13.7 1.4 13.7 7.5 5.3 درصد
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   2فصل 

  تحلیل آماري پرسش ها به صورت منفرد
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  تن پرسش نامه  م

    ).قرار است مبناي نگارش کتابی قرار گیرداین پرسشنامه به صورت مستقل تهیه شده و (  پرسشنامه

 : مشخصات تحصیلی  -1

 ......جنسیت     )خوابگاهی(یا غیربومی بومی .......................دانشگاه  ................ مقطع   ............................رشته   ....... ورودي سال

 )نمره باالتر به معناي موفقیت بیشتر است(نید؟ از نظر موفقیت تحصیلی خود را چگونه ارزیابی می ک -2

   20تا      15 15تا  10بین       10تا  5بین       5زیر 

  خیلی زیاد    زیاد      متوسط     کم     خیلی کم اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟   -3

 ر جامعه خود حساس بوده و اخبار آن را پیگیري می کنید؟تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده د -4

  خیلی زیاد      زیاد      متوسط     کم     خیلی کم   

  محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟ -5

  خیلی زیاد   زیاد    متوسط   کم   خیلی کم 

 از نظر فعالیت در عرصه هاي صنفی و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می دانید؟ محیط دانشگاهی خود را  -6

  خیلی زیاد      زیاد      متوسط     کم     خیلی کم       

  خیر      آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا خارج دانشگاه را داشته اید؟     بله  -7

   خیر      دانشگاه را داشته اید؟                بله آیا سابقه فعالیت صنفی در داخل  -8

 خیر      آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟  بله  -9

  خیر     آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟ بله  -10

  خیر     اه ها هستید؟   بله آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگ  -11

 در دانشگاه خود و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   دانشجوییتاریخچه فعالیت هاي  اتا چه حد نسبت ب -12

  خیلی زیاد      زیاد      متوسط     کم     خیلی کم             

  خیر   کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟   بله آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما تاکنون به  -13
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  ادامه متن پرسش نامه 

 کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال کنند؟  -14

  ....... )با ذکر نام(ها سایر گزینه    نظري ندارم    مستقل گروههاي   صنفی شوراهاي   )وحدت دفترتحکیم(انجمن هاي اسالمی    بسیج داشجویی  

صنفی شرکت /چند درصد دانشجویان تمایل دارند در فعالیت هاي سیاسیفضاي آزاد  به نظر شما در صورت برقراري -15

 کنند؟

  درصد 70باالي    درصد 70تا  50بین     درصد 50تا  20بین      درصد  20تا  10بین     در صد  10زیر             

  هاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ آیا در فضا-  17 

      خیلی کم   کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد

  فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  -18

      خیلی کم   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 

 از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟ کدام یک  -19

    نیروهاي اپوزیسیون خارج   نیروهاي اپوزیسیون داخل   کاران محافظه   طلبان غیرحکومتی  اصالح     طلبان حکومتی اصالح  

  .......... ) ذکر نامبا (سایر گرایش ها     داراي گرایش سیاسی خاصی نیستم              هیچکدام

  ... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال  -20

   شرکت کرده و به کاندیداي دیگري راي دادم               شرکت کرده و به آقاي روحانی راي دادم            شرکت نکردم 

 ....فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  -21

   نمی دانم                     بهتر می شود                        بدتر می شود                      تغییري نمی کند     

 ....در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه   -22

      در اعتصاب شرکت نمی کنم چرا که از عواقب آن می ترسم    در اعتصاب شرکت نمی کنم چرا که آن را بی نتیجه می دانم    

   در اعتصاب شرکت می کنم چون آن را مفید می دانم   در اعتصاب شرکت می کنم گرچه آن را بی نتیجه می دانم      

 غیر از مطالعات درسی به مطالعه چه کتاب هایی می پردازید؟  -23

   کتابهاي مذهبی     مطالعات هنري   نشعر و داستا     کتاب هاي فلسفی  کتاب هاي تاریخی   مطالعه و ترجیح خاصی ندارم          

    :درصورتیکه تمایل دارید از نتایج این نظر سنجی اطالع حاصل کنید ، آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید، با تشکر از شما  

 روزبه گیالسیان: تهیه کننده                                   ................................................................................................................................
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   2پرسش 

 آمار کل

 از نظر موفقیت تحصیلی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 20تا  15بین  15تا  10بین   10تا  5بین   5زیر   

 39.7 41.5 14.5 4.3 درصد

  

 آمار دانشگاه هاي دولتی

 از نظر موفقیت تحصیلی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 20تا  15بین  15تا  10بین   10تا  5بین   5زیر   

 37.9 42.6 15 4.5 درصد

  

 آمار دانشگاه هاي غیر دولتی

 گونه ارزیابی می کنید؟از نظر موفقیت تحصیلی خود را چ 

 20تا  15بین  15تا  10بین   10تا  5بین   5زیر   

 48.4 35.9 12 3.7 درصد
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   3پرسش 

 آمار کل

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 5.5 17.7 42.8 20.7 13.3 درصد

  

 دولتیدانشگاه هاي 

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 4.9 17.4 41.3 22.3 14.1 درصد

  

 دانشگاه هاي غیر دولتی

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 8.7 18.9 49.3 13.4 9.7 رصدد
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 دانشجویان بومی

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 6.4 18.8 43.8 19.3 11.7 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   یلی کم خ  

 4.9 16.9 41.9 21.8 14.5 درصد

  

 دانشجویان زن

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 3.3 13.4 42 25.2 16.1 درصد

  

 دانشجویان مرد

 روز را چقدر می دانید؟ اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 7.3 21 43.2 17.2 11.3 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 6.2 17.7 45 18.3 12.8 درصد

  

 اندانشگاه هاي شهرست

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 4.7 17.6 39.8 23.8 14.0 درصد

  

 مقطع کارشناسی

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 5.4 16.7 41.1 22.3 14.5 درصد

  

 مقطع کارشناسی ارشد

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 5 19.9 48.7 16.2 10.2 درصد
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 مقطع دکترا

 اطالعات سیاسی خود در مورد مسائل روز را چقدر می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 13.2 23.7 34.2 18.4 10.5 درصد
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   4پرسش 

 آمار کل

تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در جامعه خود حساس بوده و اخبار آن را پیگیري  

 می کنید؟

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 10.8 24.1 36.8 17.8 10.5 درصد

  

 ان زندانشجوی

تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در جامعه خود حساس بوده و اخبار آن را پیگیري  

 می کنید؟

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 7.7 22.5 39.2 20.3 10.3 درصد

  

 دانشجویان مرد

و اخبار آن را پیگیري  تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در جامعه خود حساس بوده 

 می کنید؟

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 13.1 25.4 35 15.8 10.7 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در جامعه خود حساس بوده و اخبار آن را پیگیري  

 می کنید؟

 زیاد خیلی  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 11.2 25.5 36.3 17.0 9.9 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

تا چه حد نسبت به مسائل سیاسی اتفاق افتاده در جامعه خود حساس بوده و اخبار آن را پیگیري  

 می کنید؟

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 10.2 22.4 37.5 18.7 11.3 درصد
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   5پرسش 

 آمار کل

 یط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟مح 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.2 5.9 24.5 30.9 37.5 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

 محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.2 4.5 20.9 31.8 41.6 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.5 7.6 29.1 29.6 32.2 درصد
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 دانشگاه هاي دولتی

 یط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟مح 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.2 6.0 26.1 30.6 36.1 درصد

  

 دانشگاه هاي غیر دولتی

 محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي سیاسی تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   کم خیلی   

 1.8 5.1 17.1 32.2 43.8 درصد
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   6پرسش 

 آمار کل

  محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي صنفی

 و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.8 6.2 23.7 31 37.3 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

  محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي صنفی

 و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.5 5.3 24.2 29.7 39.3 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

  ر عرصه هاي صنفیمحیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت د

 و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 2.2 7.3 23.1 32.7 34.7 درصد
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 دانشگاه هاي دولتی

  محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي صنفی

 دانید؟و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.8 6.2 25 30.8 36.2 درصد

  

 دانشگاه هاي غیردولتی

  محیط دانشگاهی خود را از نظر فعالیت در عرصه هاي صنفی

 و پیگیري مشکالت دانشجویان تا چه حد فعال می دانید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.8 6 17.5 32.3 42.4 درصد
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   7پرسش 

 آمار کل

 آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا خارج دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 83.2 16.8 درصد

  

 دانشجویان  زن

 آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا خارج دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 88.4 11.6 درصد

  

 دانشجویان  مرد

 آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا خارج دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 79.2 20.8 درصد

  

 دانشجویان  بومی

 آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا خارج دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 81.6 18.4 درصد
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 دانشجویان  غیر بومی

 خارج دانشگاه را داشته اید؟آیا سابقه فعالیت سیاسی در داخل یا  

 خیر بله   

 84.4 15.6 درصد
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   8پرسش 

 آمار کل

 آیا سابقه فعالیت صنفی در داخل دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 86.2 13.8 درصد

  

 دانشجویان زن

 آیا سابقه فعالیت صنفی در داخل دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 70.9 29.1 درصد

  

 دانشجویان مرد

 آیا سابقه فعالیت صنفی در داخل دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 82.6 17.4 درصد

  

 دانشجویان بومی

 آیا سابقه فعالیت صنفی در داخل دانشگاه را داشته اید؟ 

 خیر بله   

 85.2 14.8 درصد
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 دانشجویان غیر بومی

 ل دانشگاه را داشته اید؟آیا سابقه فعالیت صنفی در داخ 

 خیر بله   

 86.9 13.1 درصد
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   9پرسش 

 آمار کل

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟

 خیر بله   

 70.8 29.2 درصد

  

 دانشجویان زن

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 ض دانشجویی را داشته اید؟یا اعتصاب و اعترا

 خیر بله   

 79.6 20.4 درصد

  

 دانشجویان مرد

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟

 خیر بله   

 64.1 35.9 درصد
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 دانشجویان بومی

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 جویی را داشته اید؟یا اعتصاب و اعتراض دانش

 خیر بله   

 73.9 26.1 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟

 خیر بله   

 68.6 31.4 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 ویی را داشته اید؟یا اعتصاب و اعتراض دانشج

 خیر بله   

 64.3 35.7 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟

 خیر بله   

 79.1 20.9 درصد
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 رشته هاي فنی

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 ا داشته اید؟یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی ر

 خیر بله   

 65.4 34.6 درصد

  

 رشته هاي غیر فنی

  آیا تجربه شرکت در هیچ تجمع ، تحصن  

 یا اعتصاب و اعتراض دانشجویی را داشته اید؟

 خیر بله   

 75.1 24.9 درصد

  

  

  

  

  

  

  

  



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٣١ 
 

   10پرسش 

 آمار کل

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 77 23 درصد

  

 دانشجویان زن

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 80.8 19.2 درصد

  

 دانشجویان مرد

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 74 26 درصد
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 ندانشگاه هاي تهرا

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 70.9 29.1 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 84.7 15.3 درصد

  

 دانشجویان فنی

 خارج دانشگاه را داشته اید؟  آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی 

 خیر بله   

 78.6 21.4 درصد

  

 دانشجویان غیر فنی

 آیا تجربه شرکت در تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه را داشته اید؟  

 خیر بله   

 75.7 24.3 درصد
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   11پرسش 

 آمار کل

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 38.8 61.2 درصد

  

 دانشجویان زن

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 45.5 54.5 درصد

  

 دانشجویان مرد

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 33.7 66.3 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 د؟   آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستی

 خیر بله   

 36.9 63.1 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 41.3 58.7 درصد

  

 دانشگاه هاي دولتی

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 37.4 62.6 درصد

  

 دانشگاه هاي غیر دولتی

 موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟    آیا

 خیر بله   

 45.6 54.4 درصد
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 دانشجویان بومی

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 41.1 58.9 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 37.2 62.8 درصد

  

 دانشجویان فنی

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 34.6 65.4 درصد

  

 دانشجویان غیر فنی

 آیا موافق فعالیت سیاسی در دانشگاه ها هستید؟   

 خیر بله   

 42.2 57.8 درصد
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   12پرسش 

 آمار کل

  شجویی در دانشگاه خودتا چه حد نسبت با تاریخچه فعالیت هاي دان 

 و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 2.8 8 24.4 29.4 35.4 درصد

  

 دانشجویان زن

  تا چه حد نسبت با تاریخچه فعالیت هاي دانشجویی در دانشگاه خود 

 و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 1.3 5.9 23 31.5 38.3 درصد

  

 دانشجویان مرد

  تا چه حد نسبت با تاریخچه فعالیت هاي دانشجویی در دانشگاه خود 

 و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 4.1 9.6 25.4 27.8 33.1 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

  تا چه حد نسبت با تاریخچه فعالیت هاي دانشجویی در دانشگاه خود 

 و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 3.3 7.9 25.2 29 34.6 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

  ي دانشجویی در دانشگاه خودتا چه حد نسبت با تاریخچه فعالیت ها 

 و فعالین سیاسی سال هاي قبل آشنایی دارید؟   

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 2.3 8 23.3 30 36.4 درصد
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   13پرسش 

 آمار کل

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 د؟تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده ان

 خیر بله   

 71.5 28.5 درصد

  

 دانشجویان زن

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 77 23 درصد

  

 دانشجویان مرد

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 دانشگاه احضار شده اند؟ تاکنون به کمیته هاي انضباطی

 خیر بله   

 64.5 35.5 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 67.9 32.1 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

  اقوام شما آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 72.5 27.5 درصد

  

 دانشگاه هاي دولتی

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 67 33 درصد

  

 دانشگاه هاي  غیردولتی

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 83.9 16.1 درصد
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 دانشجویان فنی

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 64.7 35.3 درصد

  

 دانشجویان غیرفنی

  آیا خود یا یکی از دوستان نزدیک یا اقوام شما 

 تاکنون به کمیته هاي انضباطی دانشگاه احضار شده اند؟

 خیر بله   

 74.1 25.9 درصد
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   14پرسش 

 آمار کل

 کنند؟  کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 3.2 34.2 20.3 25.7 9.7 6.9 درصد

  

 دانشجویان زن

  کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال کنند؟ 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 2.4 40.2 17.9 23.9 10.1 5.5 درصد

  

 دانشجویان مرد

 کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال کنند؟  

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 3.9 29.4 22.3 27 9.4 8.0 درصد
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 مقطع تحصیلی کارشناسی

 کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال کنند؟  

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 3.7 33.4 20.9 26.1 9.8 6.1 درصد

  

 مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

 نند؟ کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال ک 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 2.3 36.1 19.2 25.8 8.3 8.3 درصد

  

 مقطع تحصیلی دکترا

 ند؟ کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبال کن 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 0.0 34.2 15.8 15.8 18.4 15.8 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 ل کنند؟ کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دنبا 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 3.5 30.8 20.6 27.7 10.5 6.9 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 بال کنند؟ کدام یک از گروه هاي زیر به نظر شما بهتر می توانند مطالبات دانشجویی را دن 

 بسیج داشجویی  
  انجمن هاي اسالمی

 )وحدت دفترتحکیم(
 نظري ندارم مستقل گروههاي صنفی شوراهاي

  سایر گزینه ها 

 ) با ذکر نام(

 2.9 38.2 20 23.3 8.7 6.9 درصد

  

  

  

  

  

  



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٤٤ 
 

   15پرسش 

 آمار کل

فعالیت هاي به نظر شما در صورت برقراري فضاي آزاد چند درصد دانشجویان تمایل دارند در  

 صنفی شرکت کنند؟/سیاسی

 در صد  10زیر   
 20تا  10بین 

 درصد 
 درصد 70باالي  درصد 70تا  50بین  درصد 50تا  20بین 

 9.6 26.7 36.9 16.4 10.4 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

به نظر شما در صورت برقراري فضاي آزاد چند درصد دانشجویان تمایل دارند در فعالیت هاي  

 صنفی شرکت کنند؟/سیسیا

 در صد  10زیر   
 20تا  10بین 

 درصد 
 درصد 70باالي  درصد 70تا  50بین  درصد 50تا  20بین 

 7.6 29 34.9 16.9 11.6 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

به نظر شما در صورت برقراري فضاي آزاد چند درصد دانشجویان تمایل دارند در فعالیت هاي  

 نند؟صنفی شرکت ک/سیاسی

 در صد  10زیر   
 20تا  10بین 

 درصد 
 درصد 70باالي  درصد 70تا  50بین  درصد 50تا  20بین 

 12 23.8 39.5 15.8 8.9 درصد
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   16پرسش 

 آمار کل

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

  خیلی زیاد زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 26.4 14.1 28.7 19.7 11.1 درصد

  

 دانشجویان زن

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 27.6 14.2 32.2 16.8 9.2 درصد

  

 دانشجویان مرد

 اسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سی

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 25.5 14 26 22 12.5 درصد
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 دانشجویان بومی

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 24.8 14.8 30.5 18.9 11.0 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 27.7 13.5 27.4 20.3 11.2 درصد

  

 دانشجویان فنی

 تماعی روز را دنبال می کنید؟ آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اج

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 23.2 12.7 32 21.4 10.7 درصد

  

 دانشجویان غیر فنی

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 29 15.2 26 18.4 11.4 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 21.7 14.4 29.7 22.5 11.7 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 عی روز را دنبال می کنید؟ آیا در فضاهاي مجازي نظیر فیس بوك مسائل سیاسی و اجتما

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 32.3 13.6 27.5 16.2 10.4 درصد
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   17پرسش 

 آمار کل

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 26.3 25.9 30.8 12.1 4.9 درصد

  

 دانشجویان زن

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 27.1 25 31.9 11 5 درصد

  

 دانشجویان مرد

 و خطر به همراه داشته باشد؟ فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 25.7 26.5 30 13 4.9 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 30 26.2 27.4 12.5 3.9 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 21.6 25.5 35.1 11.6 6.2 درصد

  

 مقطع کارشناسی

 زینه و خطر به همراه داشته باشد؟ فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما ه 

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 25.3 28 30.2 12.5 4 درصد

  

 مقطع کارشناسی ارشد

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 28.8 20.5 32.1 10.9 7.6 درصد
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 مقطع دکترا

 فعالیت هاي دانشجویی تا چه حد می تواند براي شما هزینه و خطر به همراه داشته باشد؟  

 خیلی زیاد  زیاد   متوسط کم   خیلی کم   

 28.9 18.4 34.2 13.2 5.3 درصد
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   18پرسش 

 آمار کل

 سیاسی خود همخوان تر می دانید؟کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات 

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 4 27 28.6 2.3 3.8 4.7 14.3 15.3 درصد

  

 تهران دانشگاه هاي 

 کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 3.7 24.8 28 2.4 4.2 4.8 17 15.1 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سی سیا

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 4.4 29.8 29.5 2.2 3.3 4.5 10.9 15.5 درصد
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 دانشجویان فنی

 کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

روهاي نی

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 3.1 29.2 24.8 2.0 3.6 3.3 16.3 17.8 درصد

  

 دانشجویان غیر فنی

 کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 یرحکومتی غ
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 4.8 25.3 31.6 2.6 3.9 5.8 12.7 13.3 درصد

  

  

  

  



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٥٣ 
 

  

 دانشجویان بومی

 ان تر می دانید؟کدام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخو

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 2.7 27.5 28.6 2.5 4.7 5.1 15.3 13.6 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

 ام یک از گرایش هاي زیر را با گرایشات سیاسی خود همخوان تر می دانید؟کد

 طلبان حکومتی اصالح  
طلبان  اصالح

 غیرحکومتی 
 کاران محافظه 

نیروهاي 

  اپوزیسیون 

 داخل

نیروهاي 

  اپوزیسیون

 خارج  

 هیچکدام

داراي 

گرایش 

سیاسی 

خاصی 

 نیستم

سایر 

گرایش 

  ها 

با ذکر (

 ) نام

 5.1 26.7 28.6 2.2 3.1 4.3 13.5 16.5 درصد
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   19پرسش 

 آمار کل

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 20.2 47.7 32.1 درصد

  

 دانشجویان زن

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 21.5 46.1 32.4 درصد

  

 دانشجویان مرد

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 دمبه کاندیداي دیگري راي دا 

 19.1 49.1 31.8 درصد
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 دانشگاه هاي تهران

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 17.1 47.4 35.5 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 ؟ ...1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 24 48.2 27.8 درصد

  

 دانشجویان فنی

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 ادمبه کاندیداي دیگري راي د 

 18.5 52.9 28.6 درصد
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 دانشجویان غیرفنی

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 21.5 43.7 34.8 درصد

  

 دانشجویان بومی

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 18.9 47.9 33.2 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 ي دادمبه کاندیداي دیگري را 

 21.1 47.6 31.3 درصد
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 مقطع کارشناسی

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 17.8 47.9 34.3 درصد

  

 مقطع کارشناسی ارشد

  ؟ ...1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 به کاندیداي دیگري راي دادم 

 28.1 47.0 24.8 درصد

  

 مقطع دکترا

 ؟... 1392در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 شرکت نکردم  
  شرکت کرده و 

 به آقاي روحانی راي دادم

  شرکت کرده و

 ادمبه کاندیداي دیگري راي د 

 13.2 50 36.8 درصد

  

  

  



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٥٨ 
 

   20پرسش 

 آمار کل

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 33.9 16.8 19.9 29.4 درصد

  

 دانشجویان زن

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 37.8 15.1 19.3 27.8 درصد

  

 دانشجویان مرد

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 31 18 20.3 30.7 درصد
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 مقطع کارشناسی

 ....     کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  فکر می 

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 33.4 17.4 20.1 29.1 درصد

  

 مقطع کارشناسی ارشد

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 ی دانمنم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 35.4 14.2 20.2 30.2 درصد

  

 مقطع دکترا

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 34.2 23.7 10.5 31.6 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

 ..     ..فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 32.9 17 18.7 31.4 درصد
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 دانشگاه هاي شهرستان

 ....     فکر می کنید در آینده امکان فعالیت در دانشگاه ها  

 نمی دانم بهتر می شود بدتر می شود  تغییري نمی کند  

 35.3 16.5 21.3 26.9 درصد
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   21پرسش 

 آمار کل

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 26.3 23.3 11.9 38.5 درصد

  

 دانشجویان زن

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

ن را بی نتیجه می گرچه آ 

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 21.3 22.8 14.5 41.4 درصد

  

 دانشجویان مرد

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

واقب آن می چرا که از ع 

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 29.8 24.8 9.7 35.7 درصد
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 دانشجویان بومی

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

می  چرا که آن را بی نتیجه 

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 23.5 20.6 9.7 46.2 درصد

  

 دانشجویان غیر بومی

  .... در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 27.9 26.4 13.4 32.3 درصد

  

 دانشجویان فنی

 ....  ورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه در ص

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 26.6 28.3 11.2 33.9 درصد
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 دانشجویان غیر فنی

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 مدان

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 25.6 20.5 12.3 41.6 درصد

  

 دانشگاه هاي تهران

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 26.5 25.8 10.5 37.2 درصد

  

 دانشگاه هاي شهرستان

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 25.5 21.6 13.5 39.5 درصد
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 مقطع کارشناسی

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  شرکت نمی کنم در اعتصاب

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 26.7 25.0 11.7 36.6 درصد

  

 مقطع کارشناسی ارشد

 ....  اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه در صورت وقوع 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  در اعتصاب شرکت می کنم

 چون آن را مفید می دانم 

 24.5 21.2 12.6 41.7 درصد

  

 مقطع دکترا

 ....  در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف سرویس دانشگاه 

  

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که آن را بی نتیجه می  

 دانم 

  در اعتصاب شرکت نمی کنم

چرا که از عواقب آن می  

 ترسم 

  در اعتصاب شرکت می کنم

گرچه آن را بی نتیجه می  

 دانم

  ت می کنمدر اعتصاب شرک

 چون آن را مفید می دانم 

 23.7 21.1 7.9 47.4 درصد
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   22پرسش 

 آمار کل

 غیر از مطالعات درسی به مطالعه چه کتاب هایی می پردازید؟

  
  مطالعه و ترجیح

 خاصی ندارم 

کتاب هاي 

 تاریخی
 کتابهاي مذهبی مطالعات هنري شعر و داستان کتاب هاي فلسفی

 7.8 9.5 29.3 18.5 15.9 19 درصد
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   3فصل 

  ترکیبیتحلیل آماري پرسش ها به صورت 
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چه کسانی در صورت وقوع اعتصاب غذا در سلف . یک

  می پیوندند؟نسرویس دانشگاه به آن 

  

   تحصیلی در ارتباط با ترم و مقطع

ترس را عامل درصد این افراد  30در اعتصاب شرکت نخواهند کرد ،  1درصد دانشجویان ترم  62

  . را بی نتیجه دانسته و روش مناسبی نمی دانند اعتصابدرصد دیگر  70شرکت نکردن خود می دانند و 

درصد این افراد ترس را عامل  20در اعتصاب شرکت نخواهند کرد ،  3درصد دانشجویان ترم  52

  . ته و روش مناسبی نمی داننددرصد دیگر آن را بی نتیجه دانس 80شرکت نکردن خود می دانند و 

درصد این دانشجویان  45. به این صورت تغییر می کند 9و  7و  5همین آمار در مورد دانشجویان ترم 

درصد این افراد ترس را عامل شرکت نکردن خود می دانند و  25در اعتصاب شرکت نخواهند کرد ، 

  . اننددرصد دیگر آن را بی نتیجه دانسته و روش مناسبی نمی د 75

در ترم هاي باالتر که اکثرا شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد ، در صد افرادي 

 17درصد و کسانی که علت شرکت نکردن را ترس می دانند  56که در اعتصاب شرکت نمی کنند 

  . درصد این افراد می باشند

  در ارتباط با فعالیت در فیس بوك 
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اعتصاب شرکت نمی کنند در فضاي مجازي نظیر فیس بوك ، فعالیت کم یا  کسانی که دردرصد  50

درصد فعالیت خیلی  7درصد فعالیت زیاد و تنها  14 ،درصد آنها فعالیت متوسط  29. خیلی کمی دارند

درصد افرادي که در فیس بوك فعالیت زیاد یا خیلی زیاد دارند به  65. زیاد در فضاي مجازي داشته اند

  . ا می پیوندنداعتصاب غذ

  

  در ارتباط با تجربه شرکت در تحصن و تجمع دانشجویی

، تجربه شرکت در هیچ تحصن و اعتراض درصد افرادي که در اعتصاب غذا شرکت نمی کنند  85

درصد علت عدم شرکت خود را بی نتیجه بودن اعتصاب غذا  65از این عده . دانشجویی را نداشته اند

درصد کسانی که تجربه  75در برابر . س را عامل بازدارنده خود دانسته انددرصد دیگر تر 35دانسته و 

  . شرکت در تحصن دانشجویی را داشته اند به اعتصاب غذا نیز خواهند پیوست

  

   در ارتباط با راي به روحانی

 50. به روحانی راي دادند در صورت اعتصاب غذا به آن نمی پیندند در انتخابات درصد افرادي که 45

از میان کسانی . رصد افرادي که در انتخابات شرکت نکردند در اعتصاب غذا هم شرکت نخواهند کردد

درصد به کاندیداي  25درصد به روحانی راي داده اند ،  43که در اعتصاب غذا شرکت نمی کنند 

  . درصد هم در انتخابات شرکت نکرده اند 32دیگري راي داده اند و 

  

   در ارتباط با مطالعه

. شترین درصد افرادي که در اعتصاب غذا شرکت نمی کنند به مطالعه شعر و داستان گرایش دارندبی

 25پس از آن کسانی هستند که مطالعه خاصی ندارند این افراد . د است صدر 35درصد این افراد 

درصد در  12درصد و مطالعات هنري با  18فلسفه با درصد مخالفان اعتصاب را تشکیل می دهند ، 

  . تبه هاي بعدي قرار دارندر
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در اعتصاب غذا شرکت نمی ) بیش از نیمی( درصد  53از میان کسانی که مطالعات مذهبی دارند حدود 

در صد در اعتصاب غذا شرکت  55از میان کسانی که زمینه مطالعاتی شان شعر و داستان است . کنند

به . در اعتصاب غذا شرکت نمی کنند می خوانند یا تاریخ  درصد کسانی که فلسفه 39. نخواهند کرد

  . است در اعتصاب شرکت می کنندیا تاریخ  درصد افرادي که زمینه مطالعه شان فلسفه 61عبارتی دیگر 

  

   تجربه تجمعات اعتراضی خارج دانشگاه

اب دانشجویی شرکت نمی کنند تجربه شرکت در هیچ تحصن اعتراضی صد افرادي که در اعتصدر 85

درصد کسانی که در اعتراضات خارج دانشگاه شرکت داشتند  65. را نداشته اند) 88(خارج دانشگاه 

  . حاضرند در اعتصاب غذاي دانشگاه نیز شرکت کنند

  

  گرایش به تشکل هاي دانشجویی

درصد کسانی که نمی دانند کدام تشکل دانشجویی می تواند مطالبات دانشجویان را به درستی  65

درصد افرادي که گزینه سایر تشکل ها را منتخب  66. ذا شرکت نمی کنندراهبري کند ، در اعتصاب غ

درصد کسانی که گروه هاي مستقل  60در مقابل . خود می دانند در اعتصاب شرکت نمی کنند

  . دانشجویی یا شوراي صنفی را قبول دارند در اعتصاب شرکت خواهند کرد

  

  گرایشات سیاسی

درصد طرفداران  68. تی در اعتصاب غذا شرکت می کننددرصد طرفداران اصالح طلبان حکوم 55

درصد طرفداران  69درصد طرفداران نیروهاي اپوزیسیون داخل و  72اصالح طلبان غیر حکومتی ، 

  .  اپوزیسیون خارج در اعتصاب غذا شرکت می کنند



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٧٠ 
 

. د کرددرصد کسانی که می گویند داراي گرایش سیاسی نیستند در اعتصاب غذا هم شرکت نخواهن 65

درصد کسانی که هیچ کدام از گرایش ها را گرایش مورد نظر خود ندانسته یا به سایر گرایش ها  54

  . تعلق دارند ، در اعتصاب شرکت نخواهند کرد

  

  از نظر احضار به کمیته انضباطی

صاب درصد افرادي که خود یا یکی از اقوام یا دوستانشان به کمیته انضباطی احضار شده اند در اعت 70

درصد افرادي که در اعتصاب غذا شرکت نمی کنند خود یا هیچ یک از  82. غذا شرکت خواهند کرد

  . دوستانشان به کمیته انضباطی احضار نشده اند
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چه کسانی در انتخابات شرکت نکردند؟ چه کسانی . دو 

  شرکت کرده و به روحانی راي دادند؟

  

   از نظر اطالعات سیاسی

. د کسانی که در انتخابات شرکت نکردند اطالعات سیاسی خود را کم یا خیلی کم می دانند درص 34

درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند اطالعات سیاسی خود را در حد زیاد یا خیلی زیاد می  22

  . درصد باقی مانده داراي اطالعات سیاسی در حد متوسط هستند 44. دانند

درصد داراي  26روحانی راي دادند داراي اطالعات سیاسی کم یا خیلی کم ، درصد کسانی که به  31

  . درصد داراي اطالعات سیاسی متوسط بوده اند 43اطالعات سیاسی زیاد یا خیلی زیاد و 

  

  از نظر حساسیت سیاسی به مسائل اتفاق افتاده در جامعه

کم نسبت به مسائل جامعه خود  درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند حساسیت کم یا خیلی 30

درصد افرادي که در انتخابات شرکت نکردند حساسیت خیلی زیاد یا زیادي نسبت به مسائل  33. دارند

درصد باقی  37.) احتماال اکثر این افراد به گروه تحریم کنندگان انتخابات تعلق دارند(. جامعه خود دارند

  . مانده حساسیت خود را متوسط می دانند

درصد راي  39. رصد کسانی که به روحانی راي دادند حساسیت خود را کم یا خیلی کم می دانندد 26

 35. دهندگان به روحانی حساسیت زیاد یا خیلی زیادي نسبت به مسائل و اتفاقات جامعه خود دارند

  . درصد باقی مانده حساسیت خود را متوسط می دانند
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   از نظر سابقه فعالیت سیاسی

سانی که در انتخابات شرکت نکردند داراي هیچ فعالیت سیاسی چه در داخل و چه در درصد ک 80

درصد کسانی که به روحانی راي دادند نیز داراي هیچ سابقه فعالیت سیاسی  83. خارج دانشگاه نبودند

  . نبودند

  

   از نظر گرایش سیاسی

درصد آنها  11. ی نیستند درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند داراي هیچ گرایش سیاس 56

 5درصد محافظه کاران ،  5درصد طرفدار اصالح طلبان غیر حکومتی ،  12اصالح طلب حکومتی ، 

  . درصد طرفدار اپوزیسیون خارج بودند 4درصد اپوزیسیون داخلی و 

درصد طرفداران  20. درصد داراي هیچ گرایش سیاسی نبودند 48از کسانی که به روحانی راي دادند ؛ 

درصد  5/2درصد طرفدار اصالح طلبان غیر حکومتی ،  20اصالح طلبان حکومتی ، کمی کمتر از 

هیچ یک از طرفداران اپوزیسیون خارج به روحانی  درصد اپوزیسیون داخل بودند 5/0 ومحافظه کاران 

  . راي ندادند

  

   از نظر فعالیت در فضاي مجازي

ر فضاي مجازي و فیس بوك نیز فعالیت کم یا خیلی درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکردند د 38

  . درصد داراي فعالیت متوسط بودند 28درصد داراي فعالیت زیاد یا خیلی زیاد و  34. کم داشتند

 34. درصد کسانی که به روحانی راي دادند داراي فعالیت کم یا خیلی کم در فیس بوك بوده اند 35

  . درصد داراي فعالیت متوسط بودند 31و درصد داراي فعالیت زیاد یا خیلی زیاد 
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  از نظر وابستگی به تشکل هاي دانشجویی

درصد طرفدار  26. درصد کسانی که راي ندادند داراي گرایش به گروه دانشجویی خاصی نیستند 39

 3درصد طرفدار تحکیم وحدت و  9درصد طرفدار شوراي صنفی ،  21گروه هاي مستقل دانشجویی ، 

  . ج دانشجویی هستنددرصد طرفدار بسی

 19درصد فاقد گرایش به هر یک از تشکل هاي دانشجویی ،  30از میان راي دهندگان به روحانی ، 

 4درصد تحکیم وحدت و  13درصد طرفدار شوراي صنفی ،  32درصد طرفدار گروههاي مستقل ، 

  .درصد بسیج دانشجویی بوده اند

  

   از نظر موافقت با فعالیت سیاسی دانشجویان

درصد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند معتقد هستند در دانشگاه ها نباید فعالیت سیاسی  37

درصد کسانی که به روحانی راي دادند معتقدند در دانشگاه ها نباید فعالیت سیاسی انجام  36. انجام شود

  . شود
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   4فصل 

  اکنون دانشگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٧٥ 
 

  

  مقدمه 

  

 هم سطح سطح مبتذلی  ،توانست نماینده یک سیاست پیشرو باشد االن و اکنون زمانی میکه دانشگاه 

اما همین سطح مسطح و تخت می تواند گاهی با . تر از هر جامعه سطحی به غایت جامعه. جامعه است

  . چه قوزي؟ قوزي به غایت هوس ران. قوزي تاریخ را به باال پرتاب کند

. ال بوده است؟ دانشجو از سطح جامعه بسی فروتر شده استمگر قب. دانشجو دیگر سوژه سیاست نیست

درك دانشجو از خود ، درك فرزانه اي است که دانش خود را مایه . کرمی لولیده در آخور خاموش خود

نچه مایه مباهات اوست ، چیزي جز بند و زنجیز عقالنیت آمباهات می داند اما همین قدر نمی داند که 

نشان داد که دانشجو چیزي براي گفتن  88. را وادار به استدالل می کند نظم یافته اي نیست که او

  مگر سابقا چیزي داشت؟ . ندارد

به او که نه می خواند و نه ترجیح خاصی در خواندن  ؟ه باید یک کتاب را به او اختصاص دادچبراي 

صابی دم می کسی که براي گرفتن یک واحد مانند سگی که جلوي دکان ق. کسی که می ترسد. دارد

این همان سوژه سیاست پیشین است که چون شیري پشت . کند جنباند براي مسوولین آموزش تعظیم می

مگر سابقا چنین شیري جز آلت دستی در باغ وحش کدام شیر؟ هاي دانشگاه می غرید؟  ها و نرده میله

  سیاست بود؟ 

به همان میزان درگیر خود که . تدانشگاه دیگر منطقه خاصی نیست ، دانشگاه نمونه عینی جامعه اس

دهد، اما  جهد، شعار می خیزد، می می اي را که بر شود تصور کرد لحظه می. تواند به وراي خود بیاندیشد نمی

  . نهد پس می بهراضی شده و پا  ،در همان لحظه ترسیده 

جز سرشکستگی چیزي  ،دانشجو دیگر دانشجو نیست او یک انسان است و مانند هر چیز انسانی و بشري 

  سوژه سیاست کیست؟: سوال همچنان پابرجاست. نیست
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اي را در گورش  دویدن براي چه؟ این همه تحلیل و آمار می خواهد چه چیز را ثابت کند؟ اینکه مرده

دانشجو بیدار «. بلرزانی چه حسنی دارد؟ مگر می توان از یک مرده انتظاري جز سکون و سکوت داشت

  ؟مافزایی چه چرتی به چرتی می ».است است ، از انحصار بیزار
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  شبیه شدن دانشگاه به جامعه 

. متوسط داراي تنوعی از سالیق و عالیقِ. است جامعه شده دانشگاه مثل. دانشگاه دیگر جاي خاصی نیست

جامعه دیگر نباید دانشگاه را به عنوان نیرویی پیشرو متصور شد بلکه دانشگاه دیگر چیزي جز همان 

ها شباهت عجیبی به حاکمان  حاکمان دانشگاه. درهاي دانشگاه به روي همگان باز شده است. نیست

کارمند اداره او  .که دانشجویی شغلش است دانشجو تبدیل شده است به یک فرد انسانی. جامعه دارند

  .  است دانشگاه

تر از مردم بلکه هم  فراتر و سیاسیآزمونی بود براي تثبیت این نظریه که دانشگاه نه چیزي  88وقایع 

یک دوره پذیرش افراطی . است تبدیل شدهن آعقب تر از به چیزي سطح آن و با بعضی مالحظات حتی 

و سایر عوامل دخیل جویی، دست باال یافتن حاکمان دانشگاه شهاي دان ها و جریان دانشجو، سرکوب تشکل

. ترین تاثیر را داشتند ها کم دانشگاه 88در وقایع  . زدتا دانشگاه را به دالی توخالی تبدیل سا است شده

جوانان دانشجو دیگر نه در مقام دانشجو بلکه در مقام یک فرد انسانی در تجمعات و اعتراض ها شرکت 

  . کردند می

ها بود ، یک دانشجو به طور فردي حتی از ریاست یک دانشگاه  زمانی دانشجو قدرت اول در دانشگاه

آموزش داراي قدرت  ءامروز حتی یک نگهبان یا مسوول جز. ی توانست داشته باشدقدرت بیشتري م

کارمند جزئی از دستگاه آموزشی تنزل یافته یک مقام دانشجو در حد . حکمرانی بیشتري از دانشجو است

چون در محیطی چشم گشوده  ،است که براي خود دانشجو غیر قابل درك است يچیزتغییر این . است

هاي سیاسی براي  عدم ایجاد امکان. اره چنین فرض شده است که باید گوش به فرمان باشداست که همو

  .  باشند موثري گی  اعتراض سبب شده، اکثر دانشجویان فاقد خاطره و سابقه سوژه
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  خاطره یا اسطوره زمان از دست رفته 

، به طور دانند ر حد خیلی کم میاینکه اکثریت دانشجویان میزان تحرکات سیاسی دانشگاه خود را کم یا د

نشان دهنده این است که ذهنیتی از سیاسی بودن و امکان سیاسی شدن هنوز وجود دارد که  ضمنی،

است و  توقف کرده و چرا کند؟ چگونه اما باید دید این ذهنیت چگونه کار می. تسلیم واقعیت نشده است

که هر  می داند وضعیت ممکنیآن را کند یا  گذشته را به عنوان دوران طالیی سپري شده درك میآیا 

   ؟آن ممکن است به شکلی دیگر باز گردد

چیزي که  70در دهه   .اند همگان سیاسی و فعال نبودهو در هیچ دوره اي ،  ،در هیچ کجاي تاریخ دانشگاه

 هاي دانشجویی ورزي هاي عملی در سیاست کرد تجربیات سیاسی منتقل شونده از طریق شرکت کار می

تري را به عنوان حامیان خاموش همراه  هاي عملیاتی داشتند و گروه وسیع فعالیتاز افراد  درصدي. بود

به کمک آنها نیاز باشد تا بسیج شوند و تحصن یا اعتصابی را  بودهمراهانی که فقط کافی  .خویش داشتند

هاي عملی  اي از فعالیت لهاي تربیت شده و وارد سلس از میان این افراد خاموش همواره عده. شکل دهند

، بلکه شرکت  از طریق خواندن کتب چیزي که آنها را تربیت می کرد نه دانش نظري صرف. شدند می

برچیده شدن  بادر یک دوره سرکوب . هاي عملی موجود در سطح دانشگاه بود ها و آزمایشگاه در کارگاه

این خاطره نیز . اي از آن دوران است اطرههاي عملی ، آنچه باقی مانده است تنها خ بساط چنین کارگاه

دیگر . شود می و یادآوري حمل قلیلاي  زبانی بین عده يها چون مکتوب نشده است تنها به واسطه نقل

چیزي که آن را به شدت خاص . هاي ذهنی و در سطح خاطرات تقلیل یافته است مواجه عملی به مواجه

  . است یافتنیاي دست ن اسطوره شدن آن به کرده خطر تبدیل

کنند و نوعی از تاریخ مبارزه را  ورده و نقل میآاینکه هنوز در دانشگاه هستند کسانی که گذشته را به یاد 

اما باید از قید زیبایی آن . است اي به شدت زیبا و الهام دهنده کند، پدیده به صورتی شفاهی بیان می

، خاطره اي است  خاطره زنده. ده بدل ساختاي زن گذشت و سعی کرد آن را از حالت اسطوره به خاطره

خاطره  یگونه که زمان همان. کننده استفاده کند کند از خاطره به عنوان عنصري تحریک که سعی می

به عنوان عنصري تحرك بخش و یک پشتوانه قدرت قبل انقالب  هاي سایر فعاالن دانشجوییِ فعالیت

  . که تنها ضعف امروز ما را توجیه سازد یافتنیدست ن کرد نه یک گودال یا دره تاریخیِ عمل می
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  هاقلیل هاي دانشگاه نه اقلیت 

ها باقی مانده است نه اقلیتی از فعاالن سیاسی  هکه امروز به عنوان ته مانده تاریخ مبارزه در دانشگا چیزي

. استزیست وجود پیوندي ماندگار در روابط و  محتاجفرض وجود اقلیت  .بلکه تعداد قلیلی از افراد است

هایی در رشته  گره :کنند ها عمل می ها و هویت نظر خواستمهاي تمرکز یافته از  ها همواره چون غده اقلیت

هاي  شعله کنند سعی می نه با یک اقلیت، بلکه با قلیلی از افراد سرو کار داریم که هنوز ،اما امروز. واقعیت

ها در  لیت به واسطه سرکوب شناخته می شود ، قلیلاگر اق. هاي خود زنده نگه دارند سیاست را در خاطره

آنها تعداد  .آنها لزوما سرکوب نمیشوند اما در این فضا به سر می برند .کنند زندگی می سرکوب وضعیت

  . هستند قلیلآنها . کمتر هستند، آنها ناچیز هستندهم از کم آنها  ،کم نیست

چیزي که این . ا هم ناشناخته و از نوع امکانی استارتباط هایشان ب. ها ، جزایر پراکنده هستند قلیل

 به طور مثال .ریزي شده تصادفات برنامه. سازد وجود تصادفات است ها را به واقعیت مبدل می امکان

سبب ساز که  دانست   ریزي شده نوعی از همین تصادفات برنامه توان را می ها نامه آوري پرسش جمع

ها را به اقلیت مبدل  اما این ارتباطات از نوع ارتباطاتی نیست که قلیل. شود میها  ارتباطاتی بین قلیل

ها همچنان قلیل  قلیل. کنند را ترسیم میاین ارتباطات تنها خطوط محو پیوندهاي محتمل آینده . سازد

  . مانند و قلیل فارغ التحصیل می شوند می
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  دانشجو و سلطه دانشگاه 

نشجو همان انسان است ، در این صورت یگانه کنش حیاتی دانشجو در این اگر دانشگاه همان جامعه و دا

توان  اهمیتی که نمی. آید اهمیت صنف از اینجا می. مجدد سروري دانشجو بر دانشگاه است برقراريدوره 

دانشجو باید سیاسی باشد اما . سازشکار با حاکمان دانشگاه خالصه و محدود کرد آن را در انجمن صنفیِ

  . است قبل از هر چیز سیاستی معطوف به خود و رهایی خود از سلطه حاکمان دانشگاه استاین سی

هاي مستقل ، تنها  ، چیزي که قریب به اتفاق دانشجویان آن را به همراه انجمن اتحاد صنفی دانشجویان

 اما. باید در دوره جدید تشکیل شود ؛دانند گروه واجد صالحیت جهت احقاق حقوق دانشجویان می

ادعاي چگونه می توان چگونه؟ چگونه می توان ادعاي استقالل داشت و در عین حال سیاسی بود؟ 

آیا استقالل نامی تو خالی براي کشیدن حصار امنی در ؟ مستقل ماندو در عین حال  ن داشتسیاسی بود

یا باید در رود؟ آ اطراف خود نیست؟ آیا هر استقاللی بی درنگ با انگ محافظه کاري به زیر سوال نمی

کنند نفوذ  هاي دانشجویی فعالیت می ها که با مجوز رسمی تشکل ها و دانشکده شوراهاي صنفی خوابگاه

  بی مجوز زد؟کرد یا باید دست به تشکیل نهادهاي موازي 

نیروهاي خودي اولین گام است اما چیزي که دانشجویان را از  به واسطهتصاحب کردن نهادهاي موجود 

زمینه هاي خود  دهد وجود قربانیان منفردي است که بیرون از هر تشکل با عمل می این مخمصه نجات

چیزي که در نهایت حاصل  ،اگر تصحاب یک نهاد تنها گزینه باشد. کنند می ایجادتشکیالت مستقل را 

اما چیزي . است آنها هاي محافظه کارانه مورد انتظار می شود جذب شدن در نهادي حکومتی با چارچوب

در . سازند افرادي است که خود را بیرون چارچوب موجود تعریف می قلیلهمواره نیاز است وجود که 

آنکه  .هر وضعیت انفعال و خفقان ، تنها راه رهایی چشم طمع بستن به کنش هاي منفرد الگوساز است

این بار . قرار دهدکردن حمله پنهان شدن و قلیل است این فرصت را می یابد که قلّت خود را دستاویز 

اما نه تحصن و اعتصاب و واکنشی به بیرون دانشگاه بلکه اعتراضی به وضعیت خویش ، چرا که جامعه 

دیگر کسی انتظار ندارد دانشجو براي حقی . دیگر چیزي جز دانشگاه و دانشگاه چیزي جز جامعه نیست

حتیاج است که نیروهایی از است تریبون گذاشته و تحصن کند اما بسیار ا که بیرون دانشگاه پایمال شده

  . کنند اخطاردرون دانشگاه در خصوص وضعیت خطیر آن به حاکمان دانشگاه 
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کنش هاي فردي در این صورت باید متکی به  ،اي دانشجویان وجود ندارد  امکان بسیج توده ،اگر دیگر

هر دانشجو  مساله این نیست که. کنش فردي الگوساز چیزي چون مسوولیت فردي نیست. بود الگوساز

هاي  مساله این است که کنش. نمایدباید چنان احساس مسوولیت کند که از حق و حقوق خود دفاع 

خوب بود اگر می شد جمعی ساخت . فردي چنان تنظیم شوند که الگوهاي مشابه خود را بتوانند برسازند

آیند و نه در صورت  یها نه بوجود م اکنون دانشگاه این است که جمع ي ، مسالهو به مبارزه پرداخت

هاست نه  شود کنش الگوبرداري  باید چیزي که. کنند تفاهم می مشترکیمدن بر سر انجام کار آبوجود 

در برابر  .اند هاي انضباطی احضار شده کم نبوده اند دانشجویانی که به کمیته. ها تفکرهاي حاکم بر کنش

چیزي و جایی براي . صبراغلب اند؟  آنها چه کردهانجامد  این احضار که در نهایت به تعلیق یا اخراج می

این ایستادگی . محو شدن خویش ایستادروند صبر وجود ندارد باید از خود مایه گذاشت و در برابر 

  . نهایت فضاي مقاومت را طراحی و تولید کند تواند بی می

. یی پذیرفتنی استهاي جمعی و عدم همراهی بدنه دانشجو هر دلیل و توجیهی براي عدم امکان تحرك

شوند چه توجیهی وجود دارد؟  هاي انضباطی له می هاي کمیته اما براي کسانی که دارند زیر چرخ راي

تر را به جان خریدن و سنگینی راي را به کمیته انضباطی تحمیل ساختن، این است کاري که  راي سنگین

خوریم که  وس کارهایی را میاست، همه افس خودکار عمل کردهبه صورتی یند حذف آفر. باید کرد

به این بها و بهانه که شاید به نوعی از تیغ محکومیت نجات یابیم اما این  ،نکردیم وتوانستیم بکنیم  می

دایمان را بلند صشویم ، چرا باید  ددا اگر قرار است حذف بی. است بریده .می برد احساس بی کورِ تیغِ

 .بلند کردن صدا نتیجه بخش تر از سکوت و پذیرش است ، گرا بودن هم حتی در صورت نتیجه ؟نکنیم

   . آید هیچ عدل و دادي بدون داد بوجود نمی
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  ها  خاطره یا منقل نقل

روزبه تو تبدیل به  ...شنیدم که زمانی جلوي خوابگاه آتیش روشن کرده بودي«: سیامک در مترو گفت

سه نسل  :گفت مصطفیرخش در خانه سام با چشمان سح» .اي یک کهن الگو در خواجه نصیر شده

با اشاره ( ، نسل نقره اي ) با اشاره به من( نسل طالیی : خواجه نصیر اکنون در اینجا با هم جمع هستند 

آن زمان من ده ساله  ؟بودي 77تو ورودي «: محمد گفت). با اشاره به حسین( ، نسل برنزي ) به خود

   »گیالسی می دونی یعنی چی؟ بودم

من کمی روزبه گیالسیان هستم ، در این . ، پتکی که شرط هر فلسفه ورزي استندپتک بود همه اینها

که چرا خاتمی راي  نوشتم اي سحابی نامهعزت اهللا به که خاتمی راي آورد  76در سال . شکی نیست

الحیت صفر و سحابی را که در انتخابات رد  هاي پیمان و معین زاده عبداهللا بیانه در قبرستان امام آورد؟

در خوابگاه  در سال اول دانشگاه وقتی انجمن اسالمی. میشده بودند به همراه دوستی هم نام پخش کرد

ژست  ،گفتند ها تشکیل داده بود و همه از کیفیت پنیر توزیع شده می شنایی با سال اولیآجلسه  میرعماد

خوابگاه هیچ کتابی از عبدالکریم  گرفتم و گفتم مشکل ما حادتر از این هاست، در کتابخانه این روشنفکري

چیزي که سبب شد انجمن اسالمی مرا به عنوان نماینده خود در خوابگاه میرعماد تعیین . سروش نیست

  . ام کردم این گونه ر میکاهل خدمت رسانی در قالب نام ها نبودم یا ف. اما نپذیرفتم. کند

و بسیج در  نجمن اسالمی و شوراي صنفیاي تحصن مشترك ا همان سال ورودمان به دانشگاه یک هفته

گویی عده اي از دانشجویان را به . ندبود براي برکناري ریاست دانشگاه که موفق هم شد اتحادي شوم

هنوز این گونه نشده بود که خصوصی سازي . به دانشگاه راه داده بودندو به ورت پنهانی صورت پولی 

کندم ، آن را به صورت سنگ  خوابگاه را درب کمد اتاق. شده باشد قانوندانشگاه ها و دانشجوي شبانه 

قبر نقاشی کردم که رویش نوشته بود متوفی خواجه نصیر الدین طوسی ، علت مرگ فالن ، کارفرما 

و آوردم به محوطه دانشگاه و قرار گرفت کنار ... ریاست دانشگاه ، پیمانکار حراست ، مشاور فالن 

  .تریبون آزاد

گفتن این دروغ که  اهایی که دانشجویان را منتقل کرده بودند رفتم ب به بیمارستان 78کوي دانشگاه  

و مینو  از طریق ابراهیم نبوي گزارشی شد که آن را نتیجه آن. راهم دادند است برادرم در کوي بوده



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٨٣ 
 

از  . ».آنشب خون دانشجو بر سنگفرش جوانه زد«عنوانش این بود  .کردمدر روزنامه طوس چاپ  بدیعی

ساعت  8خانه زنگ زدند که بیا گرگان ، اوضاع نگران کننده است با بازوبند سیاهی سوار اتوبوس شدم و 

فردا صبح با همان بازوبند سوار تاکسی . به گرگان رسیدم .ي مشکوك مسافران را تحمل کردمها نگاه

به زور خانواده . و گفتم بگویم تهران چه خبر بودتا اسالمی شدم و رفتم دانشگاه منابع طبیعی ، به انجمن 

  . بازوبند مشکی را کندم

مسوول واحد فرهنگی . واحد دختران و پسران انجمن را مختلط کردم وارد انجمن اسالمی شدم، 79سال 

و فروغ و هدایت را در  گلسرخی ه نامه خسروژوی. دفتري راه انداختیم به نام دفتر فرهنگی هنري . شدم

ن نوشته بودم در تابستان تلفنی احضار شدم به آهدایت و مطلبی که در ه نامه ژم و به خاطر وییآورد

  . حکمی صادر نشد. در ترمینال سیگار خریدم و سیگاري شدم. کمیته انضباطی

تا در زمان اردو تکثیر  نشریه مخصوص روزهاي اردو در آوردیم. تابستان به اردوي آذربایجان رفتیم

وص این اردو و با امضاي صپیش افراد مختلف رفتیم تا مطلبی مخ .کرده و بین دانشجویان توزیع نماییم

قیصر امین پور ، علی اشرف درویشیان ، ابراهیم افشار ، ابراهیم . خودشان هدیه کنند به نشریه اردو

  . ن نوشتندآدر ... نبوي، حاتم قادري ، کیومرث منشی زاده ، پوران فرخ زاد و 

گروهی از بچه هاي همسو که ذیل دفتر فرهنگی هنري فعالیت . دمسال بعد از انجمن اسالمی انصراف دا

عده اي از آنها شب قبل از انتخابات انجمن در خوابگاه مست  .مدندآمی کردند به عضویت انجمن در 

کرده بودند و از شانس بدشان یکی حالش بد می شود و در کفش یکی از گنده هاي انجمن اسالمی باال 

دیگر انجمن اسالمی ما  . شود که رد صالحیت شوند به دلیل تشکیالتی می آورد و همین سبب می

با امیر کیان پور و   .همکاري داشتنددوستی و طیف وسیعی از انجمنی ها با ما نبودیم اما آن بیرون 

را راه ) کشتار و تدوین اطالعات(انجمن کوتا... ابراهیم ، محمود ، سارا ، فاطمه ، فدرا و محمد ربیعی ، 

  . که جلسات بحث آزاد بود دایر کردیمشنبه را  5اردوگاه هاي . موافقت اصولی گرفتیم. اختیماند

انجمن کوتا ، تجمعی جلوي سازمان مرکزي دانشگاه ترتیب دادیم شب آنجا بعد با لغو مجوز چند ماه 

جلوي وزارت  رویم مان توجه نشود می گفتیم اگر به خواسته. جا آشنا شدیم با ابوالفضل همان. خوابیدیم

شب دخترها از خوابگاه نزدیک برایمان پتو و . روز روبروي وزارت علوم تحصن کردیم دو .علوم و رفتیم

  . دشک آوردند جلوي ماشین معاون وزارت علوم خوابیدیم تا از ماشین پیاده شود و شت
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تمام کتاب ها ، فیش  .تمام اسناد انجمن را در محوطه دانشگاه به آتش بزنیم ،در نهایت تصمیم گرفتیم  

در مراسم به آتش و خاکسپاري کوتا ، ریس دانا  ... .هاي مطالعاتی ، مکاتبات صورت گرفته ، نشریات و 

گمان من  .کردند به شعله هاي آتش نگاه میبودند و با چشمان بهت زده آمده هم محمد بسته نگار و 

ترین افراد دانشجو به من  این گروه نزدیکرئیس دانا هیجان زده شد و گفت  . این بود که ترسیده اند

 )ماتیاس پلیجی( همین باعث شد زمانی که فردي از جنبش دانشجویی سوئد به ایران آمده بود. هستند

 مارگوت بیگلامیر کیان پور شعري از . ترجمه می کرد او گفتیم و ما را هم دعوت کند به خانه اش ما می

زیاد آه و ناله در نهایت هم گفت  ؟این را چگونه ترجمه کنم خواند و ریس دانا گفت آخر مرد حسابی

این بنده خدا تنها کاري که از دستش بر می آید این است که شب به هتلش برود و دو سه پیک نکنید ، 

     .گریه کند خاطرتانمشروب بخورد و به 

 گاهاز دانشا حمزه زمانی که درب هاي دانشگاه تربیت مدرس را بسته بودند ب در حکم اعدام آغاجري

 .نرده بانی گیر آوردیم به کنج دیوار نهادیم و جمعیت از باالي آن به دانشگاه تربیت مدرس پریدکناري 

بر روي  کنار تریبون انجمن اسالمی که سعید رضوي فقیه صحبت می کرد،  در دانشگاه تربیت مدرس

  .آمدشروع کردم به سخنرانی و میکروفن خودش سطل زباله محوطه رفتم 

در حیاط دانشکده عمران بودیم که مازیار از مکانیک خبر تحصن در ها  در خصوصی سازي دانشگاه 

. اما همچنان در خوابگاه خواجه نصیر مانده بودمدانشجوي شریف بودم من آن زمان . امیرکبیر را آورد

سالن زود درب صبح . ها ، امتحان ها را به عقب انداختیم  در دانشگاه خواجه نصیر به کمک بچه

     .  امتحانات را در دانشکده علوم قفل زدیم

 .محل سکونت خوابگاه خواجه نصیر .پیشه دانشجوي دانشگاه شریف :دادگاه برایم آمد  یهحکم احضار

 15به جرم اغتشاش که سه مرحله در دادگاه . نصیر تحویل دادند ولیعصر خواجهاحضاریه را به خوابگاه 

 بعد از مدتی .ز خوابگاه خواجه نصیر نرفته بودم، خوابگاه شریف برایم بیگانه بودا. خرداد بازجویی شدم

شب شد  ،ر جلوي خوابگاه نشستم صحراست جلوي ورودم به خوابگاه را گرفت ، زیر باران در خیابان ولیع

 جمع شدند و حراست اجازه دادهم کم و بیش دانشجویان برایم پتو آوردند، چاي درست کردند و مردم 

آمد هوا سردتر بود ، از سلف  می هم اینبار برف. تکرار شد بازيچند ماه دیگر باز همان . به خوابگاه بروم

من هم . وردند و در جلوي در خوابگاه آتش زدندآرا گوجه  هاي چوبی ها جعبه دانشگاه بچه سسروی

ت هیچ وقت حرف نمی من با حراس. مد و گفت قضیه را تمام کنآحراست . انداخته بودمپتویی روي سر 



 نایسالیگ هبزور                                                                  93 زیییاپ یجنسرظن يانبم رب : هاگشناد نونکا

٨٥ 
 

از طریق یکی از بچه به شان گفتم .) نباید هم حرف زد تمام کسانی که حرف زدند پشیمان شدند(زدم 

نماینده حراست و مسوول خوابگاه به  .نمی خواهم بمانم .فقط اجازه بدهید وسایلم را از خوابگاه خارج کنم

به محمد گفتم هواي من را  .رت برداري شودتا از اموالم صو مدند، دانشجویان دیگر هم بودندآاتاقم 

به همین جارو قسم که یک روز  داد کشیدمداشته باش ، جارویی برداشتم و خطاب به مسوول خوابگاه 

و  .، بچه هورا کشیدند و کف زدند همین دانشجوها تو را مانند آشغالی از این خوابگاه جارو می کنند

از خوابگاه بیرون . دیگر کسی به چیزي حسابش نمی کرد همین هم شد چند ماه بعد او را ورداشتند

گفتند کجا برویم؟ و من گفتم به خوابگاهی  بچه هاي خاك سفید هم به کمک آمده بودند ،، مدیم آ

این نوعی دهن  .گفتم برویم خوابگاه اندیشه خواجه نصیر .نمی خواستم .امیر گفت برویم خانه ما.دیگر

ابوالفضل ذوق کرد و همین کار  .اه خواجه نصیر به خوابگاه دیگري برویمکجی هم بود ، که از یک خوابگ

  . نگهبانی را مشغول کردند و من پنهانی وارد خوابگاه شدم .را کردیم

می گفت شما مروج خودکشی در دانشگاه  معاونت دانشجوییوقتی مجوز انجمن کوتا را لغو کردند 

چنان و من همین را بهانه کردم و . لفاظ پدرت استگفت . گفتم االن دیگر وقت لفاظی نیست .هستید

امیر و محمد . داز اتاق هایشان بیرون دویدنسازمان مرکزي  کارمندان همه و بیدادي راه انداختم که داد

، لباس هایم را می کشیدند و من به شان چشمک زدم که طوري نیست سعی می کردند مرا آرام کنند

می دانی به که . تو به پدر من توهین کردي« : کار خود را می کرد  اما داد . این جزئی از بازي است

به پشت اتاق . گفتم من شیشه هاي اینجا را پایین می آورم ».توهین کردي تو به پدر من توهین کردي

س یخواهم با ری گفتم می به منشی اش بسته بودند در راصداها را شنیده بودند و . رفتم  هریاست دانشگا

ه صحبت کنم ، به اتاقش رفت و بیرون آمد و گفت می گوید من با کسی که می خواهد شیشه این دانشگا

  . من هم نداشتم. هاي دانشگاه را به پایین بیاورد صحبتی ندارم

احسان . ن روزها خانه اش امیرآباد بودآبگاه کوي به داخل پریدیم ، من و امیر که اهاي خو از باالي نرده

صبح خیابان امیرآباد گاهی به تصرف دانشجویان و گاهی به تصرف نیروي گارد  تا. هم بود ، مهران هم

را سرنگون کرده و به  ي انصارهارول می دادند موتورسواهبا چرخ گاري دستی که در خیابان . می افتاد

یمان به چشم هاي همدیگر فوت می اور زده بودن ، با سیگارهآگاز اشک . داخل نمازخانه می کشاندند

. گفتیم چراغ هاي محوطه را خاموش کنند. از ساختمان هاي اطراف فیلم برداري می کردند. کردیم

سنگی برداشتم و شمارش معکوس از ده تا به صفر که اگر خاموش نشود شیشه هاي نگهبانی را . نکردند
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شه می شکنیم ، همه شمردیم به دو که رسیدم چراغ ها را خاموش کردند اما همه تا صفر شمردند و شی

  . ها شکست

این ابتداي آشنایی امیر با . در اعتراض به هر چیز گنده و بزرگ. جلوي روزنامه شرق تحصن کردیم

ران داروهاي خود را به موقع مصرف کنید کروشنف« :که شعارها را می خواندند . مهرگان و فرهاپور بود

 و ابوالفضل و صالح شقایق و امینمرتضی و امین قضایی و کاوه و بهنام و . »روزي یک وعده روزنامه شرق

آمدند و من مصاحبه نکردم اما بهروز رفت و حرف  هم از تلویزیون آلمان. هم بودند...  ایوب وو  بهروز

به سمت  پس از قرائت بیانیه من دبه پیشنها. خواندیمبا امیر در همانجا نوشتیم و بیانیه پایانی را . زد

آخرین جمله بیانیه که خوانده شد در جلوي . ن ها ولو شدیمو بر روي چم. میدان آرژانتین دویدیم

من نتوانستم سرعتم را . چشمان بهت زده قوچانی ناگهان همه دویدند و از جلوي چشم ها محو شدند

فردا روزنامه شرق . شلوارم پاره شد و زانویم خونی ، اما حال خودش را داد .کنترل کنم و زمین خوردم

  . یک عده مارکسیست ارتودوکس نامید عکس تجمع را زد و ما را

شنونده بلکه از موضع  عاحبه بگیریم اما نه از موضصم سیاسی د کردیم از همه فعالینصبا امیر کیان پور ق

، علوي تبار ، رییس دانا ، نرگس محمدي ، تقی رحمانی ، هدي صابر ، ابراهیم نبوي ، سعید مدنی ،  منتقد

،  شادي صدرمراد ثقفی ، خشیار دیهیمی ، عمادالدین باقی ، ابراهیم یزدي ، حبیب اهللا پیمان ، بسته نگار ، 

که هیچ کدام را هنوز منتشر نکرده ایم چرا ؟ نمی دانم ... حاتم قادري ، امید مهرگان ، عماد افروغ ، و 

  . بروید از امیر کیان پور بپرسید

  . آن را قبال در مطلبی نوشته امدر سینما فردوسی روز جهانی کارگر را به گه کشیدیم که حکایت 

که در کنار خاك دانشگاه تهران از . ردیمآوروزنامه آتش را به کمک امین صالح و ابوالفضل و ایوب در 

هنوز . حتما وصف مطالب آن را از همان قلیل هاي ناقل روایات می توانید بشنوید. پرخواننده ترین ها بود

  .توانم از شدت ذوق پشت هم سیگار نگیرانمهم که گاهی آن مطالب را می خوانم نمی 

 خواجه نصیر ، تقریبا همه اعضاي شوراي مرکزي انجمندر نشست تحکیم در خواجه نصیر الدین طوسی 

را من را تعریف کردیم و بیانیه دگرگون سازي تحکیم وحدت  يجدید از دوستان خودمان بودند ، طیف

   . گفتند طیف پست مدرن به ما. ندن را پشت تریبون خواآو امیر نوشتیم و احسان 
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خیلی قبل تر هم . به احمد آباد رفتیم با اردشیر کاظمی و گروهی از دانشجویان ، بر سر قبر محمد مصدق

دانشجوها را بردیم . کتک نخورده شعار دادیم و فرار کردیم. با انجمن مستقل دانشگاه امیرکبیر رفته بودم

که  به کمک محمد ربیعی ار مخملباف را در دانشگاه پخش کردیمثآیک دوره . ظهیرالدوره سرقبر فروغ

با پرچمی از طرف انجمن .  بسیج سر شب هاي زاینده رود به داخل سالن ریخت و نوار ویدیو را شکست

بهمن قبادي فیلم زمانی براي مستی اسب هایش . به سر قبر شاملو رفتیم »دریا نیز می میرد«کوتا با نام 

  . ر در دانشگاه ما پخش کرد ، خودش هم آمده بودرا براي اولین با

اما تا سه سال سالگرد به آتش و خاکسپاري کوتا ، به دانشگاه . پس از فارغ التحصیلی به گرگان آمدم

در دانشکده علوم دیگ . سال اول پرشکوه ترین آنها بود. خواجه نصیر می رفتم و مراسم می گرفتیم

که البته نگذاشتند و بعد مواد را به سلف دادیم . که آش درست کنیم... بردیم با نخود و لوبیا و رشته و 

به نگهبان ها سفارش کرده بودند . پنجاه عدد جوجه ماشینی رنگی خریدیم. تا خودشان براي شب بپزند

حراست و . جوجه ها را ول کردیم از الي نرده ها به داخل دانشگاه. که من را به دانشگاه راه ندهند

. بچه هاي محصل ابتدایی ذوق زده نفري یکی گرفتند. مشغول دویدن براي گرفتن جوجه ها نگهبان ها

 هجوج اجنیا تشون جسب تیاسبعد . ریس حراست با ماشینش آمد و چند جوجه را زیر گرفت و له کرد

 ياه لاس .ام هب تسیشرانآ تشم کی دنتفگ .دننک بابک دنتساوخ یم و دندرک دگل و ندوب هدروا راه

 زا تفگ دما يراوسروتوم رخا راب .میوش عمج اجنامه رد مه اب هدش روط ره میدرک یعس مه دعب

 زا ارچ سپ تفگ .میرادن يراک ام ورب متفگ . تسارح رتفد میورب وش راوس تفگ نم هب هقطنم تاعالطا

 میدروخ و میورب و میروخب میا هدروآ يرینپ و نون میتفگ ام و تشادزاب مکح دیورن رگا دیور یمن اج نیا

    .میتفر و

چه ها که نکردیم و چه ها می توانستیم که . بود که می توان اکنون و اینجا گفت  یتارطاخاین قسمتی از 

از این جهت است که می گویم دانشگاه اکنون چیزي جز . بود وضعیت دانشجویی مااین . بکنیم و نکردیم

تنوعی از افراد و گرایش ها که سپاسگذارند که به . همان جامعه سرکوب شده و سلطه پذیر نیست

فارغ التحصیل  زنند که قدر این نعمت را دانسته اند و اکنون تمام زورشان را می دانشگاه پذیرفته شده

   .داب شیپ. به زودي مقدمات جذب خویش به بازار کار را فراهم سازند و شده 

  


