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ویژه نامۀ مراسم »روزی با دانشگاه تهران« - 22 مرداد 1396

این ویژه نامه با تالش جمعی از فعاالن دانشجویی مستقل دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران تهیه شده است.

در  است  قرار  که  شدیم  باخبر  پیش  چندی 
تهران«،  با دانشگاه  با عنوان »روزی  برنامه ای 
پشت  را  کنکور  به تازگی  که  دانش آموزانی  از 
در  حضور  با  تا  شود  دعوت  گذاشته اند،  سر 
و  دانشگاه  فضای  با  مختلف،  دانشکده های 
و  شوند  آشنا  مختلف  تحصیلی  رشته های 
انتخاب  به  دست  بیشتری  آگاهی  با  واقع  در 
انجمن های  از  اثنا،  همین  در  بزنند.  رشته 
دانشکدۀ   کارشناسی  مقطع  دانشجویی  علمی 
برگزاری  در  تا  نیز دعوت شد  اجتماعی  علوم 
این نشسْت مشارکت داشته باشند. از شورای 
آنکه  حال  نیامد،  عمل  به  دعوتی  اما  صنفی 
مجموع  با  صنفْی  شورای  عمومِی  شورای 
دانشجویی  تشکل های  همۀ   عمومِی  شورای 
ضرورت  سبب  همین  به  و  است  برابر  دیگر 
غیر  دست،  این  از  برنامه هایی  در  حضورش 

قابل انکار است. 
این، مطلع شدیم که گویا مسئولین  بر  عالوه 
دانشکده مایل بودند که نکات منفی و نواقص 
منعکس  برنامه  این  در  رشته ها  و  دانشکده 
نشود و تنها به نکات مثبت اشاره شود! نام این 
کار چیست؟ آن ها احتماالً نامش را می گذارند 
»نگفتن همۀ  حقیقت«. ما اما نام حقیقی اش را 
می دانیم و در واقع هر روز، در  این دانشکده 
زندگی  آن  با  و  می شنویم  را  آن  دانشگاه  و 

می کنیم: »دروغ«
فاتحان  روایت  تاریخ،  که  می گویند  راست 
است. اینجا و امروز، تاریخی که فاتحان برای 
ما نوشته اند را از تریبون های رسمی شنیدید. 
ما اما بر آنیم روایت دیگرگونی را برایتان عرضه 
کنیم، روایت آن روی دیگر سکه. می خواهیم 
صدای  باشیم؛  خودمان  صدای  راوی 
صدایشان  خواستند  بار  هر  که  دانشجویانی 
شدند.  سرکوب  برسانند،  همگان  گوش  به  را 
همان ها که علی رغم همۀ  ناامیدی ها و فشارها، 
هنوز تالش می کنند تا کورسوی بی رمقی که 
حفظ  طوفان ها  گزند  از  را  است  مانده  باقی 

کنند و قوت ببخشند. 
»دیگر«،  روایِت  این  ابراز  و  ارائه  از  ما  هدف 
نه سیاه نمایی ست و نه منصرف کردن شما از 
به  می خواهیم  اتفاقاً  ما  دانشکده.  این  انتخاب 
جای »نگفتن همۀ  حقیقت«، »همۀ  حقیقت« 

از  دقیق تری  تصویر  تا  بگوییم  به تمامی  را 
شرایط موجود را برایتان ترسیم کنیم و یقین 
به شما کمک  از قضا همین تصویر  داریم که 
بیشتری  آگاهی  و  آمادگی  با  تا  کرد  خواهد 
این  در  قدم  احیاناً  و  بزنید  انتخاب  به  دست 

دانشگاه بگذارید. 
و  قائل  نه  و  بدبینیم  اندازه  از  بیش  نه  ما 
عالقمند به اعتراضی میان تهی )همان اتهاماتی 
ما  می دهند(.  نسبت  ما  به  »فاتحان«  که 
مقابل  در  می خواهیم  امیدوارانه  و  مشتاقانه 
را  سکوت  زندگی  ساحات  همۀ   در  نابرابری 
پیشۀ  خود نساخته و مقاومت کنیم؛ آن هم در 
به سکوت  ملزم  را  بسیاری خود  روزگاری که 
که  داریم  باور  ما  می دانند.  نیاوردن  بر  دم  و 
آن  در  اجتماعی مان  مسئولیت  و  رسالت 
و  خود  دادخواهی  رساِی  »صدا«ی  که  است 
دیگر فرودستان جامعه باشیم. ما نه به دنبال 
عمومی  خیری  دنبال  به  که  فردی،  منافع 
انحصارطلبی  و  پِی تصاحب  نه در  ما  هستیم. 
عادالنۀ   تقسیم  دنبال  به  که  سهم خواهی،  و 
منابع هستیم. ما نمی خواهیم همه جا را به هم 
بریزیم، بلکه می خواهیم صدایمان شنیده شود. 
اینجا، این خواستن ها شاید همواره دستاوردی 
به همراه نداشته باشد اما بی گمان تالش های 
ما  داشت.  خواهد  پی  در  را  فعلیت بخشی 
می خواهیم بگوییم اگر علوم اجتماعی انتخاب 
و  خود  وضعیت  به  نسبت  نباید  شماست، 
بی تفاوتی ها  باشید.  بی تفاوت  جامعه تان 
را  این  ما  و  شد  خواهد  منجر  عقب گرد  به 
در  تالشی  نیز  ویژه نامه  این  نمی خواهیم. 
راستای همین نخواستن و پس زدن عقب گرد 
تاریخی جمعی ست.  فراخوانی حافظۀ   مدد  به 
این  در  کردیم  تالش  هدف،  این  راستای  در 
جنبش  معاصر  رویدادهای  مهم ترین  ویژه نامه 
دانشجویی از سال تحصیلی 1389 تاکنون را 
مرور کنیم. در این میان از برخی رخدادهای 
فضای  دلیل محدودیت  به  و جزئی تر  کوچک 
تایپ و تعداد کلمات، چشم پوشیدیم و سعی 
بیاوریم.  عمده تر  وقایع  ذیل  را  آن ها  کردیم 
روندهای  برخی  به  دادیم  ترجیح  همچنین 
معیوب نیز به جای پرداخت مفصل، اشاره ای 
کوتاه و تیتروار داشته باشیم )به سبب همان 

همچون  روندهایی  پیشین(.  محدودیت 
هیئت  اعضای  جذب  در  بیرونی  مداخالت 
علمی، به روز نبودن اکثر قریب به اتفاق اساتید، 
دخالت و کارشکنی گروه های آموزشی و برخی 
عدم  پایان نامه ها،  به  مربوط  امور  در  اساتید 
نقدپذیری اکثر اساتید و مواردی از این دست. 
این صدای ناامیدان نیست، صدای امیدوارانی 
دست  در  را  قلم هایشان  هم  هنوز  که  است 
می فشارند و از هر امکانی استفاده می کنند تا 
این امید را به دیگران نیز تسری بخشند. امروز 
می خواهیم ندای این امید را به گوش شما نیز 
برسانیم. امروز که ناگهان بیش از ده دوربین 
را در گوشه گوشۀ  دانشکده کار گذاشته اند تا 
پیام شان را به ما برسانند و مسئولین دانشکده 
نیز علی رغم قول مکتوب شان برای جلوگیری 
سکوت  و  بدعهدی  دوربین ها،  شدن  اضافه  از 
ممکن  لحظه  هر  که  امروز  کرده اند.  پیشه 
انجمن های  قانونی  و  رسمی  برنامه های  است 
از  بیرون  نهادهای  تلفنی  تماس  با  علمی 
شوند.  لغو  آغاْز  از  پیش  دقیقه  دانشگاه، چند 
خوابگاه ها،  اسفبار  وضعیت  به  اگر  که  امروز 
پولی شدن فزایندۀ  دانشگاه و تحمیل محتوای 
به  اعتراض کنیم، احضار  به علوْم  ایدئولوژیک 
حراست دانشگاه و کمیتۀ  انضباطی و نهادهای 
که  امروز  بود.  خواهد  انتظارمان  در  امنیتی 
از  بسیاری  خطرناک  وضعیت  به  نسبت  اگر 
دهیم،  هشدار  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل 
به سیاه نمایی متهم خواهیم شد. امروز که اگر 
علوم  دانشجویان  و  اساتید  شتم  و  ضرب  به 
و  تهدید  کنیم،  اعتراض  زندانها  در  اجتماعی 

ارعاب در انتظارمان خواهد بود. 
اکنون که حیات دانشجویی مان، زیِر نگاِه خیره 
علوم  از  دفاع  ما  دوربین هاست،  تفتیش گر  و 
اجتماعی منتقد، مستقل و متعهد را بیشتر و 
پیشتر از گذشته، رسالت خود می دانیم؛ دفاع 
از همۀ  طردشدگان و به حاشیه رانده شدگان. 
سنگ اندازی ها  و  کارشکنی ها  همۀ   علی رغم 
هنوز  اینجا  بگوییم  می خواهیم  یأس ها،  و 
که  امیدهایی  دارد.  وجود  زیادی  امیدهای 
می دانیم با همراهی شما بیشتر و بیشتر خواهد 
شد. اینجا، در دانشکدۀ  علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران، مقاومْت زندگیست!

روایت رسمی؛ حذف تضادها و سرکوب ها
در روی دیگر سکۀ دانشگاه تهران چه خبر است؟



مروری بر تاریخ معاصر جنبش دانشجویی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آنچه پیشینیان به ارمغان آورده اند

آنچه شما به ارمغان خواهید آورد


