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 ايستاده بر گذرگاه تغيير

و جنگ سرد در كتابآبرژينسكي استراتژيست نام آشناي  1997 كه در سال"صفحه بزرگ شطرنج"مريكا
5در موقعيت كنوني جهان،«: مركز مهم ژئوپلوتيك در عرصه جهاني را چنين معرفي مي كند5شر گرديده،تمن

و توركيه. مركز ژئوپلوتيك را مي توان معرفي كرد  نقاط.اوكراين، كره جنوبي، جمهوري آذربايجان، ايران
و آسيب پذ يرشان در مقابل رفتار بازيگران ژئوپلوتيك مناطقي هستند كه اهميت آنها از موقعيت مهم، حساس

و   كشور ياد شده مشخص مي گردد كه سه كشور5با دقت در موقعيت.»ژئواستراتژيك ناشي مي شودقدرتمند
و نقطه تالقي اين سه مركز5از اين و جمهوري آذربايجان كشورهاي همسايه هستند  كشور يعني ايران، توركيه

آ ساموئل. ياد مي شود) آذربايجان ايران(ن با عنوان آذربايجان جنوبيژئوپلوتيك جهان منطقه اي است كه از
و استاد دانشگاه هاروارد در كتاب جنجاليآگتون ديگر استراتژيست مشهورنهانتي و"مريكا برخورد تمدنها

تمدني- با معرفي تمدنهاي عمده جهان برخوردهاي آينده را برخوردهاي فرهنگي"بازسازي نظم نوين جهاني
و دو تمدن غربي را از بالكان.نددا مي و بوسنيوكوزو(وي در ترسيم خطوط گسل تمدنها، گسل تمدن اسالمي
و...)و و ارمنستان، قره باغ و در امتداد اروپاي شرقي به سوي قبرس  خزر از چچنلدر امتداد شما ترسيم كرده

هم(آذربايجان.ن چين امتداد مي دهدمسلمان نشي-و داغستان تا توركستان شرقي در ايالت خودمختار تورك
و هم جنوب و محل برخورد تمدن،در اين الگوي گسل تمدني) شمال و"اسالمي" بر روي گسل تمدني

و لبه مرزي ارمني("غرب-ارتدوكس" وي گسل هاي تمدني اسالم را گسل هاي. قرار دارد) به مركزيت روسيه
ا و پيش بيني برخورد شديد در و؛در لبه سايش تمدن اسالمي. ين جبهه ها را مي كندخونين مي نامد  آذربايجان

و به طور. در طرف ديگر تنها كشور غير مسلمان همسايه ايران يعني ارمنستان قرار دارد از اينرو آذربايجان
و حساس ترين نقاط از نظر استرتژيست هاي جهان هستند . اخص آذربايجان جنوبي جزو ژئوپلوتيك ترين

از اينرو اين منطقه استراتژيك به دقت مورد بررسي. شايد باور آن براي خود آذربايجانيان سخت باشدموردي كه
و كوچكترين تحول در آن نظم كنوني جهان را متحول خواهد  و منطقه اي قرار دارد تمام قدرتهاي جهاني

با. ساخت و بسيار دقيق روند تحوالت اين موقعيت ژئوپلوتيك باعث گرديده دولت مردان ايران نيز با چشماني ز
و با سياست هاي حساب شده سعي در ايجاد تغييرات مطلوب خود داشته باشند در اين. آنرا تحت نظر بگيرند

و بي اعتنا به شعبده بازي هاي  و بويژه جوانان آن در موقعيتي نيمه هوشيار نقطه مهم جهان ملت آذربايجان
و كاخ سفيد جنبش و با قدرت تهران نشينان، كرملين و منافع ملت خود را آفريده و برخواسته از ارزشها ي مردمي

و جهاني شدند1385نمايي در خرداد ما در اين نوشته سعي خواهيم كرد سرگذشت،. وارد معادالت منطقه اي
و آسيب شناسي مهمترين شاخه اين حركت مردمي يعني  "جنبش دانشجويي حركت ملي آذربايجان"ايده آل ها

ب و رويكردهاي جامعه شناختي خرد،.ه تصوير بكشيمرا  بهره گيري از نظريه جنبشهاي اجتماعي، ديناميك گروه،
و كاركردهاي اين جنبش ياري و روانشناسي توده ها ما را در تفسير رويدادها، عملكرد و روانشناسي اجتماعي



 جنبش دانشجويي آذربايجان/6

و جنبشي كه از آن با توصيف هايي همانند قلب تپنده، قشر.خواهد رساند اما. ياد كرده اند... آوانگارد، مغز متفكر
و انسان آذربايجان» رهايياميد«را فعالين حركت ملي آذربايجان فراتر از همه اين واژه ها آن . مي دانندملت

 ويژگيهاي جنبش دانشجويي

و جنبشهاي مي كنشهايفعاليتها و اجتماعي دانشجويي را عمدتاً -ي دسته سياس–توان در دو قالب صنفي
مي. بندي نمود اي از يك قشر خاص حول منافع مشترك خود گيرد كه عدهفعاليتهاي صنفي زماني صورت

مي. زننددست به فعاليت مي تواند در اكثريت يا اقليت اجتماعي قرار در اين حال، اين قشر بسته به جمعيت خود
مي. گيرد . شوند كه دانشجو بودن در آنها اصل استدر دانشگاهها حركتهاي صنفي منحصراً به مسايلي مربوط

و اعتراضات دانشجويان شده كه هر از چندگاهي محيط براي مثال، مشكالت آموزشي بارها منجر به گردهمايي
.كند؛ بدون آن كه تأثير خاصي روي اقشار ديگر جامعه داشته باشددانشگاه را متشنج مي

مياما جداي از اين حركتهاي صنفي، دانشجويان يك و سياسي را نيز مطرح كنند سري مطالبات اجتماعي
و يا در مقابل آنها قرار بگيردكه مي كه. تواند انعكاس خواست اقشار ديگر نيز باشد در چنين شرايطي است

و يا در راستاي خواسته ميجنبش دانشجويي در تقابل و يا قشر خاص قرار در اين ميان. گيردهاي عموم جامعه
و جنبشهاي آنان داراي به علت ويژگ و فكري آنها، حركتها و اقتضائات سني، مكاني، قشري ي خاص دانشجويان

:بندي نمودتوان اين ويژگيها را بصورت زير دستهويژگيهاي خاصي است كه مي
و اهل دانشگاه اصلي–1 ترين كنشگران فرهنگي جامعه دانشگاه بارزترين نماد فرهنگي جامعه است

و مهمتري و گسترش گفتمان انتقادين ويژگي اين قشر جدا از فرهنگهستند و فرهنگ پروري، مقوله نقد سازي
و در گوشه. است و جنبشهاي دانشجويي به عنوان جريانهاي اجتماعي در تمام ادوار دانشگاه به عنوان يك نهاد

و به چالش كشيدن گفتمان رسمي جامعه در اشكال گوناگون آن  اين انتقادگري. اندبودهو كنار جهان منشأ نقد
و گاه شكل اجتماعي  كه در شكل موفق خود به يك جنبش وسيع مردمي تبديل خواهد شد، گاه شكل فرهنگي

و تحوالت گوناگون شود و توانايي آن را دارد تا سرچشمه تغيير .و سياسي داشته
ا-2 و قشري و به دليل اقتضائات سني ميكثراً آرمان دانشجويان به دليل پاك بودن سرشتشان و گرا باشند

مياين در ميان كساني كه تازه وارد محيط دانشگاه شده .باشداند، بسيار ملموس
و فعاالن سياسي-3 و غش انديشمندان و عموم مردم هستند– دانشجويان پل واسط بدون غل  اجتماعي

م و جنبش ديگر و جنبشهاي آنها بيش از هر قشر و به واكنش واميو از اينروست كه فعاليتها - ردم را تحريك
.دارد

و جنبشهاي آنها ذاتاً عدالت-4 بي دانشجويان و اصوالً دليل عمده جنبشهاي دانشجويي مبارزه با - گراست
و تبعيضها است .عدالتيها

و بنا به ماهيت خود از رهبريت-5 مي جنبش دانشجويي فاقد رهبري است كه. جويدپذيري دوري از آنجا
و سالهاي آخر با دوران دانش جويي زماني محدود است كه معموالً سالهاي اول براي آشنائي با محيط جديد

و تحقيق سپري مي گردد، لذا عمده دانشجويان بيش از دو يا سه سال در جنبشهاي مسائل مربوط به پروژه
ر. مربوط به دانشجويان حضور ندارند پذيري دوري هبريتاز طرف ديگر به علت ويژگيهاي سني، دانشجويان از
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و عالقمند هستند در هر عمليمي را. خود تصميم بگيرند،جويند از طرفي فضاي سنگين انتقادگري حاكم، آنها
مياز رهبريت .سازدپذيري دور

هر-6 و اصوالً و جنبش دانشجويي مانند تمام جنبشهاي ديگر فاقد مرزبندي است جنبشي سيال است
ا. مثل آب شناور است و زمينه مساعد زند، اما آنجا كه ثقل ست كه به همه جا سر نميدرست آن اجازه دهد

و سرازير شودباشد، مي .تواند خود را به آنجا سوق دهد
از آنجا كه دانشگاه محل حضور اقشار. بندي اجتماعي است جنبش دانشجويي فاقد مشخصه طبقه-7

و  و اجتماعي بندي طبقاتي در آنجا اقتصادي است، لذا تقريباً دستهمختلف جامعه با ويژگيهاي خاص فرهنگي
كه. با اين حال، دانشگاه محل ظهور اعتراض طبقه متوسط جامعه است. وجود ندارد از اينرو در مقاطع تاريخي

و جنبشهاي دانشجويي هستيمطبقه متوسط جامعه از لحاظ جمعيتي گسترش مي .يابد، شاهد گسترش فعاليتها
و اراده حاكميت.ي شكننده است جنبش دانشجوي-8 از آنجا كه جنبشهاي دانشجويي در تقابل با قدرت

و يك جنبش دانشجويي اصيل به عنوان عامل قدرت عمل نميقرار مي و فشار گيرد كند، عمدتاً با حمله
و با شدت بيشتر اعمال شود، جنبش دانشجويي. شكندحاكميت مي  اگر فشار حاكميت در يك مقطع زماني كم

و به علت وجود اعتماد عمومي، جامعه را با خود بنا به اقتضاي شرايط خود شايد شديدترين واكنشها را نشان دهد
و قدرت را به عقب و حاكميت و قدرتمندان براي مقابله با جنبش. نشيني واداردهمراه نموده از اينرو، حاكمان

و نامنظم را انتخاب مي بادانشجويي فشار پيوسته و ميكنند و افزايش فشار شاكله جنبش دانشجويي را شكنند
)، آرازصادقي.(گردندمانع همراهي عموم مردم با دانشجويان مي

و فوران به عرصه عمومي  جنبش دانشجويي

و غير ماديحوزهمتفكرين و امكانات مادي  استفادهاي سياست از واژه عرصه عمومي براي توضيح فضاها
و بويژه مي كنند كه عرصه اي بر ه عمومي را عرص. فراهم مي آورد براي نقد قدرت ابزارياي حضور عموم

متعرصمقابل در.لق به خود مي داند تعريف مي كنندعه خصوصي افراد كه شخص آنرا به طور انحصاري
و اجتماعي براسا ريزي از باال براي زمينه خواه، برنامه هاي تماميت حكومت س هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي

مي ايدئولوژي از پيش مي. گيرد مفروض صورت ي مورد شود كه اندام جامعه متناسب با اندازه جامهو چنان فرض
و حوزه به عالوه چون تماميت. نظر خواهد بود اي مستقل از حوزه سياسي مفروض خواهان هيچ عرصه

مي نمي و الگوهاي از پيش شناسند، پيوسته به حوزه خصوصي افراد دست اي در اين حوزه تجويز آماده برند
مي مي و بحران درست از همين جا آغاز رفتهي عمومي مورد پسند خود را از دست افرادي كه حوزه. شود كنند
مي مي و. برند بينند بيش از پيش به حوزه خصوصي پناه و دور از چشم نظام سياسي، زندگي را به نحو دلخواه

مي. دهند گاهي متناقض با عرصه عمومي سامان مي و آنان در جغرافياي زندگي سهم زيادي به اين حوزه دهند
مي وقتي اين حوزه نيز مورد يورش قرار مي و پنهاني را براي حفظ آن آغاز و به دليل. كنند گيرد، مقاومت پيچيده

ي خصوصي بيش از قدرت تماميت فتهر خواه سياسي است از اين رو رفته آنكه امكان رزمايش افراد در حوزه
مي ها نيز مجبور به عقب ترين حكومت خودكامه مي. شوند نشيني از آن كنند كه واقعاو درعين حال چنان گمان

و مقدمات اين عقب از. است نشيني را فراهم آورده توطئه در كار بوده كه موجبات قدرت حاكم در واقع بيش
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مي آنكه ايدئولوژي پيش ي خصوصي را فرا كوشد ديگرباره زواياي حوزه ساخته خود را به چالش طلبد، همچنان
مي فرض در واقع قدرت حاكم در گرداب پيش. چنگ آورد .افتد هاي خود در باب انسان

راي نهاد قدرت، مهمترين عاملي كه فوران عرصه خصوصي در عرصه فارغ از پندار توطئه انگارانه  عمومي
بن. سازد، جنبش دانشجويي است ميسر مي و كنترل ناشدني به عرصها به خودآگاهي، به گونهدانشجويان  اي رها

مي اجتماع سرازير مي و نهاد قدرت را مجبور و شوند، سازند كه گفتمان اقتدارگرايانه را به صورت تلطيف شده
مي متناسب با وضعيت موجود به كار گيرند، نه به صورت گذشته .گرفت اي كه در غيبت تكثر صداها صورت

 دانشجويي در جهانجنبش هاي

در. اجتماعي بر كشورهاي اروپايي حاكم گرديد-در سالهاي بعد جنگ جهاني دوم شرايط سخت اقتصادي
در فرانسه ژنرال دوگل. جمعيت جوان اروپا براي ارتقاي تحصيالت روانه دانشگاهها گرديدند60و50دهه

. نيروي انساني متخصص را در پيش گرفتقهرمان مقاومت فرانسه در مقابل آلمان هيتلري سياست تربيت 
و در شهرك هاي دانشجويي بصورت فله اي اسكان داده جمعيت گسترده دانشجو از جامعه فرانسه تجريد شدند

و روابط نگه دارنده سنتي قشري ويژه را پديد. شدند در اين فضاي ايزوله نسل جوان فرانسه فارغ از قيد خانواده
و اقدا رواج انديشه هاي مكاتب. مات آنها الگوي تحوالت گسترده در سراسر جهان گرديدآوردند كه خواستها

جديد چپ بخصوص تاثير انديشه هاي هربرت ماركوزه در جمع هاي دانشگاهي باعث ايجاد ايده ال هاي نوين 
از.و هيجان هاي سياسي دامنه دار گرديد و سرخوردگي و انقالبي  گرايش عمده دانشجويي به تفكرات چپ

و چين باعث گرديد دانشجويان  به عنوان تنها اميد جامعه دهه-مطابق انديشه هاي ماركوزه- انقالبهاي شوروي
و نيروي واسط در مثابه به 60 آگاهي خود قشر جديد انقالبي فارغ از مسخ بوسيله قدرت هاي سرمايه داري

خ.دن عمل نمايانكارگر ود را در قبال سرنوشت كشورهاي جهان همچنين در اين سالها دانشجويان عاليق شديد
و اشغال ويتنام توسط  و بخصوص روابط فرانسه با الجزاير اولين جرقه هاي جنبش. مريكا آشكار ساختندآسوم

و به 1962-64مريكايي در قبال جنگ ويتنام در سالهايآدانشجويي با مخالفت دانشجويان   آغاز گرديد
و اين حركات كه در فرانسه به اوج خود رسيده بود همزمان الگوي. رايت كردس... كشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن

و  نيز60هرچند اعتراضات دانشجويي در سالهاي قبل.شد... جنبش هاي جديد در توركيه، ايران، چين، كره
د را وار» جنبش دانشجويي« به گونه بود كه واژه جديد60وجود داشته اند اما گسترش اين جنبش در سالهاي

در اين قسمت مروري بر جنبش هاي دانشجويي فرانسه، آلمان، كره جنوبي، چين،. كتاب هاي سياسي نمود
آن. ايران خواهيم داشتوتوركيه در ادامه هر جا تطبيق اين جنبشها با جنبش دانشجويي آذربايجان الزم بود به

.اشاره خواهيم كرد

 جنبش دانشجويي فرانسه

در اين شهرك دهها هزار. سيار عظيمي ايجاد كرده بودب دوگل شهرك دانشجويي در نانتره فرانسه دولت
و تربيت نيروي انساني متخصص جا داده شده بودند بسياري از آنها سالها بود. دانشجو به اميد كسب تخصص

و خرده گيري هاي محافظه كارانه والدين ا،كه فارغ از فشار روابط سنتي جامعه فرانسه ين فرهنگ مخصوص
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و عدم التزام به قيدهاي سنتي. اردوگاههاي دانشجويي را پديد آورده بودند روشنفكري آميخته با لمپنيزم
مي. اخالقي ويژگي اصلي رفتار اين دانشجويان بود- اجتماعي  يكي از وزراي دوگل به اين 1968وقتي در اوايل

 ساكن فرانسه به صورتي گستاخانه كوهن بنديت دانشجوي يهودي االصل آلماني،شهرك دانشجويي پانهاد
و پسر گرديد،خواستار رسيدگي به وضعيت خوابگاهها و آزادي جنسي در روابط بين دانشجويان دختر . دانشگاه

و سرانجام خواستهاي سياسي همانند اعتراض به جنگ ويتنام نيز مطرح متعاقب آن،  خواست هاي صنفي ديگر
شد به گونه اي كه شهرك دانشجويي؛گرديد كه. نانتره به مدت يك هفته به آشوب كشيده اين جرقه اي بود

و چند كشور جهان  و در عرض يك ماه تمام فرانسه و آلمان را به آتش كشيد و دانشگاههاي فرانسه شهرك ها
و وقايع نانتره فراخوان تظاهراتلدر سوم مي دانشجويان سوربن در مخا. را فرا گرفت فت با جنگ ويتنام

 در اواخر شب اين اعتراض با برخورد. دانشجو شركت كردند300در اين ميتينگ دانشجويي. را دادنداعتراضي 
و و پليس همراه شد پليس سراسيمه. تن دستگير شدند600، پليس زخمي شده72شديد بين دانشجويان

و سعي نمود وارد دانشگاه شود د،دانشگاه سوربن را محاصره كرد . رگيري را تشديد نمود اما مقاومت دانشجويان
و بالفاصله جوانان از تمام حمله پليس باعث پراكنده شدن دانشجويان در خيابان هاي اطراف سوربن شد
و بدين ترتيب اولين تظاهرات خياباني دانشجويي  و قهوه خانه ها به اعتراض پيوستند خوابگاه ها، دانشگاهها

عظ. شكل گرفت و كارخانه ها به جمع معترضين به زودي به صورت حيرت آوري جمعيت يمي از دانشگاهها
و سنت كه از شهرك نانتره آغاز شده بود. پيوستند و،روزهاي فرار از قيد اجتماع و مردم  به خيابانها سرايت كرد

و خواست هايي را مطرح كردند كه و گستاخانه در خيابان ها اعمالي را انجام دادند نسل جوان فارغ از تابوها
م اكنون همه فرانسه همانند نانتره از مقابله با استثمار جامعه فرانسه. ساله را نيز به وجد آورد70اركوزه هربرت

و آزادي جنسي سخن مي گفت دانشجويان. توسط روابط توليدي سرمايه داري، محكوميت حمله به ويتنام
كن"انقالبي با شعار  و غير ممكن را طلب به"عاقل باش در. تمام فرانسه منتقل كردند فضاي انقالبي را

و سراسر فرانسه به تظاهرات كنندگان پيوستند و.روزهاي بعد ميليونها تن از مردم در پاريس  تمام كارخانه ها
شد دانشگاه و راديو بسته و تلويزيون دا. ها به تصرف مردم در آمد شجويي فرانسه در خواستنهرچند جنبش

جنبش دانشجويي تاثير. قبلي نبودي بعد از اين حركت ها نيز فرانسهينسههاي انقالبي خود موفق نشد اما فرا
و آزادتر  و فرانسه بعد از اين رويدادها بسيار دموكرات تر و توده اي گذاشت خود را در حوزه معرفتي، روشنفكري

مجبور به قبولو گرديده مي در تلويزيون حاظر24دوگل در روز. گرديد1968مي24از قبل انقالب دانشجويي 
گل. انتخابات زودرس شد و احزاب كمونيست با استفاده از آب بعضي از خواستهاي دانشجويان جامه عمل پوشيد

و به زعم خود ماهي گرفتند . آلود با دوگل مذاكره كرده
مي جنبش دانشجويي حركتي در حاشيه1968اگر تا پيش از  از آن زمان به بعد ديگر،شدي جامعه تلقي

به. ين نيستچن و قهرماني چون ژنرال دوگل را نيز از آن هنگام كه جنبش دانشجويي سراسر غرب را فراگرفت،
 غرب"قراردادهاي اجتماعي"آن جنبش تقريبا شورشي عليه.ي انكارناپذير درآمد زانو درآورد، به صورت پديده

مي. بود و فرانسو جنبشي كه ا ليوتار از آن سخت تأثير پذيرفتند، هم توان گفت هم فيلسوفاني چون ژاك دريدا
و هم گروهاي موسيقي نويسنده با. اي چون پينك فلويد بزرگي چون اوكتاويو پاز، مخالفت احزاب محافظه كار

و سكوت احزاب كمونيست در برابر آن، به جدايي كامل انديشمندان بزرگي چون فرانسوا  و انفعال اين جنبش
اگر به سكوت احزاب كمونيسم از منظر كاركرد اجتماعي جنبش دانشجويي. انجاميدليوتار از اردوگاه كمونيسم

هايي زيرا اين جنبش در گستره. نظر بيفكنيم، خصلت خودجوش فراحزبي آن را به نيكي درخواهيم يافت1968
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 خصلتو اين؛گنجيد از جامعه غربي جريان يافته بود كه در چهارچوب تعريف شده احزاب كمونيست نيز نمي
)طاها، آراز(. در هر جنبش دانشجويي نيز مشاهده كردني استتقريباً

 جنبش دانشجويي آلمان

ازآو با ايده،جنبش دانشجويي آلمان نيز همزمان با جنبش هاي دانشجويي سراسر جهان ل هاي متاثر
ي روي موضوعات مختلف عليرغم كار انتقادي دانشجويان آلمان. آغاز گرديد60جهان بيني ماركسيستي در دهه

و خود دولت، اين اهداف سياسي در ذهن دانشجويان نقش بست :و واكنش هاي عموم
 تغيير جامعه براي دموكراسي بيشتر•
و پدران آنها•  برخورد با عقايد فاشيستي آلماني ها
ي آموزشي•  اصالحات در برنامه
و بهبود وضعيت وخيم موجود در جهان سوم•  توقف جنگ ويتنام
كر•  به خصوص نشرياتي كه در انتشاراتي اكسل اسپرينگر، دن رسانه هاي تحت كنترل دولتمنع

)Axel Springer (شد .منتشر مي
 دادن آزادي به مطبوعات•
 جلوگيري از تصويب طرح تشكيل مجلس اضطراري آلمان•

مي به قدرت رسيده بود براي حمايت از سياست هاي اقتصادي تازه1966دولت واحد ملي كه در سال
ها؛خواست تا تغييراتي در دانشگاه ها بدهد  توليد سريع تر فارغ التحصيالن با تعيين محدوديت زماني براي رشته

و دولت.و محدود كردن تعداد دانشجويان با اين حال دانشجويان نمي خواستند خود را با نياز هاي اقتصادي
در اين.ه دار در دانشگاههاي آلمان شروع گرديد اعتصاب دامن،در اعتراض به سياست هاي دولت. تطبيق دهند

. نفر شركت داشتند4000اعتصاب حدود 
و اولياي امور بودند1966در سال ي بين دانشجويان  افزايش، تعداد دانشجوياني كه عالقمند به منازعه

دا. يافت و ديگر اعمال اعتراض آميز كه و اين جمعيت تازه شكل گرفته در تظاهرات، اعتصاب ها نشجويان
ي كم كردن بودجه. ترتيب مي دادند، شركت كردند) SDSنظير(تشكيالت آنها  دولت تالش كرد تا به وسيله

و با تحريك كردن مردم بر عليه دانشجويان با كمك مطبوعات، با اين  و تشكيالت دانشجويي دانشگاه ها
و تظاهرات نكنند كه دانشجويان بايد درس بخوان-افكار عمومي. موقعيت مقابله كند . تشديد شده بود-ند

 دانشجويان تظاهرات سازمان يافته اي در مخالفت با سفر رسمي شاه ايران 1967در تاريخ دوم ژوئن
كه؛ترتيب دادند ي آنها دولت آلمان نظر مثبتي در برابر حكومت ديكتاتوري ايران  به خاطر اين كه به عقيده

و شكنجه مي كرد و سرويس امنيتي ايران به تظاهرات كنندگان.شتدا،مردم را توقيف در حمله پليس برلين
و بعد از چند روز دانشجويان. يك دانشجو كشته شد تظاهرات هاي بسياري بر عليه اين اقدام پليس به راه افتاد

ك. توانستند كنترل دانشگاه دولتي برلين را به دست بگيرند هب،رداحساس دانشجويان برلين به همه جا سرايت
و پرخاشگرانه ترين تظاهرات هاي تاريخ آلمان اتفاق افتاد1967كه در پاييز طوري . يكي از بزرگ ترين

و اعـضاي اتحاديـه هـاي. به اوج خود رسيد 1968طغيان عليه نظام در مي دانـشجويان، دانـش آمـوزان
مج80000كارگري يك گروه  و در بن پايتخت آلمان بر عليه . لس اضطراري تظاهرات كردند نفري تشكيل داده
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دانشجويان نهايت تالش خود را براي همراه كردن مردم براي حمايت از اعمال آنها در مخالفت با ايـن قـانون
اين شكست نشانه اي براي اتمام جنبش. كردند؛ ولي نتوانستند از تصويب قانون جديد در پارلمان جلوگيري كنند

م. دانشجويان بود  ورد يك موضوع واحد نظريه هاي متفاوتي ارائه مي كردنـد كـه تفرقـه گروه هاي كوچك در
هم. انگيز بود  ، قـوي تـرين SDSي در آخـر سـال حتّـ. بلكه برعليه هم عمل مي كردنـد،دانشجويان نه تنها با

اش. تشكيالت دانشجويي هم به چند گروه مجزا تقسيم شد اگرچه جنبش دانشجويان در رسيدن به هدف اصلي
و فرهنگ آلمان آورد كه حتي امروزه نيـز در ايـن شكست خورد  و مهم بسياري براي جامعه ، ولي چيزهاي تازه

و اولـين كـساني. كشور تأثير دارند دانشجويان اولين كساني بودند كه بيان عقايدشان را به خيابان ها كـشاندند
و امثال آن بيان  هـا بـراي مـا در حالي كه اين. كردندبودند كه مخالفتشان در برابر دولت را با تظاهرات، تجمع

و خشم برانگيز بودند،امروزه عادي به نظر مي رسند  تـأثير ضـمني ديگـر حركـت. ولي در آن زمان كامالً تازه
كه. دانشجويان رهايي زنان در آلمان بود  و تربيت بچه هايي ي تعليم عالوه بر آن نظريه هاي زيادي در زمينه

ه  و هنـر. ايي قرار مي گيرند، ارائه شد تحت تأثير اين چنين پروسه و تـأثير عظـيم آن در فرهنـگ اين تغييرات
.شايد مهم ترين تأثير جنبش دانشجويان بود

 جنبش دانشجويي توركيه

ت شكل  اولين جرقه تأسيس.كيه همانند ساير كشورهاي جهان صورت پذيرفتورگيري جنبش دانشجويي
اين.شد در دانشكده علوم سياسي دانشگاه آنكارا زده1956در سال"كلوپ تفكر"اين جنبش در كلوپي به نام

و ايده  وآجنبش نيز همانند بسياري از جنبش هاي دانشجويي معاصر خود داراي ريشه ها ل هاي چپ بود
 اولين تظاهرات عظيم دانشجويي در 1965 در سال.جريان هاي نوين چپ از درون اين جنبش متولد شدند

شد"كوزلو"در به دست پليس دو كارگر معدن اعتراض به قتل  فدراسيون جوانان انقالبي 1968در اكتبر. برگزار
 ژوئن16و15در روزهاي. تركيه با هدف ايجاد يك خط مشي انقالبي براي جنبش دانشجويي تأسيس شد

و بر عليه قانون پيشنهاد1969  هايي اتحاديه، بزرگترين اعتصاب تاريخ تركيه با حضور چند صد هزار نفر
شدكارگري  در كنار جنبش دانشجويي چندين سازمان ماركسيستي با هدف مبارزه مسلحانه پايه گذاري. برگزار

چپشد كه با در سالهاي بعدي اعتراضات مختلفي بر عليه كودتا در توركيه، حمله. در ارتباط بودنددانشجويان
و سياست  ،عالوه بر اين.ط دانشجويان چپ صورت گرفت در برنامه آموزشي توسyokنظامي به قبرس

در،دانشجويان ناسيوناليست نيز كه از طرف دانشجويان چپ تندرو خطاب مي شدند  فعاليت گسترده اي را
هر80از اواخر دهه. ها آغاز كردند دانشگاه و هم اكنون  بنيادگرائي اسالمي نيز به دانشگاههاي توركيه راه يافت

در، در آن به چشم مي خورد70و60ايي كه ديگر كمتر خشونت سال هاي سه جريان فكري در فض
.دانشگاههاي توركيه فعال هستند

 جنبش دانشجويي در چين

، توسط دو تفنگدار دريائي"شن چونگ"، يك دانشجوي جوان از دانشگاه پكن به نام 1946 دسامبر24در
ضات دانشجويي را در بسياري از شهرهاي مهم چين براه اين حادثه موجي از اعترا. آمريكا هتك حرمت شد

به دنبال آشكار شدن يك سري از اعمال موهن نيروهاي آمريكائي، اين حادثه سوالي را در افكار. انداخت
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عمومي چين برانگيخت؛ اينكه آيا آمريكا همانطور كه دولت ناسيوناليست ادعا مي كند، قصد دوستي با چين را
از؟ به دنبال ايجاد ساختارهاي كلونياليستي مي باشد، مساله ژاپن يا همانند؛دارد  اين هتك حرمت به سرعت

شدچين به صورت يك جنايت عليه تمامي ملت"شن"صورت يك جنايت شخصي عليه به. شناخته مردم
ج،عينه و نايت عليه ناتواني دولت در برابر تجاوز خارجي را به عنوان نشانه اي از ضعف چين مشاهده نمودند

روح اعتراضات دانشجويان از اعتقاد به هويت خالص. به عنوان نماد ساير دخالتهاي كلونياليستي درآمد،"شن"
اين اعتراضات هم از نظر. نژاد چيني كه مورد هجمه امپرياليسم آمريكائي قرار گرفته بود، منبعث مي گرديد

و هم از نظر ايجاد تغيير  و سياست خارجي جنبه مورد اشاره هويت ملي در افكار عمومي بر عليه حضور نيروها
شدكهآمريكا قابل توجه بود و آمريكا منجر . به تجديدنظر در روابط چين

 جنبش دانشجويي در كره جنوبي

و به اين 1960در سال ، جنبش دانشجويي كره جنوبي موجب سقوط ديكتاتوري سينگمان ري گرديد
و خط نقش رهبري دانشجويان. مشي ساير حركات اجتماعي را فرمول بندي نمودترتيب، اين جنبش استراتژي

در حركت به سوي دموكراسي از تقسيم سياسي كره نشات گرفت؛ زيرا اين تقسيم موجب جدائي در همبستگي 
و رسوم تاريخي جنبش گرديد به. ايدئولوژيك دولت كره جنوبي شديدا قدرت عقايد محرك چپ گرايانه كره را

و گفتمان تاريخي آنرا در محاق قرار دادنقد كش - شد كه ماركسيسمياين امر موجب اعتراضات دانشجويان. يد
 به تكوين دوباره،آنان در نهايت. رتدوكس را به عنوان گزينه اي آينده نگرانه دنبال مي كردندلنينيسم اُ

مي-ايدئولوژي دو كره جدا شده دست زدند ، 1980و در سالهاي-رفت كه تا آن زمان يك تابو به شمار
دانشجويان با طرح اين مساله كه حافظه. را مورد استفاده قرار دادندChuch'e Sasangچارچوب نظري مستقل

تاريخي خلق همواره جدا از تاريخ نگاري درباري بيدار بوده است، نه تنها مي خواستند به بررسي مجدد تاريخ 
و كشاورزان شوندخلق دست يازند، بلكه موجب تحول در زندگ م.ي كارگران درباره اينكهي رسد به نظر

و وظيفه تبيين آنرا بر  و اعتقاد داشتند كه وارثان سنتهاي تاريخي هستند دانشجويان صداي مشروع خلق بودند
.عهده دارند، مي توان پرسشهائي اپيستمولوژيك مطرح نمود

 نگاهي گذرا به جنبش دانشجويي ايران

و قائم مقام دومدر دوران والي و وزارت قائم مقام اول لين بسياري كه بيشتر آنها محص،تعهدي عباس ميرزا
و با مشاهده ميزان پيشرفت در آنجا  و فرزندان خوانين بودند، جهت تحصيل روانه اروپا گرديدند اشراف زادگان

ج،در مرحله اول و بدنبال و با گذر زمان و طرز زندگي آنها شده ستجوي داليل اين همه پيشرفت، شيفته اسباب
و سياسي آنها گرديدندشيفته انديشه و فني بسياري ترجمه. هاي اجتماعي، فرهنگي در اين زمان كتب علمي

و بدين سان انديشه و در اختيار مردم قرار گرفتند و سياسي وارد كشور گرديدگرديدند همين افكار. هاي اجتماعي
و روسيه، ها بهمراه مسائل سياسيو انديشه و اجتماعي ديگر صورت گرفته در كشورهاي منطقه بويژه عثماني

. ساز انقالب بزرگ مشروطيت گرديدندزمينه
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و دوران پهلوي اول، هسته هايي از با عزيمت بيشتر دانشجويان به خارج از كشور در اواخر قاجاريه
ت و فرانسه شكل گرفت كه تحت از. أثير جريان ماركسيستي بودفعاليتهاي سياسي دانشجويي در آلمان برخي

و زنداني شدند، از جمله اين، نفر53اعضاي گروه   به رهبري تقي اراني كه اواخر حكومت رضاشاه دستگير
اگرچه فعاليت دانشجويي حزب توده در سال. دانشجويان بودند كه چند تن از آنان حزب توده را بنيان گذاشتند

 جريان ماركسيستي با مجله دنيا كه 1313 از بدو تولد دانشگاه تهران در سال به طور رسمي آغاز شد، ولي1322
و گروهش كه بعدها به و طرفداراني در ميان53توسط تقي اراني  نفر معروف شدند، به عرصه دانشگاه وارد شد

و اساتيد يافت ان جوانان با تأسيس سازم1321شالوده فعاليتهاي دانشجويي حزب توده در اسفند. دانشجويان
. كمتر از يك ماه بعد اتحاديه دانشجويي سازمان جوانان حزب توده اعالم موجوديت كرد. حزب شكل گرفت

 اين اتحاديه توانست خود،فعاليت اتحاديه دانشجويي در دانشگاه تهران آنقدر گسترده شد كه در كمتر از دو سال
و داروسازي معرفي كندرا به عنوان نماينده رسمي دانشجويان در دانشكده هاي پز و دندانپزشكي اين. شكي

 به عنوان تنها تشكل صنفي 1324كرد، در آذر سازمان كه در ابتدا به صورت صنفي در دانشگاه فعاليت مي
شددانشجويان در برخي دانشكده و كشاورزي نيز شناخته  1327سال. هاي ديگر از جمله حقوق، فني، ادبيات
به سياسي گسترده–ده اعتصاب صنفي اتحاديه دانشجويان حزب تو اي در سراسر دانشگاه تهران در اعتراض

 مسئوالن دانشگاه را از تعداد،اين اعتصاب گسترده. ممنوعيت فعاليت سياسي در محيط دانشگاه سازماندهي كرد
و هواداران اين حزب در دانشگاه تهران به وحشت انداخت ب در پس از آن با حضور ديگر احزا. زياد اعضا

و اساتيد، حضور حزب توده بتدريج به و همچنين تأثير نهضت ملي شدن صنعت نفت بر دانشجويان دانشگاه
شدرقيب در دانشگاه كمرنگعنوان يك جريان بي مي. تر  حزب توده،1332توان گفت تا سال اما به صراحت

.ها بود همچنان پرنفوذ ترين حزب در ميان دانشجويان دانشگاه
و به تبع آن دانشگاه در مقابل و چپ، دو گرايش ديگر نيز در سطح كشور و كنار اين فعاليتهاي ماركسيستي

نيروهاي مذهبي دانشگاه تهران براي.كردوجود داشت كه جنبش دانشجويي را نيز به اين سه دسته تقسيم مي
و بهائيت(مقابله با دو جريان مخالف  د) ماركسيسم ادند كه انجمن اسالمي انجمن هاي اسالمي را تشكيل

و بانوان در همين جهت فعاليت مي كردند شايان ذكر است كه انجمن اسالمي. مهندسان، پزشكان، معلمان
و آيت1321دانشجويان در سال  و دكتر ...ا، در دانشكده علوم پزشكي تأسيس شد طالقاني، مهندس بازرگان

. سحابي به عنوان رهبران فكري آن محسوب مي شدند
ترين دانشگاه كشور است كه پس از تأسيس آن در دوران نشگاه تبريز پس از دانشگاه تهران قديميدا

و ايران ايفا كرد1325حكومت ملي آذربايجان  .، نقشي مهم در تحوالت سياسي اجتماعي آذربايجان
و سياسي ايران است كه جنبش دوران نهضت ملي نفت يكي از مهمترين دورانهاي مهم اجتماعي

از،انشجويي با هر سه گرايش خودد و ما در اين دوران شاهد ظهور بسياري  نقش غير قابل انكاري در آن داشتند
و سياسي آينده ايران در قالب جنبش دانشجويي هستيم . رهبران اجتماعي

و احزاب گوناگوني از جمله حزب ايران، حزب زحمتكشان ملت ايران، 1328جبهه ملي در سال  تأسيس شد
وحز و كسبه تهران ...ب ملت ايران، نهضت خداپرستان سوسياليست، مجمع مسلمانان مجاهد، انجمن بازرگانان

و. اين احزاب به طرفداري از دكتر مصدق گرد هم آمده بودند. به آن پيوستند مصدق، خود هيچ گاه عضو حزب
و سپس نهضت ملي شدن صنعت اي از تشكل ها، حول محور آزادي انتخاباما تشكيل جبهه. تشكيالتي نبود ات

و استاداني. نفت به ديدگاه وي بسيار نزديك بود و شخصيت دكتر مصدق سبب شد دانشجويان وجود جبهه ملي
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و يا تنها به دليل نبودن فضاي فعاليت، عضو يا هوادار حزب كه هيچ گاه سابقه عضويت در تشكل ها را نداشتند
.جبهه ملي حمايت كنندتوده بودند، به صورت غيرتشكيالتي از 

و اسالمي و مدرن(در كل وجود سه گرايش فكري چپ، ملي و به تبع آن در جنبش) سنتي در كل جامعه
و ما شاهد نقش عمده اين گرايشها در پيروزي 1357 تا انقالب،دانشجويي و سالهاي اوليه بعد از آن ادامه يافت

و بعد آن بوديم؛ گرايشه و حوادث قبل البته. هاي ايدئولوژيكي بودندايي كه عمدتاً تحت تأثير انديشهاين انقالب
ي من جمله گرايشهاي قومي در جنبش دانشجويي وجود داشتندكدر كنار اين سه گرايش عمده، گرايشهاي كوچ

گرايشهاي قومي دانشجويان عمدتاً در قالب گرايش. كه به نوعي در زيرمجموعه اين سه گرايش عمده بودند
ب آنفكري چپ مي ود كه علت عمده هاي چپ دانست كه به توان شعارهاي مطرح شده در قالب انديشهرا

و،مسائل مربوط به تنوع فرهنگي قومي و اقوام پررنگ نسازد  به شرطي كه خطوط هويتي خود را با ديگر ملل
و شعارهاي جهاندر تقابل با انديشه و كمونيسم قرار نگيرد، اجازه ها ميوطني سوسياليسم از. دادندطرح شدن

و كرد و اين سابقه گرايش،اينروست كه قسمت عمده فعاالن قومي پا به سن گذاشته ترك هاي چپي داشتند
و ملي از آنها مي ما. باشدگرايش يكي از عوامل مهم دوري فعاالن جوان قومي بعد از پيروزي انقالب اسالمي،

و اسالمي براي كسب در اوايل انقالب شاهد درگيري عمده سه گرايش  عمده اجتماعي در ايران يعني چپ، ملي
و حاكم ساختن انديشه و چگونگي تشكيل حكومت بوديم كه در نهايت با پيروزي گرايش قدرت ها در قالب نوع

)صادقي، آراز(. دو گرايش ديگر به كلي از صحنه حذف گرديدند،اسالمي
 از ايران نيز سازماني براي فعاليت هاي خود ترتيب داده بجز فعاليت هاي داخل كشور دانشجويان خارج

وبودند؛ اي بود سازماني بصورت يك تشكيالت جبهه،دانشجويان ايراني خارج از كشور كنفدراسيون محصلين
 هزار50در سالهاي پاياني حكومت پهلوي از حدود. ترين نقش را در تشكيل آن داشت كه حزب توده عمده
و پانصد تن از آنها بصورت حرفه،ردانشجوي خارج كشو اي فعاليت حدود دو هزار نفر عضو كنفدراسيون بودند

مي. كردند مي شد كه سازمان مزبور يك تشكيالت صرفاً صنفي است كه براي رسيدگي به مسائل در ابتدا عنوان
و خصواو مشكالت دانشجويان ايراني خارج  -68صاً از سالهايز كشور بوجود آمده است، اما به مرور زمان

شد فعاليتهاي ماركسيستي در سطح كنفدراسيون علني1967  نئوماركسيست،گردانندگان اصلي كنفدراسيون. تر
و اعضاي جبهه ملي بودند كه چهار گروه عمدة آنها به اين شرح بودند  كه به خاطر محدوديت صفحات مقاله ها

: تنها نام اين گروه ها را ذكر مي كنيمو انتشار كتب مختلف در مورد اين سازمان دانشجويي،
. سازمان توفان-4 گروه كادرها-3 جبهه ملي-2 سازمان انقالبي حزب توده-1

 قومي در اواخر حكومت پهلوي-يگرايش دانشجويان آذربايجاني به فعاليت هاي ملّ

و اوايل انقالب اسالمي در سال مي،هاي آخر حكومت پهلوي ان دانشجويان آذربايجاني گرايش آشكاري در
و گسترش ارزش آذ جهت حفظ و ملي بهرهاي فرهنگي، تاريخي و يا بايجان وجود داشت كه يا به صورت فردي

مي،صورت گروهي جم مجموعه اين فعاليت.يافت نمودهاي بارزي ي را به مثابه بخشي از جنبشعهاي
ي فعال دانشجويي آن زمان ها در دانشگاه آريامهر مهندس صراف. توان ارزيابي كرد دانشجويان آذربايجاني مي

:ها را چنين توصيف مي كند فضاي دانشگاه،)شريف(
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:بندي ايدئولوژيك وجود داشت محيط دانشگاه اصوالً دو نوع دستهدر) 1352 تا 1357(اواخر دوره پهلوي«
و گروهي موسوم به غيرمذهبي بودندموسوم به گروهي كه در اين دو گروه ساير دانشجويان. مذهبي

و!!) خان يا ائششك( موزيكال، خرخوان-خيال، سوسيالبي- به طعنه سوسيال،گنجيدند نمي ... بچه سوسول
.شدند نامگذاري مي

اينان حول محور نمازخانه دانشگاه جمع شده بودند كه در آنجا نيز؛ها نيز همه فعال نبودند مابين مذهبي
و بدلو اغلب كتابيك كتابخانه داير كرده بودند  و مهندس بازرگان را بين همديگر رد هاي دكتر شريعتي

. خواندندميه، كرد
و ورزشي بسيار فعال بودند اما غيرمذهبي  چندين برابر دشان تعدا،ها كه در عرصه سياسي، فرهنگي، هنري
عكاسي، انجمن فيلم، گروه نقاشي، موسيقي، تئاتر، مانندهاي صنفي حول انجمناينان.فعالين مذهبي بود

و،هاي فرهنگي پژوهش و دائماً در حال تاثيرگذاري ... كتابخانه دانشجويي، اتاق كوهنوردي متشكل شده بودند
.ر را مطالعه كرده بودندسفلسفه ژرژ پوليتو اغلب آنها كتابهاي صمد بهرنگي. در ميان ساير دانشجويان بودند

 زير چتر مذهب در مقابل بودند،هاي بازاري يا روستايي ند خانوادهدانشجوياني كه از اقشار سنتي جامعه مان
و انديشه و راستهاي نوتر افكار مي چپ و شهري هاي تحصيل كه از خانوادهآنهايياما. كردند مقاومت كرده

.دادند بودند، كمتر تمايلي به ايدئولوژي مذهبي از خود نشان مي
و يزدي در رده مذهبي ها جاي مي گرفتندا به لحاظ مليتي نيز اغلب دانشجويان كه؛صفهاني  در حالي

و مازندراني برعكس و گيلك . گرايش اندكي به ايدئولوژي مذهبي داشتند،بسياري از دانشجويان تورك
حضور آنها به خصوص در انجمن. هاي صنفي دانشگاه حضور چشمگيري داشتند در كليه انجمنها آذربايجاني

و گروه پژوهش و اتاق كوهنوردي نمود بيشتري يافته بود فيلم .»هاي فرهنگي

ييفروكش كردن جنبش دانشجوو انقالب فرهنگي

و فرهنگ آذربايجان شروع شد كه در آن طيف،با وقوع انقالب  حركت عظيمي در جهت احياي زبان
 فعاليت،هاي تهراناهدانشجويان آذربايجاني نيز به محوريت دانشگ. وسيعي از طبقات اجتماعي شركت داشتند

و سياسي مختلفي را انجام دادند ها در محوطه دانشگاه تهران، تشكيل كنگره تجمع آذربايجاني.هاي فرهنگي
و چنلي بئل، فعاليتهاي هنري آذربايجان، تشكيل گروه بررسي مسائل آذربايجان، نشريه آذربايجان سسي

و تعطيل شدند. دانشجويان در تبريز از جمله اين فعاليت ها بود . اما پس از دو سال تمام فضاهاي فعاليت تصرف
:مهندس صرافي در اين مورد مي نويسد

و نهايتاً تأثير« و انتشار نشريات تركي و كنگره دانشگاه صنعتي آريامهر حركتي كه با تجمع دانشگاه تهران
و بخصوص بخشي از فعالين چپ بوجود آمده بود، با بسته شدن  1359ها در سال دانشگاهبر افكار عمومي

و تثبيت پايه. فروكش كرد و عملكرد با شروع جنگ ايران وعراق هاي حكومت جمهوري اسالمي ايران
و نهايتاً حذف كليه جريانهاي فكري اپوزيسيون  اغلب اعضاي فعال سياسي،سيستماتيك حاكميت جهت تحديد

و يا متواري شدند گروه .»ها دستگير
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 آخرين پناهگاه
و ببندها بود60 سال در بسياري. جو بسيار سنگيني بر كشور حاكم شد كه به دليل شدت گرفتن دامنه بگير

و آنجا دستگير از دانشجويان سياسي كه ارتباطشان بدليل تعطيلي دانشگاه ها از هم قطع شده بود، اينجا
و برخي به حبس.شدند مي مي برخي اعدام ن. شدند هاي طوالني محكوم يز از ترس لو رفتن، هيچ تماسي ديگران

و هر يك در گوشه با همديگر نمي به"وارليق" به غير از مجله،در چنين شرايطي. اي خزيده بودند گرفتند  كه
به مسئوليت دكتر هيئت در تهران منتشر مي و يك صفحه تركي كه توسط آقاي يحيي شيدا در مهد آزادي شد

.ي فرهنگ ما وجود نداشترسيد، عمالً هيچ نفس گاهي برا چاپ مي

و يكي كلّ و يكي موند  شو جنبوندهيكي رفت

!! اما براي كدام دانشجو؟ بسياري از دوستان دانشجو غايب بودند، دانشگاهها بازگشايي شدند61در سال
و برخي اعدام شده بودند و نيمي اسير بو. نيمي متواري و كور .دساختمان فعاليتهاي فوق برنامه دانشگاه سوت

ميافراد آشنا تا همديگر را مي ديدند، راه خود را كج مي و يا با سالمي آهسته كه بيشتر به آه سردي - كردند
ترين دادم هيچ صدايي از دانشگاه كه زماني پرخروش تا جائي كه گوش فرامي. از كنار هم رد مي شدند،مانست

. رسيد سنگر آزادي بود، به گوش نمي
يك تنها نوشته. بجز چند جريده شريفه چيزي براي خواندن نبودخواني در اتاق روزنامه اي كه بي اختيار

شهر": اي از ميز كتابخانه با خودكار كنده بودند شعري از اوختاي بود كه در گوشه،ساعت به آن خيره ماندم
"قوردون آغزيندايدي

و گفتمان به حذف جرياناسالم گرا چرا دانشجويان انقالبياينكه از،ا ديگر پرداختنده ها  موضوع بسياري
و توبه نامه هاي خود آنان در سالهاي بعد بوده است به. نوشته ها در توضيح علل رفتار دانشجويان در اين سالها

: اين داليل مي توان اشاره كرد
دانشجوياني كه در آرزوي مدينه فاضله، براي فروپاشي رژيم پيشين به صف نخست مبارزه در آمده-1

كه. توانستند عليه آن موضع انتقادي بگيرند د، پس از استواري نظم جديد نميبودن آنان صرفاً در پي آن بودند
را از اين. بقاياي نظم پيشين را از بين ببرند و دانشگاه رو درجهت عكس خصلت خويش، انقالب فرهنگي كردند

ميدانشجوياني كه بنا به سرشت ساختار شكن شان بايد به ستيزه. بستند به،پرداختند با مهار فرهنگ از باال  خود
و نظم نوين ياري رساندند .انجماد سريع حركت در قالب سازمان

ي نهاد قدرتي مهمي بود كه گرانيگاه گفتمان دانشجويي را در حاشيه جنگ هشت ساله نيز پديده-2
تا)، آرازطاها(.قرارداد و قواي كشور از جمله دانش8و و دانشجويان سال همه امكانات از،گاهها  در خدمت دفاع

.شد كشور به كار گرفته

و فكري آذربايجاننيم نگاهي به  گفتمان هاي حاكم بر فضاي سياسي

و 1979از انقالب مشروطه تا سقوط حكومت پهلوي دوم در ـ فرهنگي ، دو گفتمان عمده صحنه سياسي
ـ شوونيستي فارسي بود كه دولت پهلوي كه يكي گفتمان؛فكري ايران را تحت سلطه خويش داشتند  فاشيستي
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و تا حدودي نيز در عمل،با حمايت روشنفكران فرنگ ديده  سعي در تحميل اين گفتمان بر جامعه داشت
و انكار حقوق ملي ملل غير فارس در ايران و نژاد پرستي فارس و مشخصه،موفقيت نسبي بدست آورد  وجه بارز

گف. رفت آن به شمار مي ـ سياسي نظامهاي تمان به لحاظ بيناين المللي نيز متأثر از ديدگاههاي فلسفي
و توتاليتر اروپا در دهه هاي  و1940، 1930، 1920فاشيستي  البته برخالف اروپا كه در اين.بود.... آلمان، ايتاليا

ـ رعيتي زمان صنعتي شده بود، نظام پهلوي به لحاظ پايگاه اجتماعي، قدرتي غرق در مناسبات عقب  مانده ارباب
.بود) فئوداليته ايراني(

و اتفاقاً و دانشجويان، گفتماني مسلط بود و روشنفكران گفتمان عمده ديگر كه در ميان محافل دانشگاهي
و دانشجويان آذربايجاني نيز عمدتاً در قالب اين گفتمان فعاليت را روشنفكران و مبارزات خود هاي سياسي

مي پي و چپ گرايي بودگ،كردند گيري و بويژه بعد از به قدرت رسيدن كمونيست. فتمان ماركسيسم ها در روسيه
و حمايت بين و ظهور شوروي بعنوان يكي از دو قطب اصلي قدرت جهاني المللي بعد از پايان جنگ جهاني دوم

و اير آن از انقالب و چپ گرايانه در كشورهاي جهان سوم، در آذربايجان و هاي سوسياليستي ان نيز روشنفكران
پي،طرفدارن اين گفتمان. دانشجويان عمدتاً تحت تاثير اين گفتمان قرار داشتند با ريزي جامعه معتقد به اي

و به تبع آن استثمار يك  اقتصاد سوسياليستي بودند كه استثمار انسان از انسان را بطور كلي منتفي خواهد كرد
چون ماركسيستها در چارچوب ديالكتيك تاريخي، تاريخ را صحنه مبارزه. قوم از قوم ديگر نيز منتفي خواهد شد

پي طبقات مي و مهمترين مسئله و در حاشيه آن خواهان دانستند، براي آنها فوري ترين گيري مبارزه طبقاتي بود
.رفع ستم ملي از ملل سركوب شده بودند

و دانشجويان آذربايجاني در چارچوب اين گف پي فعاليت،تماناكثريت روشنفكران و مبارزاتشان را گيري ها
در. كردند مي و و گفتمان مسلط نبود و منافع ملي آذربايجان جريان اصلي متاسفانه در اين گفتمان نيز هويت

و بنابراين هيچ وقت اين گفتمان نتوانست از پاتوق و دانشجويي خارج حاشيه آن قرار داشت هاي روشنفكري
و به ميان ملت آذرب و دانشجويان ماركسيست فارس. ايجان برودشده  تحت،ضمن اينكه بسياري از روشنفكران

و دانشگاهيان وابسته تبليغ مي ـ شوونيست فارس كه از سوي محافل دولتي  قرار،شد تاثير گفتمان فاشيست
و منافع و باطناً تعلق خاطري به حفظ هويت آن؛ ملي ملل غير فارس در ايران نداشتند گرفته بودند نمونه عيني

حتي اين. توان ديد را در مخالفت روشنفكران فارس حزب توده با حكومت ملي پيشه وري در آذربايجان مي
و مخالفت را اكنون نيز در چهره هاي فرتوت ماركسيست هاي كهنه توان يافتمي... كار مانند عنايت اهللا رضا

پ كه اكنون به راست گرايان افراطي، فاشيست و نژاد رستان منفوري در ميان ملل غير فارس ايران تبديل ها
. اند شده

در،هاي ضد مدرنيته را نيز با خود به همراه داشت گفتمان اسالم گرايي سياسي كه رگه1970از اوايل دهه
و روشنفكري به گفتمان غالب تبديل شد و به سرعت در محافل دانشگاهي صرف نظر. ايران رو به رشد گذاشت

و ميانه آن، اين گفتمان ضمن نقد شيوه سياستهاي مدرنيزاسيون فاشيستي از گرايشا از(ت چپ، راست اصالحات
 معتقد بود كه شيوه مدرنيزاسيون فاشيستي كه سلسله پهلوي با حمايت قدرتهاي خارجي آن را اعمال،)باال
مي كرد، شيوه مي و فاقد هماهنگي با ارزشهاي اسالمي جامعه ايران و با حمله به ارزشهاي اي استعماري باشد

و  و علم غرب در بعد فني و فرهنگي ليبراليسم غربي، معتقد بود كه صرفاً با استفاده از تكنولوژي فلسفي، سياسي
و فرهنگ اسالمي خواهد توانست جامعه و تلفيق آن با ارزشها و در عين حال همگون اي توسعه يافته، مرفه

ك  نتوانست خود را از ديدگاه،اين گفتمان نيز همانند گفتمان ماركسيستي.ندهماهنگ با ارزشهاي اسالمي ايجاد
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ـ شوونيسم فارس در نظام و فارس محور كه حدود شصت سال توسط گفتمان فاشيسم هاي انحصار طلب
هر چند در بعد نظري آنان با ناسيوناليسم بعنوان محصولي از فرهنگ. پهلوي تحميل شده بود كنار نگه دارد

م ميغرب و قومي در ايران در اصول،كردند خالفت ...و48، 15،19 ولي عليرغم اعتراف به تكثر ملي، مذهبي
و اقوام در ايران به حاشيه و بقيه ملل و قانون اساسي عمالً موقعيت برتر را به قوم فارس اعطا كردند  رانده شدند

ـ اسالمي همانند،سياست يكسان سازي  هر چند از شدت؛دوره پهلوي تداوم يافت اين بار در قالبي فارسي
و بر وحدت اسالمي در ميان ملل ايراني تأكيد تبليغات نژاد پرستانه فارسي نسبت به دوره  پهلوي كاسته شد

.گرديد
و استقرار كامل نظام اسالمي، اندك آزادي و عراق و سياسي كه در اثر با شروع جنگ ايران هاي فرهنگي

از؛و نشريات متعدد غير فارسي امكان چاپ پيدا كرده بودند نيز از بين رفتانقالب ايجاد شده بود  و بويژه بعد
از، باقي مانده گروه1360سركوب حركت نظامي مجاهدين خلق در خرداد ماه ـ فرهنگي خارج هاي سياسي

و غير دولتي اعم از چپ، راست، آذربا و تمام نشريات مستقل يجاني، كرد، نظام اسالمي كامالً سركوب شده
و و فضاي سياسي به سوي توتاليتاريسم حركت كرد... عرب .به تعطيلي كشانده شد

و دانشجويان آذربايجان بدون درس گرفتن از ائتالف با جريان و گفتمان روشنفكران در ها هاي فارس
و و آنچه مغفو.... انقالب مشروطه، ماركسيسم و زيان مجدداً جذب گفتمان اسالم گرايي سياسي شدند ل ماند

و منافع ملي آذربايجان بود ديد گفتمان مستقل هويت )حيدري، آراز(. ملي

 اجتماعي ايران-نقش آذربايجانيان در جنبشهاي سياسي

و اساسي را داشته اند آذربايجانيان در تمام جريان و احزاب سياسي نقش حياتي از همان دوران مشروطه. ها
ووشارالدوله، طالبوف، حيدرخان عم اوغلزاده، مست آخوندزاده، رسول و ...، قلي زاده اولين مناديان قانون گرايي

و قفقاز، آذربايجانيان بودند  تني كه حزب توده را تاسيس كردند شاگردان دكتر53. آزادي خواهي در ايران
و. محمدتقي اراني بودند كه اهل تبريز بود و ... افرادي همچون آخوندزاده، كسروي، افشار كه در تئوريزه كردن

و پان فارسيسم نقش اساسي ايفا كردند همه آذربايجاني بودند از سه موسس. گسترش باستانگرايي فارس
و سعيد محسن زنجاني بود افرادي همانند صمد بهرنگي،. سازمان مجاهدين خلق دو تن حنيف نژاد تبريزي

و و سران چريكهاي فدائي خلق آذربايجاني بودنداز اسطو... بهروز دهقان، منيژه اسكويي، عليرضا نابدل . ره ها
و. بنيان گذاران نهضت آزادي ايران مهندس مهدي بازرگان تبريزي بود در راس جريان روحانيون مشروطه خواه

همچنين مهمترين افراد از روحانيون غير سياسي طباطبايي،. شريعتمداري قرار داشتاهللادموكراسي خواه آيت
و زنجاني آذربايجاني بودندجعفري، اميني بعد از اينكه مجاهدين خلق به دو شاخه تقسيم.، خويي، مرعشي

و. شدند و"سردمدار آنان بودند كه ساواك در معرفي آنها جمله ... افرادي همانند رجوي، بهمن بازرگان تورك
رده مجاهدين انقالب اسالمي جالب تر اينكه افرادي همانند بهزاد نبوي سرك. را تكرار مي كند"اهل آذربايجان

و طرفداران شريعتمداري يعني حزب خلق مسلمان  كه در سركوب جريان مجاهدين خلق به رهبري رجوي
و عبرت آموزي از سوختن. مهمترين نقش را ايفا كرد آذربايجاني بود تاريخ معاصر آذربايجان سرگذشت تلخ

. ملت آنها بودعليه تبعيضو كه تنها پاداش آن تحقيرفرزندان با استعداد آذربايجان در راه آرمانهايي است
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 شكل گيري جنبش دانشجويي آذربايجان

از. در ريشه يابي علل شكل گيري جنبش هاي اجتماعي رويكردهاي مختلفي وجود دارد در اين مقاله
ه. چندين رويكرد متناسب با مطلب استفاده خواهد شد و الگوهاي چون تئوري جنبش هاي اجتماعي بر ساخته ا

و برداشت هاي اشتباه وجود دارد، ما روش ذهني بر گرفته از پديده هاي عيني هستند امكان القاء تحليل ها
و هرزمان كه اين تئوريها ما را در تبيين پديده ياري رسانده اند از  متناسب با موضوع خود را در پيش گرفته ايم

.آن بهره جسته ايم

 جويي آذربايجانزمينه هاي ظهور جنبش دانش

و فاكتورهاي مختلفي در شكل گيري يك جنبش دخيل هستند يك. عوامل برخي بر فاكتورهاي بيروني
و برخي ديگر عوامل داخل جنبش را تعيين كننده مي دانند ما با مطالعه. جنبش نقشي اساسي قائل هستند

بر آذربايجانموردي جنبش دانشجويي اين تجزيه عوامل. رسي خواهيم كرد اين عوامل را به صورت تجزيه شده
و متغيرهاي دخيل درك بهتري از عوامل مختلف تاثيرگذار بدست  به ما امكان خواهد داد تا با كاهش فاكتورها

و در نهايت با تركيب اين عوامل دنياي واقعي را بازسازي نماييم .آوريم
 عوامل خارج جنبش

و استقرار با فروپاشي شوروي در اوايل: شرايط بين الملل-1 دهه هفتاد جهان دوقطبي از هم پاشيد
و بازيگران جديد آغاز گرديدآنظم نوين جهاني با محوريت  فروپاشي كشورشوراها بيش هر چيز مويد. مريكا

و. فروپاشي مهمترين سنگر انديشه چپ در جهان بود در سالهاي جنگ سرد به موازات دوقطبي شدن جهان
ا و گفتمان هاي جهاني نيز دو قطبي گرديد،ز دو بلوكپيوستن اكثر كشورها به يكي ناخواسته. فضاي انديشه

و  و سرمايه داري تفسير مي شد و حتي اصالحي در چارچوب دو گفتمان كمونيستي هر شورش، كودتا، جنبش
ت. حتي خود فعالين اين جريانها نيز براي تعريف خود به اين تعاريف قالبي پناه مي بردند مام فعاليت در ايران نيز

به. هاي اصالحي يا انقالبي خواسته يا ناخواسته محكوم به اين سرنوشت بودند با توجه به سرسپردگي شاه ايران
قالب هاي. اردوگاه غرب اكثر جريانهاي اعتراضي براي شناساندن خود از ايدئولوژي چپ بهره مي گرفتند

و آماده چپ همواره بر خواست هاي نخبگانضگفتماني حا و آنها نيز خودر معترض آذربايجاني تحميل مي شد
از اينرو هر حركت ناسيوناليستي خود.و انديشه خود را چنان مي تراشيدند تا بر جامه گفتمان چپ متناسب گردد

و هيچ جنبش ملي امكان شكل گيري نيافت از سوي ديگر! به خود به سوي جنبش چپ سوق مي يافت
و ايده ايدئولوژي چپ با چارچوب بندي  و انترناسيوناليستي پديد آورنده هيجانها لآجهان در قالب مبارزه طبقاتي

و. هاي سياسي در جهت منافع اردوگاه چپ بود چه بسيارند مبارزين آذربايجاني كه در رؤياي قيام كارگري
.ر نداردحكومت پرولتاريا جان باختند در حالي كه نمي دانستند جامعه غير صنعتي آنها اصال طبقه كارگ

و عصر ارتباطات-2 آغاز دهه هفتاد همزمان با گسترش ارتباطات در كشورهاي: پروسه جهاني شدن
، دولت را به زور نظامي- ديگر با بستن مرزها نمي شد قلعه ملت. جهان به خصوص كشورهاي جهان سوم بود

ري. غير قابل نفوذ نگه داشت خت كه يادگار عصر شبه مدرن تكنولوژي ارتباطات زير ساخت هاي جهاني را فرو
در حالي كه تصور همگان بر محو ملت هاي فاقد دولت در جهان جديد بود روندي. در كشورهاي جهان سوم بود
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با-چراكه شروع عصر ارتباطات فضا. خالف آن شكل گرفت و فلسفه مرزهاي جغرافيايي را مكان را كاهش داد
آ. چالش روبرو كرد و دانشجويان آذربايجاني در سايه ارتباطات اينترنتي، هم اكنون ملتي مانند ملت ذربايجان

و  مخابراتي، ماهواره اي مي توانستند به دور از چشمان مراقب دولت تهران در اتمسفري سرشار از ارتباط
از. اطالعات سانسور نشده تنفس كنند و افكار آنها را ديگر نمي شد انسانهايي در حال تولد بودند كه ذهنيت

و آموزش همگاني فارس محور مهندسي كردطري انسانها. نسيم آزادي در حال وزيدن بود.ق تلويزيون دولتي
و درجه ديگري به درجات آزادي آنها افزوده  و جغرافيا را از سر راه خود برداشته بودند مانع ديگري به نام فضا

 فرهنگي در حال شكل-س قدرت هاي ملياينبار نظم جهاني نه بر پايه مرزهاي تحميلي بلكه بر اسا. شده بود
و ملت آذربايجان مي توانست با ايجاد جنبشي قدرتمند بدون اجازه گرفتن از استعمارگران تهران در گيري بود

و منافع ملي خود را تعقيب نمايد .اين روند هم اكنون نيز در حال گسترش است. معادالت جهاني شركت كند
و رشد ديدگاههاي پست مدرنيستي در فلسفه، جامعهها تحول در فلسفه علم در دهه-3 ي اخير

و يكسان(باعث به چالش كشيده شدن ديدگاههاي پوزيتويستي مانند سياست آسيميالسيون ... شناسي، سياست
و زمينه پايهه،شد...و) سازي  براي نقد عملكرد اين سياست ها فراهم هاي علمي اين ديدگاهها سست گرديده
به هم چنين.گرديد و دولت حداقل  با پيروزي ليبرال دموركراسي ارزش هاي آن در حال جهاني شدن بود

و عدم تمركز قدرت كه از اصول اين گفتمان. الگويي براي كشورهاي جهان سوم تبديل گرديد نسبي گرايي
و ايده  و حركت گرديدآاست بر انديشمندان دهه هفتاد تاثير نهاد ها به عنوان نخبگان ملت. لي شايسته جنبش

و در  و خودآگاهي توده اي از اين فضاي نوين انديشه تاثير پذيرفتند يكي از اصلي ترين عوامل ايجاد جنبش
و قدرت و لزوم وجود انديشه هاي مطلق و. دولت محور تزلزل آفريدند-كارايي بخصوص در عرصه فرهنگ

. عرصه ظريف فرهنگ گرديدندانديشه، روشنفكران معتقد به عدم دخالت كرگدن وار دولت ها در 
 شرايط منطقه اي

همچنان كه پيشتر گفته شد فروپاشي شوروي يكي از فاكتورهايي بود كه امكان شكل گيري-١
و دانشجويي را در آذربايجان پديد آورد هم. جنبشي ملي اما مرگ شوروي با تولد كشوري بنام ملت آذربايجان

و وحشت را به اين كشور در بخش شمالي سرزمين. راه بود آذربايجان يعني آذربايجان شمالي شكل گرفته بود
و توركمنچاي. اردوگاه تهران هديه كرده بود و مسكو در طي قرنها گذر از قرار داد گلستان در حالي كه تهران

ش و حس مشترك همريشگي دو ملت داشتند به يكباره بقول بختيار وهابزادهسسعي در تشوي حافظه تاريخي
شدشاعر ان در. قالبي آذربايجان امضائي بنام ملت آذربايجان در سازمان ملل متحد برسميت شناخته هم اكنون

و . خود را با آن نام مي شناختند... بين نامهاي دويست كشور نامي بود كه مردم تبريز، اروميه، توركان تهران
به» ضميمه بودن«يا» نبودن«ادعاهاي واهي . بودن تغيير يافته بود» هم ريشه«ملت آذربايجان درهم شكسته

و دلنواز بخود گرفته بود و تغيير در چارچوب انديشه انسان آذربايجاني تولدي خوش آهنگ . آري تغيير در پاراديم
و اكنون يكي از دويست  برسميت شناخته دولت- ملتسيماي انساني كه از آن حتي زبانش نيز دريغ شده بود

و ياري جستن از قدرت تخيل مان قابل درك نيستشده بود هرگز با بستن چشمانم .ان
آن. گفتيم كه فروپاشي شوروي شكل گيري كشور آذربايجان را به همراه داشت-٢ اما اين تنها پي آمد

شد. نبود ضد. اين طعم شيرين مي بايست به كام ملت آذربايجان تلخ مي بقول آلبرت ممي روشنفكر مبارز
در درون استعمارزده» زايش جسارت«و» اميد به رهايي« چيز به جز شريان استعماري، استعمارگران از هيچ

و تولد. نمي هراسند) دولت تهران ومسكو مي توانند آنرا پررويي بخوانند( از اينرو مرگ شوروي با تولد آذربايجان



و مبارزه  21 / سمبل حيات

و پشيماني اين اهرم فشار براي مجبور كردن آذربايجان به پيروي از دو دولت. مناقشه قره باغ همراه شد  مذبور
و چه در شمال از گستاخي به ساحت قدرت آنها به صورت غير انساني به كارگرفته ملت آذربايجان چه در جنوب

و اگر فعالين جنبشآاگر جنبش دانشجويي. شد و آلمان در اعتراض به اشغال ويتنام شروع شد مريكا، فرانسه
ايجان متولد شد، بزرگداشت كشته شدگان حلبچه را به دانشجويي كردي كه همزمان با جنبش دانشجويي آذرب

و اعتراض به زخم  عنوان آغاز گر جنبش مي شناسند، جنبش دانشجويي آذربايجان نيز در احساس هم دردي
و هنرمندان آذربايجان، قاراباغ، اعالم موجوديت كرد» مشترك« . سرزمين مقدس شاعران

 شرايط داخلي

پا-1 و عمده اي بوددر سالهاي بعد انقالب تا . يان جنگ، جامعه آذربايجان شاهد تغييرات بسيار سريع
و گذران زندگي بر اثر ركود اقتصادي ناشي از جنگ درصد بسيار بزرگي از جمعيت آذربايجان به اميد يافتن كار

و شهرهاي برخوردار فارس نشين مهاجرت كردند با پايان جنگ اتخاذ سياست نوسازي دولت. به پايتخت
و شهرهاي فارس نشين مهاجرت بيشتري به ساز و جهت دهي سرمايه هاي اقتصادي به سوي پايتخت ندگي

به گونه اي كه جمعيتي معادل دو برابر جمعيت ساكن در آذربايجان. سوي شهرهاي مركزي صورت گرفت
آن شده مهاجرت دگرگوني اجتماعي است كه كمتر ملتي به اين گستردگي مجبور به تحمل. مهاجرت نمودند

از. است مهاجرت تنها محدود به كوچ از آذربايجان نشد بلكه شهرهاي آذربايجان نيز شاهد مهاجرت گسترده
و از سوي ديگر جمعيت عمده اي از نخبگان آذربايجاني از ايران خارج شدند با گسترش آموزش. روستاها بود

د و دانشگاه آزاد جمعيت زيادي روانه دانشگاهها كه عمدتا و.ر تهران قرار داشتند شدندعالي مردم از خانه رانده
و و سنتي كه افراد. را متحمل شدند... آواره غربت بحران هاي سخت اجتماعي، تحقير، فساد نهادهاي اجتماعي

و آذربايجاني بريده از  و در غوغاي شهرها ناپديد شدند را در سرزمين مادري خود كنترل مي كردند دور از وطن
و باري اين پيوندها و بي حضور مكانيسم هاي كنترل قبلي در بيكران غربت شهرهاي بزرگ غرق در بي بند

وبه طور كلي مكتب كاركردگراي ساختاري كه به رفتار جمعي توجه زيادي نشان) 1962(اسملسر. جديد خود شد
به عقيده اسملسر.ودداد، جنبش هاي اجتماعي را نتيجه جانبي دگرگوني اجتماعي فوق العاده سريع تلقي مي نم

در يك نظام متشكل از نظام هاي فرعي متوازن، رفتار جمعي نشانگر تنش هايي است كه مكانيسم هاي 
و گسترده،. برقراركننده تعادل اجتماعي از مهار موقت آن عاجز هستند در برهه هاي وقوع دگرگوني هاي سريع

ان: ظهور رفتارهاي جمعي معناي دوگانه دارد و مكانيسم هاي از يك طرف عكاس دهنده عدم توانايي نهادها
و از طرف ديگر بيانگر تالش هاي جامعه براي نشان دادن واكنش به وضعيت هاي بحراني از  كنترل اجتماعي

از اينرو حركت هاي شكل. طريق پرورش اعتقادات مشترك به عنوان بنيان هاي جديد همبستگي جمعي است
و تقالء انسان بحران زده آذربايجاني در يافتن گرفته در دهه هفتاد را مي توا ن حاصل اين بحران اجتماعي

. چارچوب هاي اعتقادي جديد بعنوان بنيان هاي جديد همبستگي نيز دانست
رويكرد ديگري كه با نحوه نگرش اسملسر به اقدام جمعي به مثابه رفتار معطوف به بحران اشتراك-2

مي. سي نشات گرفته انددارد، نظريه هايي است كه از روانشنا اين نظريه ها پديده ها را به رفتارهاي فردي فرو
و جنبش هاي اجتماعي را تجلي احساس محروميتي كه بازيگران نسبت به ديگر بخش هاي اجتماع  كاهند
و احساسات پرخاشگرانه كه نتيجه طيف وسيعي از انتظارات برآورده نشده هستند، مي دانند . تجربه مي كنند

و شصت مجبور به ترك وطن گرديدند يا نخبگاني كه با گسترش آذرب ايجانياني كه در شرايط بحراني دهه پنجاه
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و تبعيض در حق ملت خود واقف گرديدند رو به اعتراض آوردند اين احساس. عصر ارتباطات بر محروميت
ن و تبعيض است بيشتر .مود پيدا كردمحروميت در بين قشر دانشجو كه با چشماني بازتر شاهد فقر

و دانشگاه جريان اسالم گرايي بود-3 . قبال عنوان گرديد كه يكي از جريانهاي فعال در سطح جامعه
و شريعتي اصلي ترين عامل اين جريان50و40روشنفكري اسالمي دهه هاي  متاثر از انديشه هاي بازرگان

و روحانيون به جرگه جنبش هاي. بود  اسالمي رقابتي شديد بين جريانهاي اسالم با وارد شدن قشر سنتي، بازار
و جريان بازرگان در جريانات56گرا آغاز گرديد كه با مرگ مشكوك شريعتي در سال ، حذف نهضت آزادي

، حذف پست58، سركوب طرفداران شريعتمداري در سال60دولت موقت، قتل عام مجاهدين خلق در سال
و كناره گيري موسوي از جريانا و تغيير قانون اساسي به سود واليت نخست وزيري ت سياسي، حذف منتظري

ايدئولوژي اسالمي كه روزگاري موتور. مطلقه فقيه به طور كامل توسط جريان تماميت خواه مصادره گرديد
محركه جنبش هاي بنيادگراي مختلفي بود هم اكنون در قالب نظامي كه از هر گونه تغيير حتي در حد 

و  مي. آنرا تكفير مي نمود منجمد شده بوداصالحات وحشت داشت اين انديشه كه با لجاجت خود را انقالبي
و قشر  و طرفداران هر گونه تغيير انقالبي يا اصالحي را ضد انقالب مي ناميد ديگر جذابيتي در بين مردم ناميد

ها. جوان دانشجو نداشت ي مستانه قدرت در كل فضاي آن زمان فارغ از هرگونه صداي مخالفي ميدان عربده
و انسانهاي دو روي فرصت طلب بود در اين فضاي تك صدايي هر حركت جسوري مي توانست. محافظه كار

و جرقه اميدي برافروزد و با استفاده. چشمان مردم را بسوي خود بكشد جنبش دانشجويي آذربايجان با جسارت
.مطرح نمايداز خالء جريانهاي سياسي توانست گفتمان خود را در دانشگاهها 

 ملي آذربايجان حركتاكثر مواردي كه توضيح داده شدند با لحاظ تاثير ساختارهاي فراتر از جنبش در ايجاد
كه.و جنبش دانشجويي آذربايجان، فضايي كه جنبش حاصل آن بود را تصوير كرد در اين تحليلها آنچه

و براي مشخص بود مشكالت، بحران ها يا نارسايي هايي بود كه جنبش نتي جه آن بحرانها تحليل مي شد
و خالء هاي ايجاد شده كاركردي حياتي را ايفاء مي كرد جامعه همانند سيستمي زنده وقتي. جبران نارسايي ها

و بحران  دچار نارسايي مي شود در سير طبيعي خود عكس العمل نشان مي دهد يا بصورتي غير عقالني شورش
دو. زايي مي كند و ديگري كه آنرا رفتاري بنابراين ما با و الزم ديدگاه مختلف كه جنبش را يك رفتار طبيعي

و نارضايتي تعبير مي كند روبرو بوديم و احساسي بصورت شورش راو. غير طبيعي  با هر دو ديدگاه جنبش ملي
و در بقيه موار. تصوير كرديم د با نارسايي هر يك از اين موارد تنها بخشي از واقعيت روي داده را روشن مي كرد

از. همراه بود و روشن خواهد شد كه در عالم واقع تركيبي در ادامه ما ديدگاههاي جديدي را معرفي خواهيم نمود
.اين عوامل در ايجاد جنبش دانشجويي تاثير گذار بوده اند

 بسيج جمعي به مثابه يك عمل عقالني

و جنبش دانشجويي از رويكردي كه در قسمت پيشين براي بيان علل شكل گيري جنبش ملي آذربايجان
و عمل)نظريه كاركردگرايانه رفتار جمعي(آن بهره گرفتيم  ، جنبش هاي اجتماعي را بازيگران غير عقالني

جمعي را صرفا نتيجه بدكاركردي هاي نظام اجتماعي يا به طور خاص تر، دستگاه همگرا كننده اش تلقي مي
رف. كند و بريده از منازعاتي كه درصدد بنابراين عمل جمعي در حد يك تار واكنشي، فاقد عقالنيت استراتژيك

در تقابلي آگاهانه با اين شيوه مفهوم سازي از جنبش هاي اجتماعي، جامعه. بيان آنهاست، تنزل داده مي شود
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بع يك جريان پژوهشي را به راه انداختند كه بر تحليل فرايندهاي بسيج منا1970شناسان آمريكايي در دهه
در نگاه آنها، جنبش هاي جمعي بسط اشكال متعارف عمل سياسي هستند؛ بازيگران. عمل جمعي تمركز نمود

و به  در» راه اندازندگان«به شيوه اي عقالني در اين مبارزه وارد مي شوند؛ سازمان ها جنبش، نقشي اساسي
ب. بسيج منابع الزم براي عمل جمعي ايفاء مي كنند . خشي از فرايند سياسي عادي هستندبنابراين جنبش ها
وآنخبگان با چارچوب بندي انديشه ها، ايده و دشمنان، ايدئولوژي جنبش را بنا مي نهد ل هاي، اهداف

و و جهت دهي اعتراض ها در جهت خواست هاي جنبش، عمل خودآگاهي اين ايدئولوژي با ايجاد نارضايتي
ب و فعالين تازه و ايمان به اهداف خود مي بسيج مردمي را شكل مي دهد ه جنبش پيوسته را سرشار از انگيزه

. كند
و هرچند ما هرگز معتقد به اين نيستيم كه جنبش دانشجويي آذربايجان كامال بصورت برنامه ريزي شده
توسط عده اي از فعالين در جهت رسيدن به هدف هاي سياسي خاصي ايجاد شده است اما بطور كامل نيز نبايد 

و بعضي از سياست مداران را در ايجاد شوكنقش فعا و اساتيد و اقداماتيه لين وا  كه منجر به بسيج عمومي
و دانشجويان آذربايجاني شد، ناديده بگيريم و شعورملي در كالبد جامعه آذربايجان الزم به توضيح. دميدن آگاهي

دگاه اصالت حركت هاي مردمي را به است كه قدرتهاي حاكم همواره سعي داشته اند با بهره گيري از اين دي
و ما نيز بايد در مورد حركت ريشه دار آذربايجان از  سوء استفاده نخبگان از مردم در جهت اهداف خود فرو كاهند

.اين مسئله آگاه باشيم
و براي سادگي در فهم وقتي ما هشت مورد اخير را تبيين مي كرديم يك متغير مهم به نام زمان را به عمد

در.ع ناديده گرفته بوديمموضو و خارجي را با فرض اينكه به تعبيري ديگر ما برشي مقطعي از عوامل داخلي
در ادامه ما عامل زمان را نيز به اين موضوع. بدون گذر زمان ايستاده ايم بررسي كرديم70سالهاي اوايل 

و نشان خواهيم داد كه اين عوامل ساختاري چگونه محملي بر اي خودآگاهي نخبگاني شدند كه خواهيم افزود
بي. خود در طول بيش از پانزده سال گاها مهمتر از عوامل ساختاري در ايجاد جنبش نقش آفريدند بدون شك

و  و از سوي ديگر بدون ايجاد خودآگاهي و فرافردي زمينه حركتي گسترده وجود نداشت وجود عوامل ساختاري
ساختاري تنها در حد يك بحران يا نهايتا شورشي موقتي باقي مي ماند بسيج جامعه براي ايجاد تغيير اين عوامل 

و جهان بيني خاص خود .نه يك جنبش مستمر با ايدئولوژي

 بازگشت به خويشتن

و عقبگرچه و در نگاه اول پديده هايي چون تبعيض قومي، فقر، استبداد، ماندگي به عنوان نخستين تكانها
و ملي عوامل تاثير گذار در ايجاد جنبش.گردد انگيزه به ذهن متبادر مي و زمينه هاي بين المللي و گرچه شرايط

و جنبش نيستند، بلكه ليكن هيچ يك از اين پديدهمحسوب مي شوند، ها به خودي خود موجب برانگيختگي
در خود بي. مي آورد آگاهي به آن عوامل است كه انسان را به حركت را واسطه براي مثال مهاجرت، آگاهي و نابي

و وضعيت حال فراهم مي يك جوان در محيط. آورد از طريق ايجاد امكان مقايسه در ميان وضعيت پيشين
و مشاهده چهره و يا در محيطي فقرزده چندان توفيقي در كشف سازوكار استبداد .ي فقر نخواهد يافت پدرساالر

و در آينه و مگر آنكه از آن محيط به در آيد براي اغلب. ديگرگونه، وضعيتِ نخستين را باز نگردي شرايط نوين
و تغيير محيط تنفس فكري حاصل مي حس.شود دانشجويان چنين امكاني از طريق مهاجرت مكاني  ايجاد

و تبعيض ي وضيعت خود با ديگرانمحروميت  با چارچوبهاي جهت دهنده جنبش در هم مي از طريق مقايسه
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و فرد در فضايي نوظهور مي به آميزد به. يابد خودآگاهي بي بديلي دست ميزان اين خودآگاهي گرچه بسته
و شرايط محيطِ جديد متفاوت است، اما به طور كلي تمامي زواياي ذهني را درمي نوردد تنگناهاي محيطِ پيشين

ميبرو نيروي الزم براي  و استبداد،. كند انگيختگي در اندرون وي را ايجاد  كه هويت اين بار ديگر نه تنها فقر
مي فرد در تالطم ميمون زلزله به. شودي خودآگاهي دوباره قرائت مثال فردي كه از روستايي در مغان گذارش

مي كالن مي شهري و در پرتو قرائت افتد كه تحقير اقوام بخش جاري زندگي است خود را ديگر باره كشف كند
)ز، آراطاها(.برد جديد، به ماهيت عوامل بازدارنده پي مي

 تهران: مكان؛اولين جرقه هاي جنبش دانشجويي آذربايجان

 اساسي ترين بحث در كشور موضوع سازندگي است كه در قالب67با خاتمه يافتن جنگ در سال
مي برنامه و مطبوعات معدود در فضايي. شود هاي غالباً اقتصادي به اجرا گذاشته در اين سالها گروههاي سياسي

و بسته فعال ـ اجتماعي خاص دورهراكد و دانشجويان نيز به دور از فعاليتهاي سياسي را يت مي كنند اي انفعالي
. كنند تجربه مي

اولين حركت. براي يافتن اولين نشانه هاي جنبش دانشجويي آذربايجان بايد به سالهاي بعد جنگ بازگرديم
با67جنبش را بايد سيميناري دانست كه سال  و و جمعي از مسئولين در دانشگاه تهران  حضور نمايندگان

در. استانهاي آذربايجان برگزار گرديد و بخصوص عده اي از دانشجويان دانشگاه تهران كه جمعي از دانشجويان
و عراق در جبهه ها بودند نيز در بين برگزاركنندگان اين برنامه ديده مي شدند از. جنگ ايران در اين برنامه

از.و اجتماعي در آذربايجان انتقادهاي شديدي صورت گرفتوضع ناخوشايند اقتصادي  عده اي از آن جوانان بعد
و مدير مسئوالن نشريات هويت طلب در شهرهاي  چندي جزء مسئولين استانهاي ايران، نمايندگان مجلس

و .شدند... زنجان، اروميه، تبريز
در69از سال و ادبيات توركي آذربايجاني دانشگاه تهران تشكيل شد كه دكتر اولين كالسهاي زبان

و. دوزگون در اين كالسها تدريس مي كرد و ادبيات آذربايجان به زبان در اين كالسها عالوه بر بحث از زبان
و دانشجوياني از دانشگاههاي شريف و،فرهنگ ديگر ملل تورك نيز اشاره مي شد با حضور در ... علم صنعت

و  بدين طريق اولين زمينه هاي تشكيل شبكه هاي دانشجويي تشكيل مي كالسها با همديگر آشنا مي شدند
در سالهاي بعد كالسهاي ديگر نيز در دانشگاههاي علم صنعت، شريف، تهران، مدرس با تدريس دكتر. يافت

هاي عده اي از فعالين آن زمان از تشكيل كالس. دوزگون، رفرف، گونئيلي، چهرگانلي، صرافي تشكيل شد
. اما اطالعاتي چنداني از آن در دست نيست. نشگاه اروميه نيز خبر داده اندادبيات در دا

 دانشگاه تبريز، بزرگداشت نظامي گنجوي

 است، نهصدمين سالگرد تولد نظامي گنجوي در تاالر وحدت دانشگاه تبريز برگزار 1370تابستان سال«
شو همه جمع. شود مي شع نيستواند، از و دانشجويان عالقمند. طلب آذربايجان راي هويتها گرفته تا نويسندگان

هاي فراواني بين سخنرانان بحث. اند تا تولد نظامي را گرامي بدارندو مشتاق نيز گرد هر يك از اساتيد جمع
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و آذربايجاني بر سر هويت ملي نظامي در جريان استوشو هر نيستوشو. نيست ها مي خواهند نظامي را به
و آذربايجانيشا"فارس"طريقي كه شده  مي بكنند كه ها نيز از زبان نظامي : گويند

 پدر بر پدر مر مرا ترك بود به فرزانگي هر يكي گرگ بود
و بويژه پرفسور بختيار وهاب . زاده نيز مهمان دانشگاه تبريز است شعرايي از جمهوري آذربايجان

.» او استفاده نمايندشوند تا از اشعار ملي دانشجويان عالقمند دور بر او جمع مي
به70در تمام سالهاي نيمه نخست دهه و ادبيات آذربايجان در دانشگاههاي سراسر كشور  شب هاي شعر

 در دانشگاه عالمه70يكي از فعالين از برگزاري شب شعر آذربايجاني در سال. ويژه تهران برگزار مي گرديد
و عنوان مي دارد كه سالن  نفري دانشكده ادبيات مملو از دانشجويان دانشگاههاي 400طباطبايي خبر مي دهد

و عده بسياري از دانشجويان بصورت ايستاده تماشاگر مراسم بودند گرچه در سالهاي بعد رويدادهاي.تهران بود
و تاريخ  و شيرين شمال آذربايجان همه اين برنامه ها را تحت تاثير قرار داد اما هرگز كالسهاي زبان، ادبيات تلخ

و هم اكنون نيز از مهمترينآ و اهميت خود را از دست نداد و ادبيات آذربايجان جذابيت و مجالس شعر ذربايجان
و هويت يابي دانشجويان هستند . مراكز خوآگاهي

 قاراباغ، اولين اعالن موجوديت

جهت كه اشغال قاراباغ نه تنها از اين لحاظ بلكه از اين. باغ سرزمين مقدس فرهنگي آذربايجان استاقار
و  و اولين اعالن موجوديت جنبش دانشجويي آن باطن نژادپرستانه حكومت مدعي اسالم شيعي را برمال كرد

.حركت ملي آذربايجان را رقم زده آنرا وارد فاز سياسي نمود، مهم تلقي مي شود
ه تبريز صورت از سوي دانشجويان دانشگا1371اولين اعتراضات دانشگاهي به اشغال قاراباغ در بهار

و":يكي از دانشجويان دانشگاه تبريز اين رويداد را چنين روايت مي كند. گرفت دانشجويان دانشگاه تبريز آرام
مي قرار ندارند، نه مي و نه بي توانند كمكي به آذربايجانيها بكنند جمعي چند. تفاوت از كنار قاراباغ بگذرند توانند

خر صد نفري به راه مي و ضمن و بر عليه افتد وج از دانشگاه شعارهايي در حمايت از مسلمانان آذربايجان
مي. دهند داشناك هاي ارمني مي مي. يابد راهپيمايي تا ميدان ساعت ادامه خواهد خود دانشجويي بعنوان اعتراض

ميهرا.شوند را آتش بزند دوستانش مانع او مي و روزنامه توقيف پيمايي با دخالت پليس خاتمه  شده سالم با يابد
و اعتماد. كند تيتري كوچك خبر آن را در درون صفحات داخلي خود درج مي اين حادثه باعث افزايش اتحاد

".شود بنفس دانشجويان مي
: دانشجويان دانشگاه تبريز تظاهرات ديگري را تدارك ديدند1372در سال

.ل داشناك هاي ارمني درآمده است نزديك به بيست درصد از اراضي آذربايجان در قاراباغ به اشغا"
و فاجعه و الچين اشغال نظامي شده و اخالقي، در خوجالي شكل گرفته شهرهايي چون شوشا اي ضدانساني

و دختران آذربايجان مورد تجاوز ارامنه قرار گرفته. است هيجان عجيبي وجود دانشجويان را فرا گرفته. اند زنان
و دوستيها گسترش يافته است دانشجويان با هم داشتهشود كرد؟ قبالً جلساتي است چه مي زمان زمان. اند
فعاالن دانشجويي آذربايجان گرد. ظهر مقابل سلف سرويس مركزي شلوغ است5/12ساعت. اعتراض است

. اي از جوانان غيردانشجوي تبريز نيز در بيرون از دانشگاه منتظر دانشجويان هستند عده. اند آمده
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ن«،»مرگ بر داشناك«شودمي شعارها شروع قاراباغدا قان«،» باخير قاراباغدا قان آخير تبريزلي گئنده
مي»ن باخير آخير دانشجوگئنده مي دانشجويان شعار و بسمت درب اصلي دانشگاه راهپيمايي . كنند دهند

و حراستي دانشگاه نيز از دانشجويان فيلم مي ميهاي اصلي درب. گيرند مأموران امنيتي شود دانشگاه بسته
در توانند از دانشگاه خارج شوند دوباره به دانشگاه برمي دانشجويان نمي و بسمت ساختمان مركزي واقع گردند

يك نفر از دانشجويان علوم اجتماعي اهل مغان شروع به سخنراني. افتند روبروي كتابخانه مركزي به راه مي
ميكند، دانشجويان نيز از وي با دادن شعا مي دانشجويان جلو ساختمان مركزي تجمع. كنند رهايي حمايت
مي كنند تا بلكه حداقل رئيس دانشگاه به حرف آنها گوش دهد اما بجاي رئيس دانشگاه حراستي مي و ها آيند

مي كشيده ".نوازند اي به صورت يكي ديگر از دانشجويان علوم اجتماعي
ع و واما بزرگترين تظاهرات در اعتراض به قتل اشغال قاراباغ را دانشجويان دانشگاههاي تهران ام ها

 با شركت در مراسم گراميداشت قربانيان جنگ قاراباغ در مسجد دانشگاه 1372آنها در بهار سال. رهبري كردند
و پيوستن آذربايجانيان مقيم. تهران دست به راهپيمايي زدند بيش از هزار تن از دانشجويان با خروج از دانشگاه

و مسوالن حكومتي آذربايجاني به آنها در مقابل سفارت ارمنستان تجمع ته و مجلس و برخي از نمايندگان ران
و. نمودند .برگزار گرديد... بعدها اقدامات مشابهي در دانشگاههاي اورميه، تهران

و نويسنده كتابآبراندا شافر مسئول پروژه خزر شناسي دانشگاه هاروارد و براد«مريكا با ذكر»ريمرزها
دانشجويان دانشگاه تبريز وقتي مي خواستند سكوت مسلمين را در قبال جنايات ارامنه«: اين رويدادها مي نويسد

.»به عنوان خيانت به قران محكوم كنند، اشاره به دولت تهران داشتند

 نهضت طومارها

مي نهضتي را براه1372-75جنبش دانشجويي حركت ملي آذربايجان بين سالهاي توان آنرا انداخت كه
و نامه. ناميد» نهضت طومار« و مسئوالن مملكت هستيم كه در اين دوره شاهد طومارها هاي مختلف به سران

و برداشتن نام آذربايجان از اين استان، در آنها نسبت به سياستهاي شوونيستي  همچون جدايي استان اردبيل
و ادامه تحقيرها در حق مردم آذربايجانوضع ناعادالنه اقتصادي، عدم حمايت از مردم  اعتراض مسلمان قاراباغ

و انساني بويژه از بعد فرهنگي و اعطاي حقوق ملي آموزش قانون اساسي،19و15در قالب اجراي اصل گرديده
آنو تحصيل به زمان مادري از مهمترين خواسته و سازمان آذربايجاني،. بودانهاي اميد زنجان وچند نشريه

و نامه هاي سرگشادهط را منتشر…و تبريزميه، تهران،راوهايشهري، دانشگاه دانشجويان مشكينومارها
.نمودند

شو1374 ارديبهشت 19  نيسمو؛ رودررو با

و سنجش برنامه1373سال و سيماي جمهوري اسالمي ايران در تهران اي صدا مركز تحقيقات، مطالعات
مي در مناطق بيست» فاصله اجتماعي«نوانعتحتاي اقدام به پخش پرسشنامه پرسشنامه. نمايد گانه تهران

و جدايي دو گروه از همديگر طرح مي گردد  مطالعات اجتماعي در تحقيقات جامعه شناختي براي سنجش دوري
و وجود فضاي خاص.و حاوي سواالتي استاندارد براي سنجش ميزان جدايي است اما سواالت در اين پرسشنامه
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بين فعالين باعث عكس العمل غافل گيركننده از طرف دانشجويان مي شود، باز از زبان يكي از حاضرين در
: قضيه را پي مي گيريم

مي پرسشنامه« و توسط دانشجويان دانشگاه تهران بدست دانشجويان دانشگاه تبريز و باالفاصله تكثير رسد
و سيما باعث جريحه. اند دانشجويان شديداً خشمگين شده؛گردد دست به دست مي دار شدن توهين صدا

و غذاخوري بيانيه. احساسات آنها شده است و بيرون از آن هايي در اعتراض به اين پرسشنامه در سطح دانشگاه
پچ. شود دانشجويان توزيع مي مي دانشجويان به گوش يكديگر و خبر مهمي را به اطالع همديگر پچ كنند

كه اطالعيه" ظهر مقابل درب اصلي دانشگاه5/12 ساعت74ارديبهشت19شنبهسه". رسانند مي هاي زيادي
مي آميز دانشجويان است از يك روز قبل در دانشكده بيانگر موعد تجمع اعتراض . شود ها نصب

سه5/12 اكنون ساعت و كسي نمي74 ارديبهشت19شنبه ظهر روز  روزي تاريخي،داند كه اين روز است
ن پل يكي از دانشجويان بر باالي پله. شدني در تاريخ جنبش دانشجويان آذربايجان خواهد بودو فراموش هاي

و بيانيه عابر پياده جلو دانشگاه مي مي اي اعتراض رود پس از اتمام قرائت بيانيه ناگهان صدايي. كند آميز را قرائت
و قوي جو سكوت را مي م".مرگ بر آپارتايد":شكند محكم بر"،"مرگ بر آپارتايد":دهندي همه شعار مرگ

."تورك ديلي آزاد اولسون"،"ذربايجان وار اولسون دوشمنلري خوار اولسونآ"،"الريجاني
مي" گرك اجرا اوال15ماده" و فلكه دانشگاه به راه . افتند دانشجويان خشمگين بسمت چهارراه آبرسان

و نيروهاي امنيتي با لباسهاي شخصي جلوي نيرو. اما خيابانهاي مشرف به دانشگاه بسته است ي انتظامي
مي دانشجويان ظاهر مي و خورد شروع در هاي اعتراض اعالميه. شود شوند، زد آيند،مي آميز در هوا به پرواز

رئيس دانشگاه وقت دكتر پورفيض براي آرام. توانند حتي خود را به فلكه دانشگاه نيز برسانند دانشجويان نمي
مينمودن دان مي. دهد آيد، اما كسي به حرفهاي او گوش نمي شجويان در. گويند او دروغگوست همه مأموري كه

مي قالب فيلمبردار از دانشجويان فيلم مي پليس سريعاً او را از محل. شود گرفت توسط دانشجويان نقش بر زمين
ميزاده استاندارد عبدالعلي. شلوغي همچنان ادامه دارد. كند حادثه دور مي . شود وقت در جمع دانشجويان حاضر

و تاالر وحدت هدايت مي مي نمايندگان دانشجويان به اعتراض. كنند دانشجويان را به داخل دانشگاه و بر خيزند
و سيما صحبت مي او. زاده حامل پيغامي است اما ظاهراً عبدالعلي. كنند در جلوي تريبون بر عليه صدا پيغام

بيرئيس صداوسي"اينست كه  شد ما از اين پرسشنامه و عوامل نشر آن مجازات خواهند ".اطالع بوده
هاي ملي، آزاد، بعد از اين قضيه دانشجويان دانشگاه. پذيرد دانشجويان قانع نيستند اما بهرحال جلسه پايان مي

و هنرستان كشاورزي دانشكده طي خيابان دانشكده را تا چهارراه ميه نيز در قالب تظاهراتيراوفني حرفه اي
ميكردند كه كند كه نويسندگان اين پرسشنامه از عوامل خارجي دستور گرفتهو نهايتاً راديو سراسري اعالم اند

هايي تمامي دانشجويان ترك در همه دانشگاههاي ايران با صدور بيانيه. به سزاي عملشان خواهند رسيد
و نويسندگان آنرا محكوم مي و كنند، اما باالخ پرسشنامه ره آخر سر كسي نفهميد كه نويسندگان پرسشنامه

و چه بر سر آنها آمد .»طراحان آن چه كساني بودند
اول اينكه براي اولين بار به خاطر مسئله اي كه كامال جنبه: اين رويداد از چند جهت مهم تلقي مي شود

ب. ناسيوناليستي دارد تظاهرات صورت گرفته بود ه اشغال قاراباغ صورت گرفتند تظاهرات هايي كه در اعتراض
و شعارهاي امت محورانه شيعي اسالمي بر عليه ارامنه مسيحي داده مي شد اما-تاحدودي جنبه اسالمي داشتند

از. اينبار ديگر شعارهاي ملي گرايانه محور اصلي شعارها بودند دوما اعتراضات هماهنگ در چند دانشگاه حكايت
ت كه توانسته بودند دانشجويان را به طور قابل تحسيني در نبود وسايل شبكه هاي ملي گرايان دانشجو داش
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سوما حضور هزاران تن در تظاهرات ها نشان دهنده پيش داوري گسترده بين. ارتباطي گسترده بسيج نمايند
و تهران 1385در سال) فاصله اجتماعي(دانشجويان بود، چراكه سواالت شبيه اين سواالت   در دانشگاه تبريز

و پيش داوري هيچ عكس العملي مشاهده نگرديد، هر چند كه پخش گرديد اما به خاطر عدم بسيج توده اي
و سيما اندكي تحريك كنندگي بيشتري داشتند از اين پيش داوري مي توان دريافت كه ملي. سواالت صدا
به. گرايي آذربايجاني در بين دانشجويان در حال گسترش بوده است اين تظاهرات چنين نتيجه مي شافر با اشاره

و عزت نفس آنان«: گيرد واكنش شديد بسياري از آذربايجانيان به اين پرسشنامه مي تواند نشانگر افزايش غرور
و نگرش فراگير. باشد عالوه براين، اگر اين پرسشنامه نشان دهنده صحت نظر فارسها در ايران باشد پيشداوري

و هويت مجزاي آذربايجاني را تقويت كرده استضدآذربايجاني به طور مشخص در اير .»ان جاري بوده

 انتخابات دور پنجم مجلس؛ تبريز

و دانشجويان. پنجمين دور انتخابات مجلس شوراي اسالمي برگزار مي شود1374در پاييز جمعي از فعالين
و ادبيات با هماهنگي از كانديداتوري دكتر چهرگاني عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تب و معلم زبان ريز

در. توركي حمايت مي كنند و حاميان او با طرح خواست هاي ناسيوناليستي اقدام به بسيج عمومي چهرگاني
و بيداري. سطح شهر تبريز مي كنند فعالين حركت ملي هوشمندانه از فرصت انتخابات جهت ترويج افكار خود

31 كشيده مي شود اما چهرگاني تحت فشار نيروهاي امنيتي انتخابات به دور دوم. ملي استفاده مي نمايند
در. در روز برگزاري انتخابات مجبور به كناره گيري مي شود1375فروردين و جمعي از مردم تبريز دانشجويان

اين. اعتراض به اين اقدام مقابل استانداري تجمع مي كنند كه به درگيري شديد با نيروهاي نظامي مي انجامد
.د را بايد اولين حركت گسترده خارج از دانشگاه دانسترويدا

حوادث شكل گرفته در سالهاي بعد تفاوتهاي ماهوي جنبش دانشجويي آذربايجان با جنبش دانشجويي
طلبي به دليل شعارهاي جذاب،و نضج جريان اصالح76حادثه دوم خرداد. مركزگرا را به خوبي آشكار كرد

و به خصوص  توجه اكثريت دانشجويان. دانشجويان را هرچه سريعتر همراه خود ساختبسياري از مردم
و عدم توجه جدي مدعيان. آذربايجاني همچون ديگران به موضوع اصالحات جدي بود گذشت زماني كوتاه

و عدم اهتمام به ترميم حقوق بشر نه تنها سلب حمايت دانشجويان طلبي به خواسته اصالح هاي اصولي مردم
و جدي اصالحات تبديل كردآذربايجان به.ي از جبهه اصالحات را در پي داشت، بلكه آنها را به منتقدين اصلي

 دانشجويان كشور هنوز در حمايت جدي78 تير18هنگام وقوع حوادث مربوط به كوي دانشگاه تهران در
 كناره گرفتن از اصالحات بودند، در حاليكه دانشجويان فعال منتسب به جنبش دانشجويي آذربايجان ضمن

و مداخله را داشتند در. حوادث مذكور كمترين مشاركت دو روز بعد وقتي كه بخشي از دانشجويان دانشگاه تبريز
و در اعتراض به مسايل اتفاق افتاده واكنش اعتراضي نشان دادند،  حمايت از تحركات دانشجويي دانشگاه تهران

تعداد معدودي از اين. بايجان كمترين مشاركت را داشتنددانشجويان منتسب به بدنه جنبش دانشجويي آذر
و اعتراض (هاي ديگر فعالين مواجه شدند دانشجويان به دليل شركت در اقدام مذكور اغلب با انتقادها ، صفري.

) آراز
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68جنبش دانشجويي ايران در اغماء؛ رفتارشناسي سياسي دانشجويان ايران در دوره

76تا

با76تا60داده شد، جنبش دانشجويي ايران در از سال همچنانكه شرح و بار ديگر  بطور تعطيل شده
محمدي در كتاب رفتارشناسي سياسي دانشجويان ايران. به معادالت سياسي وارد گرديد76قضاياي دوم خرداد

: اين روند را چنين ريشه يابي مي كند
 نوعي روند هرچه بيشتر غيرسياسي شدن در ميان 1362-68هاي همانند سال1368-76هاي در سال-1

 فعاليت انحصاري انجمن هاي اسالمي62-68خورد با اين تفاوت كه در دوره دانشجويان به چشم مي
و ساخت بسته حاكميت سياسي مانع از فعاليت سياسي دانشجويان بود اما در دوره 68-76دانشجويان

و تقابل حاكميت ايدئولوژيك زندگي طور نيست كه دانشجويان اين. جويي است با زندگي عامل اين كنارهگرايي
نسل تازه با يك تصميم آگاهانه سياست را كنار گذاشته باشند، بلكه اصوالً نسبت به سياست الاقتضاء هستند؛ نه 

تال اند، نه مسئله سياسي داشته درگيري سياسي را احساس كرده و نه آگاهي سياسي دارند؛ انگيزه يا شي نيز اند
. گيرد براي تعميق فهم سياست صورت نمي

ده اگر دانشجويان در سال-2 ميههاي و ذوق به دانشگاه وارد مي پنجاه با شوق و تالش كردند شدند
و هيچ عجله و از فضاي آن براي رشد خويش استفاده كنند اي براي خروج هرچه بيشتر در دانشگاه بمانند

و نيمه اول دهه هفتاد تالش كردند هرچه سريع نداشتند، دانشجويان سال از هاي نيمه دوم دهه شصت تر
و گذراندن هرچه سريع. دانشگاهها بگريزند در مسابقه بر سر گرفتن واحد و نيز گذراندن بخش زيادي از وقت تر

و غير(دانشگاه ديگر جذابيتي براي دانشجويان ندارد. بيرون از محيط دانشگاه مؤيد نكته فوق است  از خروج
 ). گرفتن مدرك

هاي نسل كه به مسائل سياسي توجه بيشتري دارند سرخوردگي68-76هاي عموم دانشجويان سال-3
و بيشتر در چارچوب عقالني) 1362-68(قبل دانشجويي  مي را مشاهده كرده آنها سياست. نگرند تري به مسائل

و گاه ايفاي نقشقمو بند كسب ثروت از طريق قدرت، قلعو را زد ياع مخالفان هاي عروسكي توسط ديگران
و به همين دليل تلقيمي) تئوري توطئه(دشمنان  . اي منفي يا خنثي از سياست جاري دارند دانند
و پر شدن وقت-4  به علت وابستگي مالي دانشجو به خانواده، عدم گسترش ارتباطات دانشجو در دانشگاه

و اقتصادي دانشجويان با خانواده او در آن فضا، پيوند و نيمه اول نسبت به سال(هاي عاطفي هاي دهه پنجاه
و محافظه گونه فعاليت ها به اين اين امر با توجه به عدم عالقه خانواده. افزايش يافته است) دهه شصت كاري ها

. هاي سياسي دانشجويان مؤثر بوده است بر افت فعاليت
و توليد فرهنگي اندك هاي فضاي بسته سال-5 ) براي قشرهايي خاص( دهه شصت، مشكالت اقتصادي

و. بر جذابيت غرب در ميان دانشجويان افزوده است عموم آنها غرب را تمدن رفاه، آسودگي، توليد صنعتي
و آزادي مي و از اين پندار نوعي آرمان ساخته فرهنگي  به اند، سيل مهاجرت به كشورهاي غربي يا تمايل پندارند

و نيمه اول شصت غرب را يك مشكل. آن مؤيد اين نكته است اگر نسل قبل دانشجويان در دهه پنجاه
مي پنداشت يا حداقل مسئله مي و اي و از آن گزينش كند، نسل جديد مسحور دانست كه بايد در باب آن بينديشد
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به"جذابيت پنهان بورژوازي". مقهور آنست و رفاه جانشين"غربجذابيت پنهان" در دهه پنجاه  تبديل شده
مي همه ايده  كه حتي معتقد بود قدرت"ايثارگرايانه"بينش."خوب زندگي كند"خواهد ها شده است؛ نسل تازه

و قدرت"بايد در خدمت آن قرار گيرد به بينش كسب . براي زندگي بهتر تبديل شده است"ثروت، علم
و سهميه دانشجويان مناطق محروم، بورسيه و پيروز ها در اين عرصه رقابت گاه فعالاي ها . ترند تر

 ديگر60-68هاي برخالف دانشجويان سال68-76هاي هاي موجود در ميان دانشجويان سال بحران-6
و تضادهاي فهم شده ناشي از مسائل حل ناشده، دوگانگي(هاي فكري بحران ، معنويت، ايدئولوژي،)ها

و امثا چه بزرگترين بحران آنها بحران هويت است كه نمي.ل آنها نيستمشروعيت، اقتدار اند، كاره دانند كيستند،
مي چه و به كجا بايد تكيه كنند كاره مي آنها نه ميانه خوبي با سنت. شوند، سرنوشتشان چيست و نه توانند ها دارند

 حداكثر تالش خود را براي ايجاد اين البته) تصور عموم آنها از تجدد نيز ظواهر زندگي غربي است(متجدد باشند 
و تنوع لباس رنگ(كنند ظواهر مي و زندگي، فرم وسايل زينتي. تر شده است گرايانه ها بشدت افزايش يافته

 افزايش يافته به طوري كه نظام ارزشي با ميزان امكانات57-68باالخص در ميان دختران نسبت به دهه 
مي).اقتصادي پيوند بيشتري يافته است ماند؛ دانشجوي ايراني هميشه ولي هميشه سطحي ازعدم ارضاء باقي

و تصوري هم از شرايطي كه او را راضي خواهد كرد ندارد و. ناراضي است تالش براي غلبه بر بحران هويت
 كه رواج چشمگيري(ها مثل موسيقي سنتي تر سنتو دلچسب» زيبا«هاي رويكرد برخي از دانشجويان به بخش

و انساني) يافت مولوي،(يا شعر عرفاني)تر نوعي بازگشت به شريعتي غيرايدئولوژيك(تر شريعتي يا دين معنوي
و چارچوب) حافظ و ارائه تفسيرها از هاي تازه از اين سنت بزودي سرد شد چراكه عدم امكان بازخواني ها

. كاست گسترش آنها مي
و سازگاري ندارند ثر از بقيه مردم به هيچ متأ68-76 دانشجويان ايران دوره-7 اين. چيز اعتقاد منسجم

و ثروت گروه تحت تأثير فرهنگ سرمايه يك داري افسارگسيخته و و عرفاني هاي رانتي شبه، افت چهره معنوي
و تماميت دين، مشكالت حادي كه سنت و تنش گرايي از طلبي در جامعه در پي داشته است، هاي سياسي ناشي

مي ئولوژيايد و نه حتي معتقد به يك دستگاه اخالقي زدگي نه فرهنگ عوام. توانند اهل فكر باشند، نه اهل دين
و اخالقي نخبهو محوريت پول هيچ جايي براي نظام پسند در ميان دانشجويان باقي نگذاشته هاي اعتقادي

مي شناخ"عصيان"رويكرد به سليقه عوام حتي در مواردي بهترين چهره. است برخورد سياسي حكومت. شود ته
مي"ابتذال"با آنچه  و نيز روشن نبودن عرصه تلقي به كند "ابتذال"هاي آن باعث شده است كه روي آوردن

و جديت تلقي شود و بي باكي هاي دهه پنجاه، دانشجويان با هم به ردوبدل كردن اگر در سال. نوعي شجاعت
و برخي كتاب كتاب مي از68-76بودند، در دوره)و لذا دلچسب( كاالهاي ممنوعه ها جزء پرداختند  آن دسته

و فيلم كه عمدتاً جزء پايين مخفيانه) عدم امكان انتخاب(ترين مراتب توليدات هنري هستند نوارهاي موسيقي
. شوند ردوبدل مي

و بند نيست، چارچوب يك گروه اجتماعي كه نيروي سياسي دارد، به قواعد خاصي پاي-8 هاي قانوني
و نمي حقوقي را نمي و از نقش آنها در زندگي در زير يك سقف آگاه نيست، عاشق رفاه مادي است تواند شناسد

سر شود، نميي خرسند نميبه سادگي از چيزي بگذرد، اميدي به آينده ندارد، از گذشته بريده است، براحت تواند
و سرمايه بگذارد مي. بسپارد، دلخوش شود بي تواند به شورش بر همين اساس اين گروه براحتي دليل دست هاي

و همه چيز را بدون طرحي تازه براي بنيان گذاري نظامي جديد برهم بريزد . بزند
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؛ حضور حاشيه در متن1376دوم خرداد

يد ماه بعد از سپري شدن چن ميه گفتماني نوين تحت. آيد سكوت بحث انتخابات رياست جمهوري پيش
هايي چون آزاديهاي مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بحث. گيري است طلبي در حال شكل عنوان اصالح

و شعاريي چون دمكراسي، حقوق بشر در سطح جامعه طرح مي مي"ايران براي همه ايرانيان"شود . گيرد شكل
ت اعظمي از دانشجويان آذربايجاني همسو با يك جنبش سراسري همراه با حفظ موضع انتقادي به اميد قسم

اصالحاتي كه قرار بود در آن آزاديهاي. پيوندد ايجاد تحول در ساختارهاي سياسي موجود به صف اصالحات مي
و حقوقي آذربايجانيها نيز لحاظ شود ا موقعيت سنجي فعالين از فرصتب76بعد از دوم خرداد. مدني، فرهنگي،

و جنبش دانشجويي وارد مرحله و بازشدن نسبي فضاي سياسي نهايت استفاده را مي نمايند محدود بدست آمده
هر. نويني از فعاليت خود مي گردد بعد از يك سال فعاليت هاي دانشجويي چنان گسترده مي گردد كه براي

م وقتي جنبش دانشجويي آذربايجان در سالهاي بعد.ي شودمحققي نوشتن تك تك فعاليت ها غير ممكن
و كوچك كه دانشگاه سراسري، آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي، 1380  به اوج خود رسيد تقريبا درتمام شهرهاي بزرگ

و  هيچ نشريه76براي مثال تا سال. يت داشتندلوجود داشت، اعضاي جنبش دانشجويي فعا... دانشكده فني
 نشريه جنبش دانشجويي 120ت طلب وجود نداشت، اين در حالي است كه در اين مجموعه دانشجويي هوي

نم78-86آذربايجان را كه در طول سال هاي ا منتشر شده اند ثبت و مسلما دهها نشريه ديگر وجود دارند وده يم
به تعداد تمام سمي76اگر تا سال. كه يا فراموش كرده ايم يا از انتشار آنها بيخبر بوديم نارها، بزرگداشت ها

 شاهد صدها مراسم مختلف دانشجويي در قالب78-84زحمت مي توانست به ده عدد برسد، در طي سال هاي 
و با توجه به اين مسائل براي گريز. بوديم... سمينارها، كنسرت هاي موسيقي، نشست هاي سياسي، جشنواره ها

و محدوديت صفحات مقاله روش دسته هري بندي موضوعاز پراكنده گويي و  فعاليت ها را در پيش گرفته ايم
و نقد قرار خواهيم داد . موضوع را بطور كلي در گذر اين سالها مورد بحث

 تنفس در فضاي عمومي

در مبارك اصالح طلبان. عمومي رخ دادحوزهترين اتفاقي كه در بعد دوم خرداد افتاد، گشايشي بود كه
و سيما به طور كامل توسط جناح محافظه كار براي گسترش گفتمان خود نياز  و چون صدا به تريبون داشتند

و نشريات تمركز كردند و نشر كتاب از سوي ديگر هر دو جريان متخاصم. كنترل مي شد از اينرو بر روي چاپ
و بسته با دادن امتيازاتي به فعال در ايران سعي مي ين، آنها را كردند براي غلبه بر رقيب خود در محيطهاي محدود

بال اين عوام.با خود همراه سازند  باعث شد كه در سالهاي اول رياست جمهوري خاتمي كتابهاي فراواني
و دانشجويان قرار گرفت و در اختيار عموم و توركان منتشر گرديده و فرهنگ ملت آذربايجان . موضوع تاريخ

و بازتعريف هويت دانشجويان كتابهايي همانند تاريخ ديرين توركان ايران اثر پرفسور ذهت ابي در ايجاد غرور ملي
.نقش بسيار مهمي داشتند
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م و خصوصيحوزهزبنديردانشگاه؛ در هم ريختن  عمومي

و عرصه خصوصي سخن به ميان پيشتر گفتيم كه انديشمندان سياسي از مرزبندي بين عرصه عمومي
آن كه فضايي مهمترين.اما اين مرزها چندان روشن نيست. آورده اند و فضايي در مرزها در هم ادغام گرديده

و فضاي دانشجويي است و دوگانه پديد آمده است خوابگاهها كه. مبهم اتاق دانشجويي در يك خوابگاهي
هزاران دانشجوي ديگر نيز در آن سكونت دارند از نظر دانشجويان حوزه خصوصي دانشجوست اما از نظر 

با. مي بايست مورد كنترل قرار گيردحاكميت عرصه اي عمومي است كه جنبش هاي دانشجويي همواره
و ديوارهاي حائل بصورت فضاي اختصاصي دانشجويي جدا  وسواس سعي كرده اند دانشگاه را از طريق نرده ها

و همواره در مقابل استيالي قدرت مقاومت كردهو مظاهر آن همانند ورود نيروهاي نظامي به دانشگاهنگه دارند
ا.ندا ت تا سازمانهايي كه به ظاهر دانشگاهي هستند اما وظيفه سازمانهايساز اينرو حاكميت همواره مجبور بوده

و اطالعاتي را انجام مي دهند در دانشگاهها ايجاد نمايند و بسيج دانشجويي از بارزترين. امنيتي حراست دانشگاه
د70در دهه. اين نهادها هستند انشگاهها افزايش يافت بسياري از جوانان دانشجو مجبور وقتي تعداد دانشجويان

و بحث هاي هويتي آغاز. هاي پرتراكم دانشجويي شدند به سكونت در خوابگاه در اينجا بود كه نقد قدرت
و به سرعت در تمام دانشگاهها گسترش يافت دانشجويان كه از خانواده هاي محافظه كار خود دور بودند. گرديد

تلويزيوني تهران كمترين تاثير را بر روي آنها داشتند، روزانه ساعتها وقت خود را به بحثهاي موردو برنامه هاي 
و سازمانهاي دانشجويي هويت خواه شكل  و از همين حلقه ها اولين شبكه ها عالقه خود صرف مي كردند

وه خوابگا. گرديدناسيوناليستي عاملي مهم در گسترش تفكره،گرفت حلقه هاي دوستان در هاي دانشجويي
و در دوران  دانشكده ها از آغاز جنبش دانشجويي اولين فضاي بسيج جنبش دانشجويي آذربايجان بوده اند

دانشجويان در مقابل فشارهاي امنيتي به حوزه خصوصي خود يعني شبكه. اختناق اهميت مضاعفي يافته اند
و در حالي كه كا ان چشممال از فضاي عمومي خارج نشده اند از هاي سيال دانشجويي عقب نشيني مي كنند

و در مواقع الزم دوباره به فضاي عمومي فوران مي كنند بنابراين ما اين فضاي ادغام. قدرت پنهان مي گردند
و ايده آل هاي جمع هاي خصوصي دانشجويي به  شده دانشگاهي را فضايي سوم مي دانيم كه انديشه ها

گ .رددسرعت در فضاي عمومي جاري مي

و بسيج  فضاهاي عضوگيري

و قابل انعطافي براي عضو گيري دارند جنبش هاي جديد. جنبش هاي اجتماعي روش هاي مختلف
و شبكه هاي كوچك روابط  و سيال از جمع ها و بويژه جنبش هاي دانشجويي با سيستم غير متمركز اجتماعي

در مجموع دو نوع روش براي عضوگيري.ددوستي، خويشاوندي، همكالسي ها براي عضوگيري بهره مي گيرن
و بويژه فضاي سياسي اي كه  در جنبش هاي دانشجويي شناخته شده است كه با توجه به مراحل تكامل جنبش

 عضو گيري عمومي از طريق؛روش اول. در آن فعاليت مي كند، به تناسب از هر دو نوع استفاده مي گردد
و ناشناخته بودن قرار وقتي كه فضا باز. تريبونهاي عمومي است و يا به خاطر اينكه جنبش در مراحل اوليه  باشد

بيش تر اعضايي كه از اين طريق. دارد از سوي حاكميت تحت فشار قرار نگيرد از اين روش استفاده مي كند
و غيرمنسجم باعث  و با تبليغ كاتوره اي  گفتمان جنبش گسترشجذب مي شود در حد طرفدار باقي مي مانند

يا"رودررو"دومين روش اصطالحا روش. گردندمي و بيشتر در زمانيكه اختناق گسترده است  ناميده مي شود
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در. بخاطر اينكه جنبش از سوي حاكميت بصورت خطر جدي مورد تهديد قرار مي گيرد از آن استفاده مي گردد
ه و بهانه هاي مختلف - مانند ايجاد گروههاي ورزشياين روش فعالين با ايجاد شبكه هاي دوستي به عناوين

و يا همشهريان يك دانشگاه با فعالين بالقوه رابطه برقرار مي كنند اين رابطه باعث. تفريحي، دوستان خوابگاهي
و فرد به مرور در معرض جريان هويت دهنده جنبش قرار مي گيرد كه. گسترش شبكه مي شود "عضو"فردي

مي"هويت"شبكه مي شود و براي مهمترين مرحله در مبارز شدن يعني آنرا نيز دروني  آماده"مشاركت"كند
او. مي شود زماني يك عضو شبكه به فعال تبديل مي گردد كه حس احساس مسئوليت در قبال هدف جنبش در

و از اين طريق در فعاليت ها مشاركت جويد را. ايجاد گردد فردي كه در عملي مشاركت مي جويد، نقش خود
و به مجموعه دوستان خود"دستاورد"و به دروني مي كند  و تالش خود . مي كند"احساس تعلق" فداكاري

و هويت تشديد مي گرددگيدر هم تنيدهموجب روبرو شدن با خطرها كه. روابط مي گردد در اين صورت است
م ويلفرد خود را براي مثال  از طريق همه اين فضاهاي عضوگيري. احساس مي كند... لتچي، آذربايجان چي

و مبارزين براي فعالين بالقوه ايجاد مي گردد عضوگيري رودرو هرچند در مراحل اوليه با سرعت كمتري. فعالين
و در شبكه  نسبت به عضوگيري عمومي عمل مي كند اما به خاطر كيفيت باالي روابط ناشي از ايجاد مشاركت

ب و كنترل مستمر ناشي از آن از اهميت بيشتري و در اكثر جنبش هاي اجتماعي در قرار گرفتن رخوردار است
و بسيج  كل. به شمار مي رودنيروجهان اصلي ترين روش عضوگيري  جنبشها تركيبي از دو روش را به كار،در

معموال فضاهاي عمومي بصورت فضاهاي فرهنگي تعريف مي شوند تا احتمال سركوب از سوي. مي گيرند
و ايجاد محدوديت كاهش يابد و آنها را در شبكه؛دولت ازاي در اينجا فعالين جنبش با فعالين بالقوه آشنا شده

و بصورت مخفي. روابط هدف دار قرار مي دهند بعد از مدتي اين افراد به اليه هاي داخلي تر حركت مي كنند
و نقش مي پذيرند و قابل انعطاف جنبش سازمان مي يابند گ. در داخل شبكه هاي غيرمتمركز رايي فرد را مبارزه

ي شخصي اش را در تطبيق با مسير  در«درون يك هويت ارزش دهنده قرار مي دهد كه مسير ساده ملت
.تعالي مي بخشد» حركت

 فضاي عمومي با ايجاد انجمن هاي ادبي، گشودگيفعالين جنبش دانشجويي آذربايجان در سالهاي
و ورزشي، تفريحي، نشريات دانشجويي مختلف، شب هاي شعر، جم ع هاي كوهنوردي، كالسهاي آموزشي زبان

ادبيات، ايجاد كانون هاي فرهنگي، نفوذ در تشكيالتهاي سياسي سراسري، استفاده از تريبونهاي آزاد دانشجويي،
و و پاسخ و ... تحصن ها، جلسات پرسش فضاهاي كوچك اما متنوعي را براي گسترش گفتمان حركت ملي

ل ريو با بحث در اين فضاها معتقد است كه فعالين هوشمندانه دريافته اندژي. عضوگيري عمومي طراحي نمودند
و تفريحي براي نسل جوان آنها با ايجاد فضاهاي فرهنگي كه-كه به خاطر محدوديت فضاي فرهنگي تفريحي

و موسيقي آذربايجانيي هويت دهنده آذربااقداماتدر آن  ايده مي توانند اجراء مي شود، جاني همانند شعر، رقص
جنبش دانشجويي به عنوان آلترناتيو فعاليت هاي فرهنگي توانست اين فضاي. آل هاي خود را بسط دهند

همانگونه كه لونرا پاسريني يادآور مي شود، به لطف پيوندهاي در هم تنيده بين. ارزشمند را تصاحب نمايد
ش و ي اجتماعي شدن به همراه اعضاي گروه، شركت در چنين جنبشي تغييراتي را در روش درك زندگي يوه

ي ساده فردي را با پيوستن به يك افق وسيعتر فراهم مي آورد. دارد اين. اين تغييرات اجازه گذر از يك برنامه
و حس مشاركت در يك پروژه بزرگ، يعني آزادي ملت آذربايجان را در زندگي مبارزين جاري مي  پيوستن، معنا

.سازد



 جنبش دانشجويي آذربايجان/ 34

 كوچك دانشجوييديناميزم فعاليت گروههاي

در با رويكردي خرد به فعاليت" گروهكدينامي"تئوري هاي  چگونگي عضوشدن،،گروههاو تغيير
و گروههاي رهبري، ساختار، مشاركت، هويت يابي، معنايابي، و تضادهاي داخل گروه و بسط هويت سازماندهي

بص. رقيب را مورد كنكاش قرار مي دهد و سلسله جنبش دانشجويي آذربايجان نيز ورت ناخودآگاه اكثر مراحل
از. را در گسترش خود طي كرده استي كه اين تئوري ها پيشنهاد مي كنندمراتب فعالين جنبش طي فرايندي

و مسئوليت پذيري فعالين بالقوه را ايجاد مي نمايند"تفويض"و"هدايت"،"حمايت" براي. زمينه هاي تعهد
 فعالين قديمي با حمايت از فعال جديد، دانشجويي ارتباط برقرار مي كندمثال وقتي فردي با يك اكيپ نشريات

پس از چندي حمايت گروه كاسته.و با سپردن مسئوليت هاي سبك تر از فرد تازه وارد حمايت انجام مي دهند
و نظارت بر فعاليت او را به مرور جانشين حماي و اعضاي هيئت تحريريه يا مديرمسئولين هدايت فرد ت از او شده

او-بعد از يكي. مي كنند و حمايت از مي،دو سال فعاليت نظارت شده  مرحله سوم يعني تفويض وظايف شروع
و هدايت از فعالي كه هم اكنون تجربه كافي را بدست آورده است به صفر كاهش مي يابد و حمايت . گردد

ا و مسئوليت برعهده گرفته ست خود اين مراحل را براي دانشجويان دانشجويي كه به اين ترتيب متعهد گرديده
. ديگري كه او در متعهد شدن آنها نقش خواهد داشت اجراء مي كند

مبارز بالقوه بايد حمايت اشخاصي را كه نسبت به آنها احساس نزديگي مي كند داشته باشد تا داوطلبانه
د"فرهنگيسرمايه"اعضاي ملي گراي روشنفكر به خاطر. فعال شود يك مهم شان،  قوي بر روي"نفوذ"اراي

و فعال شوند"روابط شخصي"آنها اغلب با فعالين بالقوه. جوانان هستند مبارزين اغلب. برقرار مي كنند تا متعهد
استحكام اين رشته. دوست نزديكي را كه سبب متعهد شدن آنها در جنبش ملي شده است مراعات مي كنند

گ يكي از آنها. روه بزرگ از رفقا تصميم به متعهد شدن گرفته اندهاي دوستي اغلب طوري است كه گويا يك
و انگيزه اي هم براي متعهدشدن دوستانش ايجاد مي كند ناگفته. عالقمند به گفتگوهاي ملي گرايانه مي شود

و متعهد نمودن فعالين بالقوه نقش داشته باشند كه سطح باال ازيپيداست كه فعاليني خواهند توانست در جذب ي
و همچنين روابط عمومي گسترده اي داشته باشند،مهارت فكري جدا نمودن فرد از چارچوپ. سرمايه فرهنگي

و حوصله صورت گيرد چراكه فرد همواره از در هم  و سنتي مي بايست با دقت فضاي نهادينه شده حكومتي
و پوچي  به. مي گرددريختن چارچوب سنتي كه تاكنون با آن به جهان نگريسته است دچار وحشت اين فرايند

و حكومتي را و روحي كه رگهاي هويت رسان سنتي و به مرور به رگ هاي اندازه يك عمل جراحي فكري قطع
و ظرافت انجام گيرد هرگز نبايد انتظار داشت كه فرد با چندين. جديد هويت دهي مرتبط مي كند بايد با حوصله

ر و به هويت جديد بپيوندد، مي داد"معني"ا كه به او ساعت يا چندين روز مباحثه هويت گذشته خود . ترك كند
و اين بسيار دهن در طول مبارزه رگه هايي از هويت قبلي خود را بروز باسابقه نيز ممكن استحتي فعالين د
.طبيعي است

 نشريات دانشجويي

ت و ايجاد دوگانگي در حاكميت سيطره يكجانبه بر كشور و متعاقب قضاياي دوم خرداد ضعيف شده
و مذاكره در باال باعث گرديد اصالح طلبان  و سياست چانه زني از پايين و ناهماهنگي هاي داخل نظام اختالفات
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 دولت اصالحات فضا را براي فعاليت هاي بنابراين. انشجويي ايران بعنوان گروه فشار استفاده نمايندداز جنبش
و با جنبش دانشجويي آذربا. دانشجويي نسبتا باز كرد يجان نيز از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را برد

و تاريخ روند  و كالسهاي آموزش زبان، ادبيات و سياسي انتشار نشريات، برگزاري مراسم گوناگون فرهنگي
ا،)علوم پزشكي تهران(نشريه هاي دانشجويي چيچك. بالندگي خود را ادامه داد و گونش) اردبيل(لدوزوو دان

. منتشر گرديدند1378ولين نشريه هاي جنبش دانشجويي آذربايجان محسوب مي شوند كه در سالا) اورمو(
بالفاصله در تمام دانشگاههاي سراسري، آزاد، پيام نور، غير انتفاعي، دانشكده هاي فني كشور نشريات متعدد

. فارسي، بودند به سرعت مجوز انتشار گرفتند-دانشجويي كه عمدتا دوزبانه، توركي
شكري مدير مسئول نشريه سايان دانشگاه پيام نور اردبيل طي مقاله اي در باب فعاليت هاي نشريات

و اخبار با موضوعات متنوعي را منتشر مي كردند: دانشجويي مي نويسد از. اكثر نشريات در هر شماره مقاالت اما
و1380سال  اس ويژه نامه ها و مورد نشرياتي. تقبال گسترده قرار گرفتندنشريات تخصصي نيز منتشر گرديدند

مي، ياشماقچون سحر، بايقوش، گونش، هاراي از اين نشريات با بهره. رفتند جزو نشريات ادبي به شمار گيري
و هم و انگليسي چنين خالقيت دانشجويان در خلق آثار بديع ادبي بزبان توركي، ترجمه متون توركي به فارسي

و حتي ژاپني به غناي ادبيات برعكس، ترجمه آثار ادبي معا صر بزبان توركي از زبانهاي آلماني، انگليسي، روسي
هاي عادي خويش به مناسبتهاي خاص اين نشريات عالوه بر انتشار شماره. آذربايجاني كمك شاياني كردند

مي نامه ادبي ويژه  با انتشارز آفتاب انجمن اسالمي دانشكده فيزيك دانشگاه تبرينشريه. نمودند هايي منتشر
م"بايقوش"نامه ويژه و. اصر آذربايجاني برداشتع گام محكمي در راه اعتالي ادبيات معرفي شاعران جوان

فع مصاحبه با شخصيت نشريه ياشيل يول پيام نور خوي. ليتهاي اين نشريات ادبي بوداهاي ادبي معاصر، از جمله
از"ياساق يئميش"نيز دو سال بعد ويژه نامه را با عنوان  و ترجمه  به ادبيات معاصر آذربايجان، جهان تورك

.زبانهاي ديگر اختصاص داد
 تا حدود زيادي"يول"شد با انتشار نشريه ضعف خاصي كه در جربان خبررساني حركت ملي مشاهده مي

و سهولت با آن ارتباط برق و فقدان تريبوني كه فعاليت آذربايجاني بتوانند به آساني رار كنند برطرف مرتفع گرديد
مي اين نشريه كه به صورت هفته. شد و در دانشگاه تهران منتشر در شد با ارائه سبك نامه هاي خاصي

به. رساني، توانست مخاطبان بسياري را جذب كند اطالع كه نامه يا اؤزل ويژه10اين نشريه نيز نزديك ساي
و ناگفته اين واقعه بود نامه بيان ويژهاين. آذر بود21ساي به مناسب مهمترين آن انتشار اؤزل كننده نقاط تاريك

و غرض و توانست اين حادثهي از سوي نويسندگان شوون كه متأسفانه با بغض ست مورد تخريب قرار گرفته بود
.مهم را با استناد به مدارك تاريخي كالبدشكافي كند

مر شايد فعالترين بخش در انتشار ويژه كز تحقيقات مجمع دانشگاهيان آذربايجاني بود كه نامه ها، آبتام يا
مسائل غرب،ندر موضوعاتي همچون آذربايجان شهرلر تانيتيم توپالنسيي، آذربايجان قاديني، فدراليسم در ايرا

و يك قرن جنايات ارامنهآذربايجان،  وآذربايجان و ايران  انتشار. همت گماشتسايي انتشار اؤزلبه...، توركها
و يك قرن جنايات ارامنه"اخير يعني ويژنامه بر"آذربايجان ، مبين اين نكته مهم بود كه اين نشريات عالوه

اين. اي نسبت به مسائل جمهوري آذربايجان دارند نگاه حاضر به مسائل آذربايجان ايران، نگاه موشكافانه
ه نامه با بررسي قتل ويژه و عام مردم مظلوم قاراباغ، چنين قتلمعام مسلمانان توسط ارامنه در يك صد سال اخير

و .باغ به بازشناسي اين حوادث كمك ارزنده اي كرد طي مناقشه قره…خوجالي
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ك"جنبش دانشجويي آذربايجان"ويژه نامه و شناساندنر طي ويژه نامه اي قدم مهمي در راه تئوريزه دن
و بخصوص ساله در اين ويژه. برداشت70اي بعد دهه حركت دانشجويان آذربايجاني در سالهاي بعد انقالب

و تحليلهاي خود زمينه را براي معرفي نظري جنبش مهيا ساختند .نامه برخي از فعاالن با نوشتن خاطرات
 پيام نور سولدوز نيز با انتشار"چنلي بئل"نشريه. بسياري از مطالب مقاله حاظر از اين كتاب گلچين شده اند

و به مسائل ادعاير"غرب آذربايجان"ويژه نامه ويدادهاي غرب آذربايجان همچون جنگ نقده را مكتوب كرد
و برادري نوشته براندا شافر" نشريه اولوس نيز با انتشار كتاب ارزشمند.اراضي كردها تمركز نمود "مرزها

و در سال نشريه دان اولدوز. مسئول مركز خزرشناسي هاروارد گامي ديگر در بازخواني مسائل آذربايجان برداشت
و. را منتشر كرد"چالش هويت در آذربايجان" با عنواناي ويژه نامه86 اين كتاب طي مقاالت مختلف چالش

با. برخورد بين هويت هاي چندگانه در آذربايجان را تشريح مي كند در سالهاي اخير ويژه نامه هاي ديگري
و آسيميالسيون"عنوان هاي  و"آموزش  ويژه نامه نشريه اينام"آنا ديلي"و"ياد خوجاليبه" در دانشگاه تبريز

و ويژه نامه هاي ادبيات نشريه ياشماق دانشگاه تهران منتشر گرديدند اؤزگه". دانشگاه تربيت دبير رجايي
و منتشر عنوان ويژه نامه ديگري است كه توسط دانشجويان دانشگاه قزوين"چيراغينا ياغ اولماق بسدير  گرديده

.خرداد نقد كرده است1 گروههاي مختلف ايران را در قبال قيام موضع گيريهاي
و چالقي در دانشگاه و تبريز منتشر در زمينه موسيقي آذربايجاني نيز نشريات دالغا و صنعت هاي علم

و جهان، خال موجود در بررسي ند كه با بهرهدش مي گيري از دانشجويان متخصص در موسيقي غني آذربايجان
و دانشگاه را تا حدودي پر كردندعلمي موسيقي  دانشجويان دختر جنبش دانشجويي. آذربايجاني در سطح جامعه

و عالوه بر  مسئوليت نشرياتي همانند آراز شهيد رجايي، قبولآذربايجان نيز در نشريات دانشجويي فعال بودند
مس... ياپراق تربيت معلم تهران وساراي دانشگاه الزهرا  همانند ائل جامعه زنان آذربايجاننشريات ويژه بررسي

. دانشگاه تبريز را منتشر مي كردند"خان ننه"نشريه
و مناسبتهاي جهاني نيز در نشريات دانشجويي آذربايجاني نيز نمود خاصي دارد؛ بعنوان نمونه روز ايام

اه پيام نور اردبيل به براي اولين بار در سطح ايران توسط نشريه سايان در دانشگ) فوريه21(جهاني زبان مادري 
دا) توركي، انگليسي، فارسي( زبانه3اين نشريه. عموم معرفي گرديد آنشتبه مسائل خاصي توجه  كه مقاالت

.رفتگ مورد استفاده مطبوعات سراسري نيز قرار مي
به اولين فستيوال نشريات آذربايجاني1380در خرداد سال ان نشريه، عالوه بر امك30 با شركت نزديك

اندركاران اين نشريات با يكديگر، به تشكيل انجمن صنفي نشريات دانشجويان آذربايجاني انجاميد آشنايي دست
نامه مشترك نشريات توسط مجمع انتشار ويژه. كه متأسفانه مجوز الزم از سوي وزارت علوم صادر نگرديد

.ان صورت گرفتدانشگاهيان آذربايجاني نيز براي اولين بار در تاريخ مطبوعات اير
و استقبال خوانندگان از مطالب مندرج در اين نشريات، موجب  انتشار منظم نشريات دانشجويي آذربايجاني
و كمي اين نشريات شد؛ چنانكه در دومين فستيوال دانشجويان آذربايجاني كه به همت انجمن گسترش كيفي

و مشاركت نشريات دانشجويي ادبي توركي دانشگاه بوعلي و بيرليك يولو ميسر گشت، نزديك به سينا  ايلديريم
تشكيل كانون نشريات دانشجويي آذربايجاني نيز گام مثبتي در جهت شناساندن. نشريه مشاركت داشتند80

و صنفي اين نشريات بود و دفاع از حقوق قانوني . جايگاه اين نشريات
 اما ازچندين جنبه موقعيت تعيين كننده گرچه اغلب نشريات دانشجويي بيش از چند شماره منتشر نكردند

:اي در حركت ملي يافتند
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را اي،اين نشريات با تمركز بر روي مسائل بسيار گسترده-1 و فرهنگي آذربايجان  حيات فكري
و بازتعريف نمودند و دغدغه. بازخواني تحليل محتوايي اين نشريات نشان مي دهد اين نشريات به اندازه عاليق

، زبان، ادبيات، تاريخ، مسائل اجتماعي،ي، اقتصادي خبر موضوعاتمطالب شامل. متنوع بودندهاي دانشجويان 
و توركيه، سياس و منطقه بخصوص آذربايجان و حتييروابط بين الملل ، موسيقي، رقص آذربايجاني، جغرافيا

و،، طنزيجهانگردي، ورزش وب"مكتبي"اين نشريات قبل از هر چيزي. مي شدند... مكانيك راي آموزش
و هستي ملت آذربايجان شدند و خوانندگان آن با خواستها .آشنايي نويسندگان اين نشريات

و جنبش دانشجويي"تريبون"اين نشريات به عنوان-2 ملي را عمومي حركت گفتمان حركت ملي
. كردند
م-3 ي هر نشريه شامل گروههاي كوچك هيئت تحريريه بودند كه به صورت گروههاي اوليه شكل

و بروكراسي تشكيالت هاي بزرگتر را نداشتند و پيچيدگي و تخصصي. گرفتند و قابل انعطاف بودند بسيار باز
مر. نيز كمتر به چشم مي خوردهاشدن در كارهاي آن  تحقيق، مقاله نويسي، تايپ، صفحهلحا از اينرو تمام

و جواب گويي در مقابل مسئولين دا با. نشگاه بر عهده همين عده بودآرايي، چاپ، تامين مالي، انتشار دانشجويان
مسئوليت پذيري خود را براي مسئوليت هاي بزرگ در جامعه آذربايجان كه نه تنها حزب كه كوچكترين امكانات 

كه.ه حساب مي آمدبي نعمتي بزرگ، دريغ شده بودانآناز قدرت هاي نگهبان منافعمغاير با دانشجوياني
نويسندگان اين نشريات در آينده ملت خود. داشتمدير خواهند شخصيته نيز مديرمسئول بودند در آيند

از. روشنفكراني خواهند بود كه راه سعادت ملت خود را خواهند گشود جهان عمل در نشريات تصويري كوچك
و مصنوعيت در آن نقش هاي خود را بازي كردند جامعه. خارج بودند كه دانشجويان در عالمي بين واقعيت

و حاكميتي كه همه چيز را بجز خود دشمن مي پندارد همواره چنين فرصتي را از آنها گرفته بودندسن . تي شرقي
از-4 و جمع آوري پول نشريات در مجموع شبكه گسترده جمع آوري مقاالت، تامين مالي، پخش

و بخصوص دانشجويا ني كه در مراحل فعالين دانشجو، فعالين خارج دانشگاه، دانشجويان مخاطب اين نشريات
اين شبكه در موقع لزوم براي بسيج نيرو جهت تحصن، تظاهرات،.د شدن بودند پديد مي آوردحاوليه مت

و مراسم مختلف دانشجويي مورد استفاده مي گرفت  سرمايه اجتماعي ناشي،اين پيوندهاي نامرئي. جشنواره ها
و اعتماد را با  دانشجويي سرمايه گرانقدر در دست داشت كه همه مي برد از اينرو جنبشالاز روابط گسترده

 جنبشپيامد بسيار مهم ديگري كه اين نشريات داشتند القاي هويت. گروههاي سياسي به آن غبطه مي خوردند
به.دبواز سوي فعالين به مخاطبان و دغدغه هاي دانشجويان را اين شبكه در جهت معكوس فضاي فكري

.فعالين انتقال مي داد
اي-5 ن نشريات بود كه ادبيات سياسي آذربايجان همگام با نشريات خارج دانشگاه كه البته خطوط در

و خواستهايي كه اصل. قرمز بيشتري داشتند، آغاز به شكل گيري كرد در15انتقادات تند  كف آن بود تنها
براي بيان افكار خود به گونه اي كه حتي برخي از فعالين غيردانشجو نيز. ريات دانشجويي امكان نشر داشتشن

. به آنها پناه مي بردند
 ناميد اما بعد از آن به داليل زير نشريات 1380-84شايد اوج فعاليت نشريات دانشجويي را بتوان سالهاي

و كيفي قابل مالحظه داشته اند :دانشجويي افت كمي
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م،در سالهاي پاياني حكومت اصالحات-1 از دولت خاتمي با نيروهاي محافظه كار در ورد بسياري
و ناهماهنگي در برخورد. ملي به توافق رسيدند-مسائل سياسي بخصوص جريانهاي قومي در پي آن دوگانگي

و حاكميت به طور يكپارچه عزم خود را براي نابودي فعاليت هاي  . ملي جزم نمود-قوميكاهش يافت
ه-2 و هزينه فعاليت و دانشگاهها با به قدرت رسيدن دولت احمدي نژاد فشار امنيتي ا بسيار بيشتر شد

و نظارت را بيشتر نمودند و چاپ نشريات همكاري نكرده .نيز با دانشجويان در دادن مجوز
و انتظارات خوانندگان80وقتي در سالهاي بعد-3  نشريات تخصصي منتشر گرديدند در عمل سطح

ات با كيفيت باال منتشر كنند خودبخود افزايش يافت بدين جهت اكثر دانشجويان تازه كار كه نمي توانستند نشري
.كنار كشيدند

انتظارات اشتباه بعضي از فعالين مبني بر اينكه نشريات دانشجويي نبايد مطالب با موضوعات-4
كه. يكسان چاپ كنند باعث افزايش انتقادات از نشريات دانشجويي شد بعضي از فعالين چنين تصور مي كردند

و اين انتظار بيهوده از نشريات باعث! مرزهاي تفكر را يك گام به جلو ببرند؟نشريات دانشجويي همواره بايد
و عدم اعتماد به نفس در بين دانشجوياني شده كه تجربه كافي نداشتند متاسفانه فعالين فراموش. دلسردي

و بقيه كردند كه تنها چند نشريه مي توانستند در قالب ويژه نامه ها در تئوريزه كردن خواستهاي ملي گا م بردارند
و در درجه دوم تبليغ مباحثي بودند كه براي فعالين با نشريات در درجه اول كالسي براي آموزش فعالين نشريات

تمام نشريات دانشجويي مي بايست در درجه اول دانشجويان دانشگاه خود را مخاطب قرار. تجربه تكراري بود
ازدهند در حالي كه  ب نشريات پس از چاپبسياري شده در دست خود فعالين دست و در اين مسئله. دست مي

.بيش از همه فعالين با تجربه حركت ملي مقصر بودند
و سرعت بسيار باالتر جانشين فعاليت نشريات-5 و خطر كمتر فعاليت در فضاي اينترنت با هزينه
نش. گرديد ريات قابل مقايسه نيست چراكه هرچند فعاليت در فضاي اينترنتي مزيت هاي خود را دارد اما هرگز با

مخاطبين اينترنت بيشتر فعالين باسابقه هستند در حالي نشريات دانشجويي مي بايست با توده دانشجو ارتباط 
و از ارتباط هاي عالم. برقرار كنند گاها ديده مي شود كه فعاليت در فضاي مجازي باعث ارضاي فعالين شده

.واقع دور شده اند
ا"چالش هويت در آذربايجان"در ويژه نامه مقاله اي كه طي لدوزو دانشگاه صنعتي اصفهانو نشريه دان

در اينجا به خاطر محدوديت هايمان تنها ليست تكميل: ثبت شده اند نشريه دانشجويي 120 حدودچاپ شد، 
ر ند كه ما آنها تذكر مي دهيم كه بدون شك دهها نشريه ديگر نيز وجود دار. مي آوريماشده اي از اين نشريات

:را از قلم انداخته ايم
، آنا2و1، آراز سسي، آذر، آذربايجان سسي، آذربايجان شناسي، آذربايجان گونشي، آختاريش3و2و1 آراز

،آچيق سؤز، اركين، اردم، اورين، ائلچي، ائل سسي، اقتصاد آذربايجان، باخيش، باريش، بايقوش،2و1 يوردو، آينا
 تانسو، تانيش، تاي باشي، توپلوم، بولتن، بولود، بولوت، خان ننه، خزر، خداآفرين،، بيرليك يولو،2و1 بيرليك

، دان2و1 چالقي، چاليش، چاغري، چاغداش، چيچگ، چنلي تئل، چنلي بئل، چووالدوز، چيلتيك، دالغا، دان الدوزو
گ گنج، جك، گئرچك، گؤي،، گله2و1روش، گونشؤيئلي، دنيز، ده ده قورقود، دورنا، دومان، ديلمانج، قلم اوجو،

،2و1، قارتال، قوپوز، قيزيل اوزن2و1 ايلديريم، اينام، ايشيق، ايشيق يول، طئهران، كوي شهريار، كيمليك
 كوراوغلو، ميشوو، نسيم، اويانيش، اؤزلوك، اؤلكه ميز، اؤيرنجي، اؤيرنجي باخيشي، پيك آذر، ساراي، ساواالن

،2و1، صاباح، تورپاق، اولوس3و2و1، سحر، سس، سؤنمز، شهريار3و2و1، ساو، سايان، ستارخان، سهند3و2و1
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، ياپراق، ياشار، ياشاييش، ياشيل يول، ياشماق، ياغيش، يئني باخيش،2و1، اولكر، هاراي3و2و1 اويون، اولدوز
.يئني يول، يول، يواداش، يورد

 اينترنت

ب جنبش دانشجويي آذربايجان نيز در اين.ودنيمه دوم دهه هفتاد با گسترش شبكه اينترنت در ايران همراه
و بسيج نيرو را گسترش داد توپلوم از اولين سازمان هاي دانشجويي بود كه با ايجاد سايت. فضاي جديد فعاليت

www.Azbiltop.comو فرهنگي خود را براي عموم عرضه نمود، اخبار و محصوالت فكري پي. ويژه نامه ها در
دوآن نشريات اردم بهم اقدا....وانشگاه تهران، دان اولدوزو دانشگاه صنعتي اصفهان، آراز دانشگاه تبريز يول

خطرهايو بودن فرصت دانشجويي اما همه اين سايت ها به خاطر گذرا. راه اندازي سايت اينترنتي كردند
گس80از سال. امنيتي تعطيل شدند د. ترش يافتـ وبالگ هاي دانشجويي به سرعت انشجويان بسياري از

و ديدگاه و از آن براي نشر افكار رفته رفته اين. هاي خود بهره بردند وبالگ هاي شخصي براي خود بازكردند
وووبالگ ها تخصصي تر نيز گرديدند و امكاناتهب. وجود آمدندهب.... وبالگ هاي ادبي، خبري خاطر سادگي

خب وبالگ ها ارگان و فض گاهـشجويان دانـزاري هاي دانشـرگـها  وبالگ هاي.ا ايجاد شدندـها نيز در اين
Oyrenci.mihanblog.com ،Azeroyrenci.topcities.com وAzoh.blogfa.com،وبالگ دانشجويان دانشگاه 

و و صنعت، رجايي، تشكل آرمان سايت. از جمله اين پايگاههاي اينترنتي هستند... سهند تبريز، تبريز، علم
www.oyrenci.comآغاز 1386تحليلي جنبش دانشجويي آذربايجان بود كه از مهر سال- نيز اولين سايت خبري 

وEmailgroup چندين. به فعاليت نمود  هستند كه قشر فضاهايي مجازي نويني...، اتاق هاي مباحثه اينترنتي
و آن تحصيل جوان كرااهكرده . ردند به حركت ملي هديه

 تشكل هاي دانشجويي

و انجمن هاي دانشجويي متعددي بصورت خودجوش بوسيله دانشجويان 1378از سال  تشكل ها، كانون ها
و جداگانه مي باشد. آذربايجاني سراسر ايران تشكيل شد . تحليل عملكرد اين نشريات نيازمند پژوهشي گسترده

و سازمانهاي دانشجويي به قدري گستر ده مي باشند كه تنها در ذكر نام آنها نيز ممكن است اين گروهها
:بسياري از آنها فراموش شده باشند

) توپلوم( مجمع دانشگاهيان آذربايجان/ جمعيت1378-84شايد بنام ترين تشكيالت دانشگاهي در سالهاي
م فعاليت اين تشكل دانشجويي كه مركز فعاليت آن بيشتر دانشگاههاي تهران بود توانست در هنگا. باشد

با انتشار) توپلوممركز تحقيقات(آبتام. مركزيت مهمي براي بسياري از فعاليت هاي دانشجويي ايجاد كند
و و شناساندن حركت ملي ذخايردر گسترش ... نشريات، خبرنامه ها، ويژه نامه ها، تقويم، پوستر  تئوريك

آذ. آذربايجان سهم به سزايي داشت بيلتوپ فعاليت هاي خود را در فضاي اينترنتي نيز توپلوم با راه اندازي سايت
و ادبيات،. به شايستگي گسترش داد و اردوها، جشنواره ها، كالسهاي زبان از ديگر ... كنسرت ها، سمينارها

اما به يكباره اين تشكيالت با بسته شدن فضاي كشور از صحنه مبارزه خارج. فعاليت هاي اين تشكيالت بود
و اين اقدام آن هاي انسجام بخش نياز بود تعجب همهل ها در زماني كه بيش از هر زمان ديگر به تشكشد
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باو فعالين توپلوم از لحاظ سطح تحصيالت نيز درجات عالي را طي كردند. فعالين را باعث شد در چند سال اخير
.اتمام تحصيالتشان در چند ويژه نامه نشريه ديلماج مشاركت داشته اند

. ناميدو علوپزشكيكيالت جنبش دانشجويي را بايد انجمن هاي اسالمي دانشگاه تبريزجنجالي ترين تش
و تا سال 1377دانشجويان آذربايجانچي دانشگاه تبريز از سال  كه به 1384 وارد اين تشكيالت دانشجويي شدند

و طور عمده اين تشكيالت را در دست گرفتند با گروههاي مختلف فكري اصالح طلب وارد مبارز ه فكري
آن. انتخاباتي گرديدند و سازمان هاي امنيتي را نيز با درگيريهاي طوالني مدت كه استانداري آذربايجان شرقي

كه. درگير نمود زمينه ساز تجربه اي بسيار ارزشمند در حركت ملي شدند تجربه هاي انتخاباتي دانشجوياني
و شمار آنها به بيش از صد نفر  . مي رسيد ذخيره اي ارزشمند براي حركت ملي استكانديد انجمن مي شدند

 را تاسيس كرد"انجمن ادبي سهند"اين تشكيالت در دوره فعاليت خود فعالترين انجمن ادبي آذربايجان جنوبي،
انجمن اسالمي. فعاليت خود را تحت پوشش اين انجمن ادامه داد1386 تا پاييز 1378و اين انجمن از بهار
 انجمن ادبي همدالن، دانشكده پيراپزشكي انجمن ادبي ماوي، دانشكده 1378ي نيز در سال دانشكده علوم طبيع

و ويژه نامه بايقوش توسط. علوم انساني انجمن ادبي پاييز را تاسيس كردند نشريات آراز، يورد، چيلتيك، سهند
و منتشرگرديدند  ها، تجمع ها، پخش فيلم هاي آذربايجاني، جشنواره ها، سخنراني. اين تشكل تاسيس

و جلسات و تاريخ، كنسرت موسيقي آذربايجاني، بيانيه ها، تربون هاي آزاد كالسهاي آموزش زبان، ادبيات
و رياست جمهوري از فعاليت هاي گسترده اين  و كانديداهاي انتخابات مجلس و پاسخ با مسئولين پرسش

و علوم پزشكي با داشتن بيش از انجمن اسالمي دانشجويان دانشگ. تشكيالت دانشجويي حكايت دارد اه تبريز
و مركز 20 و فروشگاه هاي دانشجويي و خوابگاههاي دانشجويي، بيش از ده بوفه  اتاق مختلف در دانشكده ها

و تكثير موقعيت منحصر بفردي هرچند در سالهاي اخير فعاليت هاي انجمن اسالمي محدود. را داراستچاپ
و بسياري از فروشگاهها  وگرديده ر آن توسط مسئولين تصرف گرديده اند اما همچنانيتكثو امكانات چاپ

.امكانات بسياري در اختيار دارد
 به طور كامل در اختيار 1383شوراي صنفي دانشگاه تبريز ديگر تشكل دانشجويي بود كه از سال

. دانشجويان هويت طلب بود
و. فعال بودنددانشجويان دانشگاه تبريز در كانون هاي دانشجويي نيز و نشر كانون جهانگردي، موسيقي

و فعاليت دانشجويان آذربايجانچي بود  1383اما مهمترين كانوني كه از سال. پژوهش اين دانشگاه شاهد حضور
و در عرصه فرهنگي فعاليت عمده اي داشت كانون آذربايجان شناسي است طي. تاسيس شد اين كانون در

وفعاليت خود با انتشار نشريه و مراسم ...، تشكيل كتابخانه، تشكيل كالسهاي تاريخ، اقتصاد برگزاري نمايشگاه
و حتي تحصن به مناسبت روز دانشجو فعاليت كرده است . شعر، اردو

و شناخته شده ترين كانون دانشگاه او ميه با فعاليت هاي ارزشمند خود از سالركانون شهريار مهمترين
بر1385 تا 1377 او مركزيت مهمي شب هاي شعر، كالسهاي. ميه بودراي فعاليت هاي دانشجويان دانشگاه

و عمومي از فعاليت هاي  و برگزاري بيش از شصت كنگره بزرگ آموزشي، اردوهاي دانشجويي، انتشار نشريه
 به 1385 سرانجام سال،در طي سالهاي فعاليت خود بارها تعطيل موقت گرديدكه اين كانون. اين تشكل بود

او.دشكامل تعطيل طور . ميه در انجمن اسالمي اين دانشگاه نيز فعال بوده اندردانشجويان هويت طلب دانشگاه
آذكاب كانون آذربايجان شناسي دانشگاه علوم پزشكي اورميه كه اكنون نيز فعال است همانند كانون شهريار در

و تبليغي فعاليت گسترده اي داشته است .عرصه هاي مختلف فرهنگي
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كل جمعيت اسالمي زنجان شناخته شده ترين ارگان دانشجويان دانشگاه زنجان در طي فعاليت پربار تش
و سازمانهاي امنيتي قرار داشته است اين تشكيالت در همه زمينه هاي. خود بارها تحت فشارهاي دانشگاه

و تبليغي فعاليت داشت و فرهنگي،. سياسي، فرهنگي  تشكيل كالسهاي سمينارهاي مختلف سياسي، تاريخي
و اين تشكيالت سال. از فعاليت هاي اين تشكيالت بود... ادبيات، رهبري تحصن هاي دانشجويي، انتشار بولتن

و رهبري تحصن خرداد 1386 شد1385 به جرم فعاليت هاي تجزيه طلبانه . تعطيل
شد1378در سال من كار خود را با انتشار اين انج. اولين انجمن ادبي تركي در دانشگاه بوعلي سينا تشكيل

برگزاري جلسات هفتگي: از فعاليتهاي اين انجمن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد. نشريه ايلديريم شروع كرد
و كنفرانسهاي متعدد  انجمن كه در اين جلسات دانشجويان از شهرهاي مختلف آذربايجان با ارائه مقاالت، اشعار

و اج تماعي به تبادل انديشه مي پردازند، برگزاري شب شعر در دانشكده هاي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي
و پوستر آذربايجان، برگزاري اردوي قلعه بابك، كالسهاي تدريس  مختلف، ارائه نمايشگاه هاي كتاب، عكس
و  زبان تركي، برگزاري كنسرتهاي متعدد، برگزاري جلسات سخنراني با دعوت از اساتيد جامعه شناسي، حقوق

وساي از. از ديگر فعاليتهاي انجمن مي باشد...ر اساتيد، برگزاري كنگره شيخ محمد خياباني انجمن ادبي تركي
 نيز به همت 1380در سال. تاكنون هر هفته با برگزاري جلسات هفتگي به كار خود ادامه مي دهد1378سال 

و همگام با دانشجويان ترك دانشگاه علوم پزشكي همدان تشكل اجتماعي، فرهنگي شهر يار تشكيل گرديد
ب. انجمن تركي دانشگاه بوعلي سينا در زمينه هاي گوناگون به فعاليت مي پردازد لوت از مهمترينوانتشار نشريه

 دومين فستيوال نشريات دانشجويي آذربايجان به همت انجمن توركي83بهار سال. فعالتيهاي اين تشكل است
و با كمكاتو نشري و با شركت نزديك به دانشگاه همدان  نشريه80تشكل شهريار در دانشگاه بوعلي

.دانشجويي برگزار گرديد
و مسئوليت ويژه نامه80چاغري ديگر تشكيالتي است كه در دانشگاه خواجه نصير در سالهاي  فعال بود

و مراسم مختلفي را بر عهده داشت .ها، نشريه
و آرمان دانشجويي تشكله هايتشكل  آذربايجان در دانشگاه جنبش دانشجويياي سياسي وفاق اسالمي

درهااين تشكل. آزاد تبريز بودند و ادبيات آذربايجان برگزار نمود زمينه كالسهاي مهمي را . آموزش زبان
هايي با مناسبت هاي مختلف، نمايشگاه. انجمن ادبي ساواالن نيز با تالش اين تشكيالت فعاليت مي نمود

 جشنواره ها، اردوها، تجمع هاي دانشجويي مختلف از فعاليت هاي قابل تحسين اينو بزرگداشت ها،ممراس
. دانشجويي بود هايتشكل

و. انجمن اسالمي دانشگاه آزاد اردبيل نيز فضاي ديگري براي فعاليت دانشجويان هويت طلب بود بيانيه ها
 تعطيل85ين تشكل بعد از قيام بهارا. تحصن هاي دانشجويي اين تشكل سياسي براي فعالين شناخته شده است

.شد
اين كانون به خاطر. دانشجويي استسازمانهاي جنبش كانون نشريات دانشجويي آذربايجان يكي ديگر از

و80اينكه توسط مديران مسئول نزديك به   نشريه سراسر كشور تاسيس شده است داراي موقعيت ويژه اي
فس. منحصر به فردي است و اين متاسفانه منتخبين تيوال همدان نتوانستند مجوز براي اين كانون دريافت كنند

و در مواقع لزوم بيانيه هايي  كانون تنها بصورت غيررسمي فعاليت هاي نشريات دانشجويي را هماهنگ مي كند
.منتشر مي كند
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و انجمن هاي ند ادبي مختلف ديگري در سراسر دانشگاههاي كشور فعال بود- سياسي، فرهنگيتشكل ها
و مكتوب كردن فعاليت هاي خود نكرده اند انجمن.كه متاسفانه فعالين اين تشكل ها اقدام به جمع آوري

و . هستنداز جمله آنها... دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي سنندج، بهشتي، رجايي، تهران

 مبارزه در خارج دانشگاه

ه دانشجويان همواره در فعاليت هاي خارج دانشگاه فعاليت دانشجويان تنها به دانشگاه محدود نمي شود بلك
و تعيين كننده داشته اند و اجراي برنامه هاي. نقشي محوري حضور دانشجويان در مراسم ساالنه قلعه بابك

و شركت در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت ستارخان در تهران، درگذشت صفرخان، يادبود  مختلف، برگزاري
وقتل عام خوجالي، مراسم در. بسيار پراهميت تلقي مي شود... مشروطه در تبريز، بزرگداشت روز زبان مادري

به81 آذر سال 21 و سقوط حكومت ملي آذربايجان عده اي بسياري از دانشجويان و در بزرگداشت روز برآمدن
س. سوي مزار مرحوم پرفسور ذهتابي حركت كردند كه در ميانه راه دستگير شدند ياسي شدن اين جريان در

. جنبش دانشجويي تاثير بسياري نهاد

و تئوريزه كردن جنبش دانشجويي آذربايجان  ثبت

و حداقل از هر چند كه سابقه فعاليت هاي دانشجويان حركت ملي آذربايجان به چند دهه قبل مي رسد
و رو به گسترش خود را به طور مستقل پي گرفته اند اما به خاط1368سال  ر تئوريزه نشدن فعاليت مستمر

و مكتوب نگرديدن سوابق  همواره در رقابت با جنبش دانشجويي ايران در حاشيه قرار مي جنبشخواست ها
و خواست هاي آن تحليلنو مبا»جنبش دانشجويي آذربايجان«اولين آثاري كه در آن واژه. گرفت ي تئوريك

 مقاله پراكنده در اين مورد نوشته شده است اما چند1383از اين سال تا سال. برمي گردد1380گرديد به سال
 ويژه نامه اي را 1384نشريه آراز دانشگاه تبريز در بهار. شمار آنها حتي به اندازه شمار انگشتان دست نيست

و هويت دهي و مستند سازي، شناساندن و مهمترين فعاليت در راه تئوريزه كردن، مكتوب منتشر كرد كه اولين
در اين شماره دانشجويان فعال در جنبش دانشجويي. ويي آذربايجان محسوب مي گرددبه جنبش دانشج

و بازيگران جنبش دانشجويي سالهاي  و ايده ال 1370-84خاطرات خود را مكتوب ساختند افكار، جهان بيني
 در طي 1370در قسمت ديگري فعالين دانشجويي قبل دهه. هاي خود را در قالب مقاالتي تشريح كردند

مصاحبه هايي به سواالت مهمي كه بسياري از نقاط مجهول دوران دانشجويي آنها را روشن مي ساخت، پاسخ
فضاي. صفحات پاياني كتاب به مستند سازي آثار دانشجويي اختصاص يافته است. هاي ارزشمندي داده اند

و رقابت بين گروههاي مختلف دانشجويي سراسري در  انجمن هاي اسالمي خاص حاكم بر دانشگاه تبريز
و نبود هويت مشخص كه در چارچوب آن فعالين دا  جوي آذربايجانچي بتوانند خود را معرفينشدانشگاه تبريز

اكرده،  مقاالت،بعد از اين گام مهم.تسجذب نيرو نمايند مهمترين انگيزه جمع بندي اين مجموعه ذكر گرديده
و نشريات دانشجويي انجمن اس شدمختلفي در سايت ها انجمن اسالمي دانشكده. المي دانشگاه تبريز نوشته

 با چاپ مقاالتي سعي در شناساندن جنبش دانشجويي آذربايجان داشت84 آذر سال16كشاورزي تبريز در روز 
ها. اما روز دانشجوي ايران نمي توانست، واقعه سمبليك براي حركت دانشجويي آذربايجان باشد اولين فعاليت
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 اينترنتيهمقالچند84 آغاز گرديده بود از تابستان 1384 روز دانشجوي آذربايجان از همان سال براي شناساندن
 در دانشگاه تبريز بر عليه پرسشنامه74 ارديبهشت مصادف با تظاهرات دانشجويي سال19پيشنهاد كردند كه

ي جديد وبالگ اؤيرنجي بخصوص با شروع سال تحصيل. به عنوان روز دانشجو تعيين گردد"فاصله اجتماعي"
و تشكيالت هاي سياسي آذربايجان نيز. بر عهده گرفتمهمترين نقش را در شناساندن اين روز بزودي سازمانها

و متاسفانه رقابت مخربي نيز براي جريان سازي در دانشگاهها  در صدد استفاده از اين فضاي ايجاد شده بر آمدند
و چندصدايي دانشگاه صورت گرفت اما با توجه به چارچوب هاي و ذات پلورال و منسجم تشكيالتي  بسته

و جنبش دانشجويي در پي و معكوسي براي اين تشكيالت هاي سياسي حركت ملي عكس العمل هاي منفي
و پس از اينكه. داشت و خبرهاي دانشجويي در فضاي اينترنتي گسترش عمده اي يافت بزودي حجم نوشته ها

و خرداد به شهرهاي آذربايجان بازي كرد، توجه ها جنبش دانشجويي نقش محور ي در گسترش قيام ارديبهشت
. را بسوي خود جلب كرد

 1385حماسه خرداد

 بخاطر مسائل سراسري توسط عده تبريزنوزده ارديبهشت گذشت اما بجز اعتراضاتي كه در دانشگاه سهند
و به اشتباه تح دصاي از دانشجويان چپ برگزار شد  اتفاق خاصي،انشجويي آذربايجان قلمداد گرديدن جنبش

و پيام نور شهرهاي آذربايجان. نيافتاده بود و از جمله دانشگاههاي آزاد شماري شبنامه در دانشگاههاي كشور
و همه با سردرگمي روزهاي در حال گذر را تماشاگر بودند شو. پخش شده بود نيسم از النه بيرونوتا اينكه مار

و چهره خو با.د را عريان ساختآمد  ويژه نامه كودكان نشريه ايران كه هر هفته صبح ها 22/2/1385مصادف
شدتمن از همان روز شنبه. گستاخانه طي كاريكاتوري اهانتي بي شرمانه به ملت آذربايجان كرده بود،شر مي

و پخش آن فضاي الزم براي اعتراض دانشگاهي را مهيا ساختند رندلي فعال دانشجوييم. فعالين با كپي كردن
شوونيست ها چند سالي«:دانشگاه تبريز در نيمه اول دهه هفتاد در واكنش به اين كاريكاتور چنين مي نويسد

بود كه با پنبه سر مي بريدند، بار ديگر مار فاشيستي فارس از النه بيرون آمده است، براي زخمي كردن مار بايد 
.»...از دم آن گرفت

هشت دانشجويان دانشگاه تبريز بعد از برنامه هفتگي انجمن ادبي سهند بصورت هماهنگ ارديب26 دوشنبه
و جمعي   بعد از ظهر مقابل درب رياست3 نفره از ساعت 100به سوي ساختمان رياست دانشگاه حركت كردند

پس. دانشگاه تحصن نمودند و ،ينستحساعتها انتظار قابلاز رفته رفته بر تعداد دانشجويان افزوده شد
در همين روز. شب اجازه تحصن در مقابل تاالر وحدت را براي روز سه شنبه گرفتند30/11دانشجويان ساعت

سهردانشجويان دانشگاه او ميه نيز با تحصن موفق گرديدند مجوز شفاهي براي تحصن دانشجويي براي روز
و خبرنامه دانشجويان از همان نصف شب شروع به نوشتن پالك. شنبه دريافت كنند اردها، بيانيه، شب نامه

 ارديبهشت به شعار تيم ملي در جام جهاني19از چند روز پيش نيز دانشجوياني كه قصد داشتند به بهانه. كردند
 دانشجويان با 26/2/1385ظهر روز. يعني ستارگان پارسي اعتراض نمايند، پارچه نوشته هايي حاضر كرده بودند

و يكدلي غير قاب نه.ل تصوري زمينه يك اعتراض بزرگ را فراهم كرده بودندهماهنگي جمعيتي كه تا آن لحظه
تنها جنبش دانشجويي آذربايجان بلكه هيچ جريان سياسي دانشگاهي در دانشگاه تبريز نتوانسته بود بسيج كند 
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و سپس تاالر وحدت گرد آمدند ت5000اين جمعيت. در مقابل دانشكده داروسازي و هزاران از نفري ن
و حركت ملي را رقم زدندردانشجويان دانشگاه او بالفاصله. ميه روزي تاريخي براي جنبش دانشجويي آذربايجان

اين. ارديبهشت تجمع اعتراضي مقابل درب اصلي دانشگاه تهران برگزار كردند27دانشگاه هاي تهران روز 
و علوم سياسي دانشجويان با شكستن درب دانشگاه تهران وارد محوطه دانشگاه شد و مقابل دانشكده حقوق ه

تني از اعتراضات دانشجويي بودااز اينروز هر روزه چندين دانشگاه شاهد مار. تجمع اعتراضي خود را اجرا نمودند
دانشگاههاي آزاد تبريز، زنجان، اردبيل، تربيت معلم تبريز، آزاد خوي، بناب، مراغه،. خرداد ادمه يافت11كه تا 

ه نصير تهران، دانشگاه همدان، بيرجند، رشت، قزوين، اميركبير، عالمه طباطبايي، پيام نور سولدوز دانشگاه خواج
.شاهد تجمعات دنباله داري بودند...و

 گسترش اعتراضات به شهرهاي آذربايجان

و بيز: گئنه بيزيك يالنيز« و دسيسه سيني تانيريق. بيز رين اعتراضال. ايندي ايرانچي سياستين مئيدانيني
و خياوانالر بيزيم مئيدانيميز فارسچي الر نفت قوخولو اوتاقالردان بيزي حئيوان. داوامي اليميزين سيالحي دير

و كندلريميزين مئيدانالريندان باغيرماق حاقيميزي هئچ  تانيتديرماغا چاليشساالر بيز ده درد قوخولو شهرلريميز
و قورخويا ساتماياق .عاغيال
ب يوبويوك مئيدانيميز گلين شهر مئيدانالريميزي تاريخيميز قاالسينا باغالييب. داديرلابك قاالسي دا

و مدني شكيلده دونيايا ائشيتديرك .»اعتراضالريميزي اساسلي
دانشگاه تهران است كه 1370-75اين سطرها قسمتي از نوشته سعيد متين پور فعال دانشجويي سالهاي

شايد او از اولين افرادي بود كه در تخيل. آنرا به قلم آورده است27/2/85يك روز بعد از تحصن دانشگاه تبريز
مي. خود تظاهرات خياباني گسترده را مي آفريد در روزهاي اول همه به گسترش اعتراضات دانشجويي

و تكبر. انديشيدند تا مسئولين عكس العملي نشان دهند و دولتمرداناما نخوت  تهران نه تنها در جهت پوزش
و بعضي از نمايندگان مزدور شهر جبرا و روزنامه ايران ن اين اهانت نبود بلكه مسئولين بلندپايه با بي اعتنايي

اين رفتار بي ادبانه باعث ادامه اعتراضات دانشجويي. تبريز با بي شرمي اهانت هاي ديگري را نيز مرتكب شدند
در30تا اينكه روز. گرديد اما زماني استعمارگران. شهر خوي روي داد ارديبهشت اولين تظاهرات خياباني

 خرداد آغاز1پايتخت مجبور به عكس العمل شدند كه پايتخت آذربايجان جنوبي شهر تبريز تظاهرات خود را روز 
و. كرد و فداكاري آنها موجب شد تا مردم آذربايجان از مسئله آگاه شوند و مقاومت آري اعتراضات دانشجويي

 خرداد در خيابانهاي تبريز دست1بدون شك جمعيتي كه در روز. يخ آذربايجان را رقم بزنندتاريخي ترين روز تار
ت زدظبه ساهرات و سپس زنجان،تاين تظاهرات روز بعد با تظاهرا.دبوابقه طي صده گذشته بي  مردم اورميه

وا، مراغي، ماكا، سولدوز، خياو، ميانقوشاچايمرند، شد...، اهر، اردبيل كه. پي گيري به جرات مي توان گفت
اگر اين. هيچ جريان سياسي تاكنون نتوانسته است در شهرهاي كوچك حركت قابل توجهي را رهبري نمايد

نمايش مردمي را با حركت اصالحات در شهرهاي كوچك مقايسه كنيم در خواهيم يافت كه حركت ملي تنها 
و حتي رو و بزرگ از اين به بعد. ستاهاي آذربايجان نفوذ كندحركتي است كه توانست به شهرهاي كوچك

.ي دارداساسحركت ملي آذربايجان وارد فاز جديدي شد كه با قبل آن تفاوت 



و مبارزه  45 / سمبل حيات

 ...وطن يولوندا

 اشاره كرده است كه در 1386سايت اؤيرنجي در گزارشي از عملكرد جنبش دانشجويي آذربايجان در سال
از50سال اخير بيش از حق. تحصيل محروم گرديده يا تعليق خورده اند دانشجوي آذربايجاني كميته دفاع از

از86تحصيل دانشجويان آذربايجان مهر ماه  و محروميت هاي بيش 50 نيز ليست مشروحي از اسامي
از. منتشر نمود1385-86دانشجوي جنبش دانشجويي آذربايجاني در سال تحصيلي عالوه بر اين محروميت ها

 صدها دانشجو بخاطر دفاع از حقوق انساني خود مستحق60فعاليت جنبش در اواخر دهه همان اولين سال هاي 
افرادي چون اماني، حميدي شفيق، نوري، اكبرزاده، اسدي، خداكرمي، نعيمي،. مجازات تشخيص داده شده اند

و صدها تن ديگر از فداكارترين فرزندان آذر ، حاج محمدي، حكاك پور، حاجيلو، دهقاني بايجان به خاطر پاشايي
و حاكميت 1385بعد از قيام بهار سال. آزادي ملت شان از منافع شخصي خود گذشتند  اين فشارها افزايش يافته

با. سعي نموده با باال بردن فشارها هزينه فعاليت را افزايش دهد اين اقدام حكومت كامال طبيعي است چراكه
و جنبش قدرتمند دشمنان بزرگي را پيش رو قيام خرداد حركت ملي وارد معادالت قدرت ايران و منطقه گرديده

.خواهد داشت

؛ تاكتيك هاي جديد مبارزه85روزهاي بعد خرداد

: اين قسمت را از يادداشت هفته سايت اؤيرنجي عينا ذكر مي كنيم
ي سنگيني با توجه به فشارهاي بي سابقه اي كه در يكسال اخير بر حركت ملي وارد آمده، هم اكنون فضا

و حاكميت تا جايي از بر دانشگاههاي آذربايجان حاكم است كه مي تواند به هر وسيله اي متوسل مي شود تا
با اين حال فعاالن جنبش دانشجويي آذربايجان سعي. برگزاري ساده ترين برنامه ها تا حد امكان جلوگيري كند
ه و البته وقفه و متعاقب آن بر ادامه حركت با تاكتيكهاي جديد دارند اي كوتاه مدت در ميانه اين تغيير اوضاع

مي. نياز به تغيير تاكتيكها، طبيعي به نظر مي رسد اما خطر پيش رو طوالني شدن اين وقفه هاست كه خود
و براي خروج هر چه زودتر  اين وقفه نياز به ابتكار هر چه از تواند عامل ركود در روند روبه رشد حركت ملي شود

.وري به نظر مي رسدبيشتر ضر
و بويژه بر عليه فعالين جنبش اكنون كه خفقان شديد بر دانشگاهها بخصوص دانشگاههاي آذربايجان
و تدابير مبارزه در چنين شرايطي آگاهي داشته  دانشجويي آذربايجان حاكم است، دانشجويان فعال بايد از فنون

و غيرعلني را شامل شود كه به صورت زير مي تواند مقوله مبارزه در اين شرايط بايد تلفيقي از مبارزه.باشند علني
:بندي گردد

و جنبش دانشجويي آذربايجان در سالهاي؛مبارزه علني-1  اين روش مبارزه را 1384-1378 حركت ملي
اين مبارزات شامل فعاليت هايي همانند برگزاري تجمع هاي آرام، برگزاري شب هاي. در اولويت قرار داده بود

و  و چاپ نشريات مجوزدار و زبان آذربايجاني شعر توركي، برگزاري نمايشگاه ها، كالسهاي فرهنگ تاريخ
و ايجاد شعور مليندر شرايط اختناق نيز دانشجويان مي توان. رسمي مي شود د از اين روش ها براي جذب نيرو

و از علمي-اين روشها به خاطر محتواي فرهنگي. در بين دانشجويان بهره گيرند  شان، هزينه كمي در پي دارند
اينرو دانشجويان جديد كه از فضاهاي محافظه كار خانواده ها به دانشگاهها آمده اند براحتي با آن رابطه برقرار
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و همچنين. مي كنند سطح دانش فردي در اين فعاليت افزايش در ضمن امكان آموزش، كار گروهي، سازماندهي
سا. ها وجود دارد و بهانه جويي از چنين فعاليت البته در لهاي اخير دانشگاهها سعي كرده اند با سخت گيري

نبايد فراموش كرد كه اين فعاليت ها تاكنون. هايي جلوگيري كنند اما موفق به بستن كامل اين فضاها نشده اند
و  در-ظاهر فرهنگياز بيشترين نيرو را به حركت معرفي كرده اند  تخريب آن مدني حركت كه حاكميت سعي

.محافظت كرده انددارد
 اين نوع مبارزه با توجه به تاكتيك هاي مورد استفاده به دو نوع قابل تقسيم؛حركت با چراغ خاموش-2
 است؛

و ايجاد سازماندهي) الف به: مبارزه در جهت افزايش شعور ملي در اين نوع مبارزه دانشجويان بدون اينكه
در اين روش.و علني داشته باشند به اصطالح با چراغ خاموش حركت مي كنندطور صريح نياز به نمايش آشكار 

و آموزش مي  و دانشكده ها اقدام به سازماندهي و شبكه هايي در فضاي خوابگاهها فعالين با ايجاد هسته ها
 هاي بلكه سعي در اندوختن سرمايه. نمايند، اما هدف فوري خود را برخورد با فضاي اختناق قرار نمي دهند

و از اين سرمايه هاي اندوخته شده براي روزي كه در آينده اي نه چندان دور در ميدان انساني تعليم ديده دارند
و. اصلي به آن نياز خواهد بود محافظت مي نمايند و شبكه ها به خاطر ناشناخته بودن براي حكومت اين افراد

و عقب راندن سركوبگران كمكدرتي نيروهاي امنيتي مي توانند در شرايط الزم به طور ضرب  فتح اهداف جنبش
. نمايند

و تاكتيك هاي برنامهدر اين روش: مبارزه با هدف انجام اقدامات فوري با استفاده از اصل غافلگيري)ب
ويك اقدام فوري آن هدفطراحي مي گردد  آموزش نيرو يا سازماندهي بلندمدت نيست بلكه طرح از اجراي
و كنترل شده مورد نظر استيك اقدام فوري مي. در بين فعالين براي ايجاد موجي در ابعاد مشخص اين اقدام

.تواند زمينه چيني براي يك تظاهرات، اعتراض نمادين به يك شخصيت يا صدور بيانيه باشد
و رابطه تنگاتنگ با هر دو نوع مبارزه ابعاد مختلف يك مبارزه يعني مبارزه براي آزادي ملي مي باشند

و طر . حان مبارزات مي بايست بطور بهينه از هر دو نوع مبارزه در شرايط مقتضي استفاده كننداهمديگر دارند
و درخوري دارد اما آنچه كه شرايط جديد ايجاب مي حركت ملي با شرايط مبارزه در شكل علني آشنايي مناسب

و سازماندهي در شرايط حس و اين همان رمز عبور از كند، آشنايي فعالين با شرايط مبارزه و غير عادي است اس
و بحث هاي رودرو،"حركت با چراغ خاموش"در. جو اختناق حاضر است  تحرك افراد، بهره گيري از رابطه ها

و سازماندهي بيشترين اهميت را دارد نبايد فراموش كرد نيروهايي كه در شرايط علني. هسته هاي بحث
و جذب مي شوند بايد  و رشد نمايند تا از چشمان نيروهاي سركوبگر ورت مخفيبصشناسايي  سازماندهي شده

.درامان بمانند

و انديشه هاي دموكراتيك  دانشگاه بستري براي پرورش ايده آل هاي مدرن؛ منش

و گذر به صاحبنظران سياسي تحوالت سياسي دهه هاي اخير را چيزي جز روند هاي دموكراتيزه شدن
و احزاب در سرنوشت.دموكراسي نمي دانند  جنبشهاي اجتماعي همواره ديدگاهي راديكال در مورد دخالت مردم

و مكانيزم هاي قدرت داشته اند و. خود جنبش هاي دانشجويي در اغلب نقاط جهان خواستار دموكراسي مستقيم
و اشخاص واسط بوده اند آن. آري از نمايندگي گروهها و جنبش دانشجويي  نيز از بدو حركت ملي آذربايجان
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يك. ظهور روند رو به گسترش دموكراسي خواهي را تجربه كرده است آنچه مغفول مانده اينست كه دموكراسي
و در نبود اين پشتوانه ها ممكن است به ديكتاتوري  و مهارت در بين اعضاي ملت را طلب مي كند تجربه

م و در نهايت پوپوليسم ويرانگر بويژه در دموكراسي هاي هرچند كه داشتن ايده هاي. ستقيم بيانجامداكثريت
و سازمانهاي دموكرات در حين  مدرن براي جامعه فرداي آذربايجان ضرورتي انكارناپذير است اما آفرينش انسانها

و پيش زمينه ظهور جامعه اي دموكراتيك است و انديشه هاي دموكراتيك هرگز. مبارزه نيازي اساسي تر اخالق
و. جامعه آذربايجان بر مقدرات خود حاكم خواهد بود محول گرددنبايد به فردايي كه تجربه جنبش هاي جهان

و دموكراتيك  از همه مهمتر انقالب ايران نشان داده است كه با انسانهاي غيردموكرات هرگز جامعه اي مطلوب
و بسط. ساخته نخواهد شد و انديشه هاي دانشگاه به خاطر ساختار ويژه اش مهمترين بستر براي آفرينش منش

.دموكراتيك مي باشد

 تساهل

و رابطه پايه اي با پلوراليزم ونسبي گرايي دارد در. تساهل يكي از اصول اساسي انديشه دموكراتيك است
و خواست هاي خود را و گروهها همواره ارزش ها مي"حق"توضيح مباني فلسفي آن بايد گفت چون افراد

د حال اگر همه چنين فكر. اقدام نمايند"ناحق"ر يك فضايي زيباشناسانه براي نابودي يابند از اينرو ممكن است
بشري به اين نتيجه رسيده)و نه فايده گراي كوته بين(و اقدام نمايند چه پيش خواهد آمد؟ عقل عاقبت بين 

ا و معياري براي قضاوت مطلق در مورد بر حق بودن و هيچ روش نديشه اي است كه ارزش ها نسبي هستند
و با نقد سازنده فعاليت نمايند. وجود ندارد و در يك فضاي باز . از اينرو همه بايد حقوق همگان را رعايت نمايند

و عقيده است كه با اصول ارزش و بيان منداين مبناي تساهل در انديشه  ديگري همانند آزادي عقيده، انديشه
.رابطه تنگاتنگي دارد

 عقيدهآزادي

و آزادي عقيد و از لحاظ فلسفي و منش دموكراتيك محسوب مي گردد ه نيز يكي از اصول اساسي انديشه
و اعتقاد به اينكه جهان. اخالقي مباني مشتركي با تساهل دارد و روايت ها چراكه اعتقاد به نسبي بودن ارزشها

ي و محيطش شكل مي و سنتي ويژه آن فرد و هويت هر فرد در فضاي فكري، احساسي و،ابدبيني  متفكرين
و هرگز نبايد جهت مصلحان بشري را به اين نتيجه رسانده است كه حقيقت ممكن است پيش همگان باشد

و حذف ديگري زد جنبش دانشجويي آذربايجان نيز با در پيش گرفتن. بسط عقيده خود دست به خشونت
و انديشه، بر آزادي عقيده همه دانشجويان اعتقاد داش طيف هاي مذهبي، سكوالر،. ته استتساهل در عملكرد

و سنتي هميشه توانسته اند با حفظ عقيده خود در جنبش دانشجويي آذربايجان حول  ليبراليست، چپ، مدرن
و جريانهاي. منافع ملي آذربايجان فعاليت نمايند حتي جنبش دانشجويي آذربايجان در مقابل ديگر جنبشها

و تسا و سراسري نهايت رواداري را به نمايش گذاشته است هر چند در داشتن روابط تعريف ممكن مح دانشجويي
. شده چندان موفق عمل نكرده باشد
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 پلوراليزم

و و عمومي عنوان گرديد كه فضاي دانشگاه داراي ويژگي سومي است كه از ادغام در بحث حوزه خصوصي
چگ. ابهام مرز بين اين دو فضا پديد آمده است ونه اين فضا كاركرد زمينه سازي براي همچنين عنوان گرديد كه

و. عهده دار استكنش فعالين دانشجويي را  دانشگاه از زاويه اي ديگر فضايي منحصر به فرد پر ارزش
و آن نيز به ساختار متكثر آن برمي گردد دانشجويان هرگز قشر يا طبقه يا صنف شغلي. استراتژيك است

و مدرن، از همه طبقات فقير تا متمكن، از همه خانواده هاي بي آنها از همه خانواده سنتي. مشخصي نيستند
و تفكرات مختلف، از پهنه گسترده جغرافيايي و با عقيده ها و زن سواد تا روشنفكر از هر دو جنس مرد

و از روستا يا شهر هستند و. آذربايجان و طبقات و به شغلها در ضمن آنها فقط چندسالي دانشجو خواهند بود
و حتي جهان باز خواهند گشتسازمان و. هاي مختلف در فضاي جغرافيايي مختلف در سطح كشور در دانشگاه

احساسي-بطور مشخص در جنبش دانشجويي انسانهايي همديگر را مالقات مي كنند كه از افقهاي فكري
و ويژه آمده اند و متكثر است. متفاوت و چندصدايي در اين فضاي. دانشگاه به اندازه دانشجويان متنوع چندگونه

مي بايست انسانهاي مختلف در راه هدفي كه تحت تاثير عاليق متفاوت، بسيار مبهم تعريف مي گردد به زندگي 
آل.و مبارزه بپردازند و جريان كه ايده در دانشگاهي همانند دانشگاه تبريز در بين فعالين حضور چندين طيف

از. فعاليت خود قرار داده اند ثبت شده است آذربايجان را در برنامهدموكراتيك-هاي ملي دانشجويان بعضي
و شبكه هاي همشهريان را ايجاد كرده اند و سازمان دادن به همشهريان گروهها براي. شهرها با گردهم آمدن

عده اي از دانشجويان بيشتر بر روي مسائل. اه تبريز وجود داشته استگ هميشه در دانش»تبريزچي ليك«مثال 
و اجتماعي در چارچوب انديشه احزاب مركزي فعاليت نموده انداقتصا اينان كه طيف منطقه اي نام گرفته. دي

و ايده آل هاي ملت  و فعاليت هايي در جهت مسائل اند در انجمن اسالمي دانشگاه تبريز فعال بوده اند
چي15 به طيف معروف به اصل طيف منطقه اي از لحاظ انديشه سياسي بسيار نزديك. آذربايجان انجام داده اند
و در در دانشگاه. هاي خارج دانشگاه است طيف ديگري هست كه به فعاليت هاي سياسي اعتقاد يا عالقه ندارند

و كانون هاي غير سياسي مشاركت مي كند بزرگترين گروه. چهارچوب مسائل فرهنگي در شب هاي شعر
ايمتشكل از م استعده و جمع هاي دانشجويي حضورت چي مي دانندللي كه خود را و در همه سازمان ها

و فعاليت در جهت بدست آوردن حق تعيين اين طيف قائل به وجود ملتي مستقل به نام آذربايجان. دارند
و استقالل چي به دو بخش تقسيم مي شوندسرنوشت اين ملت و متاثر از دو انديشه فدرالچي بر. است عالوه

و نشريات دانشجويي متشكل اين جريانهاي فكري گروههاي  مختلفي دور افراد يا دانشكده هاي يا سازمانها
و اختالفات عمده اي را در جنبش پديد آورد. گرديده اند و تكثر مي تواند زمينه ساز تضادها باشد  اما،اين تنوع

و، تاريخچه حركت ملي نشان داده است اشخاص خارج تا زمانيكه دانشگاه تحت نفوذ گسترده گروهها، احزاب
 نيز نشان مي دهد عصرجواقعيت جهان خار. دانشگاه قرار نگرفته است هميشه انسجام خود را حفظ كرده است

و به راه انداختن جرياني كه همه جديد تمام جوامع را به گروههاي مختلف با عاليق متنوع تقسيم كرده است
و گروهها را حركت ملي آذربايجان نيز در اين فضاي. شده است تامين كند غير ممكن بطور كاملمنافع افراد

و بي اراد با. گي گرديده استهمتنوع دچار سردرگمي  مي درك اين واقعيت ها معتقدندانديشمندان جهان نو
و به فكر هماهنگ . ردن اين عاليق به جاي يكي كردن آنها بودكبايست تفاوت ها را به رسميت شناخت

مي.ن مسئله داردانديشه پلورليزم ريشه در اي دانشگاه به عنوان فضايي متكثر نمونه عالي است كه دانشجويان
و همكاري در عين تفاوت حياتي ترين نيازمندي  و ايجاد فضاي نقد سازنده بايست با تمرين تحمل ديگران
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در مخالفت پلوراليسم در اصل: با بحث در باب پلوراليزم عنوان مي داردبيننده.م. حركت ملي را پاسخ گويند
و هرگونه وحدت در عرصه"بيگانه انگاري" و اجتماعي را مورد شكل گرفت و اشكال فرهنگي ي حقيقت، ارزش

و با توجه به امور ) Particular(به امر خاص ) Universal(پلوراليستها در مقابل امر عام. نقد قرار داد روي آورده
و ارزش ويژه به نوعي تنوع در عرصه رسي حقوق با اصوالً پلوراليسم در عرصه.اند يدهها ي سياسي در مخالفت

و يا گروه.ي كل گرايانه هگلي شكل گرفت ايده و تكثر در جامعه هيچ قدرت پلوراليستها با تأكيد بر تنوع
و حاكميت بر جامعه محق ندا و لذا به ايدهنواحدي را در نمايندگي وي تقسيم قدرت در حيطه سته ي سياسي

و رفتارهاي اجتماعي در حيطه ارزشچندگانگي و اجتماعي روي آوردند ها با.ي فرهنگي پلوراليستها
و هويت شكني هويت شالوده و يگانه، تعلقات و مكانيزم هاي واحد هاي گوناگون در جامعه را مورد توجه قرار داده

و به رسميت شناختن آن  در عرصه سياسي به نوعي تمركز پلوراليسم. ها پيشنهاد دادند مختلفي را براي شناسايي
و منابع در ميان گروه و تقسيم قدرت مي زدايي . انجامد هاي مختلف جامعه

و آگاهي در و فاقد مهارت و هماهنگي با مشكل روبرو هنگام واقعيت اينست كه انسانهاي ضعيف همكاري
و اطرافيان پيدا مي كنند و برخورد شديدي با محيط و تضاد رسيدن به مرحله اي كه بتوان در براي. مي شوند

و مهارت  و منطقي اقدام نمود مي بايست فرهنگ سازي، آگاهي دهي عين تكثر صداها به صورت هماهنگ
و عاقبت بين در حركت ملي. يابي گسترده اي در پيش گرفت واقعيت اين است كه كمبود انسانهاي قدرتمند

و اكثر مردمان شرقي باعث اتالف بيهود و جنبش ها گرديده استآذربايجان و انرژي حياتي ملت ها .ه وقت

 مبارزه براي حق

و اقبال همه ملت ها به آن و مبارزه با تبعيض نژادي در سراسر جهان با گسترش گفتمان حقوق بشري
و ايدئولوژي هاي مبارزه نيز از آن تاثير پذيرفته اند آ. مباني و بويژه جنبش دانشجويي ن با حركت ملي آذربايجان

و نژادمدارانه به آن محتوايي حق مدارانه داده اند هم اكنون جنبش دانشجويي. تعديل خواست هاي قوم
و مبارزه با  آذربايجان خواست هايي دارد كه در قالب حقوق بشر، حقوق اقليت ها براي حق تعيين سرنوشت

و هرگز رنگي از برتري نژادي يا  و تبعيض نژادي طرح مي گردد . بيگانه ستيزي در آن ديده نمي شودآپارتايد
و تكامل مي باشد .اين گفتمان رفته رفته درحال پيشرفت

 خواست هاي آذربايجان مركز يا تهران مركز؟

و گروههاي مختلفي در آذربايجان فعاليت مي كنند كه داعيه دار دفاع از همچنانكه ذكر گرديد جريانها
حر. حقوق آذربايجان هستند و تكثر گروههاي مدعي چيست؟ تكليف فعالين  كت ملي در اين تعدد

و ايده آل هاي آنان را به دو گروه تقسيم مي كنيم آل: گروهها و سازمانهاي با ايده گروه اول شامل افراد
مي. هاي تهران مركز است و اگر امتياز يا حقوقي براي آذربايجان اين افراد اصل را منافع ايران قرار مي دهند

كه. طر نفعي است كه به مردم يا دولت ايران مي رسدخواهند بخا و سلطلنت طلب مثل اكثر گروههاي حاكميتي
و فرهنگي را توصيه مي كنند اين گروهها هرگز جزو. براي جلوگيري از تجزيه ايران، دادن امتيازات اقتصادي

و ايده. دولت ايران مي گذارند- جنبش ملي آذربايجان نيستند چراكه اصل را بر منافع ملت گروه دوم با انديشه ها
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را. آل هاي آذربايجان مركز است براي مثال گروههايي در آذربايجان وجود دارند كه صالح آذربايجانيان
هر چند كه اين ديدگاهها اكنون طرفداري. برقراري دولت سانتراليستي با دادن حقوق به آذربايجانيان مي دانند

ر ا ملت آذربايجان قرار داده اند مي توان با اندكي تسامح آنها را هم جهت با ندارند اما به خاطر اينكه اصل
پس معيار آذربايجان مركز بودن خواست ها يا تهران مركز بودن خواست ها مي تواند خطوط. حركت تعريف كرد

و جنبش دانشجويي آن باشد و طرفداران حركت ملي گاه تبريز براي مثال در دانش. راهنمايي براي جدايي فعالين
دانشجويان اين دانشگاه با ابداع واژه آذربايجانچي. گروههاي متعددي در مورد مسائل آذربايجان فعال هستند

هرچند كه ميللتچي ها در درون. توانستند پوششي گسترده براي تمام فعاليت هاي آذربايجان مركز ايجاد نمايند
و سازماندهي خود را دارند اما با و همكاري الزم اين جبهه جمع ها و اشخاص آذربايجانچي تعامل  تمام گروهها

. را مي كنند

 دانشگاه آبستن انسان مدرن آذربايجاني

و بالطبع آذربايجاني از از"انسان"تعريفي كه انسانهاي شرقي "بنده خدا" ارائه كرده اند چيزي بيشتر
ب. نيست يني خود قرار دادند، تصاوير سنتي از انسان با ظهور ديدگاههاي اومانيستي كه انسان را محور جهان

ديدگاههاي ليبراليستي بخصوص از نوع كالسيك آن با فردگرايي مفرط بعد ديگر او را كه توسط. درهم شكست
و نقش مي خورد به فراموشي سپردند و سوسياليست. اجتماع ساخته و بويژه كمونيست ها مكاتب مختلف چپ

در دهه هاي اخير از سنتز تفكرات.و اجتماع فرديت انسانها را پايمال نمودندها نيز با اصالت دادن به طبقه
و اجتماعي اين موجود  و اجتماع محور تعاريف متعادلي از انسان حاصل شد كه هويت فردي اومانيستي فرد محور

 خلق آذربايجان، در جامعه آذربايجان نيز پس از تعاريف متنوع همانند عضو. بي انتها را بهتر تصوير مي نمايد
 در حال نهادينه"انسان آذربايجاني"شهروند ايراني، عضو امت اسالمي يا ملت ايران تعريف بسيار چشم نواز

و. شدن است و تئوريزه نمودن اين مفهوم نشان مي دهد انديشمندان جوان آذربايجان با كنجكاوي خود شناختن
و اجتماعي. انسانهاي ملت خود را زير ذره بين قرار داده اند در اين مفهوم انسان آذربايجاني از هر دو جنبه فردي

و چالش. مورد كنكاش قرار مي گيرد و جامعه گرايي، سيستم زيست شناختي، هويت سنتي نظام ارزشي، فرديت
و-هاي آن با هويت مدرن وي، هويت انساني . مي تواند محور اين بحث ها باشد... آذربايجاني

. بايجان با مشاركت دادن فعالين در جنبش فرايند جامعه پذيري آنها را متاثر مي سازدجنبش دانشجويي آذر
اگر قبال انسان آذربايجاني تحت هدايت نهادهاي سنتي اين فرايند را طي مي كرد هم اكنون در پرتو انديشه

 چندصدايي دانشگاه جامعه آذربايجان اين هديه را وامدار سيستم. هاي ناسيوناليستي مبارزي دموكرات مي شود
.مي باشد

و وظيفه  احترام به استقالل جنبش دانشجويي؛ نگراني

و در همه مقاطع تاريخي نگراني از وابستگي جنبش دانشجويي به جهان در همه جنبش هاي دانشجويي
و جريانهاي خارج دانشگاه وجود داشته است جنبش علت اصلي اين نگراني از بين رفتن كاركرد انتقادي. احزاب

به علت اينكه دانشگاه مستعد حركات.و خارج شدن جريانات از دايره نقد دانشجويان عنوان گرديده است
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و گاها افراطي است ازاحساسي ببعضي و تشكيل گروه هايا احزاب سياسي و به قصد نوچه پروري  چشم طمع
استفاده احزاب اصالح طلب از دانشجويان سوء. فشار براي چانه زني با قدرت مستقر از آن سوء استفاده كرده اند

و اهرمي براي گرفتن امتياز از جناح  و جنبش دانشجويي ايران به عنوان گروه فشار جهت داشتن برگ برنده
،دانشجويان در اوايل انقالب با وابستگي افراطي به احزاب. محافظه كار باعث نابودي اين جريان دانشجويي شد

و عده اي از همين دانشجويان با حمايت نيروهاي افراطي خارج دانشگاه به دانشگاه را تبديل به پادگ ان نمودند
و انقالب فرهنگي كردندآترسفا از. مريكا حمله نمودند همين دانشجويان در دوران اصالحات با ابراز پشيماني

. شجويان كردندخود در پيشاني آن قرار داشتند، اقدام به نفوذ بر روي نسل جديدي از دانكه اقداماتي 
.استقالل جنبش دانشجويي آذربايجان از دو منظر قابل طرح است

به) الف .تهران كه تقريبا همواره وجود داشته استاستقالل از جريانهاي وابسته
و رعايت كردن حريم)ب و احزاب داخل حركتدانشجو .دانشگاه از سوي فعالين

و هيچ حزب كارآزموده دانشجويان هرگز نبايد فراموش كنند كه عضو و باتجربه است حزب يك كادر ماهر
اكثر فعاليت احزاب در داخل دانشگاه نه در جهت. اي از دانشجويان بي تجربه دوره ليسانس عضوگيري نمي كند
و جريان سازي است ي حركت ملي حياتنويسنده هرگز نمي خواهد نياز. عضوگيري بلكه در جهت جذب طرفدار

و خارجبه احزاب را انك و با جريانات سياسي داخل  ار كند اما دانشجويي كه هنوز ابتدائي ترين مسائل را نياموخته
دانشجو مي بايست دوران دانشگاه را صرف. آشنايي ندارد چگونه مي تواند وظيفه يك كادر را انجام دهدحركت

و احز و پس از شناخت جريانها و رفتاري خود كند اب مختلف در فضايي عاري از افزايش اندوخته هاي فكري
اين پيوستن به احزاب مي تواند بعد از فارغ التحصيلي يا ادامه تحصيل در مقاطع باالتر. تعصب به احزاب بپيوندد

به. اتفاق بيافتد اگر هر حزب سياسي بخواهد طرفداران خود را داخل دانشگاه جذب كند در اينصورت دانشگاه
در كل جنبش دانشجويي آذربايجان جزئي از حركت ملي آذربايجان است.شدميدان رقابت احزاب تبديل خواهد

و هرگز جزء نمي تواند از كل مستقل باشد بلكه منظور از استقالل جنبش دانشجويي، احترام گذاردن به 
و رقابت جهت الحاق وي به و عمل را پيدا نكرده است دانشجويي است كه هنوز توانايي الزم جهت تشخيص

ط و سرانجام اشتباهات جبران ناپذير براي گروه و وابستگي فكري رفداران باعث ايجاد تعصب بي مورد در وي
و حركت ملي  شوي و گروههاي كوچك دانشجويي مي توان.دخواهد د اولين تمرينهاي تشكيالتينسازمانها

 هاي سياسي براي بعضي از تشكل تجربه جنبش دانشجويي ايران نشان داده است كه متاسفانه.شدن باشند
و برخورد بين دانشجويان پديد مي آورند تا دانشجوي موفقيت در ايجاد هويت حزبي خود به عمد فضاي تعصب

و ديگران را بيگانه انگارد و جنگ كركري هويت آنها را دروني نمايد بعد از اين. مورد نظرشان تحت فشار رقابت
ن-مرحله دانشجو هويت خود را فالن و بجاي فعاليت تشكيالتي براي اهداف چي تعريف مي  براي حركتمايد

در اين شرايط معموال تشكيالت به عضو خود پيشنهاد مي كند تا از ديگران. تشكيالت مربوطه كار مي كند
و بيماري بيگانه ترسي  و رفته رفته به فرقه اي شبه مذهبي كه تعصب شديدي به گروه خود فاصله بگيرد

و مصادره گري اين دانشجويان.دارد تبديل شودشديدي  و توام با تعصب  ديگران نيز در مقابل رفتار دگم
و اين به طور مضاعف بر شكل گيري هويت جديد در قلب حركت كلي كه واكنش متقابلي نشان مي دهند

و. تاثير مي گذاردجنبش دانشجويي جزئي از آن است و بخصوص دانشجو بايد استقالل فكري هر فرد نرمال
و تعصب.نه در حركت ملي وجود داشته باشداني خود را حفظ نمايد تا قدرت نقد منصفروا تجربه مجاهدين خلق
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چشم بسته آنها به فرد فاسدي همانند رجوي كه از بيماري رواني نيز رنج مي برد نشان از ساخته شدن
.انسانهايي بيمار در فرايند دروني كردن ارزشهاي مجاهدين خلق دارد

ه يچ حزبي در حركت ملي تاكنون آنچنان افراطي عمل نكرده است كه كليت حركت به مخاطره البته
و همواره روح عقالني بر حركت ملي حاكم بوده است بر.بيافتد  تجربه حركت ملي نشان از اولويت منافع ملي

و در هر برهه اي اشتباهي از سوي گروهي يا افرادي روي داده عقالنيت حاكم بر حركت آنرا منافع گروهي دارد
.اصالح كرده است

و ايران  مقايسه عملكرد جنبش دانشجويي آذربايجان

و آذربايجان تفاوتهاي بارزي را نشان مي دهد كه در زير به اهم آن به مقايسه بين جنبش دانشجويي ايران
.شود صورت گذرا اشاره مي

شد با حمايت1373جنبش به سكوت رفته دانشجويي ايران از سال•  ارگان هاي دولتي دوباره فعال
اين در حالي بود دانشجويان آذربايجاني نه با دعوت. آغاز گرديد1368ولي جنبش دانشجويي آذربايجان از سال

و احساس وظيفه ملي خود را وارد جريانات اجتماعي آذربايجان نمودند .بلكه بنابه مصلحت جمعي
و به منظور جنبش دانشجويي ايران، با توجه به ماهيت• و رانت خواري خود در شكل يك حزب دولتي

و ارزشي خود عدول به دست گرفتن قدرت فعاليت مي و در مواقع بحراني معموالً از جايگاه دانشجويي نمايد
و خودجوش است آن. نموده است در حاليكه ماهيت جنبش دانشجويي آذربايجان، مستقل، مردمي نمونه بارز

وفعاليت انجمنها وجامع و حضور در قدرت آنها در جريان دوم خرداد ...ه هاي دانشجويي در هسته هاي گزينشي
البته بودند هسته هاي فعال غيردولتي كه در اين سالها فعليتي از خود نشان داده اند ولي آنها نيز نتوانسته. است

. اند پايگاه اجتماعي قوي در ميان دانشجويان داشته باشند
و آرمانهاي خود، اين جنبش همواره به دليل عدم تعريف•  دقيق جنبش دانشجويي ايران از خواستها

وو60سيطره چپ افراطي در دهه. دچار روزمرگي در سياست شده است مطرودين در دهه نفوذ نهضت آزادي
ه در حاليكه جنبش دانشجويي آذربايجان به دليل اينك. در فعال ترين شاخه دانشجويي مويد اين مطلب است70

.خود مولد فكري نو وپيشتاز تحوالت اجتماعي بوده است از اين خصلت روزمرگي مبراست
ي انديشه را بازي مي كند• و هم پديد آورنده بنابراين. دانشجوي آذربايجاني چون خود هم نقش نخبه

و آرمانهاي خود به جامعه علي رغم كاستي هاي ناشي از نبود تريبونهاي مناس ب تا حدودي در انتقال خواستها
.موفق عمل كرده است

مثال موردي آن مقايسه. مميزه بارز جنبش دانشجويي آذربايجان واقع گرايي وماهيت اصالحي آن است
و جريانات طرح و، اعتراض به كشتار مسلمانان در قره" فاصله اجتماعي"بحران كوي دانشگاه تهران وتبريز باغ

. انتخابات دوره پنجم مجلس تبريز است
درد  چون عرصه را براي خود باز ديدند به پشتوانه نيروهاي خارج از 1378 تير20و18انشجويان ايران

و به سطحي رساندند كه حتي نيروهاي افراطي پشت ـ رفته خواستهاي خويش را باالتر برده دانشگاه رفته
ب ه دست آورده خواسته هاي صحنه نيز خود را كنار كشيدند، اما دانشجوي آذربايجاني هيچگاه در فرصتهاي
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و حفظ منافع ملي آذربايجان.خويش را از منطقي كه به آن استوار است فراتر نبرده است  او خواهان سعادت ملي
در. است اين تاكيد بر اصول، باعث به وجود آمدن روحيه سازش ناپذيري براي دانشجوي آذربايجاني شده كه

(مواقعي هزينه اين جنبش را باال برده است )مرندلي، آراز.

 جدائي از جنبش اصالح طلبي

و درست زماني كه احزاب اصالح طلبي چون جبهه ي مشاركت به سبب الزامات مشاركت در يك ائتالف
و انگيزه اي در ساختار اقتدارگراي نهاد قدرت، در دروني الزم براي انجام اصالحات ريشه نداشتن اراده، اعتقاد
گرايي نبود اين به معناي مخالفت با حزب. د، جنبش دانشجويي راه خود را جدا كردتشكيالت خود منجمد شدن

و انجماد گريز  و دموكراسي است، بلكه حفاظت از خصلت سيال كه تحزب خود سنگ زيربناي هر نوع آزادي
.بود

فاصله جنبش دانشجويي آذربايجان پس از مشاهده ناتواني جريان اصالحات در احقاق حقوق اقوام از آن
و خواسته زيرا آرمان. گرفت و اقتدارگرايي نمي ها دو. گنجيد هاي آن ديگر در قالب دو گفتمان اصالح طلبي

به: جرياني كه شگفتا درباره مسئله مهم اقوام ديدگاه مشتركي داشتند و باور حفظ سيطره آهنين مركز،
بي اسطوره تد رحمانه هايي كه تنها از راه يكسان سازي ميي فرهنگي در. يابد اوم حيات اينك جنبش دانشجويي

نه15خصوص احياي هويت آذربايجاني خويش مطالباتي دارد كه اصل   قانون اساسي ديگر كف آن است
)طاها، آراز(.سقفش

 جنبش دانشجويي كردي پابه پاي جنبش دانشجويي آذربايجان

و عشايري خاصي كه داراس ت در سالهاي قبل انقالب دانشجويان كردستان به خاطر شرايط اجتماعي ايلي
از اينرو سخن گفتن از جنبش دانشجويي كرد در سالهاي قبل از انقالب. زيادي در دانشگاههاي كشور نداشت

تنها فعاليت چشم گير در اين.و حتي تا زمان دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني راه به جايي نخواهد برد57
و تهران توسط حزب دموكرات كردستان در سالهاي دوره تشكيل اتحاديه دانشجويان كرد  دانشگاههاي تبريز

در ضمن اينكه موسسان بزرگترين. قبل انقالب مي باشد كه اعضاي آن انگشت شمار بوده است حزب چپ
مبارزه در كردستان در سالهاي قبل. دانشگاههاي ايران بوده اند50و40كردستان همگي از دانشجويان دهه 

و اين باعث اختالف دهه هفتاد  و تشكيالت هاي كمونيستي مي شد منحصر به درگيري هاي قبيله اي، احزاب
و. شديد بين نيروهاي فعال كرد شده بود هزاران تن در اين درگيريهاي داخلي جان خود را از دست دادند

ن و قدرت هاي بين الملل از اين شرايط اختالف براي پيش برد اهداف خود هايت استفاده را كشورهاي منطقه
و اختالف مذهبي را نيز به اين. نمودند پس. افزود مشكالتعالوه بر اين مي بايست اختالف زباني بين كردها

حلبچه انفعال نسبيو با برپايي مراسم يادبود شهداي68از دهه ها مبارزه پرهزينه در كردستان در سال
و همين تجربه كارهاي گرو بر رشد كمي فعاليتهاي آينده هي پيش درآمديدانشجويان كرد به سرآمد

شد76دانشجويان از دوم خرداد كه. به بعد و تاسيس كانونهاي از اين زمان بود فزوني نشريات دانشجويي كردي
 به بعد رشد كيفي فعاليتهاي80از سال. مرده جامعه كردستان گذاشت دانشجويي اثرات عمده اي بر فضاي نيمه
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از دانشجويان كرد نمود و همفكري دانشجويان كرد دانشگاههاي ايران  بيشتري پيدا كرد كه احساس همگرايي
پزشكي در دانشگاه علوم"وحدت"تالش براي تاسيس تشكل سياسي. مصداقهاي اين رشد كيفي ميباشد

نشريات دانشجويي تهران، تالش جهت تاسيس كانون نشريات دانشجويي كردي سراسر كشور در نمايشگاه
و آكادميك81ن درسال تهرا و"نظير(، چاپ نشريات علمي اتحاديه دمكراتيك"، تاسيس ...)راقه، نويسا،پرسيار

مي"دانشجويان كرد دانشگاههاي ايران . باشندو اخذ مجوز خبرگزاري دانشجويان كرد همگي مويد اين نكته
 نشريه دانشجويان كرد،روانگهدر نشريه» مفهومي نظري« جنبش دانشجويي كرد به مثابه80همچنين در سال

و در شماره هاي بعدي تعريف چارچوب نظري براي آن دانشگاه علوم پزشكي تبريز مورد بحث قرار گرفت
دانشجويان كرد خسته از درگيري هاي حزبي در سالهاي اخير با روي آوردن به فعاليت هاي. پيگيري گرديد

و با محور قراردادن گفتمان حقوق بشري فعا با ظهور. ليت خود را از فعاليت دهه گذشته متمايز كردندمدني
و سوريه از طرف اين حزب.ك.پ و ايجاد شاخه هاي ايران، عراق  فعاليت هاي دانشجويي نيز بار ديگر،ك

و عضوي. تحت تاثير احزاب كرد قرار گرفت اما در كل عليرغم نفوذ احزاب كرد بر روي حركات دانشجويي
ان اين حركت تمام سعي خود را در مستقل نگه داشتن آن به كار مي برد تا جنبش گيري از بين دانشجوي

و اختالف داخلي افروخته است به  دانشجويي نوپاي كرد كه اميدهاي زيادي را در دل ملت خسته از جنگ
.سرنوشت تاسف بار احزاب آن تسليم نگردد

و آسيب شناسي جنبش دانشجويي از زبان  فعالينراهي كه آمديم؛ نقد

 خرداد1تاكنون سعي نموديم تصويري تحليلي از روند سير جنبش دانشجويي از بدو پيدايش آن تا قيام
جن. ارائه دهيم  اما هيچ اقدامي.شي كه خود سازنده آن بوديم ياري خواهد رساندباين تصوير ما را در شناخت

و علمي در اصال و آسيب شناسي سازنده و كاستي هاي جنبش نمي تواند به اندازه نقد و بازنگري ضعف ح
صفحات پاياني اين مقاله را به اين بحث مهم از زبان فعالين جنبش دانشجويي آذربايجان. تاثيرگذار باشد

مواردي كه از اين پس خواهند آمد از اينرو اهميت مضاعف دارند كه از زبان خود بازيگران. اختصاص داده ايم
: شده است، به گونه اي كه مي توان آنرا خودانتقادي جنبش دانشجويي ناميدجنبش دانشجويي آذربايجان جاري

و صالحيت جنبش دانشجويي خطري بزرگ براي جنبش محسوب مي شود-١ . انتظارات خارج از توانايي
را نگرو كالننگرانديشمندان با دسته بندي جنبش هاي اجتماعي به جنبش هاي خرد ، جنبش هاي دانشجويي

حركت ملي آذربايجان با داشتن اهداف سياسي، فرهنگي،. دسته بندي مي كنندنگري خردجزو جنبش ها
و با درگيركردن تمام اقشار يك ملت جنبشي كالن و اقتصادي طبيعي است. محسوب مي گردد نگراجتماعي

و ارائه آلترن اتيو براي قدرت كه حركت ملي بايد احزابي داشته باشد تا جريان مبارزه سياسي براي چالش با قدرت
در،استيالگر از طريق آنها پي گيري گردد و ارائه برنامه براي  اما جنبش دانشجويي هرگز وظيفه چالش بلندمدت

و شعور ملي، ايجاد زمينه براي كسب. دست گرفتن آنرا عهده دار نيست وظيفه اصلي دانشگاه ترويج بيداري
و رفتاري، نقد حر و اندوخته هاي فكري و آماده كردن دانشجويان براي فعاليت در خارج مهارت هاي كت ملي

و گروههاي ديگر در حركت ملي نيز. دانشگاه است هر چند كه همه اين وظايف در انحصار دانشگاه نيست
. مسئوليت هاي خود را در اين زمينه دارند
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و سهل الوصول بودن دانشگاه براي بعضي از تشكيالت ها جهت سربازگيري-٢ از نبود احزاب
و دانشگاه با حزب سياسي اشتباه  دانشجويان جديدالورود باعث گرديده تا فشار غير متعارفي بر دانشگاه وارد گردد

و تبديل دانشگاه. گرفته شود و تئوريزه كردن دخالت بي جا در دانشگاه تشكيالت هاي حركت ملي بجاي توجيه
و سازما  سال15ندهي دانشجوياني باشند كه در بيش از به صحنه رقابت غير اخالقي مي بايست به فكر جذب

و ايجاد شاخه هاي دانشجويي در دو سال اخير باعث سرازير. اخير از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند روند دخالت
وه است؛شدن اختالفات بيرون دانشگاه به دانشگاه شد  جايي كه فعالين با آرمانگرايي ويژه اي فعاليت مي كنند

و. رفتارها از حركت ملي دلسرد مي شوندبا ديدن اين پروري مريددر دو سال اخير روند دخالت در دانشگاهها
و ركود شديدي روبرو شود . باعث گرديده است تا پروسه اويانيش با مشكالت

و سياست-٣ و فعلي جنبش دانشجويي حركت ملي آذربايجان است غرور زدگي از جمله آفتهاي خطرناك
شدكه در صورت عدم چا به. ره آن، كل حركت با مشكل روبرو خواهد و بيماري از بيرون دانشگاه البته اين آفت

آن. آن درز كرده است كه جنبش دانشجويي بايد از آن دوري گزيند فعاالن اين جنبش بايد بدانند راهي كه در
غاند، راهي مقدس با خواستهقدم گذاشته جنبش. رور حركت كردهاي واالست كه هرگز نبايد در اين راه با

و انديشه بيدانشجويي حركت ملي آذربايجان بايد منتقد باوجداني باشد كه به تمامي مسائل ميها - طرفانه نگاه
و حرمت شكني نمي . كند؛ در اين صورت است كه جايگاه واالي خود را حفظ خواهد كردكند

در بعد از فارغجنبش دانشجويي حركت ملي آذربايجان داراي بيشترين ريزش نيرو-٤ التحصيلي فعاالنش
و هوادار اين جنبش در دانشگاهها، بعد از فارغ. كل حركت است التحصيلي كمتر در قالب يعني نيروهاي فعال

اگرچه اين مشكل در تمام جنبشهاي دانشجويي وجود دارد، ولي. پردازندحركت ملي آذربايجان به فعاليت مي
. گردددار نميگي ممتازي است كه اعتقاد راستين به آن با تغيير شرايط خدشهملي بودن حركت در آذربايجان ويژ

و تبيين خواستهبه نظر مي و هواداران اين جنبش به درستي صورت نميآيد انتقال گيرد كه در ها براي فعاالن
و در كل حركت ملي آذربايجان است كه در تئوريزه نمودن  اين حركت اين بين مشكل اصلي در بيرون دانشگاه

و بايد در اين راستا گامهاي سريعي برداشته شود (با لحاظ واقعيتهاي زماني غفلت كرده است )آراز،صادقي.ا.
مي. جنبش دانشجويي، جنبش يكدست اجتماعي نيست-	 و بيش وقتي از جنبش كارگري بحث شود كم

و همه اينها عاقبت در يك موقعيت قرار مي ند، هر چند كه در سطح دستمزد گير جنبش اجتماعي يكدستي است
و عقايد متفاوتي دارنددانشجوها از اقشار مختلف. با هم فرق دارند . رويكردشان به زندگي مختلف است. بوده

دوران.سازگاري آنها با يكديگر به زمان نياز دارد. اند هاي مختلف با دنيا روبرو شده افرادي هستند كه به گونه
ميدانشجويي دوراني گذراست  مي. رودو پس از پايان اين دوره دانشجو آورند ولي اين دانشجوها تجربه بدست

مي تجربه و به نسل بعدي دانشجويي منتقل نمي ها از بين از. شود رود جنبش دانشجويي مجبور است همواره
با. نقطه صفر شروع كند و خاطرات فعالين سابق دانشجويي مي تواند ذخيره اي ارزشي در اختيار انتشار انديشه ها

و سازمانهاي. آناني كه از صفر شروع مي كنند قرار دهد و مركزيت به تشكل ها عالوه براين با انتقال محوريت
.دانشجويي مي توان وابستگي به اشخاص را كاهش داد

و استراتژيهايي قابل-٦ با ) Flexible(انعطاف لزوم توجه بيشتر به تئوريزه كردن حركت، ارائه تعاريف
و زمان،ش و در عين حال منطبق با منافع ملي رايط جامعه ها بازخورد در اين صورت روش. روحيات نسل جديد

و. اجتماعي مناسبي خواهد داشت و شرايط آنان آرمانگرا بنابراين، با اينكه دانشجويان بنا به اقتضاي روحيات
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ميآل ايده و واقع گرا ـ استمرار حركتي توأم با بيني شرايط باشد، ليكن تعديل اين تفكرات ـ بنابر نياز حركت
.موفقيت حداكثري را دوام خواهد بخشيد

و محافظه-٧ هاي كارانه طيفپيشروان جنبش دانشجويي بايد خطوط قرمز را در ميان رفتارهاي افراطي
و اگر اين امر محقق نشود در به كاهش انگيزه شجو در هاي بيشتر مشاركت اقشار داندانشگاهي تعيين كنند،

مي. ها خواهد انجاميددانشگاه و فعاليت بنظر هاي جنبش دانشجويي ما به اين شكل رسد تا موقعي كه ساختار
و ناقص خواهيم داشت در. ادامه پيدا نمايد، جنبشي محدود وظيفه فعالين دانشجويي ايجاد تغييرات بنيادي

)آراز،سلطاني.(ساختار اين جنبش است
اع-٨ و سرنوشت در سالهاي اخير بي و جامعهتنايي به سياست و آذربايجان گسترش يافته خود  در ايران
اكثر دانشجوياني كه در چند سال اخير وارد دانشگاه شده اند در نقطه مقابل دانشجويان سالهاي پاياني. است

ع. دهه هفتاد كه به سياست زدگي محكوم مي شدند، از سياست گريزانند امل مهم اين رفتار دانشجويان از دو
:سرچشمه ميگيرد

و توجه) الف و جهان باعث شده است، عافيت طلبي و رفاه طلبي در جامعه ايران گسترش فرهنگ مصرفي
و رفاه دغدغه اصلي دانشجويان باشد و شغل .به زندگي شخصي

كاظ گرديده باعث محافاجراافزايش هزينه فعاليت كه به عمد از سوي حكومت بعد از قيام خرداد)ب ريه
. در دانشجويان جديد شده است

و از اينرو فضاهاي عضوگيري)ج و مراسم هاي دانشجويي تعطيل شده اند بسياري از تشكل ها، نشريات
.در اين فضاي جديد دانشجويان مي بايست روش هاي جديدي را ابداع كنند. بسيار محدود شده است

ن)د تيجه رسيده اند كه فعاليت هاي مردمي هيچ عده اي متعاقب فشارهاي روز افزون حكومت به اين
و يا دخالت نيروهاي خارجي هستند و از اينرو منتظر منجي .تاثيري در سرنوشت ملت آذربايجان نخواهد داشت

و ايدئولوژي-٩ دو. هاست اين گونه جنبش گرايي دو آفت به هم پيوسته ناكجا آباد زدگي ايدئولوژي در
مي نخست زماني كه آرمان. شود حال، عليه خود تبديل مي كند دسترس ناپذير باشند، دوم زماني هايي كه تبليغ

مي در صورت اول ايدئولوگ. ها به قدرت برسند كه ايدئولوگ ها درست در جبهه متضاد آرمان هاي خود قرار
و در صورت دوم ايدئولوگ مي گيرند آن. دارند ها بساط خودكامگي جديدي را برپاي و ايدئولوژي به رغم كه گرمي

و اقدام را فراهم مي مي آورد، به نوعي مطلق شور الزم براي عمل به. انجامد انديشي مطلق انديشي نيز آنگاه كه
مي صحنه و خودكامگي افسارگسيخته را در بطن عمل فوران كند، ناشكيبي سياسي، عدم تحمل آراي ديگران

نيافتني هاي دستآلي عينيت به سوي ايده عي را از حيطهناكجا آباد گرايي نيز، فعال گري اجتما. پرورد خود مي
و عقب. راند مي و برقراري به ديگر سخن، مبارزه بايد در پي اهداف عيني، همچون رفع تبعيض، ناداري ماندگي

و تالش براي استقرار حق تعيين سرنوشت باشد و آزادي به. حكومت رفاه، دمكراسي نه آرمان هاي مطنطني كه
مي جاد بهشتادعاي اي چون كسي كه ايجاد بهشت براساس. گيردِ برين در زمين خاكي مورد پيروي قرار

ها هاي موهوم را بشارت دهد، به احتمال زياد در زمين جهنم بپا خواهد كرد، امري كه در اغلب انقالب آرمان
مي. است اتفاق افتاده هاي دموكراتيك، پذيرش از روشتواند با اجتناب از آن، صرفا با استفاده جنبش دانشجويي

)،آرازطاها(.تكثر سياسي به مبارزه بپردازد
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 سون سؤز يئرينه

 آذربايجان اؤيرنجي گونو؛ارديبهشت 19

آذربايجان اؤيرنجي حركاتي ماهييتي حاقدا بير اؤنملي سورو وار؛ هانـسي اؤزلليـك لـر بـو حركتـي ايـران
و يا باشقا دئيـي  ه هانـسي نـدن لـره گـؤره– تئـرمين"اؤيرنجـي حركـاتي"ش لـه اؤيرنجي حركتيندن آييرير؟

 كلمه سي اكلنير؟"آذربايجان"
: بير سورويا ايكي آچيدان جواب وئرمك اوالر

و اوغروندا موباريزه يـه گيردييـي حـاقالري ايـران اؤيرنجـيسي آذربايجان اؤيرنجي-1 نين تمل ديرلري
ح. يال فرقلي گؤرونور حركاتي و دورمونـا باخـاراق سـول، ايرانچـي،50ركاتي كئچن ايران اؤيرنجي  ايلده زمـان

و اؤز توپلومونون سـنتي ديرلـري ايلـه سـنتز ائتديكـده فـارس ايسالمچي، ليبراليسم آخيم الريندان تاثير آليب
و ايسالمي حركت! استيالسيني قورويا بيلن ايدئولوژيك حركتلرين اوزانتيسي اولوب دور  و ديني سول لر طبقاتي

و ايرانچي حركت لر ده فارس سؤيچولوغونو اؤز ايدئولوژي لري كيمي قبول ائـديب وباريزهم . لـر ني تمل توتوب
ين اوسـتون بيـر لري ده دونيادا ليبراليسم سينده ايراندا ياشانان تهران مركز اؤيرنجي حركت ايل سوره15كئچن

و آزادليقالري بوتون دوروما گلدييي ائتگيسينده فردي حاق  و حـاقالرين ياتـاغي كيمـي رئكـالم الر  آزادلـيقالر
!لرائديب

 حاقالرين چرچيوسينده تانيم اليب"ميللي"و"بشري-فردي"آذربايجان اؤيرنجي حركاتي اؤز حاقالريني
و اؤزلليكله كيالسـيك ليبراليـسم دوشـونجه!و ايران حركاتيندان آييرا بيلميشدير لـري، بوحركته گؤره ليبراليسم

لرينه گؤره فارس ميللتي ايستيالسي دورمونداو فردي حاقالري فلسفي باخيمدان تمل قبول ائتديكوطنداشليق
و اونون اؤيرنجي قولو! النا بيلر يالنيز قوندارما بير حكومته سونوج  "ميللـي"و"فردي"آذربايجان ميللي حركتي

و هـر ايكـي يؤنـده آذربايجـان ده ايره آزادليغي برابر سويه يـي الر اؤز موقـددراتيني تعيـين ائتمـه-ليلي سوروب
!ديرآماجالييب

. آذربايجان اؤيرنجي حركاتي پراتيكده ده اؤز ايستيقالليني ايـران اؤيرنجـي حركاتينـدان قورويـوب دور-2
و اونوال باغلي فعاليت و آذربايجان اؤيرنجي حركت بيليم يوردالردا گئدن كيمليك آراييشي لرينين ايكي لر، ايران

.ي حركت اولدوغونو ثبوت ائديرآير
و اؤزل ايچري آذربايجان اؤيرنجي حركاتي بو ندن لييه ماليـك اوالن بيـر موسـتقيل لره گؤره بير باغيمسيز

! دير، اما بو آييرليغي ايكي يؤندن سيمبليك بير فضا دا گؤسترگه يه قويـا بيلـردي حركت كيمي اؤزنو تانيتديريب 
ائبيرينجي و سيمبلسي اؤزونو تئوريزه و ايكينجي سي اونو تانيماليان اؤزل سيمگه . الردان يارديم آلماقالتمكله

و. اؤيرنجي حركاتي كئچن اوچ ايل ايچريسنده بونو باشارميشدير حركتي ثبت ائديب وتانيماليان كيتـابالر
و   ائتمكله سمبليكو اؤيرنجي گونو قبول-1374 ارديبهشت19مقاله لر بوحركتي تئوريزه ائديب ثبت ائتميشدير

و نمادالر. ده ده باشقا بير اوغور قازانميش ديرمباريزه و اواليالر يالنيز سمبليك بير اورتامدا هر حالدا دوشونجه لر
و ميللي حركت ده يئترينجه بو باشاريوسيطه !يا ماليك اولمالي ديرسيله ايفاده اولونورالر
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