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دکتر نوربخش:

دوشنبههای آخر هر ماه به گفتوگو خواهیم نشست
مسئولیت این جلسه با من است/ هیچکس انضباطی نخواهد شد

* ادامه در صفحه چهارم

در این شماره خواهید خواند:

انتخابات انجمن های علمی
- ثبت نام برای کاندیداتوری انجمن های علمی دانشجویی دانشکده 
علوم اجتماعی تا دوشنبه به وقت اداری بوده و انتخابات روز یکشنبه 17 

آبان برگزار می شود.

احیای سنت صبحانه های دانشجویی
- از این هفته، دانشجویان )در پی اقدامی مبارک!(  تصمیم گرفتند 
تا به خرج خودشان و به یاد دوست عزیزمان، آرمیتا رمضانی، برگزاری 
دانشجویی  صبحانه های  هفته  این  از  بگیرند.  سر  از  را  صبحانه 

یکشنبه ها در حیاط پشتی دانشکده برقرار است.

مسابقات ورزشی
- دانشجویانی که قصد شرکت در مسابقات ورزشی دانشگاه را دارند 
قطعه  یک  با  همراه  را  خود  تحصیل  به  اشتغال  برگه ی  هفته  آخر  تا 

عکس، تحویل واحد تربیت بدنی دهند. 
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بچهها است. سهشنبه ظهر حوالی دیگر بار
که حالی در شدهاند جمع هم دور بوفه در
رأی عصبانیت، علت هستند. عصبانی و کالفه
تشکیل دربارهی رئیسه هیئت جلسهی دیروز
جلسهیعمومیحولمسائلمالیاست.برآیند
مسئوالن که حاال است: چیز یک صحبتها
به خود ما ندارند ما پیش آمدن به عالقهای
سمت به زیادی جمعیت میرویم. دیدارشان
البیدانشکدهوبعدازآنراهیحوزهیریاست

میشوند.
اینعدهیزیادمتعجب ازدیدن منشیکه
ازنبودندکترنوربخشخبرمیدهد.به است
میگیرد. تماس رئیس با دانشجوها خواستهی
درحالیکهدانشجویاندربیرونازاتاقروی
بیایدمنشی نوربخش تادکتر زمیننشستهاند
تاساعت و داره رئیسجلسه »آقای میگوید:
دانشجوها از نفر دو گفتن میکشه. طول 2
که دانشجویان کنن.« بامنصحبت تا بمونن

گفته این با هستند عمومی مالقات خواستار
مخالفتکردهواعالممیکنندهمگیتاآمدن
یکی ماند. خواهند منتظر دانشکده رئیس
تا میرساند سایرین اطالع به دانشجویان از
باشندکهمصوبهی نظرداشته رادر نکته این
مجوز بدون دانشجویِی تجمع بودن غیرقانونی
شده، ابالغ دانشکدهها به 90 سال در که
فرهنگی- معاون مدتی از پس است. بدعت
آمد دانشجویان میان به دانشکده دانشجویی
جمله از دانشجویان های صحبت از بخشی و
جلسات در ذینفع تشکل نماینده حضور لزوم
دانشجویان مطالبات تأثیر فرهنگی، شورای
جلسات، مسئولیتپذیری تصیمگیریها، در
و شنید را .... و گفتمانی شرایط بودن پا بر
همچنینازتصمیمهیئترییسهبرایبرگزاری
ترم هر در پرسشوپاسخعمومی یکجلسهی
خود با آن برگزاری مسئولیت که داد خبر
مسئولیندانشکدهخواهدبود.)البتهگویابعضی

در اعتمادیفرد آقایدکتر که ازصحبتهایی
ازحرفهای بعضی با کردند مطرح بینجمع
صنفی شورای دبیر با درصحبت ایشان قبلی

متفاوتبود.(
دانشجویانباردیگرخواستهیقانونیوحق
طبیعیخودیعنیمالقاتبارئیسدانشکدهرا
همچنین کردند. مطرح اعتمادیفرد دکتر با
که همانگونه تا کرد تقاضا دانشجویان از یکی
روی به گفتوگو تاالر است، مدعی دانشکده
جا آن در تا بدهید اجازه است باز دانشجوها
منتظرآقایرئیسبمانیم.معاونفرهنگیپس
بازگشایی اجازهی دانشکده رئیس با تماس از
تاالرراگرفتودرخواستدانشجویانمبنیبر

شرکتدرجلسهراپذیرفت.
تادانشجویانآمدندبامحیطمجللوباشکوه
تاالرمأنوسشوند،پانزدهدقیقهایگذشتهبود
کهرئیسدانشکدهباحالتیعصبانیبههمراه

معاونانفرهنگیوآموزشیواردشد.



  

ندایدانشجو
 هویتهراجتماعوجمعیکهبهنحویبایکدیگردرارتباطهستندبیشکباتاریخوگذشتگانآناجتماعگرهخورده
استوبدوننقدوبررسیدقیقومحققانهاینپیشینهنمیتواندستبهتالشیموثربهجهتاصالحوبهبودوضعیت

بدونشکمیتوانبرعلوماجتماعیدر
متوالی نسلهای در آن کنشگران و ایران
نقدی آن اما کرد، وارد فراوانی انتقادهای
علوم زمینه بر مبتنی که است رهگشا
اجتماعیباشدونقاطقوتوضعفکارنامه
علمیموجوددرآنرابارویکردیعلمیو
براساساصولوضوابطنقادیوتحقیقات

صورتگرفتهنشاندهد.
یکیازمهمتریناصولنقد،حتیاگرنقد
منفیباشد،رعایتموازینعلمیواخالقی
حتی است انصاف( و صداقت خصوص )به
نکرده رارعایت ایناصول اگرطرفمقابل
نقد افرادیکهسعیدر امامتاسفانه باشد.
وبررسیاساتیدداشتهاندبهسهویابهعمد
اصولبسیاریرارعایتنکردهاندکهدرادامه
با یامخالفت ازموافقت فارغ سعیمیکنم
رویکردایناساتیدموردنقدقرارگرفتهشده
بهصورتخالصهاینمشکالترانشاندهم
تاحداقلاگراینافرادبهسهواینخطاهارا
بپردازندو بهتصحیحآنها مرتکبشدهاند
اگرقصدخیردارندباروشیمناسباقدامبه

نقدوبررسیکنند.
به که است نقدی به مربوط تذکر اولین
این است. شده وارد صادقی سهیال دکتر
بر در را نقد از چیزی هیچ تنها نه عمل
اگر و است مغالطه سراسر بلکه نمیگیرد،
حتیشرعوقانونراهمکناربگذاریمیک
حرکتکامالغیراخالقیمحسوبمیشود.
چراکهاوالضبطکردنصداییکشخص
و است اخالقی غیر عملی او اجازه بدون
یک در که مکالمه، آن کردن عمومی ثانیا
است، گرفته شکل شبهخصوصی فضای

واقع در میشود. محسوب غیراخالقیتر
سرککشیدندرحوزهخصوصیافرادوبا
خلطانگیزهوانگیختهبهنقدآنهانشستن
است توتالیتر حکومتهای خوی و منش
بار به کینتوزی و فاشیسم نتیجهایجز و
نخواهدآورد.واقعاآدمیحیرتمیکندکه
اینافرادبهچهدلیلیوبراینشاندادنچه

چیزیدستبهچنینعملیزدهاند؟!
امادومینتذکربهمطلبیمربوطمیشود
است. حسینی سیدحسن دکتر درباره که
را درسی حسینی دکتر با که کسانی همه
گذراندهباشند،فارغازاینکهتواناییایشاندر
تدریسدرچهسطحیقراردارد،میدانندکه
ازلحاظمنشورفتاریکشخصاخالقمدار
محسوبمیشوند،تاجاییکهگاهیدرآن
افراطبوجودمیآیدوژستیپدرانهبهخود
میگیرد.نگارندهخوددرطیدروسیکهبا
ایشانگذراندهامنقدهایزیادیداشتهام،اما
در و علمی آداب و ادب رعایت با همیشه
حضورخودایشاننقدهارامطرحمیکردمتا
اگرامکانشبودباگفتگوییمعقولمشکلرا
برطرفنماییم.امااینصوتضبطشدهکه
باتعمدخاصیابتداوانتهایآنحذفشده
به نسبت را تعدادی فقطغرضورزی است
ایشانکهدرحالحاضردردانشکدهحضور
بخواهیم اگر که چرا میدهد. نشان ندارند
انصافرارعایتکنیمبایداینواکنشدکتر
حسینیراهمراهباابتداوانتهایآنصوت
تفسیر آن شکلگیری زمینه بر مبتنی و
فقط و توضیحی هیچ بدون اینکه نه کرد،
افراد)هماستاد بهجهتتخریبشخصیت
وهمدانشجو(قسمتخاصیازیکصوت

راعمومیکنیم.اگرواقعاقصدروشنگریو
دغدغهعلمیداریم،دردرجهاولاینراهش
و دستاویز هر به بعدی درجه در و نیست
شایسته و مطلوب شدن متوسل وسیلهای

نخواهدبود.
مطلبی به میشود مربوط آخر تذکر و
دکتر و ارمکی آزاد تقی دکتر درباره که
است. شده کار اعتمادیفرد مهدی سید
اولاینکهایکاشایندوستاندغدغهمند
اخوت عقد باهیچکس که اجتماعی علوم
اخوت عقد عقالنیت با حداقل نبستهاند،
مربوطه مجالت به نگاهی نیم و میبستند
مقاالت و مجله دو وضعیت تا میانداختند
چندین که چرا شود. مشخص برایشان آن
دروغدراینمطلبکارشدهاستکهخود
نشانازبیتجربگیوهیجانزدگیاینافراد
درنقددارد.متاسفانهاولیندروغایناست
کهمدعیهستندهردوشخصمذکوریعنی
اعتمادیفردعضو ودکتر ارمکی آزاد دکتر
گزاره این هستند. دانشگاه علمی هیئت
دروغاستچوندرزمانچاپهردومقاله،
دکتری مقطع دانشجوی اعتمادیفرد دکتر

بودهاند،نهعضوهیئتعلمی!
بسیار اول ازدروغ که دومیندروغ اما
که میدهد نشان و است فاجعهبارتر
اجتماعی علوم دغدغهمند دوستان این
که است این است، پرت خیلی حواسشان
است. علمی-پژوهشی مقاله دو هر گفتهاند
امااگرسریبهاینمجالتبزنیدعکساین
ماجرارامتوجهمیشوید.ارجاعاولبهمجله
اجتماعی توسعۀ »مطالعات علمی-پژوهشی
1389 بهار دوم، شمارۀ دوم، سال ایران«،

نقد منصفانه آری، نقد مغرضانه نه!
)کنکاشی در یک کنکاش ساده(

پرونده

میهمان ناخوانده، اما آشنا!
یادداشت

کنونیوترسیمجایگاهیمطلوبدرآیندهزد.علوماجتماعیدرحالحاضردرزمینههایمختلفدارایمشکالت
اما نقدوبررسیدقیقآنهاپرداختهشودوموردآسیبشناسیجدیقراربگیرد، به زیادیاستکهضرورتدارد
متاسفانهدرطیچندروزاخیرافرادیناشناختهبارویکردیغیرعلمیومبتنیبرشهوتمخاطبدستبهنقدبیمهابای
علوماجتماعیزدهاندکهبهنظرمیرسدبااینرویکردنهازتاکنشانیمیماندونهازتاکنشان.بنابرایناگرچهاین
مطلببسیاریراخوشنیایدوبااتهاماتواداعاهاوشبهنقدهایفراوانوپیدرپیازسویافرادمختلفیهمراهشود
امابهعنوانیکدانشجویمعمولیوعضویازمجموعهعلوماجتماعینوشتناینمطلبراوظیفهخوددانستهودر
ادامهسعیمیکنمدشنهدشنامراغالفکردهوبدونتوجهبهخوشایندیابدآیندهیچشخصوگروهی،بلکهبراساس
آنچهکهبهحقیقتنزدیکترمیبینماینمنشوروشنوظهوررابهصورتخالصهبهنقدکشم.چراکهنتیجهایننوع
ازنقدکردن)البتهاگربتواننامنقدبرآنگذاشت(چیزینیستجزافزایششکافوتنشمیاننسلقدیموجدید

علوماجتماعیوبوجودآمدنفضایبیاعتمادی،دلسردی،شکاکیتوخصومتدرمجموعهعلوماجتماعی.

وحیدفروزنده

27

دانشکدهعلوماجتماعیتنهاباپشتسرگذاشتنزمانیکمتر
ازیکهفته،شاهدحضورموثرودائمیحراستدردوروزمتفاوت
دردوبرنامهمختلفبود.اولینآندرتریبونآزاددانشجوییدر
روزسهشنبهودیگریدرروزشنبهدرطیبرگزاریبرنامهیکیاز
تشکلهایسیاسیدانشکدهبود.سوالیکهپیشمیآیدایناست
کهچرادانشکدهیعلوماجتماعیکهیکفضایعلمی-آموزشی
استومقتضایآنعلموعقالنیتوگفتگواستبایدبهصورت
متوالیمیزباناینمیهمانناخواندهباشد؟آنهمبهگونهایکه
که آن اخیر نمونهی که شود. دانشجویان برخی رنجش موجب
حداقلدردانشکدهیعلوماجتماعیباعثاعجاببود،درخواست
که بود دانشجویانی از دانشجویی کارت محترمانهی چندان نه

ازدِر بودندودرفاصلهیچندینمتری ازداخلدانشکدهآمده
ورودیدانشکدهایستادهبودند؛کهدرآخرهمباوساطتمعاونت
دانشجوییوشهادتایشانبهدانشجویدانشکدهعلوماجتماعی
بودِنآنچندتن،شخصحراستکوتاهآمدواجازهورودبهفضای

دانشکدهکهمتعلقبهخوِددانشجویاناستراداد.
اماشروعحساسیتوورودتنشزاوناراحتکنندهیحراستبه
دانشکدهیعلوماجتماعیرا،شایدبتوانازتریبونآزاددانشجویی
ریاست حوزهی در دانشجویان آرام تجمع و سهشنبه روز در
به دانشجو دو اولینعکسالعملشکشاندن که دانست دانشکده
و صحبتها آن از پس و بود آنها با خصوصی صحبت و اتاق

به وقتی اما جلسه... میان دیگر تن چند با دِرگوشی تذکرهای
کلیتجلسهیتریبونآزادنگاهمیکنیموابعادمختلفشرادرنظر
میگیریم،میانآرامشحاکمبرجلسهووجوداینعاملبازدارنده،
وشایدکاتالیزور!تناسبینمیبینیمکهاینعدمتناسبمیتواند
موجبازبینرفتناعتمادازجانبدانشجوبهمسئوالنشودوچه
بسااینعدماعتمادنیزبهبدبینینسبتبهآیندهودرپیشگرفتن
مسیرهاییمتفاوتازمسیرهایانتخابشدهمنجرشود.واقعاباید
اندیشیدکهچهمیشودافرادیباذهنیتواندیشهایامنیتیکه
هیچتناسبوسنخیتیباعقالنیتحاکمبردانشگاهوعلمآموزی
نداردبایددائمااینمحیطراموردرصدقراردهندوفضایآلوده
بهرعبووحشتراحاکمکنندوبابدیالوگومطالبهگریرا

را فضا این در فعالیت به مشغول افراد و کنند مسدود پیش از
اندیشهورز و نقاد دانشجوی پرورش بهجای و بکشند انفعال به
کهباعثتکاملوتعالیفضایدانشگاهوجامعهمیشودافرادی
منفعلومنقادپرورشدهند.بهنظرمیرسدبایددردرجهاول
مسئوالنآموزشعالیوفضایآموزشی-علمیکشوردرسطوح
مختلفوبعدازآنمادانشجویانازخودبپرسیمکهچرااینگونه
شدهاستوچراروزبهروزدامنهآنگسترشپیدامیکند؟!باید
جدیدراینباباندیشیدوبهدنبالراهچارهگشت.شایدتقصیر

ازخودمانباشد...



  

روز بفهمیم بهتر اینکهبتوانیم برای
چهگذشت بوفه در آبان، چهارم دوشنبه؛
الزماستدوماجرایفرعیاماتعیینکننده
بررسیکنیم. را جلسه این شکلگیری در
از بعد که میشود شروع اینجا از داستان
بیستوهشتم تاریخ در بوفه در جمعشدن
شفافسازی جلسهی دربارهی که مهر
برای بود، دانشکده مالی وضعیت
تعدادی عملیتر، و دقیقتر چارهاندیشی
دورهم ازجلسه بعد دوباره دانشجویان از
جمعشدندودرنهایتقرارشددرتجمعی
ماه،همهی آبان تاریخسوم دانشجویی،در
را خود نظرات تا یابند حضور دانشجویان
اوضاع شفافسازی اجرای شیوهی دربارهی
است ذکر به الزم بگویند. دانشکده مالی
چنینتجمعیکاماًلدانشجوییبودوهیچ
مسئولیت صنفی شورای جمله از تشکلی
تمام درخواست بلکه نداشت را آن برگزاری

دانشجویانبود.
طی دانشجویان از یکی پنجشنبه، روز
دانشجویان با متعدد تلفنی تماسهای
مختلفپیامهاییکموبیشنادرستمنتقل
دانشکده یکشنبه که این مثال برای کرد.
خلوتاستوکسانیکهتصمیمگیرندهی
حضور دانشکده در بودند جلسه برگزاری
مخالفند. دانشجویان از چندی یا و ندارند
برنامه این برگزارکنندهی دیگر، طرفی از
خالف که دانست صنفی شورای را
این با بود. سهشنبه روز تصمیمگیری
حالتاساعتیازدهونیمیکشنبههمهفکر
میکردیمجلسهبرگزارمیشودامابراساس
گفتوگوهای همین از نادرست برداشت

تلفنیجلسهکنسلشد.
قرار این بر را مبنا بحث ادامهی در 
حرفهای نادرست انتقال که میدهیم
دانشجو یک سوءبرداشت صرفاً دیگران
دوشنبه روز بیشتر. نهچیزی و است بوده
جمع بوفه در اتفاق همین بررسی برای
شدیمتاببینیمچهطورسوءتفاهمیکنفر
میتواندمنجربهکنسلشدنجلسهشود؟
درسهای حتماً مسئلهای چنین نظرم به

دقیقاً اول نکتهی داشت. برایمان زیادی
دانشجویی، جمع در که جاست همین
تصمیمگیری »شخص« و نفر« »یک اگر
»جلو« را جریانی بخواهد یکتنه و کند
انتظار نمیتوان دیگری نتیجهی ببرد،
جمعی کارهای در نیست نیازی داشت.
کارهای نتیجهرسیدن به بگوییم. »من«
تضمین تقریباً دانشجویان دستهجمعی
بدانیم باید که این بعد نکتهی شدهاست.
میانشان ابهامی نمیگذارند دانشجویان
بماندوبرایرفعتماموکمالآنبرمیآیند.
بایدشفافشودکهدلیلتماسهایمتعدد
تلفنیوانتقالنادرستحرفهایدیگرانبه
همچهبودهاست؟حتیاگربرداشتاشتباه
ازحرفهایدیگرانشدهباشد،روشنشدن

علتآنبهنفعهمهاست.
البهالی که مسائلی از یکی نهایت در
شنیده بوفه در دانشجویان صحبتهای
دربارهی بهدقت است نیاز نظرم به و شد
در که است ترسی از حاکی زد حرف آن
قول به که دارد وجود دانشجویی فضای
نباید دانشجوها »ما دانشجویان از یکی
همدیگروبزنیم«.بهنظرمبایدتوجهداشت
کهگفتوگویدانشجوییبرایشفافسازی
توطئه معنای به نه خودشان میان روابط
علیهیکدانشجو،نهبهمعنایمبارزهباوی
نباید است. دانشکده نقد برای مانعی نه و
همدیگر از پرسش طرح که باشیم نگران
هم از کل به دانشجویی جمع شود باعث
اینکه»محلمبارزهیدانشجویان بپاشد.
جایدیگروباکساندیگریاست«حرفی
برای نه ما که نظر این از نادرست. است
شدن جمع نه و بودیم شده جمع مبارزه
چرا که این دربارهی بحث و دانشجویان
فراموش معنای به داد رخ چیزی چنین
است. دانشکده نقد قضیهی اصل کردن
قصدجمعشدندربوفهدرروزیکشنبهنه
دعواونهمبارزهبودبلکهصرفاًشفافسازی
بودوبهنظرمدرسهایخوبیبرایآیندهی

کارهایجمعیدربرداشت.
پاسخ دوشنبه، روز در همچنین
جلسهی برگزاری دربارهی هیئترئیسه
اعالم مالی شفافیت محوریت با عمومی
شدکههمراهبادوشرطبود:اولآنکهدبیر
گردن را جلسه مسئولیت صنفی شورای
بگیردودومآنکهسواالتموردنظرازقبل

دراختیارهیئترئیسهقرارگیرد.
درپایان،قراربراینشدتاروزسهشنبه
حضور دانشکده در دانشجویان اکثر که
تجمع مالی وضعیت بررسی برای دارند،

بشود.

کشمکش
دانشجویی

بوفه نوشت
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استوایندرحالیاستکهوقتیبهسایت
اینمجلهسربزنیدمتوجهمیشویداینمجله
مورخ 179864 شماره نامه مبنای بر تازه
1390/9/12درکمیسیونمورخ1390/8/25
علوم وزارت از پژوهشی علمی اعتبار حائز
امابهفرض تحقیقاتوفناوریشدهاست.
کهقبولکنیمبههنگامچاپمقالهاینمجله
علمی-پژوهشیبودهوتماممقاالتآنحائز
امامقالهدوم رتبهعلمی-پژوهشیمیشوند.
کهبنابهرفرنسایندوستاندرمجلهایبا
»پژوهش علمی-پژوهشی دوفصلنامۀ عنوان
جوانان،فرهنگوجامعه«،شمارۀچهارم،بهار
وتابستان1389چاپشده،هیچنامونشانی
بود نداردوکافی برخود ازعلمی-پژوهشی
صفحه فقط و فقط دغدغهمند دوستان این
باالی که میکردند نگاه را مقاله این اول
صفحهنوشتهشدهاستدوفصلنامهتخصصی
بنابراین جامعه. و فرهنگ جوانان، پژوهش
منتقد ظاهر به افراد این میشود مشخص
اصالهیچنگاهیبهایندومقالهنینداختندو
بایکسرچمعمولیانگسرقتعلمیزدهاند.
با مقاله یک اینکه بپرسیم خودمان از باید
علمی رتبه دو با اما مجله دو در تغییراتی
متفاوت)کهبراساسشواهدبهنظرمیرسد
هیچکدامتاثیریدرارتقایعلمینداشتهو
نخواهندداشت(وهردوبهصورتهمزمان
محسوب علمی سرقت آیا باشند شده چاپ
میشود؟بهنظرمیرسدشتابزدگیدرنقد
این به را مقاله دو این دقیق بررسی اجازه
دوستانعلوماجتماعیندادهاست.ایکاش
اینقبیل اینهمهزمانیکهصرف بهجای
کارهامیشود،اندکیبراندوختهعلمیخود
میافزودیموباافزایشدانشخودبهصورت
رسمیوغیررسمیبهخودوافرادجامعهخود

کمکمیکردیم.
مطمئنانقدمنصفانهباعثپویاییوبهبود
وضعیتعلوماجتماعیمیشود،امانقدیکه
مغرضانهباشدبهنفعهیچکسنخواهدبود.
اگردغدغهعلوماجتماعیداریمومیخواهیم
قدمیدرجهتبهبودآنبرداریمبهتراست
مبتنیبردرکشرایطموجودوواقعیجامعه
وبهدورازهرگونهآرمانگراییخاموبارعایت
بررسی و نقد به اخالق و عقالنیت موازین
و اجتماعی علوم کارنامه صادقانه و جّدی
ندای دور از آنکه نه بپردازیم، آن کنشگران
برحقبودنسردهیموهمهرامتهمکنیم
ووقتیپایعملبهمیانمیآیدفقطمنافع

شخصیخودراببینیموکناربکشیم.

»ندادن مالی«، امور شفافیت »عدم
های کانون و فرهنگی جامعه به مجوز
فرهنگیبهبهانههاییچونکمبودفضای
ایجاد از دانشکده رئیس »فرار فیزیکی«،
»ایجاد دانشجویان«، با مستقیم دیالوگ
ایجاد عدم به منجر بوروکراتیک موانع
بی مجوز دادن از »امتناع پویا«، فضای
بهانه به دانشجویی آزاد تریبون به شرط
عدمالتزامبهاخالق«،»عدمرعایتاولویت
درمخارجاقتصادی«،»امنیتیبودنفضای
کتابخانه«، کار ساعات »کاهش دانشگاه«،
هزینه »افزایش آموزش«، شدن »پولی
به البرز پردیس دانشجویان »ورود غذا«،
دانشجویان دادن دخالت دانشکده«،»عدم
به باال از مدیریت و ها گیری تصمیم در
تامین برای بستر ایجاد »عدم پایین«،
نیازهایاولیهومعاشدانشجو«،»آلودگی

دانشکده«، فضای بصری
فرسوده های »نیمکت
فضای »فروش حیاط«،
گوشی مانند دانشکده
تاسیس«، تازه فروشی
دانشجویان دخالت »عدم
بودجه تخصیص در
تخصیص »عدم مالی«،
انجمنها«، به بودجه
بررسیجذبهای »عدم
فاقد اساتید غیرمنطقی
در علمی استانداردهای
اصالح عدم و گذشته
روندجذب«.اینهابخشی
در که بود معضالتی از
هفته سهشنبه نشست
گذشتهبارئیسدانشکده
مطرح دانشجویان توسط
مشکالت هرچند شد.
اینموارد دانشکدهمادر
لیکن نمیشود خالصه

این در شده مطرح معضالت لیست این
آنگسترده دامنه و پراکنده آنقدر جلسه
یابد ادامه جلسه بود قرار اگر که است
پاسخ و روشنتر موارد این از کدام هر و
رئیسدانشکدهبههرکدامازآنهاشنیده
شود،جلسهبایدتاپاسیازشبادامهپیدا

میکرد.
بدهیم بهخودمانمیتوانیمحق البته

پیگیریهای با و ازمدتها بعد وقتی که
هیچ بی را دانشکده رئیس باالخره فراوان
میبینیم، خودمان روبروی واسطهای
حتی که دانشجویانی مطالبات انباشت
را دانشکده رئیس چهره افراد بعضی
میشود باعث بودند ندیده تاکنون هم
یکباره مطالبات از گسترده طیف این
آیا که آنجاست سوال ولیکن شود. مطرح
مطالبات بیان و طرح در که همینگونه
مصرهستیم،درپیگیریآنهانیزجدیت
بهخرجمیدهیم؟ماعالقهعجیبیداریم
کهچنیننشستهاییبرگزارشودوباکنار
همگذاشتنکلماتوعباراتبهزیباترینو
رادیکالترینوجهممکنمطالباترامطرح
کنیم.امااینجدیتوپشتکاربعضاتنهاتا
پایاننشستادامهدارد.حتیشاهدبودیم
رسید دانشکده رئیس به نوبت که زمانی

قولهای و گفته پاسخ مطالبات به که
عملیبهدانشجویانبدهدجمعیتسالن
بهمیزانقابلمالحظهایکاهشمییابد.

و ناهماهنگی مورد چند از اگر البته
مدیریت در کنیم، چشمپوشی خودزنی
خودجوشنشستسهشنبهمیتوانیمنمره
قابلقبولیبهخودمانبدهیم.اینمسئله
را نشست این که میشود روشنتر وقتی

مواردمشابهسالپیشمقایسهمیکنیم.
چون مشکالتی بیش کمو همچنان اما
خنثیکردنمطالباتبایکدیگر)بخصوص
زمانیکهدانشجوییپاسخدانشجویدیگر
اولویتبندیمعضالتو رامیدهد(وعدم
به نیز نشست این در آنها منظم طرح
چشممیخورد.ماازسالپیشراهزیادی
راپیمودیم.ادامهاینراهمستلزمپیگیری
با منظم گفتمان فضاهای ایجاد جدی
یکدیگرمانندجلساتدانشجوییدربوفهو
نهادهایمیانجیچونشورایصنفیاست.
همینهمدلیوهمزبانیایجادشدهبین
به دانشکده رئیس اجبار به منجر که ما
نشستنمقابلمانوشنیدنحرفهایمان
عملیشدن پیگیری زمان در باید را شد

مطالباتنیزداشتهباشیم.
از وسیعی گستره یکباره به طرح

مطالبات،خودمانعیستدربرابرمطالبات
نتیجه به یکشبه مطالبات این ما.
شاید و اول قدم مطالبه طرح نمیرسد.
»مطالبه استراتژی است. قدم آسانترین
محدود،مقاومتنامحدود«بهمامیگوید
مطالبات از کدام هر پیگیری و ممارست
برایبهسرانجامرسیدنبیشازپیشنیاز

بهجدیتوهمزبانیوپشتکارمادارد.

مطالبه محدود، مقاومت نامحدود
محمدحسینحیدری



   

آغاز جمالت این با را خود سخن ایشان
کردندکهبهخاطرندارمهیچوقتدانشجویان
بهصورتفردییاجمعیدرخواستمالقاتبا
منراداشتهباشندوامتناعکردهباشم!هرزمان
کهخواستیدمیتوانیدمنراببنید.امروزهم
گرچهروششمادرستنبوداماچونهمیشه
بهگفتوگوبادانشجواهمیتمیدهمجلسهرا

زودترتمامکردهوبهدانشکدهآمدم.
دکترنوربخشدرحالیکهاسامیدانشجویان
رامیپرسیدبهصحبتهایآنانگوشمیداد.
طرحاولدیدنخودشمابودکهانجامشد،

اینرایکیازدانشجویانگفت.
دیگریپیصحبتراگرفتوگفت:»اولین
چیزیکهمابهخاطرآناینجاییمومیخواهیم
است، گفتوگو سمت شود، پذیرفته ادامه در
ما بودیم. مادعوتکننده اینجا رئیس! جناب
هرروزدردانشکدهبهنوعیصدایشمارادر
قالبتصمیمگیریهایتانمیشنویمومنفکر
روشی با مدت همه این از پس حاال میکنم
توانستیمیک نبوده کهشایدموردپسندشما
این بدهید اجازه باشیم. داشته هم با جلسه
گفتوگوبرابرباشد،مدیریتجلسهرابهخود
بچههابسپاریدوتالشکنیدبیشترشنوندهی

سوالهاباشید.
سپسدبیرانجمناسالمیدربارهیگزینش
گفت. سخن فرهنگی جامعهی بازگشایی و
گونه »این گفت: ادامه در دیگر دانشجویی
نیستکهیکسریافرادوجودداشتهباشندو
بخواهندنگاهوافکاربچههارانسبتبهحوزه
ریاستدانشکدهشکلبدهندولیچرامادراین
دورهبایدبایکسیستمبروکراتیکمواجهشویم
وآنقدرباسدهاوموانعمتفاوتبرخوردکنیم
کهآنمسئلهبهیکشکایتتغییرپیداکندیا
اصاًلشکلنگیرد.چرابایدهمهدانشجویانبه
اینفکرکنندکهماشخصیراکهدراینمدت

مسئولیتریاستراداشتهنمیشناسیم.«
درادامه،دانشجوییدیگراضافهکرد:»آقای
ریاست مسئولیت که زمانی از شما رییس!
دانشکدهبهعهدهیشماستافرادیرابهعنوان
معاونفرهنگیوآموزشیانتخابمیکنیدکه
نتیجه در دارند خوبی رابطهی دانشجویان با
خودتانراازپاسخگوییبهمسائلکنارکشیده
شما میدهید. ارجاع ها معاونت به را آنها و
میکنید فرهنگی شورای به محول را مسائلی
کههیچربطیبهآنشوراندارد..تاسال92
هفتهاییکبارجلساتشورایفرهنگیبرگزار
شود می برگزار یکبار ماهی االن اما میشده

و پوستر درخواستیحتیچسباندن هر یعنی
عکسبهدیوارهاازیکماهقبلبایدهماهنگ
شودازطرفیبرایتشکیلکانونتئاترگفتهاید
کهبایدازبدنهدانشجوییامضاجمعشودطبق
کدامبندازقانون،بدنهیدانشجوییبایدموافق
امضا جمعآوری وجود با و باشد تئاتر کانون
توسطدانشجویان،مسئلهیجارابیانکردهاید
اتاقدر مامیدانیمشش درحالیکههمهی
تشکلی هیچ انبار که حالی در پایین طبقهی
نیستندویکاتاقدرطبقهیسومخالیاست.
دایرکردن برای سنگاندازی همه این علت

کانونهاچیست؟«
آقای اول سوال به پاسخ در دانشجویی
به »تا گفت: ایشان با جلسه دربارهی رئیس
شما اما کردهاند اقدام بار دو دانشجویان حال
اجازهمالقاتندادید.نخستینباربعدازجشن
دانشجویانممتازسالگذشتهبودکهتجمعی
رخدادویکیازدانشجویانبهشماگفتندما
بودید گفته شما و داریم مالقات خواست در

دوم بار بزنید. حرف و بیایید دهم می اجازه
درخصوصمسائلآموزشیتجمعیرخدادو
شمابازگفتیددِردفترمنهمیشهبازاست.در
اولینبرخوردباشورایصنفیفعلیهمبحث
جلسهیشفافیتمالیرابرایبهمنماهدرنظر
این هم تجمع این از بعد احتماالً داشتهاید.
نخواهد حاصل نتیجهای و افتاد خواهد اتفاق

شد.«
با رمضانی مرحوم مصاحبهی به ادامه در
که شد اشاره گذشته سال در نوربخش دکتر
انتها در و بحث مالی مسائل دربارهی آن در
ایشانگفتهبودنداینبحثهابایدحذفشود

ودانشجودرآنتخصصیندارد.
درنیمهیجلسه،آقایرییسدرواکنشبه
اعتراضدانشجویاندرموردحضورحراستدر
جلسهازدانشجویانخواستتانگاهامنیتیرا
کناربگذارندودلیلنوشتناسمدانشجویانرا
و دانست آنان مطالبات پیگیری جهت صرفاً
از که را حراست حضار، اطمینان جلب برای
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آغاِزتجمعدرصحنهحضوریافتهبودبااستفاده
ازاختیارومسئولیتخودبهبیرونتاالرهدایت
کردهوهمچنینبهاصراریکیازدانشجویانکه
بهدلیلبرنامهایمشابهدردورهیقبلانضباطی
شدهبود،خودکلیهیمسئولیتجلسهراعهدهدار

شدوقولدادهیچکسانضباطینشود.
سایرصحبتهابهشرحزیراست:

دانشجویی ازفضای دارند روز دانشجویانهر
کانونها، گرفتن مجوز عدم میگیرند. فاصله
تبدیل ،6 ساعت رأس ها کالس شدن قفل
کردن دایر و درآمد منبع به دانشکده شدن
است علمی محیط شأن دون که موبایلفروشی
جزبیگانگیدانشجوبادانشگاهچهنتیجهایدارد؟
ایندرحالیاستکهفشاربردانشجوروزبه
تا ازسال88 مثال عنوان به بیشترمیشود روز
است. شده برابر 10 از بیش غذا قیمت کنون
خصوصاً دانشجویان واشتغال دانشجویی کار
دانشجویانتحصیالتتکمیلیوضعیتبدیدارد

واساتیدهمحمایتنمیکنند.
اضافهبرایندانشگاهبهواسطهیزماننامناسب

تکمیلی تحصیالت مقطع در دروس ارائهی
میکند. سنگاندازی دانشجویان زندگی در
را کالسهایشان دانشگاه از بیرون پردیسهای
نفر 8 مثاًل کنند می برگزار دانشگاه داخل در
ارتباطاتحاضر ارشد البرزدرکالس ازپردیس

میشوند.
ادامهاضافهکرد: ازدانشجویانارشددر یکی
»بحثمالیجدایازآموزشینیست.اتفاقاًبحث
باز نیز دانشجویان شغلی بد وضعیت به مالی
گرفتن فرایند کردن آسانتر با بیایید میگردد،
دربارهی و کنیم باز گفتمان برای را راه مجوز،
و صحبت مشخص زمان در موضوعات تکتک

چارهاندیشیکنیم.
نمایشگاِه مورد در اعتراضات از بخشی
بود شناسی جامعه انجمن مجوز داراِی عکِس
عکسها از بخشی رئیس شخص دستور به که
توضیحی هیچ که این بدون شد جمعآوری
دربارهیچراییایناتفاقبهبرگزارکنندگانارائه
شود.سپسنشریهیانجمنعلمیانسانشناسی
)نشریهایبیطرف(اقدامبهچاپعکسهاکردو

سهماهتوقیفشد.
دراینبین،دانشجوییبهخاطرهایازبرخورد
نادرستدکترنوربخشدرنیمهیدومسال92
اشارهکرد.اوبههمراهدوتنازهمکالسیهایش
دانشجویان از امضایی 20 استشهادی درحالیکه
دست در استاد یک تغییر درخواست برای
داشتهاستبهمالقاتآقایرئیسرفتهوپاسخ
شنیدهاند:»فعاًلبچههستید.بریدبزرگشیدو
بیاید.«دانشجوییدیگراینصحبتراتأییدکرد.
رئیسدانشکدهباتعجبگفت:»همچینچیزی
رابهیادنمیآورمواگرهمبودهدرهمینجمع
ازشماعذرخواهیمیکنم.«،البتهکهاینادبیات
آقایرئیسجایتقدیرداردومابازهمتوقعاین

ادبیاترادربرابردانشجوداریم.
در بار سه به ادامه در نوربخش( )دکتر وی
وعدم دانشگاه گزینش مقام از استعفا خواست

پذیرشآنازسویمقاماتباالسخنگفت.
ویدرارتباطباجلسهبعدازتجمعدانشجویان
را جلسه بار یک فقط »من گفت: چنین ممتاز
عقبانداختمآنهمبهدلیلکسالتوبیماری.
بهآقایدکتراعتمادیفردگفتماگراشکالندارد
باشدبرایهفتهیبعد.ولیهفتهبعدکهمنبا
معاونینبهسالنمطهریرفتیم،هیچکسدرآن

جلسهنبود.«
اینگونه عکس نمایشگاه مورد در همچنین
و آمدند دانشجویان از نفر »چند داشت: بیان
آن است نامناسب ها ازعکس تعدادی گفتند:»
هارابردارید.«منهمگفتمفعالبرداریدتاببینیم
العمل عکس با نمایشگاه از بعد میشود. چه
برخیازنشریههامواجهشدیمکهشروعبهچاپ
اینعکسهاکردندبعدازآنشروعبهمحکوم
کردنهیئترییسهکردندبنابراینمجبورشدیم
وارد را کل فرهنگی معاونت یعنی سوم مرجع
قضیهکنیمکهآنهاهمطرفمقابلرامحکوم
کردند.«ویهمچنینتاکیدکردهیچنامهپنهانی
ازسویایشانبرایتوقیفنشریه»ندا«متعلقبه

انجمنعلمیانسانشناسینوشتهنشدهاست.
غذا هزینه مثل موارد سایر دربارهی ایشان
گفتند:»دانشکدهقیمتغذارامشخصنمیکند
بلکهبهطورساالنهدانشگاهقیمتهارابرایهمه
دانشکدههامعینمیکند،حتینرخاجارهسالنرا

دانشگاهمشخصمیکندونهما.«
بسیار مگوهای بگو از بعد مراسم انتهای در
با پرسشوپاسخ جلسات تا گرفتهشد تصمیم
موضوعیمشخصهرماهبرگزارشودوساعت12
ونیمتا2دوشنبهیآخرهرماهجهتجلسهی
معین دانشجویان و دانشکده ریاست همنشینی

شد.

* ادامه از صفحه اول


