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دو سال شورای صنفی
مهدیار	زمزم	- اردیبهشت 93 بود و دو سال 
با پیگیری  از ورود من به دانشکده می گذشت. 
وقت  فرهنگی  -معاون  صادقی  دکتر  آقای 
قرار  دانشجویی  فعاالن  از  تعدادی  و  دانشکده- 
چند  از  بعد  دانشکده  صنفی  شورای  بود  شده 
به کار کند. بچه ها  سال تعطیلی مجدداً شروع 
بازگشایی  به  نسبت  سال باالیی ها  خصوص  به 
دوباره ی شورای صنفی خوشحال بودند و این امر 
در مشارکت باالیشان در انتخابات تجلی یافت. 
مسئولیت  صنفی  شورای  آئین نامه،  اساس  بر 
دانشجویی  امور  از  بسیاری  به  رسیدگی کردن 
انحاللش در سال 88 خأل  با  و  بود  را عهده دار 
بزرگی به وجود آمده بود. خوِد من که به آخرین 
روزهای دومین سال تحصیلیم نزدیک می شدم 
عنوان یک  به  نمی دانستم حقوق صنفیم  هنوز 
دانشجو چیست حتی شاید بشود گفت فکر هم 
نمی کردم که طبق قانون می توانم از حقی هم 
برخوردار باشم. نمی دانستم و نمی دانستیم برای 
و  دانشکده  بزرگ  و  کوچک  مسائل  سری  یک 
کرد.  مراجعه  و چه کسی  به کجا  باید  خوابگاه 
نارضایتی  یک  حد  در  همیشه  مسائل  این 
روزانه  چندنفره ی  و  کوتاه  گفت وگوهای  در 
دانشجویان به شکلی حل ناشده باقی می ماند چرا 
که ما دانشجویان ابزار و سازوکاری معین برای 
طرح مشکالت روزمره مان در اختیار نداشتیم. به 
هر صورت به تأسی از ضرب-المثل لنگه کفش 
در بیابان غنیمت است خوشحال بودیم که قرار 
است با انتخاب افرادی از بین خودمان شورایی 
تشکیل دهیم که حداقل نام صنفی بر خود دارد 
با  حقوقی  شخصیت هایی  مقام  در  افراد  آن  و 
پشتوانه ی قانونی در صدد حل مشکالت برآیند. 
)این که به چه میزان در تحقق خواسته ها موفق 
دیگری می طلبد.( شورای صنفی  بحث  بوده اند 
بااهمیت بود چون می توانست با اتکا به پشتوانه ی 
جمعی دانشجویان به عنوان اصلی ترین حامیان 
و البته ناظران خود و با سازماندهی خواسته ها 
تبدیل  برای  دانشجویان  صنفی  فعالیت های  و 
توانمند  به دغدغه های عمومی  مسائل شخصی 
دست  ممکن  نتایج  بهترین  به  بالطبع  و  باشد 
بیابد. در مورد صفت شخصی آمده به دنبال 

نشوید.  دچار سوءبرداشت  قبل  در خط  مسائل 
اجازه بدهید منظورم را با یک مثال روشن کنم. 
معلول  دانشجوی  محدودی  تعداد  دانشکده  در 
مشکالتی  با  که  هستند  حرکتی  و  جسمی 
به  مسائل  این  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 
چشم نمی آیند چون مشکل فراگیری نیست اما 
این  به  مزبور  مشکالت  می تواند  شورای صنفی 
گروه خاص را به یک دغدغه ی عمومی بدل کند 
و به عنوان یک واسطه، عموم دانشجویان را برای 
برطرف ساختن آن مشکل با یکدیگر بسیج کند 
یا ممکن است عده ای قلیل از دانشجویان )مثاًل 
کتاب های  تهیه ی  در  مشخص(  رشته ی  یک 
باشند  مشکل  دچار  کتابخانه  از  خود  تخصصی 
اما شورای صنفی توجه عموم را به این مسئله 
که ممکن است برای بقیه هم پیش بیاید جلب 

می کند. 
کم  مثال ها  دست  این  از  اخیر،  سال  دو  در 
این دو سال سه دوره ی شورای  نداشته ایم. در 
صنفی دانشکده ی علوم اجتماعی توانسته است 
مختلف  زمینه های  در  فرودها  و  فراز  تمام  با 
موفقیت هایی به دست آورد. البته این موفقیت ها 
صنفی  شورای  اعضای  کار  حاصل  تنهایی  به 
و  دانشجویان  مؤثرعموم  نقش  باید  و  نبوده 
در  هم  را  شورا  از  خارج  صنفی  فعالین  همه ی 
و  موافقت ها  دو سال  این  در طول  داشت.  نظر 
مخالفت های بسیاری نسبت به عملکرد دوره های 
شورای صنفی شده است اما اگر دقیق تر شویم 
خواهیم یافت که سوای از عملکرد مثبت و منفی 
اعضا، صرف وجود شورای صنفی توانسته است 
مواجه ی  زیرا  ببخشد  رونق  را  امور صنفی  بازار 
و مخالف حول شورای صنفی  موافق  گروه های 
و در نتیجه امور مربوط به آن است. اگر نظری 
وجود  از  پیش  ما  چرا  پس  دارید  این  از  غیر 
رویارویی های  و  فعالیت ها  شورای صنفی شاهد 

دانشجویان حول مسائل صنفی نبودیم؟
امور  به  اول  صنفی  شورای  اقدام های  اولین 
و  شورا  دفتر  کردن  دایر  مثل  شورا  مقدماتی 
نشریه ی  انتشار  پیش نیازهای  کردن  فراهم 
صنفی ویرگول معطوف شد. شورای صنفی اگر 
چه مجدداً سرپا شده بود اما با مشکالت زیادی 

روبه رو بود و برای حل این مسائل باید کارهایی 
زمینه ای و بلند مدت انجام می داد. باید داشتن 
دغدغه های صنفی در بین دانشجوها جا می افتاد 
نیاز به تقویت حوزه ی عمومی  این کار  و برای 
مشخص  سوالی  دانشجویان  که  وقتی  تا  بود. 
نه  و  می آمد  وجود  به  دغدغه ای  نه  نداشتند 
شورای  پس  می شد.  تقویت  عمومی  حوزه ی 
آغازین سال تحصیلی  از همان روزهای  صنفی 
94-93 مصمم شد تا حافظه ی تاریخی و جمعی 
روزگار  شفاهی  تاریخ  کند.  زنده  را  دانشجویان 
دانشجویان  قلم  به  و  زبان  از  دانشکده  طالیی 
شد.  منتشر  ویرگول  نشریه ی  در  باالیی  سال 
همزمان با این اتفاق سنت صبحانه های هفتگی 
دانشجویی در حیاط پشتی دانشکده و تشکیل 
احیا  بوفه  در  گفت و گو  غیررسمی  جلسات 
مربوط  اعتراض های  آن سال  اتفاق های  از  شد. 
اکثر  ضعیف  عملکرد  و  آموزشی  وضعیت  به 
را  اساتید  نهایت  بود که در  اساتید در تدریس 
و  نشاند  خلدون  ابن  تاالر  روی صندلی های  به 
برگزار  علمی  هیئت های  با  دانشجوها  جلسه ی 
که  مختلف  دالیل  به  دوم  صنفی  شورای  شد. 
صنفی  شورای  در  اختالف  وجود  آن  مهم ترین 
اول و دلسردی بچه ها بود نتوانست با مشارکت 
وقوی  یکپارچه  کادری  و  دانشجوها  گسترده ی 
آیین نامه ی  در  شود.  صنفی  امور  عهده دار 
شرح  در  آموزشی  مسائل  به  رسیدگی  سابق 
وظایف شورای صنفی آمده بود اما این بند در 
حال  این  با  نداشت.  وجود  جدید  آیین نامه ی 
شورای  اعتراضی  ماهیتاً  ساختار  دانشجوها 
صنفی را به ساختار معامله گرایانه ی انجمن های 
ترجیح  آموزشی  امور  پیگیری  برای  علمی 
می دادند. شوای صنفی دوم برخالف شورای اول 
به آیین نامه پایبند ماند و نمی خواست به مسائل 
کالن و جدی صنف دانشجو ورود پیدا کند اما 
ورزشی،  زمین های  آسفالت  مثل  خرد  امور  در 
به فضای سبز، رنگ کردن  دادن  و سامان  سر 
بخشی از دیوارهای دانشکده توفیق هایی داشت. 
شورای صنفی سوم به دلیل استعفای چند تن از 
اعضا و نارضایتی دانشجویان زودتر از موعد مقرر 

به پایان رسید. شورای صنفی سوم در حالی

راهنمایی برای زیست روزمره
سیستم  کلی  به طور   - مهدی	زاده	 مهتا	
ولی  است.   افتضاحی  سیستم  گلستان 
ضروری  امور  از  بسیاری  برای  که  ناچاریم 
از  بسیاری  در  که  بشویم  دامانش  به  دست 
مواقع، از فرط پوسیدگی، دامانش چاک چاک 
http://( می شود! از سامانه ی جامع آموزش

آن  وارد  می بایست   )ems.ut.ac.ir/fa
رجوعش  ارباب  بیشترین  پیش  چندی  شد. 
حذف  و  انتخاب  به ویژه  آموزشی  امور  برای 
واحد ها بود. اما در ترم جدید انتقال سامانه ی 
درخواست خوابگاه به گلستان هم قوزی بود 
وام  درخواست  برای  قوزها!  دیگر  فراز  بر 
دانشجویی هم گلستان خشکیده و پر خار، 
وام  درخواست  امسال  است.  مراجعه   محل 
در سایت صندوق رفاه انجام می شد و ثبت 

درخواست هم چنان در سامانه ی گلستان.
اتصال  و  گلستان  سیستم  به  ورود  برای 
خوابگاه،  یا  دانشگاه  فضای  در  اینترنت  به 
آن  پسورد  و  تهران  دانشگاه  ایمیل  داشتن 
»احراز  مسمای  پر  نام  با  که  است  ضروری 
در  افزار  نرم  یک  شده است.  مزین  هویت« 
فضای دانشگاه با نام »gate« برای اتصال به 
اینترنت وجود دارد گرچه اخیراً کم تر کسی 
سرعت بخشی  برای  گویا  می رود،  سراغش 
ایجاد شده و ورود به آن هم از طریق احراز 
یک  تشکیل  برای  بنابراین  است.  هویت 
ایمیل در سایت دانشگاه در قسمت »خدمات 
فناوری اطالعات-رایانامه« هرچه زودتر اقدام 

کنید.
بی غذا  برای  که  راهکاری  غذا!  راستی  و 
این  پیشنهاد می کنم،  اول هفته  در  نماندن 
غذا  رزرو  یاد  شرایطی  هر  تحت  که  است 
افتادید در لحظه آب دستتان است بگذارید و 
بروید برای رزرو، حتی اگر مشغول مطالعه ی 
بعد  تا ساعتی  بودید! چون احتماالً  ویرگول 
http://din� طریق از  می شود.   فراموشتان 

ing1.ut.ac.ir وارد شوید و راهنمای آن را 
نگاهی بیندازید.

حال اگر هوس کردید گشتی در کتاب خانه 
بزنید بهتر آن است که کد کتاب  مورد نظر یا 
قفسه ی موضوعتان را بدانید. پس در راهرو ی 
کند!  کار  که  بیابید  یک سیستم  کتاب خانه 
پس از گشودن http://library.ut.ac.ir  و 
دانشکده،  نام  و  جامع  انتخاب جست وجوی 
را  موضوعتان  یا  نویسنده  کتاب،  عنوان 

وارد کنید. آن گاه میان شناسه ی کتاب، کد 
رده بندی را یادتان نگه دارید تا بتوانید قفسه 
التین  )حروف  بیابید.  را  نظر  مورد  کتاب  و 
مورد  قفسه ی  نشان گر  رده بندی  در  آغازین 

نظر است.(
که  دانشکده  تربیت بدنی  سالن  درباره ی  اما 
گاهی  اگر  می پراند،  مگس  زمان ها  غالب 
دانشکده  زیرزمین  به  سری  خواست  دلتان 
بزنید سراغش را بگیرید. باشگاه دهان سوزی 
بد  زدن  سر  گاه گداری  برای  ولی  نیست 
نیست. روز های زوج برای دانشجویان دختر و 
روز های فرد برای دانشجویان پسر زمان بندی 
شده است )هر دو ساعت 9 تا ۱۵/3۰(. استخر 

هم ندارد!
به  زیادی  وسایل  خودتان  همراه  احیاناً  اگر 
در  را  آن  نمی خواهید  و  می آورید  دانشکده 
با خود حمل کنید، می توانید یک  روز  طی 
کمد برای خودتان در دانشکده داشته باشید. 
برای این کار به دفتر شورای صنفی مراجعه 
کنید و بگویید که کمد می خواهید، همین. 
عهده ی  بر  کلیدش  و  قفل  تهیه ی  البته 

خودتان است.
االن  تا  باشید  خوابگاهی  اگر  زیاد  احتمال 
رفت  چاه  و  راه  و  شده اید  جا به جا  کمی 
که  خوابگاه هایی  هموار.  برایتان  آمد  و 
داده اند؛  را در خود جای  بیشترین جمعیت 
تحصیالت  دانشجویان  ویژه ی  پسران  کوی 
تکمیلی، مجتمع فاطمیه ویژه ی دانشجویان 
مجتمع چمران  و  تکمیلی  تحصیالت  دختر 
ویژه ی دختران کارشناسی هستند. خوابگاه 
پسران مقطع کارشناسی هم در سطح شهر 

)اطراف دانشگاه( پراکنده است.
درب  )از  سرویس ها  با  آمد  و  رفت  برای 
خوابگاه  تا  مرکزی  پردیس  قدس  خیابان 
چمران( از ساعت ۷ صبح تا نزدیک پنج عصر 
از  که  باشید  منتظر سرویس هایی  می توانید 
باال )خوابگاه چمران( می آیند و تا شش عصر 
سرویس هایی که از پایین )پردیس مرکزی( 
به سمت باال می روند. ایستگاهی که بیشتر به 
کار ما می آید، دو تا خانه آن طرف تر، یعنی 

مقابل دانشکده ی مدیریت است. 
با  رابطه  در  نکات  از  پاره ای  این که  خالصه  
برای  دانشکده،  در  واقعی  و  مجازی  زیست 
رسید.  استحضارتان  به  سردرگمی  تسکین 

امید است راه گشا باشد.

را در دست گرفت  اختیار شورای صنفی  آبان 94 
که دانشجو های مخالف شورای صنفی این بار با دیدن 
جلسه ی  تشکیل  مثل  خوب  اتفاق های  از  بعضی 
دانشکده در سالن گفت وگو  رئیس  با  فوری  عمومی 
تصمیم  گرفت  اقدامی جمعی صورت  به صورت  که 
به  نسبت  بدبینی هایشان  همه ی  با  بودند  گرفته 
همکاری  با  تا  بمانند  آن  کنار  در  صنفی  شورای 
جمعی خواسته های دانشجویی محقق شود البته این 
دور  داشت.  وجود  هم  شورا  اعضای  بین  در  تمایل 
سوم شورای صنفی با جنجال شفافیت مالی دانشکده 
شروع شد که آغازش در دوره ی پیش آغاز شده بود 
حوادث  محمل  دوره  این  داشت.  ادامه  همچنان  و 
مدیره  هیئت  هم اندیشی  جلسه های  بود.  گوناگون 
تشکیل  ماه  هر  آخر  دوشنبه های  در  دانشجو ها  و 
با فشارهای هیئت  شد که عمر دو ماه داشت چون 
رئیسه ی دانشگاه و رئیس دانشکده ابتدا به تعویق و 
سپس تعلیق شد. برگزاری دو جشن شب یلدا و بوی 
تشکل های  به  فضا  تخصیص  مسئله ی  حل  عیدی، 
هموارش  نسبت  به  راه  که  )مسئله ای  دانشجویی 
تشکیل  شد(،  مسئوالن  سنگ اندازی های  از  پر 
دنبال  به  اظهارشدگان  از  حمایت  کمیته ی  مجدد 
به کمیته ی  فعال صنفی  دانشجویان  احضار گروهی 
انضباطی در یک روز، تالش برای راه اندازی شورای 
صنفی مرکزی، توجه به مشکالت نابینایان و معلوالن 
مقدمات  کردن  فراهم  دانشکده،  جسمی-حرکتی 
تشکیل کانون های هنری، مطالبه ی برکناری رئیس 
بود  از فعالیت های دانشجویان  ... بخشی  و  دانشکده 
که در دوره ی سوم شورای صنفی رقم خورد. شورای 
سوم به دنبال پیشبرد مسائل خرد و کالن به صورت 
فضای  تخصیص  مثل  کالن  مسائل  بود.  همزمان 
فیزیکی زمان بر بود و روند پیچیده و فرسایش گری 
چون  طرفی  از  کرد.  دلسرد  را  بسیاری  پس  داشت 
می رسید  مشام  به  خطر  بوی  مطالبه ها  بعضی  از 
 9۵ خرداد  در  بردند.  فرو  خود  در الک  سر  عده ای 
شورای صنفی چهارم روی کار آمد. به نظر می رسد 
برنامه ی شورای صنفی چهارم هم مانند دوره ی قبل  
رسیدگی همزمان به مسائل خرد و کالن دانشجویی 
باشد. اولین چالش این شورا تغییر ساعات آموزشی 
دانشکده بود. در این تغییر کالس های صبح از 8:3۰  
به 8  تغییر کرده و همچنین فاصله ی دو ساعته ی 
بعد  اولین کالس  آغاز  با  آخرین کالس صبح  پایان 
یافته  کاهش  ساعت  یک  به  ساعت  دو  از  ظهر  از 
کالس های  بین  فاصله ی  شورا  پیگیری های  با  بود. 
صبح و عصر به همان روند سابق بازگشت. عملکرد 
شورای صنفی چهارم وابسته به عملکرد رئیس جدید 
دانشکده است.  باید دید رئیس جدید مایل به حل 
علوم  دانشکده ی  عرف  اساس  بر  دانشکده  مسائل 

اجتماعی و تعامل با دانشجویان خواهد بود یا خیر؟



		

حقوق دانشجویی

مقدمه ای  متن  این   - ساالری  مسعود	
که  است  دانشجویی  حقوق  مجموعه ی  بر 
تهیه ی آن در شورای صنفی دانشکده ی علوم 

اجتماعی آغاز شده است:

هر ساله با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه 
مضاعف  فشارهای  و  تبعیض ها  اعمال  شاهد 
بر این طیف از دانشجویان هستیم. از اسکان 
داخلی  قوانین  با  بی کیفیت  خوابگاه های  در 
قرون وسطایی گرفته تا تهدید شفاهی برخی 
نیروهای حراست؛ طیف وسیعی از تبعیض ها 
متاسفانه  می شود.  اعمال  دانشجویان  این  بر 
این  کردن  ایزوله  نیز  دانشگاه  سیاست 
دانشجویان و جلوگیری از آگاهی آنان نسبت 
به حقوق قانونی و عرفی حمایت گر است. در 
حیطه ی آموزشی نیز معموال سرسختانه ترین و 
بی رحمانه ترین برخوردها با همین دانشجویان 
صورت می گیرد. برخی اساتید با بی انصافی که 
در برابر دیدگان مشتاق و کنجکاو دانشجویان 
ورودی، با ژستی تلخ و گزنده اولین تجربه ها و 
تصویرها از کالس دانشگاه را برای آنان سیاه و 
پوچ می کنند. این رفتارها روحیه پرسش گری 
دانشگاه  محیط  بارز  شاخصه ی  که  را  نقد  و 
می کنند.  نابود  و  می گیرند  نشانه  را  هست 
برآنیم که مرز میان ورودی ها و سال باالیی ها 
تلخ  تجربه های  ندهیم  اجازه  و  بشکنیم  را 
حال  شود.  تکرار  باطل  دوری  در  گذشتگان 
می خواهیم برخی از تجربیات و اطالعات را با 
تاکید به مسائل انضباطی با دوستان ورودی 
سمت  به  شما  هرگاه  بگذاریم.  اشتراک  به 
العمل  عکس  اولین  بروید  اعتراض  و  انتقاد 
معموال جمله ی “همین که هست”، است. اگر 
جلوتر بروید و ثابت قدم باشید احتماال تهدید 
می شوید و می شنوید “شما دانشجوی مستعد 
آینده ی تحصیلی و کاری  ادبی هستید؛  با  و 
تهدیدها  این  تمام  نکنید”.  مغشوش  را  خود 

شانه  منظور  به  و  قانونی  غیر  بی پشتوانه، 
می شوند  مطرح  پاسخ گویی  از  کردن  خالی 
که  مادامی  هستند.  پیگیری  قابل  البته  و 
را در چارچوب منشور  به حق خود  اعتراض 
حقوق دانشجویی و عرف محیط دانشگاه پی 
می گیرید هیچ کس حق ندارد مانع آن شود. 
حراست  نیروهای  اصرار  با  دلیلی  هر  به  اگر 
به  احضار  یا  دانشجویی  کارت  ضبط  برای 
شدید  مواجه  دانشجویان  انضباطی  کمیته ی 
بالفاصله موضوع را با شورای صنفی یا کمیته ی 
حمایت از احضار شدگان در میان بگذارید و 
کنید.  خودداری  موضوع  انفرادی  پیگیری  از 
است  داده  نشان  دانشجویی  فعالین  تجربه ی 
که علنی نشدن احضارها و تهدیدها در نهایت 
برای دانشجوی احضار شده  به موضع ضعف 
و رکود برای فضای دانشجویی منجر خواهد 
شد. این موضوع را به خاطر داشته باشید که 
اعتماد به نیروهای حراست و کمیته انضباطی 
کار عقالنی و منطقی نخواهد بود و سابقه این 

نهادها گواهی بر این مدعاست.
به هیچ عنوان بدون مشورت با شورای صنفی 
تعهد  احضارشدگان  از  حمایت  کمیته ی  یا 
انضباطی  کمیته  اختیار  در  دفاعیه  یا  نامه 
در  گاهی  متاسفانه  ندهید.  قرار  حراست  یا 
دانشجو  علیه  مدرکی  هیچ  که  پرونده هایی 
صدور  برای  موارد  همین  به  نداشته،  وجود 

حکم استناد شده است.
طبق شیوه نامه ی انضباطی احضار به کمیته ی 
ذکر  با  و  کتبی  صورت  به  صرفاً  انضباطی 
تلفنی  تماس  گونه  هر  و  است  ممکن  دلیل 
تهدید آمیز و غیر معمول، غیرقانونی و قابل 
پیگیری است. دانشجوی احضار شده می تواند 
به همراه یک نفر آگاه به مسائل انضباطی در 
نماینده ای   یا  شود  حاضر  انضباطی  کمیته ی 
را برای پاسخگویی به کمیته انضباطی معرفی 
دانشجویی  حقوق  منشور  به  استناد  با  کند. 

اثبات  برای  مدارک  نبودن  کامل  صورت  در 
اتهامات )که روند آن در شیوه نامه ی انضباطی 
معین شده است.( دانشجو می تواند پیشاپیش 
از  و  اعالم  را  وارده  اتهامات  از  خود  برائت 

تنظیم دفاعیه خودداری کند.
بایستی  دانشجو  انضباطی،  شیوه نامه ی  طبق 
به اتهامات و مدارک موجود در پرونده ی خود 
دسترسی داشته باشد و در صورت نیاز از آن 
ها کپی یا یادداشت برداری انجام دهد. این ها 
بخشی از حقوق دانشجویان است که هرچند 
دانشجوی  اختیار  در  بایستی  قانون  طبق 
است  ممکن  اما  بگیرند  قرار  شده  احضار 

تصادفاً هیچ گاه به شما ارائه نشود!
***

مسلم است دانستن موارد باال و دیگر حقوق و 
تجربیات دانشجویی برای مواجهه ی آگاهانه با 

مسائل به کار می آیند.
دانشجویان  مثال زدنی  اتحاد  و  ایستادگی   
احضار  برابر  در  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
گروهی فعالین صنفی تجربه موفق و سندی 
از  دانشجویان  فعالیت  برائت  و  حقانیت  بر 
اتهامات مورد ادعای کمیته انضباطی بود که 
در سایه آگاهی و حرکت جمعی به دست آمد.

اقدامات و عملکرد کمیته  ما به طور مستمر 
اگر  تا  می کنیم  رصد  را  حراست  و  انضباطی 
بی قانونی و فشار خودسرانه ای رخ دهد برای 
شویم.  قدم  پیش  دانشجویان  از حقوق  دفاع 
هم چنین آمادگی داریم در صورت بروز مشکل 
برای هر یک از دانشجویان، در مرحله ی اول 
به عنوان یک دانشجو و دوست و در مرحله ی 
از حقوق  قانونی دفاع  به عنوان مسئول  دوم 

دانشجویان وارد عمل شویم.

باشد که در کنار هم دانشگاه را برای مهمانان 
ناخوانده و سرکوب گر ناامن کنیم.

مسئله ی »کانون«

رسمی  فعالیت های   - امتی	 محمدباقر	
دانشجویی در دانشگاه به صورت های مختلفی 
آیین نامه های  در  که  است  پیگیری  قابل 
این  است.  شده  بیان  تفصیل  به  مختلف 
صورت ها عبارت اند از: تشکل ، انجمن علمی، 
شورا ی صنفی، نشریه و کانون. هر یک از این 
اشکال، حامل منطق متمایز پیشینی است که 
دانشجویان را بر اساس جنس دغدغه هایشان 
نظر  به  فرا می خواند. هرچند  به سمت خود 
و  دوری  و  مرز ها  این  از  آگاهی  که  می رسد 
نزدیکی مطلوبی که باید میانشان ایجاد شود 
موضوعی بس مهم است که نپرداختن به آن 
مشکالت عدیده ای برای دانشجویان و نهاد ها 
فرصتی  بحث  این  اما  است،  وجود  آورده  به 
بیش از این نوشته کوتاه را می طلبد که تنها 
قصد توضیح یکی از این اشکال مذکور یعنی 

»کانون«ها را دارد.

عمومی  تصور  خالف  بر  »کانون«ها  
نیستند  فراتاریخی  و  جاودانه  دانشجویان، 
تغییرات  روند  تاثیر  تحت  قضا  بر  دست  و 
آغاز  نقطه  دارند.  قرار  خود  متن  تاریخی 
باز  اصالحات  دوره  به  فرم  این  شکل گیری 
تبع  به  و  جامعه  فضای  که  جایی  می گردد، 
آن دانشگاه به عنوان مهم ترین حوزه عمومی 
تنفس  راه  و  شد  گذشته  از  گشاده تر  قدری 
دلیل  هر  به  که  مردم  از  قشر هایی  برای 
قبلی  ساخت های  از  متفاوت  دغدغه های 
داشتند باز شد. کانون ها فرم مناسب این نیاز 
تشکل های  سیکل  از  را  دانشگاه  که   بودند 
فراخ تری  حوزه  بردند  فراتر  مرسوم  سیاسی 
با  کردند.  فراهم  دانشجویی  زیست  برای  را 
سیاست ها  تدریجی  تغییرات  و  زمان  گذر 
دورتر  زمان  آن  از  هرچه  دانشگاه  به  نسبت 

می شویم تا به امروز کانون ها سیر نزولی خود 
را طی می کنند. دانشکده ی خودمان بهترین 
نمونه برای درک این سیر غم انگیز است، از 
پایگاهی  متعددش  کانون های  که  محیطی 
شده  نیز  دانشکده ها  سایر  دانشجویان  برای 
تئاتر و  به  را  افراد زیادی  برنامه هایش  بود و 
موسیقی و ادبیات عالقه مند می کرد حاال به 
اعالنات  تابلو های  بر روی  نام  جز یک مشت 

قدیمی دانشکده اثر دیگری  دیده نمی شود.
***

قسم  چه  جای  راستی  به  »کانون « ها   اما 
چه  بازگشایی شان  و  هستند  فعالیت هایی 
قرار  ما  روی  پیش  را  بالقوه ای  ظرفیت  های 
سر  فراقشان  در   سوگی  چنین  که  می دهد 

داده ایم؟
طبق آخرین آیین نامه ی مصوب، کانون ها به 

چهار دسته تقسیم می شوند:
۱- کانون های مذهبی 2- کانون های فرهنگی 
کانون های   -4 هنری-ادبی  کانون های   -3

اجتماعی. 
پس  بالفاصله  باال  سوال  به  ساده  پاسخی 
دانشجویان  طرف  از  تعاریف  این  شنیدن  از 
زمینه  اشکال،  این  از  یک  هر  می شود:  داده 
فعالیت جدیدی را برای آن دسته از افرادی 
مناسب  فرم  نیافتن  خاطر  به  احتماال  که 
)به  دانشگاه  محیط  از  بیرون  دغدغه هایشان 
معنایی غیر از نظام گذراندن واحد.(  مانده اند 
را  دانشکده  واقعی  اعضای  تعداد  و  فراهم  
بیشتر می کند. البته امیدواریم که این پاسخ 
به یک اندازه برای تمام ارکان دانشگاه ساده 
نکته کلی  این  از  اما جدای  باشد!  و مطلوب 
دانشجویان  تمام  دلیل جنگیدن  احتماالً  که 
با هر سلیقه ای برای بازگشایی کانون هاست، 
مسائل  بررسی  کانون  در  ما  خاص  تجربه ی 

تاسیس  کانون  اولین  )که  بینش  اجتماعی 
شده پس از روند تعطیلی کانون های دانشکده 
غیر  جنس  از  پاسخی  می تواند  نیز  است.( 
دلیل  که  زیرا  باشد،  مذکور  سوال  به  نظری 
همین  وجود  نیز  »بینش«  شکل گیری 

ظرفیت های بالقوه در فرم کانون ها بود. 
مهم ترین ویژگی فرم کانون در مقابل فرم های 
که  دارد  ذاتی  ظرفیتی  که  است  این  دیگر 
نهاد های  شکست  متضاد  عامل  دو  بر  را  راه 
دانشجویی می بندد. بی ثباتی و انقطاع دائمی 
نهاد های  بر سر هویت یابی  مانع عظیمی  که 
دور  به  را  برخی  طرفی  از  است  دانشجویی 
و  است  کشانده  روزمرگی  و  تکرار  باطل 
مانع  که  نیز  انعطاف  عدم  و  آهنین  ساختار 
محرکه ی  موتور  است  کنشگران  خالقیت 
فرم  است.  کرده  خاموش  را  دیگری  عده ی 
کانون از طرفی با تعیین اساس نامه و مرام نامه 
توسط خود اعضای فعال و سعی در بسط آن 
و تغییرات کمتر نسبت به فرم های دیگر در 
را حفظ می کند و  ثبات و هویت خود  اعضا 
دموکراتیک  امکان  وجود  با  دیگر  طرف  از 
تغییرات کالن با موافقت اکثریت اعضا بدون 
انعطاف  ظرفیت  کالن تر  نهادی  به  وابستگی 

پذیری را همیشه محفوظ می دارد.
به عالوه این که تمام انواع کانون ها به خصوص 
اجتماعی(  )کانون های  کانون ها  چهارم  نوع 
امکان  فعالیت می پردازیم  به  آن  ما ذیل  که 
بیشتری برای گذر از دیوار دانشگاه و نزدیکی 
به جامعه را به شکل مستقل فراهم می کنند. 
که   امیدوارکننده ای  ایده های  به  توجه  با 
اجتماعی  علوم  بازگرداندن  بر  مبنی  امروزه 
به جامعه )جامعه شناسی مردم مدار( مطرح 
می شود، کانون ها نیز می توانند نقش مهمی را 

در سال های آینده ایفا کنند.


