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       مطالبات فراموش نشده!
پدرام پذیره - سال تحصیلی گذشته یکی 
اخیر  سال  چند  سال های  پرشورترین  از 
شماره  ی  در  بود.  دانشجویی  بدنه ی  برای 
آمده  بدست  دستاوردهای  از  ویرگول  قبل 
از  میخواهیم  این بار  اما  شد.  صحبت هایی 
محقق  ولی  خواستیم،  که  بگوییم  مطالباتی 
این  که  باشد  یادمان  البته  صد  و  نشد. 
و  بود  دانشجویان  تمامی  خواست  مطالبات، 
همین  به  سپرد.  فراموشی  به  را  آنها  نباید 
دلیل از مطالبات محقق نشده سال گذشته، 

10 مورد را به اختصار نام خواهیم برد.
۱-داستان تاالر گفت و گو 

این  دارد.  دراز  و گو سر  تاالر گفت  داستان 
تاالر با هزینه و امکانات بسیار باال در یکی دو 
سال گذشته آماده بهره برداری شد و به نوعی 
محلی شد برای حفظ آبروی علوم اجتماعی 
از  بعد  خارجی!  مهمان های  برابر  در  ایران 
اعتراضات سال گذشته به هزینه ی بسیار باال 
و عدم استفاده ی دانشجویان از این تاالر؛ قرار 
این  از  استفاده  برای  که سندی  این شد  بر 
نیز  علمی  انجمن های  که  شود  تدوین  تاالر 
بتوانند برای برخی از برنامه های خود از این 
تاالر استفاده کنند و البته قول مساعدت نیز 
از سوی آقای رئیس داده شد. اما در فاصله ای 
علمی  انجمن  صحبت ها  این  از  بعد  کوتاه 
ارتباطات مجوز استفاده از این تاالر که سعی 
ایرانی  با حضور استاد  در برگزاری جلسه ای 
نیافت  داشت،  را  انگلستان  لنکستر  دانشگاه 
ارتباطات  گروه  میانی  در  پا  با  نهایت  در  و 
گروه  نام  به  تاالر  از  استفاده  مجوز  و صدور 
آموزشی، این برنامه برگزار شد. الزم به ذکر 
استفاده  برای  لحظه سندی  این  به  تا  است 
انجمن های علمی و یا کانون ها برای استفاده 
از تاالر گفت و گو تدوین نشده است و بیم 
بر  هنوز  تاالر،  این  امکانات  مستهلک شدن 

وعده و وعیدهای آقای رئیس می چربد. 
2-اتاق دیدی، ندیدی!

ماه  بود که چندین  تخصیص فضا موضوعی 
انرژی بدنه ی دانشجویی در سال گذشته  از 
از کمبود  به خود اختصاص داد. داستان  را 
انجمن  چند  برای  فضا  نبود  دقیق تر،  یا 

علمی و کانون های در دست تاسیس شروع 
برابر  در  مهم ترین موضعی که  ابتدا  در  شد. 
فضای  نبود  می شد  گرفته  کانون ها  تاسیس 
کافی برای آنان بود. این شد که دانشجویان 
در  و  زدند  دانشکده  جای  جای  به  سری 
زیرزمین )چند پله ای که از جلو آب سردکن 
اتاق به حال خود  پایین می رود( 8  به  البی 
پیدا کردند. مطالبه ای مطرح شد  رها شده، 
است،  تشکل  فالن  انبار  اتاق ها  از  یکی  که 
با  و  هذا.  علی  قس  و  آموزش  انبار  دیگری 
تمامی این ها باز هم چند اتاق در آن قسمت 
همچنان  اعتراضات  و  ماند  باقی  بالتکلیف 
ادامه داشت تا اینکه هیئت رییسه پیشنهاد 
تجمیع همه تشکل ها و کانون  ها در قسمت 
»بین االسانسورین« را داد. از لحاظ متراژ این 
باشد و  به نفع دانشجویان  می توانست کمی 
چند تشکل بدون اتاق را اتاق دار کند و بعد 
و  بازنشست شد  آقایان  از  یکی  اینکه که  از 
اتاقش در اختیار تشکل ها قرار گرفت، اوضاع 
اتاق ها کمی بهتر شود. توافق صورت گرفت 
و آقای رئیس توانست با شیوه یکی به نعل 
و یکی به میخ، هم تشکل ها را راضی کند 
راهروی  ابتدای  در  دری  بعد  چندی  هم  و 
به  بعد  سال  چند  که  بزند  پایین  اتاق   8
اتاقی وجود داشت.  آنجا  فراموش شود  کلی 
بگذریم که به جز آن 8 اتاق، چه تعداد اتاق 

خالی دیگر در این دانشکده وجود دارد.
۳-هرچه تعطیلی بیشتر، بهتر!

یکی دیگر از مطالبات سال گذشته باز بودن 
کتابخانه و سایت دانشکده در روز پنجشنبه 
دیگر،  دانشکده های  در  که  مطالبه ای  بود. 
بود. موانعی  مثل دانشکده فنی محقق شده 
که آقای رئیس برای آن نام بردند هماهنگی 
با بوفه، حراست و مسئولین سایت و کتابخانه 
بود که با رایزنی ها تا حدی این موانع برطرف 
شد ولی باز هم شیوه نعل و میخ تکرار شد و 
تنها در روزهای پایانی ترم گذشته از ساعت 
این  با  که  شد  محقق  مورد  این   14 الی   8
حال با وجود استقبال دانشجویان در همان 
شش ساعت نیز، در این ترم شاهد ادامه این 

روند نبودیم.
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و  شوق  کلی  با  صبح   - رعنا حشمتی 
ذوق به جشن آیین ورودی نودانشجویان 

دانشگاه تهران رفتیم.
کمک  و  راهنمایی ها  ورود،  ابتدای  در   
را که  والدین  و  بود  لیدرها خیلی خوب 
سالن های  به  داشتند،  جدا  برنامه ای 
مخصوص خود روانه کردند و ما، بچه ها، 
از  داریم؛  وسیله  هرچه  تا  فرستادند  را 
ساک و چمدان گرفته تا کیف دستی خود 
به امانات بسپریم)که البته من  را اجباراً 
نفهمیدم چه اشکالی دارد اگر کوله ای با 
وارسی  با  سپس  ببرم؟(.  جشن  به  خود 
به  و  کردند  پذیرش  را  ما  ملی،  کارت 

طرف مصل رفتیم تا برنامه شروع شود.
نشستن  برای  جایی  رسیدیم،  وقتی  اما 
که  آنجایی  از  و  نداشت.  وجود  ما 
خواهش  ما  از  می کردند،  فیلم برداری 
در  ناخواسته  تا  بایستیم  بیرون  که  شد 
ایستاده  بچه ی  چند  صحنه ی  فیلم شان 
تا  نکند؛  خراب  را  چیز  همه  کنار،  در 
اینکه کمی بعد شاید صندلی ای برایمان 
دیدن  سعادت  هم  ما  بلکه  شود  جور 
باشیم.  داشته  را  سخنرانی ها  و  برنامه ها 
اّما صندلی ها جور نشدند و ما که از این 
و  بودیم  شده  خسته  کردن  پا  آن  و  پا 
زمان طوالنی ای هم گذشته بود، از یکی 
برنامه چیست و  لیدرها پرسیدیم که  از 
گفتند ما که خبر نداریم، اّما مثل اینکه 

تا دوازده سخنرانی است.
ما هم گفتیم خب پس ما می توانیم برویم 
برگردیم؟ گفتند میل خودتان  و دوازده 
است. سرتان را درد نیاورم. ما رفتیم، و 
حدود ظهر بود که در تلگرام مان از خود 
که  دانشگاه،  دانشجویان  باشگاه  کانال 
پیغام  کرد،  می  اطالع رسانی  را  برنامه ها 
و  فنی  مدیریت،  زبان،  بچه های  که  آمد 
در  سر  زیر  یازده  ساعت  اجتماعی  علوم 
دانشگاه باشند تا به دانشکده ها برویم و 

آن جا نیز معارفه ای داشته باشیم.

   

ورود جدیدالورودها
به دنیای دانشجویی

هیچ  گفتن  اجازه ی  که  کشیده است  ما  و 
ابقای  حالت  در  نمی دهد.  را  درخواستی 
ایشان اینگونه نمی باید باشد. چرا که مطالبات 
دانشجویان از شخص رییس دانشکده نیست. 
بلکه منظور سمتی است که ایشان با توجه به 
پاسخگوی مطالبات دانشجویان  بایستی  آن، 

باشد.
- مطالبات کالن یا مطالبات خرد؟

رشته ی  در  که  تغییراتی  به  توجه  با 
دانشجویان  از  یکی  افتاد،  اتفاق  برنامه ریزی 
اظهار داشت که اخیرا دو طرح درمورد تغییر 
که  است  شده  مجلس  وارد  آموزش  نهاد 
آموزش  در  است دگرگونی های مفصلی  قرار 
به  الزم  بگیرد.  صورت  دانشگاه ها  و  مدارس 
ذکر است که نقشه ی جامع تحولی در وزارت 
اجازه ی  نهاد  دو  که  است  نوشته شده  علوم 
دو  این  از  یکی  داشتند.  را  رشته ها  بازبینی 
نهاد، شورای عالی انقالب فرهنگی است که 
و  است  انسانی  علوم  بومی سازی  دنبال  به 
دیگری شورای عالی تحقیقات و فناوری است 
که به دنبال تجاری سازی علوم انسانی است. 
لوایحی  تصویب  حال  در  مجلس  هم چنین 
را  آموزش و پرورش  و  عالی  آموزش  که  است 
این شرایط می بایستی  در  کند.  رو  و  زیر  را 
انجمن علمی ها و شورا صنفی خواهان نظارت 
تعیین  واحدهای  و  سیالبس ها  بر  کنترل  و 
این  جلوی  طرف  یک  از  که  باشند  شده 
بازبینی ها را بگیرند و از طرف دیگر اجازه ی 
شخم زدن رشته های علوم انسانی را بگیرند.

دانشجویان  از  یکی  صحبت  این  ادامه ی  در 
صنفی  شورا  و  علمی ها  انجمن  که  گفت 
چون  بزرگی  نهاد  با  مستقیما  نمی توانند 
مجلس ارتباط داشته باشند. مگر اینکه نهاد 
میانجی ای مثل اتحادیه ی انجمن علمی های 

کشور بتواند این رابطه را برقرار کند.
یا  کرد  شروع  خرد  مطالبات  از  باید  آیا  اما 

مطالبات کالن؟
مطالبات خرد و کالن منافاتی با یکدیگر ندارند 
بایستی  مختلف  موقعیت های  به  توجه  با  و 
تصمیم گرفت که سمت و سوی فعالیت های 
دانشجویی را روی کدا م یک متمرکز کنیم. با 
توجه به وضعیت موجود بایستی با نگاهی به 
از مطالبات خرد آغاز کنیم.  مطالبات کالن، 
اما  را می توان دنبال کرد،  به عبارتی هر دو 
که  است  قوی ای  دانشجویی  بدنه ی  به  نیاز 
در  دانشجویان  خود  تالش های  به  توجه  با 
سال های اخیر نسبت به سال های 91 و 92 

گشودگی هایی دیده می شود.
از  خارج  از  مهمانان  دعوت  -واگذاری 

کشور به دانشجوها
وقتی پژوهش گری در ایران مهمان می شود، 
ایشان  هزینه های  از  بخشی  دانشکده  قطعا 
و  ندهد.  را  اگر همه ی آن هزینه  را می دهد 
است  این  است،  مطرح  اینجا  که  مطالبه ای 
که دعوت این مهمانان و برقراری لینک های 
باشد.  دانشجوها  عهده ی  بر  کشور  از  خارج 
با  تهران  دانشگاه  مثال  طور  به  که  چرا 
دانشگاهی در یکی از کشورهای اروپایی که 

مکان آن به درستی مشخص نیست، قرارداد 
خواهرخواندگی بسته است و سرانجام استاد 
دانشگاه  در  و  کرده  دعوت  را  االصلی  ایرانی 
که  حالی  در  است،  داده  واحد  او  به  تهران 
به هیچ وجه سواد کافی برای استاد بودن را 
نداشته است. از این رو درخواست دانشجویان 
این  مسئله  این  به  راجع  دانشکده  رییس  از 
همین  در  دکتری  دانشجویان  که  است 
مناسبی  بسیار  لینک های  یکسری  دانشکده 
سراغ دارند که با توجه به آن می توان یکسری 
برگزار  را  مناسبی  بسیار  آنالین  کالس های 
کرد. همچنین در نتیجه ی این امر، پول هایی 
دیگر  دانشگاه های  با  قراردادهایی  صرف  که 

می شود، دانشجویی تر خرج می شود.
-مشکالت انضباطی

مهم،  بسیار  اما  جزئی  مطالبات  از  یکی 
احضارهای غیرقانونی است. ریاست دانشکده 
عهده  بر  را  احضارها  این  مسئولیت  بایستی 
حراست  اگر  که  است  قبول  مورد  بگیرد. 
از رییس  دانشگاه، دانشجویی را احضار کند 
دانشکده کاری برنمی آید، اما ایشان نباید به 
همچنین  دهد.  گرا  و  دانشگاه خط  حراست 
باید مشخص باشد که چه کسی دستور احضار 
را داده است. در سال گذشته رییس دانشکده 
داده  را  احضار  این  می گفت حراست دستور 
دانشکده.  رییس  می گفت  حراست  و  است 
الزم به ذکر است که رییس دانشکده بایستی 
با این احضارها مقابله کند، نه اینکه خود در 

آن دستی داشته باشد.

می  نظر  به  که  اینطور  و  در  سر  رفتیم  هم  ما 
رسید، حاال حاالها خبری نبود. به مصلی سری 
زدیم و متوجه شدیم هنوز برنامه ی آن جا تمام 
 11:40 حدود  است.   11:10 ساعت  و  نشده 

برنامه باالخره تمام شد.
ما  پرسیدیم  لیدرها  از  یکی  از  بیرون،  آمدیم 
گفت  دهیم؟  انجام  کاری  چه  برویم؟  کجا  باید 
اجتماعی.  علوم  گفتیم  هستید؟  رشته ای  چه 
دانشکده ش  کجاست؟  اجتماعی  علوم  گفت 
متعجب  بسیار  قیافه ای  با  ما  و  همین جاست؟ 
دانم.  نمی  راستش  گفت  گیشا.  خیر،  گفتیم 
تشکر کردیم و از راهنمای دیگری پرسیدیم. او 

گفت که باید به سمت سر در برویم.
جلوی مان  نفر  یک  که  رفتیم  می  داشتیم 
علوم  گفتیم  رشته ای؟  چه  گفت  و  گرفت  را 
اجتماعی. گفت باید بروید جلوی در دانشکده ی 
دیگری  االن  کنید، همین  باور  نه  گفتیم  علوم. 
به ما گفت که: .... ، گفت باید بروید علوم. و در 
حالی که ما فقط نگاه ش می کردیم، دوستش در 

گوشش گفت که علوم اجتماعی سر در. لبخند 
زدیم و دور شدیم.

به سر در معروف که رسیدیم، از والدین گرامی 
خواهش کردند که با فرزندان شان به دانشکده ها 

نروند و بگذارند که جا به همه برسد.
اما فکر می کنم که والدین بیش از حد نگران 
به  پدر،  و  مادر  بعضاً  یا  مادرها،  اکثراً  و  بودند 
با  و  بودند  مشغول  خود  دل بند  فرزند  همراهی 
نرسید  ثانیه  به  و  می شدند  اتوبوس  سوار  هم 
به  جایی  و  رفت  و  شد  پر  اتوبوس  دو  هر  که 
ما نرسید. ایستاده بودیم زیر آفتاب و وقتی می 
گشتیم هم کسی پیدا نمی شد که از او بپرسیم 
حال، ما چه کنیم؟ بعضی ها ایده می دادند که 
خودمان ماشین بگیریم و برویم. اما بعضی دیگر 
دارد.  ای  برنامه  دانشگاه  حتماً  نه،  گفتند  می 
حال  هر  به  برویم.  پیش  روال  طبق  و  بگذاریم 
از حدود  بعد  اتوبوس رفتند و آمدند و  چندین 

یک ساعت و نیم جایی هم برای ما پیدا شد.
و در آن اتوبوسی که سوار شدیم، در حال له شدن 

بودیم و بچه ها از دانشکده های متفاوتی، همگی 
و  طوالنی  دورهای  از  پس  و  داشتند  حضور 
گذشتن از خوابگاه ها و دانشکده ها و پیاده کردن 
به  دو،  ساعت  و  رسید  هم  ما  به  نوبت  همگی، 

دانشکده ی علوم اجتماعی رسیدیم.
همچنان  رسیدیم  دانشکده  به  وقتی  حتی 
اگر  و  نداشت  حضور  ما  به  کمک  برای  کسی 
دانم که  نمی  نبودند،  آنجا  مهربان  دانشجوهای 
ما چطور می فهمیدیم که آموزش کجاست و چه 

باید کرد.
وجود  معارفه  برای  هم  برنامه ای  هرحال  به 

نداشت و ما فقط رفتیم برای ثبت نام.
دیگر از شلوغی ها و بد اخالقی های مسئولین و 
خواستن مدارکی که موقع ثبت نام هیچ احتیاجی 
و  بیهوده  بستن های  صف  و  نداشتیم  آن ها  به 
معطل شدن دو ساعته و حرص خوردن ها نگویم.

نگویم که از ساعت دو و نیم می گفتند که دیگر 
وقت به شما نخواهد رسید تا سه و نیم. بروید 

خانه تان و فردا بیایید.
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ادامه در صفحه ی آخر

پیاده سازی: سیدعلی هاشمیان
تهیه و تنظیم: علی مظفری

دانشکده ی  دانشجویان  از  تعدادی 
دوشنبه  روز  در  اجتماعی  علوم 
کالس  در   ۱7:۳0 ساعت   ۱۳۹۵/7/۵
مطالبات  پیرامون  تا  آمدند  گرد   ۳0۵
در  که  دانشکده  رییس  از  دانشجویی 
میانه های مهر منتصب  خواهد شد، به 

گفتگو بپردازند.

با  دانشکده  رییس  رابطه ی  -چگونگی 
مدیر گروه ها

آموزشی  مطالبات  با  گفتگو  این  ابتدای 
علمی  انجمن  اعضای  از  یکی  شد.  آغاز 
جامعه شناسی اظهار داشت که مطالبات عام 
وظایف  حوزه ی  به  مربوط  آموزشی  کلی  و 
مدیر گروه هاست، مانند روند جذب اساتید 
به گروه و یا زمزمه هایی که راجع به بازبینی 
کلی دروس مطرح می شود. اما یک نکته ای 
که ممکن است در این صحبت نادیده گرفته 
ریاست  محبوبیت  که  است  امر  این  شود، 
این علت  به  مدیر گروه ها  نزد  در  دانشکده 
است که هیچ دخالتی و حتی نظارتی به کار 
ریاست  اگر  عبارتی  به  ندارد.  گروه ها  مدیر 
در  کوچک  هرچند  دخالت هایی  دانشکده 
کار مدیر گروه ها داشته باشد، مدیر گروه ها 
این  و  نمی دهند  انجام  را  کاری  هر  آزادانه 

می آید.  حساب  به  پیشرفت  یک  خودش 
دانشجوهای  که  است  این  دیگر  نکته ی  اما 
خوبی  تجربه ی  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
از دخالت رییس دانشکده در کارهای مدیر 
دانشکده  رییس  چنانکه  نداشته اند،  گروه ها 
اساتیدی را جذب می کرد که مدرک دکتری 
ریاست  دخالت  عدم  عبارتی  به  نداشتند. 
دانشکده در کارهای مدیر گروه هایی که به 
دنبال منافع شخصی خود هستند، اجازه ی 
می دهد.  گروه ها  مدیر  به  را  کار  هرگونه 
به  دانشکده ای که  رییس  همچنین دخالت 
دنبال منافع شخصی خویش است، دخالت 
مطالبه ی  بین  این  در  اما  است.  نابه جایی 
به  نسبت  دانشکده  ریاست  از  دانشجوها 

رابطه ی ایشان با مدیر گروه ها چیست؟
باره  این  در  علمی  انجمن  دبیران  از  یکی 
گفت که رییس دانشکده با توجه به روابط و 
منافعی که در پشت پرده دارد، اگر بخواهد 
گروه ها دخالت  مدیر  کارهای  در  اتوریته  با 
و نفوذی داشته باشد، این کار لزوما به نفع 
دانشکده  رییس  بود.  نخواهد  دانشجویان 
بیرونی  نهاد  یک  با  تقابل  در  می بایستی 
می شود  شامل  هم  را  دانشگاه  حراست  که 
با اقتدار عمل کند. همچنین دانشجوها هم 
مثال  کنند.  جدیدی  موضع گیری های  باید 
هیچ کارشناس حراستی حق ندارد با دانشجو 
صحبت کند یا از او کارت دانشجویی بگیرد. 
دانشجویی  معاونت  طریق  از  بایستی  بلکه 

که  بود  این  بر  دانشجوها  نظر  کند.  اقدام 
گروه ها  مدیر  کار  در  نباید  دانشکده  رییس 
دخالت کند. اما این به معنای عدم نظارت 
نیست. بلکه رییس دانشکده می بایستی در 
کار مدیر گروه ها نظارت داشته باشد تا مدیر 
گروه ها این احساس را نداشته باشند که هر 

کاری می توانند بکنند.
اشخاص  بعضی  ورود  اجازه ی  عدم   -
توسط حراست دانشگاه در صورتی که 

مجوز گرفته شده است.
یک مسئله ی دیگر انجمن علمی ها این بود 
مشکل  به  مهمان  دعوت  برای  گاهی  که 
می خورند و در حالی که مجوز گرفته اند به 
این  ورود  اجازه ی  می شوند  متوجه  یکباره 
شخص داده نشده است و حراست دانشگاه 
جلوی ورود ایشان را گرفته است. معاونت ها 
حوزه ی  از  که  هستند  مدعی  امور  این  در 
ریاست  رو  این  از  است.  خارج  توانایی شان 
را  اتفاقات  این  جلوی  بایستی  دانشکده 
بگیرد و اجازه ی هرگونه دخالت نهاد بیرونی 

را بگیرد.
-هر شخصی که رییس دانشکده شود، 

مطالبات مان را پیگیری می کنیم.
این گفتگو اینگونه شکل گرفت که یکی از 
رییس حال حاضر  که  گفت  فعاالن صنفی 
قبال  در  پاسخگویی ای  هیچگونه  دانشکده 
سالم  جواب  ایشان  نمی دهد.  ما  مطالبات 
دانشجویان را نمی دهد و دیواری میان خود 

4-شیشه های یخی
موضوع  گذشته  سال  اعتراضات  اولین  از 
آیین نامه های  اساس  بر  بود.  مالی  شفافیت 
به  دانشگاه  تبدیل  راستای  در  باالدستی 
موظف اند  دانشگاه ها  تمامی  تجاری،  بنگاهی 
قسمتی از مخارج خود را، خود تامین کنند و 
صد البته مسئولینی هستند که این را به فال 
نیک می گیرند. دانشکده ی علوم اجتماعی هم 
تامین مخارج خود  موارد مختلف سعی در  با 
داشت. اجاره کالس ها، سالن ها و باقی فضاهای 
دانشکده به موسسات کنکوری مانند قلم چی، 
اختصاص فضا به دانشجویان پردیس های پولی 
نشاندن  و  البرز  پردیس  مثل  تهران  دانشگاه 
و  دانشجویان  باقی  کنار  پردیس  دانشجویان 
به  ارشد  کارشناسی  کالس  ظرفیت  ارتقای 
این  دانشجویان  و سوال  هم.  امثال  و  نفر   18
بود که این پول های مازاد بر بودجه اختصاص 
یافته، کجا می رود و پاسخ هایی نظیر »خرابی 
پروژکتور«، »خرابی آسانسور«، »خرابی سیستم 
گرمایشی« و پول آب را باید بدهیم پول برق را 

جدا، شنیده شد.
۵-دانشجو مگر حق نقد دارد؟

کمی داستان در این مورد قدیمی تر است. سال 
93  شورای صنفی دانشکده ی علوم اجتماعی، 
گروه های  نقد  عنوان  تحت  جلسه ای  نوید 
به دالیلی مثل  این جلسه  را داد که  آموزشی 
اعتراض  اولین  جرقه  و  شد  لغو  باال  تیتر 
زده  ساله  چندین  رخوتی  از  بعد  دانشجویی 
شد. بعد از اعتراضات گسترده در اواخر آذر ماه 
دادند که  نقد  به جلسه ی  تن  تمامی گروه ها 
آقای رئیس جلسات بعدی نقد را به گروه های 
الی دو  به جز یک  آموزشی محول کردند که 

مورد، این جلسات دیگر ادامه نیافت.
دانشجویی  تشکل  بزرگترین  6-جای 

همچنان خالی است.
اگر تعداد اعضای شورای عمومی را نشانه ای از 
اندازه ی تشکل بدانیم، شورای صنفی بزرگترین 
از آن جهت که تک  تشکل دانشجویی است، 
به  آن  عمومی  شورای  عضو  دانشجویان،  تک 
حساب می آید. روال بر این است که جلسات 
شورای فرهنگی دانشکده که آخر هر ماه برگزار 
فرهنگی  مسائل  تمامی  به  راجع  می شود، 
نشریه،  یا  کانون  تاسیس  از  اعم  دانشکده 
برنامه و... تصمیم گیری می شود و به  برگزاری 
جز هیئت رییسه، نماینده دو تشکل بسیج و 
انجمن اسالمی نیز با حق رای در این جلسات 
خواسته های  مهم ترین  از  یکی  دارند.  حضور 
شورای  نماینده  حضور  دانشجویان،  پیشین 
که  است  فرهنگی  در جلسات شورای  صنفی 

همچنان از این خواسته سر باز زده می شود. 
7-تیکی تاکا

به  نیستند  فوتبال  اهل  که  آنان  برای 
به  و  هماهنگ  و  پیاپی  کوتاه،  پاس کاری های 
می گویند.  تاکا  تیکی  توپ،  درآوردن  گردش 
این  گذاشتیم،  دانشگاه  به  پای  وقتی  از  ما  و 
بین مسئولین شاهد هستیم.  را  پاس کاری ها 
مورد  در  پاس کاری ها  این  مهم ترین  از  یکی 
انجمن ها صورت  و  تشکل ها  بودجه ی  موضوع 
پیگیری  دنبال  به  شما  وقتی  می گیرد. 
به  ابتدا  در  هستید  خود  تشکل  بودجه ی 
باشگاه دانشجویان پاس داده می شوید، سپس 
به  بودجه  اینکه  ذکر  با  دانشجویان  باشگاه  از 
معاونت  به  است،  شده  داده  تحویل  دانشکده 
اینکه  از  بعد  و  می شوید،  داده  پاس  فرهنگی 
معاونت فرهنگی گفت که پولی دریافت نکرده 
است دوباره به جای دیگر پاس داده می شوید. و 
این روند آنقدر ادامه خواهد یافت که از خیر آن 
می گذرید و برای انتشار نشریه خود دنگ های 
اعضای تشکل را وسط می گذارید و بر اساس 
آن حساب می کنید چند نسخه چاپ کنید. 
این در حالی است که برای مثال در دانشگاه 
خود  برنامه  پوستر  چاپ  برای  حتی  شریف، 
کافی است فایل را به انتشارات داده و انتشارات 
می خواهید  که  تعداد  هر  دانشگاه  به حساب 

پوستر رنگی چاپ کند.   
8-زین پس قسم بگیریم...

اما یکی از پایه ای ترین مطالباتی که آن روزها 
بدیهی خوانده می شد، جلسات پرسش و پاسخ 
بود که قول  بین دانشجویان و هیئت رییسه 
داده شده بود دوشنبه ی آخر هر ماه برگزار شود 
و در واقع مطالبات دانشجویی در این جلسات 
آستانه ی  در  جلسات  این  اما  شود.  مطرح 
انتخابات مجلس به تعویق افتاد و بعد از عید 
هم این جلسات با ذکر این دلیل که از پایین 
همچنین  و  است  شده  مخالفت  )دانشگاه( 
جمله »قول دادم، قسم که نخوردم« از سوی 
یادمان  بیایید  پس  شد.  متوقف  رئیس  آقای 
باشد زین پس برای اینکه سخنان خردمندانه 
حداقل  مطالباتمان  برای  نشنویم،  اینچنینی 

قسم بگیریم.
۹-اینترنت

معاونت  که  صحبت هایی  آخرین  اساس  بر 
و  پرسش  جلسه  در  دانشگاه  انفورماتیک 
انجام  گذشته  سال  در  دانشگاه  کوی  پاسخ 
برای  اینترنت  مصرفی  حجم  محدودیت  داد، 
هر دانشجو گذاشته شده است که کسی حق 
برای  نخورد! حداکثر حجم مصرفی  را  دیگری 
کارشناسی  گیگ،   8 کارشناسی  دانشجویان 

ارشد 10 گیگ و دکتری 14 گیگ گذاشته شده 
است. مسئله ی مطرح شده، کم بودن حجم در 
نظر گرفته شده است. هم برای یک دانشجوی 
خوابگاهی.  دانشجوی  یک  باالخص  و  تهرانی 
در  خوابگاه  خوابگاهی،  دانشجوی  یک  برای 
واقع فضای زیست اوست و دانلود کردن حتی 
می آید  حساب  به  او  طبیعی  حق  فیلم  یک 
این  از  »بیشتر  اینکه  استدالل  با  نمی توان  و 
نیاز نیست«  انجام کارهای علمی  برای  حجم 
اکانت  میدانید  که  )همانطور  داد.  فریب  را  او 
دانشجو در همه جا یکی است و تفاوتی بین 
این  ندارد(.  وجود  خوابگاه  و  دانشگاه  سرور 
مطالبه را نیز آقای رئیس، مربوط به دانشگاه 
دانسته و از پاسخ به آن سرباز زدند که استثنائا 
در این مورد درست است و دانشکده مسئولیت 
دانشکده  اما  ندارد،  را  مصرفی  حجم  تعیین 
علوم اجتماعی خود باید ارائه دهنده مطالبات 
دانشجویان خود به مسئولین دانشگاه باشد که 
تا این لحظه خبری از این مورد نیز نشده است.
۱0-ما به مهجوریت آنان دامن نخواهیم زد.

دانشگاه  در  موجود  اقشار  مهجورترین  از  یکی 
محدودیتی  وجود  با  که  هستند  نابینایانی 
دانشگاه  به  را  خود  توانسته اند  داشته اند  که 
علوم  دانشکده  در  آنان  تعداد  و  برسانند 
اجتماعی نیز کم نیست. آنان کمتر می توانند 
دانشجویی  اعتراضات  حتی  یا  و  برنامه ها  در 
کنند  مطرح  را  خود  مطالبات  و  شوند  حاضر 
اما اگر پای صحبت هر یک از آنان بنشینید 
خواهید فهمید که مطالبات زیادی دارند. سال 
گذشته یکی از مسائلی که مطرح شد ارتقای 
تعمیر  و  نابینایان  مخصوص  کامپیوترهای 
استقبال  با  ابتدا  در  که  بود  بریل  دستگاه 
دیگر  مثل  ادامه  در  اما  شد  همراه  مسئولین 

موارد، گشایشی در کار آنان نیز یافت نشد. 
تکامل  سال  به  سال  دانشجویی  مطالبات 
دوره ی  که  دلیل  این  به  نیز  ما  و  می یابد 
محدودی در این دانشکده هستیم نمی توانیم 
مسئله ی  اما  کنیم،  تضمین  را  آنان  استمرار 
هر  مطالبات مان  که  است  این  اهمیت  حائز 
و  کنیم  پیگیری  باشد  کوچک  هم  مقدار 
هر  شوند.  سپرده  فراموشی  به  که  نگذاریم 
کدام ما نهایتاً چند سال دیگر در این دانشکده 
نتیجه  است  ممکن  و  داشت  خواهیم  حضور 
نبینیم،  عینه  به  را  مطالبات مان  از  بسیاری 
ولی یادمان باشد ما در قبال همین چند سال 
که  راهی  دهیم  اجازه  نباید  و  مسئولیم  نیز 
شروع کردیم در آینده دوباره از نو آغاز شود و 
این روند »خواستن و نرسیدن« به وادی تکرار 

بیافتد.

گفتگوی دانشجویی
از رئیس آینده چه مطالباتی داریم؟


