
      

شماره بیست و پنجم/ اسفند ۱۳۹۴       
 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: مهدی یار زمزم
 سردبیر: صبورا سمنانیان 

همواره دانشکده ی علوم اجتماعی در سال هایی که 
در آن حضور داشتم محل بحث، جدل  و رخدادهای 
متفاوت و متعددی بوده است. رخدادها و جدل های 
آموزشی، مسائل صنفی و مباحث علمی و غیره. اما 
مسئله ی مهم تری که جالب به نظر می آید این است 
زمان  و  مکان  رخدادها،  و  اتفاقات  این  تمامی  که 
عبارت  به  می داد.  اختصاص  خود  به  را  مشخصی 
دیگر، هر نکته در زمان و مکان خود مطرح می شد 
ایجاد  اتفاقات و رخدادها  و هیچگونه اختالطی بین 

 نمی شد.     
یکی  دادن  دست  از  غم  در  دانشگاه  که  زمانی  در 
به  نشست،  سوگ  به   87 سال  در  دانشجویان  از 
و  شدند  فراق  این  عزادار  دانشجویان  همه ی  واقع 
آموزشی،  علمی–  و  انتقادی  مباحث  زمان طرح  در 
سیاسی  هر جهت گیری  از  فارغ  دانشجویان،  تمامی 
در  همچنین  شدند.  صدا  یک  و  همدل  اعتقادی،  و 
همه  چهره ی  در  شادی  مذهبی،  ملی-  اعیاد  زمان 
دانشجو  هر  تا  می شد  باعث  مهم  این  و  می زد  موج 
برگزاری  راستای  در  فردی  نیروی  یک  عنوان  به 

  

مراسمی در جهت آن مناسبت، به جمع دانشجویی 
پیوند بخورد. نکته ی کلیدی که وجه اشتراک تمامی 
به  حوادث  و  برنامه ها  آن  تبدیل  و  رخدادها  این 
انسجام   « شد،  یادماندنی  به  خاطراِت  و  نوستالژی 
و همدلی دانشجویان« بود. این انسجام و همدلی در 

تمام رخدادهای دانشکده نمود پیدا می کرد.  
به  دانشجویی  همدلی  این  که  عرصه هایی  از  یکی   
اوج خود می رسید، جشن ها و مراسم های دانشجویی 
البته  مختلف،  مناسبت های  در  که  مراسم هایی  بود. 
بسیاری  همکاری  و  صنفی  شورای  پیشگامی  با 
این  در  که  نکته ای  می شد.  برگزار  دانشجویان،  از 
اکثر  همکاری  می رسید،  نظر  به  جالب  مراسم ها 
دانشجویان، فارغ از سویه های سیاسی و اعتقادی بود. 
در تقسیم کاری که در این مراسم ها بین دانشجویان 
انجمن  و  بسیج  از  گروه ها  همه ی  می شد،  انجام 
و  دانشجویان  علمی،  انجمن های  تا  گرفته،  اسالمی 
می کردند.  همکاری  نوعی  به  دانشکده  اساتید  حتی 
اساتید با کمک های مالی و همچنین حضور فیزیکی 
دانشجویان  دلگرمی  موجب  مراسم ها،  این  در  خود 

رسوم کمرنگ شده ی دانشکده 

عنوان  به  نه  را  شما  صنفی  فعالیت  است  ممکن 
دغدغه ای محترم و تبدیل درد شخصی به اجتماعی، 
بدانند!  عاطفی  و  احساسی  انگیزه های  از  ناشی  بلکه 
ممکن است از هر دو جناح دانشجویی متهم شوید به 
سازش با مسئوالن و البته سازش با جناح دانشجویی 
داشته  سعه ی صدر  بتوانید  باید  که  اینجاست  مقابل! 
را متقاعد کنید که فقط و فقط  باشید و دانشجویان 
حق دانشجویان مورد نظر شما است، نه چیز دیگر؛ و 
همراه  فعالیتتان  و  با خود  را  آن ها  بتوانید  باید  البته 
کنید. در ضمن نباید از یاد برد که دوره  ی دانشجویی 
شما محدود است، پس باید بتوانید افرادی را پیدا کنید 

 که بعد از شما فعالیت را ادامه دهند.  
کلمات در دهان تو آتش است

از آنجایی که اکثر مدیران محترم و محترمه خود را 
فارغ از هرگونه خطا و نقصانی می دانند، باید در بحث 
امرشان  تحت  مجموعه ی  در  که  کنید  قانع  را  آن ها 
ایرادی هست؛ پس جزئیات را همراه مصداق بیان کنید 
و در گفتگو با آن ها کلی بافی نکنید و شعار ندهید. در 
ضمن مسئوالن را هیوال تصور نکنید و قبل از شنیدن 
برابرشان  در  قوانین،  از  کامل  آگاهی  و  حرف هایشان 
هرگونه  مشاهده ی  صورت  در  اما  نگیرید؛  جبهه 
با  و  توان  نهایت  با  دانشجو،  حق  تضییع  و  بی قانونی 

 استفاده از تمامی ابزارهای موجود اعتراض کنید. 
همراه شو عزیز

رفته  ثالثه  اهرام  دیدن  به  بورخس  لوییس  خورخه 
بود که مسافتی را از اهرام دور شد و در جایی خلوت 
را  و سپس شن ها  از شن کرد  پر  را  کویر مشتش  از 
این لحظه چنین توضیحی  باد رها کرد. در شرح  در 
نوشته است: »به خودم گفتم که دارم بیابان را تغییر 

شکل می دهم«.

محمد حسینی البته تالش برای اصالح قوانین اشتباه یا ناکارآمد هم 
 بخش مهمی از این فعالیت است.  

فعالیت صنفی؛ تمرین دموکراسی دردآور ولی 
مفید!

فعالیت صنفی در دانشگاه نسبت به فعالیت سیاسی 
یک  درون  شما  است.  حساس تر  و  مهم تر  حوزه ای 
و  می شوید  جمع  خود  همفکران  با  سیاسی  تشکل 
جمع  مطلوب  سیاسِی  آرمان های  به  رسیدن  راه  در 
تالش می کنید و البته برای مقابله با تحرکات رقیب 
نیز انرژی می گذارید؛ ولی در انجام کار صنفی باید این 
توانایی را داشته باشید تا نگرش سیاسی و عقیدتی تان 
همان  به  باید  باشد.  نداشته  تداخل  مسائل صنفی  با 
تالش  خود  همفکران  و  دوستان  برای  که  اندازه 
می کنید برای مخالفین فکری خود هم انرژی بگذارید. 
مخالفینی که شاید در جایی خارج از فعالیت صنفی با 

 یکدیگر درگیری هم داشته باشید!  
جنگجویی که نجنگید اما شکست خورد!

ممکن است به عنوان یک فعال صنفی به مواردی 
متهم شوید؛ آرام باشید و لبخند بزنید!

خوابگاه
ثبت شود تا یادمان بماند!

تجربیات چندساله ی نگارنده در حوزه ی امور صنفی، 
به نتایجی ختم شد که فکر می کنم ثبت شدن این 
برای  اشتراک گذاشتِن آن ها می تواند  به  و  تجربیات 
دانشجویانی که قصد فعالیت در حوزه ی امور صنفی 

 را دارند، راهگشا باشد.   
چگونه آغاز شد!

یک سخن معروف هست که احتماالً همه شنیده ایم 
با این مضمون که قدرت نه گفتن داشته باشید. فکر 
که  دارد  مهمی  مقدمه ی  به  نیاز  این سخن  می کنم 
گفتن!  »چرا«  قدرت  است؛  گفتن  »نه«  پیش نیاز 
با  بتواند  می شود شخص  باعث  »چرا«  این  پرسیدن 
منطق و نگرش انتقادی سراغ هر موضوعی برود. در 
کار  به  امور  تمامی  در  را  نگرش  این  می شود  ادامه 
نحوه  و  صنفی  مسائل  هم  آن ها  از  یکی  که  بست 

برخورد با قوانین و مسئوالن است.
عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

اینکه درون دانشگاه و دانشکده ها اشخاص خاصی 
را فعال صنفی قلمداد کنیم دچار اشتباه شده ایم. در 
حالِت درست و اصولی، هر دانشجو یک فعال صنفی 
برخوردار  انسان  این اصل که هر  به  استناد  با  است؛ 
از  انسانی است، پس هر دانشجو برخوردار  از حقوق 
بر همین نظریه، هر  حقوق دانشجویی است. مبتنی 
شخص باید برای احقاق حق خود تالش کند و زمانی 
هم که افرادی را به عنوان شورای صنفی انتخاب کرد 
و  بایستد  آن ها  کنار  در  باید  نداند.  تمام شده  را  کار 
برای حقوق انسانی و دانشجویی خود تالش کند. اگر 
هر دانشجو وظیفه ی تغییر را بر دوش خود احساس 
کند، می تواند عضوی از این روند تغییرات باشد که در 
راستای منافع جمعی و بر بستر قانون شکل می گیرد. 

  

محمد بای

 کاغذ اخبار

یادداشت هایی 
برای آیندگان

ادامه در صفحه ی سوم

رفت.  خواهد  نو  سال  استقبال  به  دانشجویی  برنامه ی  چندین  با  امسال   زمستاِن  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  وقفه،  سال  چند  از  پس   *
شد: خواهند  برگزار  اسفند  سوم  هفته ی  در  تأیید،  صورت  در  و  است  شده  تقدیم  دانشکده  فرهنگی  معاونت  به  برنامه ها  این  برای  مجوز   درخواست 

- جشن »بوی عیدی«؛ این جشِن دانشجویی با حال و هوای نوروزی عصر  یکشنبه، ۱۶ اسفندماه، در تاالر ابن خلدون برپا می شود. دانشجویانی که مایل به 
همکاری در بخش های مختلف این مراسم هستند، به شورای صنفی دانشکده اعالم آمادگی کنند.

- مانند سال گذشته، بازارچه ی خیریه ی »انجمن دوستداران کودک پویش« به مدت سه روز، ۱۶، ۱7 و ۱8 اسفندماه در البی ابن خلدون برقرار است.

- فضای سبِز دانشکده نیز از نشاط روزهای منتهی به عید نوروز بی نصیب نمی ماند. شنبه ی آینده، پانزدهم اسفندماه، همزمان با روز درختکاری، چندین اصله 
نهال به دستاِن دانشجویان دانشکده، در محوطه کاشته خواهد شد. امید این است که درختکاری در دانشکده ی علوم اجتماعی تبدیل به یک سنت همیشگی شود 

و به هر بهانه، نهال هایی در گوشه و اطراف محوطه جان بگیرد؛ چشم انتظاریم که سال آینده، شاهد تحولی در فضای سبز دانشکده باشیم. 

  

موظف  دولت  اساسی–  قانون  سی ام  اصل 
است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای 
فراهم  متوسطه  دوره ی  پایان  تا  ملت  همه ی 
سرحد  تا  را  عالی  تحصیالت  وسایل  و  سازد 
گسترش  رایگان  طور  به  کشور  خودکفایی 

دهد.
اصل نوزدهم قانون اساسی– مردم ایران از 
مساوی  حقوق  از  باشند  که  قبیله  و  قوم  هر 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها 

سبب امتیاز نخواهد بود.
تأمین  اساسی–  قانون  سوم  و  چهل  اصل 
پوشاک،  خوراک،  مسکن،  اساسی:  نیازهای 
بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات 

الزم برای تشکیل خانواده برای همه.

شکی نیست که آینده ی کشور در گرو بهبود و 
توسعه ی کیفی نظام آموزش عالی است؛ نظامی که 
سیاسی،  اقتصادی،  فضای  غیرمستقیم  و  مستقیم 
اما  می دهد.  شکل  را  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
همان اندازه که کیفیت آموزش در این نظام مهم 
است، نحوه ی ورود به آن، تهیه ی امکانات رفاهی 
الزم و رفع تبعیض و نابرابری نیز حساس و حائز 
مجالس  که  رویکردی  با  متأسفانه  است.  اهمیت 
امر  این  قبال  در  فعلی  و  پیشین  دولت های  و 
آموزش  گریبان گیر  فراوانی  مشکالت  داشته اند، 
عالی کشور شده است و باید هر چه سریع تر برای 

 بیانیه ی مشترک 
  ۳۳ شورای صنفی  
دانشگاه های کشور

ادامه در صفحه ی دوم
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دانشگاه های  از  صنفی  شورای  سه  و  سی 
سرتاسر کشور- از جمله شورای صنفی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران- با انتشار بیانیه ای 
مشترک، ضمن اعتراض به قوانین تبعیض آمیز 
آموزش،  سازی  تجاری  و  دانشجو  پذیرش  در 
کامل  متن  پرداختند.  مطالبات صنفی  بیان  به 
بیانیه، که با یادآوری سه اصل از قانون اساسی 

آغاز می شود، به شرح زیر است:

virgoul.mag@gmail.com   راه ارتباطی نرشیه ی ویرگول



  

ساخت  در  چه  نوعی؛  به  نیز  سایرین  می شدند. 
تزئین  مالی،  کلیپ های جشن، جمع آوری کمک های 
سالن و بسیاری از امور ریز و درشت، مقدمات را فراهم 

 می کردند.    
چندان  نه  سال های  در  اجتماعی  علوم  دانشکده ی   
مناسبت های  در  متعددی  مراسم  و  برنامه ها  دور، 
این  در  که  برنامه هایی  دید.  خود  به  مختلف 
شده اند.  سپرده  فراموشی  دست  به  تقریباً  سال ها، 
جشن  دانشجویی،  صبحانه های  چون؛  برنامه هایی 

 چای، جشن بوی عیدی، جشن شب یلدا. 
بار  یک  هفته ای  صورت  به  دانشجویی  صبحانه های   
این  گذشته  ساِل  می شد.  برگزار  دانشکده  حیاط  در 
رسم از سر گرفته شد، هرچند به صورت موقتی انجام 

مراسمی  از  دیگر  یکی  عنوان  به  چای،  جشن  شد. 
آخر  هفته ی  واقع  در  ترم،  هر  انتهای  که  بود  مطرح 
جشن،  این  برگزاری  مکاِن  می شد.  برگزار  ترم،  هر 
سلف آقایان بود که در آن همه ی دانشجویان در سلف 
جمع شده و وسایل پذیرایی مختصری به همراه چای 
برنامه ی  یک  صورت  به  مراسم  و   می کردند  فراهم 

 یکی دو ساعته برگزار می شد.  
یلدا برگزار می شد. در  به مناسبت شب  یلدا،   جشن 
دوره ای که به یاد دارم، یک دوره در سلف آقایان و از 
این  برگزار می شد.  ابن خلدون  تاالر  در  بعد  دوره های 
جشن و همچنین جشن »بوی عیدی« ، که در اواخر 
اسفند ماه و به مناسبت عید نوروز برگزار می شد، از 
رگه های ملی- مذهبی برخوردار بودند. در آن ها از آداب 
و رسوم قدیم در قالب شعرخوانی، تئاتر و سخنرانی یکی 
از اساتید گفته می شد. برنامه ریزی برای این جشن ها 

خود  به  ماه  یک  حدوداً  نوروز،  عید  و  یلدا  ویژه  به 
می شد  سعی  برنامه ها  محتوای  در  می داد.  اختصاص 
برنامه ها  اکثر سلیقه ها پوشش داده شود. محتوای  تا 
مسابقات  شعر خوانی،  بخش  تئاتر،  برگزاری  شامل: 
دانشجویی، ارائه ی گروه موسیقی سنتی – کالسیک، 
پخش کلیپ های ویدیویی ) هرچند که کلیپ های هر 
کلیپ  پخش  داشت(،  طنز  و  انتقادی  جنبه ی  دوره، 

 عکس و غیره، بود.   
 این قبیل برنامه ها، به مانند روح در بدن دانشکده ی 
به  نکته  همین  و  بودند  جاری  اجتماعی  علوم 
سایر  تا  می شد  باعث  که  بود  مواردی  از  یکی  عنوان 
دانشجویان حتی از دانشکده های دیگر دانشگاه تهران 
نیز به خاطر ماهیت برنامه ها و مهم تر از آن، برگزاری 
منظم و دوره ای آن ها، از جمله شرکت کننده های این 

برنامه ها باشند. 

رفع این مشکالت چاره ای اندیشید.
راه اندازی  و  شبانه  دانشجویان  پذیرش  افزایش 
حال  در  که  بین المللی  پردیس های  گسترش  و 
دانشگاه های  و  عالی کشور  آموزش  تسخیر فضای 
دولتی است، نتیجه ای جز تبدیل دانشگاه به بازار 
ندارد.  دانشگاهی  مدارک  فروش  و  خرید  آزاد 
علمی  با سطح  افرادی  تا  باعث می شود  روند  این 
پایین تر بدون درنظرگرفتِن ضوابط و شرایط علمی 
و تنها به واسطه ی پرداخت پول وارد دانشگاه های 
دولتی شوند. این روند عالوه بر کاهش کیفیت در 
سیستم آموزش عالی کشور، در نهایت به افزایش 
منجر  بی تخصصی  مدرک دارهای  قارچ گونه ی 
جامعه  باالی  طبقات  از  آن ها  اکثر  که  می شود 
هستند. در نتیجه جدا از بی عدالتی آشکاری که در 
نحوه ی پذیرش این دانشجویان وجود دارد، ضعِف 
علمی آن ها نسبت به فارغ التحصیالن دولتی، باعث 
خواهد شد تا پس از فارغ التحصیلی مسئول اموری 

شوند که از توانایی آن ها خارج است.

امیدواریم عالوه بر اینکه این بنگاه های اقتصادی 
دیگر  شوند،  برچیده  کشور  آموزش  عرصه ی  از 
دانشگاه های  در  پولی  دانشجویان  حضور  شاهد 
ظرفیت  دولتی  دانشگاه های  اگر  نباشیم.  دولتی 
و  الزم  دارند،  دانشجو  پذیرش  برای  بیشتری 
دوره  در  ظرفیت  افزایش  این  که  است  ضروری 

روزانه صورت گیرد.
و  دانشگاه ها  در  بومی گزینی  دیگر  سوی  از 
مؤسسات آموزش عالی، که امروز پذیرش در آنان 
به 8۰ درصد بومی و ۲۰ درصد غیر بومی رسیده 
است، با توجیهات و دلیل تراشی های واهی مسئولین 
وزارت علوم در حال انجام است و پیامدهای بسیار 
بهانه ها، همچون  این  یا  این دالیل،  ناگواری دارد. 
افت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و جلوگیری از 
مهاجرت های درون کشوری در واقع چیزی نیست 
انجام مسئولیت های  از  دولت  جز شانه خالی کردن 
شکاف  ایجاد  باعث  نهایت  در  و  خود،  اجتماعی 
پیرامون می شود. دولت قصور  و  بین مرکز  عمیق 
برای آموزش  بودجه ی مناسب  خود در اختصاص 
افراد  برای  آموزشی  امکانات  کردن  فراهم  و  عالی 
جامعه را پنهان می کند و به جای تالش برای رفع 
دانش آموزان  سرنوشت  از  آموزشی،  تبعیض های 
خود  اعتراض  برای  تریبونی  که  محروم،  مناطق 
سفید امضای  چک  ندارند،  سیاست ها  این  به 
طرح،  این  دالیل  از  یکی  می کشد.  بومی گزینی 
شده  عنوان  کشوری  درون  مهاجرت های  کاهش 
مقابل  در  دانشجویی  مهاجرت  درحالی که  است؛ 

شهرهای ادامه از صفحه ی اول به  کارگران  افسارگسیخته ی  مهاجرت 
می دانند  همگان  که  است؛  ناچیز  بسیار  بزرگ 
طبقاتی  شکاف  و  غلط  اقتصادی  سیاست های 
هولناک جامعه باعث و بانی آن بوده است. همه ی 
تحصیل  برای  مهاجرت  که  است  حالی  در  این ها 
ثمرات مثبت بسیاری در افزایش سرمایه ی فرهنگی 
قومیت های مختلف  میان  متقابل  تسهیل درک  و 
به  آن  از  نمی توان  که  ثمراتی  داشته است؛  کشور 
تبعیض آمیز  فاصله ی  ایجاد  پوشید.  چشم  راحتی 
بین قومیت ها و جدایی آن ها از یکدیگر و دامن زدن 
و  معیوب  اثر طرح  در  پیرامون  و  مرکز  به شکاف 
مشکالت  درازمدت  در  بومی گزینی  بحران زای 
خواهد  بار  به  زیادی  امنیتی  و  فرهنگی  سیاسی، 
مجریان  و  نظریه پردازان  گریبان  بی شک  که  آورد 

اینگونه طرح ها را اول از همه خواهد گرفت!
مشکالت،  این  رفع  برای  عقالنی  راهکار 
و  اخص  طور  به  آموزشی  امکانات  از  تمرکززدایی 
فراهم آوردن امکانات زندگی به صورت برابر در تمام 
مناطق کشور است که ساخت خوابگاه های دولتی 
دانشجویان  به  مناسب  رفاهی  خدمات  ارائه ی  و 
است  کالن  طرح  این  از  کوچکی  گام  بومی  غیر 
قرار گیرد،  در دستور کار هر دولتی  باید فوراً  که 
غیر  دانشجویان  آسیب پذیری  ببینند  همگان  تا 
یا  است،  زندگی  محل  از  دوری  دلیل  به  بومی 
بومی گزینی  چون  فاجعه باری  طرح های  ارائه ی 
انتخاب  از حق  را  که دانش آموزاِن مناطق محروم 
و ورود به دانشگاه های برتر کشور و به دنبال آن 

زندگی دلخواه محروم  می کند.
متأسفانه از یک سو تأسیس مدارس غیردولتی و 
موسسات خصوصی کنکور باعث می شود تا طبقه ی 
خاصی از جامعه بتواند از طریق پول، احتمال ورود 
خود به دانشگاه های دولتی را افزایش دهد و حتی 
روزانه  دوره های  وارد  طریق  این  از  نتواست  اگر 
شود، بتواند با پرداخت شهریه )شبانه و بین الملل( 
وارد بهترین دانشگاه های کشور شود. از سوی دیگر 
بسیاری از دانش آموزان مستعد مناطق محروم در 
دارند،  را  الزم  علمی  صالحیت های  که  این  عین 
به دلیل طرح بومی گزینی و همچنین امکانات کم 
آموزشی در رقابتی نابرابر از تحصیل در دوره های 
روزانه ی دانشگاه های معتبر کشور باز می مانند. با 
وجود همه تبعیض هایی که به آن اشاره شد، در این 
محروم  مناطق  از  که  هستند  دانش آموزانی  میان 
وارد دوره های روزانه دانشگاه می شوند و متأسفانه 
با دور جدیدی از تبعیض ها و فشارهای مالی ناشی 
رفاهی  امکانات  نرخ  نامعقول  و  افزایش هرساله  از 
با خون  و  مواجه می شوند   )… و  اسکان  )تغذیه، 

دل، دوران تحصیل خود را سپری می کنند.
مثاًل در سالیان اخیر، با افزایش اهمیت پژوهش 
سمت  به  پژوهش  امر  رفتن  البته  و  دانشگاه  در 

تجارت و طرح های نظامی، طبق معمول تمام فشار 
واقع سودآوری در دانشگاه بدون  تولید علم و در 
مزد و حقوقی متناسب بر دوش دانشجویان است و 
همین امر موجب افزایش زمان تحصیل دانشجویان 
رفاه  صندوق  یک سو  از  بین  این  در  است.  شده 
دانشجویان بر خالف وظیفه ی ذاتی خود با افزایش 
سنواتی،  دانشجویان  رفاهی  هزینه های  سرسام آور 
فشاری دو چندان به آن ها وارد می کند و از سوی 
و  تأمل برانگیز  اقدامی  در  نیز  علوم  وزارت  دیگر 
دانشجویان  از  اساسی،  قانون  گذاشتن  پا  زیر  با 
حالی  در  این ها  همه ی  می گیرد.  شهریه  سنواتی 
قربانِی  طرفی  از  سنواتی  دانشجویان  که  است 
بی مزد  کار  به صورت  پژوهشی،  و  علمی  استثمار 
و از طرف دیگر مقهور جاه طلبی مسئوالن دانشگاه 
از  دانشگاه ها،  رتبه ی  افزایش  برای  علوم  وزارت  و 

طریق افزایش چاپ مقاله و… هستند.

اینگونه  کشور  رفاهی  صنفی -  شوراهای  ما 
و  می کنیم  اعالم  طرح ها  این  به  را  خود  اعتراض 
به  باعث  این طرح ها  ادامه ی  که  هشدار می دهیم 
وجود آمدن مشکالت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
که  خواهدشد  کشور  برای  بسیاری  امنیتی  و 
دیده  دانشگاه ها  در  آن  جرقه های  اولین  بی شک، 
از  کردن  خالی  شانه  جای  به  دولت  شد.  خواهد 
مسئولیت های اجتماعی خود، باید با عزمی جدی 
از مناطق محروم را آغاز  و راسخ محرومیت زدایی 
کند و حق انتخاب محل تحصیل، تمرکززدایی از 
به  را  آموزشی  برابر  امکانات  و  آموزشی  امکانات 
رسمیت بشناسد و گسترش دادن وسایل تحصیالت 
را، همانگونه که  تا سرحد خودکفایی کشور  عالی 
در قانون اساسی آمده است، وظیفه ی خود بداند، 
و  خصوصی سازی  تبعیض،  ویرانگر  موِج  این  از  و 

تجاری سازِی آموزش جلوگیری نماید.

شوراهای صنفیِ امضاکننده ی بیانیه:
سینا  بوعلی   ۳- قائنات  بزرگمهر   ۲- -۱اراک 
خمینی  امام  المللی  بین   ۵- بیرجند   ۴- همدان 
بوشهر  فارس  -7 خلیج  مدرس  تربیت   ۶- قزوین 
-8 خوابگاه های دانشگاه تهران -۹ رازی کرمانشاه 
-۱۰ زابل -۱۱ سیستان و بلوچستان -۱۲ شهرکرد 
-۱۳ شهید مدنی تبریز -۱۴ شیراز -۱۵ صنعتی 
ارومیه -۱۶ صنعتی اصفهان -۱7 صنعتی بیرجند 
شریف  صنعتی   ۱۹- تبریز  سهند  صنعتی   ۱8-
و صنعت  علم   ۲۱- بابل  نوشیروانی  -۲۰ صنعتی 
ایران -۲۲ علوم اجتماعی دانشگاه تهران -۲۳ 
 ۲7- گیالن   ۲۶- گلستان   ۲۵- کاشان   ۲۴- فسا 
تبریز  اسالمی  هنر   ۲۹- هرمزگان   ۲8- مازندران 
دبیر  تربیت   ۳۲- یاسوج   ۳۱- اصفهان  هنر   ۳۰-

رجایی -۳۳ مجتمع آموزش عالی اسفراین

عکس ها: جشن شب یلدا- سال ۱۳۸۵ تاالر ابن خلدون

ادامه از صفحه ی اول


