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   خردادماه گذشـته، پس از برگزاری دور اول انتخابات شـورای صنفی دانشـجویان، 
تفسـیر جدیـدی از آئین نامـه از طـرف معاونـت دانشـجویی پردیس فنی ارائه شـد 
کـه عمـا جلـوی تشـکیل شـورای صنفـی واحدهـای مختلـف دانشـگاه تهـران 
را گرفـت. از همـان زمـان کـه ایـن تفسـیر ارائـه شـد و بـا توجـه بـه فعالیت هـای 
شـوراهای صنفـی می شـد فهمیـد کـه ایـن رونـدی نیسـت کـه در دانشـگاه تهران 
متوقـف شـود و بـه زودی بـر دیگـر دانشـگاه های کشـور تاثیـر خواهـد گذاشـت. 
کمـا ایـن کـه در انتخابات هـای دیگـر دانشـگاه های شـهر تهـران نیـز بـه نحـوی 
خـود را نشـان داده اسـت. امـا سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا در چنیـن زمانی 
ایـن تفسـیر جدیـد از آئین نامـه ارائـه شـد؟ مـاده 15 آیین نامـه شـوراهای صنفـی و 
تبصـره آن  بـه ایـن صورت اسـت: »انتخابات شـورای صنفـی بـا رای 25درصد کل 
آراء )کل دانشـجویان واحـد( رسـمیت می یابـد و شـرط انتخاب داوطلبین، کسـب 
نصـف بعـاوه یـک آراء ماخـوذه می باشـد. تبصـره: درصـورت عـدم کسـب آرای 
الزم، انتخابـات بـه دور دوم کشـیده شـده و اکثریـت نسـبی آراء ماخـوذه مـاک 

انتخـاب افـراد خواهـد بود.«
   تـا پیـش از ایـن در انتخابات هـای مختلـف شـوراهای صنفـی سراسـر کشـور، 
شـرایط  واجدیـن  25درصـد  بـه  انتخابـات  شـرکت کنندگان  کـه  درصورتـی 
نمی رسـید، انتخابـات در مرحلـه دوم برگـزار می شـد و در این مرحله فـارغ از تعداد 
شـرکت کنندگان، مطابـق بـا تبصـره همان ماده 15، کسـانی که اکثریت نسـبی آرا 
را به دسـت آورده بودنـد انتخـاب می شـدند. در واقـع عبـارت »آرا الزم« در تبصـره 
هـم بـرای شـرکت 25درصد از دانشـجویان در نظر گرفته می شـد هم برای کسـب 
اکثریـت مطلـق آرا توسـط کاندیداهـا؛ امـا تفسـیر جدیـد کـه از طـرف مسـئولین 
یکـی از واحدهـای دانشـگاه تهـران ارائـه شـد مبنـی بر آن بـود کـه در صورتی که 
در انتخابـات 25درصـد واجدین شـرایط شـرکت نکننـد، انتخابات به صـورت کلی 
رسـمیت نیافتـه اسـت، انـگار هیـچ انتخاباتـی برگـزار نشـده و برگـزاری انتخابـات 
در دور دوم موضوعیـت نـدارد؛ بـه ایـن صـورت کلیـت فرآینـد انتخابـات بایـد از 
ابتـدا آغـاز شـود و تـا جایـی کـه 25درصـد واجدیـن شـرایط در انتخابات شـرکت 
نکنند دانشـجویان آن واحد/دانشـگاه از داشـتن شـورای صنفی محروم خواهند بود. 
هنگامی که این تفسـیر از سـوی دانشـگاه ارائه شـد شـورای صنفی وقت دانشـگاه 
تهـران ایـن تفسـیر را نپذیرفـت، دانشـگاه از وزارت علـوم اسـتعام کـرد و وزارت 

علـوم بـا تفسـیر دانشـگاه موافقـت نمود.
   شـاید در ابتـدای امـر و با توضیحات گفته شـده، این موضوع بحثـی آیین نامه ای 
در نظـر گرفتـه شـود کـه دو تفسـیر از آیین نامه موجـود بوده و یک طرف تفسـیر 
درسـت تری از آن ارائه کرده اسـت و یا اینکه زور بیشـتری برای به کرسـی نشـاندن 
حرفـش داشـته، امـا اگـر نـگاه دقیق تـری بـه کلیـت  فعالیـت صنفـی و روش کار 
شـوراهای مختلـف داشـته باشـیم دلیـل ایـن کشـف ناباورانـه  و خاقانـه ای کـه 
وزارت علـوم در موافقـت بـا آن لحظـه ای درنـگ نکـرد، مشـخص خواهـد شـد. 
وزارت خانـه ای کـه در دانشـگاه های زیرمجموعـه آن ده ها انتخابات با تفسـیر قبلی 
برگـزار شـده بـود و ایـن وزارت خانـه آن هـا را بـه رسـمیت شـناخته بـود؛ مطابـق بـا 
آیین نامـه ای کـه توسـط خـود این وزارت خانه، برای دانشـجویان نوشـته شـده بود و 

مطابـق با تفسـیر همان مسـئولین.
سیاست های کلی منجر به حذف فرودستان از دانشگاه

گروه هـای  و  احـزاب  گوناگـون  تظاهرهـای  برخـاف  گذشـته،  سـال  چهـل  در 
مختلـف، صاحـب منصبـان همگـی لزومـا تحـت منطق مشـترک سـرمایه فعالیت 
کرده انـد. در مبـارزه ی میـان کار وسـرمایه، هـر سـوی تضـاد در صـدد از میـان 
برداشـتن دیگـری اسـت. بـه همین دلیل دولـت طبقـه ی سـرمایه دار در بزنگاه هایی 
کـه می پنـدارد امتیازهایـی کـه در اختیار طبقـه ی کارگر قرار گرفته اسـت، بیش 

از میزان مور نیاز برای تامین امنیت سـرمایه و سـهولت گردش آن اسـت، در صدد 
بازپس گیـری آن هـا برمی آیـد. ذیـل همیـن منطـق  و پـس از آن کـه پاسـخ جهان 
سـرمایه بـه بحـران سـاختاری دهـه 70 و 80 میـادی قـرن بیسـتم در قالـب برنامه ی 
سیاسـی-اقتصادی نئولیبرالـی جـای گرفـت، دولـت ایـران نیـز گام هایی بـه منظور 
هماهنگـی خـود بـا ایـن برنامـه برداشـته اسـت. از نمودهـای آن رشـد بی نواسـازی 
زحمت کشـان از طریـق کاهـش امکانـات عمومـی و به تبـع آن خالی کردن شـانه  
دولـت از بـار مسـئولیت هایش و برون سـپاری آن هـا بـه بخـش خصوصـی اسـت. 
آمـوزش نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نبـوده اسـت. به گونـه ای کـه طبـق آمـار بانـک 
آمـوزش  خصوصی سـازی  نـرخ  باالتریـن   2017 تـا   1998 سـال  از  ایـران  جهانـی، 
متوسـطه در جهـان را داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیـب در سـال های اخیـر فرزنـدان 
اقشـار زحمتکـش و طبقـه کارگـر هرچـه بیشـتر از قبـل از ورود بـه دانشـگاه های 
بـا آمـوزش اسـماً رایـگان بازمانده انـد. پولی سـازی آمـوزش بـه حـدی پیـش رفتـه 
اسـت کـه دانش آمـوزان عمـا بایـد بـرای حضـور در دانشـگاه های برتـر کشـور 
در مدارسـی کـه سـاالنه میلیون هـا تومـان پـول می گیرنـد تحصیـل کننـد و یـا از 
حضـور در دانشـگاه دولتـی بازمی مانند و تمام پول پرداخته نشـده در دوران مدرسـه 
را بایـد در دانشـگاه بپردازنـد. اگـر از عـدم تامیـن هزینه های جانبـی تحصیل مانند 
هزینـه جزوه هـا، کتاب هـا و پروژه هـا توسـط سیسـتم حاکـم بگذریـم کـه اطـاق 
آمـوزش رایـگان بـه وضـع فعلـی را ناممکـن کـرده اسـت، امـا نمی تـوان از کاهش 
امکانـات تحصیلـی در همیـن چنـد درصـد انـدک باقی مانـده آمـوزش اصطاحـا 
رایـگان کـه گران شـدن در عین کم شـدن کیفیت خوابـگاه و غذای دانشـجویی، 
اجـاره فضاهـای مختلـف دانشـگاه بـه موسسـات خصوصـی و کاهـش سـنوات از 
نمونه هـای آن هسـتند، سـخن نگفـت. بـه ایـن ترتیب بـا جلوگیری سیسـتماتیک 
از ورود زحمت کشـان بـه دانشـگاه، ترکیـب طبقاتـی دانشـگاه ها هـم دچـار تغییـر 

است. شـده 
   در چنیـن فضایـی اسـت کـه گروهـی از دانشـجویان امـکان جـدا شـدن از فهـم 
عامـه هم صنفـان خـود و قـرار گرفتـن ذیل جنبـش طبقه کارگـر را دارنـد. گروهی 
کـه تحـت سیاسـت یکسـانی بـا طبقـه کارگـر قـرار گرفتـه و شـرایط یکسـانی را 
بـا آن تجربـه می کننـد و از سـوی دیگـر افـق یکسـانی بـا آن هـا پیـش روی خـود 
دارنـد. شـوراهای صنفـی، کـه بـا مقاومت دانشـجویانی کـه این سیاسـت ها آن ها را 
تحـت فشـار قـرار داده بـود شـکل گرفتنـد، به درسـتی بر این سیاسـت ها انگشـت 
گذاشـتند. امـا ایـن مقاومت هـا در ابتـدا ترکیـب ناهمگونـی از دانشـجویان را در 
برمی گرفـت، بـا جلوتـر رفتـن و هـدف قـرار دادن سـر منشـا مشـکات، بیـش از 
پیـش بـه ترکیبـی یکدسـت تر از فعالینـی که از شـرایط موجـود به سـتوه آمده اند 
دسـت یافـت. ایسـتادگی ها  بـا شـدت گرفتـن خصوصی سـازی ها و پولی سـازی ها 
یافـت.  ادامـه  بارزتـری  نمـود  بـا  در سـال 92 و روی کار آمـدن دولـت روحانـی 
مقاومتـی کـه بـا مطالبـه و فشـار دانشـجویان بـرای تشـکیل شـوراهای صنفـی بـه 

امـکان تشـکیل شـدن ایـن شـوراها در جای جـای کشـور کمـک کـرد.
   در ایـن میانـه ذکـر یـک نکتـه در باب چگونگی ایـن اعتراضات خالـی از لطف 
نیسـت. و آن ایـن کـه ایـن اعتراضـات بایـد ماهیتی افشـاگرانه داشـته باشـند. بیش 
از آن چشـم به حل شـدن آن ها به دسـت مسـئوالن داشـته باشـند، مخاطب خود را 

دانشـجویان فرودسـت و هـدف خـود را افزایـش آگاهی آن ها قـرار دهند.
شورای صنفی در نظر ما و آن ها

 پولی سـازی آمـوزش و تغییـر ترکیـب طبقاتـی دانشـگاه طـی سـال های طوالنـی 
ایدئولوژیـک گذاشـت. دانشـگاهی کـه  ایـن دسـتگاه  بـر فضـای  را  تاثیـر خـود 
در آسـتانه های انقـاب 57 و پیـش از آن فضایـی بـه شـدت سیاسـی را تجربـه 

می کـرد، اینـک و پـس از بیـش از دو دهـه پیاده سـازی سیاسـت های نئولیبرالـی 
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فضایـی رخوت آلـود و در انحصـار ایدئولـوژی طبقـه حاکمه بر آن مسـتولی 
بـود. در ایـن بیـن تشـکل های سیاسـی هـم بـه کمـک ایـن رونـد آمدنـد. آن هـا بـا 
تقلیـل سیاسـت بـه حمایـت از ایـن و یـا آن گـروه دارای قـدرت و ثـروت، دانشـگاه 
را بـه پیاده نظـام جناح هـای مختلـف طبقـه سـرمایه دار تبدیـل کردنـد کـه در هنـگام 
انتخابات هـا قـرار بـود بـرای آن هـا رای جمـع کننـد و یـا هـر موقـع آن هـا خواسـتند 
بـه میـدان بیاینـد و در حمایـت از منافـع صاحبـان سـرمایه، شـعار بدهنـد. از طـرف 
دیگـر فضـای دانشـگاه ها به صـورت کلـی در اختیـار کانون هـا و انجمن هایـی بـود 
می پرداختنـد.  حاکـم  طبقـه  ایدوئولوژی هـای  بازتولیـد  بـه  مختلـف  طـرق  بـه  کـه 
همیـن تشـکل ها بودنـد که بـه  بهانه افزایش نشـاط دانشـجویان جشـن های مختلف و 
اردوهـای اصطاحـا علمی و طبیعت گـردی برگزار می کردند و در نهایی ترین شـکل، 
دغدغه منـدی اجتماعی شـان بـه برگـزاری جشـنواره غذا بـا کمک موسسـات خیریه و 
سـازمان های مردم نهـاد ختـم می شـد. بـه ایـن ترتیـب فعالیت هـای دانشـجویی هرچه 
بیشـتر از زیسـت روزمـره طبقات فرودسـت فاصله گرفـت. حضور اینـک کم  تعدادتر 

ایـن طبقـه در دانشـگاه صـدای آن هـا را بیش ازپیـش خامـوش کـرده بـود.
   درچنین فضایی بود که اجازه تشـکیل شـوراهای صنفی داده شـد. مسـئولین امر از 
دو جهـت خیالشـان نسـبت بـه تشـکیل شـوراهای صنفی راحـت بـود؛ از یک طرف 
سـاختار طبقاتی دانشـگاه  را فضای مناسـبی برای پیش برد الگوهای خصوصی سـازی 
و درآمدزایـی خـود می دیدنـد کـه بـا ترکیـب فعلـی، از جانـب شـوراهای صنفـی 
کوچک تریـن مقاومتـی در برابـر آن  رخ نخواهـد داد و از طـرف دیگـر بـا تغییـرات 
گسـترده ای کـه در آیین نامـه شـوراهای صنفـی انجـام داده بودنـد، رسـما آن هـا را بـه 
اخته هـای کارمنـد بی جیره و مواجـب دانشـگاه تبدیـل کـرده بودنـد. شـوراهای صنفی 
قـرار بـود هـم ابزاری بـرای پز لیبرال منشـانه ی مسـئولین باشـد و هم دسـت بلند آن ها 
بـرای فعالیت هایـی کـه نمی خواسـتند برای انجـام آن ها پولـی بپردازند. چـه بهتر که 

کسـانی بـدون ایـن کـه پولـی بگیرند قسـمتی از وظایـف را برعهـده بگیرند.
    بـه ایـن ترتیـب قـرار بـود گروهـی از دانشـجویان کـه عاقه منـد هسـتند بعـدا در 
سـازوکار اداری دانشـگاه و یـا دیگـر دسـتگاه ها جـذب شـوند خوش خدمتـی خـود را 
در شـورای صنفـی بـه نمایـش بگذارنـد و شـورای صنفی نهادی باشـد بـرای یادگیری 
روندهـای بروکراتیـک؛ ایـن افـراد بـدون توجـه به سیاسـت های کلـی برسـازنده وضع 
موجـود، قـرار بـود دانشـجویان را در هـر زمـان بـه آرامـش دعـوت کنند، چند جلسـه 
بـا مسـئولین دانشـگاه برگـزار کننـد تـا بـه دانشـجویان نشـان دهنـد واقعـا  مطالبـات 
آن هـا را پیگیـری می کننـد و امتیـازی دهنـد و امتیـازی بگیرنـد. کاهـش اختیـارات 
شـورای صنفـی در مسـیر همین بروکراتیک سـازی صـورت می گرفت. ایـن فرآیندی 
بـود کـه در تشـکل های مختلـف بـه خوبـی عمـل می کـرد، تشـکل هایی کـه در 
طـی ایـن سـال ها هرگـز بـه خـود زحمـت ندادنـد غیـر از چنـد جملـه در بیانیه هـا و 
سخنرانی هایشـان جلـوی ایـن یـا آن صاحـب قدرت که آن هم بیشـتر بـه غرولندهای 
بی هـدف بـرای خالـی نبـودن عریضـه می مانسـت، در مقابـل پولی سـازی آمـوزش، 
حـذف فرودسـتان از دانشـگاه، سیاسـت هایی کـه هـر روزه فشـار مضاعفـی بـر طبقه 
واکنـش  سـرمایه  صاحبـان  بـه  دولـت  تمام عیـار  خدمـت  و  می نمـود  وارد  کارگـر 
درخـوری نشـان دهنـد. دسـت آخـر نیـز ایـن تشـکل ها در بزنگاه هـا بـا تمـام قـوا در 

جهـت حفـظ منافـع سـرمایه داران بـه میـدان می آمدنـد و می آینـد. 
   امـا بـه زودی ایـن تحلیـل حفره هـای خـود را نشـان داد. شـورایی کـه بـه روندهـای 
برسـازنده وضـع موجـود توجهـی نـدارد، می توانـد در مـورد مسـائل جزئی )کـه آن ها 
نیـز قطعـا بایـد توسـط شـوراهای صنفـی پیگیـری شـوند( راهـی بـه پیـش ببـرد، امـا 
برخـی  مثـال  به عنـوان  می زنـد.  حـد  پیـش روی  ایـن  بـر  موجـود  واقعـاً  وضعیـت 
مشـکات درون دانشـگاهی مثـل انتخـاب واحـد دانشـجویان را می تـوان تـا حـدودی 
پیگیـری کـرد امـا وقتی با مسـئله ای ماننـد کاهش سـنوات رایگان رو به رو می شـویم، 
بی نواسـازی  متوسـطه،  ابتدایـی و  پولـی سـازی آمـوزش  از  نمی تـوان آن را جـدای 
مزدبگیـران و پولی سـازی بهداشـت ببینیـم. یـا مثالـی واضح تـر طرح کارورزی اسـت 
کـه بـرای یـک شـورای صنفـی جزئی نگر هیـچ مقابلـه ای بـا آن امکان پذیر نیسـت؛ 
زیـرا موضع گیـری دربـاره ایـن مسـئله بـا فعالیت هـای شـورای صنفـی از نظـر آن هـا 
مغایـرت داشـته و موضـوع خـارج از زیسـت دانشـجویان و دانشـگاه در نظـر گرفتـه 

می شـود.
   بـه هـر ترتیـب شـوراهای صنفـی پـا گرفتنـد و باوجـود غیرسیاسـی بودنشـان به این 
معنـی کـه پابنـد ایـن یـا آن بانـد قـدرت نبودند به درسـتی در مـورد مسـائل کان نیز 
موضـع گرفتنـد. مسـائلی کـه مشـخصا بـه آن ها مربـوط بـود. دانشـگاه نـه جزیره ای 
درخـود و جـدا افتـاده از بقیـه جامعـه بلکـه جزئـی از آن و مانند دیگـر اجزاء، 

دارای ارتباطـی ارگانیـک با آن اسـت. دانشـجویان در دانشـگاه تحت آموزش 
ایدئولوژیـک و مطابـق بـا نیازهـای سـرمایه قـرار می گیرنـد تـا بعـدا بتواننـد بـه آن 

خدمـت کننـد. بـه ایـن معنـی مقابله با گران شـدن غـذای دانشـجویی، کاهش مطلق 
و نسـبی ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی روزانـه و طرحـی ماننـد کارورزی در کنـار هـم 
معنـا پیـدا کـرده و بـه روی هـم اثـر می گـذارد. حل وفصـل نهایـی تضادهـای موجود 
در دانشـگاه نمی توانـد در خـود دانشـگاه صـورت گیـرد زیرا منشـأ این تضادهـا اتفاقا 
در بیـرون از آن، درون نظـم طبقاتـی جامعـه و نیروهـای پیش برنـده ایـن نظـم قـرار 
دارد. مقابلـه بـا هـر یـک از ایـن تضادهـا مقابلـه بـا سیاسـتی اسـت کـه در کلیـت 
جامعـه آن هـا را جلـو می بـرد. پاسـخ بـه ایـن تضادهـا تنهـا زمانـی می توانـد کامل و 
جامـع باشـد کـه منافـع طبقاتـی درون جامعـه را شناسـایی کـرده و مومـن بـه مبـارزه 
طبقـه کارگـر، خـود را در پیونـد بـا آن معنـا کـرده و منافـع خـود را هم بسـته بـا آن 
تفسـیر نمایـد. بـه هـر روی شـوراهای صنفـی، به صـورت کلی و جـدای از ایـن یا آن 
شـورای خـاص، نه کارکـرد جلوبرنـده منویات مسـئولین دانشـگاهی، بلکـه راه مقابله 
بـا ایـن سیاسـت ها را در پیـش گرفتنـد. مقابله ای که بـرای تعـدادی از فعالین صنفی 
هزینـه داشـت و هـردم نمایندگان طبقات حاکمه سـعی در به انحراف کشـیدن آن از 
راه هـای مختلـف من جملـه بروکراتیک سـازی یـا جـدا کـردن سـویه های طبقاتی آن 

و یـا حـذف آن را داشـتد.
لزوم رای دادن 25درصد دانشجویان برای تشکیل شورای صنفی

   حـال بـه بحـث ابتدایـی مقالـه بازگردیـم و این که چه شـد که بعد از این همه سـال 
تفسـیری خلق السـاعه از آیین نامه، جلوی تشـکیل شـدن شـوراهای صنفی را گرفت. 
آیین نامـه شـوراهای صنفـی را وزارت علـوم می نویسـد و تصویـب می کنـد. بـرای 
اصـاح آیین نامـه قبلـی و شـکل گیری شـوراهای صنفـی فعلـی بـا فعالیـن صنفـی 
از طـرف وزارت علـوم جلسـاتی برگـزار شـد، امـا ایـن برگـزاری جلسـات در حـد 
نظرخواهـی بـود و اصاحاتـی هـم انجـام شـد؛ امـا موضوعـی کـه هم چنـان به عنوان 
مشـکل باقـی می مانـد، آن اسـت که اگـر هیچ یـک از نظرات دانشـجویان نیـز اجرا 
نمی شـد، در قانـون هیـچ راهی بـرای اعتراض دانشـجویان و یا جلوگیـری از تصویب 
آیین نامه هـا پیش بینـی نشـده بـود. البتـه از یـاد نبریـم که همیـن نظرخواهـی وزارت 
علـوم از فعالیـن صنفـی هـم، نـه خودخواسـته و از سـر لطـف آقایـان، بلکه ناشـی از 
قـدرت ایـن فعالیـن در تحمیـل خـود بـه وزارت علـوم به عنـوان صـدای دانشـجویان 
در اثـر فعالیت هـای صنفـی انجـام شـده پیـش از آن و حمایـت دانشـجویان بـود. 
بـود،  نظـام آموزشـی صـورت گرفتـه  پولی سـازی ها در  در دوره ای کـه شـدیدترین 
قدرتمـداران ترکیـب دانشـگاه را در جهـت منافـع خـود حـس می کردنـد امـا ناگهان 
صدایـی بلنـد شـده بـود که تمامـی سیاسـت های آنان را نشـانه رفتـه بـود و در مقابل 
حملـه بـه زیسـت فرودسـتان -کـه این بـار در دانشـگاه به وقـوع می پیوسـت- مقاومت 
را برگزیـده بـود. مقاومتـی کـه در ابتدایی تریـن حالـت خـود، نطفـه ای بـود و قـدرت 
محـدودی داشـت و علی رغـم اصاحات بسـیار نسـبت بـه آیین نامه قبلی، نتوانسـت 

آیین نامـه ای کامـا مطابـق بـا منافـع دانشـجویان به دسـت آورد.
   درواقـع ایـن مـاده هـم ماننـد دیگـر ماده هـای آیین نامـه به نحـوی توسـط مسـئولین 
نوشـته شـده بـود تـا هـر موقـع دیدنـد شـوراهای صنفـی از کارکـردی که آن هـا برای 
شـوراها در نظـر گرفته اند دور شـدند شـکل گیری آن هـا را با اخال مواجـه کنند و یا 
اجـازه تشـکیل آن هـا را ندهنـد. بـه این گزاره دقـت کنیـم: »وزارت علـوم آیین نامه ای 
نوشـته و بـا خواسـت خـود مـاده ای قـرار داده و با تفسـیر خـود از آن جلوی تشـکیل 
شـورای صنفـی دانشـجویان را گرفتـه اسـت.« حال آن که این شـورایی اسـت که قرار 
اسـت برای دانشـجویان باشـد اما آن ها در نوشـتن قوانینش دخالتی نداشـته اند. همین 
ویژگـی مقاومـت شـوراهای صنفـی اسـت کـه آن ها را نسـبت بـه تشـکل های موجود 
در دانشـگاه بـرای مسـئولین دولتـی خطرنـاک می کنـد. تشـکل های دانشـجویی بـا 
شـوراهای عمومـی چنـد نفـره قانونـی هسـتند امـا بـه دالیـل واهـی جلـوی تشـکیل 
شـوراهای صنفـی کـه نمی خواهنـد کارمنـد بی جیره و مواجـب دانشـگاه باشـند بلکـه 
در مقابـل پروژه هایشـان مقاومـت می کننـد را می گیرنـد، حتـی اگـر یک نفـر کمتر 
از حـد 25درصـد رای داده باشـد. شـوراهای صنفـی تا وقتـی که سـرباز گوش به فرمان 
باشـند تحمـل می شـوند امـا ذره ای سرکشـی آن هـا را تحمل ناپذیـر و شایسـته کنـده 
شـدن از ریشـه می کنـد. موضـوع 25درصـد بهانـه ای بیـش نیسـت و فـرداروزی اگـر 
شـوراهایی بـا همیـن تفسـیر نادرسـت از قانـون هـم تشـکیل شـوند و راه ایسـتادگی 

را برگزیننـد، بـاز هـم وزارت علـوم بهانـه ای مـی آورد تـا این مقاومـت را از بیـن ببرد.
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ــث  ــم بح ــرف می زنی ــاره اش ح ــه درب ــم آنچ ــن کن ــدا روش ــن ابت ــد همی بگذاری
ــی  ــی بحــث یــک دانشــگاه مشــخص در زمــان و مکان یــک شــخص نیســت. حت
مشــخص هــم نیســت و نخواهــد بــود. اینجــا بحــث از یــک رویکــرد اســت. یــک 
ــراد متفــاوت  ــی کــه آن را در اف ــش دانشــجویی و شــورای صنف ــه جنب ــوع نــگاه ب ن
در جایگاه هــای متفاوتــی می بینیــم. تحلیــل ایــن نــگاه و توضیــح دربــارۀ آن را بــه 

ــردازم. ــع می پ ــرح وقای ــه ش ــدا ب ــم و ابت ــول می کن ــث موک ــر بح آخ
در انتخابــات اردیبهشــت ماه 97 شــورای صنفــی مرکــزی دانشــگاه تهــران بــا 
اعضــای جدیــد تشــکیل شــد و دبیــر و نایــب دبیــر جدیــد شــورای مرکــز انتخــاب 

ــه شــد؟  ــی پرداخت ــه چیزهای ــه چ ــاد و ب ــی افت ــه اتفاقات ــان چ شــدند. از آن زم
اولیــن مســئله ای کــه شــورای مرکــز بافاصلــه بــا آن روبــه رو شــد مســائل خردادمــاه 
تاش هــای  تمــام  وجــود  بــا  بــود.  دانشــجویان  حکم هــای  و  بازداشــت ها  و 
نشــان دادن  بــرای  امتحانــات  تعطیل کــردن  و  اجتماعــی  علــوم  دانشــجویان 
اعتراضشــان، حضــور نماینــدۀ وزیــر علــوم در دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و 
ــی  ــوم اجتماع ــکدۀ عل ــر دانش ــه دبی ــی ک ــاوت، زمان ــات متف ــدن جلس تشکیل ش
ــران مختلــف ایــن  خواســتار حمایــت شــورای مرکــز دانشــگاه از ایــن کار شــد دبی
ــه ایــن کار نشــدند. »حمایــت = اویــن« ایــن  کار را خطرنــاک دانســتند و حاضــر ب
ــر روی تختــۀ اتــاق شــورا نوشــت. دبیــر  چیــزی بــود کــه یکــی از دبیــران حاضــر ب
ــه  ــرد ک ــان ک ــی بی ــخص نامعلوم ــا ش ــی ب ــاس تلفن ــس از تم ــز پ ــورای مرک ش
ــه مســئله ورود کــرده اســت و در همــان روز تمامــی  ــی ب ــی امنیــت مل شــورای عال
ــلم  ــرار اســت بازداشــت شــوند. مس ــی ق ــوم اجتماع ــر در دانشــکدۀ عل ــراد حاض اف
اســت کــه ایــن مســئله کامــًا بی پایــه و اســاس بــود چراکــه در همــان روز نماینــدۀ 
وزیــر علــوم و معــاون او، آن جــا حضــور داشــتند. امــا همیــن تهدیــد غیرمســتقیم و 
ــه حمایــت از  ــران حاضــر در جلســه رأی مخالــف ب ــی دبی ــه باعــث شــد باق بی پای

ــد.  ــی بدهن ــوم اجتماع ــکدۀ عل ــجویان دانش دانش
پــس از ایــن مســئله تــرم تمــام شــد و تابســتان شــروع شــد. در تمــام طــول تابســتان 
چنــد موضــوع تمــاِم وقــت شــورای مرکــز را بــه خــود اختصــاص داد. برنامــۀ روزی 
ــه ای اســت  ــران برنام ــا دانشــگاه ته ــود. روزی ب ــا ب ــن آن ه ــران اولی ــا دانشــگاه ته ب
ــه از  ــد. برنام ــر برگــزار می کن ــی دو ســال اخی ــی دانشــگاه ط ــت فرهنگ کــه معاون
ــرار اســت  ــی کــه به تازگــی کنکــور داده انــد و ق ــرار اســت کــه دانش آموزان ایــن ق
ــاس  ــن اس ــر ای ــا ب ــوند ت ــنا می ش ــف آش ــته های مختل ــا رش ــوند، ب ــگاه ش وارد دانش
ــۀ  ــن برنام ــارکت کردن در ای ــورت مش ــه در ص ــام اینک ــد. اع ــته کنن ــاب رش انتخ
معاونــت فرهنگــی،  باعــث می شــود کــه آن هــا برگــزاری آییــن ورودی دانشــجویان 
را به تمامــی بــر عهــدۀ شــورای صنفــی بگذارنــد، اعضــای شــورای مرکــزی را بــرای 
ــز ادعــای بی اساســی بــود و در نهایــت تنهــا  تقبــل ایــن امــر ترغیــب کــرد. ایــن نی
ــازۀ  ــن آن ب ــت، هدررفت ــزی داش ــه و برنامه ری ــاه جلس ــدود دو م ــه ح ــه ای ک نتیج

ــود. دوماهــه ب
موضــوع بعــدی ایمیــل، کارتابــل و خــط تلفــن حقوقــی بــرای شــورای صنفــی بــود. 
ــود.  ــر خــود کــرده ب مســائلی کامــًا اداری کــه تــا مدت هــا شــورای مرکــز را درگی
ــال روی  ــود کان ــرار ب ــال شــورا کار نمی شــد چراکــه ق ــی روی کان ــی مطلب ــا مدت ت
ــی ایــن  ــن تمام ــداری می کــرد منتقــل شــود. از بی ــی کــه دانشــگاه خری خــط تلفن
مــوارد فقــط ایمیــل شــورا کــه در دامنــۀ دانشــگاه بــود بــه شــورای مرکــزی داده شــد 
ــل دامنــۀ دانشــگاه  ــا ایمی ــی کــه ب ــاز هــم بایــد پرســید: همــۀ کارهای کــه این جــا ب

ــود؟  ــل انجام شــدنی نب ــک جیمی ــا ی ــود ب ــام می ش انج
ــپین از  ــد: کاس ــرح ش ــوراها مط ــازی ش ــوع جداس ــاره موض ــتان دوب ــر تابس در اواخ
ــر،  ــه. در آخ ــران و فاطمی ــوی، و چم ــهر و ک ــطح ش ــوم، س ــک از عل ــی، فیزی فن

ایــن مســئله بــه جداســازی دو واحــد اول منجــر شــد. امــا چــرا؟ چــرا دبیــر شــورای 
ــی  ــت و زمان ــاری داش ــوراها پافش ــن ش ــازی ای ــاص روی جداس ــور خ ــز به ط مرک
ــداد؟  ــان ن ــی نش ــد واکنش ــه ش ــی اضاف ــورای فن ــه ش ــت ب ــورای محیط زیس ــه ش ک
توضیــح ســاده ای دارد، بــرای به دســت آوردن حدنصــاب انتخابــات دانشــکدۀ 
ــز معمــوالً  ــپین نی ــاد.  در واحــد کاس ــوم بایســتی ایــن جداســازی اتفــاق می افت عل
ــون در  ــوند و چ ــکیل می ش ــم تش ــت ک ــا جمعی ــکده ها ب ــی دانش ــوراهای صنف ش
خــارج از تهــران قــرار دارنــد و نمی تواننــد مســتقیماً بــه مســائل خــود بپردازنــد بــه 
ــد.  ــان کن ــان کمکش ــردن مسائلش ــا در پیش ب ــد ت ــورا رأی می دهن ــی ش ــر فعل دبی
همان گونــه کــه در دورۀ قبلــی شــورا نیــز چنیــن بــود. امــا دانشــکدۀ محیط زیســت 
هیــچ گاه فــرد فعالــی در امــور صنفــی نداشــته اســت و جداســازی شــورای آن تنهــا 
ــک  ــد- کم ــی بودن ــر فعل ــری، دبی ــف دبی ــه مخال ــی -ک ــورای فن ــکیل ش ــه تش ب
ــتۀ  ــان خواس ــه جداسازی ش ــت ک ــز مدت هاس ــا نی ــد خوابگاه ه ــرد. دو واح می ک
ــۀ  ــه در جلس ــی ک ــی از آن جای ــود ول ــده ب ــار رد ش ــوده و هرب ــی ب ــورای صنف ش

ــم. ــاره نمی کن ــن ب ــری در ای ــتم اظهارنظ ــور نداش ــارت حض ــورای نظ ش
ــهریۀ دروس  ــت ش ــی باب ــات تکمیل ــجویان تحصی ــی دانش ــهریور برخ ــر ش اواخ
ــراض  ــن اعت ــال ای ــدا در قب ــز ابت ــورای مرک ــد. ش ــراض زدن ــه اعت ــت ب ــی دس جبران
ــذا  ــت ل ــی اس ــی قانون ــهریۀ دروس جبران ــت ش ــرا پرداخ ــداد زی ــان ن ــی نش واکنش
ــه وضــع  ــور ب ــی از اعــراب نــدارد و تنهــا بایــد دانشــگاه را مجب ــراض محل ایــن اعت
ــش از درســی کــه از آن  ــی حتمــاً پی ــرای آن کــرد. مثــًا  دروس جبران شــرایطی ب
پیشــرفته تر اســت تدریــس شــوند یــا آن کــه حتمــاً مطابــق نــرخ دروس کارشناســی 

ــود داشــته باشــد.  ــا وام وج ــه ب ــا امــکان پرداخــت آن هزین باشــد ی
ــه  ــوف ب ــز معط ــورای مرک ــات ش ــام جلس ــد تم ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــا ش ب
ــات  ــود. انتخاب ــزار ش ــزا برگ ــات مج ــود دو انتخاب ــرار ب ــدا ق ــد. در ابت ــات ش انتخاب
ــی،  ــرای واحدهــای پردیــس علــوم، دانشــکدۀ فیزیــک، دانشــکدۀ تربیــت بدن اول ب
ــود(، دانشــکدۀ اقتصــاد  ــد شــده ب ــی فومــن )کــه شوراهای شــان تمدی دانشــکدۀ فن
ــی باطــل شــده  ــه دالیل و دانشــکدۀ کشــاورزی )کــه انتخاباتشــان در اردیبهشــت ب
ــس از آن.  ــا پ ــی واحده ــات باق ــد و انتخاب ــزار می ش ــان برگ ــخ 5 آب ــود( در تاری ب
ــه  ــن کار ب ــم کــه ای ــدس می زن ــم ح ــگاه می کن ــئله ن ــن مس ــه ای ــون کــه ب هم اکن
دو دلیــل بــوده اســت. اول آن کــه در صورتــی کــه انتخابــات واحدهــای موردنظــر 
ــاره تــاش  ــد در دور دوم دوب ــاورد بتوان ــه دســت نی حدنصــاب الزم را در دور اول ب
ــس  ــات پردی ــیدن انتخاب ــه حدنصاب رس ــورت ب ــه در ص ــل دوم آن ک ــد. دلی کن
ــا  ــی کــه  ب ــات واحدهای ــر انتخاب ــر کنــد و ب ــی تغیی ــۀ اجرای ــوم، ســاختار کمیت عل
ــای  ــی و خوابگاه ه ــال فن ــرای مث ــتند، ب ــکل داش ــز مش ــورای مرک ــری ش ــیوۀ دبی ش

ــرد. ــی شــکل بگی ــران، نظــارت مضاعف ــران و پس دخت
در اولیــن دور انتخابــات، شــورای صنفــی دانشــکدۀ اقتصــاد بــا پنــج نفــر کمتــر از 
ــات از  ــل ســاده کــه تمدیدشــدن انتخاب ــن دلی ــه همی حدنصــاب تشــکیل نشــد. ب
ــد. شــوراهای  ــز اعــام نگردی ــال شــورا نی ــی در کان ــی اعــام نشــد. حت ــچ طریق هی
ــکیل  ــی تش ــن به راحت ــی فوم ــکدۀ فن ــک و دانش ــکدۀ فیزی ــوم، دانش ــس عل پردی

شــدند.
ــا  ــورای زبان ه ــر ش ــت. دبی ــر یاف ــی تغیی ــز کم ــورای مرک ــاختار ش ــا س در این ج
ــه جــای  ــرد جدیــدی ب ــود، اســتعفا داد و ف ــر وقــت شــورای مرکــز ب کــه نایــب دبی
ــن  ــورای فوم ــد ش ــر جدی ــک و دبی ــورای فیزی ــر ش ــد. دبی ــورای مرکــز آم ــه ش او ب
نیــز بــه شــورا اضافــه شــدند. در ایــن زمــان دوگانگــی درون شــورای مرکــز بیشــتر و 
واضح تــر دیــده شــد. دوگانــۀ چهــار نفــر بــه ســه نفــری کــه دبیــر شــورای مرکــز را 
ــر شــورای  ــرای انتخــاب نایــب دبی بــه حاشــیه رانــده بــود امــا رأی گیــری مجــدد ب

کدام »شورای« مرکز؟

ادامه	در	صفحه	چهارم

نرگس	پورمحمدیان	رودسری
دبیر	شورای	صنفی	دانشکده	ادبیات	و	علوم	انسانی

3



ــری  ــن رأی گی ــم ای ــوز ه ــاد و هن ــق افت ــه تعوی ــات ب ــان انتخاب ــا پای مرکــز ت
ــورای مرکــز  ــم ش ــن را می نویس ــن مت ــون کــه ای ــا کن ــام نشــده اســت.حتی ت انج

ــدارد.  ــر ن نایب دبی
بــا مخالفــت دبیــر جدیــد زبان هــا بــا دبیــر شــورای مرکــز ســیل تهدیدهــا از طــرف 
ــل  ــر ســابق زبان هــا خــود بــه دلی ــا ایــن کــه دبی ــر ســابق زبان هــا ســرازیر شــد. ب دبی
ــی در  ــی پیام های ــود امــا در ط ــری کــرده ب ــری کناره گی مشــکات شــخصی از دبی
گــروه شــورای زبان هــا مدعــی شــد کــه حراســت دانشــگاه بــا او تمــاس داشــته و او 
را تحــت فشــار قــرار داده انــد کــه بــه دبیــری برگــردد زیــرا می داننــد کــه او بــا علــم 
بــه وضعیــت »شــلوغ« نمی کنــد و »دالیــل دیگــه ای کــه بــازش نمی کنــم.« ســؤالی 
کــه ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه چــرا وی را بــرای بازگشــتن بــه منصــب دبیــری 
شــورای زبان هــا تهدیــد امنیتــی می کننــد و اگــر ایــن تمــاس صــورت گرفتــه چــرا 

وی واســطه شــده اســت و اساســاً دلیــل ایــن فشــار چیســت؟ 
ــرای باقــی واحدهــا بــود بــه دلیــل برگــزاری انتخابــات دور دوم  انتخابــات دوم کــه ب
ــدازه  ــکات بی ان ــد. مش ــام ش ــاد و در 12 آذر انج ــق افت ــه تعوی ــی ب ــات قبل انتخاب
ــورای  ــه ش ــی ب ــورای صنف ــنهاد ش ــا پیش ــا ب ــد خوابگاه ه ــهمیه بندی جدی ــود. س ب
ــر شــورای مرکــز کــه در شــورای نظــارت هــم حضــور  ــا دبی ــود. ام ــه ب نظــارت رفت
داشــت، هیــچ گاه تأییــد یــا رد آن را اعــام نکــرد. حتــی شــیوۀ رأی دادن )انتخــاب 3 
نفــر( را نیــز بــدون مشــورت بــا بقیــۀ اعضــای شــورای مرکز در فــرم سیاســت گذاری 
انتخابــات وارد کــرد. اینترنــت در ســاعاتی از روز قطــع شــد. انتخابــات بیــن بــازۀ 7 
ــی فرســتاده نشــد.  ــی واحدهــا پیام ــه دانشــجویان برخ ــد نشــد. ب ــر تمدی ــا 8 عص ت
بــه بســیاری از دانشــجویان و کاندیداهــا و حتــی اعضــای کمیتــۀ اجرایــی تخلفــات 

ــبت داده شــد. ــی نس ــه و اساس بی پای
بــه همیــن خاطــر بــا فشــار کمیتــۀ اجرایــی ســابق و دانشــجویان معتــرض، دانشــگاه 
ــول کــرد کــه دوبــاره انتخابــات را برگــزار کنــد. روز ۴ دی در تــاالر ناصرخســرو  قب
ــر به نــژاد برگــزار شــد کــه ایشــان قــول اعمــال  ــا دکت ــان دانشــجویان ب جلســه ای می
ــری در  ــل بازنگ ــی از قبی ــد. تغییرات ــات را دادن ــد انتخاب ــرات در رون ــی تغیی بعض
ــات  ــات، انتخاب ــر انتخاب ــا ب ــارت کاندیداه ــت نظ ــا، هیئ ــهمیه بندی خوابگاه ه س

ــی.  ــورای عموم ــۀ ش ــئولین و جلس ــا مس ــۀ پرسش وپاســخ ب ــی، جلس تلفیق
ــته  ــکاتی داش ــه مش ــی ک ــدد انتخابات ــزاری مج ــا برگ ــا و ب ــن قول ه ــا دادن ای ب
ــر  ــکات ذک ــل مش ــس از ح ــدد پ ــزاری مج ــن برگ ــه ای ــی رود ک ــار م ــًا انتظ عم
ــمت  ــذا از س ــدارد. ل ــده ای ن ــل و فای ــدد آن دلی ــزاری مج ــه برگ ــد وگرن ــده باش ش
کمیتــۀ اجرایــی نامــه ای فرســتاده شــد کــه در آن چهــار خواســته  مطــرح شــد: تأیید 
ــه ســهمیۀ  ــد خوابگاه هــا و بازگشــتن ب ــو ســهمیه بندی جدی ــه، لغ ــات فاطمی انتخاب
ــر انتخابــات.  قبلــی، اجــرای تلفیقــی انتخابــات، ایجــاد هیئــت نظــارت کاندیداهــا ب
ــی برگــزار نشــود تــا ایــن  همچنیــن در آن نامــه گفتــه شــد کــه اگــر شــورای نظارت
ــذارد،  ــجویان بگ ــا و دانش ــار م ــواردی از آن را در اختی ــل م ــا حداق ــورد ی ــار م چه
ــذا  ــد و ل ــات نمی بین ــن انتخاب ــزاری ای ــر برگ ــی ب ــات دلیل ــی انتخاب ــۀ اجرای کمیت
ــس از  ــه فرســتاده شــد و پ ــی نام ــراف خواهــد داد. وقت ــات انص از برگــزاری انتخاب
ــورای  ــد و ش ــوارد را رد کردن ــن م ــک ای ــد، تک ت ــکیل ش ــارت تش ــۀ نظ آن کمیت
نظارتــی کــه پــس از آن برگــزار شــد نیــز یــا ایــن مــوارد را رد کــرد یــا انجــام آن را 
بــه زمانــی نامعلــوم موکــول کــرد. ایــن شــورای نظــارت روز 30 دی یعنــی روز قبــل 
از انتخابــات بعــدی برگــزار شــد و کمیتــۀ اجرایــی منتظــر نتیجــۀ آن بــود. از آن جــا 

کــه در عمــل هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن انتخابــات و انتخابــات 12 آذر ایجــاد 
ــر از  ــه نف ــد، س ــرآورده نش ــی ب ــۀ اجرای ــته های کمیت ــدام از خواس ــد و هیچ ک نش

ــا  ــی اعــام کردنــد و ب ــی انصــراف خــود را از کمیتــۀ اجرای اعضــای کمیتــۀ اجرای
ــاد.  ــی از حدنصــاب افت ــۀ اجرای ایــن کار کمیت

ــر شــورای  ــود امــا دبی ــق آیین نامــه ب ــی و طب ــا ایــن کــه ایــن مســئله کامــًا قانون ب
مرکــز صبــح انتخابــات ایــن خبــر را تکذیــب کــرده و گفــت دانشــگاه انتخابــات را 
برگــزار خواهــد کــرد و از دیگــر اعضــای کمیتــۀ اجرایــی بابــت انصــراف شــکایت 
ــر  ــت ذک ــیوه نامه به صراح ــادۀ 10 ش ــف 8 م ــه در ردی ــال آن ک ــرد. ح ــد  ک خواه
شــده اســت کــه وظیفــۀ برگــزاری انتخابــات بــر عهــدۀ کمیتــۀ اجرایــی اســت و نــه 
دانشــگاه و ایــن کار دانشــگاه یــک بی قانونــی بــزرگ از جانــب نهــادی اســت کــه 

خــودش مدعــی اجــرا و واضــع قانــون اســت. 
ــی  ــات مرحلــۀ دوم دانشــکدۀ کارآفرین ــز در تاریــخ 17 بهمــن، انتخاب ــس از آن نی پ
ــر  ــد. اگ ــان باش ــی در جری ــی حت ــۀ اجرای ــی کمیت ــه باق ــی آن ک ــد. ب ــزار ش برگ
ــورت  ــه در آن ص ــت ک ــده اس ــول ش ــی قب ــۀ اجرای ــر از کمیت ــه نف ــتعفای س اس
کمیتــۀ اجرایــی ای وجــود نــدارد کــه براســاس آن بخواهــد انتخابــات مرحلــۀ دوم را 
برگــزار کنــد و جــدول زمان بنــدی آن را بنویســد. اگــر هــم اســتعفا پذیرفتــه شــده 
ــی در جریــان مرحلــۀ دوم ایــن انتخابــات  ــی اعضــای کمیتــۀ اجرای اســت، چــرا باق

نبوده انــد؟
ــد،  ــه داده ش ــی ک ــن توضیحات ــا ای ــب. ب ــن مطل ــاز ای ــه آغ ــم ب ــد بازگردی بگذاری
ــورای  ــه ش ــز ب ــورای مرک ــع ش ــز و به تب ــورای مرک ــی ش ــر فعل ــه دبی ــی ک نگاه
ــی  ــورای صنف ــگاه ش ــن ن ــت. در ای ــر اس ــر فهم پذی ــیار راحت ت ــی دارد بس صنف
ــئولین دانشــگاه  ــا مس ــردن ب ــا البی ک ــد ب ــا بتوانن ــرای دانشــجویان ت ــی اســت ب جای
ــت  ــل( دس ــل و کارتاب ــان ایمی ــل هم ــک )مث ــی و بوروکراتی ــائلی حداقل ــه مس ب
ــن  ــوند. ای ــل ش ــگاه تبدی ــۀ دوم دانش ــد درج ــه کارمن ــد و در ازای آن ب ــدا کنن پی
کارمنــد درجۀدوم بــودن حتــی تــا حــِد گرفتــن حقــوق )در قالــب کار دانشــجویی( 
و پیشــنهاد آن بــه تمامــی اعضــای شــورای مرکــز پیــش رفــت. بــا رفتــن زیــر پرچــم 
ــت  ــتقل بودن کلیّ ــر از آن، مس ــرد و فرات ــتقل بودن ف ــکان مس ــًا ام ــگاه، عم دانش

ــی رود. ــن م ــورا از بی ش
ــتقیم و  ــاط مس ــتن ارتب ــدون داش ــگاه و ب ــاختار دانش ــه س ــع ب ــی جام ــدون نگاه ب
ــی کاذب اســت.  ــگاه احســاس قدرت ــا دانشــجویان، نتیجــۀ مســتقیم ایــن ن ــر ب مؤث
ــت و  ــر اس ــر دانشــجویان دیگ ــت ب ــای ریاس ــی به معن ــورای صنف ــری ش ــگار دبی ان
ــگان آن را به نشــانۀ  ــورا کــه هم ــاالی ش ــه ب ــن ب ــن جاســت کــه ســاختار پایی همی
ــر  ــد نف ــت چن ــی اس ــی رود. کاف ــن م ــد، از بی ــا می کنن ــودن در بوق وکرن مترقی ب
ــل  ــه آســانی تبدی ــی ب ــن ســاختار مترق ــا همی ــی شــوند ت مشــابه وارد شــورای صنف
ــه یــک تشــکل هماننــد تشــکل های دیگــر دانشــگاه شــود. این جــا نمی خواهــم  ب
ــوان  ــاً نمی ت ــه اساس ــه آن ک ــر. چ ــا خی ــاد ی ــد افت ــاق خواه ــن اتف ــه ای ــم ک بگوی
ــی ایــن  ــی کــرد. امــا می خواهــم بگویــم کــه شــورای صنف ایــن مســئله را پیش بین
ظرفیــت را داشــته و دارد. همانــا کــه اساســاً به وجودآمــدن ایــن رویکــرد بــه شــورای 
ــد و  ــاق می افت ــتماتیک اتف ــورت سیس ــت و به ص ــخصی نیس ــری ش ــی، ام صنف

خواهــد افتــاد. 
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