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درباره چرایی خلق قانون 25درصد
هنگامه درفشی
دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی

خردادماه گذشـته ،پس از برگزاری دور اول انتخابات شـورای صنفی دانشـج ویان،
تفسـیر جدیـدی از آئی ننامـه از طـرف معاونـت دانشـج ویی پردیس فنی ارائه شـد
کـه عملا جلـوی تشـکیل شـورای صنفـی واحدهـای مختلـف دانشـگاه تهـران
را گرفـت .از همـان زمـان کـه ایـن تفسـیر ارائـه شـد و بـا توجـه بـه فعالی تهـای
شـوراهای صنفـی م یشـد فهمیـد کـه ایـن رونـدی نیسـت کـه در دانشـگاه ته ران
متوقـف شـود و بـه زودی بـر دیگـر دانشـگاههای کشـور تاثیـر خ واهـد گذاشـت.
کمـا ایـن کـه در انتخاباتهـای دیگـر دانشـگاههای شـهر تهـران نیـز بـه نحـوی
خـود را نشـان داده اسـت .امـا سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا در چنیـن زمانی
ایـن تفسـیر جدیـد از آئی ننامـه ارائـه شـد؟ مـاده  15آیی ننامـه شـوراهای صنفـی و
تبصـره آن بـه ایـن صورت اسـت« :انتخابات شـورای صنفـی بـا رای 25درصد کل
آراء (کل دانشـج ویان واحـد) رسـمیت م ییابـد و شـرط انتخاب داوطلبین ،کسـب
نصـف بعلاوه یـک آراء ماخـوذه م یباشـد .تبصـره :درصـورت عـدم کسـب آرای
الزم ،انتخابـات بـه دور دوم کشـیده شـده و اکث ریـت نسـبی آراء ماخـوذه ملاک
انتخـاب افـراد خ واهـد بود».
تـا پیـش از ایـن در انتخاباتهـای مختلـف شـوراهای صنفـی س راسـر کشـور،
درصورتـی کـه شـرکتکنندگان انتخابـات بـه 25درصـد واجدیـن شـرایط
نم یرسـید ،انتخابـات در مرحلـه دوم برگـزار م یشـد و در این مرحله فـارغ از تعداد
شـرکتکنندگان ،مطابـق بـا تبصـره همان ماده  ،15کسـانی که اکث ریت نسـبی آرا
را ب هدسـت آورده بودنـد انتخـاب م یشـدند .در واقـع عبـارت «آرا الزم» در تبصـره
هـم بـرای شـرکت 25درصد از دانشـج ویان در نظر گرفته م یشـد هم ب رای کسـب
اکث ریـت مطلـق آرا توسـط کاندیداهـا؛ امـا تفسـیر جدیـد کـه از طـرف مسـئ ولین
یکـی از واحدهـای دانشـگاه تهـران ارائـه شـد مبنـی بر آن بـود کـه در صورت یکه
در انتخابـات 25درصـد واجدین شـرایط شـرکت نکننـد ،انتخابات ب هصـورت 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 دانشـج ویان آن واحد/دانشـگاه از داشـتن شـورای صنفی محروم خ واهند بود.
هنگامی که این تفسـیر از سـوی دانشـگاه ارائه شـد شـورای صنفی وقت دانشـگاه
تهـران ایـن تفسـیر را نپذیرفـت ،دانشـگاه از وزارت علـوم اسـتعالم کـرد و وزارت
علـوم بـا تفسـیر دانشـگاه م وافقـت نمود.
شـاید در ابتـدای امـر و با توضیحات گفته شـده ،این موضوع بحثـی آیی ننامهای
در نظـر گرفتـه شـود کـه دو تفسـیر از آیی ننامه موجـود بوده و یک طرف تفسـیر
درسـتتری از آن ارائه کرده اسـت و یا اینکه زور بیشـتری ب رای ب هکرسـی نشـاندن
حرفـش داشـته ،امـا اگـر نـگاه دقی قتـری بـه کلیـت فعالیـت صنفـی و روش کار
شـوراهای مختلـف داشـته باشـیم دلیـل ایـن کشـف ناباورانـه و خالقانـهای کـه
وزارت علـوم در م وافقـت بـا آن لحظـهای درنـگ نکـرد ،مشـخص خ واهـد شـد.
وزارتخانـهای کـه در دانشـگاههای زیرمجموعـه آن دهها انتخابات با تفسـیر قبلی
برگـزار شـده بـود و ایـن وزارتخانـه آنهـا را بـه رسـمیت شـناخته بـود؛ مطابـق بـا
آیی ننامـهای کـه توسـط خـود این وزارتخانه ،ب رای دانشـج ویان نوشـته شـده بود و
مطابـق با تفسـیر همان مسـئ ولین.
سیاستهای کلی منجر به حذف فرودستان از دانشگاه
در چهـل سـال گذشـته ،برخلاف تظاهرهـای گ وناگـون احـزاب و گروههـای
مختلـف ،صاحـب منصبـان همگـی لزومـا تحـت منطق مشـترک سـرمایه فعالیت
کردهانـد .در مبـارزهی میـان کار وسـرمایه ،هـر سـوی تضـاد در صـدد از میـان
برداشـتن دیگـری اسـت .بـه همین دلیل دولـت طبقـهی سـرمای هدار در بزنگاههایی
کـه م یپنـدارد امتیازهایـی کـه در اختیار طبقـهی کارگر ق رار گرفتهاسـت ،بیش

از می زان مور نیاز ب رای تامین امنیت سـرمایه و سـه ولت گردش آن اسـت ،در صدد
بازپ سگیـری آنهـا برم یآیـد .ذیـل همیـن منطـق و پـس از آن کـه پاسـخ جهان
سـرمایه بـه بحـران سـاختاری دهـه  70و  80میلادی قـرن بیسـتم در قالـب ب رنامهی
سیاسـی-اقتصادی نئ ولیب رالـی جـای گرفـت ،دولـت ایـران نیـز گامهایی بـه منظور
هماهنگـی خـود بـا ایـن ب رنامـه برداشـته اسـت .از نمودهـای آن رشـد ب ین واسـازی
زحم تکشـان از ط ریـق کاهـش امکانـات عمومـی و به تبـع آن خالی کردن شـانه
دولـت از بـار مسـئ ولی تهایش و برونسـپاری آنهـا بـه بخـش خصوصـی اسـت.
آمـوزش نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نبـوده اسـت .ب هگ ونـهای کـه طبـق آمـار بانـک
جهانـی ،ایـران از سـال  1998تـا  2017باالت ریـن نـرخ خصوص یسـازی آمـوزش
متوسـطه در جهـان را داشـته اسـت .بـه ایـن ت رتیـب در سـالهای اخیـر فرزنـدان
اقشـار زحمتکـش و طبقـه کارگـر هرچـه بیشـتر از قبـل از ورود بـه دانشـگاههای
بـا آمـوزش اسـم اً رایـگان بازماندهانـد .پ ول یسـازی آمـوزش بـه حـدی پیـش رفتـه
اسـت کـه دانشآمـوزان عملا بایـد بـرای حضـور در دانشـگاههای ب رتـر کشـور
در مدارسـی کـه سـاالنه میلیونهـا تومـان پـول م یگی رنـد تحصیـل کننـد و یـا از
حضـور در دانشـگاه دولتـی بازم یمانند و تمام پول پرداخته نشـده در دوران مدرسـه
را بایـد در دانشـگاه بپردازنـد .اگـر از عـدم تامیـن هزینههای جانبـی تحصیل مانند
هزینـه جزوههـا ،کتابهـا و پروژههـا توسـط سیسـتم حاکـم بگذریـم کـه اطلاق
آمـوزش رایـگان بـه وضـع فعلـی را ناممکـن کـرده اسـت ،امـا نم یتـوان از کاهش
امکانـات تحصیلـی در همیـن چنـد درصـد انـدک باق یمانـده آمـوزش اصطالحـا
رایـگان کـه گ ران شـدن در عین کم شـدن کیفیت خ وابـگاه و غذای دانشـج ویی،
اجـاره فضاهـای مختلـف دانشـگاه بـه موسسـات خصوصـی و کاهـش سـن وات از
نم ونههـای آن هسـتند ،سـخن نگفـت .بـه ایـن ت رتیب بـا جلوگیری سیسـتماتیک
از ورود زحم تکشـان بـه دانشـگاه ،ترکیـب طبقاتـی دانشـگاهها هـم دچـار تغییـر
شـده است.
در چنیـن فضایـی اسـت کـه گروهـی از دانشـج ویان امـکان جـدا شـدن از فهـم
عامـه ه مصنفـان 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 تج ربـه م یکننـد و از سـوی دیگـر افـق یکسـانی بـا آنهـا پیـش روی خـود
دارنـد .شـوراهای صنفـی ،کـه بـا مقاومت دانشـج ویانی کـه این سیاسـتها آنها را
تحـت فشـار قـرار داده بـود شـکل گرفتنـد ،به درسـتی بر این سیاسـتها انگشـت
گذاشـتند .امـا ایـن مقاومتهـا در ابتـدا ترکیـب ناهمگ ونـی از دانشـج ویان را در
برم یگرفـت ،بـا جل وتـر رفتـن و هـدف قـرار دادن سـر منشـا مشـکالت ،بیـش از
پیـش بـه ترکیبـی یکدسـتتر از فعالینـی که از شـرایط موجـود به سـتوه آمدهاند
دسـت یافـت .ایسـتادگ یها بـا شـدت گرفتـن خصوص یسـازیها و پ ول یسـازیها
در سـال  92و روی کار آمـدن دولـت روحانـی بـا نمـود بارزتـری ادامـه یافـت.
مقاومتـی کـه بـا مطالبـه و فشـار دانشـج ویان بـرای تشـکیل شـوراهای صنفـی بـه
امـکان تشـکیل شـدن ایـن شـوراها در جایجـای کشـور کمـک کـرد.
در ایـن میانـه ذکـر یـک نکتـه در باب چگ ونگی ایـن اعت راضات خالـی از لطف
نیسـت .و آن ایـن کـه ایـن اعت راضـات بایـد ماهیتی افشـاگ رانه داشـته باشـند .بیش
از آن چشـم به حل شـدن آنها به دسـت مسـئوالن داشـته باشـند ،مخاطب خود را
دانشـج ویان فرودسـت و هـدف خـود را افزایـش آگاهی آنها قـرار دهند.
شورای صنفی در نظر ما و آنها
پ ول یسـازی آمـوزش و تغییـر ترکیـب طبقاتـی دانشـگاه طـی سـالهای طوالنـی
تاثیـر خـود را بـر فضـای ایـن دسـتگاه ایدئ ولوژیـک گذاشـت .دانشـگاهی کـه
در آسـتانههای انقلاب  57و پیـش از آن فضایـی بـه شـدت سیاسـی را تج ربـه
م یکـرد ،اینـک و پـس از بیـش از دو دهـه پیادهسـازی سیاسـتهای نئ ولیب رالـی
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فضایـی رخوتآلـود و در انحصـار ایدئ ولـوژی طبقـه حاکمه بر آن مسـت ولی
بـود .در ایـن بیـن تشـکلهای سیاسـی هـم بـه کمـک ایـن رونـد آمدنـد .آنهـا بـا
تقلیـل سیاسـت بـه حمایـت از ایـن و یـا آن گـروه دارای قـدرت و ثـروت ،دانشـگاه
را بـه پیادهنظـام جناحهـای مختلـف طبقـه سـرمای هدار تبدیـل کردنـد کـه در هنـگام
انتخاباتهـا قـرار بـود بـرای آنهـا رای جمـع کننـد و یـا هـر موقـع آنهـا خ واسـتند
بـه میـدان بیاینـد و در حمایـت از منافـع صاحبـان سـرمایه ،شـعار بدهنـد .از طـرف
دیگـر فضـای دانشـگاهها ب هصـورت کلـی در اختیـار کانونهـا و انجمنهایـی بـود
کـه بـه طـرق مختلـف بـه بازت ولیـد ایدوئ ولوژیهـای طبقـه حاکـم م یپرداختنـد.
همیـن تشـکلها بودنـد که بـه بهانه افزایش نشـاط دانشـج ویان جشـنهای مختلف و
اردوهـای اصطالحـا علمی و طبیعتگـردی برگزار م یکردند و در نهای یت رین شـکل،
دغدغهمنـدی اجتماع یشـان بـه برگـزاری جشـن واره غذا بـا کمک موسسـات خی ریه و
سـازمانهای مردمنهـاد ختـم م یشـد .بـه ایـن ت رتیـب فعالی تهـای دانشـج ویی هرچه
بیشـتر از زیسـت روزمـره طبقات فرودسـت فاصله گرفـت .حضور اینـک ک متعدادتر
ایـن طبقـه در دانشـگاه صـدای آنهـا را بی شازپیـش خامـوش کـرده بـود.
درچنین فضایی بود که اجازه تشـکیل شـوراهای صنفی داده شـد .مسـئ ولین امر از
دو جهـت خیالشـان نسـبت بـه تشـکیل شـوراهای صنفی راحـت بـود؛ از یک طرف
سـاختار طبقاتی دانشـگاه را فضای مناسـبی ب رای پی شبرد الگوهای خصوص یسـازی
و درآمدزایـی خـود م یدیدنـد کـه بـا ترکیـب فعلـی ،از جانـب شـوراهای صنفـی
کوچکت ریـن مقاومتـی در ب رابـر آن رخ نخ واهـد داد و از طـرف دیگـر بـا تغییـرات
گسـتردهای کـه در آیی ننامـه شـوراهای صنفـی انجـام داده بودنـد ،رسـما آنهـا را بـه
اختههـای کارمنـد ب یجیرهوم واجـب دانشـگاه تبدیـل کـرده بودنـد .شـوراهای صنفی
قـرار بـود هـم ابزاری بـرای پز لیب رالمنشـانهی مسـئ ولین باشـد و هم دسـت بلند آنها
بـرای فعالی تهایـی کـه نم یخ واسـتند ب رای انجـام آنها پ ولـی بپردازند .چـه بهتر که
کسـانی بـدون ایـن کـه پ ولـی بگی رند قسـمتی از وظایـف را برعهـده بگی رند.
بـه ایـن ت رتیـب قـرار بـود گروهـی از دانشـج ویان کـه عالقهمنـد هسـتند بعـدا در
سـازوکار اداری دانشـگاه و یـا دیگـر دسـتگاهها جـذب شـوند خوشخدمتـی خـود را
در شـورای صنفـی بـه نمایـش بگذارنـد و شـورای صنفی نهادی باشـد بـرای یادگیری
روندهـای بروک راتیـک؛ ایـن افـراد بـدون توجـه به سیاسـتهای کلـی برسـازنده وضع
موجـود ،قـرار بـود دانشـج ویان را در هـر زمـان بـه آرامـش دعـوت کنند ،چند جلسـه
بـا مسـئ ولین دانشـگاه برگـزار کننـد تـا بـه دانشـج ویان نشـان دهنـد واقعـا مطالبـات
آنهـا را پیگیـری م یکننـد و امتیـازی دهنـد و امتیـازی بگی رنـد .کاهـش اختیـارات
شـورای صنفـی در مسـیر همین بروک راتی کسـازی صـورت م یگرفت .ایـن فرآیندی
بـود کـه در تشـکلهای مختلـف بـه خ وبـی عمـل م یکـرد ،تشـکلهایی کـه در
طـی ایـن سـالها هرگـز بـه خـود زحمـت ندادنـد غیـر از چنـد جملـه در بیانی ههـا و
سخن ران یهایشـان جلـوی ایـن یـا آن صاحـب قدرت که آن هم بیشـتر بـه غرولندهای
ب یهـدف بـرای خالـی نبـودن ع ریضـه م یمانسـت ،در مقابـل پ ول یسـازی آمـوزش،
حـذف فرودسـتان از دانشـگاه ،سیاسـتهایی کـه هـر روزه فشـار مضاعفـی بـر طبقه
کارگـر وارد م ینمـود و خدمـت تمامعیـار دولـت بـه صاحبـان سـرمایه واکنـش
درخـوری نشـان دهنـد .دسـت آخـر نیـز ایـن تشـکلها در بزنگاههـا بـا تمـام قـوا در
جهـت حفـظ منافـع سـرمای هداران بـه میـدان م یآمدنـد و م یآینـد.
امـا بـه زودی ایـن تحلیـل حفرههـای خـود را نشـان داد .شـورایی کـه بـه روندهـای
برسـازنده وضـع موجـود توجهـی نـدارد ،م یت وانـد در مـورد مسـائل جزئی (کـه آنها
نیـز قطعـا بایـد توسـط شـوراهای صنفـی پیگیـری شـوند) راهـی بـه پیـش ببـرد ،امـا
وضعیـت واقعـاً موجـود بـر ایـن پیـشروی حـد م یزنـد .ب هعنـوان مثـال برخـی
مشـکالت درون دانشـگاهی مثـل انتخـاب واحـد دانشـج ویان را م یتـوان تـا حـدودی
پیگیـری کـرد امـا وقتی با مسـئلهای ماننـد کاهش سـن وات رایگان روب هرو م یشـویم،
نم یتـوان آن را جـدای از پ ولـی سـازی آمـوزش ابتدایـی و متوسـطه ،ب ین واسـازی
مزدبگیـران و پ ول یسـازی بهداشـت ببینیـم .یـا مثالـی واضحتـر طرح کارورزی اسـت
کـه بـرای یـک شـورای صنفـی جزئ ینگر هیـچ مقابلـهای بـا آن امکانپذیر نیسـت؛
زیـرا موضعگیـری دربـاره ایـن مسـئله بـا فعالی تهـای شـورای صنفـی از نظـر آنهـا
مغایـرت داشـته و موضـوع خـارج از زیسـت دانشـج ویان و دانشـگاه در نظـر گرفتـه
م یشـود.
بـه هـر ت رتیـب شـوراهای صنفـی پـا گرفتنـد و باوجـود غیرسیاسـی بودنشـان به این
معنـی کـه پابنـد ایـن یـا آن بانـد قـدرت نبودند ب هدرسـتی در مـورد مسـائل کالن نیز
موضـع گرفتنـد .مسـائلی کـه مشـخصا بـه آنها م ربـوط بـود .دانشـگاه نـه جزیرهای
درخـود و جـدا افتـاده از بقیـه جامعـه بلکـه جزئـی از آن و مانند دیگـر اجزاء،

دارای ارتباطـی ارگانیـک با آن اسـت .دانشـج ویان در دانشـگاه تحت آموزش
ایدئ ولوژیـک و مطابـق بـا نیازهـای سـرمایه قـرار م یگی رنـد تـا بعـدا بت واننـد بـه آن
خدمـت کننـد .بـه ایـن معنـی مقابله با گ ران شـدن غـذای دانشـج ویی ،کاهش مطلق
و نسـبی ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی روزانـه و طرحـی ماننـد کارورزی در کنـار هـم
معنـا پیـدا کـرده و بـه روی هـم اثـر م یگـذارد .ح لوفصـل نهایـی تضادهـای موجود
در دانشـگاه نم یت وانـد در خـود دانشـگاه صـورت گیـرد زی را منشـأ این تضادهـا اتفاقا
در بیـرون از آن ،درون نظـم طبقاتـی جامعـه و نیروهـای پی شب رنـده ایـن نظـم قـرار
دارد .مقابلـه بـا هـر یـک از ایـن تضادهـا مقابلـه بـا سیاسـتی اسـت کـه در کلیـت
جامعـه آنهـا را جلـو م یبـرد .پاسـخ بـه ایـن تضادهـا تنهـا زمانـی م یت وانـد کامل و
جامـع باشـد کـه منافـع طبقاتـی درون جامعـه را شناسـایی کـرده و مومـن بـه مبـارزه
طبقـه کارگـر ،خـود را در پی ونـد بـا آن معنـا کـرده و منافـع خـود را ه مبسـته بـا آن
تفسـیر نمایـد .بـه هـر روی شـوراهای صنفـی ،ب هصـورت کلی و جـدای از ایـن یا آن
شـورای خـاص ،نه کارکـرد جل وب رنـده من ویات مسـئ ولین دانشـگاهی ،بلکـه راه مقابله
بـا ایـن سیاسـتها را در پیـش گرفتنـد .مقابلهای که بـرای تعـدادی از فعالین صنفی
هزینـه داشـت و هـردم نمایندگان طبقات حاکمه سـعی در به انح راف کشـیدن آن از
راههـای مختلـف منجملـه بروک راتی کسـازی یـا جـدا کـردن سـوی ههای طبقاتی آن
و یـا حـذف آن را داشـتد.
لزوم رای دادن 25درصد دانشجویان برای تشکیل شورای صنفی
حـال بـه بحـث ابتدایـی مقالـه بازگردیـم و اینکه چه شـد که بعد از این همه سـال
تفسـیری خلقالسـاعه از آیی ننامه ،جلوی تشـکیل شـدن شـوراهای صنفی را گرفت.
آیی ننامـه شـوراهای صنفـی را وزارت علـوم م ین ویسـد و تص ویـب م یکنـد .بـرای
اصلاح آیی ننامـه قبلـی و شـکلگیری شـوراهای صنفـی فعلـی بـا فعالیـن صنفـی
از طـرف وزارت علـوم جلسـاتی برگـزار شـد ،امـا ایـن برگـزاری جلسـات در حـد
نظرخ واهـی بـود و اصالحاتـی هـم انجـام شـد؛ امـا موضوعـی کـه ه مچنـان ب هعن وان
مشـکل باقـی م یمانـد ،آن اسـت که اگـر هیچ یـک از نظ رات دانشـج ویان نیـز اج را
نم یشـد ،در قانـون هیـچ راهی بـرای اعت راض دانشـج ویان و یا جلوگیـری از تص ویب
آیی ننامههـا پی شبینـی نشـده بـود .البتـه از یـاد نب ریـم که همیـن نظرخ واهـی وزارت
علـوم از فعالیـن صنفـی هـم ،نـه خودخ واسـته و از سـر لطـف آقایـان ،بلکه ناشـی از
قـدرت ایـن فعالیـن در تحمیـل خـود بـه وزارت علـوم ب هعنـوان صـدای دانشـج ویان
در اثـر فعالی تهـای صنفـی انجـام شـده پیـش از آن و حمایـت دانشـج ویان بـود.
در دورهای کـه شـدیدت رین پ ول یسـازیها در نظـام آموزشـی صـورت گرفتـه بـود،
قدرتمـداران ترکیـب دانشـگاه را در جهـت منافـع خـود حـس م یکردنـد امـا ناگهان
صدایـی بلنـد شـده بـود که تمامـی سیاسـتهای آنان را نشـانه رفتـه بـود و در مقابل
حملـه بـه زیسـت فرودسـتان -کـه اینبـار در دانشـگاهبه وقـوع م یپیوسـت -مقاومت
را برگزیـده بـود .مقاومتـی کـه در ابتدای یت ریـن حالـت خـود ،نطفـهای بـود و قـدرت
محـدودی داشـت و عل یرغـم اصالحات بسـیار نسـبت بـه آیی ننامه قبلی ،نت وانسـت
آیی ننامـهای کاملا مطابـق بـا منافـع دانشـج ویان به دسـت آورد.
درواقـع ایـن مـاده هـم ماننـد دیگـر مادههـای آیی ننامـه ب هنحـوی توسـط مسـئ ولین
نوشـته شـده بـود تـا هـر موقـع دیدنـد شـوراهای صنفـی از کارکـردی که آنهـا ب رای
شـوراها در نظـر گرفتهاند دور شـدند شـکلگیری آنهـا را با اخالل م واجـه کنند و یا
اجـازه تشـکیل آنهـا را ندهنـد .بـه این گزاره دقـت کنیـم« :وزارت علـوم آیی ننامهای
نوشـته و بـا خ واسـت خـود مـادهای قـرار داده و با تفسـیر خـود از آن جلوی تشـکیل
شـورای صنفـی دانشـج ویان را گرفتـه اسـت ».حال آن که این شـورایی اسـت که ق رار
اسـت ب رای دانشـج ویان باشـد اما آنها در نوشـتن ق وانینش دخالتی نداشـتهاند .همین
ویژگـی مقاومـت شـوراهای صنفـی اسـت کـه آنها را نسـبت بـه تشـکلهای موجود
در دانشـگاه بـرای مسـئ ولین دولتـی خط رنـاک م یکنـد .تشـکلهای دانشـج ویی بـا
شـوراهای عمومـی چنـد نفـره قان ونـی هسـتند امـا بـه دالیـل واهـی جلـوی تشـکیل
شـوراهای صنفـی کـه نم یخ واهنـد کارمنـد ب یجیرهوم واجـب دانشـگاه باشـند بلکـه
در مقابـل پروژههایشـان مقاومـت م یکننـد را م یگی رنـد ،حتـی اگـر یک نفـر کمتر
از حـد 25درصـد رای داده باشـد .شـوراهای صنفـی تا وقتـی که سـرباز گوشب هفرمان
باشـند تحمـل م یشـوند امـا ذرهای سرکشـی آنهـا را تحم لناپذیـر و شایسـته کنـده
شـدن از ریشـه م یکنـد .موضـوع ۲۵درصـد بهانـهای بیـش نیسـت و فـرداروزی اگـر
شـوراهایی بـا همیـن تفسـیر نادرسـت از قانـون هـم تشـکیل شـوند و راه ایسـتادگی
را برگزیننـد ،بـاز هـم وزارت علـوم بهانـهای مـیآورد تـا این مقاومـت را از بیـن ببرد.
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کدام «شورای» مرکز؟
نرگس پورمحمدیان رودسری
دبیر شورای صنفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بگذاریــد همیــن ابتــدا روشــن کنــم آنچــه دربــارهاش حــرف م یزنیــم بحــث
یــک شــخص نیس ــت .حت ــی بحــث یــک دانشــگاه مشــخص در زمــان و مکان ــی
مشــخص ه ــم نیس ــت و نخ واهــد ب ــود .اینج ــا بحــث از یــک رویک ــرد اســت .یــک
ن ــوع نــگاه ب ــه جنب ــش دانشــج ویی و ش ــورای صنف ــی کــه آن را در اف ـراد متفــاوت
در جایگاههــای متفاوت ــی م یبینی ــم .تحلی ــل ایــن نــگاه و توضی ــح درب ــارۀ آن را ب ــه
آخ ــر بحــث موک ــول م یکن ــم و ابتــدا ب ــه ش ــرح وقایــع م یپ ــردازم.
در انتخابــات اردیبهشــتماه  97شــورای صنفــی مرکــزی دانشــگاه تهــران بــا
اعضــای جدیــد تشــکیل شــد و دبی ــر و نایــب دبی ــر جدیــد ش ــورای مرکــز انتخــاب
شــدند .از آن زمــان چ ــه اتفاقات ــی افتــاد و ب ــه چ ــه چیزهای ــی پرداختــه شــد؟
اولی ــن مس ــئلهای کــه ش ــورای مرکــز بالفاصلــه ب ــا آن روب ـهرو شــد مس ــائل خردادمــاه
و بازداشــتها و حک مهــای دانشــج ویان بــود .بــا وجــود تمــام تالشهــای
دانشــج ویان علــوم اجتماعــی و تعطی لکــردن امتحانــات بــرای نشــاندادن
اعت راضشــان ،حضــور نماینــدۀ وزیــر علــوم در دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و
تشکی لشــدن جلســات متفــاوت ،زمانــی کــه دبیــر دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی
خ واســتار حمایــت ش ــورای مرکــز دانشــگاه از ایــن کار شــد دبی ـران مختلــف ایــن
کار را خط رنــاک دانس ــتند و حاض ــر ب ــه ایــن کار نشــدند« .حمایــت = اویــن» ایــن
چی ــزی ب ــود کــه یک ــی از دبی ـران حاض ــر ب ــر روی تختــۀ اتــاق ش ــورا نوشــت .دبی ــر
شــورای مرکــز پــس از تمــاس تلفنــی بــا شــخص نامعلومــی بیــان کــرد کــه
ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی ب ــه مس ــئله ورود ک ــرده اســت و در هم ــان روز تمام ــی
اف ـراد حاض ــر در دانشــکدۀ عل ــوم اجتماع ــی ق ـرار اســت بازداشــت ش ـوند .مس ــلم
اســت کــه ایــن مس ــئله کامـ ً
ا ب یپای ــه و اســاس ب ــود چ راکــه در هم ــان روز نماینــدۀ
وزی ــر عل ــوم و مع ــاون او ،آنج ــا حض ــور داشــتند .امــا همی ــن تهدیــد غیرمس ــتقیم و
ب یپای ــه باعــث شــد باق ــی دبی ـران حاض ــر در جلس ــه رأی مخالــف ب ــه حمایــت از
دانشــج ویان دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی بدهنــد.
پ ــس از ایــن مس ــئله ت ــرم تم ــام شــد و تابس ــتان ش ــروع شــد .در تم ــام ط ــول تابس ــتان
چنــد موض ــوع تم ــا ِم وقــت ش ــورای مرکــز را ب ــه خ ــود اختصــاص داد .ب رنامــۀ روزی
ب ــا دانشــگاه ته ـران اولی ــن آنهــا ب ــود .روزی ب ــا دانشــگاه ته ـران ب رنام ـهای اســت
کــه معاونــت فرهنگ ــی دانشــگاه ط ــی دو ســال اخی ــر برگ ـزار م یکنــد .ب رنامــه از
ایــن ق ـرار اســت کــه دانشآموزان ــی کــه ب هتازگ ــی کنک ــور دادهانــد و ق ـرار اســت
وارد دانشــگاه ش ـوند ،ب ــا رشــتههای مختلــف آشــنا م یش ـوند تــا ب ــر ایــن اســاس
انتخــاب رشــته کننــد .اعــام اینکــه در صــورت مشــارکتکردن در ایــن ب رنامــۀ
معاونــت فرهنگ ــی ،باعــث م یش ــود کــه آنهــا برگـزاری آیی ــن ورودی دانشــج ویان
را ب هتمام ــی ب ــر عهــدۀ ش ــورای صنف ــی بگذارنــد ،اعضــای ش ــورای مرکــزی را ب ـرای
تقب ــل ایــن ام ــر ترغی ــب ک ــرد .ایــن نی ــز ادعــای ب یاساس ــی ب ــود و در نهایــت تنهــا
نتیجــهای کــه حــدود دو مــاه جلســه و ب رنام هریــزی داشــت ،هدررفتــن آن بــازۀ
دوماهــه ب ــود.
موض ــوع بع ــدی ایمی ــل ،کارتاب ــل و خــط تلفــن حقوق ــی ب ـرای ش ــورای صنف ــی ب ــود.
مس ــائلی کام ـ ً
ا اداری کــه تــا مدتهــا ش ــورای مرکــز را درگی ــر خ ــود ک ــرده ب ــود.
تــا مدت ــی مطلب ــی روی کانــال ش ــورا کار نم یشــد چ راکــه ق ـرار ب ــود کانــال روی
خــط تلفن ــی کــه دانشــگاه خ ریــداری م یک ــرد منتقــل ش ــود .از بی ــن تمام ــی ایــن
م ـوارد فقــط ایمی ــل ش ــورا کــه در دامنــۀ دانشــگاه ب ــود ب ــه ش ــورای مرکــزی داده شــد
کــه اینج ــا ب ــاز ه ــم بایــد پرس ــید :هم ــۀ کارهای ــی کــه ب ــا ایمی ــل دامنــۀ دانشــگاه
انج ــام م یش ــود ب ــا یــک جیمی ــل انجامشــدنی نب ــود؟
در اواخ ــر تابس ــتان دوب ــاره موض ــوع جداســازی ش ــوراها مط ــرح شــد :کاس ــپین از
فن ــی ،فیزیــک از عل ــوم ،ســطح شــهر و ک ــوی ،و چم ـران و فاطمی ــه .در آخ ــر،

ایــن مس ــئله ب ــه جداســازی دو واح ــد اول منج ــر شــد .امــا چ ـرا؟ چ ـرا دبی ــر ش ــورای
مرکــز ب هطــور خــاص روی جداســازی ایــن شــوراها پافشــاری داشــت و زمانــی
کــه ش ــورای محی طزیس ــت ب ــه ش ــورای فن ــی اضافــه شــد واکنش ــی نشــان نــداد؟
توضیــح ســادهای دارد ،بــرای ب هدســتآوردن حدنصــاب انتخابــات دانشــکدۀ
عل ــوم بایس ــتی ایــن جداســازی اتفــاق م یافتــاد .در واح ــد کاس ــپین نی ــز معم ــوالً
ش ــوراهای صنف ــی دانشــکدهها ب ــا جمعی ــت ک ــم تشــکیل م یش ـوند و چ ــون در
خــارج از ته ـران ق ـرار دارنــد و نم یت واننــد مس ــتقیم اً ب ــه مس ــائل خ ــود بپردازنــد ب ــه
دبیــر فعلــی شــورا رأی م یدهنــد تــا در پی شبــردن مسائلشــان کمکشــان کنــد.
طزیس ــت
همانگ ونــه کــه در دورۀ قبل ــی ش ــورا نی ــز چنی ــن ب ــود .امــا دانشــکدۀ محی 
هی ـچگاه ف ــرد فعال ــی در ام ــور صنف ــی نداشــته اســت و جداســازی ش ــورای آن تنهــا
بــه تشــکیل شــورای فنــی -کــه مخالــف دبیــری ،دبیــر فعلــی بودنــد -کمــک
م یکــرد .دو واحــد خ وابگاههــا نیــز مدتهاســت کــه جداسازیشــان خ واســتۀ
شــورای صنفــی بــوده و ه ربــار رد شــده بــود ولــی از آنجایــی کــه در جلســۀ
ش ــورای نظــارت حض ــور نداشــتم اظهارنظ ــری در ایــن ب ــاره نم یکن ــم.
اواخــر شــه ریور برخــی دانشــج ویان تحصیــات تکمیلــی بابــت شــه ریۀ دروس
جب ران ــی دســت ب ــه اعت ـراض زدنــد .ش ــورای مرکــز ابتــدا در قب ــال ایــن اعت ـراض
واکنشــی نشــان نــداد زیــرا پرداخــت شــه ریۀ دروس جب رانــی قان ونــی اســت لــذا
ایــن اعت ـراض محل ــی از اع ـراب نــدارد و تنهــا بایــد دانشــگاه را مجب ــور ب ــه وضــع
ش ـرایطی ب ـرای آن ک ــرد .مث ـ ً
ا دروس جب ران ــی حتم ـاً پی ــش از درس ــی کــه از آن
پیش ــرفتهتر اســت تدری ــس ش ـوند ی ــا آن کــه حتم ـاً مطابــق ن ــرخ دروس کارشناس ــی
باشــد ی ــا امــکان پرداخــت آن هزینــه ب ــا وام وج ــود داشــته باشــد.
بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد تمــام جلســات شــورای مرکــز معطــوف بــه
انتخاب ــات شــد .در ابتــدا ق ـرار ب ــود دو انتخاب ــات مج ـزا برگ ـزار ش ــود .انتخاب ــات
اول ب ـرای واحدهــای پردی ــس عل ــوم ،دانشــکدۀ فیزیــک ،دانشــکدۀ ت ربی ــت بدن ــی،
دانشــکدۀ فن ــی فومــن (کــه شوراهایشــان تمدیــد شــده ب ــود) ،دانشــکدۀ اقتصــاد
و دانشــکدۀ کشــاورزی (کــه انتخاباتشــان در اردیبهشــت ب ــه دالیل ــی باطــل شــده
بــود) در تاریــخ  5آبــان برگــزار م یشــد و انتخابــات باقــی واحدهــا پــس از آن.
یزن ــم کــه ایــن کار ب ــه
ه ماکن ــون کــه ب ــه ایــن مس ــئله نــگاه م یکن ــم ح ــدس م 
دو دلی ــل ب ــوده اســت .اول آن کــه در صورت ــی کــه انتخاب ــات واحدهــای موردنظ ــر
حدنصــاب الزم را در دور اول ب ــه دســت نی ــاورد بت وانــد در دور دوم دوب ــاره تــاش
کنــد .دلیــل دوم آن کــه در صــورت بــه حدنصابرســیدن انتخابــات پردیــس
عل ــوم ،ســاختار کمیتــۀ اج رای ــی تغیی ــر کنــد و ب ــر انتخاب ــات واحدهای ــی کــه ب ــا
ش ــیوۀ دبی ــری ش ــورای مرکــز مشــکل داشــتند ،ب ـرای مثــال فن ــی و خ وابگاههــای
دخت ـران و پس ـران ،نظــارت مضاعف ــی شــکل بگی ــرد.
در اولی ــن دور انتخاب ــات ،ش ــورای صنف ــی دانشــکدۀ اقتصــاد ب ــا پنــج نف ــر کمت ــر از
حدنصــاب تشــکیل نشــد .ب ــه همی ــن دلی ــل ســاده کــه تمدیدشــدن انتخاب ــات از
هی ــچ ط ریق ــی اعــام نشــد .حت ــی در کانــال ش ــورا نی ــز اعــام نگردیــد .ش ــوراهای
پردیــس علــوم ،دانشــکدۀ فیزیــک و دانشــکدۀ فنــی فومــن ب هراحتــی تشــکیل
شــدند.
در اینجــا ســاختار شــورای مرکــز کمــی تغییــر یافــت .دبیــر شــورای زبانهــا
کــه نایــب دبی ــر وقــت ش ــورای مرکــز ب ــود ،اســتعفا داد و ف ــرد جدیــدی ب ــه ج ــای
او ب ــه ش ــورای مرکــز آمــد .دبی ــر ش ــورای فیزیــک و دبی ــر جدیــد ش ــورای فومــن
نی ــز ب ــه ش ــورا اضافــه شــدند .در ایــن زمــان دوگانگ ــی درون ش ــورای مرکــز بیشــتر و
واضحت ــر دیــده شــد .دوگانــۀ چهــار نف ــر ب ــه ســه نف ــری کــه دبی ــر ش ــورای مرکــز را
ب ــه حاش ــیه رانــده ب ــود امــا رأیگی ــری مج ــدد ب ـرای انتخــاب نایــب دبی ــر ش ــورای
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مرکــز تــا پای ــان انتخاب ــات ب ــه تع ویــق افتــاد و هن ــوز ه ــم ایــن رأیگی ــری
انج ــام نشــده اســت.حتی تــا کن ــون کــه ایــن متــن را م ین ویس ــم ش ــورای مرکــز
نایبدبیــر نــدارد.
ب ــا مخالفــت دبی ــر جدیــد زبانهــا ب ــا دبی ــر ش ــورای مرکــز س ــیل تهدیدهــا از ط ــرف
دبی ــر ســابق زبانهــا س ـرازیر شــد .ب ــا ایــن کــه دبی ــر ســابق زبانهــا خ ــود ب ــه دلی ــل
مشــکالت شــخصی از دبی ــری کنارهگی ــری ک ــرده ب ــود امــا در ط ــی پیامهای ــی در
گ ــروه ش ــورای زبانهــا مدع ــی شــد کــه ح راســت دانشــگاه ب ــا او تم ــاس داشــته و او
را تحــت فشــار ق ـرار دادهانــد کــه ب ــه دبی ــری برگ ــردد زی ـرا م یداننــد کــه او ب ــا عل ــم
ب ــه وضعی ــت «شــلوغ» نم یکنــد و «دالی ــل دیگ ـهای کــه ب ــازش نم یکن ــم ».س ـؤالی
کــه ایج ــاد م یش ــود ایــن اســت کــه چ ـرا وی را ب ـرای بازگشــتن ب ــه منصــب دبی ــری
ش ــورای زبانهــا تهدیــد امنیت ــی م یکننــد و اگ ــر ایــن تم ــاس ص ــورت گرفتــه چ ـرا
وی واســطه شــده اســت و اساسـاً دلی ــل ایــن فشــار چیس ــت؟
انتخاب ــات دوم کــه ب ـرای باق ــی واحدهــا ب ــود ب ــه دلی ــل برگـزاری انتخاب ــات دور دوم
انتخابــات قبلــی بــه تع ویــق افتــاد و در  12آذر انجــام شــد .مشــکالت ب یانــدازه
بــود .ســهمی هبندی جدیــد خ وابگاههــا بــا پیشــنهاد شــورای صنفــی بــه شــورای
نظــارت رفتــه ب ــود .امــا دبی ــر ش ــورای مرکــز کــه در ش ــورای نظــارت ه ــم حض ــور
داشــت ،هی ـچگاه تأیی ــد ی ــا رد آن را اعــام نک ــرد .حت ــی ش ــیوۀ رأیدادن (انتخــاب 3
نف ــر) را نی ــز بــدون مش ــورت ب ــا بقی ــۀ اعضــای ش ــورای مرکز در ف ــرم سیاسـتگذاری
انتخاب ــات وارد ک ــرد .اینت رنــت در ســاعاتی از روز قطــع شــد .انتخاب ــات بی ــن ب ــازۀ 7
تــا  8عص ــر تمدیــد نشــد .ب ــه دانشــج ویان برخ ــی واحدهــا پیام ــی فرســتاده نشــد.
ب ــه بس ــیاری از دانشــج ویان و کاندیداهــا و حت ــی اعضــای کمیتــۀ اج رای ــی تخلفــات
ب یپای ــه و اساس ــی نس ــبت داده شــد.
ب ــه همی ــن خاط ــر ب ــا فشــار کمیتــۀ اج رای ــی ســابق و دانشــج ویان معت ــرض ،دانشــگاه
قب ــول ک ــرد کــه دوب ــاره انتخاب ــات را برگ ـزار کنــد .روز  ۴دی در تــاالر ناصرخس ــرو
جلس ـهای می ــان دانشــج ویان ب ــا دکت ــر ب هن ـژاد برگ ـزار شــد کــه ایشــان ق ــول اعم ــال
بعضــی تغییــرات در رونــد انتخابــات را دادنــد .تغیی راتــی از قبیــل بازنگــری در
ســهمی هبندی خ وابگاههــا ،هیئــت نظــارت کاندیداهــا بــر انتخابــات ،انتخابــات
شوپاســخ ب ــا مس ــئ ولین و جلس ــۀ ش ــورای عموم ــی.
تلفیق ــی ،جلس ــۀ پرس 
بــا دادن ایــن قولهــا و بــا برگــزاری مجــدد انتخاباتــی کــه مشــکالتی داشــته
عم ـ ً
ا انتظــار م ـیرود کــه ایــن برگ ـزاری مجــدد پ ــس از ح ــل مشــکالت ذک ــر
شــده باشــد وگ رنــه برگــزاری مجــدد آن دلیــل و فایــدهای نــدارد .لــذا از ســمت
کمیتــۀ اج رای ــی نامـهای فرســتاده شــد کــه در آن چهــار خ واســته مط ــرح شــد :تأیید
انتخاب ــات فاطمی ــه ،لغ ــو ســهمی هبندی جدیــد خ وابگاههــا و بازگشــتن ب ــه ســهمیۀ
قبل ــی ،اج ـرای تلفیق ــی انتخاب ــات ،ایج ــاد هیئــت نظــارت کاندیداهــا ب ــر انتخاب ــات.
همچنی ــن در آن نامــه گفتــه شــد کــه اگ ــر ش ــورای نظارت ــی برگ ـزار نش ــود تــا ایــن
چهــار مــورد یــا حداقــل مــواردی از آن را در اختیــار مــا و دانشــج ویان بگــذارد،
کمیتــۀ اج رایــی انتخابــات دلیلــی بــر برگــزاری ایــن انتخابــات نم یبینــد و لــذا
از برگ ـزاری انتخاب ــات انص ـراف خ واهــد داد .وقت ــی نامــه فرســتاده شــد و پ ــس از
آن کمیتــۀ نظــارت تشــکیل شــد ،تکتــک ایــن مــوارد را رد کردنــد و شــورای
نظارت ــی کــه پ ــس از آن برگـزار شــد نی ــز ی ــا ایــن م ـوارد را رد ک ــرد ی ــا انج ــام آن را
ب ــه زمان ــی نامعل ــوم موک ــول ک ــرد .ایــن ش ــورای نظــارت روز  ۳۰دی یعن ــی روز قب ــل
از انتخاب ــات بع ــدی برگـزار شــد و کمیتــۀ اج رای ــی منتظ ــر نتیج ــۀ آن ب ــود .از آنج ــا

کــه در عم ــل هی ــچ تفاوت ــی بی ــن ایــن انتخاب ــات و انتخاب ــات  ۱۲آذر ایج ــاد
نشــد و هی چکــدام از خ واســتههای کمیتــۀ اج رایــی بــرآورده نشــد ،ســه نفــر از
اعضــای کمیتــۀ اج رای ــی انص ـراف خ ــود را از کمیتــۀ اج رای ــی اعــام کردنــد و ب ــا
ایــن کار کمیتــۀ اج رای ــی از حدنصــاب افتــاد.
ب ــا ایــن کــه ایــن مس ــئله کام ـ ً
ا قان ون ــی و طب ــق آیی ننامــه ب ــود امــا دبی ــر ش ــورای
مرکــز صب ــح انتخاب ــات ایــن خب ــر را تکذیــب ک ــرده و گفــت دانشــگاه انتخابــات را
برگـزار خ واهــد ک ــرد و از دیگ ــر اعضــای کمیتــۀ اج رای ــی بابــت انص ـراف شــکایت
خ واهــدکــرد .حــال آن کــه در ردیــف  ۸مــادۀ  ۱۰شــیوهنامه ب هص راحــت ذکــر
شــده اســت کــه وظیفــۀ برگـزاری انتخاب ــات ب ــر عهــدۀ کمیتــۀ اج رای ــی اســت و نــه
دانشــگاه و ایــن کار دانشــگاه یــک ب یقان ون ــی بــزرگ از جانــب نهــادی اســت کــه
خ ــودش مدع ــی اج ـرا و واضــع قان ــون اســت.
پ ــس از آن نی ــز در تاریــخ  17بهمــن ،انتخاب ــات مرحلــۀ دوم دانشــکدۀ کارآف رین ــی
برگــزار شــد .بــی آن کــه باقــی کمیتــۀ اج رایــی حتــی در ج ریــان باشــد .اگــر
اســتعفای ســه نفــر از کمیتــۀ اج رایــی قبــول شــده اســت کــه در آن صــورت
کمیتــۀ اج رای ـیای وج ــود نــدارد کــه ب راســاس آن بخ واهــد انتخابــات مرحلــۀ دوم را
برگ ـزار کنــد و ج ــدول زمانبنــدی آن را بن ویس ــد .اگ ــر ه ــم اســتعفا پذیرفتــه شــده
اســت ،چ ـرا باق ــی اعضــای کمیتــۀ اج رای ــی در ج ری ــان مرحلــۀ دوم ایــن انتخاب ــات
نبودهانــد؟
بگذاریــد بازگردیــم بــه آغــاز ایــن مطلــب .بــا ایــن توضیحاتــی کــه داده شــد،
نگاهــی کــه دبیــر فعلــی شــورای مرکــز و ب هتبــع شــورای مرکــز بــه شــورای
صنفــی دارد بســیار راحتتــر فه مپذیــر اســت .در ایــن نــگاه شــورای صنفــی
جای ــی اســت ب ـرای دانشــج ویان تــا بت واننــد ب ــا الب یک ــردن ب ــا مس ــئ ولین دانشــگاه
بــه مســائلی حداقلــی و بوروک راتیــک (مثــل همــان ایمیــل و کارتابــل) دســت
پیــدا کننــد و در ازای آن بــه کارمنــد درجــۀ دوم دانشــگاه تبدیــل شــوند .ایــن
کارمنــد درجۀدومب ــودن حت ــی تــا ح ـ ِد گرفتــن حق ــوق (در قالــب کار دانشــج ویی)
و پیشــنهاد آن ب ــه تمام ــی اعضــای ش ــورای مرکــز پی ــش رفــت .ب ــا رفتــن زی ــر پرچ ــم
دانشــگاه ،عمــ ً
ا امــکان مســتقلبودن فــرد و ف راتــر از آن ،مســتقلبودن کلی ّــت
ش ــورا از بی ــن م ـیرود.
بــدون نگاهــی جامــع بــه ســاختار دانشــگاه و بــدون داشــتن ارتبــاط مســتقیم و
مؤث ــر ب ــا دانشــج ویان ،نتیج ــۀ مس ــتقیم ایــن نــگاه احس ــاس قدرت ــی کاذب اســت.
انــگار دبی ــری ش ــورای صنف ــی ب همعنــای ریاســت ب ــر دانشــج ویان دیگ ــر اســت و
همی ــن جاســت کــه ســاختار پایی ــن ب ــه ب ــاالی ش ــورا کــه هم ــگان آن را ب هنشــانۀ
مترق یبــودن در بوقوک رنــا م یکننــد ،از بیــن مــیرود .کافــی اســت چنــد نفــر
مشــابه وارد ش ــورای صنف ــی ش ـوند تــا همی ــن ســاختار مترق ــی ب ــه آســانی تبدی ــل
ب ــه یــک تشــکل هماننــد تشــکلهای دیگ ــر دانشــگاه ش ــود .اینج ــا نم یخ واه ــم
بگ ویــم کــه ایــن اتفــاق خ واهــد افتــاد یــا خیــر .چــه آن کــه اساســاً نم یتــوان
ایــن مس ــئله را پی شبین ــی ک ــرد .امــا م یخ واه ــم بگ وی ــم کــه ش ــورای صنف ــی ایــن
ظرفی ــت را داشــته و دارد .همانــا کــه اساسـاً ب هوجودآمــدن ایــن رویک ــرد ب ــه ش ــورای
صنفــی ،امــری شــخصی نیســت و ب هصــورت سیســتماتیک اتفــاق م یافتــد و
خ واهــد افتــاد.
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