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شماره چهلم / خرداد 1396        
 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: یاسمن محبوبی
سردبیر: هنگامه درفشی

   

برداشت آخر و پایان!
گزارش عملکرد چهارمین دورۀ شورای صنفی دانشکدۀ علوم اجتماعی

چهارمین  فعالیت  پایان  با   - اصانلو  امین 
دورۀ شورای صنفی دانشکدۀ علوم اجتماعی 
از  تا گزارشی  بر آن شدیم  تهران،  دانشگاه 
 7 به جای  که  شورا  دورۀ  این  فعالیت های 
عضو  با حضور 6 عضو اصلی آغاز به فعالیت 
کرد و در نهایت با حدأقل ممکن - 3نفر - 

فعالیتش را به پایان رساند، ارائه دهیم.
بازخورد  این  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
برای  را  شورا  که  است  عمومی  فضای 
پیگیری مطالبات عمومی رهنمون می سازد 
شورا سعی  تیم  و  اعضا  که  هم  هرچقدر  و 
نهایت  در  باشند  داشته  فضا  مدیریت  در 
این فضای دانشجویی است که مطالبات را 
می سازد و قدرت پیگیری آن را به اعضای 

شورا می دهد.
در این دوره نیز به مانند دوره های پیشین 
برخی مطالبات محقق شد و توانست جنبۀ 
عینی به خود بگیرد )مانند مسئلۀ دوربین ها( 
یا در فضا مهجور ماندند  و برخی مطالبات 
)مانند بازگرداندن البی ابن خلدون به فضای 
عمومی دانشکده( یا یارای انجام آن ها نبود 
بودجه  نبود  دلیل  به  که  مطالبات  )برخی 
در  اصاًل  که  مطالباتی  یا  نشدند(  محقق 

فضای عمومی مطرح نشدند.
با این حال، این دورۀ شورای صنفی نیز به 
فعالیت های آن  و  پیگیری ها  و  پایان رسید 
کار خدمت  گزارش  عنوان  به  ادامه  در  نیز 

عموم دانشجویان ارائه خواهد شد.
سه  در  را  عمومی  مطالبات  که  آنجایی  از 
علوم  وزارت  و  دانشگاه   دانشکده ،  سطح 
به  نیز  عملکرد  گزارش  کردیم،  پیگیری 

تفکیک این سه سطح ارائه خواهد شد.
دانشکده؛ بن بست! »بودجه نداریم«

عموماً  دانشکده،  این  دانشجویان  مطالبات 
مثل  دانشکده ای  عادی  امکانات  سطح  در 
عادی  مطالبات  همین  اما  است،  مدیریت 
نداریم«  با دیوار سفت »بودجه  نیز همواره 
اول  مراحل  همان  در  و  می کند  برخورد 

شکست می خورد. زمانی در این  دانشکده، 
بود  مالی  شفافیت  دنبال  به  عمومی  بدنۀ 
با  داریم،  بودجه  کجا  و  کی  که  بداند  تا 
زمان،  آن  در  مطالبه  آن  نشدن  محقق 
هنوز هم نمی دانیم که مثاًل چرا برای نصب 
برای  اما  داریم  بودجه  جدید  دوربین های 
نصب چند پروژکتور بودجه ای در کار نیست.

پیگیری  دانشکده  در  که  مطالباتی  لیست 
شد به شرح زیر است:

- برای رفع مشکل دائمی وجود ته سیگار در 
حیاط دانشکده، سطل زباله های مخصوصی 

تعبیه شد.
شد  ترمیم  فوتبال  زمین  دروازه های  تور   -
مجدداً  دانشکده  یکسال  حدود  از  پس  و 

صاحب پایه و تور والیبال شد.
ورزشی  تجهیزات  خرید  دائمی  پیگیری   -

دانشکده.
برای  خوابگاه  در  اسکان  درخواست   -
شهر  اطراف  شهرستان های  دانشجویان 
تهران که مشمول خدمات اسکان نمی شدند.

- برگزاری جلساتی با دانشجویان ورودی هر 
بخشی  انتقال  برای  دانشکده  گرایش  چهار 
صنفی  فعالیت های  تجربیات  و  تاریخ  از 

دانشجویی به نسل آیندۀ دانشجویان.
- تعمیر فن کوئل های فرسودۀ دانشکده در 

فصل پائیز و زمستان.
برگزاری  پیگیری  و  درخواست   -

انتخابات های کانون های فرهنگی و هنری.
- اعتراض به تغییر ساعت کالس های درسی 
همت  بر  بنا  که  تحصیلی  سال  ابتدای  در 
تا  دانشکده  تشکل های  و  عمومی  فضای 
حدودی محقق شد اما نه آنطور که مدنظر 

اعضای شورای مرکزی بود.
برای  ورزشی  کالس های  برگزاری   -
دانشجویان دختر که به دلیل به حد نصاب 

نرسیدن، کنسل شد.
- نظارت بر عملکرد سلف و بوفه و کیفیت 
ارتقای  به  منجر  نهایت  در  که  آن  غذاهای 

در  ایرانی  برنج  طبخ  و  غذا  کیفیت  نسبی 
منو ی  اصالح  و  غذایی  مواد  تغییر  و  سلف 

بوفه شد.
فضای  در  موجود  نواقص  برخی  رفع   -
فیزیکی دانشکده مثل ترمیم برخی پله های 
پشتی  درب  دیوار  کردن  رنگ  و  شکسته 
حیاط  از  ضایعات  جمع آوری  و  دانشکده 
صورت  به  زباله  مخزن  تخلیهۀ  و  پشتی 
مرتب و هفته ای و تغییر مایع های نامطلوب 

دستشویی ها.
بهداشتی  سرویس ها ی  خرابی  پیگیری   -
بخش آقایان در بوفه که بخش کوچکی از 
آن رفع شد و حفر چاه و رفع کامل نواقص 

به دلیل مسائل مالی نیمه کاره ماند.
عید  و  یلدا  شب  جشن های  برگزاری   -
همراهی  و  کمک  با  گذشته  سال  رسم  به 

دانشجویان ورودی جدید.
عملی  انجمن های  با  جلسات  برگزاری   -
و  مشکالت  بهتر  هرچه  پیگیری  جهت 

مطالبات آموزشی دانشجویان.
- انتشار 11 شماره از نشریۀ ویرگول به طور 

متوسط سه هفته یکبار.
دوربین های  نصب  مسئلۀ  پیگیری   -
که  امنیتی  نیروهای  توسط  مداربسته 
و  متعدد  نامه نگاری های  با  خوشبختانه 
آن  لغو  به  موفق  دانشجویان  بدنۀ  همراهی 

شدیم. 
عمومی  جلسات  برگزاری  پیگیری   -
که  دانشکده  رئیسۀ  هیئت  با  دانشجویان 

متأسفانه به سرانجام نرسید.
- پیگیری مشکالتی که نیروهای امنیتی و 
حراست در سطح دانشکده برای دانشجویان 

ایجاد می کردند.
راه  و  نوپا  مرکزی  شورای  دانشگاه؛ 
تشکیالتی  به  بدل شدن  برای  طوالنی 

سراسری
دانشجویان  عموم  پیگیری های  از  پس 
صنفی  شورای  بازگشایی  برای  دانشگاه 

دانشگاه  دانشجویان  مرکزی 
بدنۀ  مداوم  پافشاری های  و  تهران 
دانشجویی برای بازگشایی تنها تشکل 
دانشگاه  دانشجویان  همۀ  سراسری 
گذشته  سال  در  سرانجام  تهران؛ 
همۀ  با  و  شد  بازگشایی  تشکل  این 
مشکالت توانست خود را احیا کند تا 
مجرایی باشد برای پیگیری مطالبات 
که  هرچند  دانشجویان،  سراسری 
انتقادات بسیاری به عملکرد دورۀ اول 
آن وارد است اما باید پذیرفت که این 
تشکل پس از چندین سال با مشقت 
فراوان در دانشگاهی که یک شعبه آن 
در  یکی  و  کرج  در  یکی  و  کیش  در 
تهران  در  بسیاری  پردیس های  و  قم 
دارد، دوباره بازگشایی شده و هنوز راه 
تا صالبت گذشتۀ خود  دارد  بسیاری 

را بازیابد.
ارتباط  با  نیز  مرکزی  صنفی  شورای 
که  است  عمومی  بدنۀ  با  همراهی  و 
کند،  فعالیت  و  باشد  زنده  می تواند 
ندارند  ابایی  هم  هنوز  حقیقتاً  وگرنه 
دور  نه چندان  سال های  مانند  که 
دوباره این تشکل نوپا را تعطیل کنند.

همین  نیز  ادعا  این  مثال  شاهد 
در  تشکل  این  سابق  اتاق  که  است 
و  تصرف  در  اکنون  آذر،   16 خیابان 
است  دست ساز  تشکل  یک  غصب 
توان  نیز  دانشگاه  مسئولین  خود  که 

بازپس گیری آن را ندارند.
فعالیت های  از  گوشه ای  ادامه  در 
که  تهران  دانشگاه  مرکزی  شورای 
صنفی  شوراهای  دبیران  از  متشکل 
را  است  تهران  دانشگاه  دانشکده های 
فعال  اعضای  البته  که  می کنیم  ارائه 
و  هستند  محدود  دانشکدۀ  چند  آن 
علوم  دانشکدۀ  صنفی  شورای  دبیر 
این  دبیری  نایب  وظیفۀ  اجتماعی 

شورا را نیز بر عهده داشت.
صنفی  شورای  انتخابات  برگزاری   -
از  بسیاری  در  بار  اولین  برای 
دانشکده های دانشگاه تهران از جمله، 
الهیات،  خارجی،  ادبیات  و  زبان ها 

پردیس علوم، اقتصاد، مدیریت و... .
هیئت  با  عمومی  جلسۀ  برگزاری   -
رئیسۀ دانشگاه در تاریخ 16 فروردین 

.1396
رئیسه  هیئت  با  جلسه  برگزاری   -
قانون  اصالح  پیگیری  جهت  دانشگاه 

سنوات

شورای  حمایت  اعالم  بیانیه   -
تجمع  از  اجتماعی  علوم  صنفی 

دانشجویان دختر خوابگاه چمران
غیرقانونی  احضارهای  پیگیری   -

فعالین صنفی دانشگاه تهران.
علوم؛  وزارت  و  کشور  سطح  در 

کورسوی امید!
کشور  دانشگاه های  صنفی  شوراهای 
نیز با سختی ها ی بسیاری توانسته اند 
غیررسمی  تشکل  یک  غالب  در  که 
مطالبات  و  شوند  جمع  هم  دور 
طریق  از  اتحادشان  با  را  کشوری 
بتوانند  تا  پیگیری کنند  علوم  وزارت 
مطالبات دانشجویان کل کشور را در 
پیگیری  اتحادیۀ سراسری  یک  غالب 
کنند، تا اینجای کار بدون یک تشکل 
جلسات  توانسته اند  هم  سراسری  
با  علوم  وزارت  مسئولین  با  متعددی 
صنفی  نمایندگان  حدأکثری  حضور 
برگزار  نقاط کشور  اقصی  دانشجویان 
وزارت  مسئولین  که  هرچند  کنند، 
علوم کارشکنی های بسیاری در مقابل 
و  می دهند  انجام  صنفی  شوراهای 
محکم در برابر اتحاد شوراهای صنفی 

ایستاده اند.
دانشکدۀ  تنها  تهران،  دانشگاه  از 
این تالش  علوم اجتماعی بود که در 

سراسری سهیم بود.
در  کشوری  نشست  دو  برگزاری   -

یکسال گذشته.
با  رسمی  جلسۀ  چندین  برگزاری   -
معاونین وزیر علوم پیرامون مطالبات 

دانشجویی.
نمایندگان  شرکت  برای  تالش   -
دانشجویی در جلسات شورای نظارت 

وزارت علوم.
علوم  صنفی  شورای  حمایت   -
اجتماعی از بیانیۀ فراگیر دانشجویان 

ایران و تجمع روز 16 آذر.
دوره  این  صنفی  شورای  این همه،  با 
آن  با  ابتدا  از  که  مشکالتی  همۀ  با 
به  را  متعددی  انتقادات  بود،  روبرو 
را  وارد می داند و خودش  عملکردش 
امروز  دانشجویی  راکد  فضای  از  مبرا 
آن  اعضای  همۀ  تالش  اما  نمی داند؛ 
نیز در جهت بهبود وضع دانشجویان 
و  بوده  عمومی  فضای  فعال سازی  و 
خارج از این تشکل هم همین اهداف 

را دنبال خواهند کرد.

ادامه در صفحه ی آخر ادامه از صفحه ی سوم

همکف
دستشویی خانم ها S021

دستشویی آقایان S022

بایگانی دانشکده S023

- S024

شاهراه اطالع رسانی S025

آبدارخانه S026

انتشارات S027

دبیرخانه S028

رئیس امور اداری S029

روابط عمومی S030

خدمات کامپیوتر S031

- S032

رئیس حسابداری S033

مدیر امور پشتیبانی S035

کارشناسان امور دانشجویی S036

مخابرات S039, S040

جهاد دانشگاهی S041, S042, S049

بسیج برادران S050

سایت S051-S054

زیرزمین
انباردانشکده N009, N015

دستشویی آقایان N010

تأسیسات N011, N016

سالن تربیت بدنی N017

زیرزمین مسدود شده*
انبار دانشکده N001, N002, N008

انبار بسیج N003

انبار آموزش N004, N005

انبار معاونت دانشجویی N006, N007

که  دارد  قرار  محیطی  دانشکده  غربی  زیرزمین  در   *
محیط  این  در  است.  شده  مسدود  سفید  دربی  با  اکنون 
8 اتاق مجهز قرار دارد که اواخر دهۀ هشتاد برای انتقال 
به  توجه  با  اما  بود.  شده  آماده  دانشجویی  تشکل های 
سر  انتقال  این  انجام  از  دانشجویان  سال ها  آن  فضای 
کمبود  دلیل  به  که  بود   94-95 تحصیلی  سال  زدند.  باز 
آن  تخصیص  خواستار  دانشجویان  تشکل ها،  فضای 
نیروهای  دخالت  با  نهایت  در  که  تشکل ها شدند  به  فضا 
حراست و مقاومت مسئولین نه تنها این درخواست نادیده 
نصب  سفید  دربی  راهرو  آن  سر  بر  بلکه  شد،  گرفته 
نبینند!  را  اتاق ها  آن  دانشجویان  حتی  دیگر  تا  گردید 



اختیار داشته باشند باید بتوانند این مسئله 
را توجیه منطقی کنند، در حال حاضر هیچ 
ندارد.  وجود  نابرابر  تخصیص  برای  توجیهی 
اگر بنا بر تعداد اعضای شورای عمومی باشد 
و  عمومی  کانون های  صنفی،  شورای  که 
انجمن های علمی اعضای شورای عمومیشان 
هم  اگر  است.  سیاسی  تشکل های  از  بیشتر 
مرکزیست که شورای  اعضای شورای  تعداد 
صنفی از دورۀ جدید هفت عضو اصلی و سه 

عضو علی البدل خواهد داشت.
چون  که  داریم  کالس   1۵ حدود  همچنین 
از  و  نیست  میسر  همیشه  آن ها  از  استفاده 
ساعت 17 به بعد در کالس ها را قفل می کنند 
عنوان  به  کالس ها  به  نمی توانیم  واقع  در 
محیط های دانشجویی نگاه کنیم، هرچند که 
با گرفتن مجوز می توان از کالس ها استفاده 
کرد ولی به هر حال کالس ها فقط در ساعات 

خاصی قابل استفاده هستند.
در لیست ذیل به محیط خارج از ساختمان 
اصلی دانشکده اشاره نشده است، مکان هایی 
سالن  محیط  و  سرویس  سلف  بوفه،  مانند 
ابن خلدون که شامل تاالر ابن خلدون و البی 

آن است.
البی ابن خلدون در گذشته هم محل برگزاری 
تمرینات تئاتر و موسیقی بوده است. اکنون 
نام  به  بخشیست  دارای  ابن خلدون  البی 
هیئت سیدالشهدا که مشخص نیست متعلق 
معاونت  کدام  تابع  و  است  تشکلی  چه  به 
دانشگاه است و چگونه عضو گیری می نماید، 
هیئت حتی اساسنامۀ رسمی و عمومی هم 

ندارد که ساز و کارش مشخص باشد.
قطعاً  که  دارد،  وجود  نمازخانه  دانشکده  در 
مذهبی  مراسمات  برگزاری  محل  می تواند 
وجود  )بدون  هیئت  وجود  لزوم  باشد،  نیز 
اساسنامۀ شفاف و عمومی( مشخص نیست؛ 
البی  عمومی  محیط  کنونی  ساکنان  اینکه 
سالن ابن خلدون، آنجا را برای خود می دانند 
را  عمومی  مکان  این  از  سایرین  استفادۀ  و 
باید مورد  منع می کنند، مسئله ای است که 
نظر شورای عمومِی شورای صنفی دانشکده 

باشد.
وجود  نیازمند  موضوعی  چنین  به  پرداختن 
یک تیم قوی و یکدست در شورا و حمایت 
مطالبه  این  از  دانشجویی  بدنۀ  همه جانبۀ 

است که امیدوارم در آینده میسر شود!

لیست اتاق های دانشکده )گردآوری و تنظیم 
در تابستان و پاییز 139۵(:
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مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران N537

- N538

بهزاد رضوی الهاشم N539

سرپرست مؤسسۀ تحقیقات تعاون N540

 139۴ زمستان   - متین  محبوبی  یاسمن 
تشکل های  به  فضا  تخصیص  سر  بر  بحث 
دانشجویی در دورۀ سوم شورای صنفی مطرح 
از آغاز دورۀ چهارم شورای صنفی  شد، پس 
و عضویت نگارنده در این دوره از شورا، بنده 
فضای  کارگروه  مسئولیت  عهده گیری  به  با 
فیزیکی اصلی ترین دغدغه ای که در این زمینه 
داشتم، مسئلۀ تخصیص فضا در دانشکده بود، 
به همین دلیل مشغول به جمع آوری لیست 
بر  عالوه  ذیل  در  شدم.  دانشکده  اتاق های 
نیز  مذکور  لیست  مورد  این  در  توضیحاتی 

آمده است. 
اتاق وجود دارد،  در دانشکدۀ ما حدود ۲۲۰ 
از این ۲۲۰ اتاق موجود فقط 9 اتاق است که 
مختص دانشجویان است، این در حالیست که 
حدود ۴۰ اتاق در این دانشکده یا خالیست یا 

کاربری آن ها مشخص نیست! 
اتاق  دو  در  علمی  انجمن   6 حاضر  حال  در 
جای  متوسط(  اتاق  یک  و  بزرگ  اتاق  )یک 
اتاق  که  هم  کانون ها  اتاق  در  گرفته اند، 
گرفته اند  جای  کانون  سه  کوچکیست  نسبتاً 
آن ها  به  هم  فیلم  و  عکس  کانون  احتماالً  و 
وضع  میان  این  در  شد.  خواهد  افزوده 
عالوه  آن ها  است،  بهتر  سیاسی  تشکل های 
دارند،  هم  کتابخانه  تشکل هایشان  اتاق  بر 
هم  برادرانش  و  خواهران  اتاق  بسیج  مثاًل  یا 
استعداد  اتاق  است  قرار   97 مهر  جداست. 
درخشان هم با بازنشسته شدن آقای جلیلوند 
به انجمن های علمی تعلق بگیرد و انجمن های 
علمی ارشد آنجا تجمیع شوند. اما این صورت 
مسئله را پاک نمی کند، چراکه حدود ۴۰ اتاق 
مجهول الهویه وجود دارد که دانشکده همه را 
تحت عنوان »انبار« یا عناوینی از این دست 
دانشجویی  تشکل های  و  است  کرده  تصرف 
اتاق ها  این  دریافت  برای  گروه  محق ترین 
اتاق  این ۴۰  از نصف  با حتی کمتر  هستند. 
هر تشکل دانشجویی می تواند اتاق جداگانه ای 
اتاق  یک  علمی  انجمن  هر  اگر  باشد.  داشته 
سر  اتاق،  یک  هم  کانون  هر  و  باشد  داشته 

جمع نیاز به تنها 6 اتاق دیگر داریم.
وضعیت شورای صنفی هم در زمینۀ تخصیص 
در  متوسط  اتاق  یک  شورا  نیست،  بد  فضا 
در طبقۀ  واقع  انبار هم  یک  و  طبقۀ همکف 
در  برابری  باید  که  چند  هر  دارد.  سوم 
تخصیص فضا را نیز در نظر بگیریم؛ اگر قرار 
است تشکل های سیاسی بین ۲ الی ۴ اتاق در 

تخصیص فضای فیزیکی؛ مطالبه ای فراموش شده
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