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فائزه	قربانی - اعتراض ۱۱۸ استاد دانشگاه 
تهران به ...

- احکام دانشجویان از جانب قوۀ قضاییه؛
- خفقان موجود در دانشگاه؛

- سرکوب دانشجویان؛
- امنیتی شدن فضای دانشگاه؛

- وضع اقتصادی حاکم بر کشور؛
- نابسمانی مدیریتی در سطح کالن کشور؟

که   هستند  مسائلی  از  بخشی  تنها  این ها 
اعتراض  آن  به  می توانستند  دانشگاه  اساتید 

کنند. اما تیتر خبر مذکور:
به	 تهران	 دانشگاه	 استاد	 	11۸ اعتراض	

»بدحجابی«	و	»استعمال	دخانیات«.
چند سوال از اساتید بزرگوار:

دانشگاه  استاد  یک  وظیفۀ  شما  نظر  به   )۱
چیست؟

کالس های  سر  را  منابعی  چه  بزرگواران   )2
چند  برای  منابعتان  می کنید؟  معرفی  خود 

سال پیش است؟
3( اساتید گرانقدر چه روندی را برای تربیت 
نیروی متخصص و متعهد در کالس هایتان در 

پیش گرفته اید؟
4( طرح درس های شما چقدر بروز است؟

5( حرف های شما چقدر بروز است؟
اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  تهران،  دانشگاه   )6
دارد؛ شما می توانستید از رئیس دانشگاه خود 
رسمی  پژوهش  یک  خواهان  که  کنید  تقاضا 
با  داده های بروز با تحلیلی درست و کاربردی 
این  در  همکارانتان  از  پدیده  دو  این  دربارۀ 
دانشکده باشند، چرا اینکار را نکردید؟ چرایش 
مهم نبوده است؟ در دانشگاه تهران چند سال 

می توانید جلوی مصرف دخانیات و بدحجابی 
را در دانشگاه بگیرد؟ ۱ سال؟2 سال؟ ۱۰سال؟

7( دانشگاه مگر مکان آکادمیک نیست؟ چرا 
اعتراضتان ایدئولوژیک است؟

هر  جدید؟  شعار  جدید،  تحصیلی  سال   )۸
استاد، یک گشت ارشاد؟

9( بزرگواران در همان قانون اساسی که چند 
بندش را در نامۀ اعتراضتان آورده اید، سخنی 

از حق دانشجو نبود؟
۱۰( به فکر دخانیاتی که دانشجو دود می کند 
افتاده شان،  بیرون  گیسوان  فکر  به  یا  هستید 
به  نیستید؟  اندیشه شان  و  تفکر  فکر  به  ولی 
فکر سال هایی که در زندان باید سپری کنند، 
نیستید؟  معیشت شان  فکر   به  نیستید؟ 
معیشتی که تواناترین دانشجویان را مجبور به 

ترک تحصیل کرده است.
ولی  نمی کنم،  مذمت  را  بزرگواران  من   )۱۱
چرا به فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه 
اعتراض نکردید؟ البته که بدحجابی و مصرف 
البته  شماست.  با  حق  است،  مهم تر  دخانیات 
از  دست  به  مدرک  که  بی سوادی  نیروی  که 
می کنید،  بدرقه  تهران  دانشگاه  دانشکده های 
اهمیتش کمتر است. جای مباهات دارد اساتید 
ارجمند چقدر به فکر آخرت دانشجویانشان و 

خودشان هستند.
۱2( آیا به فکر نیروی انسانی فردای کشورتان 

نیز هستید؟
۱3( در سوال نهم از شما پرسیدم آیا دانشجو 
حق ندارد؟ نام منشور حقوق دانشجو به گوش 

مبارکتان خورده است؟
صرفاً  خود  اعتراضی  نامۀ  در  بزرگواران  شما 

در  اما  بسنده کرده اید،  ماده ها  به ذکر شمارۀ 
دانشجویان  حقوق  از  مورد  چند  به  متن  این 
اعتراضی  های  نامه  در  شاید  می کنم.  اشاره 
بعدی تان به عدم رعایت آنان اعتراض کردید. 
در  خود  حق  برای  که  دانشجویانی  می دانید 
محیط دانشگاه اعتراض کرده اند، چون زورشان 
اوین  در  نیز  واحدی  چند  باید  نرسیده است، 
پاس کنند؟ من گمان نمی کنم شما بزرگواران 
به عدم تحقق این حقوق اعتراض کنید. چون 
عمومی  خیر  تحقق  مانع  شما  منفعت خواهی 
حقوق  منشور  از  موادی  صرفاً  پس  می شود. 

دانشجویان را برایتان می آورم:
مادۀ ۱. دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
و  تسهیل  برای  را  خود  امکانات  همۀ  است 

تعمیم آموزش عالی به کار گیرد.
مادۀ 2. تعرض به حیثیت، جان، مال مردم و 

نیز تفتیش عقاید ممنوع است.
مادۀ 3. همۀ افراد ملت باید از حقوق انسانی، 

فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.
تظاهرات  و  اجتماعات  تشکیل   .9 مادۀ 
صورتی  به  و  بدون حمل سالح  مسالمت آمیز 
نباشد،  یا نظم عمومی  مبانی اسالم  که مخل 

آزاد است
خود  آثار  فکری  مالک  دانشجو   .2۱ مادۀ 
)مقاله، جزوه، یادداشت کالسی، پایان نامه و...( 

است.
عملکرد  از  دارند  حق  دانشجویان   .3۸ مادۀ 
مسئوالن دانشگاه، سیاست ها و رویه های کشور 
انتقاد کنند و نقد خود را از مسیرهای قانونی 
شورای صنفی-  دانشجویی،  نشریات  جمله  از 

رفاهی و تشکالت اسالمی بیان کنند.

حجاب و سیگار
در صدر دغدغه های اساتید دانشگاه تهران

»نیم ویرگول« نشریۀ جدیدی نیست!
»نیم ویرگول« نشریۀ جدیدی نیست. ایده ای نو است که برای اولین بار اجرایی شد. از لزوم اجرای این ایده بگوییم؟ ویرگول نشریه ای صنفی 
و صدای تمام بدنۀ دانشجویی است. شکل و مرام نامۀ مشخصی دارد. اما همزمان این وظیفه را هم دارد که نسبت به هر واقعۀ مربوط به صنف 
دانشجو و زیست دانشجویی واکنش نشان دهد و منتشرکنندۀ دیدگاه دانشجویان باشد. ویرگول برای اینکه تازگی داشته و پیوسته با رخداد ها 
ارتباط داشته باشد، به اصطالح از چیزی جا نماند، در صورت لزوم با شکلی متفاوت و مقتضی، مثل آنچه در دستان شماست، منتشر خواهد شد.



دارند:  استدعا  آقایان   - مهدی	زاده  مهتا	
»رویه های موجود اصالح گردیده و در شأن و 

تراز دانشگاه تهران قرار گیرد«)۱(.
در تیرماه سال جاری بود که نامه ای در حمایت 
تن   ۱25 امضای  با  بازداشتی  دانشجویان  از 
جمهور  ریاست  به  خطاب  دانشگاه   اساتید  از 
منتشر شد. این روزها اما نامۀ دیگری با امضای 
از اساتید دانشگاه تهران در  از ۱۰۰ تن  بیش 
اعتراض به »شیوع بدحجابی، مصرف سیگار و 
دخانیات و عدم رعایت احکام اسالمی« منتشر 
را  دانشجویان  چیز  هر  از  بیش  که  شده  است 
سیاسی-اجتماعی  رکود  و  ناآگاهی  شدت  از 

اساتید دانشگاهی، ملول و ناامید می کند. 
خود  عاج  برج  در  آن چنان  اساتید  این دست 
روی صندلی  نرم  بالش های  و   نشسته   خوش 

آنچه  با  مواجهه ای  کم ترین  که  نهاده اند  
وجود  با  ندارند.  دانشجوست،  واقعی  زیست 
معیشت  و  دانشگاه  که  تمام دست اندازی هایی 
نیروهایی  تمام  رفته اند،  نشانه   را  دانشجویی 
از  پس  و  پادگان  به  تبدیل  را  دانشگاه  که 
هزینه های  تحمیل  می کنند،  فروشگاه  به  آن 
پس  بیکاری  دانشجویان،  بر  زندگی  باالی 
مالی  و  علمی  فسادهای  فارغ التحصیلی،  از 
]به اصطالح[  دانشگاه؛  الیه الیۀ   در  گسترده 
اساتید ما همچنان گرفتار ممانعت از خروِج دود 
از ریه های دانشجویان و جلوۀ زلف دخترکان و 

دلبرکان از پس چارقدهایشان اند.
اما غافل از اینکه دود به کنار، آتش منفعت طلبی 
دانشگاه را به همراه دخترکان و پسرکان درونش 
گذاشت.  حراج  به  را  خاکسترش  و  سوزاند 

مواضع  نشان دهندۀ  خود  نامه  دو  این  موضوع 
ضروری  است.  اساتید  کنشگری  در  گوناگون 
مقطعی  کنش های  با  نه  متعهد  اساتید  است 
همراهی  و  پیگیری  در  مداومت  با  که  گذرا  و 
چنان که  دانشجویان،  »واقعی«  مطالبات  با 
دانشجویان صدای  کنار  در  شد،  ذکر  ابتدا  در 
راستین دانشگاه باشند، تا عده ای بنابر منافع و 
ناآگاهی هایشان صحبت از زلف پریشان و دود 
را به جای واقعیت معیشتی و اجتماعی-سیاسی 

دانشجو و دانشگاه غالب نکنند. 
با این همه باید یادمان باشد این بخش پیشرو 
و پویای جنبش دانشگاه است که با گسترش و 
تعمیق خود سمت و سوی خود را می یابد و این 
پویایی با ارتجاع و پوسیدگی هایی از این دست 

نخواهد خشکید.

اساتید متعهد!
صدای راستین دانشگاه باشید


