
  

   

شماره یازدهم/ فروردین1394       
 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: فرهاد قربان زاده
 سردبیر: آرمیتا رمضانی 

صفحه آرا: فرزاد نیک آیین/ صبورا سمنانیان 

به  دیدگانشان  که  آنان  نبوده اند  کم  تاریخ  در 
طبیعی  و  بدیهی  بسیار  دیگران  آن چه  پذیرفتن 
ناظر  یک  نقش  و  است  نکرده  خو  پنداشته اند 
همین  کرده اند.  بازی  اطرافشان  محیط  در  را 
که  آن گاه  تاریخی،  بزنگاه های  در  پرسشگران، 
را  توانسته اند، سؤاالت ذهنی شان  یافته اند  مجال 
آن چه  از  هم  را  دیگران  و  مطرح  بلند  صدای  با 
در پیرامونشان روی می داد، مطلع کنند. اطالعات 
ماده ی خام و اولیه  جهت آغاز این فرآیند نظارتی 
و همچنین عنصر الزم جهت طرح پرسش  برای 
در  اما  است.  اطراف  محیط  رویدادهای  تبیین 
بازه هایی که ماده ی خام برای پرسشگران فراهم 
نبوده یا آن ها امکان طرح سؤاالتشان را نیافته اند، 
این افراد هم پس از مدتی عادت پرسشگری خود 
نهایت  فراموش کرده  و خاموش شده اند و در  را 
مورد  حوزه های  در  ناگواری  اتفاقات  غالباً  هم 

بررسی آن ها رخ داده است. 
برای مثال می توان به رخدادهای سال گذشته 
گذشت،  که  سالی  در  کرد.  اشاره  دانشگاه  در 
شاهد  دیگر،  دانشگاه  چند  و  تهران  دانشگاه 
نه  و  دانشگاه  شأن  در  نه  که  بودند  رویدادهایی 
در شأن بزرگ ترین نهاد آموزش عالی کشور بود. 
افشای بحث بورسیه های غیرقانونی و همین طور 
دانشگاه  اساتید  از  یکی  انتحال  و  ادبی  سرقت 
تهران، اتفاقات، یا بهتر است بگوییم وقایعی است 
تا مدت ها در ذهن جامعه و دانشگاه خواهد  که 
تربیت  وظیفه ی  که  عرصه ای  آکادمی،  ماند. 
جامعه  یک  آینده ی  برای  را  متخصص  نیروهای 
برعهده دارد، چگونه به مرحله ای رسید، که فساد 
در سطوح کالن آن به وجود آمد؟ در جایی که 
اخالق مداری باید از ویژگی های بالفصل آن باشد، 
رویدادهایی  چنین  شاهد  است  ممکن  چگونه 

باشیم؟
افکار عمومی آن گاه از این رویدادها آگاه شدند 
که دیگر نمی شد آب رفته را به جوی بازگرداند. 
در این میان، آن چه زیر سؤال رفت، تنها عملکرد 
هم  دانشگاه  آبروی  بلکه  نبود،  اصلی  خاطیان 
زیر سؤال رفت. تا همین امروز هم سرانجام این 

 کاغذ اخبار

ادامه در صفحه ی سوم

تالش  میزان  جاری  تحصیلی  سال  در   *
دانشجویان  با  همکاری  برای  علمی  انجمن های 
رشته خود به نسبت سال های قبل افزایش یافته 
است. در همین راستا، روز یکشنبه 23 فروردین 
دومین نشست عمومی دانشجویان انسان شناسی 
ساعت  شناسی  انسان  علمی  انجمن  تالش  با 

12:15 در کالس 306  برگزار خواهد شد. 

نام علوم اجتماعی در حوزه ی آکادمیک بیش از هر 
قطور سوق  به سوی کتاب هایی  را  انسان  چیز ذهن 
اجتماعی  علوم  دانشکده ی  کتابخانه ی  اگر  می دهد. 
به  نزدیک  تصوری  شاید  باشید  ندیده  حال  به  تا  را 
باشد،  داشته  وجود  شما  ذهن  در  شد  اشاره  آن چه 
اما اگر تنها یک بار گذرتان به کتابخانه ی دانشکده ی 
علوم اجتماعی افتاده باشد، متوجه کمبود کتاب های 
معدود  جزو  شاید  ما  دانشکده ی  شد.  خواهید  آن 
اصلی  کتابخانه ی  بر  عالوه  که  باشد  دانشکده هایی 
دانشکده دو کتابخانه ی بزرگ دیگر هم )کتابخانه ی 
انجمن های  دارد. همچنین  و بسیج(  انجمن اسالمی 
جمع آوری  به  جداگانه  صورت  به  یک  هر  علمی 
دفاترشان  در  خود  تخصصی  حوزه ی  کتاب های 
حال  در  نیز  دانشکده  صنفی  شورای  پرداخته اند. 
گردآوری نشریات حوزه ی علوم انسانی در دفتر شورا 
ایجاد  است. همه ی این  موارد این سؤال را در ذهن 
می کند که چرا دانشجویان به کتابخانه اعتماد ندارند؟ 
چرا به جای سپردن کتاب هایشان به کتابخانه ترجیح 
داری  نگه  تشکل ها  دفاتر  در  این کتب  که  می دهند 
نمایانگر  چیز  هر  از  بیش  دانشجویان  رفتار  شود؟ 
اما  این است که دانشجویان به تأمین کتاب مشتاق 
گریزانند.  دانشکده  کتابخانه ی  به  ها  آن  سپردن  از 
ضعف کجاست؟ اگر بخواهیم عادالنه به مسند قضاوت 
از جدا  برخی تشکل ها  انگیزه ی  بهتر است  بنشینیم 
دانشکده  مرکزی  کتابخانه  از  کتاب هایشان  سازی 

بدانیم.
در حال حاضر در طبقه ی دوم کتابخانه و در کنار 
وجود  نشریات  مخصوص  بخشی  پایان نامه ها،  بخش 
دارد، اما بسیاری از دانشجویان از وجود چنین مکانی 
مکان  این  در  عالوه  به  نیستند.  مطلع  دانشکده  در 
امکان شکل گیری جمع های دانشجویی که به مباحثه 
وجود  بپردازند  نشریات  در  مندرج  مطالب  درباره ی 
بر آن شدند  اعضای شورای صنفی  نتیجه  در  ندارد. 
تا با جمع آوری نشریات در اتاق این تشکل، رفته رفته 
امکان تشکیل اتاق نشریات دانشکده را فراهم کنند. 
این دانشجویان معتقدند اگر نشریات را به کتابخانه ی 
تشکیل  ایده ی  است  ممکن  کنند،  واگذار  دانشکده 

اتاق نشریات به فراموشی سپرده شود.
بودن  نابه سامان  هم  علمی  انجمن های  اعضای 
شرایط کتابخانه ی اصلی و ضعف و کمبود کتابخانه در 

ادامه در صفحه ی سوم

  

هدی محمدی

شهریه، شهریه، شهریه

البته هدف من  و  است  نشده  پروند ه ها مشخص 
نیست.  آن ها  به  پرداختن  یادداشت،  این  در  هم 
جدی  سؤال  این  وقایع  این  مشاهده ی  با  اما 
وجود سیستمی شفاف  در صورت  می آید:  پیش 
افکار  برابر  در  را  خود  که  مسئوالنی  وجود  و 
شاهد  بود  ممکن  می دانستند،  پاسخگو  عمومی 
سازوکارهای  اگر  باشیم؟  رویدادهایی  چنین 
انتخاب دانشجویان و اساتید مشخص بود و امکان 
سیستم  در  دخیل  افراِد  بر  نظارت  و  دسترسی 
فراهم  مطبوعات  و  اساتید  دانشجویان،  برای 
این چنینی کاهش  موارد  امکان رخ دادن  آیا  بود، 
نمی یافت؟ اگر در همه ی مراحل، افراد بلند پایه، 
مردم را شاهد و ناظر بر عملکرد خود ببینند، باز 
به وقوع  هم در سطوح کالن چنین رویدادهایی 

می پیوندد؟
آن،  عملکرد  بر  نظارت  که  بسته  در سیستمی 
نه  است،  آن ها  نمایندگان  و  دانشجویان  حق  نه 
اساتید، چنین  اهالی رسانه و نه حتی خود  حق 
وقایعی بسیار طبیعی اند. دانشجویان که تا پایان 
این  لطف  مورد  که  همین  تحصیلشان،  دوران 
سیستم قرار گفته و وارد آن شده اند، باید قدردان 
»ِخرد  با  که  هم  رسانه  اهالی  باشند.  خاموش  و 
سطحی شان« حق ورود به این مسائل را ندارند؛ 
تنها  خود  »ژورنالیستی«  روحیه ی  با  چراکه 
مسئله را پیچیده تر و امکان رسیدن به راه حل ها 
را سخت تر می کنند. اساتید هم که توانایی مبارزه 
هم  اگر  و  نمی بینند  خود  در  را  سیستم  این  با 
درباره ی  مثاًل  که  است  ادب  خالف  بخواهند، 
و  کنند.  سؤال  وی  از  همکارشان  پایان نامه ی 
نهادهای  برابر  در  تنها  دانشگاه  میان،  این  در 
پاسخگو  را  خود  که  است  حکومتی  باالدست تر 
می داند و گروه های ذینفع دیگر، توده ای بی شکل 
و بی دغدغه تصور می شوند که حق مطالبه کردن 

را ندارند.
از  صحبت  گاه  هر  که  است   حالی  در  این   
یک  مختلف  بخش های  در  شفافیت  ایجاد  لزوم 
سیستم می شود، مقامات باال رتبه  تصور می کنند 
یا  اداری و  افشای یک فساد  متقاضیان در صدد 

سخن سردبیر

... و شهریه بر وزن مهریه اندر لغت، گزافه مبالغی از 
نقدینگی را گویند که از جمع طالبین و طالبات، لوجه 
و  مقروض!  دانشجو  آباء  و  دارند  مأخوذ  التحصیالت 
علمای علم لغت را در وجه تسمیه ی این لغت اختالف 
از  باشد. علی قول بعضهم شهریه اسم منسوب است 
زمان  آن  در  را  شهریان  تنها  که  چرا  شهر،  ریشه ی 
توان پرداخت چنین مبالغی بوده است؛ هرچند اینک 
شهریان را نیز چنین قوت ها در بازو و چنین زرها در 

ترازو نباشد.
شه  از  است  مرکب  شهریه  بعضهم  قول  علی  اما 
نیز  را  شاه  که  باشد  این  العلل  علت  را  آن  و  ریه   +
است  اقوی  قول  این  و  آید.  تنگ  مبالغ  بدین  ریه 
»الرمان!  منظومه ی  بدایه ی  در  نویسنده  که  چرا 
مالحظت  را  ابیاتی  السطان«  و  شهریه  قصه  فی 
معنی! این  صدق  بر  است  قرینه ای  که  است   نموده 

  
 شهزاده بشد مثال اقران/ چون رفت به دانشگه تهران 

انبان1 دو  یکی  دهد،  پول  تا  شبانه/  دوره ی  به  رفت   پس 
همیان1 مثال  شد  ریه  را  شه  دید/  مبالغش  پدر  که   وقتی 
چون شاه به آن ریه فنا شد/ نامش شده شهریه پس از آن!

و گویند نخستین کسی که شهریه اخذ نموده است 

چرند و پرند

لیکن  یونان.  بالد  از  هیراغلیتوس  نام  به  بوده  کافری 
نام  به  بزنگاهی  آن  در  را  تربیت  و  تعلیم  نظام  چون 
لوطی  را»  شهریه  طالبش  نبود،  اضافه«  و  »حذف 
العیاذ  به ریش وی خنده ها می زدند؛  و  نموده  خور« 

من عاقبه السوء!
و شهریه را انواع بی شمار و اقسام بی حصار باشد اما 
در رساله ی »النشریه فی مضرات الشهریه« اثر نجف 
نوع  دو  بر  اجتماعی شهریه  علوم  الملک شهریه پرداز 
است: قسم اول را »حر« به معنی آزادش خوانند که 
که تخصص آن در دستان دانشسرایی است به همین 
»ارشد  دوره های  در  که  باشد  آن  دیگر  قسم  و  نام. 
سراسر دانشسراها« مأخوذ دارند و چون هیچ قاعده ی 
گاه  )چنان چه  نیست  مقصور  آن  بر  علمی  و  طیفی 
چند برابر فزونی می گیرد و کس را خیال نباشد( آن 
این  راز  گویند  و  خوانند...  آزادتر  معنی  به  »احر«  را 

فزونی تا کنون بر کس گشوده نیامده است و باشد که 
از اسرار سلعبه ی گیتی باشد که جز حکیمی در تبت 

حل آن نتواند.

حکایت
سر  بر  پیمبری  داعیه ی  روزی  را  جوحی  گویند 
کردند.  طلب  معجزه  سخنش  صدق  بر  مردم  اوفتاد. 
گفتند:  را  او  پس  می خواهید  آ نچه  بخواهید  گفت: 
لختی  جوحی  بنما.  شبانه  شهریه ی  فزونی  راز  ما  بر 
بیندیشید. پس دستار از سر و پیرهن از تن و ازار از 
پای برگرفت و بر سر کوبان راه بیابان طی نمود. این 
حکایت بر مطربی عرضه داشتند و وی از حال بشد. 
پس از چندی به هوش آمد و این آواز را در مایه ی 

دشتی بخواند و بمرد؛ غفرا... ذنوبه.

 شبانه،  ای شبانه، ای شبانه!/ تو دردم هستی و اما دوا، نه!
 به هرجا می روم پولم ستانی!/ به صدها علت و عذر و بهانه!
 هزاران لعنت و نفرین بر آن دم/ که بر سوی تو رفتم من شبانه...

 ------- 
1. پوست بزغاله ی  خشک کرده که درویشان در میان بندند و ذخیره در او 

 بدارند    

2. روان گشتن آب و اشک

رویای شفافیت

امیر جالیر

تکاپوی  در  گذشته  سال  از  ما،  دانشکده ی   *
به  اکنون  که  است  بوده  همایشی  برگزاری 
و  ششم  می شویم.  نزدیک  آن  انجام  روزهای 
علوم  دهه  هشت  همایش  ماه  اردیبهشت  هفتم 
اجتماعی با همت چند تن از اساتید و با همکاری 
انجمن های علمی دانشکده و دانشجویان برگزار 

می شود.

چرا به کتابخانه 
اعتماد نداریم



ادامه از صفحه ی اول  

درون  در  ثروت  نیست.  انسان  ذاتِی   ، قدرت 
ثروتمندان نیست. محبوبیت و شهرت در وجود آدم ها 
دسترسی  از  ناشی  تمام  این ها  است.  نشده  گنجانده 

افراد به نهادهای قدرت است. )سی رایت میلز(
»بودجه ی«  پُرغصه ی  قصه ی  باب  در  نوشتن 
است  ممتنع هست. سهل  و  علمی سهل  انجمن های 
موضوع  این  درباره ی  گفت  می توان  راحتی  به  چون 
بوده  هرچه  حال  به  تا  و  ندارد  وجود  چیزی  »هیچ« 
موضوع  این  از  راحتی  به  و  است  بودجگی«  »بی 
گذشت و ادامه  ی ماجرا را به دست همان برنامه ریزان 
که  گذاشت  بوم  و  مرز  این  دلسوز  سیاستگذاران  و 
هرچه تالش و سعی می کنند تا بهترین و بیش ترین 
برای پیشبرد علم و دانش اختصاص دهند  را  بودجه 
 )!( امکان پذیر نمی شود  باشند،  یاری گر دانشجویان  و 
مانده اند  باقی  حیرت  در  ما  همچون  هم  خودشان  و 
کارهای  برای  اختصاص  یافته  بودجه ی  همه  این  که 
علمی و پژوهشی کجا استفاده می شود؟! و از جهتی 
چند  اختصاص دادن  برای  چون  هست،  ممتنع  دیگر 
پایین  و  باال  را  انجمن های علمی  ناقابل، آن قدر  ریال 
کرده اند و به فالن و بهمان ارجاع داده اند و امروز و فردا 
کرده اند که اصاًل نمی دانم از کجای این قصه ی پر پیچ 
به همین جهت سعی  بگویم.  و خم و شرم آور سخن 
می کنم خیلی ساده مبتنی بر آیین نامه ی انجمن های 
علمی دانشجویی این قصه را توضیح دهم و در نهایت 
با خاطره ای کوچک و البته بسیار تلخ آن را پایان برم: 
علمی  انجمن های  آیین نامه ی   3 ماده  ی  ذیل  در 
علوم،  وزارت   18/9/1387 تاریخ  مصوب  دانشجویی، 
عرصه های  و  مصادیق  از  برخی  فناوری،  و  تحقیقات 
علمی  انجمن های  اتحادیه های  و  انجمن ها  فعالیت 

این چنین ذکر شده اند:
1. برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و 

 تشکیل کارگاه های تخصصی؛  
  

2. برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،کنفرانس ها و 
 مسابقات علمی )داخلی و خارجی(؛  

های  کارگاه  برگزاری  با  دانشجویی  تشکل های 
پویایی  حفظ  ضمن  حلقه ها  و  نشست ها  آموزشی، 
فضای دانشکده جایگزینی برای خالء واحدهای درسی 
آورده اند.  فراهم  درس  کالس های  برای  مکملی  و 
درسی  واحدهای  چارت  در  بعضاً  که  کالس هایی 
دانشجویان  نیاز  ولی  نشده  تعریف  مربوط  رشته ی 
مطالعه ای  منظور  به  که  حلقه هایی  یا  و  است  بوده 
دانشجویان  برای  درسی  واحد  یک  گذراندن  از  فراتر 
تشکل ها  رسالت  برنامه ها  این  برگزاری  است.  بوده 
است  مسلم  آن چه  اما  است  علمی  انجمن های  به ویژه 
و  بودجه  مسلتزم  نشست ها  و  کالس ها  این  برگزاری 
حمایت مالی است، همان چیزی که یکی از اصلی ترین 
برنامه هاست.  پیشبرد  در  علمی  انجمن های  دغدغه های 
پس  که  است  صورت  این  به  بودجه  اختصاص  روند 
همراه  به  بودجه  درخواست  باید  برنامه  برگزاری  از 
ریز مخارج و فاکتورهای مربوط به باشگاه دانشجویان 
اختصاص  بودجه  موافقت  صورت  در  و  شود  تسلیم 
هر  برای  دریافتی  بودجه ی  البته سقف  داده می شودکه 
امسال  که  بود  تومان  میلیون  سالیانه یک  علمی  انجمن 
50 درصد کاهش داشته است! اگر چه در اغلب موارد 
نیز با درخواست بودجه موافقت می شود اما مشکلی که 
این روند دارد اختصاص بودجه پس از اتمام کار است، 
در حالی که بسیاری مواقع مشکل بچه های برگزار کننده 
اگر  و  است  برنامه  شروع  برای  کافی  بودجه ی  نبود 
بخواهند به امید این بودجه ها باشند هیچ برنامه ای برگزار 
نمی شود. شاید پیدا کردن اسپانسرهای بیرون از دانشگاه 
یکی از موارد در دسترس باشد که مستلزم طی مراحل 
اداری مختلف است. پس از متقاعد کردن ارگانی برای 
به  ما  دانشکده ی  برای  اتفاق  این  ) که  مالی،  حمایت 
برای  اساتید  همت  مستلزم  و  می گیرد  صورت  ندرت 
نهادهای  به  علمی  انجمن های  و  دانشجویان  معرفی 
مربوط برای حمایت مالی است(  ارسال نامه های متعدد 
و پیگیری آن ها خیلی اوقات بسیار زمان بر و خسته کننده 
درخواست  اخیراً  ارتباطات  علمی  انجمن  البته  است- 
بودجه ای از شهرداری داشته که با پاراف نامه از سوی 
تسریع  بسیار  روند  این  اعتمادی فر،  و  نوربخش  آقایان 
یافت که نشان گر نیاز تشکل ها به حمایت از سوی هیئت 
ارتباطات  علمی  انجمن  شاید  است.  دانشکده  رئیسه ی 
تنها تشکلی بوده است که به خاطر برگزاری برنامه های 
مالی  تا حدودی حمایت  توانسته  نشریه  متعدد و چاپ 
بیرون از دانشکده فراهم آورد اما واقعیت این است که 
توجه  با  است.  فنی  دانشکده ی  سمت  به  توجه ها  اکثر 
بچه های  قوت  نقطه ی  دانشکده،   رشته های  ماهیت  به 
دانشکده ی علوم اجتماعی کارهای پژوهشی آن هاست 
و تعریف چنین پروژه هایی برای تشکل های دانشجویی 
می تواند زمینه ای برای کسب بودجه باشد؛ چیزی که باز 
هم منوط به همکاری اساتید محترم و معرفی دانشجویان 

و تشکل ها به نهادهای مربوط است.

  
و  کتاب  علمی،  نشریه ی  انتشار  و  تولید    .3
و  رایانه ای  افزارهای  نرم  الکترونیکی،  نشریات 

 فیلم های علمی – آموزشی؛  
  

مراکز  از  علمی  بازدیدهای  اجرای  و  برنامه ریزی   .4
 علمی، صنعتی و فناوری؛  

  
5. اطالع رسانی درخصوص کلیه ی فعالیت های مرتبط 

 با اهداف انجمن؛  
  

ابتکارات،  از  معنوی  و  مادی  تشویق  و  حمایت   .6
خالقیت های علمی، فعالیت های پژوهشی و اختراعات 

 دانشجویان.    

تمام  با  آیین نامه  در  ذکرشده  مصادیق  این  همه ی 
از  حداقلی  نیازمند  بی شک  کاستی هایش   و  نقص ها 
هزینه برای عملیاتی شدن هستند و این در حالی است 
بودجه  درباره ی  مستقیمی  تبصره ی  و  ماده  هیچ  که 
انجمن های علمی در این آیین نامه وجود ندارد و فقط 
در ماده ی 22 آیین نامه »میزان و نحوه ی حمایت مالی 
به  دانشجویی  علمی  انجمن های  مصوب  طرح های  از 
دانشگاه«  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  تشخیص 
گذاشته شده است، که گویا هنوز جنابشان حداقل در 
این سه سالی که بنده باخبر هستم درباره ی وضعیت 
به  اجتماعی  علوم  دانشکده  علمی  انجمن های  مالی 

هیچ تشخیص مناسبی نرسیده اند!
اندیشیده  تدبیری  آیین نامه  چهارم  بخش  در  البته 
علمی-  انجمن های  از  حمایت  برای  که  است  شده 
دانشجویی و نظارت بر آن ها در وزارت علوم، تحقیقات 
دبیران  از  نفر  سه  حضور  با  شورایی  فناوری،  و 
»شورای  عنوان  با  علمی-دانشجویی  انجمن های 
علمی  اتحادیه های  و  انجمن ها  بر  نظارت  و  حمایت 
دانشجویی« تشکیل شود تا حداقل یکی از وظایفش 
وزارت  مالی  حمایت  چگونگی  و  میزان  »تعیین 

و  کشوری  همایش های  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اما    )27 )ماده  باشد  انجمن ها«  علمی  نشست های 
جدای از تشریفاتی بودن این گونه شوراها، از آن جا که 
بدون هیچ  انجمن های علمی دانشگاه  شورای دبیران 
مقیاس خاصی و فقط با رأی گیری از اعضای انجمن ها 
تشکیل می شود و چون همیشه به صورت تاریخی )!( 
تمام انجمن های علمی و غیرعلمی در رشته های فنی 
این سه  را دارند، عموماً  تعداد  و مهندسی بیش ترین 
و  فنی  رشته های  از  شورا  این  در  حاضر  دانشجوی 
مهندسی انتخاب می شوند و در نهایت توجه آن چنانی 
به رشته های علوم انسانی مبذول نمی گردد! با توجه به 
انجمن های علمی-دانشجویی  آن چه گفته شد عموماً 
دانشکده ی علوم اجتماعی به رغم پیگیری های مداوم و 
به این در و آن در زدن، یا خرج آن چنانی نمی کنند و 
آن گونه که در باال آمد نمی توانند فعالیت خاصی انجام 
دهند و یا این که باید دست در جیب مبارک خود برده 
را خود  انجمن علمی  فعالیت های مختلف  و هزینه ی 

بپردازند و در نهایت بدهکار خود و دیگران باشند!
با  پیش  ماه  چندین  هست  یادم  خاطره؛  آن  اما 
یکی از دوستانم که عضو یکی از انجمن های علمی-

راجع  هست  مهندسی  و  فنی  رشته های  دانشجویی 
علمی  انجمن  نشریه ی  برای چاپ  بودجه  نداشتن  به 
و  دانشگاه  مگر  پرسید  من  از  او  می کردم.  صحبت 
کمک  شما  به  علمی  انجمن  هزینه های  برای  اساتید 
شما  برای  مگر  نه!  گفتم  تعجب  با  من  و  نمی کنند؟! 
همچنین امکانی هست؟! گفت »آره، ما االن با کمک 
دانشگاه و اساتیدمون نزدیک به 000/000/20 )بیست 
فقط  تعجب  با  من  و  داریم!«  بودجه  تومان  میلیون!( 
لبخندی تلخ زدم و به کار خود ادامه دادم تا بلکه با 
تالش همه ی اهالی علوم اجتماعی بتوانیم حتی بدون 
جهت  در  قدمی  غیره  و  رئیسان!  و  وزیران  از  کمک 

اعتالی هرچه بیش تر علوم اجتماعی برداریم.

* دبیر انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران

این قصه سر دراز دارد

  وحید فروزنده

سدی به نام روند اداری

*علی رسولزاده

*

* دبیر انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران

رویای شفافیت
در  آن چه  هستند.  بزرگ  راز  یک  از  پرده برداشتن 
این بین از یاد برده می شود، آن است که شفافیت 
درون  افراد  آگاهی  افزایش  به  منجر  می تواند  امور 
سیستم و ایجاد درک و افزایش همدلی میان افراد و 
مقامات شود و امکان یافتن راه حل هایی برای بهبود 
شرایط را فراهم کند. نباید از خاطر برد که هر یک 
به  خاص  زاویه ای  از  عرصه،  یک  در  کنشگران  از 
دفاع  کافی جهت  اطالعات  باید  و  مسائل می نگرند 
باشند.  داشته  را  هم صنف هایشان  و  خود  منافع  از 
بهتر است کمی با دقت تر به این مسائل نگاه کنیم. 
ذهنی شان  جهان های  که  گروه  دو  با  دانشگاه  در 
سال های  طی  در  مابینشان  دیالوگ  نبود  دلیل  به 
است،  گرفته  زیادی  فاصله ی  یکدیگر  از  متمادی 
که  دارند  قرار  دانشجویانی  سو  یک  در  مواجهیم. 
نحوه ی  در  تغییر  جمله  از  گوناگونی  خواسته های 
نحوه ی پذیرش  ایجاد شفافیت در  اساتید،  عملکرد 
به  بیش تر  بودجه ی  تخصیص  دکتری،  دانشجویان 
فعالیت های فرهنگی-دانشجویی و... دارند. در سوی 
محدودیت هایی  با  که  دارند  قرار  مسئوالنی  دیگر 
از  بیرون  گروه های  فشار  و  آیین نامه ها  قوانین،  که 
دانشگاه برای آن ها ایجاد کرده اند دست به گریبانند. 
مطالبه  صرفاً  دانشجویان  که  می شود  آن  نتیجه 
می کنند و بی هیچ دستاوردی روز به روز فاصله ی 
آن ها از مسئوالن دانشگاه بیش تر و بیش تر می شود. 
عالوه بر این به دلیل نبود شفافیت، در صورت وجود 
خطا، سیستم مدام آن را بازتولید می کند و ابعاد آن 
گسترده تر می شود و سرانجام به مرحله ای می رسد 

که به بخش های دیگر جامعه هم تسری می یابد.
باشد  فساد  از  جلوگیری  روی، هدف چه  هر  به   
درون سیستم،  کنشگران  برای  آگاهی  ایجاد  و چه 
است.  کرده  تأیید  را  شفافیت  ایجاد  لزوم  تجربه 
که  همان گونه  می تواند  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
در بسیاری موارد در بین سایر دانشکده های دانشگاه 
تهران پیش گام بوده است، در این زمینه هم جلوتر 
از سایرین حرکت کند و با انتشار اطالعات مربوط به 
درآمدها و هزینه های دانشکده ) که در حال حاضر 
اذهان  در  مسئله  این  پیرامون  زیادی  پرسش های 
آگاهی  ایجاد  راستای  در  دارد(  وجود  دانشجویان 
بردارد.  گام  اساتید  و  دانشجویان  عمومی  افکار  در 
ماجرا  در  درگیر  از طرفین  یک  هر  در حال حاضر 
دانشجویان  هستند.  مونولوگ  یک  ادای  حال  در 
دانشکده  کاستی های  و  کم  از  خود  جمع های  در 
و  مشکالت  هم  اساتید  و  مسئوالن  و  می گویند 
دغدغه هایشان را با یکدیگر مطرح می کنند و هیچ 
دیالوگی میان آن ها صورت نمی گیرد. ایجاد شفافیت 
در مسائل مالی همان طور که می تواند از بروز و تکرار 
خطا در سیستم جلوگیری کند، می تواند ماده ی خام 
فراهم کند، چراکه  را  این گفت وگوها  برای  اولیه  و 
مالی دست  یا کمبودهای  و  با مسائل  گروه  دو  هر 
به گریبان اند و هر نوع هم اندیشی که پیرامون این 
موضوع صورت بگیرد، به نفع هر دو طرف و به طور 
کلی نهاد دانشگاه است. دانشکده ی علوم اجتماعی 
در  بیش تر  می تواند  سالگی،   هشتاد  آستانه ی  در 
عادت  هنوز  که  خود  دانشجویان  ذهن های  برابر 
پرسشگری را از دست نداده اند، پاسخگو باشد و به 
تا  دهد  در  تن  آن ها  قانونی  و  مشروع  خواسته های 
سال های بعدی عمر خود را با تعامل با دانشجویان 
پربارتر و پرثمرتر طی کند و از تکرار تجربه ی تلخ 

سایر دانشکده ها جلوگیری کند.

تحصیلی شان  گروه  نیاز  مورد  تأمین کتب  زمینه ی 
کتابخانه  به  کتاب هایشان  ارائه نکردن  علل  جزء  را 
مطرح کردند. عضو ارشد یکی از انجمن های علمی 
در پاسخ به این که هدفتان از داشتن کتابخانه جدا 
از کتاب خانه اصلی چیست، گفت: »هدف اصلی ما 
ساده تر  چه  هر  دسترسی  جدا  کتابخانه  داشتن  از 
دانشجویان رشته ی خودمان به منابع مهم و مفید 
رشته ی  دانشجویان  دسترسی  همچنین  است، 
خودمان را به این کتاب ها نسبت به سایر دانشجویان 
ارجح تر می دانیم. از طرفی ما تا کنون اقدامی جهت 
نیست(  تعدادش هم کم  )که  نقایص کتابخانه  رفع 
در رشته ی خود ندیدیم، بنابراین خودمان سعی بر 

جبران و پر کردن این کمبود منابع را داریم.«
 این در حالی است که طبق گفته ی دکتر بیچرانلو، 

از اردیبهشت ماه سال  رئیس کتابخانه ی دانشکده، 
گذشته تا کنون 12 میلیون تومان بودجه به کتابخانه 
تزریق شده است. این بودجه صرف تعمیر یا خرید 
کامپیوتر برای بخش جست وجوی کتاب کتابخانه و 
خرید برخی از کتاب های ضروری شده است. ایشان 
همچنین در پاسخ به این سؤال از نظر ایشان  چرا 
هر کدام از تشکل ها کتابخانه ی جدا دارند، گفتند: 
»احتماالً آن ها می خواهند کتاب هایشان به خودشان 
نزدیک تر باشد و این شکل استفاده برایشان ساده تر 
از  از دریافت هر کتابی  به هر حال کتابخانه  است. 

سوی دانشجویان استقبال می کند.«
در سال های اخیر، علت بسیاری از مسائل دانشکده 
کمبود بودجه عنوان شده است. این امر باعث شده 
که دانشجویان دیگر امیدی به حل مشکالت نداشته 
شرایط  بهبود  برای  بدیل هایی  دنبال  به  و  باشند 
شده اند  کار  به  دست  دانشجویان  واقع  در  باشند. 
دانشکده  در  تغییرات  ایجاد  برای  عملی  اقدامات  و 
انجام داده اند و حاال منتظر اقدامات بعدی مسئوالن 

دانشکده هستند.

ادامه از صفحه ی اول  

 چرا به کتابخانه
 اعتماد نداریم

زمانی که با اعضای انجمن های علمی صحبت می کنیم یکی از مشکالت 
برگزاری  برای  و سروقت  مناسب  بودجه ی  نبود  را  اصلی تشکل هایشان 
برنامه ها بیان می کنند. در گفتگو با فعالین سابق انجمن های علمی متوجه 
این تشکل ها روندی فرسایشی  به طور کلی دریافت بودجه ی  می شویم 
به خود گرفته و تعویق یا عدم برگزاری برنامه ها را به دنبال داشته است. 
امیدها  بودجه،  دریافت  اداری  روند  درگیرو دار  که  زمانی  دیگر  از سوی 

ناامید می شود به ناچار انجمن های علمی به سوی حامیان مالی خارج از 
دانشکده می روند؛ که البته باز هم مشکالتی در این رابطه بر سر راهشان 
وجود دارد. به منظور آگاهی یافتن از چند و چون ماجرا، ویرگول از دبیر 
موضوع  این  درباره ی  را  نظرشان  که  کرد  درخواست  علمی  انجمن  دو 
بنویسند. آنچه که در زیر می خوانید، نظر دبیران انجمن علمی ارتباطات 

و جامعه شناسی پیرامون بحث بودجه ی انجمن های علمی است.

      مساله ی بودجه ی انجمن های علمی
انجمن های علمی از چه راه هایی هزینه های خود را تامین می کنند


