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 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: فرهاد قربان زاده
 سردبیر: آرمیتا رمضانی 

صفحه آرا: فرزاد نیک آیین/ صبورا سمنانیان 

در این نوشتار برآنیم تا به طور مختصر گزارشی از 
مشکالت شورای صنفی  در بدو ورود هسته ی مرکزی 
ارائه دهیم و در ضمن آن سعی می شود پاسخ برخی 
را  دانشجو  دوستان  اذهان  در  گرفته  از شبهات شکل 
نوشتار  بودن  کوتاه  به  توجه  با  ضمنا  سازیم.  روشن 
این  با  از ذکر مقدمه بسیاری مسائل پرهیز می کنیم، 
فعالیت  و  کار  به  نسبت  دوستان  از  یک  هر  که  امید 
شورای  آمدن  کار  روی  فضای  همچنین  و  تشکیالتی 
صنفی آگاهی و دقت کافی داشته باشند، خود قضاوت 
درستی خواهند داشت. داستان گشایش مجدد شورای 
صنفی را از جایی شروع می کنیم که با همت و تالش 
برگزار شد.  انتخابات  ماه  اردیبهشت  در  دکتر صادقی 
و  بودند  مشخص  شورا  اعضای  و  بود  انتخابات  فردای 
را  مرکزی  شورای  جلسه ی  اولین  می خواستیم  حال 
تشکیل دهیم. اولین مشکل پیش رو نداشتن اتاق برای 
برگزاری جلسات، رفت و آمد دانشجویان، فضایی برای 
غیره  و  شورا  اطالعیه های  بر  بنا  دانشجویان  مراجعه 
بود. بنابراین اولین جلسه ی شورا در اتاق انجمن علمی 
در  آنچه  تشکیل شد. طبق  انسان شناسی  و  ارتباطات 
انتخابات مطرح کرده بودیم در صدد  از  تبلیغات قبل 
بودیم حوزه عمومی دانشکده را پویا و فعال سازیم. تنها 
در یک ماه فاصله بین اعالم نتایج انتخابات تا شروع ایام 
از 3 سال در فضای دانشکده  بعد  توانستیم  امتحانات 
تریبون آزادی را سروسامان دهیم تا دوستان و منتقدان 
حرف و حدیث این سال ها را به گوش یکدیگر برسانند. 
بگذریم که دوستان صاحب نظر تازه نفس، صدایشان 
را بلند کردند و به جای طرح مطالبات صنفی مجالی 
یافتند برای عرض اندام و خود را شناساندن! در ادامه 
نیز تابستانی در پیش بود سعی و همت خود را تمام 
کردیم برای رفتن به اتاق شورای صنفی. گذر می کنیم 
از آنچه باید می شد و آنچه باید می گرفتیم و در نهایت 
قانع شدیم به پارتیشن کوچکی و تنها یک مسئله را 
روشن می کنیم برای عزیزانی که می گفتند مگر مشکل 
کنونی ما داشتن اتاق است و غیره که قناعت می کنیم 
به این پاسخ که اگر فردی تنها چند بار سراغ از فعالیت 

	چند	خط	آغازین	
			شورای	صنفی

 کاغذ اخبار

ادامه در صفحه ی آخر

تبدیل می شود به مکانی جهت برگزاری جلسات  _  و نه 
توزیع _ نشریه هایی که تشکل ها و انجمن ها منتشر می 
کنند. این نامه به ریاست محترم دانشکده تقدیم شده است 

و ما هم چنان در انتظار پاسخ به درخواست مان هستیم.
ذیل این گزارش نامه ای که به دکتر نوربخش و معاونان 

مالی و دانشجویی دانشکده ارائه شده است، آورده ایم:
   1393/12/10

بسمه تعالی
جناب آقای نوربخش

دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  محترم  ریاست 
تهران

با سالم و احترام
و  سردبیران  مسئول،  مدیران  ما  وسیله  بدین 
اعضای هیئت تحریریه نشریات دانشجویی دانشکده 
علوم اجتماعی، عطف به پیگیری های گذشته مربوط 
پس  دانشجویی،  و  مطبوعاتی  صنفی،  مطالبات  به 

پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  و  مشترک  نشستی  از 
مطالبات  فهرست  نشر،  و  چاپ  به  مربوط  مشکالت 

ذیل تقدیم حضور می گردد.
بدیهی است که تعامل سازنده با نشریات که بازوی 
رسانه ای دانشکده و رکن چهارم دموکراسی هستند، 

به پویایی فضای علمی دانشکده کمک خواهد کرد.
فهرست مطالبات:

جنب  بالاستفاده  های  اتاق  از  یکی  1.تخصیص 
و  نظم  جهت  نشریات  سالن  به  دانشکده  تاسیسات 
محلی  عنوان  به  دانشجویی  نشریات  به  دادن  نسق 

برای تولید محتوا )نه برای توزیع(
مصوب  سالیانه  بودجه  تومان  200هزار  2.پرداخت 

جهت خرید کاغذ برای نشریات تک برگ
این  پیگیری  حق  امضاءکنندگان  است  بدیهی 
مطالبات را برای خود محفوظ دانسته و جهت آگاهی 
افکار عمومی، مفاد این نامه در نشریه شورای صنفی 

)ویرگول( منتشر خواهد شد.
رو نوشت:

محترم  معاونت  فر،  اعتمادی  دکتر  آقای  جناب 
دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمودیان، معاونت محترم مالـی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

رئیسه  هیئت  به  که  رسمی  ای  نامه  طی  گذشته  ترم 
به  بودجه  تخصیص  خواستار  صراحـتا  نوشتیم،  دانشکده 
نشریات تک برگ شدیم. بدین ترتیب که دانشکده هزینه 
چاپ را متقبل شده و نشریه برای دانشجویان رایگان باشد. 
پاسخی که از مقامات گرفتیم جالب و به جرئت می توان 
فرمودند  محترم  مقامات  بود.  نظیر  کم  نوع خود  در  گفت 
فقط 200هزار  نشریات  انتشار  زمان  تا  تواند  دانشکده می 
نشریات  که  مادامی  یعنی  دهد.  اختصاص  آنها  به  تومان 
ادامه می دهند 200هزار تومان  تک برگ فعالیت خود را 
که  نحو  بدین  هم  آن  گرفت!  خواهد  قرار  اختیارشان  در 
و  پردازند  نمی  چاپ  جهت  ای  هزینه  نشریات  مسئولین 
دانشکده طی قراردادی که با آقای ملکی، مسئول انتشارات 
خواهد  پرداخت  را  چاپ  هزینه  کند  می  منعقد  دانشکده، 

کرد.
حضور  با  ای  جلسه  که  بود  جواب  این  دریافت  از  پس 
مسئولین نشریات در البی دانشکده برگزار کردیم، نامه ای 
تدارک دادیم و در آن دو درخواست مطرح کردیم که در 
نهایت به امضای تمام مسئوالن نشریات دانشجویی رسید. 
200هزار  همان  با  دانشکده  که  است  این  اول  درخواست 
تومان کاغذ خریداری کرده و در اختیار نشریه ها قرار دهد 
به  اتاقی  و  کرده  لطف  مقامات  که  این  دوم  درخواست  و 
نشریات«  »سالن  دهند.  اختصاص  دانشجویی  نشریات 

حاضر  حال  در  است؟  چقدر  درآمدها  این  رقم   
چقدر از هزینه های دانشکده ی ما را دانشگاه تأمین 

می کند؟
مالی  و  حسابداری  سیستم  باید  را  درآمدها  این  رقم 
مشخصی  درصد  نمی توان  و  سازد  مشخص  دانشکده 
ما  درآمدهای  از  بخشی  اما  نمود.  بیان  حاضر  در  حال  را 
اساتید خرج  و حق التحقیق  هزینه های حق التدریس  برای 
دانشکده  بیرون  از  که  اساتیدی  و  برنامه ها  فوق  می شود. 
دعوت می شوند، حتی بخشی از حقوق کارمندان خدماتی را 
باید خود دانشکده پرداخت کند. شاید بتوان گفت در واقع 
درآمدزایی به آن معنا برای دانشکده با توجه به هزینه های 
جاری، اصاًل وجود ندارد. به خصوص که دانشکده با گذشت 
از  بسیاری  و  رسیده  هزینه زایی  مرحله ی  به  سال  بیست 
لوازم آن کهنه شده و احتیاج به تعمیر یا بازسازی اساسی 
دارد. که باید بودجه های خاص برای آن، از طرف دانشگاه 
امور  برای  که  بودجه ای  مثال  برای  شود.  گرفته  نظر  در 
سلف  غذا،  خرج  عمدتاً  است،  شده  پیش بینی  دانشجویی 
در  گفت  می توان  کلی  به طور  می شود.  فعالیت ها  بعضی  و 
اکثر دانشکده ها هزینه ها و مخارج دانشجویی و غیره بیش 

از بودجه ی تخصیص یافته و درآمدها است.
 در رابطه با اجاره ی انتشارات، کتاب فروشی جلو 
درب دانشکده یا حتی انجمن های علمی مثاًل انجمن 
این  در  ... چطور؟ درآمدزایی  و  ایران  جامعه شناسی 

دکتر	نوربخش:
»از	برگزاری	جلسات	هم	اندیشی	استقبال	می	کنم«

ادامه در صفحه ی دوم

 دکتر صادقی در مصاحبه ی اخیرشان با نشریه ی 
دانشکده  هر  که  کردند  اشاره  نکته  این  به  ویرگول 
کند؛  تأمین  را  درآمدهایش  از  بخشی  است  موظف 
ما  دانشکده ی  درآمدزایی  راه های  حاضر  حال  در 

چیست؟ 
به طور کلی دانشکده ها سعی می کنند به جز بودجه ای که 
از طرف دولت و  دانشگاه برایشان در نظر گرفته می شود، 
که عموماً جواب گوی مخارج باالی آن ها نیست،  به نوعی  از 
طریق منابع اختصاصی درآمدزایی داشته باشند. بخشی از 
این درآمدها می تواند از طریق شهریه های دانشجویی نوبت 
به  گرایش  علت  به  ما  دانشکده ی  در  که  تأمین شود  دوم 
جذب دانشجویان روزانه عماًل رقم قابل مالحظه ای نیست؛ 
از  درآمدزایی  این  فنی  دانشکده های  در  مثال  به طور  اما 
می  تأمین  هم  می کنند  اجرا  که  کالنی  پروژه های  طریق 
به  امکانات  این  انسانی  علوم  رشته های  در  واقع  در  شود. 
مراتب کم تر است. اگر چه باید از طریق پژوهش هایی که 
انجام می شود و در ارتباط با سازمان ها این امکان ایجاد شود 
و باید به سمت تجاری سازی در دانشگاه و ارتباط با جامعه 
حرکت کنیم. از طرف دیگر منابعی مانند  تاالرها، کالس ها 
اجاره  و   شود  استفاده  منظوره  دو  می توانند  سالن ها  و 
برای مخارج  این درآمدها  تمام  نیز داده شود. در مجموع 
جاری دانشکده هم جواب گو نیست  و دولت باید در آینده 

بودجه ی دانشگاه های مادر را به خصوص افزایش دهد.

  

دانشجویی گرفته باشد برایش روشن می شود که الزمه ی 
شروع و قوام تشکیالت داشتن فضایی ثابت است و بعد 

مابقی مسائل.
سال  ابتدای  از  شد  آن  بر  تصمیم  آن  از  بعد 
صورت  به  را  نشریه ای  صنفی  شورای  تحصیلی93-94 
هفتگی در دانشکده منتشر کند. به همین منظور سعی 
بر آن شد تا در کنار فعالیت های شورا، نشریه نیز آشنایی 
مشکالت  و  مسائل  صنفی،  شورای  وظایف  از  حداقلی 
نگاهی  در  و  بگذارد  مخاطبان  اختیار  در  را  دانشکده 
با  دانشجویان  بیشتر  آشنایی هرچه  راستای  در  وسیع تر 
حقوقشان گام بردارد. از طرف دیگر هدف داشتن نشریه 
این  صدای  هم  که  بود  این  صنفی  شورای  تشکل  برای 
تشکل را به گوش مسئوالن دانشکده برساند و هم خود 
گرفتن  برای  پس  گیرد.  قرار  دانشجویان  نقد  مورد  نیز 
برای سردبیری  نمودیم و طبق روال  اقدام  مجوز نشریه 
و مدیر مسوول نشریه با دوستانی صحبت کردیم و شد 
سردبیر نشریه مان سردبیر کنونی و مدیر مسئولمان پس 
دانشکده.  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  تغییر،  یک  از 
از بیان علت تغییر مدیر مسئول نشریه که از قضا عضو 

شورای مرکزی شورای صنفی هم بود پرهیز می کنیم و 
معتقدیم احوال و قیل و قال هر یک از اصحاب دانشکده 
بر  که  آن چیزی  از گفتن  نیز  ما  و  دانند  دانشجویان  را 
ابتدا  همان  در  اوصاف  این  با  فارغیم.  است  عیان  خلق 
خود  رسالت  بر  روز  به  روز  نشریه  و  شد  ایجاد  تغیراتی 

پافشاری بیشتری نمود. 
آن  به  پرداختن  قصد  اینجا  در  که  مسئله ای  آخرین 
از  بعضی  در ذهن  که  است  از شبهاتی  یکی  و  داریم  را 
با  صنفی  شورای  رابطه  چگونگی  خصوص  در  دوستان 
در  دارد.  وجود  دانشکده  فرهنگی-دانشجویی  معاونت 
ابتدا الزم است متذکر شویم طبق آنچه از اساس نامه ی 
فعالیت های دانشجویی از قبیل فعالیت های علمی، صنفی، 
سیاسی، فرهنگی و ... برداشت می شود معاونت فرهنگی- 
انجمن ها و  با  دانشجویی پلی است میان هیئت رئیسه  
برای  دانشجویی  تشکل های  یعنی  دانشکده.  شوراهای 
این  سراغ  به  راست  یک  فعالیت هایشان  مجوز  گرفتن 
که  حساسیت هایی  و  فشارها  به  توجه  با  می روند.  نهاد 
تالش  داشت  وجود  شورای صنفی  بازگشایی  ابتدای  در 
دانشجویان  که ضمن حفظ حقوق  نهادیم  برآن  را  خود 
تعاملی مفید و سود ده با معاونت فرهنگی برقرار سازیم. 
وهله  در  شورا  اعضای  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
نخست خود را نماینده دانشجویان دانسته و در ارتباط با 
معاونت فرهنگی- دانشجویی همواره از مواضع دانشجویی 
بود  این  بر  مرکزی  اعتقاد شورای  دفاع کردنده اند.  خود 
معاونِت فرهنگِی  نباید  دانشجویی  که معاونت فرهنگی- 

از  باید  همواره  و  باشد  دانشجویان  امور  در  دانشکده 
بر  همین  برای  کند.  حمایت  دانشجویان  فعالیت های 
دانشجویان،  حقوق  بر  پافشاری  ضمن  که  بودیم  آن 
بی جهت بر طبل اختالف ها نکوبیم، چرا که می دانستیم 
آنچه که در نهایت اهمیت دارد بهبود وضعیت دانشکده 
تعامل سازنده در جهت  با  زمانی که می توان  تا  و  است 
تقابل  به  برداشت،  گام  دانشجویان  و  دانشکده  پیشرفت 
با این معاونت نپردازیم. شورای صنفی، همان طور که از 
صنف  از  حمایت  وظیفه ی  پیداست،  درستی  به  آن  نام 
رای  با  که  آن هم  اعضای  و  دارد  برعهده  را  دانشجویان 
مستقیم دانشجویان انتخاب شده اند نسبت به این وظیفه 

آگاهی دارند. 
فعالیت   سابقه  دور  چندان  نه  سال های  در  که  آنان 
دانشجویی در فضای دانشکده علوم اجتماعی را داشته اند، 
این  کنونی  وضعیت  خاطراتشان،  به  رجوع  با  می توانند 
طبق  کنند.  مقایسه  گذشته  سال های  با  را  معاونت 
معاونت  دانشکده،  قدیم  معاونت های  با  ارتباط  تجربه ی 
است  وارد  آن  بر  که  نقدهایی  وجود  با  کنونی  فرهنگی 
سعی بر تعامل با فعالین دانشجویی دارد و در ارتباط با 
شورای صنفی تالش خود را برای براورده شدن خواسته ها 

و  انتظارات این تشکل انجام داده است.
آنچه گفتنی بود، گفتیم و بیش از این مجال صحبت 
نیست. اما اگر هنوز هم شبهه ای وجود دارد، هر صحبتی 
را که در چهارچوب ادب و به دور از تهمت و افترا باشد، 

با گوش جان می شنویم. 

کمال فراهانی

هماهنگ کردن  نتیجه،  در  دانشکده.  هزینه های  حساب رسی   زمان  و  است  سال  پایانی  روزهای 
به رغم  توانستند  نوربخش  دکتر  باألخره  اما  بود.  سخت  بسیار  دانشکده  رئیس  با  دیدار  برای  زمانی 
فشردگی برنامه هایشان، فرصتی برای مصاحبه، به ویرگول اختصاص دهند. ایشان در این مصاحبه، از 
دستاوردهایی که در طول یک سال و نیم مدیریت بر دانشکده ی علوم اجتماعی داشتند، گفتند و در 
خصوص هزینه های دانشکده در این مدت توضیحاتی دادند. در ادامه گفت وگوی ما با دکتر نوربخش، 
امکان برگزاری مجدد جلسات هم اندیشی با اساتید مطرح شد و ایشان از لزوم رعایت چارچوب های 
توضیحاتی  ایشان  هم   مصاحبه  انتهای  در  گفتند.  جلسات  این  در  آکادمیک  محیط  یک  مخصوص 

درباره ی شائبه ی انضباطی شدن تعدادی از دانشجویان دانشکده دادند. 
آن چه در ادامه می خوانید حاصل مصاحبه ی تقریبًا یک ساعته ی ویرگول با دکتر نوربخش است. 

ادامه از صفحه ی اول

	چند	خط	آغازین	
شورای	صنفی



تومان، آن را سر و سامان دادیم و این ها هزینه های جاری 
دانشکده نیست.

سیستم  مانند  مسئله ای  می رسد  نظر  به   
هم  که  است  امری  کالس ها  سرمایشی  و  گرمایشی 

دانشجویان و هم اساتید هر روزه با آن درگیر هستند. 
که  باشد  اموری  روی  اولویت ها  باشد  بهتر  شاید  و 
تعداد بیشتری از افراد با آن سروکار دارند. از سوی 
دیگر به جای هزینه های خرد، مثال خرید سی موتور 
اساسی  تعمیر  برای همیشه  بار  فن کوئل ها یک  برای 

صورت بگیرد.
انشاا... همین گونه خواهد شد. همه ی کارهایی که شده در 

فضای عمومی بوده و همه با آن ها سروکار دارند.
تابستان  در  تغییرات  این  ایجاد  وعده ی  شما   

امسال را می دهید؟
باید  زیرا  بدهم،  وعده ای  حاضر  حال  در  نمی توانم  من 
بودجه ی مربوط به آن در نظر گرفته شود. ولی این مسئله 
از سال گذشته جز اولویت های ما بوده است که یک سری 
مراحل پیش رفته و باید در سیستم اداری مراحل آن طی 

شود. 
...

این وجود تاالر گفت وگو هم مانند سایر  با  پس   
و  تشکل ها  اختیار  در  می تواند  دانشکده  تاالر های 

انجمن ها قرار گیرد؟
برنامه ها  سطح  و  اهمیت  لحاظ  از  که  طبقه بندی ای  با 
قرار  افراد دانشکده  اتاق در اختیار تمامی  این  وجود دارد، 
فرهنگی  شورای  نظر  توجه  با  طبقه بندی  این  می گیرد. 
این  هرحال  به  می گیرد.  صورت  رئیسه  هیئت  و  دانشکده 

اتاق سرمایه ی دانشکده محسوب می شود و باید به گونه ای 
مورد استفاده قرار گیرد که رو به نابودی و خرابی نرود.  

تشکل های  و  انجمن ها  بحث  وارد  که  حاال   
این که  به  توجه  با  بپرسم  باید  شدیم،  دانشکده 
تشکل های  و  صنفی  شورای  علمی،  انجمن های 
سیاسی در دانشکده ی ما فعال هستند، شما برنامه ی 

خاصی برای حمایت از آن ها دارید؟ 
می خواهم خیلی شفاف بگویم فضای دانشکده بسیار باز 
است. و همه شاهد این امر هستند و اصاًل قابل مقایسه با 
بسیاری دیگر از دانشکده ها نیست. تا کنون سعی کردیم هر 
اعالم  دانشکده  به  انجمنی  یا  تشکل  از طرف  که  برنامه ای 

مسئله  این  طرح  است.  شایعه  خبر  این  پس   
امکان  اگر  شد.  قضیه  شفاف شدن  باعث  شما  با 
برگزاری جلساتی با دانشجویان به صورت هفتگی یا 
ماهانه وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل شفاف 
می شوند و شما هم با دیدگاه های دانشجویان آشنا 
می شوید. آیا دانشجویان امکان برگزاری گفت وگوی 

رودررو با شما را دارند؟
بپردازیم  شایعات  به  همیشه  نمی توانیم  که  ما 
مسئوالن  همه ی  و  من  با  می توانند  همیشه  .دانشجویان 

است  شده  قرار  آینده  ترم  از  کنند.  مالقات  دانشکده 
ساعاتی را که در اتاقم برای مالقات با دانشجویان در نظر 
گرفته ام، به اطالع دانشجویان عزیز برسانم. در حال حاضر 
طریق  از  و  دارم  حضور  دانشکده  در  زیادی  ساعات  هم 
باشند.  ارتباط  با من در  دانشجویان می توانند  نیز  ایمیل 
البته موضوعات همه اش لزومی ندارد با من مطرح شود، 
هر بخش مسئولی دارد که با آن ها هم می توانند صحبت 

کنند.
 و سؤال آخر. در زمانی که ریاست دانشکده را 
پذیرفتید چه طرح ها و برنامه هایی داشتید؟ تا چه 

حد به آن ها جامه ی عمل پوشاندید؟
من وقتی این کار را پذیرفتم  صرفاً برای انجام یک سری 
کارهای جاری این مسئولیت را قبول نکردم. بلکه امیدوار 
بودم فضا و زمینه هایی را ایجاد کنم که این دانشکده را 
در حوزه های آموزشی و پژوهشی و جایگاهش در سطح 
کشور و بین المللی تحولی یابد و این یک کار جمعی است. 
دانشکده نباید خودش را درگیر مسائل جاری کند بطوری 
که از اهداف بلند مدت باز بماند. دانشگاه و رویکردهای 
حمایت  ایده ها  این  از  دانشگاه  محترم  ریاست  جدید 
ولی  مشکالتی هست،  نیز  مالی  از جهت  البته  کند.  می 
این قدر اعتماد و ارتباط وجود دارد که ظرفیت هایمان را 
افزایش دهیم و این مقدمات را تأمین کنیم و دیر یا زود 
خواسته هایمان را تحقق ببخشیم. امروز در فضای اساتید 

 فضای همدلی خوبی حاکم است.  
امیدوارم  است.  باز  بی سابقه  به طور  دانشکده  فضای   
و  علمی  رشد  برای  فضا  این  از  دانشجویان  و  تشکل ها 
شادابی استفاده کنند. در چند هفته ی گذشته متأسفانه 
نه تنها  که   دادند  انجام  کارهایی  دانشجویان  از  تعدادی 
بی ثمر بود بلکه اعتراضات  اساتید و دانشجویان و حتی 
مسئوالن را نسبت به این بی نظمی موجب شد. استاد هم 
مثل دانشجو و کارمند نیاز به امنیت روانی و تشویق دارد. 
من برای ایجاد تغییر در همه ی زمینه ها آماده ام و از همه ی 
خودشان  حوزه ی  در  می خواهم  دانشکده  معاونت های 
دست به طرحی نو بزنند. تغییر در دانشکده با احساسات 
و فضای احساسی امکان پذیر نیست. برنامه و امکانات الزم 
کنیم.  برنامه ریزی  مدت  بلند  زمینه  این  در  باید  و  دارد 
در  ما  است.  مشخص  و  محدود  دانشکده ها  اختیارات 
ارتباط با مراکز دیگر تصمیم گیری دانشگاه و در چارچوب 

 قوانین می توانیم عمل کنیم.  
به یک پردیس شود  این دانشکده می تواند تبدیل   مثاًل 
و  کیفیت  حفظ  با  طبعاً  شود  ایجاد  جدید  رشته های  و 

استانداردها که باید زیر ساخت های آن فراهم شود.

جلو  و  شود  برگزار  فزونی  یا  و  کاستی  کمی  با  می شود 
البته قابل ذکر است که شاید پیش  برنامه ای را نگیریم. 
آمده باشد تشکلی مجوز اردویی را آورده باشد و با توجه به 
کمبود بودجه پیشنهاد داده باشیم با کمی تأخیر اردو به 
انجام برسد، ولی  سعی کردیم از تشکل ها حمایت کنیم. 
هم اندیشی  جلسات  از  می کنیم  استقبال  همچنین 
جلسات  نه  نقد،  و  هم اندیشی  جلسات  اما  همفکری.  و 
و  طرح  یک  به  شود  منجر  که  جلساتی  فریاد.  و  داد 
وجود  به  ناراحتی  و  خصومت  که  جلساتی  نه  برنامه، 
نه  کرد،  استفاده  آکادمیک  روش های  از  باید  آورد. 
از  می کنم  استقبال  شخصاً  رادیکال.  روش های  از 

 صحبت های تخصصی.   
آن  شاهد  گذشته  ترم  در  که  اتفاقاتی  متأسفانه  اما   
تعامل  و  ضوابط  چارچوب  در  و  نبوده  دفاع  قابل  بودیم 
که  چیزی  هر  می کنم  فکر  من  نگرفت.  شکل  طرفه  دو 
و  مناسب  می شود  دانشکده  در  فضا  دوقطبی شدن  باعث 
مفید دانشجو و استاد نبوده و از محیط آکادمیک انتظار 
نمی رود. دانشجویان هم باید در چارچوب قوانین و ضوابط 
کنند.  همراهی  و  حمایت  باز  فضای  از  مراقبت  در  را  ما 
انجمن های  مانند  تشکیالت  مکانیسم  وجود  با  بنابراین 
می تواند  هماهنگی  و  همکاری  صنفی  شورای  و  علمی 
اشکالی  هیچ  که  چند  هر  پذیرد،  صورت  راحت تر  بسیار 

برگزاری  برای  تکی  صورت  به  دانشجو  یک  اگر  ندارد 
برنامه ای اقدام کند. این روند به ما هم کمک می کند در 
کنار مسئولیت های دانشکده به سراغ وظیفه ی اصلی خود 
که آموزش و پژوهش است برویم. تالش ما برای تغییرات 
مثبت در دانشکده است و نمی خواهیم در یک جای ثابت 
بمانیم. دانشکده ی علوم اجتماعی باید رشد کند  وسعت 
یابد چه در زمینه ی آموزشی و چه در زمینه ی فضاها و 

امکانات باید توسعه یابد. 
 به اتفاقات چند وقت اخیر در دانشکده اشاره 
کردید. یک صحبتی که این روزها بین دانشجویان 
امکان  می گردد،  دهان  به  دهان  صورت  به 
انضباطی شدن 15 نفر از دانشجویان دانشکده است. 

شما این خبر را تأیید می کنید؟
وهله ی  در  است.  نبوده  مطرح  چیزی  چنین  خیر  نه 
نخست باید در نظر گرفت این جا دانشگاه است و تمامی 
مسائل باید با گفت وگو و مذاکره حل شود. و تا جایی که 
با  دانشکده  فرهنگی  معاونت  و  آموزشی  معاونت  می شود 
دانشجو و اساتید بحث و گفت وگو می کنند تا اگر ابهاماتی 
چارچوب  در  باید  اما  برود.  بین  از  باشد،  داشته  وجود 
ضوابط و قوانین حرکت کرد. به طور مثال شورای صنفی 
باید وظایف خود را با توجه به قانون بداند و به آن عمل 
کند و خارج از آن برای خود نقشی تعریف نکند. این مثال 
را به تمامی تشکل ها تعمیم می دهم. گاهی توقعات نابه جا 
باعث بروز مشکالت می شود. در وهله ی بعدی طبق قانون 
و مقررات تذکر می دهیم و امیدواریم هیچ وقت به برخورد 

انتظامی و غیره نرسیم. 

بخش ها به چه شکل است؟
در این ارتباط دانشکده با هر یک از این بخش ها مساعدت 

می کند و اجاره ای پایین تر را دریافت می کند. چرا که به طور 
انجمن های  فعال بودن  و  پویایی  به  می شود  کمک  مثال 
علمی. پس باالنسی بین دانشکده و آن ها در جهت حمایت 
از یکدیگر شکل می گیرد. و در این بین سعی بر این است 
را  مالحظه ای  قابل  خدمات  و  شود  حفظ  دانشکده  منافع 
دریافت کنیم. مصوباتی دانشگاه در این زمینه دارد که طبق 

آن عمل می شود.
دانشکده  اساتید  از  تن  چند  این که  به  توجه  با   
با  ارتباط  از  چقدر  دارند  حضور  دولت  بدنه ی  در 
بهره  حاضرند،  آن ها  در  ایشان  که  سازمان هایی 

گرفته اید؟
می توان گفت با توجه به این که نیازهای دانشکده زیاد است 
و به طبع هزینه ها باالست هر یک از دوستان به نوعی در 
زمینه های گوناگون از قبیل برگزاری همایش ها و در قسمت 
خیرینی  دنبال  به  ما  همچنین  کرده اند.  کمک هایی  مالی 
باالیی  هزینه های  دیگر  دانشکده های  در  بعضاً  که  بوده ایم 
برای ساختن کتابخانه یا ساختمانی مجزا برای آزمایشگاه ها 
صرف کرده اند. در حال حاضر هم بسیاری از طرح هایی که 
شخصی  ارتباطات  از  استفاده  با  است  شده  انجام  کنون  تا 
در  مثاًل   . است  رفته  پیش  اساتید  یا  معاونان  از  یک  هر 
سال گذشته 6 طرح بزرگ در حد و اندازه ی توانایی  خود 
امور  معاون  بنده  که  زمانی  آن  اقدام  اولین  داده ایم.  انجام 
بهداشتی  سرویس های  اساسی  تعمیر  بودم  دانشکده  مالی 
هزینه ها  صرفه جویی  به منظور  بعدی  گام  در  بود.  دانشکده 
نمازخانه ی  کردیم.  سامان دهی  را  قطره ای  آبیاری  سیستم 
زیبا و با شکوه دانشکده را که محلی پر رفت و آمد می باشد 

نوسازی کردیم. در قسمت ورزشی نیز سالن تربیت بدنی را 
آن  از  کارمندان  و  اساتید  دانشجویان،  تا  کردیم  راه اندازی 
برای  که  کردیم  احداث  را  تاالری  کنند. همچنین  استفاده 
نشست های بین المللی، همایش ها و ... که تمام این اقدامات 
تنها با بودجه ی رسمی دانشگاه به بهره برداری نرسیده است 
و کمک و حمایت دستگاه ها و دوستان و درآمدهای دانشکده 

هم بوده است.
 از نگاهی دیگر این گونه به نظر می رسد در بخش 
تخصیص بودجه به دانشکده ها، نقش رئیس دانشکده 
پررنگ و مهم است. مثاًل در دانشکده ی فنی همیشه 
و  دارد  وجود  طرح ها  و  مخارج  برای  کافی  بودجه ی 

نقش  دانشکده،  این  معتقدند  دانشجویان  از  خیلی 
در  شما  نظر  می کند.  ایفا  را  دانشکده ها  سایر  رئیس 

این رابطه چیست؟
من فکر می کنم بحث تخصیص بودجه، بحثی حساب شده 
اطالعات  دانشجویان  از  بسیاری  شاید  و  است  تخصصی  و 
چنین  این  واقع  در  ندارند.  بودجه  تخصیص  روند  از  کافی 
بحث هایی در این زمینه مطرح نیست. البته ممکن است در 
گذشته چنین اتفاقی رخ داده باشد، ولی اکنون در روش های 
جدید تخصیص بودجه ضوابط و مقرراتی وجود دارد که هر 
تعداد  دانشجو،  تعداد  فیزیکی،  فضای  به  توجه  با  دانشکده 
البته  کند.  می  دریافت  را  مبالغی  علمی  هیئت  و  اساتید 

ارتباطات هم بی تأثیر نیست که ما هم داریم.
 با توجه به درآمدهای دانشکده یا بودجه ای که 
یک  شروع  برای  اولویت هایی  چه  می شود  دریافت 

طرح در دانشکده وجود دارد؟
به  توجه  با  اشاره کردم،   همان طور که در صحبت هایم 
قدیمی بودن ساختمان هزینه های جاری و روزانه ی دانشکده 
از  است پس اندازی  و دشوار  گاهی سخت  و  باالست  بسیار 
به  اولویت بندی رسیدگی  بتوانیم  تا  بگیرد  ما صورت  سوی 
طرح های دانشکده را انجام دهیم. اما همیشه اولویت اول ما 
این بوده است که امور جاری دانشکده انجام شود و دانشکده 

سرپا باشد. مثاًل اگر جایی با مشکل روبه رو شد ماه ها زمان 
صرف رفع آن نشود و به سرعت اقدامات الزم صورت گیرد.

دانشکده  اساسی  و  امور جاری  به عنوان   آن چه 
در نظر گرفته می شود مورد استفاده ی دانشجویان و 
اساتید قرار می گیرد. اما با توجه به مشکالتی که در 
تأمین هزینه های جاری وجود دارد،  شاهد آن هستیم 
در  می گیرد،  صورت  که  عمرانی  هزینه های  از  بعضی 
ساخت  مثاًل  نمی باشد؛  دانشکده  اولویت  حاضر  حال 

تاالر گفت وگو.
در ابتدا باید بگویم هزینه های جاری دانشکده هیچ کدام 
روی زمین نمانده و طبق روال کار پیش می رود. مثل دولت 
نادیده  را  جاری  نیازهای  نمی توان  می کند  را  کار  این  که 
گرفت و همچنین نمی توان گرفتار روزمرگی شد و کارهای 

بلند مدت نکرد.
مشکالت  هنوز  دانشکده  تهویه ی  سیستم  مثاًل   

عمده ای دارد.
نمی شود  محسوب  جاری  هزینه های  جز  تهویه  سیستم 
سی  به  نزدیک  کنون  تا  دارد.  اساسی  تعمیر  به  نیاز  و 
علت  به  اما  است.  شده  خریداری  فن کوئل ها  برای  موتور 
قدیمی بودن سیستم تهویه، موتورهای تعویض شده هم دیگر 
جواب گوی  تهویه ی کالس ها نیست. در واقع می توان گفت 
کاری که ما در یک سال و نیم در دانشکده انجام دادیم طی 
یک دهه انجام نشده و این یک تغییر اساسی بود. یا مثالی 
دیگر آسانسور دانشکده که هشت سال بود احتیاج به تعمیر 
داشت و ما امسال با هزینه ای نزدیک به سی، چهل میلیون 

این َمَثل، حکایت بسیاری از ما دانشجویان است. نسبت 
فعالیت  به  اما عالقه ای  از مسائل منتقد هستیم،  به خیلی 
و  حرف زدن  مرحله ی  در  و  نداریم  زمینه  آن  در  عملی 
عملی  فعالیت  کنونی  شرایط  در  می مانیم.  باقی  نقدکردن 
فعالیت های  در  حضور  متضمن  اهداف،  محقق کردن  و 
ایده ها،  از  بسیاری  صورت  این  غیر  در  است؛  تشکیالتی 
اهداف عقیم می مانند. شورای صنفی در حال  و  دیدگاه ها 
از  پاسداری  وظیفه ی  میانجی  نهاد  یک  عنوان  به  حاضر 
حقوق دانشجویان را برعهده دارد و عرصه ی مناسبی  است 
برای فعالیت کسانی که در تالشند در جهت اصالح امور و 
برطرف کردن نواقص دانشکده گام بردارند. اما متأسفانه در 
سال های اخیر شاهد حضور پررنگ دانشجویان در تشکل ها 
و  کاندیداتوری  بخش  دو  در  کم رنگ  این حضور  نبوده ایم. 
اعالم حضور برای فعالیت و عالوه بر آن شرکت در انتخابات 

دانشجویی به چشم می خورد.
سال  چند  این  وضعیت  دانشجویان  از  بسیاری  مطمئناً 
اخیر دانشگاه و دانشکده را می دانند و قصد تکرار مکررات 
مورد  در  منصفانه  مقایسه ای  که  میخواهم  فقط  ندارم.  را 
صنفی  شورای  مجدد  پرپایی  از  بعد  دورهی  و  سالها  این 
انجام دهید. ممکن است نقدهایی بر برخی فعالیتهای این 
لزوم  و  صنفی  شورای  ماهیت  بر  نقد  اما  باشد،  وارد  شورا 
به  دانشجویان،  حقوق  از  پاسداری  برای  نهاد  یک  وجود 
همه  دانشجویی.  معنای  بین بردن  از  با  است  مساوی  واقع 
می دانیم که  پیش برد دیدگاه ها و اهدافی که در سر داریم، 
امکان  دانشجویی  تشکل های  ذیل  تجمیع  و  پیگیری  با 
تحقق بیشتری دارند. اگر کمی واقع گرا باشیم می بینیم که 
و  است  نشدنی  تقریباً  اهدافمان  به  دسترسی  این،  از  غیر 
کسانی  عرصه ی  تشکل ها  سایر  همچنین  و  شورا  عرصه ی 
تشکل ها،  این  هستند.  موجود  وضعیت  منتقد  که  است 
اخیر  در گفت وگوهای  بعضاً  همان کمیته هایی هستند که 
و  حاضر  کمیته هایی  می شود.  صحبت  آن  از  دانشکده  در 
آماده برای فعالیت. تشکل های صنفی و انجمن های علمی، 
به تعبیری کمیته هایی اندکه پیش تر بر پا شده اند و تنها نیاز 
به ترسیم  نقشه ی راه و گام برداشتن در جهت رسیدن به 
تشکل های  دارند.  دانشجویان  کمک  با  دانشجویی،  اهداف 
دانشجویی همان طور که از نامش مشخص است تشکل هایی 
برخی  در  و  مواقع  برخی  در  اما  دانشجویان هستند  آِن  از 
علت  این که  و  تشکل ها  این  دانشجویی بودن  ها،  فعالیت 
شکل گیری این تشکل ها فشار دانشجویان بوده است از یاد 
را  آن ها  دانشجویان  که  می شود  باعث  امر  این  و  رود  می 
خود  از  بیرون  را  دانشجویی  تشکل های  و  ندانند  خود  از 
بدنه ی دانشجویی است که  با حمایت  تنها  احساس کنند. 
تالش تشکل ها برای رسیدن به اهدافشان به ثمر می رسد. 
پس بهتر است اگر نام منتقد بر خود می نهیم، به جای پرواز 
در دنیای خیالی و فضایی، روی زمین و با واقعیت فکر کنیم 

و به دنبال راه هایی برای رسیدن به اهدافمان باشیم.

  

محمد حسینی

	عالم	بی	عمل	به	چه	ماند؟	
								به	زنبور	بی	عسل

ادامه از صفحه ی اول

در  نیم  و  سال  یک  در  ما  که   کاری 
دهه  یک  طی  دادیم  انجام  دانشکده 
 انجام نشده و این یک تغییر اساسی است

یک  به  منجر  که  جلساتی  از  ما 
جلساتی  نه  شود،  برنامه  و  طرح 
وجود  به  ناراحتی  و  خصومت  که 

آورد، استقبال می کنیم 

ساختمان  بودن  قدیمی  به  توجه  با   
هزینه های جاری و روزانه ی دانشکده 
بسیار باالست و گاهی سخت و دشوار 
صورت  ما  سوی  از  اندازی  پس  است 
بگیرد تا بتوانیم اولویت بندی رسیدگی 
به طرح های دانشکده را انجام دهیم

مانند  تشکیالت  مکانیسم  وجود  با   
صنفی  شورای  و  علمی  انجمن های 
بسیار  می تواند  هماهنگی  و  همکاری 
که  هرچند  پذیرد  صورت  راحت تر 
دانشجو  یک  اگر  ندارد  اشکالی  هیچ 
به صورت تکی برای برگزاری برنامه ای 

اقدام کند

به  تبدیل  می تواند  دانشکده  این   
جدید  رشته های  و  شود  پردیس  یک 
و  کیفیت  حفظ  با  طبعا  شود؛  ایجاد 
های  زیر ساخت  باید  که  استانداردها 

آن فراهم شود

درگیر  را  خودش  نباید  دانشکده   
مسائل جاری کند بطوری که از اهداف 

بلند مدت باز بماند

فضای دانشکده بسیار باز است


