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دوشنبه های رو در رو
گزارش دومین جلسه دانشجویان با هیئت رئیسه دانشکده
پیاده سازی و تنظیم:
صبورا سمنانیان

انجمن علمی جامعهشناسی  ،95-94یکی از اهداف
اصلی خود را فعالکردن بدنهی دانشجویی ( فارغ از
هر نوع اندیشه و ایدهای) میداند ،تا آنجا که تمام
برنامهها و اهدافش را به سمتی سوق داده است
که زمینههای فعالیت فزونتر و پویایی خالقانهتر
دانشجویان را فراهم سازد .این هدف از همان اولین
برنامههای انجمن مبنای فعالیت قرار گرفت ،تا جایی
که در برنامهی «بازاندیشی در علوم اجتماعی» با
علمی رفاه و برنامهریزی،
جلب همکاری چهار انجمن
ِ
ارتباطات ،انسانشناسی و علوم اجتماعی اسالمی،
تالش شد گامی به سوی تحقق این هدف برداشته
شود.
بیشک هر فعالیتی ،فضای درخور خاص خودش
را میطلبد .به تعبیر دیگر ،هر محتوایی میبایست
ُفرم شایستهی خودش را داشته باشد .اما این مهم
اغلب در فعالیتهای دانشجویی نادیده مانده است،
انجمن علمی جامعهشناسی اما تالش کرد در برنامهی
«بازاندیشی در علوم اجتماعی» ایدهی تناسب فعالیت
و فضا یا فرم و محتوا را اجرا کند .از همین رو تصمیم
بر آن شد تا این برنامه که بنا بود – چنانکه از
نامش پیداست– به بازاندیشی انتقادی در وضعیت
علوم اجتماعی در ایران اختصاص یابد در البی
اصلی دانشکده که محیط دانشجوییتر ،فعاالنهتر و

آزادانهتری است برگزار شود .با اینهمه انتخاب فضای
البی با مخالفتهای فراوانی از سوی افراد متفاوتی
روبهرو شد که هر یک دالیل خود را برای مخالفت
		
با شکل و فرمت برنامه داشتند.
از عمدهترین دالیل مخالفان این بود که البی دانشکده
در طول سالیان اخیر همواره فضایی برای اعتراضات

چرا تاکنون توجه جدی و
خالقانهای به ابداع فضاهای
جدید نشده و در عوض به تکرار
همان ُفرمها و فضاهای قدیمی که
اصوالً دیگر شوری برنمیانگیزند
قناعت شده است.

عاطفی
بوده و بیشتر مستعد هیجان جمعی و غلیان
ِ
جمعیت است و نمیتواند فضایی مناسب برای
گفتوگویی جمعی باشد .جدا از این نقدها ،جای
این سؤال خالی است که به واقع چرا فضایی چون
البی اصلی دانشکده که یکی از بهترین فضاهای بحث
و گفتوگوی جمعی بین دانشجویان است ،تاکنون
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میزبان نشستهایی مباحثهمحورانهای که در ُحکم
فعالساختن حوزهی عمومی دانشکده باشد نبوده
است؟ چرا حتی خود دانشجویان توجه به چنین
فضاهایی در دانشکده را فراموش کردهاند و اهم
برنامهها و فعالیتها به فضاهای بوروکراتیکشدهی
کالسها و تاالرها و ...محدود شده است؟ به بیان
دیگر ،چرا تاکنون توجه جدی و خالقانهای به ابداع
فضاهای جدید نشده و در عوض به تکرار همان ُفرمها
و فضاهای قدیمی که اصوالً دیگر شوری برنمیانگیزند
قناعت شده است؟
در هر صورت و با وجود مخالفتها و نیز تردیدهایی
که در کار بود برنامهی «بازاندیشی در علوم
اجتماعی» در روز یک شنبه  ۲۹آذر  ،94در فضای
البی دانشکده ،با سخنان دبیر انجمن جامعهشناسی
شروع شد .خوشبختانه پیوسته بر تعداد دانشجویان
توگو افزوده شد ،تا آنجا که
مشارکتکنندهی در گف 
برنامه به مدت بیش از  2ساعت بدون هیچ حاشیهی
قابلذکری ادامه یافت .این گفتگوی جمعی نشان داد
که دانشجویان با وجود اختالفها و تفاوتهاشان
میتوانند در کنار هم حاضر شوند و به بحث و
گفتوگوی جمعی بپردازند و یک فضای مشترک و
یک حوزهی عمومی فعال بسازند.

در اواسط ترم نخست سال تحصیلی  ،95-94تاالر
گفتوگو شاهد انعقاد قراری میان دانشجویان دانشکده
علوم اجتماعی و هیئت رئیسهی این دانشکده بود.
پایان هرماه وعدهی ثابتی شد برای گفتگو
دوشنبهی
ِ
و طرح مطالبات دانشجویانی که مدتها بود از حق
دیدار منظم و شنیدن پاسخ مسئوالن دانشکدهشان
محروم بودند .دانشجویان نیز این وعده و فرصت را
مغتنم شمردند و این گونه بود که آخرین دوشنبهی
آذرماه ،تاالر شهید مطهری میزبان جمع کثیر
دانشجویانی بود که از دقایقی پیش از شروع دومین
جلسه ،به انتظار مسئوالن نشسته بودند .این نشست
از حوالی ساعت  12:45آغاز شد و دو ساعت به طول
انجامید .از هیئت رئیسهی دانشکده دکتر نوربخش
رئیس دانشکده ،دکتر اعتمادیفرد معاون فرهنگی-
دانشجویی ،دکتر محمودیان معاون اداری-مالی ،دکتر
راودراد معاون پژوهشی و دکتر غفاری معاون آموزشی
حضور داشتند .مهمان ویژهی این نشست آقای دکتر
سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران بود.
صحبتها با طرح بحث «تاالر گفتگو» آغاز شد.
آرش فرحیمقدم از امکان استفادهی دانشجویان،
انجمنهای علمی و سایر تشکلها از این فضا صحبت
کرد که همچنان با موانع بسیاری همراه است .در
ادامه پیشنهاد تدوین شیوهنامهی نوینی در رابطه
با این تاالر و تخصیص سهمیهای برای بهره بردن
انجمنهای علمی -دانشجویی از این فضا مطرح شد.
دکتر نوربخش به توضیح کارکرد اولیهی فضای
مذکور پرداخت که در اصل ،اتاق شورای عمومی
اساتید بوده و به دلیل محدودیت این اتاق ،عملیات
ساختمانی توسعه آغاز میشود و در کنار آن نوسازی
هم صورت میگیرد .پس از آن ،اتاق کارکرد برگزاری
جلسات بینالمللی را هم دارا میشود .به گفتهی رئیس
دانشکده باید در نظر داشت که این تاالر در مجاورت
بخش اداری دانشکده قرار گرفته است و در اختصاص

آن به دانشجویان میبایست این نکته را لحاظ کرد .در ادامه به حضور نمایندهی شورای صنفی -به عنوان
فرهنگی دیگر
فعلی تاالر بزرگترین تشکل -در جلسات شورای
وی در ادامه اذعان داشت که شیوهنامهی
ِ
ِ
«وحی ُمنزل نیست» و امکان بررسی مجدد آن دانشکدهها اشاره کرد.
وجود دارد تا از فضاها استفادهی بهینه داشته باشیم.
دکتر اعتمادیفرد توضیحات خود را در ارتباط
دکتر نوربخش در پاسخ دانشجویی که از سهمیهی
تشکلها و انجمنهای علمی پرسید ،گفت شاخصی با بحث اخیر بیان کرد و تأکید داشت که به عنوان
که تا به حال داشتیم در رابطه با جلساتی است که دانشکده ملزم به اجرای مصوبات فرادستی است .در
عنوان «تشکل» در مصوبهی مذکور ارجاع
نیاز به میکروفون گفتوگویی دارد ،بینالمللی است ،ادامه به
ِ
پخش تلویزیونی است ،یا شخصیتهای برجسته مانند داد و خاطرنشان کرد که این عنوان تعریف بخصوصی
وزرا در آن شرکت میکنند؛ و در این مورد تفاوتی دارد؛ به طوری که در حال حاضر «ما سه تشکل
بین درخواستکننده نیست که دانشجو باشد یا عضو بیشتر در این دانشکده نداریم؛ تشکلها بسیج ،انجمن
		
هیئت علمی« :هرکس با این شاخصها بیاید با او اسالمی و انجمن مستقل هستند».
معاون فرهنگی دانشکده جلسهای را در زمانی که
موافقت میشود»
دکتر جمشیدیها تصدی معاونت فرهنگی را داشتند
دانشجوی بعدی که پشت تریبون تاالر مطهری یادآور شد و تصریح کرد در آن جلسه بحث شد «که
رفت پدرام پذیره بود؛ او دو بحث قابل توجه را طرح بزرگترین تشکلی که در بند هفتم آمده ،نمایندهی
کرد .مسألهی اول بحث پنجشنبهها و امکان استفاده بزرگترین تشکل اسالمی دانشجویی ،در دانشگاه
از قرائتخانهی کتابخانه و سایت دانشکدهی علوم تهران کدام است؛ آنجا این بحث مطرح شد که آیا
اجتماعی ،مانند تعدادی دیگر از دانشکدهها بود؛ انجمن مستقل میتواند به عنوان بزرگترین تشکل
پذیره اشاره داشت که این مسأله مطالبهی شمار اسالمی دانشجویی محسوب شود که در بند هفتم
زیادی از دانشجویان است که با شورای صنفی در بیاید و عضو شود؟ و نتیجه نهایتاً این شد که نه؛
روال همان قبلی باشد و اعضا هم طبق روال
میان گذاشته شده است		.
مسئولیت قبلی باشند»			
ِ
درضمن این درخواست ،پیشنهاد حضور و قبول
ِ
دکتر اعتمادیفرد در ادامه بیان کرد« :اسم
دانشجویان برای این روز در ادارهی فضاها مطرح شد.
نمایندگان تشکلهای ذینفع در شورای صنفی ،شوراست .از لحاظ قانونی بحث
بحث دیگر ،حضور
ِ
جلسات شورای فرهنگی بود .پذیره با ارجاع به متن میکنیم و کاری به توافقات شخصی نداریم.
قانون اشاره داشت« :مصوبه  684شورای عالی انقالب به لحاظ قانونی تشکل رسمی ،شورا محسوب
فرهنگی ،که  18/2/90ابالغ شده است ،عیناً ذکر نمیشود ،کانون محسوب نمیشود ،انجمنهای
رسمی ذینفع ،علمی محسوب نمیشوند .اآلن در دانشگاه تهران
تشکل
کرده است که نمایندهی هر
ِ
ِ
مرتبط با موضوع جلسه ،باید در جلسه حضور داشته بزرگترین تشکل رسمی دانشجویی ،انجمن اسالمی
				
باشد و در پرانتز به حق رأی هم اشاره شده است .این است».
مسأله را ما در دانشکده نمیبینیم .اگر قانونی متناقض دانشجویان پرسیدند که تعریف تشکلهای رسمی
در خو ِد دانشگاه وجود دارد بگویید ،اگر نه باید دید از چه منبعی نقل میشود ،که پاسخ واضحی به این
			
چرا این قانونشکنی صورت میگیرد» .این دانشجو سوال داده نشد.

ادامه در صفحه ی دوم

ادامه از صفحه ی اول
پس از آن دکتر محمودیان به امکان حضور
دانشجویان در روزهای پنجشنبه پرداخت .وی ابراز
داشت این امکان ،قابل بررسی و اجرای آزمایشی
جهت سنجش میزان موفقیت آن است؛ این پاسخ با
درخواست دانشجویان مبنی بر درگیر نکردن چنین
مطالباتی در روندهای اداریِ زمانبر مواجه شد.
دکتر نوربخش در این رابطه توضیحاتی افزود .او به
ساعت کار کتابخانه اشاره داشت که پس از مطالبهی
دانشجویان ،تا ساعت  8:45افزایش یافت« :من گفتم
اگر کتابخانه واقعاً بیش از این تقاضا هست ،حتی
 ،10 ،9اشکالی ندارد» .هم چنین اذعان داشت به
دنبال اعتراض یکی از دانشجویان در باب قفلکردن
درب کالسها در پایان روز ،این خواست به دکتر
غفاری منتقل شده و ایشان دستور دادهاند «اگر
دانشجویانی نشستهاند و بحث علمی میکنند و کار
دارند ،از کالس بیرون نکنید ،تا وقتی نشستهاند و کار
علمی انجام میدهند ،بنشینند ،اشکالی ندارد .درب
باقی کالسها را ببندید»		.
رئیس دانشکده اظهار امیدواری کرد که استقبال
دانشجویان از افزایش ساعات کار کتابخانه فزونی پیدا
کند« :کاش روزی برسد که ما کتابخانههایمان تا 12
شب باز باشد .حال اگر  20،30نفر امضا کنند که ما
هر پنجشنبه میخواهیم بیاییم کتابخانه ،قطعاً با هر
هزینهای هست من باز میکنم .کتابخانه و سایت ،اگر
واقعاً یک تعدادی بیایند ،با وجود موانع مالی و اداری
سعی میکنیم به این سمت برویم»

شده در طول دوران مسئولیت خود ،و پس از آن
اعالم مواردی از کمبودها پرداخت .وی بیان کرد به
دنبال ناپدید شدن وسایل دانشجویان در دانشکده،
 16کمد قفلدار در طبقه همکف کتابخانه برای
پیشگیری از این مسأله تعبیه شده است .به گفته
ایشان پس از این اقدام شکایتی مبنی بر مفقود
شدن وسائل مطرح نشده است .مورد بعدی مربوط
به کامپیوترهای بخش جستجو بود که سالها دچار
مشکل بوده؛ با تأمین مالی پنج میلیونی ،چندین
دستگاه کامپیوتر جدید خریداری شده است .مسألهی
دیگر مربوط به سیستم جستجوی کتابخانهایِ کل
دانشگاه تهران است که قدیمی و دچار مشکل است،
در جلسات متعددی این مورد به مسئوالن انعکاس
داده شده اما از زمان مدیریت سابق دانشگاه تا به
حال احتماالً به دلیل موانع مالی ،هنوز حل نشده
				
است.
دکتر بیچرانلو در ادامه به بحث مورد تأکید
دانشجویان ،یعنی منابع کتابخانه پرداخت .او با توجه

سال گذشته  425عنوان کتاب
وارد کتابخانه شد.
در سال جاری ،ما  647عنوان
کتاب فهرستنویسی کردهایم
و برخی دیگر در روند ورود به
کتابخانه است .مبنای خرید
ما لیستهایی است که در
کتابخانه قرار دارد و دانشجویان
نیازهای خود را در آن یادداشت
میکنند .حتی برخی کتابهایی
که هماکنون چاپ نمیشود ،به
صورت افست خریداری شده
است

دانشجوی دیگر که به بیان مطالبات پرداخت سینا
ربیعی بود؛ بجث ربیعی وضعیت کتابخانه و منابع
آن بود .ربیعی اظهار داشت کتابخانهی دانشکده
علوم اجتماعی یکی از فقیرترین کتابخانههاست
و بسیاری از دانشجویان جهت تهیهی کتابهای
مورد نیاز مجبورند به کتابخانههای دیگر و چه بسا
کتابفروشیها مراجعه کنند .او پرسید که اگر به به نامهنگاریهایی که با انجمنهای علمی دانشجویی
شما برای تأمین کتابخانه بودجه نمیدهند ،چرا و هم چنین انجمنهای تخصصی موجود در دانشکده
شما فشاری به مسئوالن باالدستی نمیآورید؟ انجام شده است ،به عدم همکاری این انجمنها در
این دانشجو همچنین به چند میز بزرگ اشاره رابطه با ارسال لیست کتب مورد نیازشان اشاره داشت.
داشت که سابقاً در کتابخانه جهت مطالعه جمعی وی اظهار داشت درمورد بودجه ،با توجه به پردیس یا
موجود بوده و در ابتدای ریاست دکتر نوربخش دانشکده بودن و همچنین تعداد اعضای هیأت علمی و
بدستور ایشان برداشته شده است .نکتهی آخر دانشجویان ،سهمیهبندی وجود دارد؛ «سال گذشته ما
چهار سرویس بهداشتی در کتابخانه بود که ورود از دانشگاه دو میلیون بودجه داشتیم و با تالشهایی
به آنها طبق اعالمیه برای دانشجوها مطلقاً ممنوع که شد مقداری هم از سمت دانشکده تأمین مالی
خوانده شده است .این دانشجو پس از جویاشدن انجام گرفت؛ و با رایزنیهایی که توسط شخص بنده و
علت این امر و در پایان صحبتهای خود ،لیست دانشجویانی پیگیر از جمله مرحوم آرمیتا رمضانی انجام
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هزینهی حدودا ً  4میلیون و هفتصد تومان به هیئت شد» .دکتر بیچرانلو تأکید داشت که دانشجویان
هرزمان لیست کتاب به دانشکده ارائه دهند ،با رایزنی
			
رئیسه تحویل داد.
شخص ایشان جهت تأمین مالی ،خریداری خواهد
				
نفر بعدی که پشت تریبون رفت دکتر بیچرانلو ،رییس شد.
کتابخانه ،بود که به ارائهی گزارشی از اقدامات انجام او در ادامهی گزارش خود افزود« :در سال جاری،

ما  647عنوان کتاب فهرستنویسی کردهایم و برخی
دیگر در روند ورود به کتابخانه است .مبنای خرید ما
لیستهایی است که در کتابخانه قرار دارد و دانشجویان
نیازهای خود را در آن یادداشت میکنند .حتی برخی
کتابهایی که هماکنون چاپ نمیشود ،به صورت
		
افست خریداری شده است»
مدیر کتابخانه درباب فضای فیزیکی اذعان داشت که
کتابخانه محیط استانداردی ندارد و صدا میپیچد و در
اینباره بارها تذکر داده شده« :این مشکل را به عنوان
یک واقعیت می پذیرم» .هم چنین درمورد آلودگی
صوتی ناشی از وجود آبدارخانه در فضای کتابخانه اشاره
داشت« :خواهش کردهام بررسی کنند اگر زیرساختی
در دانشکده وجود داشته باشد که این آبدارخانه منتقل
شود ،ما استقبال میکنیم» .در نهایت ،دکتر بیچرانلو

بیان داشت که در رابطه با سرویسهای بهداشتی،
اطالعیههایی که از گرافیک ویژهی اطالعیههای رسمی
و رایج کتابخانه برخوردار نیستند ،فاقد اعتبارند و قول
پیگیری مجدد این موضوع را داد.
		
نوید قیداری دانشجوی دیگری بود که پشت تریبون
این نشست رفت .قیداری به بحث فقدان فضای
فیزیکی برای فعالیتهای دانشجویی پرداخت« :کانون
بینش ،انجمن علمی دانشجویی توسعه روستایی و
انجمن علمی دانشجویی دانش اجتماعی مسلمین
فضای فیزیکی مناسب در اختیار ندارند .یک عده
از دانشجویان که سالی پنج ،شش اجرای تئاتر و
نمایشنامهخوانی دارند ،برای تمرین و اجرا فضایی در
اختیار ندارند» .دانشجویان از پایین اشاره کردند که
«حتی مجوز اجرا هم ندارند ،برای نمایشنامههایی
که مجوز وزارت ارشاد را دارا هستند ،حتی اجازه
خوانش این نمایشنامهها به آنها اختصاص نمییابد».
قیداری هم چنین به عدم تحقق وعدهها در باره
احداث اتاق نشریات اشاره کرد و افزود« :شش اتاق
در طبقه منفی یک وجود دارد که متعلق به شخص
حقیقی یا حقوقی نیست و برای این کانونها و انجمنها
مناسب به نظر میرسد»		.
این دانشجو پیشنهاد داد که پس از جلسه ،کلید این
اتاقها دراختیار دانشجویان قرار گیرد تا در حالی که
مسئوالن روند اداری انتقال اتاقها را طی میکنند،
دانشجویان مراحل تخلیه و نظافت این فضاها را به عهده
بگیرند که این پیشنهاد با تشویق حضار همراه شد.
پس از آن نامهای از سوی دانشجویان قرائت شد که
در آن ،این مطالبه مکتوب شده بود و نیاز به امضای
رئیس دانشکده و معاونت اداری-مالی داشت که البته
این دو مسئول از امضای نامه در این جلسه امتناع
کردند.
معاونت فرهنگی دانشکده در پاسخ به این مطالبه
گفت در مورد این دو انجمن ما هیچ مشکلی نداریم.
احتماالً ما هفتهی آینده این موضوع را طرح میکنیم
و راه حلی پیدا میکنیم .درمورد کانون بینش هم
طبق قراری که بوده ،باید عملکرد یکساله ارزیابی
شود ،بررسی کنیم تا ببینیم جمعبندی ما چیست.
در ادامه دانشجویان مصر بودند تا نامهی مذکور جهت
تسریع فرآیند ،امضا و درغیر این صورت ،مانع موجود

ادامه در صفحه ی سوم

دانشجویان و برخی اساتید تأمین شد و ماحصل
تمام این تالشها جشن یلدای  94دانشکده علوم
اجتماعی را رقم زد.
یکی از وظایف عمده شورای صنفی ،گسترش فضای
عمومی دانشکده و باال بردن میزان مشارکت بیشترین
تعداد دانشجویان در این فضاست .از پاییز 93
تاکنون و با وقوع اتفاقاتی در دانشکده که به سلسله
نشستهای رسمی و غیررسمیای انجامید ،ما شاهد
شکلگیری خالئی بودیم که به مروز زمان افزایش
مییافت و آن بیصدایی و خاموشی تعداد زیادی از
دانشجویان در جریان این رخدادها بود .دانشجویانی

که نه در جلسات رسمی با حضور رئیس دانشکده و
مدیران گروههای آموزشی سخنی میگویند ،نه در
نشریات دانشکده قلم فرسایی میکنند و نه در بوفه
و نشستهای غیررسمی به اظهارنظر میپردازند.
جمع کثیری که بعضاً سکوتشان دلیل بر عدم
دغدغهمندی نیست بلکه شاید هنوز جایگاه خود را در
فضای دانشجویی نیافتهاند ،با بدنه دانشجویی آشنایی
کمتری دارند و در بسیاری از موارد به عمد و بعضاً از
روی ترس از بیان نظرات خود سر باز میزنند .یکی از
راهها بمنظور دعوت این افراد به کنشگری و مشارکت
در مناسبات دانشکده؛ راهجویی به فضای عمومی

از دل فضای رفاهی و فراغتی است .برگزاری جشن
یلدای امسال به فضای تعاملی گسترده و بیسابقهای
میان دانشجویان مختلف منجر شد ،دانشجویانی که
صرف همیاری و مشارکت در این مراسم گرد هم آمده
بودند .استقبال جمع کثیری از دانشجویان و حتی
شرکت چند تن از اساتید در این جشن ،از پتانسیل
بالقوه چنین مراسمی در جذب حداکثری دانشجویان
و تجربه زیست دانشجویی توسط آنها حکایت میکند؛
پتانسیلی که میتواند در آینده به سمت و سویی
جدیتر و هدفمندتر هدایت شود.

گزارش تصویری جشن شب یلدا دانشکده علوم اجتماعی
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                در ستایش شادی جمعی
                                                                 یا

        چرا باید برگزاری جشن یلدای دانشکده را
                                 مغتنم شمرد؟
سیده سارا حسینی

دانشکدهی علوم اجتماعی ،دوشنبه پیشین ،شاهد
پیدایی مجدد آیینی بود که طی سالهای اخیر از
ساحت آن بالکل حذف شده بود .جشن شب یلدا در
سیامین روز آذرماه پس از وقفهای چهار ساله به همت
شورای صنفی دانشکده و با همیاری تعداد زیادی از
دانشجویان در تاالر ابن خلدون برگزار شد .جشنی
که فارغ از تمام کاستیها و ضعفها و نقصهای
اجرایی ،یک پیام مهم را به همراه داشت؛ میتوان
به دانشجویان اعتماد کرد و ثمر ه آن را دید .بی آنکه
بونقص و کلیشهواری
قصد داشته باشم تصویر بیعی 
از این مراسمو جشنهای مشابه ترسیم کنم و یا اینکه
با منشی کلبیمسلکانه هر نوع کنش جمعی اینچنینی
را از اساس بیهوده و بیاهمیت تلقی کنم ،تنها به
ذکر چند نکته بعنوان تکملهای بر این جشن خواهم
پرداخت.
سال  ،83با تالش دانشجویان فعال در شورای
صنفی دانشکده ،استارت برگزاری آیین شب یلدا زده
شد و این خود مقدمهای بود بر برگزاری و اجرای
چندین مراسم مشابه فرهنگی-فراغتی در فضای
عمومی دانشکده که از میان آنها میتوان به برنامهها

و مراسمی همچون جشن چای ،جشن بوی عیدی
و صبحانه دانشجویی اشاره کرد .این جشنها اما
تفاوتی بسیار مهم با نمونههای مشابه خود که در
فضاهای غیردانشگاهی و حتی خارج از فضای علوم
اجتماعی برگزار میشد ،داشتند؛ اصوالً نفس برگزاری
برنامهای محفلی در دانشکده علوم اجتماعی و تأکید
دستاندرکاران آن بر پرهیز از بوجود آمدن فضایی
فیلم فارسیوار و منحصرا ً کمیک ،مفهوم بزم و شادی
جمعی را معنای دیگرگونهای بخشید .از سال 83
تا  ،90برگزارکنندگان که خود همه از دانشجویان
بودند با گنجاندن برنامههایی چون اجرای تئاتر با
درونمایهای انتقادی و گروتسک ،پخش کلیپ ،نام
بردن از دانشجویان دربند و یا محروم از تحصیل،
حافظخوانی و امثالهم ،سعی خود را بر غنابخشیدن به
محتوای این جشنها قرار دادند .امسال نیز علیرغم
ناآشنایی دانشجویان جدیدالورود برگزارکننده با
سنتهای این جشن در دانشکده و نحوه گرداندن آن،
باز هم شاهد برنامههایی از این دست بودیم .از بین
آنها میتوان به حافظخوانی ،اجرای موسیقی سنتی
توسط دانشجویان (که بعد از سالها شاهدش بودیم)،
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گفتگوی صمیمانه با دو تن از کارکنان دانشکده و ذکر
نام و یاد همدانشکدهایهایی که اکنون به هر دلیل
میان ما نیستند ،اشاره کرد.
امسال ،دانشکده بعد از گذشت زمانی حدودا ً
چهارساله شاهد برگزاری جشن یلدا بود .این بدان
معنی بود که آخرین نسلی که شاهد برگزاری این
آیین بودند ،فارغالتحصیل شده بودند ،هیچ تجربه
مستقیمی از برگزاری این مراسم در دانشکده نزد
دانشجویان جدیدالورود این سالها وجود نداشت و
نتیجتاً تصویر بسیار مبهمی از چگونگی برگزاری این
مراسم در اذهان دانشجویان ایجاد شده بود .عالوه
بر این ،تأمین مالیای از جانب دانشکده صورت
نمیگرفت و بالطبع مدیریت هزینهها نیز بر دوش
برگزارکنندگان بود .برپایی جشن اما در نهایت در
روزهای منتهی به اواخر آذر کلید خورد .تعدادی از
دوستانمان در شورای صنفی عهدهدار آن شدند و
در کنار آنها چندین نفر از دانشجویان ،بصورت کام ً
ال
خودجوش ،مسئولیت برگزاری و اجرای آن را متقبل
شدند .طرحها و پیشنهادات ظرف مدت کوتاهی
جمعآوری و به شور گذاشته شد ،هزینهها با کمک

سر را ِه استفاده از فضاهای دانشکده به صورت
شفاف بیان شود .این دو مسأله تا پایان جلسه به
انحاء مختلف و از زبان شمار کثیری از دانشجویان
خطاب به هیئت رئیسه مطرح شد؛
مسائل قابل توجه دیگری نیز در خالل گفتوگوهای
دانشجویان و هیئت رئیسهی دانشکده علوم اجتماعی
مطرح شد؛ از جمله احضار تنی چند از فعاالن صنفی
دانشگاه تهران به کمیتهی انضباطی در روز یکشنبه
 29آذر؛ «پیام دانشجویانی که دیروز به طور جمعی
همراه احضار شدگان به کمیته انضباطی مراجعه
کردند کام ً
ال روشن بود؛ برای مسائل صنفی یا کسی
احضار نمیشود ،یا تکتک دانشجویان دانشگاه تهران
احضار میشوند .یا کسی حکم نمیخورد ،یا تکتک
دانشجویان دانشگاه تهران حکم میخورند .از این
تاریخ به بعد برای هر احضار صنفی ،هیچکس تنها
به کمیته رجوع نمیکند .همهی ما امروز همراه هر
دانشجویی خواهیم بود که بخواهد به دلیل مسائل
صنفی به کمیته احضار شود» .این سخنان دبیر
شورای صنفی با تشویق دانشجویان و تأیید رئیس
دانشکده و تأکید بر حمایت و پیگیری مسالهی
دانشجویانی که به این دلیل به کمیته احضار شوند،
همراه شد .در این میان مسعود قدیمفالح به ذکر
انتقاداتی از نحوهی برخورد دکتر نوربخش با دانشجو
و همچنین اعتراض به غیرقانونی بودن نامهی احضار
خود به کمیتهی انضباطی پرداخت.
در ادامهی جلسه ،دانشجویان به طرح سؤاالتی از
معاون فرهنگی دانشگاه تهران پرداختند .از جمله این
سؤال که آیا مجوز ندادن به کانون تئاتر و موسیقی با
بهانهی فقدان فضای فیزیکی ،امری قانونی به حساب
می آید یا خیر.
همچنین آریا محسنیمطلق با حضور در
جایگاه ،خطاب به هیئترئیسه بیان داشت که در
سیاستگذاریهای کالن شاهد ارادهای نیست که
روالهای غیرقانونی سابق اصالح شوند و فضاهای
غصب شده بازگردند .او به ذکر نمونهای از معاونت
فرهنگی سابق ،دکتر جمشیدیها ،پرداخت که برای
احیای جامعه فرهنگی – که با روالی غیرقانونی
تعطیل شده بود -مطالبهی هزار امضا از سطح
دانشگاه را داشتند« :خواستهای که آشکارا یک
مانعتراشی بروکراتیک بود .چرا برای احیای کانونی
که قانونی تأسیس شده چنین فرایندی را مجبوریم
پیش بگیریم .اگر قرار باشد دانشگاه به دنبال احیای
فضای فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی باشد باید
امنیت دانشجویان را هم تأمین کند .بحث احضارها
در ارتباط مستقیم با معاونت فرهنگی است»
بامداد الجوردی نیز خطاب به دکتر سرسنگی بیان
داشت« :کارشناسانی در حلقه اطراف شما هستند
که نگاه امنیتی سابق را تداوم می بخشند و این
نگاه ،با رویکرد فرهنگیای که از شما سراغ داریم
تداخل ایجاد کرده است» وی ،مانند چند دانشجو
که پیشتر مطرح کرده بودند ،به متن احضاریهها

اشاره داشت و آنها را مغایر قانون خواند .هم چنین
در ادامه ،از بی عدالتی در اعطای مجوز برای دعوت
		
مهمانان برنامهها صحبت کرد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اذعان داشت در
دانشگاه تهران هیچ کس بخاطر فعالیت صنفی و
انتقاد از نقائص موجود به کمیتهی انضباطی احضار
نمیشود .این کالم با اعتراض دانشجویان و یادآوری
احضارهای سه روز قبل ،و همچنین روزهای پیش
از آن مواجه شد .دکتر سرسنگی در پاسخ خواهش
کرد اگر کسی با احضارهایی به این علت روبرو
شده است ،به دفتر معاونت فرهنگی جهت پیگیری
موضوع مراجعه کند .او مجددا ً تاکید داشت در مدتی
که از تصدی این سمت توسط او میگذرد ،هیچ

پس از چانهزنیهای بسیار،
رئیس دانشکده پذیرفت که تا
تاریخ  15دیماه  ،1394پاسخ
قطعی و نهایی را به این مطالبهی با
سابقهی دانشجویان ،اعالم کند.
به دنبال این وعده ،دانشجویان
درخواست کردند که دستکم
یک نفر از شورای صنفی در این
جلسات حضور داشته باشد که
این درخواست با پاسخ «قطع ًا»
دکتر نوربخش و تشویق حضار
به نتیجه رسید.

نمایندگان دانشجویان
که در آن با ِر بیشتر بر دوش
ِ
در نظر گرفته شده و در انتظار تصویب در شورای
فرهنگی دانشگاه است« :ما امیدواریم شوراهای
ِ
فرهنگی با ترکیب جدید تشکیل شوند ،نمایندهی
کانونها ،انجمنها و نشریات حتماً باشند که
بتوانند نقطهنظراتشان را در شورای فرهنگی هم
			
منتقل کنند».
ِ
در انتها ،دکتر سرسنگی به علت حضور خود در
جمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی پرداخت و
اذعان داشت تنها به دلیل درخواست دکتر نوربخش
احتمال طرح مطالبات فرهنگی از سوی
مبنی بر
ِ
دانشجویان در این جلسه حاضر شده و بحث کمیته
انضباطی مطرح نبوده است.
پایان جلسه ،در حالی که هیئت رئیسه قصد
در
ِ
ترک تاالر مطهری را داشتند ،دانشجویان با ِر دیگر
اعالم کردند که از پاسخ مسئوالن امر در رابطه با
اتاقهای طبقه منفی یک قانع نشدهاند و همچنان
ِ
وضعیت بالتکلیف تا دقایقی
در انتظار پاسخاند .این
به طول انجامید و با تجمع دانشجویان در مقابل در
و سردادن شعا ِر «مشکل ما صنفیه ،بیقانونی کافیه»
ادامه یافت .در نهایت ،پس از چانهزنیهای بسیار،
رئیس دانشکده پذیرفت که تا تاریخ  15دیماه
 ،1394پاسخ قطعی و نهایی را به این مطالبهی با
سابقهی دانشجویان ،اعالم کند« :میگویند طوالنی
شده ،ما میخواهیم مطمئن شویم زود جواب
میگیریم؛ من عرض کردم تا پانزدهم با نظر مساعد
بررسی میکنیم ،جواب را میگوییم؛ اگر هم مخالفت
کردیم آن موقع شما هرکاری میخواهید بکنید؛
انشاءاهلل حل میکنیم»				
به دنبال این وعده ،دانشجویان درخواست کردند که
دستکم یک نفر از شورای صنفی در این جلسات
حضور داشته باشد که این درخواست با پاسخ «قطعاً»
دکتر نوربخش و تشویق حضار به نتیجه رسید .دکتر
نوربخش تأکید داشت« :درمورد هر انجمن یا کانونی
که میخواهیم صحبت کنیم نمایندهشان را دعوت
میکنیم»

کس بخاطر فعالیت صنفی در دانشگاه به کمیته
			
احضار نشده است.
ادامهی گفتگوهای دکتر سرسنگی و دانشجویان
به بحث روز قبل و تحصن چندین ساعتهی فعاالن
دومین نشست دانشجویان دانشکدهی علوم
صنفی مقابل ساختمان ریاست دانشکده گذشت.
سرسنگی در پاسخ به دانشجویانی که به حضور اجتماعی با هیئت رئیسه ،پس از دوساعت بحث و
مأموران حراست دانشگاه ،نیروهای امنیتی و لباس گفتوگو به پایان رسید .اهم مطالبات مطرح شده
شخصیها در روز تحصن و تهدیدهای صورت گرفته در این جلسه بحث استفادهی تشکلهای دانشجویی
معترض بودند ،گفت« :هیچ کس دیروز برای دوستان از تاالر گفتوگو ،حضور نمایندگان دانشجویان در
شما که آمدند شعار دادند یک ذره مزاحمت ایجاد جلسات شورای فرهنگی ،باز بودن دانشکده در روزهای
نکرد» .این ادعا اعتراض شدید دانشجویانی را پنجشنبه ،رسیدگی به وضعیت منابع و فضای فیزیکی
برانگیخت که مستقیماً مورد تهدید و ارعاب نیروهای کتابخانه و تخصیص اتاق به کانون بینش و دو انجمن
				
امنیتی قرار گرفته بودند و منجر به ذکر نمونههای علمی بود.
این ارعاب از سوی آنها شد.
امید است با تحقق وعدههای مسئوالن دانشکده و
		
«درمورد کانونهای فرهنگی قطعاً سیاست ما تداوم همت و پیگیری دانشجویان ،در مرحلهی اول
حمایت است» سرسنگی با ابراز این موضع ،به در تاریخ پانزدهم دیماه و پس از آن ،در جلسات آتی
هفتهی کانونها و جشنوارهی کانونها (ترنج) اشاره با هیئترئیسه ،نتایج این تالشها را به چشم دیده
کرد که در دو ماه آینده برقرار خواهد بود .معاون شود .باشد که به مرور ،شاهد دمیده شدن روحتازهای
فرهنگی دانشگاه در ادامه به ترکیب شورای فرهنگی بر پیکر دانشکدهمان باشیم.
ِ
اشاره داشت و از آییننامهی جدیدی صحبت کرد

صدای دانشجو شنیده شد

خالصه ای از آنچه در جلسه ی چهارشنبه ی  فعاالن  صنفی با ریاست دانشگاه تهران گذشت
پیاده سازی و تنظیم:
صادق سلطانی

جریان از آنجا آغاز شد که در روز شنبه  ۲۸آذر  ۱۳۹۴چندنفر از فعاالن صنفی دانشگاه تهران به کمیته ی انضباطی فراخوانده شدند.
دانشجویان جهت اعالم حمایت ،تصمیم گرفتند جمع ًا این دانشجویان را تا کمیته همراهی کنند .روز یکشنبه  ۲۹آذرماه از حوالی ساعت یازده
دانشجویان همراه دوستان احضارشده شان وارد ساختمان فوالد شدند و در دفتر مسئول کمیته انضباطی حضور یافتند و اعتراض خود به این
احضارها را اعالم کردند.
پس از آن دانشجویان به سمت ساختمان آموزش دانشگاه تهران حرکت کردند .آنان خواستار صحبت با دکتر نیلی ،رییس دانشگاه تهران ،بودند.
دانشجویان پس از مدت ها انتظار جهت دیدار با دکتر نیلی ،شعارهایی از جمله «مشکل ما صنفیه ،بی قانونی کافیه»« ،صندلی رو رها کن ،فکری به
حال ما کن»« ،رئیسمون نیلی شد ،دانشگاهمون پولی شد» سر دادند.
پس از صحبت های بسیا ِر نماینده های دانشجویان با دکتر نیلی ،وی سرانجام قبول کرد که چهارشنبه  ۲دی  ۱۳۹۴از ساعت  ۱۵در تاالر عالمه
امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران حاضر شود و مطالبات صنفی دانشجویان را بشنود .در نهایت پس از حدود پنج ساعت تحصن دانشجویان
به پایان رسید.
ی ی نانیاب

پس از تجمع صنفی  29آذر دانشجویان قرار بر
این شد که چهارشنبه  2دی در تاالر عالمه امینی
جلسهای پیرامون همین مطالبات میان دانشجویان و
دکتر نیلی ،رئیس دانشگاه تهران ،و معاونان وی برگزار
شود .جلسهای که دانشجویان برای تشکیل آن ماهها
تالش کرده بودند تا سرانجام بتوانند صدای خود را به
گوش مسئوالن دانشگاه برسانند .پس از خوشامدگویی
دکتر نیلی به دانشجویان ،فرهاد عواطفی پشت
تریبون قرار میگیرد و صحبتهای خود را با این
پرسش آغاز میکند که چرا در خوابگاههای دانشگاه
تهران مستقل از معاونت دانشجویی ،معاونت فرهنگی
وجود ندارد و در ادامه اضافه میکند شخصی که از
دوهفته قبل به عنوان مسئول فرهنگی در خوابگاهها
معرفی شده است با دانشجویان دچار تنش شده است.
عواطفی از علت تعطیلی و عدم امکان استفاده از
خانه فرهنگ و هنر ،تاالر الغدیر در خوابگاه پسران
و همچنین اختصاص سینمای کوی پسران به جهاد
دانشگاهی میپرسد و صحبتهای خود را با اشاره به

فرآیند طوالنی اخذ مجوز برای برگزاری برنامههای
فرهنگی دانشگاه به پایان میرساند .سپس یکی دیگر
از دانشجویان به صحبت درباره وضعیت محیطزیست
دانشگاه پرداخت و از مسئوالن دربارهی وجود طرح
و نقشه جهت پیادهسازی عملیات مرمت پرسید.
او از لزوم ارائهی این گونه طرحها به مجامع علمی
دانشجویی و نقد آنها توسط اساتید و دانشجویان
صحبت به میان آورد و خواستار بکارگیری دانشجویان
و تعامل آنها در اجرا و طرحریزی این گونه برنامهها
شد .در ادامهی جلسه احسان محمدی در جایگاه
قرار گرفت و صحبتهای خود را با بیان مغایرت
بخشنامههای ارسالی صندوق رفاه و آییننامه کلی این
صندوق آغاز کرد .محمدی در این قسمت عیناً بندی
از آییننامه صندوق رفاه درباره دانشجویان سنواتی را
قرائت کرد« :نرخ اجارهبهای خوابگاه دانشجویانی که
به دلیل طوالنی شدن مدت تحصیل متقاضی استفاده
از خوابگاه میباشند تا سقف سه نیمسال تحصیلی در
صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد و به صورت پرداخت
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نقدی در ابتدای هر نیمسال بدین صورت محاسبه
میگردد« :نیمسال اول  50درصد ،نیمسال دوم
 100درصد و نیمسال سوم  150درصد» .محمدی
میگوید بخشنامهای که برای دانشگاه ارسال میشود
با بخشنامه فوق مغایرت دارد و در آن نیمسال اول به
جای  50درصد  100درصد ،نیمسال دوم به جای
 100درصد  150درصد و نیمسال سوم به جای 150
درصد  200درصد محاسبه میشود .محمدی اضافه
میکند که این مقدار پول از دانشجویان سنواتی
اخذ شده است و این دانشجویان هم فارغالتحصیل
شدهاند .او در ادامه صحبتهایش میگوید طبق
آییننامه صندوق رفاه دانشجویان تا پایان ترم برای
پرداخت اجارهبها فرصت دارند؛ پس چرا ما دانشجویان
در دانشگاه تهران باید این پول را تا ساعت یازده شب
واریز کنیم .محمدی از مسئوالن دانشگاه خواست تا در
برابر افزایش سالیانه نرخ تغذیه و اجارهبها که از سوی
صندوق رفاه اعمال میشود مقاومت نشان بدهند و
در پایان صحبتهایش ،خواستار تشکیل دو کمیته

حقوقی و مالی متشکل از دانشجویان و کارکنان برای
رسیدگی به تخلفات مالی در دانشگاه شد .پس از آن
سارا حسینی از نبود درمانگاه در کوی پسران سخن
به میان آورد و از مسئوالن پرسید که چرا وقتی برای
رسیدگی به معضالت درمانی دانشجویان درمانگاهی
وجود ندارد در کوی پسران رستوران تأسیس میشود.
او درباره نرخ باالی ویزیت در درمانگاه شانزدهآذر
گفت و در ادامه وضعیت اسفناک بهداشت در خوابگاه
چمران را معلول تعدیل خدمه در این خوابگاه
دانست .حسینی صحبتهایش را با بیان کمبود
سرویسهای بهداشتی و حمامها و فرسودهبودن
همین تعداد محدود در خوابگاهها به پایان رساند.
در ادامه این جلسه ،نسترن انوشا به کنترل بیش از
حد و نگاه امنیتی حاکم در خوابگاهها انتقاد کرد و
گفت وقتی هر دانشجوی دانشگاه تهران حق دارد
تا ساعت یازده شب از امکانات پردیس مرکزی
مثل کتابخانه استفاده کند ،من به عنوان دانشجوی
خوابگاهی محکومم که تا ساعت نه و نیم شب خودم
را به خوابگاه برسانم .او از شیوه برخورد مسئوالن
خوابگاه با دانشجویان و خانوادههای آنها انتقاد کرد
و در ادامه گفت وجود چنین رفتارهایی در کنار
امنیتیکردن خوابگاهها و نظارت بیش از حد بر
ورود و خروج دانشجویان باعث ایجاد تنش و استرس
برای دانشجویان میشود .انوشا در بخش دیگری از
صحبتهایش به هزینهای که از دانشجویان مهمان
در خوابگاهها دریافت میشود اشاره کرد و از مسئوالن
پرسید که این هزینه در قبال کدام خدمات باید
پرداخت شود .او در پایان صحبتهایش از دکتر نیلی
خواست تا درباره قوانین سختگیرانه و غیرضروری
خوابگاهها تجدیدنظر صورت پذیرد .دانشجوی دیگر
به نام قربانی ،از
د ا نشجو یا ن
خوابگاه متأهلین،
صحبت ها ی
خود را با بیان
کمبود نماینده
از خوابگاههای
متأهلین آغاز کرد
و از نبود سرویس
ایاب و ذهاب
برای دانشجویان
خو ا بگا ه
سعادتآباد انتقاد
کرد .او سپس
وضعیت
به
اقتصادی نابسامان دانشجویان متأهل اشاره کرد و
تحتفشاربودن آنها را ناشی از تصمیمات نادرست
برخی از مسئوالن دانست .او در بخش بعدی
صحبتهایش خواستار گسترش خوابگاه برای
متأهلین و بهبود کیفی خوابگاههای موجود شد و در
پایان ،از عدم حضور دکتر نیلی در جلسات دانشجویی
انتقاد کرد .مسعود ساالری دانشجوی بعدی بود که
به بیان برخی از مشکالت رفاهی دانشجویان مانند
کمبود ماشین لباسشویی در خوابگاه چمران و

نبود آبِ گرم در مقاطعی از روز در این خوابگاه و
همچنین چکهکردن آب شوفاژها در خوابگاه پسران
پرداخت .ساالری سپس از وضعیت نامناسب تغذیه
و اینترنت در دانشگاه صحبت کرد و به پولیشدن
سرویسهای دانشگاه و مقاومت دانشجویان در این
زمینه اشاره کرد .در ادامه پدرام پذیره به انتقاد از
سیاست بومیگزینی در دانشگاه پرداخت و توجیهاتی
مثل افتتحصیلی دانشجویان خوابگاهی و همچنین
افزایش آمار مهاجرت را بیاساس و غیرموجه خواند.
او اشاره کرد که بیشترین میزان مهاجرت در کشور
مربوط به کارگران است نه دانشجویان .پذیره در ادامه
گفت که شرایط بومیگزینی شامل پردیسهای پولی
نمیشود و دانشجویانی که این هزینه را میپردازند
میتوانند در دانشگاههای مربوطه تحصیل کنند .در
ادامه سینا ملکی در ابتدای صحبت خود ،بندی از
قانوناساسی را قرائت کرد که طبق آن تشکیل
اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سالح به شرط
آنکه مخل مبانی اسالم نباشد بال مانع است .ملکی از
بیتوجهی مسئوالن به این بند از قانوناساسی گله
کرد و گفت« :بعد از تجمع  18بهمن کمیته انضباطی
با خانواده برخی از دانشجویان تماس میگیرد و به
آنها هشدار میدهد که فرزندانشان در جلسه 29
بهمن که به صورت قانونی برگزار میشده است
شرکت نکند» .ملکی در ادامه میگوید که پس از
تجمع  16آذر هم باز شش دانشجو به کمیته انضباطی
احضار میشوند .وی در ادامه احضارشدن دانشجویان
به دلیل پیگیری خواستههای اولیهشان را محکوم کرد
و در پایان ،از مسئوالن خواست تا با دانشجویان در
روند تصمیمگیری درباره دانشگاه تعامل داشته باشند.
سپس حسام حسینزاده پشت تریبون ایستاد و به

صحبت پیرامون این موضوع پرداخت که از سال 78
تا  91آییننامه شوراهای صنفی یک آییننامه واحد
بود که در سال  91آییننامهای جدید تصویب شد.
حسینزاده در ادامه به پارهای از نواقص آییننامه فعلی
اشاره میکند و میگوید« :در آییننامهی سابق تعداد
اعضای شورای مرکزی شورای صنفی با توجه به تعداد
دانشجویان آن واحد دانشگاهی تعیین میشده است؛
اما در آییننامه فعلی این اختیار با معاونت مربوطه
است که تصمیم میگیرد تعداد اعضای شورای مرکزی
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شورای صنفی چند نفر باشد .یکی دیگر از بندهایی
که در آییننامه فعلی حذف شده است و هیچ بندی
متناظر با آن اضافه نشده است بحث بودجه و اعتبارات
شورای صنفی است .همچنین در آییننامهی جدید
حق پیگیری مسائل مربوط به خوابگاهها از شورای
صنفی دانشکدهها گرفته شد که این باعث ایجاد فشار
سنگین بر دوش شورایصنفی خوابگاهها شده است».
اما گل سر سبد آییننامه فعلی بندی است که بر طبق
آن فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خارج
از وظایف اعضای شورا میباشد .حسینزاده میگوید
در واقع این بند در حکم تعطیلی شوراهای صنفی
میباشد و در ادامه به لزوم ایجاد کمیتهای متشکل
از دانشجویان و مسئوالن برای تصویب آییننامه
جدید اشاره میکند .او در پایان خواهان بازگشایی
دوباره شورای صنفی مرکزی شد و خاطرنشان
کرد که تا زمان بازگشایی شورای صنفی مرکزی
نباید هیچ قانون ،آییننامه و هر چیز دیگری که به
زندگی دانشجویان مربوط میشود تصویب شود؛ چرا
که دانشجویان نمایندهای ندارند و این قوانین را به
رسمیت نمیشناسند.
بعد از صحبتهای حسینزاده بخش اول جلسه به
اتمام رسید و بخش دوم با صحبتهای آزاد محمدی
دبیر شورای صنفی خوابگاه ها آغاز شد .محمدی از
لزوم ایجاد خوشبینی در تعامل میان دانشجویان
و اساتید گفت و در ادامه ،برخی از مشکالت
خوابگاههای دانشجویی را بیان کرد و در پایان،
خواستار آگاهی دانشجویان از روند تصمیمگیری در
برنامه بعدی دانشگاه شد .دکتر نیلی در همان ابتدای
صحبتش به این نکته اشاره کرد که ما مسئوالن به
دانشگاه و دانشجویان نگاه امنیتی نداریم و دانشجو
را تهدید نمیدانیم.
او در ادامه بودجه
محدود دانشگاه را
یکی از موانع عدم
گسترش و تجهیز
خدمات رفاهی در
دانشگاه دانست .پس
از این مقدمه کوتاه
دکتر نیلی نوبت
به دکتر سرسنگی
سرسنگی
رسید.
ا ز محد و د یت
ز یر سا خت ها ی
فرهنگی در دانشگاه
گفت و در ادامه از
تالش مسئوالن برای گسترش فضاهای فرهنگی خبر
داد .سپس دکتر اسماعیلی از فرسودهبودن ساختمانها
و تأسیسات دانشگاه صحبت به میان آورد و اشاره
کرد که فضاهای کوی در اختیار پیمانکار میباشد
و دانشگاه سعی میکند که پیمانکاران برجسته و
خبره را در این زمینه انتخاب کند .در بخش پایانی
این جلسه دکتر نیلی از بازگشایی شورای صنفی در
صورت نبود منع قانونی خبر داد که میتوان گفت
بزرگترین دستاورد این جلسه برای دانشجویان بود.

