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اخبار دانشگا هها

شورایهای صنفی در آرزوی بازگشایی
«حوال��ی س��الهای  1375دانش��جویان پلیتکنی��ک
(امیرکبیر) جرقه اولیه تاس��یس شورای صنفی دانشگاهی را
زدند» .این چیزی است که فعاالن س��ابق دانشجویی درباره
این شورا میگویند .آنها اعتقاد دارند سال  77اولین شورای
صنفی در دانشگاه علم و صنعت تاسیس شد؛ شورایی که برای
پیگیری مسائل صنفی دانشجویان ش��روع به فعالیت کرد و
پس از مدتی به نهادی سراس��ری تغییر کرد و همه مرزهای
دانشگاهها را درنوردید .سلف ،بوفه ،خوابگاه ،برگزاری مراسم

فارغالتحصیلی از ابتداییترین مسائل رفاهی بود که روزهای
اول در این شوراها مطرح میشد اما پس از سال  ،84همزمان
با افزایش احضار دانش��جویان به کمیت��ه انضباطی و تعلیق
آنها ،نقض حقوق تحصیلی دانش��جویان نی��ز زیرمجموعه
فعالیتهای شوراهای صنفی ش��د .بعد از همهگیر شدن در
همه استانها مسووالن دانشگاه نس��بت به نهادی که مدافع
حق دانشجو بود حساس شدند .اتفاقی که سال  91افتاد باعث
شد یکی یکی شوراها منحل شوند .آییننامه شورای صنفی

دانشگاه

ایالم

اراک

یزد

وضعیت شورای صنفی
شورای صنفی این دانشگاه از سال  87منحل شده است .این شورا سالها پیش از  86هم تعطیل بود ،اما فشار دانشجویان باعث شد تا در این سال بازگشایی شود .با این حال به
گفت ه دانشجویان این شورا هم از طرف مسووالن تحمل نشد و شورای صنفی یکی از مسووالن دانشگاه را متهم به سوءاستفاده از قدرت علیه دانشجویان میکرد .این موضوع به
دنبال حمل ه یک پسر به یکی از دختران دانشجو شدت گرفت .با وجود اخطارهای شورای صنفی به این فرد ،که همیشه اطراف خوابگاه دانشجویی دختران پرسه میزد ،هیچ
برخوردی با وی صورت نمیگیرد و پس از حمله به این دختر دانشگاه از این دانشجو حمایتی نمیکند .شورای صنفی این دانشگاه اعتقاد داشت که بعضی از مسووالن دانشگاه در
انجام وظایف خود کوتاهی میکنند و به این دلیل تالشی نمیکنند که شورای صنفی را در چشم اکثر دانشجویان بدنام کنند .این موضوع به اختالفات دامن زد و شورای صنفی
تعطیل شد .همچنین محل خوابگاه دختران دانشگاه ایالم به داخل دانشگاه تغییر کرد .تاکنون هیچ خبری از بازگشایی دوباره این تشکل دانشجویی در دانشگاه ایالم نیست و
مسووالن پاسخ مثبتی به درخواستهای دانشجویان ندادهاند.
از سال  89شورای صنفی این دانشگاه تعطیل شده است .دانشجویان این دانشگاه اعتقاد دارند که جرق ه اولیه تعطیلی این دانشگاه ،به ماجرایی برمیگردد که سال  88رخ داد .با
جدا کردن بوف ه دختران و پسران دانشجویان اعتراض شدیدی به این فرآیند کردند .آنها اجاز ه این جداسازی را به دانشگاه ندادند و حد فاصلی را که ایجاد شده بود از بین بردند.
در ادامه ،دانشگاه هم به این بهانه و هم به بهان ه اینکه انجمن اسالمی این دانشگاه از کاندیداهای شورای صنفی حمایت کرده و کار سیاسی میکند ،شورای صنفی این دانشگاه را
تعطیل کردند و تاکنون انتخابات شورا صنفی در این دانشگاه برگزار نشده است اما دانشجویان این دانشگاه میگویند در سال جاری با پیگیریهای بیشتری برای این بازگشایی
تالش خواهند کرد.
شورای صنفی دانشگاه یزد هم در سال  1387منحل شد ،دانشگاه یزد کالسی دارد که قبل از سال  87اتاق شورای صنفی بوده است .اتاقی که حاال به جای برگزاری جلسات شورا،
محل درس و بحث است .پس از آن سال ،دانشگاه در یک تقاضای غیرقانونی از اعضای شورای صنفی در روند عمل شورا اختالل ایجاد کرد .دانشگاه به اعضای شورای صنفی دستور
داد تا انتخابات شورای صنفی نه به صورت دانشکدهای که در آییننامه آمده است بلکه به صورت مجتمعی برگزار شود .یعنی دانشجویان مجتمع علومهای مختلف ،مجبور شدند
انتخابات شورای صنفی را به صورت مجزا برگزار کنند .دانشجویان که با این روند مخالف بودند ،انتخابات جدید را برگزار نکردند و دانشگاه هم با اینکه موظف است در صورت
برگزار نشدن انتخابات ،خود این مسوولیت را به عهده بگیرد ،از انجام این کار سر باز زد.
حاال بعد از این چند سال دانشجویان ازچند ماه پیش برای پیگیری بازگشایی شورای صنفی ،تالش زیادی کردند .اما با موانع زیادی مواجه شدند .شهبازی ،دانشجوی دانشگاه
یزد در این باره میگوید :برای درخواست برگزاری انتخابات شورای صنفی چند نفر از دانشجوهای فعال ،پیگیریهایی انجام دادند اما معاون دانشجویی به آنها گفت که باید ابتدا
هیاتموسس تشکیل دهند .او همچنین اعالم کرد که هم ه این درخواستکنندگان از یک طیف سیاسی مشخص هستند .برای همین به آنها توصیه کرد از طیفهای مختلف
فکری در بین آنها وجود داشته باشد .این در حالی است که شورای صنفی ،احتیاجی به هیاتموسس ندارد و با این توجیه درخواست بچهها را رد کردند.
او ادامه داد :رئیس دانشگاه خردادماه ،از دانشجویان خواسته است تا تغییر آییننام ه شورای صنفی در وزارت علوم صبر کنند و فعال صحبتی از انتخابات به میان نیاورند.

بازگشت رشتههای حذف شده اقتصاد به دفترچه کنکور
با تغییر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه در سالی که گذشت ،رشتههای حذف شده از این
رشته به دفترچه انتخاب رشته کنکور امسال بازگشتند .از سال هیچ دانشجویی در گرایش اقتصاد
کشاورزی و صنعتی پذیرفته نشد .همچنین بعد از  2س��ال این اولین بار است که دانشگاه عالمه به
جای نیم ترم دوم تحصیلی ،مهر ماه به پذیرش دانشجو اقدام کرده است.

تریبــــــونآزاد

در وزارت کامران دانشجو تغییر کرد و قدرت عمل آنها را به
حدی کاهش داد که بس��یاری از آنها دیگر قادر به برگزاری
انتخابات نشدند .برای بسیاری دیگر از شوراها نامه دستوری
تعطیلی آخرین مرحلهای بود که میتوانست اتفاق بیفتد .در
برخی موارد روسای دانشگاهها آنقدر به تعلیق این نهاد اصرار
داشتند که حتی اتاق شورای صنفی را تغییر کاربری دادند تا
هیچ اثری از آن باقی نماند .در ادامه نمونهای از این دانشگاهها
که سالهاست از شورای صنفی بیبهرهاند میآید.
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