
 شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو»32در هم صدایی با «بیانیه ی بیش از 

 تشکل صششنفی دانشششجویی از شششهرهای۳۲ مت زیر بیانیه ای ست که به  مناسبت «روز دانشجو» منتش شده و توضیح پراکسیس:
مختلف کشور آن را امضششاء کرده انششد. در دوره ای کششه دولششت تهیششدات مختلفششی را جهششت سیاسششت زدایی از عرصششه های عمششومی
هه آن گویای آن هستند کششه درسششت در همیشن دوره مطالبششات همچون دانشگاه طراحی و اجرا می کند، این مت و امضاهای همرا
هی دانشجویان ماهیتی سیاسی به خود گرفته و به این اعتبار مرزگذاری بین فعالیت صنفی و فعششالیت سیاسششی در دانشششگاه صنف
بیش از هر زمانی بی معنا گشته است. زیرا بیان و تحصیل مطالبات  تشکل های صنفی دانشجویی، حتی مطالبشاتی در ارتبشاط بشا
غششذا و خوابگششاه، به طششور اجتناب ناپششذیری بایششد از مسششیر سششازمان دهی مقششاومت علیششه هجمه ی خصوصی سششازی و سششازوکارهای
کالیی سازی به سپهر دانشگاه حاصل شود، هجمه ای که با سازوکارهای کم وبیش مشابه علیه سششایر سششپهرهای اجتمششعی نیششز در
جریان است. هم چنان که اعتاض به سازوکارهای گوناگون تبعیض جنسیتی در سپهر آموزش ماهیت مقاومتی علیه سیاست های

هیمردسالرانه و جنسیت زده بر کلیت جامعه را به خود می گیرد. در نتیجه، در چنین وضعیتی تشکل   یابی دانشجویان   آنبششالقوگ
را دارد که از طریق بسیج دانشجویان برای بیان خواسشته های بی واسشطه ی خشود، سششنگری مهششم در مقششاومت علیشه سشاختارها و
سیاست های کلن سمایه دارانه و مردسالرانه و سکوب گرانه ی حاکم بر جامعه بنا نهد و ماهیتی متقری و رهایی بخش بششه خششود
بگیرد. محتوای این مت و شعارهای سداده شده در اعتاضات دانشجویان در دانشگاه های مختلف به خششوبی بیششان گر آن هستند
ت در راستای رای قردم برداش ل ب ار عم ت و ابتک ه خلقری د، بلک القوگی آگاه ان ن ب وبی از ای تض نه تنهشا به خ که دانشجویان مع

هی اعتاضششات هی آن را دارند. ما با بازنش این بیانیه، به عزم و همشت آن هشا درود می فرسششتیم، و بششه قروام یششابی و بالنششدگ بالفعل ساز
هی دانشجویان و اراده ی مستقل آنان».  الهام بخش شان امید می بندیم، همچنان که به شکل گیری «قردرت جمع
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هب و در راه عششدالت و آزادی اسششت. بششرای سششال ها، ایششن روز در قرششال شانزدهم آذر شش روز دانشجوشش ناد مبارزه ی دانشجویان پیش
هن زودگذر و بیان شعارهای جناح های سیاسی مسخ شده هی رسمی برای ایجاد شور و هیجا برنامه های کم مایه ی چند تشکل سیاس
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بود. اما اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالن صنفی عزم کرده اند تا معنا و تصویری دیگر بششه ایششن روز بدهنششد.
پیام آن ها یک چیز بوده است: «دست زورمندان اقرتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود»، چنششان که از دیگششر قرلمروهششای
حیات انسانی. این فریاد نه از شور و احساسی زودگذر، بلکه از درد و دغشدغه های هشرروزه ی دانشششجویان برآمششده، و علوه بششر

آن، متکی بر تحلیلی مشخص از شایط جامعه و دانشگاه بوده است.

هلششک خششودردر سه دهه ی گذشته، تهاجمی هدفمند و برنامه ریزی شده ساحت های گوناگون جامعه ی ایششران را زیششر ضشش ممه به های 
گرفته است. در اثر بحران های ناشی از اقرتصاد دوران جنگ از یک سو، و فشارهای بین الللی برای «آزادسازی» اقرتصاد از سششویی 
مبرده اند و، دیگر، دولت های پس از جنگ یکی پس از دیگری، با عزمی راسخ، سیاست های موسوم به «تعدیل ساختاری» را پیش 
اومتی را در ونه مق یده اند هرگ هر این سیاست ها در ایران و سایر کشورهای جهان، کوش هی فاجعه با بی توجه به پیامدهای اجتمع
هی بنگاه هششای اقرتصششادی اا با سه اهرم صورت گرفته است: واگذار هم همه جانبه عمدت برابر این سیاست ها از میان بردارند. این تهاج

هی خشدمات اجتمش واع و اقرسشامابه بخش خصوصی، خصوصی سشازی و گران سشاز تلی بشر مبنشای ان هد سشازوکارهای کن عی، و تششدی
تبعیض های اجتمعی و نظارت های امنیتی. تهاجمی که در دولت های گوناگون با همراهی مجلس و نهادهای مربششوطه هششدایت

می شد، در دولت کنونی، علوه بر تثبیت فاجعه ی دولت های قربل، به طرز چشم گیری شدت یافته است.

ددی داشته اند که با استفاده از فضشای ناشششی از سکوب تشششکل های در زمینه ی مسائل کارگری، دولت های پس از جنگ عزمی ج
ممطیع تر کنند. خارج کردن کارگاه های زیر مستقل کارگری در سال های قربل، هر قردر می توانند نیروی کار را بی ثبات تر، ارزان تر و 
ن ای «مهشرورزی» و «اعتشدال»، و همی انون کشار در دولت ه ده نفر از شمول قرانون کار در دولت «اصلحات»، لوایشح اصشلح قر

اواخر طرح «کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی» تنها نونه های معدودی از تلش یکپارچه ی دولت ها در این زمینه اند.

هی قریمت خدمات درمانی با سعت پیش رفته است. حتی طرح بیمه ی سلمت شششش که در حوزه ی بهداشت و سلمت، روند آزادساز
ال کنار گذاشته شده است. هی بیش تر از پرستاران بود شش عم هی قریمت ها و بستی برای بهره کش خود پوششی بر آزادساز

در عرصششه ی آمشوزش عمشومی شششاهد افزایششش چششمگیر مششدارس غیرانتفشاعی و کالیی سششازی و کنکوری سششازی آمششوزش بشوده ایم.
هی بی ثبات با دستمزدهای بسششیار کششم و حبششس فعششالن صششنفی هی معلمن، جذب نیروهای حق التدریس عدم پرداخت دستمزد واقرع

معلمن از دیگر حمله ها به عرصه ی آموزش عمومی و معلمن بوده است.

اا به محملی بششرای سششودآوری در زمینه ی مسکن، چشمگیرترین تلش دولت ها برای تأمین مسکن اجتمعی («مسکن مهر») عمدت
وابستگان سیاسی و اقرتصادی بدل شد، و دولت کنونی نیز نه تنها هیچ وظیفه ی اجتمعی ای را شش از جملششه سششاخت مسششکن بششرای
مردم شش بر عهده ی خود نی داند، بلکه با طرح پیشنهاد فروش مسکن در بازار بورس، قرصد دارد تیششر خلصا را بششر ایششده ی مسششکن

اجتمعی شلیک کند.
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اا در حوزه ی آموزش عالی نیز اجرا شده است. در دهه های اخیر، دولت ها هر چه بیش تر از حمیت هششای فرایندهای بال مشخص
هت دولششت «مهششرورزی» شششش وظیفه ی احششداث و تششأمین مپخ هی خود از دانشگاه ها کاسته اند. در برنامه ی پنجم توسعه شش دست  اقرتصاد
خوابگاه برای دانشجویان از دوش دولت برداشته شده است. وضعیت اسفباری که امروز در خوابگاه ها شاهد هستیم، نششتیجه ی
هی خوابگشاه، بشا ششدت بیش تشری ادامشه دارد. همیشن هی کیفش این سیاست هاست که امروز هم در قرالب طرح هایی چون طبقه بنششد
مسئله درباره ی دیگر خدمات رفاهی شش از جمله تغذیه و حمل ونقل شش نیششز صششدق می کنششد. سششاخت فودکورت هششا و رسششتوران های
هی دانشششجویان دارد. از سششوی دیگششر، در کنششار خصوصی در برخی دانشگاه ها پیوندی مستقیم با کاهش کیفیششت تغششذیه ی عمششوم
مپشتیبانی مالی نیز بشرای دانشششجویان دشششوار و دشششوارتر شششده اسششت. در هی خدمات رفاهی، برخورداری از  پولی سازی و گران ساز
شش سال اخیر، در این زمینه سنگ تام گذاشته اند: با دانشجویانی که از تسششهیلت و وام اسششتفاده کرده انششد، همچششون بششدهکار

بانکی برخورد می شود.

اجرای موفقیت آمیز این سیاست ها نیازمند اهرم های امنیتی و انضباطی نیرومند است. احضار و تهدید کنشگران صنفی از سوی
هی خارج از دانشگاه و تشدید تبعیض هششای جنسششیتی، چششه در گزینششش دانشششگاه ها و چششه در مقششررات ناعششادلنه ی نهادهای امنیت

خوابگاه های دختان، از جمله ی این اهرم های انضباطی است.

اا یک هدف دارند: تبدیل دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان. طرح «کارورزی دانش آموختگششان این سیاست ها مشخص
هی خصوصی شده و گران است که دانشششجویان ترجیششح می دهنششد دانشگاهی» نشان از همین هدف دارد. بر بست این آموزش عال
هی آن، جذب بازار کاری بی ثبات و ناامن شوند. با روندی که از برنامه های به جای تحصیل در دانشگاه و ماندن در محیط عموم

 ششاهد هستیم شششش دانششگاه ها بیشش از پیششش بشه بنگششاه تششأمین۹۶توسعه و برنامه های بودجه ی سالیانه شش به ویژه برنامه بششودجه 
ماپراتور و نیروی کار ارزان برای صنایع، و فروش پژوهش های آکادمیک به ثروتندان خواهد شد و هر آنچه پیش  از این نام علششم

انتقادی را با خود یدک می کشید، از میان می رود.

مگسششیخته ی سششرشوراهای صنفی ساس هعنان  مایه و قرششدرت بششه دانشششگاه ها، ناینششده ی راسشتینر کششور، در تشام سششال های تهشاجم 
عیا، در همبستگی با دیگر کنشششگران اجتمشش۱٣۹۶دانشجویان ایران بوده و هستند. این شوراها، این بار به بهانه ی شانزدهم آذر 

ددی در راه این تهاجم باشند شش مطالبات صششنفی و اجتمشش هی دانشششجویان را اعلم و بششر ایششن بششاور خششود تأکیششداشش که کوشیده اند س ع
هی دانشجویان و اراده ی مستقل آنان است: می کنند که راه تحقق خواسته ها قردرت جمع

هی «کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»۱ ) لغو بی چون وچرای طرح استثمر

) افزایش ظرفیت های دوره ی روزانه، توقرف گستش ظرفیت های پولی و انحلل پردیس های بین اللل۲

هی فضاهای دانشگاهی به کسب وکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشکل ها و کانون های دانشجویی٣ ) توقرف واگذار

) پوشش کامل خدمات و یارانه ی دولتی در زمینه ی تغذیه، اسکان و حمل ونقل دانشجویان۴
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) الغای قرانون سنوات و حذف قرانون تخصیص بودجه دانشجویان بر اساس سنوات ۵

) حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتاضات و مطالبات دانشجویی۶

هی دگراندیش و مستقل از جناح های قردرت۷ ) اعطای مجوز به ایجاد تشکل های دانشجوی

) بازگشت کامل دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به دانشگاه ها٨

) الغای تبعیض های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان۹

) تضمین حق تحصیل برابر برای همه ی قرومیت ها و پیروان همه ی مذاهب و آیین ها۱۰

اا شوراهای صنفی و حذف مواردی که در سال های اخیر به آیین نامه اضافه و مانع۱۱ ) تصحیح آیین نامه های تشکل ها و مشخص
از تأسیس یا احیای بسیاری از شوراهای صنفی شده اند؛

وان مشداخله گری ششوراهای صشنفی و۱۲ ت افزایشش ت ) اعطای مجوز برای تشکیل «اتحادیه ی شوراهای صنفی کششوری» در جه
هی دانشجویان  همهنگی بیش تر آن ها در طرح مسائل صنف
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شوراهای صنفی دانشگاه های:

شهید مدنی

سیستان بلوچستان
صنعتی ارومیه

تهران
نوشیروانی بابل

سمنان
نیشابور

علم و صنعت
بناب

خوارزمی
فرهنگیان همدان
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علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تربیت دبیر رجایی تهران
صنعتی بیرجند

مالک اشت واحد اصفهان
بین اللل قرزوین

صنعتی اراک
صنعت نفت

ملیر
زنجان

صنعتی شیراز
رازی کرمانشاه

صنعتی کرمانشاه
تبیز

تربیت مدرس
شیف

قرم
فردوسی مشهد

هن تبیز
امیر کبیر

شیراز
صنعتی اصفهان

گنبد کاووس
و همچنین فعالین صنفی دانشگاه های: علمه طباطبایی

بهشتی 
صنعت نفت اهواز

تا کنون این بیانیه را امضا کرده اند.

: کانال تلگرانی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور»منبع
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