در همصدایی با »بیانیهی بیش از  32شورای صنفی دانشگاههای کشور به مناسبت روز دانشجو«

توضیح پراکسیس :مت زیر بیانیهایست که بهمناسبت »روز دانشجو« منتش شده و  ۳۲تشکل صششنفی دانشششجویی از شششهرهای
مختلف کشور آن را امضششاء کردهانششد .در دورهای کششه دولششت تهیششدات مختلفششی را جهششت سیاسششتزدایی از عرصششههای عمششومی
همچون دانشگاه طراحی و اجرا میکند ،این مت و امضاهای همراهه آن گویای آن هستند کششه درسششت در همیشن دوره مطالبششات
صنف هی دانشجویان ماهیتی سیاسی به خود گرفته و به این اعتبار مرزگذاری بین فعالیت صنفی و فعششالیت سیاسششی در دانشششگاه
بیش از هر زمانی بیمعنا گشته است .زیرا بیان و تحصیل مطالبات تشکلهای صنفی دانشجویی ،حتی مطالبشاتی در ارتبشاط بشا
غششذا و خوابگششاه ،بهطششور اجتنابناپششذیری بایششد از مسششیر سششازماندهی مقششاومت علیششه هجمهی خصوصیسششازی و سششازوکارهای
کالییسازی به سپهر دانشگاه حاصل شود ،هجمهای که با سازوکارهای کموبیش مشابه علیه سششایر سششپهرهای اجتمششعی نیششز در
جریان است .همچنان که اعتاض به سازوکارهای گوناگون تبعیض جنسیتی در سپهر آموزش ماهیت مقاومتی علیه سیاستهای
مردسالرانه و جنسیتزده بر کلیت جامعه را به خود میگیرد .در نتیجه ،در چنین وضعیتی تشکلیابی دانشجویان بششالقوگهی آن
را دارد که از طریق بسیج دانشجویان برای بیان خواسشتههای بیواسشطهی خشود ،سششنگری مهششم در مقششاومت علیشه سشاختارها و
سیاستهای کلن سمایهدارانه و مردسالرانه و سکوبگرانهی حاکم بر جامعه بنا نهد و ماهیتی متقری و رهاییبخش بششه خششود
بگیرد .محتوای این مت و شعارهای سدادهشده در اعتاضات دانشجویان در دانشگاههای مختلف بهخششوبی بیششانگر آن هستند
که دانشجویان مع تض نهتنهشا بهخ وبی از ای ن ب القوگی آگاهان د ،بلک ه خلقری ت و ابتک ار عم ل ب رای قردمبرداش ت در راستای
بالفعلسازهی آن را دارند .ما با بازنش این بیانیه ،به عزم و همشت آنهشا درود میفرسششتیم ،و بششه قروامیششابی و بالنششدگهی اعتاضششات
الهامبخششان امید میبندیم ،همچنان که به شکلگیری »قردرت جمعهی دانشجویان و ارادهی مستقل آنان«.
پراکسیس
 ۱۶آذر ۱۳۹۶
***

شانزدهم آذر ششروز دانشجوشش ناد مبارزهی دانشجویان پیش و در راه عششدالت و آزادی اسششت .بششرای سششالها ،ایششن روز در قرششالهب
برنامههای کممایهی چند تشکل سیاسهی رسمی برای ایجاد شور و هیجاهن زودگذر و بیان شعارهای جناحهای سیاسی مسخ شده
۱

بود .اما اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالن صنفی عزم کردهاند تا معنا و تصویری دیگر بششه ایششن روز بدهنششد.
پیام آنها یک چیز بوده است» :دست زورمندان اقرتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود« ،چنششانکه از دیگششر قرلمروهششای
حیات انسانی .این فریاد نه از شور و احساسی زودگذر ،بلکه از درد و دغشدغههای هشرروزهی دانشششجویان برآمششده ،و علوه بششر
آن ،متکی بر تحلیلی مشخص از شایط جامعه و دانشگاه بوده است.
در سه دههی گذشته ،تهاجمی هدفمند و برنامهریزیشده ساحتهای گوناگون جامعهی ایششران را زیششر ضششربههای ممههلششک خششود
گرفته است .در اثر بحرانهای ناشی از اقرتصاد دوران جنگ از یکسو ،و فشارهای بینالللی برای »آزادسازی« اقرتصاد از سششویی
دیگر ،دولتهای پس از جنگ یکی پس از دیگری ،با عزمی راسخ ،سیاستهای موسوم به »تعدیل ساختاری« را پیش مبردهاند و،
بی توجه به پیامدهای اجتمعهی فاجعهبا هر این سیاستها در ایران و سایر کشورهای جهان ،کوش یدهاند هرگ ونه مق اومتی را در
برابر این سیاستها از میان بردارند .این تهاجهم همهجانبه عمدتاا با سه اهرم صورت گرفته است :واگذارهی بنگاههششای اقرتصششادی
به بخش خصوصی ،خصوصیسشازی و گرانسشازهی خشدمات اجتمشاعی ،و تششدیهد سشازوکارهای کن تلی بشر مبنشای ان واع و اقرسشام
تبعیضهای اجتمعی و نظارتهای امنیتی .تهاجمی که در دولتهای گوناگون با همراهی مجلس و نهادهای مربششوطه هششدایت
میشد ،در دولت کنونی ،علوه بر تثبیت فاجعهی دولتهای قربل ،به طرز چشمگیری شدت یافته است.
در زمینهی مسائل کارگری ،دولتهای پس از جنگ عزمی ج ددی داشتهاند که با استفاده از فضشای ناشششی از سکوب تشششکلهای
مستقل کارگری در سالهای قربل ،هر قردر میتوانند نیروی کار را بیثباتتر ،ارزانتر و ممطیعتر کنند .خارجکردن کارگاههای زیر
ده نفر از شمول قرانون کار در دولت »اصلحات« ،لوایشح اصشلح قر انون کشار در دولته ای »مهشرورزی« و »اعتشدال« ،و همی ن
اواخر طرح »کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی« تنها نونههای معدودی از تلش یکپارچهی دولتها در این زمینهاند.
در حوزهی بهداشت و سلمت ،روند آزادسازهی قریمت خدمات درمانی با سعت پیش رفته است .حتی طرح بیمهی سلمت ششششکه
خود پوششی بر آزادسازهی قریمتها و بستی برای بهرهکشهی بیشتر از پرستاران بودشش عمال کنار گذاشته شده است.
در عرصششهی آمشوزش عمشومی شششاهد افزایششش چششمگیر مششدارس غیرانتفشاعی و کالییسششازی و کنکوریسششازی آمششوزش بشودهایم.
عدمپرداخت دستمزد واقرعهی معلمن ،جذب نیروهای حقالتدریسهی بیثبات با دستمزدهای بسششیار کششم و حبششس فعششالن صششنفی
معلمن از دیگر حملهها به عرصهی آموزش عمومی و معلمن بوده است.
در زمینهی مسکن ،چشمگیرترین تلش دولتها برای تأمین مسکن اجتمعی )»مسکن مهر«( عمدتاا به محملی بششرای سششودآوری
وابستگان سیاسی و اقرتصادی بدل شد ،و دولت کنونی نیز نهتنها هیچ وظیفهی اجتمعیای را ششاز جملششه سششاخت مسششکن بششرای
مردمشش بر عهدهی خود نیداند ،بلکه با طرح پیشنهاد فروش مسکن در بازار بورس ،قرصد دارد تیششر خلصا را بششر ایششدهی مسششکن
اجتمعی شلیک کند.
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فرایندهای بال مشخص اا در حوزهی آموزش عالی نیز اجرا شده است .در دهههای اخیر ،دولتها هر چه بیشتر از حمیتهششای
اقرتصادهی خود از دانشگاهها کاستهاند .در برنامهی پنجم توسعه ششدستمپخهت دولششت »مهششرورزی«شششش وظیفهی احششداث و تششأمین
خوابگاه برای دانشجویان از دوش دولت برداشته شده است .وضعیت اسفباری که امروز در خوابگاهها شاهد هستیم ،نششتیجهی
این سیاستهاست که امروز هم در قرالب طرحهایی چون طبقهبنششدهی کیفشهی خوابگشاه ،بشا ششدت بیشتشری ادامشه دارد .همیشن
مسئله دربارهی دیگر خدمات رفاهی ششاز جمله تغذیه و حملونقلشش نیششز صششدق میکنششد .سششاخت فودکورتهششا و رسششتورانهای
خصوصی در برخی دانشگاهها پیوندی مستقیم با کاهش کیفیششت تغششذیهی عمششومهی دانشششجویان دارد .از سششوی دیگششر ،در کنششار
پولیسازی و گرانسازهی خدمات رفاهی ،برخورداری از مپشتیبانی مالی نیز بشرای دانشششجویان دشششوار و دشششوارتر شششده اسششت .در
شش سال اخیر ،در این زمینه سنگ تام گذاشتهاند :با دانشجویانی که از تسششهیلت و وام اسششتفاده کردهانششد ،همچششون بششدهکار
بانکی برخورد میشود.
اجرای موفقیتآمیز این سیاستها نیازمند اهرمهای امنیتی و انضباطی نیرومند است .احضار و تهدید کنشگران صنفی از سوی
نهادهای امنیت هی خارج از دانشگاه و تشدید تبعیضهششای جنسششیتی ،چششه در گزینششش دانشششگاهها و چششه در مقششررات ناعششادلنهی
خوابگاههای دختان ،از جملهی این اهرمهای انضباطی است.
این سیاستها مشخص اا یک هدف دارند :تبدیل دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان .طرح »کارورزی دانشآموختگششان
دانشگاهی« نشان از همین هدف دارد .بر بست این آموزش عالهی خصوصیشده و گران است که دانشششجویان ترجیششح میدهنششد
به جای تحصیل در دانشگاه و ماندن در محیط عموم هی آن ،جذب بازار کاری بیثبات و ناامن شوند .با روندی که از برنامههای
توسعه و برنامههای بودجهی سالیانه ششبه ویژه برنامه بششودجه  ۹۶ششاهد هستیمشششش دانششگاهها بیشش از پیششش بشه بنگششاه تششأمین
ماپراتور و نیروی کار ارزان برای صنایع ،و فروش پژوهشهای آکادمیک به ثروتندان خواهد شد و هر آنچه پیش از این نام علششم
انتقادی را با خود یدک می کشید ،از میان میرود.
شوراهای صنفی ساسر کششور ،در تشام سششالهای تهشاجم هعنانگمسششیختهی سششرمایه و قرششدرت بششه دانشششگاهها ،ناینششدهی راسشتین
دانشجویان ایران بوده و هستند .این شوراها ،اینبار به بهانهی شانزدهم آذر  ،۱٣۹۶در همبستگی با دیگر کنشششگران اجتمششاعی
ششکه کوشیدهاند سددی در راه این تهاجم باشندشش مطالبات صششنفی و اجتمششاعهی دانشششجویان را اعلم و بششر ایششن بششاور خششود تأکیششد
میکنند که راه تحقق خواستهها قردرت جمعهی دانشجویان و ارادهی مستقل آنان است:
 (۱لغو بیچونوچرای طرح استثمرهی »کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی«
 ( ۲افزایش ظرفیتهای دورهی روزانه ،توقرف گستش ظرفیتهای پولی و انحلل پردیسهای بیناللل
 (٣توقرف واگذارهی فضاهای دانشگاهی به کسبوکارهای خصوصی ،و بازگرداندن آن به تشکلها و کانونهای دانشجویی
 ( ۴پوشش کامل خدمات و یارانهی دولتی در زمینهی تغذیه ،اسکان و حملونقل دانشجویان
۳

 (۵الغای قرانون سنوات و حذف قرانون تخصیص بودجه دانشجویان بر اساس سنوات
 ( ۶حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتاضات و مطالبات دانشجویی
 (۷اعطای مجوز به ایجاد تشکلهای دانشجویهی دگراندیش و مستقل از جناحهای قردرت
 (٨بازگشت کامل دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل به دانشگاهها
 (۹الغای تبعیضهای جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان
 (۱۰تضمین حق تحصیل برابر برای همهی قرومیتها و پیروان همهی مذاهب و آیینها
 (۱۱تصحیح آییننامههای تشکلها و مشخصاا شوراهای صنفی و حذف مواردی که در سالهای اخیر به آییننامه اضافه و مانع
از تأسیس یا احیای بسیاری از شوراهای صنفی شدهاند؛
 ( ۱۲اعطای مجوز برای تشکیل »اتحادیهی شوراهای صنفی کششوری« در جه ت افزایشش ت وان مشداخلهگری ششوراهای صشنفی و
همهنگی بیشتر آنها در طرح مسائل صنفهی دانشجویان
آذر ۱٣۹۶
شوراهای صنفی دانشگاه های:
شهید مدنی
سیستان بلوچستان
صنعتی ارومیه
تهران
نوشیروانی بابل
سمنان
نیشابور
علم و صنعت
بناب
خوارزمی
فرهنگیان همدان
۴

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 کردهاند.

منبع :کانال تلگرانی »شوراهای صنفی دانشجویان کشور«
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۱3۹۶ آذر
پراکسیس
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