ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ و
ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺻﻨﻒ
دﻻﻻن آﻣﻮزش درک ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن
از ﻣﺤﺼﻮﻻتِ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ﮐﺎﻻی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪهی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﻤﺎن از ﺳﻮﯾﯽ
ـﻪ
ـﻮﺑﺖ روز ﺑـ
ـﺪﯾﻦ ﻧـ
ـﺎﯾﯽ ارزان و در ﭼﻨـ
ـﺎ ﺑﻬـ
ـﺎن را ﺑـ
ـﺪ ﮐﺎرﺷـ
ﺑﺎﯾـ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ – از آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ و درﻣﺎن
– ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺧﻨﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و
ﺳﻮدزاﯾﯽ در ﻫﻤﻪی ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن درک ﮐﺮده اﯾﻢ و
دﯾﺪه اﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت را از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و
در ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ.
زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ زﻣﺎﻧﻪ ی رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ِ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ِ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و
دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ِ ﭘﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎﻫﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ِ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﻮﻟﯽﺷﺪنِ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی آﻣﻮزشِ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ
اُﻓﺖِ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺴﻮسِ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎتِ رﻓﺎﻫﯽ ِ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ دم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖِ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﻘﻮط ِ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ،
دﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ِ روزاﻓﺰون از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ – ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﻣﺤﺮوم را از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی »ﺑﺮﺗﺮ«
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ – ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﭙﻬﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی،

ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی آن رد ﺻﻼﺣﯿﺖِ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن
در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﯿﻢﻣﺂﺑﺎﻧﻪی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن را ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﭘﺲ ازﺳـﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن در دی ﻣـﺎه  ،۱۳۹۶ﺗﻼشﻫـﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﮓاﻧﺪازی در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ً
ﺳﺎل ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ،ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق و ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرزِ
ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در روز داﻧﺸﺠﻮ ﻗﻮﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪِ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎسِ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻟﻐﻮ اﺳﮑﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ارﻋﺎب
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن – ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن – ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺰوﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﯾﺴﺘﻤﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ .اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺎن ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺴﮑﻦ و
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد از ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﻮد ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﺮدﻣﯽ و ﺻﻠﺢ را ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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