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 ٢٠١٥ماه مارس در  [LSE: London School of Economics]  »ال.اس.اي« دانشگاه دانشجويان :مترجمتوضيح 

. ندشو فعلي دانشگاهيِ سيستم در تغيير خواستار تا ندكرد اشغال را اين دانشگاه ي هادار مركزي جلسات اتاق
 »تجاري الگوي« سازي پياده حال در اي فزاينده طور به ها دانشگاه. است نوليبرال دانشگاه ي هچكيد  »ال.اس.اي«

 گير عظيم هاي بدهكاري] چنگ[ در را دانشجويان كه هستند بوروكراتيك و سودمحور شده، خصوصي عاليِ آموزش
 به بدل  »ال.اس.اي«. كند مي بدل كنندگان مصرف به را دانشجويان و مدرك ي هكارخان به را دانشگاه و اندازد مي

  .است شده آن از فراتر و بريتانيا در ديگر هاي دانشگاه سيستم دگرگوني براي الگويي

 فكر آنچه به نسبت را آموزش و دانشگاه عميقاً ها شركت منافع به وابستگي و بازارمحور معيارهاي عظيم، هاي بدهكاري
 كه آموزشي – است بخش رهايي كه ندهست آموزشي خواستار دانشجويان. است كرده منحرف باشد، بايد كنيم مي

 كه وقتي. شود اداره كارگرانش و استادان دانشجويان، توسط كه ندهست دانشگاهي خواهان آنها. ندارد قيمت برچسب
 تصويرش، نگران بيشتر دانشگاه كه وقتي. كند مي تغيير دانشجويي زندگي كليت شود، مي كار و كسب به بدل دانشگاه
 خدمات به آموزش و كاال به دانشجويان – نيست دانشجو ديگر دانشجو است، مداركش »ي هافزود ارزش« و بازاريابي

  .شود مي بدل

 تنها كه نهادي حواس استادان، و كارمندان كاريِ شرايط همچنين و نهادي نژادپرستيِ و سكسيسمديد دانشجويان از 
 رد براي جهان و اروپا بريتانيا، در جاري مبارزات به خواهند آنها مي.است كرده پرت را است سود كسب دنبال به

 و بيرمنگام وارويك، شفيلد، هاي اشغال از. است داده تغيير را مان جامعه كل بلكه ، موزشآ تنها نه كه بپيوندند سيستمي
 سادگي به كنوني سيستم كه اند ساخته روشن دانشجويان – آمستردام دانشگاه در جاري جمعيِ تصاحب تا آكسفورد

  .نيستيم تنها مبارزه اين در ما. دهد ادامه خود كار به تواند نمي

 توانند مي آزادانه آن در همه كه ندكن ايجاد رهاشده و خالق باز، فضايي نددار قصد اشغال اين دردانشجويان  اشغال؟ چرا
 دانشگاه: كنند مشاركت جهاني ابعاد در دسترس قابل و مراتبي غيرسلسله دموكراتيك، مستقيماً جديد آموزش ساخت در

. شد خواهد ايجاد ها ايده ي هآزادان گذاري اشتراك براي هايي نشست و ها مباحثه ها، كارگاه خلق با فضا اين]. ١[لندن آزاد
 اثبات محدود، مكاني و زمان در هرچند نداميدوار  . آنهااست ارزشمند خود ي هنوب به چيزي بلكه نيست كاال يك دانش

 ي هدربار آزاد ي همباحث براي فضايي بايد همچنين رهاشده فضاي اين. باشد رايگان و آزاد تواند مي آموزش كه ندكن
 اين كه ندكن تأكيد ندخواه مي. دارد قرار آن در كليت يك ي همثاب به ما آموزشيِ سيستم و دانشگاه اين كه باشد مسيري

 كه ندكن مي تشويق را  »ال.اس.اي« غيرآكادميك و آكادميك كاركنان ي ههم  . آنهانيست دانشجويان براي تنها روند
 مراقبت و همبستگي مستقيم، دموكراسيِ برابري، اصول مبناي بر را خود ي همبارز و برآنند كهكنند مشاركت روند اين در
 بحث به را آن آزادانه كه ندكن مي دعوت را همه و هستند دانشجويان مطالبات ها اين. ندا كرده بنا متقابل حمايت و

  .بيافزايند بدان و بگذارند

  رايگان آموزش
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 به قادر كه كساني براي نيست منفعتي صرفاً آموزش. باشد دسترس در فراگير صورت به بايد آموزش كه معتقديم ما
  :دانشگاه كه آنيم خواستار ما دسترس، در فراگيرِ آموزش منظور به. هستند آن] هاي هزينه[ پرداخت

  .است رايزني حال در ها شهريه افزايش و اداري و مالي استقالل براي كه كند افشا را واقعيت اين. ١

  .ندهد افزايش را تحصيل هاي  هزينه عمومي طور به. ٢

] آن مالي اسباب[ كه آورد عمل به را مؤثر اقدامات عام، منفعت يك ي همثاب به آموزش براي همگان، خير جهت در. ٣
 از خارجي و بومي دانشجويان براي تحصيل هاي هزينه ترتيب بدين و شود تأمين مترقي مالياتي نظام يك ميانجي به

  .برود بين

 و ورود هاي گيت برداشتن رمز، محدوديت حذف ي هبواسط را دانشگاه هاي  درس و زماني جدول به همگاني دسترسيِ. ٤
  .كرد نخواهد ايجاد را ها  آن دوباره هرگز كه شود متعهد و كند تأمين دانشگاه در موانع از نوعي هر و خروج

  كارگران حقوق

  :خواهانِ و مانيم  مي  »ال.اس.اي« كاركنان نمايندگي ي هاتحادي با همبستگي در ما

 نظافت، غذا، سرو و تهيه كاركنان شامل( غيرآكادميك كاركنان تا] ٢٠١٥[ آوريل ماه در مشخص تاريخي براي تعهد. ١
 به] مطالبه[ اين. بگشايند دانشگاه مديريت با را گفتگوها بابِ بتوانند نمايندگي ي هاتحادي و) انساني نيروي و انتظامات

  .است شده نهاده كناري به] دانشگاه[ مديريت توسط پيوسته كه است گفتگو براي اتحاديه تقاضاي به مربوط خاص طور

٢ .كاري[ قراردادهاي از استفاده به اذعان خواهان ما. ارعاب و ترس فرهنگ به دادن پايان و واقعي شغليِ امنيت [
 اشتغالِ صريحاً كه هستيم دائمي قراردادهاي با ها  آن جايگزينيِ و استثمارگرانه] ٢[ساعت صفر و ثبات  بي موقت،
  .سازد  مي نشان خاطر را داخلي كاركنان تمامي براي انتظار مورد ي هساالن

 دربانان، انتظامات، كاركنان ها  آن اينكه از نظر صرف كاركنان، ي ههم كاريِ اضافه ي هالزحم  حق ي همنصفان پرداخت. ٣
  .كاري اضافه پرداخت متراكم و نابرابر توزيع به بخشيدن پايان همچنين و هستند غذا ي هتهي يا پذيرش

 تدريسِ دستياران و پشتيباني غيرآكادميك، اي حرفه خدمات هاي كاري اضافه تماميِ شفاف و واضح حسابرسي. ٤
  .كاري هاي شكايت] به مربوط[ هاي بازپرداخت تسهيل براي] اداري[ بخشي ميان اجماع يك به به تعهد و التحصيل فارغ

  :خواهانِ ما دانشگاهي كاركنان سوي از شده مطرح هاي نگراني به واكنش در

 دانشگاهي اشتغالِ مراتبيِ سلسه ساختارِ ي هوسيل  به كه) سازي يكدست( سازي  همسان و ارعاب فرهنگ به دادن پايان. ١
 خودكار افزايش با همراه دانشگاهي كاركنان ي ههم براي آموزشي يونيفورم يك ي هارائ شامل فرهنگ اين. آيد  مي پديد

  .نيست ها اين به محدود اما است اشتغال ي هسابق اساس بر دستمزد
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 ترتيب بدين و دهد مي قرار ارزيابي و سنجش ي هملعب را دانشگاهي توليدات كه مميزي فرهنگ به دادن پايان. ٢
  .سازد مي خاصيت بي را كارمند- دانشجو روابط و نوآوري و نشاند فرومي را آزادانديشي

  واقعي دانشگاهيِ دموكراسيِ

 و آكادميك كاركنان و دانشجويان از گوناگوني هاي گروه با دموكراتيكي هاي رايزني ، »ال.اس.اي« كنندگان اشغال
  :داريم را زير مطالبات آن، مطابق. اند داشته غيرآكادميك

 دانشگاهي، دموكراسيِ درباب] جاري[ تابستان ي ههفت نخستين در آنان طرفداران و دانشگاه مديران با آزاد گفتگوي. ١
 ي هنقط اين. است صورت چه به فعلي سيستمِ عملكرد كه شود روشن كاركنان و دانشجويان براي كه منظور بدين

 نهادهاي قصور و ضعف و پذيري مسئوليت] به مربوط[ مسائل مورد در تر جامع و تر گسترده بحث براي شروعي
  .شد خواهد منجر فعلي سيستم بهبود براي واقعي پيشنهادات به كه بود خواهد دموكراتيك

 غيرآكادميك كاركنان ،)سوم يك( آكادميك كاركنان از متشكل مستقل، بررسي ي هكميت يك تشكيل خواهان ما. ٢
  .بود خواهد اصالحات پيشنهاد و فعلي سيستم بررسي كميته، اين نقش. هستيم) سوم يك( دانشجويان و) سوم يك(

 در تا شوند منتشر كاري روز ٧ از كمتر در بايد جلسات صورت اين و شود جلسه صورت بايد كميته جلسات تمام. ٣
  .گيرند قرار دانشگاه كاركنان و دانشجويان عموم دسترس

  محدودسازي

 كه هايي آن همچون مخرب، و استثماري هاي سازمان با را خود روابط  »ال.اس.اي« دانشگاه كه هستيم آن خواهانِ ما
 خواهان ما. كند قطع دارند، فعاليت سياره اين تخريب و كارگران غيرقانوني سازي محروم نظامي، هاي اشغال ها، جنگ در

 فراهم الذكر فوق هاي سازمان با ارتباط همچنين و عايدات هاي صندوق گذاران، سرمايه از قاطع ليستي دانشگاه كه آنيم
  :سازد محدود زير اقدامات شروع با را فسيلي هاي سوخت دانشگاه كه آنيم خواهان ويژه به. آورد

  .فسيلي سوخت هاي شركت در جديد گذاري سرمايه هرگونه سازيِ متوقف. ١

 آخرين در كه طور همان دانشگاه، بر] فسيلي هاي سوخت[ محدودسازي ماليِ تاثيرات ي همسئل مستقل بررسيِ آغازِ. ٢
  .شد داده قول ٢٠١٥ ژانويه ٢٩ تاريخ در گذاري سرمايه ي هكميت ي هجلس

 محدودسازي، كمپينِ اخالقي، گذاريِ سياست مالي، هاي كميته از نمايندگاني با كاري ي هكميت يك كردن داير. ٣
 ي هآگاهان پيشنهاد يك ي هارائ و محدودسازي مورد در اطالعات آوريِ جمع جهت ديگري، مناسب فرد هر و دانشجويان
  .دموكراتيك

 تأخير بدون آن از پس بايد كه) مالي يا( گذاري سرمايه ي هكميت به ٢٠١٥ ژوئن ٤ تاريخ در كاري گروه تصميم ي هارائ. ٤
  .شود گرفته الزامي و نهايي تصميم و گيري راي تمديدي يا
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 دولت توسط فلسطين اشغالِ از كه هستيم هايي شركت تمامي محدودسازيِ خواهانِ ما زير، اقدامات از سرگيريِ با
  :گردند مي منتفع اسرائيل

  .هايي شركت چنين در جديد گذاريِ سرمايه نوع هر سازيِ متوقف. ١

 منتفع اسرائيل دولت توسط فسلطين اشغال از كه هايي شركت محدودسازي تأثيرِ روي مستقل بررسيِ يك به شروع. ٢
  .گردند مي

 محدودسازي، كمپين اخالقي، گذاريِ سياست مالي، هاي كميته از نمايندگاني با كاري ي هكميت يك كردن داير. ٣
 ي هآگاهان پيشنهاد يك ي هارائ و محدودسازي مورد در اطالعات آوريِ جمع جهت ديگري مناسب فرد هر و دانشجويان
  .دموكراتيك

 بدون بايد آن از پس كه تحصيلي جديد سال در) مالي يا( گذاري سرمايه ي هكميت به كاري گروه تصميم ي هارائ. ٤
  .گردد اخذ آور الزام نهاييِ تصميمِ و شود گيري رأي تأخير يا تمديد

  رهايي

 ي هيافت سازمان اشكالِ تمامي آن طي كه گردد مبدل آزادي فضاي چنان به  »ال.اس.اي« كه هستيم اين خواهان ما. ١
 و هراسي  تراجنس جنسگراهراسي، هم طبقاتي، سوگيريِ جسماني، نقصانيت با افراد عليه تبعيض سكسيسم، نژادپرستي،

  .پذيرد پايان مذهبي هاي تبعيض

 ي همحوط در هايي اتاق يا اتاق كه هستيم اين خواهان ما بماند، باقي غيرآزاد اي مؤسسه  »ال.اس.اي« كه زماني تا. ٢
  .شود واگذار هدف اين پيگيري ي هادام براي لندن آزاد دانشگاه انحصاري ي هاستفاد منظور به رسمي طور به دانشگاه

  :كه بود خواهد فضايي] لندن آزاد دانشگاه[ اين

  .شد خواهد اداره لندن آزاد دانشگاه اصول با راستا هم و خودگردان صورت به –

– تحت و] دانشگاهي همگانيِ خدمات به[ دسترسي خصوص در آزاد دانشگاه ي هشد تعيين پيش از اصول تبعيت 
  .امن فضاي سياست

 تأمين منظور به] دانشگاه[ مديريت و انتظامات] بخش[ با را همكاري نهايت كه دهد مي تعهد لندن آزاد دانشگاه –
  .باشد داشته گيرد، مي صورت آن در دانشجويان تماس كه فضايي مورد در سالمت و بهداشتي امنيتي، هاي نياز

 امنِ محيط يك حفظ و ايجاد براي خود موجود پيش از هاي قابليت از بايد نهاد يك عنوان به  »ال.اس.اي« دانشگاه. ٣
  :كه هستيم آن خواهانِ ما هدف اين به رسيدن براي. كند استفاده همه براي كاري و آموزشي
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 تعرض اذيت، و آزار موارد روي مورد به مورد صورت به تحقيقات فرايند در هايش ممنوعيت  »ال.اس.اي« دانشگاه. الف
  . هستيم آن از استفاده خواهان ما و است قانون اين اجراي براي حاضر حال در سياست اين .كند لغو را جنسي تجاوز يا

 از تري مناسب ي هنهادين دفاعِ اتخاذ براي را خود هاي قابليت  »ال.اس.اي« كه هستيم آن خواهان ما مالحظه، اين با
 مورد تحقيقات از مانع دانشگاه هاي ممنوعيت كه آنيم خواهان ما. گيرد كار به دانشگاه ي همحوط در جنسي آزار قربانيان

 دانشكده رئيس صالحديد حسب بر تنها نبايد تصميم اين. نشود جنسي تجاوز يا تعرض اذيت، و آزار روي مورد به
 ي هاتحادي از اي نماينده همچنين و ها اقليت ساير مشاورينِ يا و جنسي هاي اقليت زنان، مردان، بايد بلكه بگيرد صورت

 هاي ممنوعيت اين كه بر مبني سياستي اين، از پيش  »ال.اس.اي« كه كنيم مي تصديق. شود شامل نيز را دانشجويان
 در كه معتقديم و) دانشجويان انضباطي ي هنام آيين از ١٩ بند( داشت دست در كند، تحميل جاري شكايات بر را دانشگاه

 ديگر و شاكيان آموزشي پيشرفت و ذهني سالمت ايمني، تواند  مي ممنوعيت يك لغو در قصور و ضعف مواردي، چنين
  .اندازد خطر به را دانشجويان

] اصل[ ي هبواسط نبايد كنند مي اقامه جنسي تجاوز يا تعرض آزار، خاطر به كسي عليه شكايتي كه دانشجوياني. ب
  .شوند محدود محرمانگي

 يك يا شود علني شكايت يك كه اين از جلوگيري جهت در محرمانه دستورالعملِ يك اجراي سياست حاضر، حال در
 با  مواجهه در كه كسي نكند؛ شاكي به كمكي است ممكن بماند پنهان ديگران از جنسي تجاوز يا تعرض آزار، ي هحادث

 شرط هيچ تحميلِ بدون بايست مي بررسي و تحقيق كه ماست درخواست اين. دارد قرار حادثه از ناشي روحي آسيب
  .گيرد صورت شكايت بر اي محرمانه

 درست ها؛ اقليت ساير و] جسمي[ ناتوان جنسي، هاي اقليت كاركنانِ و دانشجويان مشاورِ: جديد نقش سه ايجاد. ج
  ].دانشجو[ مردان و زنان مشاورانِ با مشابه

 با همراه وقت تمام نقش سه ايجاد خواستار ما. دارند حضور دانشگاه ي همحوط در زنان و مردان مشاوران حاضر، حال در
 اين كه كساني. هستيم ها اقليت و] جسمي[ ناتوان و] جنسي[ دگرباش كاركنانِ و دانشجويان مشاورِ براي حقوق
 به رسيدگي و كمك براي الزم منابعِ همچنين و باشند ديده آموزش كامل طور به بايد كنند مي تصاحب را ها جايگاه
 به بايد و آيد فراهم آيد، مي پيش نژادي و جنسي هاي اقليت جسمي، ناتوانِ كاركنان و دانشجويان براي كه مسائلي
  .شوند شناخته رسميت به شان جايگاه در نژادي اقليت/جنسي اقليت/ناتوان اشخاصِ عنوان

  .جنسي آزارِ براي] ٣[صفر تحملِ سياست يك اجراي. د

. شود حفظ دانشجويان و كاركنان ي ههم عاليق و مصالح نهاد، يك عنوان به دانشگاه در كه است مهمي موضوع اين
 اتحاديه، دانشجويان با ما. درآيد اجرا به صفر تحمل سياست يك جنسي، اذيت و آزار با مواجهه در كه خواهيم مي ما

 ما. داشتند جا به و درست صفر تحملِ سياست يك اين، از پيش كه داشتيم مكاتبه ليدز دانشگاه و كارديف دانشگاه
  .كاركنان و دانشجويان مشورت با البته شود؛ اجرا  »ال.اس.اي« در] صفر تحملِ سياست[ آن كه آنيم خواهان
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 تغيير براي پيشنهاداتي برابر در اينكه و دانشجو،-دانشجو اذيت و آزار] موارد[ دادرسي آيين راهنماي سند انتشار. ه
  :نه ها آن به محدود اما باشد زير موارد شامل و باشد منعطف

 صورت چه به جنسي تجاوز و تعرض اذيت، و آزار موارد هاي مجازات با رابطه در تصميم اينكه مورد در رساني اطالع –
  .باشد گشوده تغيير براي اينكه و اند كدام تصميمات بر مؤثر مختلف عوامل و شود مي گرفته

  .باشد گشوده تغيير براي اينكه و] شكايات[ غيررسمي وفصلِ حل ي هطريق و روند مورد در رساني اطالع –

  .جنسي اذيت و آزار حوادث دهيِ گزارش براي] ارتباطي[ گوناگون هاي كانال گسترش. و

 مدير همچنين و تكميلي تحصيالت مقطع مدير كارشناسي، مقطع مدير به مستقيم و انحصاري دهيِ گزارش فعلي فرايند
 جنسي تجاوز و تعرض اذيت، و آزار حوادث روانيِ و روحي آسيب از كه كساني به اعتنايي بي همچنين و عمومي ي هدور
  .نارساست و نابسنده برند، مي رنج

 و آزار از ناشي روانيِ آسيب با رابطه در اي مشاوره تخصصي خدمات تيم يك ايجاد خواهانِ ما ها، حل راه ديگر ميان در
] سياست[ به راجع ويژه به كنيم؛ مي ياد كارديف دانشگاه سياست از زمينه اين در. هستيم جنسي تجاوز و تعرض اذيت،
  .شود اجرا  »ال.اس.اي« در مشابهي سياست خواهيم مي ترتيب بدين و جنسي اذيت و آزار خصوص در صفر تحمل

 تأمين به پاسخگويي جايگاه در كه كساني تمامي و ها گروه و ها انجمن رؤساي دانشگاهي، مشاورانِ اينكه تضمين. ز
 چگونه دارند، روان سالمت مشكالت كه افرادي با مواجهه در اينكه با رابطه در دارند، قرار كاركنان و دانشجويان رفاه

  .شوند مي متقبل را حياتي و الزامي آموزش اين و اند ديده آموزش باشند، داشته برخورد

 ،مندنياز افراد براي اي مشاوره جلسات تعداد با رابطه در و پيشنهاد گيري تصميم هنگام مشاوران خواهيم، مي ما. ح
  .شود منجر پيشنهادي جلسات حد از استاندارد ي هجلس شش حذف به نبايد مسئله اين اما. باشند داشته بيشتري استقالل

 كه ايستيم مي »خشونت و تروريسم با مبارزه ي هاليح« مقابل در مبارزان ديگر و دانشجويان ي هاتحادي با همراه ما. ٤
 تعدي ما مدني هاي آزادي به شدت به گرايي، افراط و راديكاليسم خطر معرض در دانشجويانِ و كاركنان بر نظارت با

 قرار هدف را رواني بهداشت مسائل با] درگير[ افراد و مسلمانان ويژه به اليحه اين كه سازيم مي نشان خاطر ما. دنكن مي
  : »ال.اس.اي« دانشگاه كه خواهيم مي ما. دهد مي

 خصوص در] خشونت و تروريسم با مبارزه ي هاليح[ سياست اين چگونه اينكه با رابطه در كند منتشر را نشرياتي –
 گيرد، مي قرار استفاده مورد دانشجويان و كاركنان آموزش براي كه منابعي به دسترسي در جمله از دانشجويان، و كالج
  .كند مي عمل

  .باشد داشته گذارد، مي دانشجويان بر تأثيراتي چه اليحه اين اينكه ي هدربار دانشجويان با هايي انديشي هم –

  .كند لغو را اليحه تا كند رايزني دولت با –



٨ 
 

 هاي تظاهرات طي لندن در معترض دانشجويان عليه پايتخت پليس كه آوريم مي ياد به را خشونتي نگراني با ما. ٥
. ساسكس و واريك بيرمنگام، سنا، مجلس] اعتراضات[ در ديگران عليه همچنين و كرد، اعمال ٢٠١١ و ٢٠١٠ هاي سال

 قرار بدني جستجوي تحت برهنه، حالت در كه دهيم مي قرار توجه مورد را دانشجويان سوي از مستندي شواهد ما
 دار خدشه را شان آينده كه شدند متهم بزهكاري و خالف ارتكاب به واقع، برخالف و شدند نگاري انگشت گرفتند،

. است داده قرار اذيت و آزار مورد قبول، قابل دليلي بدون را دانشجويان فيزيكي صورت به پليس اين، بر عالوه. سازد مي
  :كه آنيم خواهانِ ما مسائل، اين به معطوف

 ي همحوط در حضور ي هاجاز پليس به دانشگاه كه را مواردي تا شود صادر عمومي صورت به روشن دستورالعمل يك –
  .گرداند مشخص دهد، مي را خود

 محيط در پليس حضور ي همسئل خصوص در مورد، به مورد صورت به كاركنان، و دانشجويان فكري هم و شفافيت –
  ].شد خواهد صادر دانشگاه سوي از كه[ دستورالعمل از خارج موارد در دانشگاه

 دانشجويان، سوي از مخالفت ابرازِ نوع هر با ي همواجه در] دانشگاه[ داخلي انتظامات از استفاده به دانشگاه تعهد –
  .سياسي مخالفت ويژه به

 هر در را دانشجو رضايت ميزان كمترين و حضور ميزان كمترين] ٤»[١٠٠اي اس ال« ي هدور كه كنيم مي خاطرنشان. ٦
 ديدگاهي با االطراف جامع دانشجوياني كه است مدعي دوره اين از استفاده با دانشگاه. داراست آموزشي ي هدور
 همچنين و ليگ جداول باالي در  »ال.اس.اي« داشتن نگاه در را آن واقعيِ ي هكارويژ ما اما كند مي خلق اي رشته بين

  .بينيم مي مالي امنيت

 براي. دهند مي دست به مشخص مسائل به مبتذل حتي و يافته تقليل محدود، نگاهي واحدها اكثر كه شويم مي يادآور
  :مثال

 و زنان جاريِ و تاريخي هاي كشمكش زنان، بر ستم هاي ريشه فمينيسم، از زدايي سياست جنسيت، ي هحوز در –
  .گيرد مي ناديده را است شده پيشنهاد آن درون از كه سياسي هاي حل راه

 به را محيطي  زيست مسائل كه جهان ي هگستر در و ها دانشگاه در اخير هاي جنبش از هوايي، و آب تغييرات ي هحوز –
  .كند مي پوشي چشم دهند، مي نسبت داري سرمايه اقتصادي نظام

  .ها حوزه تماميِ در عمومي انتقادي ي هنظري و فمينيسم پسااستعماري، كوئير، مطالعات كلي كمبود –

 آموزشي ي هبرنام بررسي براي كاركنان و دانشجويان از اي كميته دانشگاه، مديريت كه هستيم آن خواهان ما
 واحدهاي كه اي اوليه اصول با تطابق در بيشتر چه هر دوره اين كه اي گونه به كند؛ داير آن اصالح و» ١٠٠اي اس ال«

 هاي دوره تمامي در كه هستيم مشابهي بررسي خواهان ما. گردد انتقادي و متكثر اند، شده برپا آن مبناي بر درسي
  .شود گرفته كار به ها دپارتمان ي ههم در آموزشي
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  .بداند آور الزام قانوني نظر از را آن و كند برقرار  را پيشين اخالقيِ هاي دستورالعمل فوراً دانشگاه كه آنيم خواهان ما. ٧

  :جهت در آورد عمل به را مؤثري اقدامات خارجي دانشجويان براي فعاالنه دانشگاه كه هستيم آن خواهان ما. ٨

  .التحصيلي فارغ از پس ماه دوازده به] ٥[چهارم ي هرد ويزاي در قانوني زمان محدوديت تمديد –

  .اروپا ي هاتحادي شمولِ از خارج دانشجويانِ از قانوني هاي حمايت به توسل مورد در قانوني حقوق گسترش –

 بيرون خارجيِ دانشجويان  ثبت به اساتيد اجبار كردن متوقف براي را مؤثري اقدامات دانشگاه كه آنيم خواستار مضافاً –
  .دهد انجام] جايي در[ اروپا ي هاتحادي شمول از

  

  :ها نوشت پي

]١ [ The Free University of London. 

 كار ساعات از حدأقلي آوردن  فراهم به تعهدي هيچ كارفرما آن طيِ كه است كارگر و كارفرما بين قرارداد از نوعي] ٢[
  .م. ندارد كارگر براي

  .م. طرفانه بي و سخت قانون از استفاده با عمدتاً ضداجتماعي، رفتارهاي پذيرش از امتناع] ٣[

  .م. است شده ايجاد  »ال.اس.اي« دانشگاه در آموزشي بهبود منظورِ به كه ها سرفصل و دروس به معطوف اي برنامه] ٤[

  .م. دارد اختصاص اروپا ي هاتحادي از بيرون خارجيِ دانشجويان به بريتانيا مهاجرت قوانين طبق ويزا اين] ٥[

  اي است از:اين متن ترجمه
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