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صفحه4

پول بدهید دکتر شوید
سه عضو شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی در میزگردی مسئله خصوصی سازی آموزش پزشکی

را بررسی کردند آنها معتقد هستند این آیین نامه باعث کمرنگ تر شدن آرزوی دکتر شدن
طبقه ضعیف اجتماعی می شود

عباس عبدی، جامعه شناس، فعال اصالح طلب و عباس سلیمی نمین از مورخین دانشگاهی در گفتگویی با »دانشجویان« 
حادثه واحد علوم تحقیقات را از زاویه تاره مورد بررسی قرار دادند

ی
ین

س
د ح

حی
دو

سی
س: 

ک
ع

یک سال از اعتراضات مردمی نسبت به مسائل معیشتی 
گذشته است، اعتراضاتی که به دانشگاه تهران هم کشیده 
شد و جمعی از دانشجویان قربانی فضای رادیکال ایجاد 

شده، شدند

 استانی شدن انتخابات قرار است
چه تغییری ایجاد کند؟

انتخابات در حقیقت یک مکانیزم مردم ساالرانه برای تبدیل فضای اجتماعی به مناسبات سیاسی 
البته در چهارچوب محدودیت های قانونی است. یعنی برگزاری انتخابات باید به بازتاب عرصه 
اجتماعی در عرصه قدرت و سیاست منجر شود. به عبارت دیگر هر مقدار عرصه قدرت و انتخاب 
کارگزاران مبتنی بر خواست عمومی، واقعیت های اجتماع و البته منطبق بر قانون و شرع باشد، 
قانون و مکانیزم برگزاری انتخابات کارآمدتر است. ناگفته پیداست که انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اوال مجلس در رأس امور و نهاد قانون گذار کشور 
بوده  و ثانیاً تداوم مردم ساالری از طریق نظارت نمایندگان بر وزرا، دستگاه ها و نهادهای مختلف را 
ممکن می سازد. از نظر اجتماعی نمایندگان مجلس تنها بخشی از سطح کالن حاکمیت هستند که 
تا دورترین نقاط کشور در دسترس مردم بوده و رأی و نظر مردم در انتخاب آن ها به شکل پررنگی 
مؤثر است. بنابراین مجلس احساس وجود مردم ساالری را تقویت می کند و از این جهت نقشی 
مهم در ثبات سیاسی اجتماعی کشور دارد. طرح استانی شهرستانی شدن انتخابات مدتی است 
که مجدداً در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی است و از قرار معلوم پس از طرح و 
تصویب در کمیسیون شوراها به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. طرح 
استانی شهرستانی شدن انتخابات قرار است چه تغییری ایجاد کند؟ اگر این طرح به قانون تبدیل 
شود، شما به عنوان شهرونِد ساکِن ورامین، عالوه بر رأی دادن به نامزدهای شهر ورامین باید به 
نمایندگان کل استان تهران رأی بدهید. پس از شمارش آرا از میان کسانی که در شهر ورامین 
نامزد شده اند کسی که بیشترین رأی را دارد لزوماً وارد مجلس نخواهد شد! نامزدی انتخاب خواهد 
شد که اوال در ورامین حداقل 10 درصد آرا را به دست آورده و ثانیاً در کل استان بیشترین رأی را 
داشته باشد. فرض کنید نامزد »الف« 12 درصد آرا ورامین و نامزد »ب« 50 درصد آرای ورامین را 
به دست آورده باشد و بقیه نامزدها کمتر از 10 درصد آرا را کسب کرده باشند. طبق قانون فعلی 
نامزد »ب« وارد مجلس خواهد شد. در حالیکه  بر اساس قانون جدید هر دو نفر برای ورود مجلس 
باید به رأی کل استان چشم بدوزند. ممکن است نامزد »الف« به لطف رأی کل استان، نماینده 
مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی باشد! اولین اشکال این طرح، تحریک گسل های قومیتی، 
مذهبی و سیاسی است. در استآن هایی که شکاف مذهبی و قومیتی وجود دارد این طرح، انتخابات 
را به بحران امنیتی و اجتماعی تبدیل می کند زیرا شهرهای کردزبان ممکن است نمایندگانی 
ترک داشته باشند و یا شهرستان هایی با اکثریت اهل سنت می تواند نمایندگانی شیعه داشته 
باشند! نکته دیگر اینکه استان ها در کشور ما، اختیارات محدود و خاصی دارند و اداره کشور به 
معنای سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و تخصیص بودجه، تعیین کارگزاران و سایر تصمیمات کالن 
کشور در تهران صورت می پذیرد. در حقیقت مرزهای استانی از نظر اجتماعی و سیاسی و نیز نوع 
مسائلشان متمایز کننده مردم نیست. بنابراین منطقی نیست که مردم شهرستان اقلید در استان 
فارس باید در مورد نماینده مردم الر با فاصله چندصد کیلومتری تصمیم بگیرند! چرا که طبیعتًا 
شناخت کافی و دقیقی وجود ندارد!  از سوی دیگر این طرح به ناسالم شدن فضای انتخابات، 
افزایش اثر پول و البی گری های سیاسی در سطح استان ها خواهد انجامید. رمزگشایی بازی های 
سیاسی و مناسبات گروه ها برای مردم ممکن نیست و شفافیت عرصه انتخابات کاهش می یابد. 
از طرفی طراحان این طرح مدعی هستند که با کشیده شدن مناسبات انتخابات به سطح استان 
قدرت علمی و کارشناسی و نیز توانمندی نمایندگان افزایش خواهد یافت. در حالیکه وضعیت 
کنونی نمایندگان شهر تهران و یا برخی کالن شهرها نشان می دهد، هیچ تضمینی برای رسیدن 

به این هدف با استانی شهرستانی شدن انتخابات وجود ندارد.

 آزمون دکتری سال 98
و 5 چالش جدی 

ــه  ــری در آیین نام ــجویان دکت ــی دانش ــاز  تحصیل ــنوات مج ــقف س ــف و س ــزان ک 1- می
جدیــد ســال 97 )هماننــد آیین نامــه ســال گذشــته( بــه 6 الــی 8 تــرم کاهش یافتــه اســت. 
ایــن مســئله فرصــت پولــی ســازی دانشــگاه ها را ایجــاد خواهــد کــرد، کمــا اینکــه مطلقــًا 
ــدارد و  ــود ن ــور وج ــگاه¬های کش ــد در دانش ــور واح ــنوات به ط ــهریه س ــرای ش ــی ب عرف
بعضــًا در برخــی دانشــگاه ها شــهریه کامــل یک تــرم پردیــس )حــدود 7-9 میلیــون 
تومــان( به عنــوان شــهریه ســنوات ورودی 94 و بعــد از آن منظــور می¬گــردد، در حالــی 
کــه عــرف مبلــغ یــک الــی دو برابــر پایــه حقــوق وزارت کار بــرای یک تــرم ســنوات اضافــی 
منطقی¬تــر بــوده و ایــن ثبــات مانــع از تبعیــض و فشــار مضاعــف بــه برخــی دانشــجویان 

ــود. ــگاه ها می¬ش ــری دانش دکت
2- مســئله دیگــر، تنظیــم شــهریه ســنوات بــرای دانشــجویان بــا توجــه بــه حضــور ایشــان 
در دانشــگاه و اســتفاده از تســهیالت پژوهشــی و رفاهــی اســت کــه »کمپیــن مطالبــات 
دکتــری وزارت علــوم« خدمــت وزیــر محتــرم علــوم و نیــز معــاون آموزشــی وزارت علــوم 
مطــرح کــرد، بدیــن شــرح کــه در صورتــی کــه دانشــجویی در ســنوات مجــاز تحصیلــی 
موفــق بــه فارغ التحصیلــی نگشــته، و در دانشــگاه حضــور داشــته و از امکانــات دانشــگاه 
اســتفاده می¬کنــد، شــهریه ســنوات مطابــق پیشــنهاد بنــد 1 بــرای ایشــان منظــور گــردد، 
امــا در صورتــی کــه پژوهــش دانشــجو وابســته بــه حضــور در دانشــگاه نبــوده و دانشــجو از 

امکانــات دانشــگاه اســتفاده نمی-کنــد، شــهریه ای نیــز بــرای وی منظــور نگــردد.
3- مســئله بعــدی حــذف شــهریه ســنوات بــرای دانشــجویان دکترایــی اســت کــه صرفــًا 
منتظــر پذیــرش و چــاپ مقــاالت خــود بــرای صــدور مجــوز دفــاع هســتند و از امکانــات 

دانشــگاه بهــره ای نمی¬برنــد و هزینــه ای بــرای دانشــگاه ندارنــد!
4- پیگیــری جــدی طــرح آمایــش ســرزمینی بــرای کاهــش ظرفیــت پذیــرش دانشــجوی 
ــر  ــری از دیگ ــالن دکت ــتغال فارغ التحصی ــران اش ــترش بح ــگیری از گس ــری پیش دکت
ــا وزیــر  خواســته¬های »کمپیــن مطالبــات دکتــری وزارت علــوم« در تمامــی جلســات ب

علــوم و معاونیــن ایشــان و ســایر مســئولین بــوده اســت.
ــه  ــری در زمین ــجویان دکت ــرای دانش ــده ب ــش آم ــکالت ارزی پی ــرح مش ــورد ط 5- در م
فرصــت مطالعاتــی توســط »کمپیــن مطالبــات دکتــری وزارت علــوم« در دیــدار بــا معــاون 
ــان  ــی اذع ــر صدیق ــوم، دکت ــجویان وزارت عل ــور دانش ــازمان ام ــس س ــجویی و رئی دانش
ــخص  ــاًل نامش ــاری کام ــال ج ــه دوم س ــش ماه ــت ارز در ش ــرایط پرداخ ــه ش ــت ک داش
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــه اینکــه فرصــت مطالعاتــی برخــی ورودی هــا ب ــا توجــه ب اســت و ب
ــرش  ــدم پذی ــده و ع ــاد ش ــکل ایج ــن مش ــا پذیرفت ــود، ب ــو می ش ــاًل لغ ــور عم ارز در کش
پرونــده جدیــد در شــهریور مــاه در بســیاری از دانشــگاه ها و اشــراف کامــل بــه شــرایط 
دانشــجویان در پاســخ بــه پیشــنهاد کمپیــن مطالبــات دکتــری مبنــی بــر تمدیــد مهلــت 
تشــکیل پرونــده بــرای فرصــت مطالعاتــی خــارج از کشــور بــرای ورودی 94 دکتــری کــه 
آخریــن فرصتشــان بــرای ایــن امــر متقــارن بــا ایــن مشــکالت گشــته اســت، تــا پایــان تــرم 
ــان تابســتان 98،اذعــان داشــت  ــا پای 8 و خــروج ایــن دســته از دانشــجویان از کشــور ت
کــه جابجایــی زمــان بــرای تشــکیل پرونــده و دریافــت نامــه حمایــت بــرای ایــن دســته 
ــم  ــی از حج ــب بخش ــن ترتی ــا بدی ــت ت ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــجویان م از دانش

ــه تــرم جــاری و تــرم آینــده شــود. درخواســت ها کــم شــده و موکــول ب

خصوصی سازی
یا اختصاصی سازی؟

»خصوصی سـازی« و »اجرای سیاسـت های اصل 44« کلیدواژه ایسـت که در مقاطع مختلف 
تاریخی کشـور را به سـمت بحران سـوق داده اسـت. در هر اقدامی که آغازش با »در راسـتای 
اجـرای سیاسـت های اصـل 44« مواجـه می شـویم، بایـد در انتهایـش منتظـر خبـر تعطیلـی 
چنـد کارخانـه و بیـکاری چنـد کارگـر باشـیم! از قضـا تعـدد تکـرار چنیـن پدیده هایـی، توجیـه 
مـوردی بـودن ایـن اتفاقـات را مـردود سـاخته و هشـدار فاجعـه ای خطرنـاک را می دهد. لیکن 
واگذاری های بی حد و مرز اخیر را باید ناشـی از نگرش سـودمحور در کشـور دانسـت. نگرشـی 
کـه برخـالف سیاسـت های ابالغـی رهبـری در اصـل 44، اصالـت را بـه درآمدزایـی و کسـب 
سـود داده اسـت. توجیـه »درآمدزایـی« بـرای دولـت، زمینـه ی مناسـبی را بـرای رانت خـواری 

و فسـاد فراهـم کرده اسـت.
وقتـی هـدف، واگـذاری بـه هـر قیمتـی باشـد و معیـاری نظیـر کارآمـدی و افزایـش تولیـد در 
اولویت هـای دسـته چنـدم نیـز قـرار نگیـرد، افسارگسـیختگی در مـدل اجرایـی واگذاری هـا 

اتفـاق عجیـب و دور از انتظـاری نیسـت!
این نگاه غلط، فتح باب بسیاری از آسیب های دیگر نیز خواهد بود.

همان گونـه کـه مفسـده ی دیگـر ایـن سـبک از خصوصی سـازی، تبدیـل آن بـه »اختصاصـی 
سـازی« سـت.

بـه عبـارت دیگـر، دقیقـاً برخـالف نـکات رهبـر انقـالب ذیـل سیاسـت های اصـل 44، به جـای 
فراهـم آوردن فرصـت برابـر جهـت مشـارکت عمـوم، تمـام فرصت هـا را پیـش روی افراد خاص 

و صاحـب نفوذ بازگشـایی می شـود.
چنانچه در نیشـکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، کشـت و صنعت مغان و موارد متعدد دیگر، 
بررسـی ها نشـان داد کـه واگـذاری بـه بخـش خصوصی تنها زمینه ی مشـارکت و دخالت افراد 

خاصی را فراهم آورده اسـت.
بـه نظـر نگارنـده، آن قـدر ایـن اتفـاق واضح اسـت که نیـاز به مثالی چون خرید مجتمع گوشـت 

اردبیل توسـط رئیس سـازمان خصوصی سـازی نباشد.
لـذا از آنجـا کـه شـرکت ها پـس از واگـذاری عمـاًل رهاسـازی می شـوند و هیـچ تضمینـی بـرای 
رعایـت حقـوق کارگـران وجـود نداشـته، عمومـاً بـه تعویق هـای طوالنـی مـدت حق الزحمـه 
کارگـران و تعطیلـی تعمـدی کارخانـه از سـوی خریـدار )بـا توجیـه اقتصـادی و سـودمحور( 

انجامید. خواهـد 
در چنیـن وضعیتـی، صنعـت ملـی و وضعیـت معیشـتی کارگـر بـا خطری جـدی مواجه خواهد 

بود.
سـیر خطـی خصوصی سـازی ها بـه ایـن نقطـه ختـم نشـده و بـا اعتراضـات معیشـتی و صنفـی 

کارگـران قربانـی، دو چالـش »امنیتـی« و »اقتصـادی« را متوجـه کشـور می کنـد.
چالش هایـی کـه تاکنـون بـا بدتریـن نسـخه ها از سـوی نهادهـای مرتبـط اقتصـادی و امنیتـی 
مواجـه شـده اند. از قضـا واکنـش امنیتـی و گاهـی قضایـی نهادهایـی نظر قوه قضائیـه و وزارت 
اطالعـات مـه تنهـا نمی توانـد نسـخه درمانـی باشـد، بلکـه آتش هـای زیـر خاکسـتر را شـعله ور 

کـرده و راه هـای برون رفـت از وضعیـت پیش آمـده را مسـدود می کننـد.
بهتـر اسـت چنیـن مواجهاتـی را بـه فرصـت تبدیـل کـرده و عـالوه بـر رسـمیت بخشـیدن بـه 
اعتراضـات به حـق کارگـری، زمینـه مشـارکت کارگـران را به صـورت تعاونـی در راه انـدازی 

تولیدی هـا فراهـم شـود.

  تریبون آزاد  دنده معکوس  جنجالی هفته

پیام مرادی
دبیر تشکیالت اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

حدیثه شیرزادی
دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

محمدحسین صبوری
دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی

 سلیمی نمین: در زمان تصرف زمین ها 
برخی افراد امتیازاتی گرفتند

 عباس عبدی: مسئوالنی که پاسخگو 
نیستند به راحتی می توانند خالف بگویند



   شماره ۷2  هفته سوم دی ماه 2۹۷
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

 دانشگاه

ماجرای تسخیر سردر 50 تومانی
یک سال از اعتراضات مردمی نسبت به مسائل معیشتی گذشته است، اعتراضاتی که به دانشگاه تهران هم کشیده شد و جمعی از 

دانشجویان قربانی فضای رادیکال ایجاد شده، شدند
این روزهـــا تحلیل ها از استعفای قاضی زاده وزیر 
سابق بهداشت، محدود به اختالفات وزیر سابق و دکتر 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و در 
نهایت استعفایی برای فرار از عواقب سیاسی وضعیت 
وزارت بهداشت شده است اما آن چه غالبًا در این میان 
نادیده گرفته می شود؛ جایگاه نامناسب وزیر در میان  
همکاران خود در رشته های علوم پزشکی است. وزیر 
میلیاردر بهداشت در روزهای ابتدایی دولت یازدهم 
را شروع  و کار خود  را پذیرفت  در شرایطی وزارت 
عواید  و  سالمت«  نظام  تحول  »طرح  شعار  که  کرد 
مادی و معنوی که ادعا می شد از آن به مردم و نظام 
سالمت کشور می رسد، در اوج محبوبیت قرار گرفت 
به خصوص قشر پزشکان و  و توسط همکاران خود 
دانشجویان مورد ستایش قرار می گرفت اما این اواخر 
شاهد شرایط کاماًل متفاوتی بودیم. قاضی زاده هاشمی 
در این ۵ سال، ۵ کار عمده کرد که نباید می کرد و 

انجام آن ها شرایط را به وخامت کشاند:
۱- افزایش توقعات بخشی از جامعه ی علوم پزشکی 
که  نجومی  کارانه های  و  حقوق ها  پرداخت  با  کشور 
علی رغم پر کردن جیب بخشی از جامعه ی پزشکی، 
نه تنها آن ها را برای کار در بخش دولتی و خدمت به 
مردم ترغیب نکرد و به سمت او نبرد، بلکه تبعیض 
گسترش یافته بین خوزه های علوم پزشکی، موجب 
نارضایتی عمومی از وزارت بهداشت در بین پرستاران، 
رشته های پیراپزشکی، توان بخشی، بهداشت و... شد 
با عمیق تر شدن شکاف  اعتراضات  این  دامنه ی  که 
اقتصادی در جامعه ی پزشکی به مرور گسترده تر شد 
و به پزشکان، داروسازان و دندان پزشکان  هم رسید 
که موجب ناتوان سازی بدنه ی حامی او در دانشگاه ها 

و بیمارستان ها برای توجیه اقداماتش گشت.
نسبت  او  پایین  به  باال  نگاه  و  تند  برخوردهای   -2
علمی  و  سیاسی  صنفی،  اعتراضات  و  انتقادات  به 
دانشجویان موجب گشت تا سکان دار کشتی آموزش 
در  عموم،  تصور  برخالف  کشور،  سالمت  و  پزشکی 
جمع دانشجویان به عنوان مصداق تفرعن و تندخویی 
شناخته شود. ماه ها پیش از خلق واژه ها و عباراتی 
آن،  مانند  و  بمال«  »خودت  »بی شعور«،  همچون 
دانشجویان منتقد وزیر به خوردن برچسب فرقانی و 
داعشی در پی کوچک ترین انتقاداتشان عادت کرده 

بودند!
۳- هزینه کرد بودجه های هنگفت تخصیص یافته به 
وزارت بهداشت در سال های ۹2 تا ۹۶ به قدری بی نظم 
بود که داد فعالین فرهنگی و دانشجویی نیز درآورده 
کرد  هزینه  و  درآمدها  نظام  در  شفافیت  عدم  بود. 
ساختارهای تابعه، موجب ریخته شدن حجم بزرگی 
و  پزشکی  تجهیزات  دالالن  جیب  به  پول ها  این  از 
فسادهای  و  خصوصی  بخش  سودجویان  دارو، 
انباشت  بلندمدت باعث  درون ساختاری شد که در 
بیمه های  شدن  ورشکسته  و  دانشگاه ها  بدهی های 
حوزه سالمت شد که مواجهه با آن هم به روش پاک 
کردن صورت مسئله صورت گرفت و بیمه ی سالمت 
از کشمکش های فراوان بین وزارت بهداشت و  پس 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به وزارت بهداشت 

واگذار شد.
۴- تمرکز بیش ازحد بر طرح تحول سالمت و رویکرد 
درمان محور، وزارت بهداشت را از تمرکز بر حوزه ی 
و  بازداشت  دانشجویی  مطالبات  و  پزشکی  آموزش 
حوزه ی  درمان،  پولی سازی  و  خصوصی سازی  روند 
داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  دانشجویان  بالینی  آموزش 
بخش  به  بیمارستانی  مختلف  بخش های  واگذاری 
خصوصی نیز مدتی است صدای اعتراض دانشجویان 
را درآورده است که از آن جمله می توان به اعتراض 
توان بخشی  بخش  واگذاری  زمزمه ی  به  دانشجویان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اختر  بیمارستان  ارتوپدی 

شهید بهشتی تهران به بخش خصوصی اشاره کرد.
۵- سیاسی کاری در وزارتخانه و اعمال نقش مستقیم 
علوم  دانشگاه های  رؤسای  و  مدیران  وزیر،  شخص 
پزشکی در جریان انتخابات سال ۹۶ و به کارگیری 
امکانات اجتماعی و دانشجویان نزدیک به دولت در 
انتخابات، نیروهای حامی دولت را در میان دانشجویان 
و اساتید منفعل کرد و امکان ورود حمایتی در بزنگاه های 
مهم از جمله آخرین تالش های اخیر معاونت آموزش 
خصوصی سازی  طرح  اجرای  برای  بهداشت  وزارت 
از آن ها سلب نمود و در نتیجه،  آموزش پزشکی را 
نه تنها خود وزیر مستعفی بلکه تمام طرح ها، ایده ها 
اعتراض های  و  مخالفت ها  با  او  کالن  و سیاست های 
شدید بدنه ی اساتید، کارمندان و دانشجویان مواجه 
شد. وزیر بعدی، پیش از هر کاری باید اشتباهات ۵ سال 
 گذشته را پیش روی قرار دهد و برای عدم تکرار و بلکه
اصالح آن ها در دوران مسئولیتش، برنامه داشته باشد.

دی ماه 96 بعد از دی ماه 88 ماندگارترین دی ماهی است که در حافظه سیاسی ایرانیان ماندگار 
شده است. اعتراضات معیشتی در چند شهر بزرگ و کوچک که ناگهان به آتشی بدل شد که به 
گفته مسئوالن وزارت کشور بیش از 70 شهر کشور را درگیر خود کرد، اما همانند تب تند زود 
به عرق سرد نشست. دانشگاه تهران نیز به مانند همیشه از شعله های این آتش معیشتی در امان نماند و هشتم دی ماه این 
دانشگاه به مرکز درگیری هایی بدل شد که سرآغاز جریان های سیاسی نوپدیدی در عرصه فعالیت سیاسی دانشجویان بود.

دانشگاه تهران؛ ترمینال اعتراضات
اوایل دی ماه سال گذشته برپایی چند تجمع در اعتراض به 
بحران معیشت در شهرهایی مانند مشهد، تهران و برخی مراکز 
استان ها در صدر اخبار قرار گرفت. اعتراضاتی که از میانه روز 
سوم ناگهان تبدیل به حمله به مراکز دولتی، نهادهای وابسته 
به قوه قضائیه و برخی بانک ها شد. رادیکال شدن فضا و تغییر 
ماهیت این اعتراضات از یک اعتراض اقتصادی به یک حرکت 
عمل  وارد  نیز  ضدانقالب  جریانات  تا  شد  سبب  ضدامنیتی 
شده و برای روز نه دی، تجمع فراخوانی مقابل سر در اصلی 
دانشگاه تهران منتشر کنند. فراخوانی که همگان می دانستند 
هم زمانی آن با سالروز حماسه نه دی اتفاقی نیست. ظهر شنبه 
9 دی ماه جمعیتی نزدیک به 500 نفری روبروی سردر اصلی 
دانشگاه در خیابان انقالب تجمع کردند اما نکته عجیب در این 
میان رفتار عجیب مسئوالن دانشگاه بود؛ آن هم باز گذاشتن 
غیرقانونی  تجمع  و حین  قبل  اصلی  در  چندین ساعته سر 
مقابل دانشگاه. سر دری که تهرانی ها میدانند جز در مواردی 
سردر  درب  بودن  باز  است.  بسته  همیشه  سال  بقیه  خاص 
اصلی یکی از مهم ترین نقاط ابهام نحوه مدیریت دانشگاه بود 
که باعث بروز مشکالت بعدی در بروز درگیری میان برخی از 
دانشجویان و مأموران نیروی انتظامی شد. نیمه های روز بود 
دانشجویان  یعنی  تهران  دانشگاه  اعتراضات  اصلی  که حلقه 
با حضور  رفته رفته  و  گرفت  اجتماعی شکل  علوم  دانشکده 
افرادی که خیلی از آن ها حتی کارت دانشجویی نیز نداشتند 
و برخی نیز به واسطه دوستان خود وارد محوطه پردیس اصلی 

دانشگاه شده بودند، شعارها سر داده شد.
این جمع تقریباً یک صد نفره، اندکی بعد با شعارهایی رادیکال تر که 
هرلحظه رنگ و بوی تندتری هم به خود می گرفت به سمت محوطه 
مقابل دانشگاه حرکت کردند و در طول این مسیر نیز افرادی به 
این جمع افزوده شدند. بعدها و با انتشار فیلم های این تجمع در 
فضای مجازی مشخص شد که غلظت شعارهای تند دانشجویان 
سبب شد تا مردم عادی که شاهد این تجمع بودند همراهی با 
آن ها نداشته و در بهترین حالت نظاره گر سرانجام این تجمع باشند.

تنش  آغاز  دانشگاه؛  اصلی  در  سر  تصاحب  برای  تالش 
فیزیکی

شعارهای رادیکالی که دیگر اثری از مطالبات اقتصادی در آن باقی 
نمانده بود سبب شد بالفاصله تعدادی از دانشجویان انقالبی دانشگاه 
تهران نیز با حضور در سردر اصلی و سردادن شعارهایی که عموماً 
اعتراض به وضع معیشتی و البته اعالم حمایت از حاکمیت بود 
اقدام به برگزاری تجمع کنند و تالش داشتند تا مانع حضور جریان 

رادیکال در سردر اصلی شوند.
در ادامه این کشمکش، دانشجویان انقالبی با حضور در سمت راست 
سردر اصلی و سازمان دهی بدنه خود با شعارهایی از قبیل »اگر 
تو دانشجویی صورت چرا پوشوندی«، »برجام پله کردید مردم و 
ذله کردید« و »وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد« آرام آرام بر 
فضا مسلط شده و عماًل این تجمع چند ساعته به پایان می رسد.

پایان فعالیت رادیکال ها؛ آغاز دستگیری ها و شروع یک موج جدید
فردای روز درگیری های مقابل سر در دانشگاه، جمعیت بزرگی از طیف های مختلف دانشجویی با تجمع در محوطه اصلی 
دانشگاه اقدام به راهپیمایی سراسری کردند. میتوان این راهپیمایی را هم عاملی برای جلوگیری از شروع دوباره تجمعات 
روز قبل از حادثه دانست و هم اینکه نشان دهند میتوان به سیاست های آسیب زای مدیران و مسئولین انتقاد مسالمت آمیز 
کرد اما آسیبی به اموال عمومی نرساند و وارد درگیری های خیابانی نشد. این راهپیمایی عماًل هم فرصت هم توان برگزاری 
دوباره تجمعات رادیکال را برخی جریانات دانشجویی گرفت.

پایان اعتراضات خیابانی آغاز روند دستگیری های بیرون از 
دانشگاه بود. دستگیری هایی که دامنه آن به خرداد کشیده شد 
و حتی تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران روز دوشنبه ۲8 خرداد سال جاری در اعتراض به صدور 
حکم های زندان برای تعدادی از دانشجویان بازداشت شده 
در اعتراضات سال گذشته و »امنیتی« شدن فضای دانشگاه 
تجمع کردند. ماجرایی که با پیگیری های مسئوالن آموزش 
عالی از وزارت علوم گرفته تا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها در تیرماه به آرامشی رسید.

سنگ بنایی که تا ثریا کج می رود
اعتراضات سال گذشته، تنازعات فیزیکی بین دو طرف اصلی، 
دستگیری ها و سرانجام واکنش های گاه احساسی و گاه 
منطقی به مساله دستگیری دانشجویان هرچند به پایان رسید 
اما سنگ بنای روندی را گذاشت که میتوان از آن به عنوان 

»تحدید و تهدید آزادی« نام برد.
این روند اما با آغاز سال جدید تحصیلی رخ نشان داد و از 
پدیده ای بنام »چپ آمریکایی« در دانشگاه رونمایی کرد. چپی 
که صدایشان بلند است، فضای مجازی در اختیارشان است و 
گویا مسئوالن دانشگاهی هم به قولی پشتشان هستند. چپی 
که شعارش عدالت و برابری و ندای کارگری است اما زیست 
اجتماعی و شخصی اش شبیه بورژواها است »تحدید و تهدید 
آزادی« دو وجه بسیار مهم دارد؛ اول اینکه این جریان نه 
صبغه اصالحاتی دارد و نه اصولگرایی و با همین ویژگی هر 
صدایی جز صدای خودشان را با شعار »اصالح طلب، اصولگرا، 
دیگه تمومه ماجرا« خاموش می کنند و به نوعی منطق یا با 
ما یا علیه ما را به کف جنبش دانشجویی کشانده اند و این 
یعنی تحدید آزادی؛ یعنی محدود کردن مفهوم آزادی به یک 
مفهوم و الغیر.جنبه دوم اما بعدی عملی دارد. از دید این 
نوپدیده، سوسیالیسم با تعریفی که در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران ارائه می شود، البته با صبغه غیر دینی تنها راه 
نجات کشور از بحران های فعلی است. در ماجرای اعتراض به 
دستگیری دانشجویان شاهد بودیم که جریان سوسیالیست 
دینی علیرغم هر فعالیت برای همراهی با این نوپدیده، موفق به 
حضور در جمع آنان نشد؛ چون سوسیالیسم دینی به درد آنان 
نمی خورد.همین ویژگی یعنی انحصار گفتمان نجات بخش 
به خود سبب شده تا سایر گفتمان ها و خرده گفتمان ها در 
قامت دشمن تعریف شده و امکان هرگونه فعالیت آزادی بخش 
)کلمه ای که این نوپدیده به آن بسیار عالقه دارد( از آن ها 

سلب شود و این یعنی تهدید آزادی.
تحدید و تهدید آزادی در کنار تولد شبه جریانی که ادعای 
چپ گرایی دارد از ثمرات اعتراضات دی ماه سال گذشته است 
که علیرغم روند مثبت اولیه یعنی اعتراض به وضع معیشتی 
به یک حرکت رادیکال کور تبدیل شد. رادیکالیسمی که 
هیچ منطقی نداشت و مانند تب تنید خیلی زود به عرق 

سر تبدیل شد.

سعید تواناراد
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی تهران

رضا حمزه دوالبی
خبرنگار

 5 کارستانی که قاضی زاده
برای دانشگاه نباید می کرد!

 نقد دانشجویی

بهاور: نمی توان عدالت خواه بود اما 
دموکراسی خواه نبود 

در  درگیری  وقوع  از  قبل  روز  یک  گذشته  سال 
دانشگاه چند کانال تلگرامی و برخی از شبکه های 
سلف  مقابل  در  که  بودند  داده  اطالع  اجتماعی 
دانشگاه تجمع برگزار خواهد شد، اما تا قبل از حدود ساعت ۱۱ مشخص نبود چه تجمعی قرار 
است رقم بخورد در نهایت حدود ۳۰ نفر مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تجمع کردند و در 

این بازه زمانی شعارهای آن ها بیشتر صنفی و حول موضوعات اشتغال و ... بود.
نیروی انتظامی هم طبعاً ایستادگی می کرد تا این دانشجویان وارد خیابان نشوند اما دانشجویان 
کمی تحرک داشتند مدتی نگذشته بود که شعارها تندتر شد و نیروی انتظامی هم جلوتر آمده 
بود تا تجمع کنندگان از فضا و محیط دانشگاه خارج نشوند و کم کم شعارها تندتر و رادیکال 
شد و در ادامه در اقدامی عجیب تعدادی شروع به پرتاب سنگ از داخل دانشگاه به سمت 

نیروهای انتظامی که بیرون از دانشگاه ایستاده بودند کردند.
کم کم بچه های بسیج هم داخل دانشگاه جمع شدند اویل حدوداً 2۰ بودیم کم کم شعار می دادیم 
شعارها با اینکه محتوای معیشت اشتغال داشت ولی مرزبندی مان با شعارهایی مثل شعار »نان، 
کار و آزادی« روشنی بود به مرور به تعداد بچه های بسیج بیشتر شد و نهایتاً این تجمع یک 

نظم و ترتیب منطقی و درستی پیدا کرد.
از حدود اذان ظهر به بعد با اینکه جمعیت آن ها بیشتر شده بود اما تقریباً جمعیت ما با معترضین 
برابر بود یا بیشتر بودیم و از طرفی نیروی انتظامی چپ ها را به داخل دانشگاه هدایت کرده 
بود و مسئولین دانشگاه هم خالصه فهمیدند که باید درب را ببندند و کاری که باید از اول 
انجام می دادند را انجام داند از این جا به بعد تجمع در درون دانشگاه و محیط داخلی در حال 

رقم خوردن بود.
شعار دادن ها ادامه داشت تا اینکه جمعیت ما غالب شد و توانستیم سردر اصلی دانشگاه را 
بازپس گیری کنیم، در ادامه دانشجویان معترض که دیدند نمی توانند در فضای دانشگاه عرض 
اندامی کنند مدتی حضور داشتند بعد پراکنده شدند و اتفاقات این روز تقریباً خاتمه یافت هر 

چند بچه های ما تا اذان مغرب جلوی سر در دانشگاه بودند و آنجا برنامه هایی برگزار کردند.
اعتقاد ندارم که همه ی افراد آمده بودند تا فضا را رادیکال و تند کنند اما به نظر می رسید سه 
چهارنفری که مدیریت فضا را در دست داشتند با توجه به فضای شهرهای دیگر و حوادثی که 
در سطح کشور رخ داده بود عمد داشتند که با رادیکال کردن و بردن فضا به سمت درگیری 

جرقه اتفاقات بزرگ تری را در کف خیابان ها بزنند.
چند نفر اصلی میان معترضین بودند که نقش هدایتگری و خط دهی را بر عهده داشتند، این ها 
عامدانه قصد برهم زدن نظم و رادیکال شدن فضا را داشتند که از شعارهای تند آن ها می توان 

این حرف را اثبات کرد.
پیش فرض لیدرهای معترضین این بود که با سردادن شعارهای تند مردم بیرون از دانشگاه را 
با خود همراه کنند و فضای رسانه ی داخلی و خارجی را ملتهب کنند که با پاسخ منفی مردم 

روبرو شدند.
محیط دانشگاه حتی چند روز پیش از وقوع تجمع معترضین آرام و اساساً خنثی بود و فضای 
میدانی دانشگاه اقدام یا رفتار خاصی به چشم نمی خورد که در نهایت اتفاقات تحت تأثیر محیط 

بیرونی و کشور قرار گرفت.
واقعیت ماجرا این است که در آن روز، دانشجویانی که هیچ فعالیت صنفی در سطح دانشگاه 
را در کارنامه خود نداشتند وارد تجمع معترضین شدند که حرف و دغدغه آن ها حول مسائل 

اقتصادی بود نه چیز دیگری.

روایت واقعی شاهد عینی از ماجرای سردر

همه معترضین دنبال رادیکال کردن فضا نبودند
مصطفی کریمی

 دبیر سیاسی بسیج
دانشجویی دانشگاه تهران



3    شماره ۷2  هفته سوم دی ماه ۹۷
  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

صنفی- آموزشی  

دربند کوه
 عباس عبدی، جامعه شناس، فعال اصالح طلب و عباس سلیمی نمین از مورخین دانشگاهی در گفتگویی با »دانشجویان«

حادثه واحد علوم تحقیقات را از زاویه تاره مورد بررسی قرار دادند

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــجویان در دانش ــل دانش ــوس حام ــتگاه اتوب ــک دس »ی
واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران واژگــون شــد!« خبــری کوتــاه و جانــکاه 
کــه در کمتــر از چنــد دقیقــه در فضــای مجــازی دســت بــه دســت شــد. 
ســاعت 22:12 ظهــر چهــارم دی مــاه، روزی اســت کــه جامعــه علمــی کشــور آن را فرامــوش 
نمی کنــد. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه اتوبــوس حامــل تعــدادی از دانشــجویان واحــد علــوم 
و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســالمی در بخشــی از مســیر جــاده دانشــکده مدیریــت از مســیر 
منحــرف و پــس از برخــورد بــا مانــع ســیمانی از مســیر خــارج و واژگــون شــد. هرچنــد شــاید در 
ســاعت هــای ابتدایــی آن روز، کســی گمــان نمی کــرد کــه خبــر ایــن حادثــه ســر تیتــر اخبــار 
دی ماهــی رســانه ها شــود امــا آمــار مجروحــان و کشــته شــدگان کــه رســید آنقــدر تلــخ بــود کــه 
هرکســی بــا شــنیدنش در بهــت فــرو رفــت. حــاال دیگــر تمــام خبرنــگاران تــالش می کردنــد 
خــود را بــه محــل وقــع حادثــه برســانند تــا هــر لحظــه اخبــار، آمــار و عکس هــای جدیــد را 
منتشــر کننــد. در ســاعت هــای ابتدایــی رئیــس مرکــز اورژانــس کشــور تعــداد کشــته شــدگان 
را 7 و تعــداد مجروجــان را 26 نفــر اعــالم کــرد امــا آمــار ثابــت نمانــد و در نهایــت ده نفــر از 
دانشــجویان جــان خــود را از دســت دادنــد. حــاال بیــش از دو هفتــه از وقــع ایــن حادثــه مــی 
گــذرد امــا هنــوز همــه از آن ســخن می گوینــد و رســانه هــا ابعــاد ماجــرا و چرایــی آن را بررســی 
ــجویان«،  ــی دانش ــرگ اتوبوس ــجویان«، »م ــرگ دانش ــه م ــوده اراب ــاوگان فرس ــد. »ن می کنن
»آخــر مســیر دانشــجویان«، »امیدهــا زیــر خــاک بــی مســئولیتی«، »برخــورد اتوبــوس مــرگ 
ــی  ــه چرای ــن ب ــرای پرداخت ــانه ها ب ــه رس ــت ک ــی اس ــوان های ــوءمدیریت« و.. عن ــوار س ــا دی ب
ــال های  ــه در س ــود آن ک ــا وج ــه ب ــت ک ــوال اینجاس ــال س ــد. ح ــاب کرده ان ــرا انتخ ــن ماج ای
اخیــر، ســوانح مربــوط بــه اتوبوس هــا کــم نبــوده، امــا چــه می شــود کــه انقــدر بــه ایــن حادثــه 
ــام  ــب تم ــان اصالح طل ــه جری ــب ب ــانه های منتس ــه رس ــود ک ــه می ش ــود؟ چ ــه می ش پرداخت
هــم و غــم خــود را بــرای اثبــات ســوء مدیریــت در دانشــگاه آزاد گذاشــته امــا در ســوی مقابــل 
مســئوالن دانشــگاه آزاد اســالمی و رســانه های منتســب به آن ، محورهای مطرح شــده توســط 
اصالح طلبــان را »کاســبی سیاســی جنــاح مخالــف« می خواننــد؟ شــاید جــواب بــه ایــن ســوال 

را بتــوان از دو منظــر پاســخ داد؛ بعــد اجتماعــی و بعــد تاریخــی.

ماجرا از چه قرار بود؟
علوم و تحقیقات در سـال 1376 به منطقه حصارک تهران )مکان فعلی دانشـگاه در ارتفاع بیش 
از 1800 متری(! منتقل شد. آن سال »غالمحسین کرباسچی« - دبیر کل فعلی حزب اصالح طلب 
کارگزاران سـازندگی- شـهردار تهران بود. مهدی هادوی »اولین دادسـتان کل انقالب« و »رئیس 
دادگاه عالی انتظامی قضات« اسـت که پس از تأسـیس دانشـگاه آزاد اسـالمی و در زمان مدیریت 
عبداللـه جاسـبی 2 میلیـون مترمربـع از امـالک موروثـی خـود را بـه ایـن دانشـگاه هبـه کـرد. او 
امـا بخـش کوچکـی از زمیـن را بـرای خانـواده خـود نـگاه مـی دارد، ولـی بـه گفتـه  خـود هـادوی و 
فرزندانش، دانشـگاه آزاد شـروع به تجاوز به زمین متعلق به خانواده ی هادوی می کند و در نهایت 
بـا اعمـال زور بخـش زیـادی از زمیـن را تصاحـب می کند. همیـن موضوع بعدها محل اختالفی بین 
دانشـگاه آزاد و خانـواده هـادوی شـد. چنـدی پیـش محمـد هـادوی فرزنـد مهدی هـادوی در گفت 
و گویـی اعـالم کـرده بـود کـه آیت اللـه هاشـمی و محسـن هاشـمی هـر دو در مقاطعـی تصمیم هـا و 
اقداماتـی بـرای بازگردادنـد زمیـن بـه فرزنـدان مهـدی هـادوی داشـته اند امـا عبدالله جاسـبی که 
آن زمـان رئیـس وقـت دانشـگاه بـود بـا اقداماتـی کـه انجـام داد مانـع از این کار شـد. سـلیمی نمین 
می گوید:»آقـای هـادوی بـا اعتقـاد بـه ایـن موضـوع کـه دانشـگاه آزاد بـرای مـردم و متعلـق به مردم 
است بخشی از زمین های پدری خود را به دانشگاه هدیه کرد اما دانشگاه بعد از آن که تأسیسات 
و سـاختمان هایی را در ایـن زمین هـا بنـا کـرد شـروع بـه تعرض به زمین های اطـراف کرد.« تعارضی 
که به اعتقاد سـلیمی نمین غیراخالقی، غیراصولی و از موضع قدرت و زورگویی بود. او می گوید: 
»متأسـفانه امروز بیشـتر انگیزه ها برای پرداختن به این موضوع تقابل های سیاسـی اسـت؛ بحث 
دفاع از مظلومیت و یا دفاع از منافع عمومی مطرح نیسـت چرا که در گذشـته هم درباره این واحد 
بحث هـای جـدی مطـرح شـده بـود امـا بسـیاری از رسـانه های کـه اصالح طلب کـه امروز دربـاره آن 
سـخن می گویند در گذشـته نه تنها به آن ورود نکرده ، بلکه در مقام دفاع نیز برآمدند. در حالی که 
ورود به این بحث آن زمان بسـیار ضروری بود.« سـلیمی نمین برای حرف خود دلیل هم دارد:»در 
جهت گیری درباره این زمین ها و هم درباره نوع عملکرد تصرف آن مشـکالتی وجود داشـت. یک 
سـری برخوردهایـی بـا امـوال عمومـی و یـک سـری برخوردها با مردم خاص در گذشـته انجام شـد 
امـا هیـچ کـدام از کسـانی کـه امـروز بـه حادثه علوم و تحقیقات و تصرف زمین هـای آن پرداخته اند، 

آن زمان به آن ورود نکردند. دلیل آن هم مشخص است ؛ در زمان تصرف این زمین ها برخی افراد 
امتیازاتی دریافت می کردند؛ یعنی روند ناسـالم سـازی مدیران یا کشـاندن مدیران به عرصه داد 
و سـتد اقتصادی رابطه ناسـالمی به وجود آورده بود که حاصل آن نادیده گرفتن منافع مردم بود. 

امـا حضـرات حـاال باانگیـزه کاماًل متفـاوت موضع گیری هـای اتخاذ می کنند.«

دانشگاهی در ارتفاع ۱۸۰۰ متری!
البتـه ماجـرای زمین هـای غصبـی تنهـا بعـد تاریخـی ماجرا نیسـت؛ سـؤالی که این مـدت به کرات 
مطرح شـده این اسـت که چرا دانشـگاه باید در ارتفاع بیش از 1800 متری سـاخته شـود؟! واحد 
علـوم و تحقیقـات در حریـم منطقـه 5 تهـران قـرار دارد و در ایـن منطقـه، طبـق ضوابـط شـهرداری، 
سـاخت و سـاز در ارتفـاع باالتـر از 1600 متـر از سـطح دریـا ممنـوع اسـت. محـل احـداث دانشـگاه 
در اختیـار منابـع ملـی بـود و قانونـا سـاخت و سـازدر آن محـل غیرمجـاز محسـوب می شـد. همـان 
زمـان هـم مخالفت هـای زیـادی بـرای سـاخت آن صـورت گرفـت امـا گویـا به دالیل نامعلوم کسـی 
نتوانسـت جلوی این سـاخت و سـاز را بگیرد. اواخر دهه 60 بود که با سـاخت دانشـگاه موافقت و 
در نهایـت کـوه بـه دانشـگاه تبدیـل می شـود! بـه گفتـه احمد خرم احـداث این واحد دانشـگاهی در 
منطقـه 5 تهـران یکـی از بدتریـن مکان هـای اسـتقرار در جهـان اسـت و طبق اصول شهرسـازی، به 

هیـچ عنـوان نبایـد در محیـط ناهمـوار این چنینـی اقـدام به سـاخت و سـاز کرد.
محسـن هاشـمی معـاون عمرانـی وقـت دانشـگاه سـال 93 در مصاحبـه ای از مـکان نامناسـب این 
واحـد سـخن گفتـه بود:»سـاختمان ها در ارتفـاع قـرار دارد کـه پایین ترین نقطـه آن در ارتفاع هزارو 
600 متـری و باالتریـن نقطـه آن در ارتفـاع 2 هـزار متـری واقـع اسـت. بیـن باالتریـن و پایین تریـن 
منطقـه حـدود 400 متـر اختـالف ارتفـاع وجـود دارد و طـول خیابان هـا نیـز به 7 کیلومتر می رسـد. 
در طول یک سـال آینده حمل و نقل کابلی در واحد علوم و تحقیقات راه اندازی شـود و تا زمسـتان 

سـال 94 بـه بهره بـرداری برسـد.« اقدامـی کـه البتـه هیـچ گاه رنگ واقعیت به خـود نگرفت.
با این اوصاف پاس کاری مسـئوالن وقت و فعلی، ابعاد اجتماعی واژگونی اتوبوس و ابعاد تاریخی 
سـاخت دانشـگاه، همـه عواملـی بودنـد کـه نـوک حملـه رسـانه ها و افـکار عمومـی را بـه سـمت این 

حادثـه و جـان باختـن ده تـن از دانشـجویان معطوف کرد.

)مکان  تهران  حصارک  منطقه  به   1376 سال  در  تحقیقات  و  علوم 

فعلی دانشگاه در ارتفاع بیش از 1800 متری(! منتقل شد. آن سال 

»غالمحسین کرباسچی« - دبیر کل فعلی حزب اصالح طلب کارگزاران 

کل  دادستان  »اولین  هادوی  مهدی  بود.  تهران  شهردار  سازندگی- 

انقالب« و »رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات« است که پس از تأسیس 

دانشگاه آزاد اسالمی و در زمان مدیریت عبدالله جاسبی 2 میلیون 

مترمربع از امالک موروثی خود را به این دانشگاه هبه کرد. او اما بخش 

کوچکی از زمین را برای خانواده خود نگاه می دارد، ولی به گفته  خود 

هادوی و فرزندانش، دانشگاه آزاد شروع به تجاوز به زمین متعلق به 

خانواده ی هادوی می کند و در نهایت با اعمال زور بخش زیادی از زمین 

را تصاحب می کند. همین موضوع بعدها محل اختالفی بین دانشگاه آزاد 

و خانواده هادوی شد. چندی پیش محمد هادوی فرزند مهدی هادوی 

در گفت و گویی اعالم کرده بود که آیت الله هاشمی و محسن هاشمی هر 

دو در مقاطعی تصمیم ها و اقداماتی برای بازگردادند زمین به فرزندان 

مهدی هادوی داشته اند اما عبدالله جاسبی که آن زمان رئیس وقت 

دانشگاه بود با اقداماتی که انجام داد مانع از این کار شد. سلیمی نمین 

می گوید:»آقای هادوی با اعتقاد به این موضوع که دانشگاه آزاد برای مردم 

و متعلق به مردم است بخشی از زمین های پدری خود را به دانشگاه هدیه 

کرد اما دانشگاه بعد از آن که تأسیسات و ساختمان هایی را در این زمین ها 

بنا کرد شروع به تعرض به زمین های اطراف کرد.« تعارضی که به اعتقاد 

سلیمی نمین غیراخالقی، غیراصولی و از موضع قدرت و زورگویی بود. 

او می گوید: »متأسفانه امروز بیشتر انگیزه ها برای پرداختن به این موضوع 

تقابل های سیاسی است؛ بحث دفاع از مظلومیت و یا دفاع از منافع 

عمومی مطرح نیست چرا که در گذشته هم درباره این واحد بحث های 

جدی مطرح شده بود اما بسیاری از رسانه های که اصالح طلب که امروز 

درباره آن سخن می گویند در گذشته نه تنها به آن ورود نکرده ، بلکه در مقام 

دفاع نیز برآمدند. در حالی که ورود به این بحث آن زمان بسیار ضروری 

بود.« سلیمی نمین برای حرف خود دلیل هم دارد:»در جهت گیری درباره 

این زمین ها و هم درباره نوع عملکرد تصرف آن مشکالتی وجود داشت. 

یک سری برخوردهایی با اموال عمومی و یک سری برخوردها با مردم 

خاص در گذشته انجام شد اما هیچ کدام از کسانی که امروز به حادثه 

علوم و تحقیقات و تصرف زمین های آن پرداخته اند، آن زمان به آن ورود 

نکردند. دلیل آن هم مشخص است ؛ در زمان تصرف این زمین ها برخی 

افراد امتیازاتی دریافت می کردند؛ یعنی روند ناسالم سازی مدیران یا 

کشاندن مدیران به عرصه داد و ستد اقتصادی رابطه ناسالمی به وجود 

آورده بود که حاصل آن نادیده گرفتن منافع مردم بود. اما حضرات حاال 

باانگیزه کاماًل متفاوت موضع گیری های اتخاذ می کنند.«

بارهــا شــنیده ایم کــه گفته انــد آمــار تلفــات جــاده ای از آمــار 

شــهدای 8 ســاله جنــگ تحمیلــی بیشــتر بــوده اســت؛ امــا هیــچ 

کــدام از ایــن حــوادث و تلفــات بــه انــدازه حادثــه اتوبــوس علــوم 

و تحقیقــات پررنــگ نشــد. بــی شــک یکــی از مهمتریــن دالیــل آن 

ــه  ــی بلک ــن  راه ــای بی ــاده  ه ــه در ج ــه، ن ــه حادث ــود ک ــن ب ــم ای ه

در شــهر تهــران، آن هــم در محوطــه متعلــق بــه دانشــگاه علــوم و 

تحقیقات دانشــگاه آزاد رخ داد. سرنشــینان آن هم »دانشــجویان« 

بودنــد. دانشــجویانی کــه قــرار بــود آینــده ســازان کشــور باشــند. 

گــو  و  گفــت  در  اصالح طلــب  سیاســی  فعــال  عبــدی  عبــاس 

ــوم و  ــوس عل ــه اتوب ــی حادث ــاد اجتماع ــه ابع ــجویان« ب ــا »دانش ب

تحقیقــات پرداخــت. بــه اعتقــاد او چنــد دلیــل باعــث شــد تــا ایــن 

حادثــه اهمیــت خبــری بیشــتری پیــدا کنــد. ایــن فعــال سیاســی 

اصالح طلــب، نفــس »دانشــجو بــودن«، »فــرار از مســئولیت«، 

ــده ای  ــل عم ــه دلی ــگاه« را س ــه دانش ــه در محوط »رخ دادن حادث

ــتر  ــگاه بیش ــوس دانش ــانحه اتوب ــه س ــد ب ــب ش ــه موج ــد ک می دان

ــل  ــود. او می گوید:»دلی ــه ش ــاده ای پرداخت ــات ج ــایر تصادف از س

ــد؛  ــز ش ــی نی ــوس سیاس ــی اتوب ــه واژگون ــه حادث ــود ک ــن ب اول ای

سیاســی شــدن آن هــم امــری طبیعــی اســت چــرا کــه اگــر مدیریــت 

ــا میانــه و مدیریــت دانشــگاه  دانشــگاه آزاد فــردی اصالح طلــب ی

در ایــن طیــف تعریــف مــی شــد، طیــف مقابــل بشــدت بــه آن مــی 

پرداختنــد. حــاال کــه مدیریــت دانشــگاه اصولگــرا اســت طبیعــی 

ــدا  ــه ورود پی ــن حادث ــه ای ــتر ب ــه بیش ــر ب ــف دیگ ــه طی ــت ک اس

کــرده و حساســیت بیشــتری نشــان دهنــد.« ایــن فعــال سیاســی 

ــه  ــن ک ــد:»دوم ای ــاره می کن ــم اش ــل دوم ه ــه دلی ــب ب اصالح طل

کســانی کــه در ایــن حادثــه کشــته و یــا زخمــی شــدند مجموعــه 

ویــژه ای بودنــد. نفــس دانشــجو و دانــش آمــوز بــودن حادثــه 

ــتری  ــری بیش ــوع، ارزش خب ــه موض ــود ک ــث می ش ــدگان باع دی

پیــدا کنــد.«

بــه گفتــه او دلیــل مهمتــر ایــن اســت کــه حادثــه در داخــل دانشــگاه 

و در تهــران رخ داده اســت نــه در جــاده ! چــرا کــه خیلــی غیرقابــل 

انتظــار اســت چنیــن حادثــه ای در تهــران رخ دهــد و ایــن تعــداد 

دانشــجو کشــته و مجــروح شــوند. عبــدی می گوید:»دلیــل دیگــری 

ــن  ــود ای ــت ش ــتر صحب ــانحه بیش ــن س ــاره ای ــد درب ــث ش ــه باع ک

بــود کــه از گذشــته هــم افــراد بــه غیــر ایمــن بــودن خیابــان علــوم 

ــات  ــن اعتراض ــه ای ــی ب ــا کس ــد ام ــراض می کردن ــات اعت و تحقیق

توجــه نکــرده بــود. در واقــع غیــر پاســخگو بــودن دانشــگاه در برابــر 

مطالبــات دانشــجویان و جامعــه بــه ایــن حادثــه دامــن زد.«

زمین های غصبی و دانشگاهی در ارتفاع 1800 متریابعاد اجتماعی حادثه ؛ فرار از مسئولیت

کتابخانه  مقابل  تجمع  با  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی  اخیراً 
مرکزی با در دست داشتن پالکاردهای قرمز رنگ حمایت خود را از 
آنچه که وضعیت نگران کننده کارگان، معلمان و دانشجویان زندانی 
را مطرح می کردند، تجمع کردند. دست نوشته ها و شعارهایی همچون 
»در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل بیکاری«، »مسکن و کار و درمان 
»کارگر  رهایی«،  پیکار  تا  آزادی،  کار،  »نان،  زحمتکشان«،  خواسته 
منطقه، علیه بهره کشی، علیه ظلم و بیداد اتحاد اتحادیه« در این تجمع 
از  از سوی تجمع کنندگان  اعتراضی  تاتر  برگزاری یک  رسانه ای شد. 
دیگر بخش های این تجمع بود، به طوری که در این اجرا که نمونه از یک 
دادگاه با هفت شاکی)دانشجوی زن، دانشجوی اقلیت قومی، دانشجوی 
معلم، دانشجوی مهاجر، دانشجوی اقلیت مذهبی، دانشجوی کارگر و 
دانشجویی که ترکیبی از این شخصیت های دیگر( برگزار شد که برای 

هرکدام از آن ها کیفر خواست قرائت می شد.

اخیراً برنامه ای با حضور سعید حجاریان توسط انجمن اسالمی دانشجویان 
پیشرو دانشگاه تربیت مدرس در این دانشگاه برگزار شده است، حجاریان در 
این همایش در اظهاراتی گفته است: »مسئله خودسرها دست کمی از مصائب 
عمده کشور نداشته باشد. امروزه کار آن ها به جایی رسیده است که دست 
به هر عملی می زنند و دست و پای دولت را در پوست گردو می گذراند و 
دولت هم باید پاسخگوی رفتار آن ها باشد. در قضیه کوی دانشگاه هم پلیس 
قانون شکنی فراوان کرد. در جریان حمله به سفارت های انگلیس و عربستان 
هم پلیس نظاره گر بود و عماًل راه را برای خودسرها باز گذاشت. در قضایای 
سال 88 هم همچنین. اما علت پیدایش گروه های خودسر چیست؟ معموالً 
می توان چند علت را برای این پدیده برشمرد. اولین آن ها ضعف دولت مرکزی 
است...  بعد از دولت معجره، من از دانشگاه اخراج شدم. فکر می کنند یک بار در 
ایران انقالب فرهنگی شده در حالی که در دولت معجره هم انقالب فرهنگی 

شد. هم اخراج دانشجو و اساتید بود و هم ماجرای بورسیه ها پیش آمد«.

حجت االسالم ابراهیم کالنتری، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
اخیراً در اظهاراتی به برگزاری یک اردو مختلط و پخش یک موسیقی 
غیرمجاز در واحد آزاد مشهد واکنش نشان داده است، او گفته متأسفانه 
هر دو موضوع اردوی مختلط و پخش موسیقی غیرمجاز در مراسم روز 
دانشجو این دانشگاه در موقعیتی اتفاق افتاد که در این دانشگاه معاونت 
فرهنگی مورد تائید نداریم. چند ماه قبل بدون هماهنگی با سازمان 
مرکزی، معاون فرهنگی توسط سرپرست دانشگاه کنار گذاشته شد و 
شخص دیگری به تشخیص خودشان به عنوان سرپرست موقت منصوب 
شد، که فرآیند قانونی آن طی نشده است. باید این انتصاب به سازمان 
مرکزی اعالم می شد و برای ادامه کار نیز مصاحبه ای از این فرد انجام 
می شد و این فرد پس از تائید سازمان مرکزی، به کار خود ادامه می داد، 
اما این روند قانونی طی نشد و در یک خأل خاصی که در این دانشگاه 

ایجاد شده این اتفاق رخ داد.

اخیراً جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل سازمان امور دانشجویان 
در اعتراض به آنچه تخلفات معاونت دانشجویی این دانشگاه در روند برگزاری 
انتخابات شورای صنفی می دانند، تجمع کردند. طبق خبرهای منتشر شده 
در کانال های شورای صنفی این دانشجویان به دلیل عدم حضور رئیس 
این سازمان در زمان تجمع، تحصن خود را در داخل سازمان ادامه دادند 
و حتی پس از تذکر انتظامات دانشجویان از این سازمان خارج نشده و 
این تحصن تا تاریکی شب ادامه داشته است. پیگیری دانشجویان معترض 
فردای آن روز ادامه میابد تا اینکه صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان 
و علم، معاون این سازمان جلساتی را با حضور نماینده دانشجویان برگزار 
کردند. از نکات قابل توجه خروجی این جلسه، طبق ادعای دانشجویان،  
پیش نویس اصالحیه جدید آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان است 
که محتوای اصلی آن نحوه تائید صالحت کاندیدهای شورای صنفی در 

دانشگاه ها است.

تاتر اعتراضی چپ ها در دانشگاه تهران

خبرهای درگوشی از دانشگاه

تجمع  شبانه مقابل در سازمان امور دانشجویانوقتی معاون فرهنگی، مورد تائید نیست!حرف های تازه حجاریان در یک دانشگاه

امین خلیق
خبرنگار
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برتر کشور

رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف گفته است: باتوجه 

به اینکه درصد بسیار باالیی 
از کل بودجه دانشگاه ها 

صرف حقوق و دستمزد می 
شود بنابراین برای تامین 

حقوق ها در دانشگاه 
باید سال آینده از بودجه 
پژوهشی خود بکاهیم.

 3.355.000 3.414.976 1.600.750

میلیون ریال
بودجه سال 97

میلیون ریال
بودجه سال 98

میلیون ریال
بودجه پژوهشی سال 98

رئیس دانشگاه:
ملزم به کاهش بودجه پژوهشی

برای جبران حقوق کارکنان هستیم!

پول بدهید دکتر شوید
سه عضو شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی در میزگردی مسئله خصوصی سازی آموزش پزشکی را بررسی کردند آنها معتقد هستند این آیین نامه باعث کمرنگ تر شدن آرزوی 

دکتر شدن طبقه ضعیف اجتماعی می شود
زهرا رمضانی

روزنامه نگار

بیـش از 10 روز پیـش بـود کـه آیین نامـه و دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه مشـارکت بخـش خصوصـی در آمـوزش عالـی علـوم 

پزشـکی در جلسـات 256 و 267 روزهـای 25 مهـر 95 و 27 خـرداد 97 شـورای گسـترش دانشـگاه های علـوم پزشـکی 

تصویـب و از سـوی وزیـر سـابق بهداشـت بـه معاونـت آموزشـی ایـن وزارتخانـه ابـالغ شـد؛ آیین نامـه ای کـه بعـد از رسـانه ای 

شـدن، با واکنش دانشـجویان علوم پزشـکی روبه رو شـد و شـوراهای صنفی 54 دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور و همچنین 7 تشکل بسیج دانشجویی 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی تهـران بـا صـدور بیانیه هایـی نسـبت بـه ایـن آن واکنـش نشـان دادنـد. نکته جالـب درباره ایـن آیین نامه ای اسـت که در 

آن تأکیـد شـده »در بسـیاری از رشـته/مقاطع علـوم پزشـکی تربیـت نیـروی انسـانی بـه میـزان مکفـی صورت گرفتـه و یا اینکه با توجه بـه تعداد مراکز 

تربیت کننـده فعلـی، ایـن نیازهـا در چنـد سـال آتـی مرتفـع خواهنـد شـد« امـا باقـر الریجانی، معاون آموزشـی وزارت بهداشـت درباره ایـن آیین نامه 

ابـراز امیـدواری کـرده کـه بـا ورود بخـش خصوصـی توانمنـد شـاهد ارتقـای کیفـی آمـوزش عالـی بخـش سـالمت باشـیم و وزارت بهداشـت از تکـرار 

تجربـه سـایر بخش هـای آموزشـی کشـور در تأسـیس مؤسسـات بی شـمار و فاقـد توانایـی و کیفیـت الزم اجتنـاب خواهـد ورزیـد.؛ هرچنـد کـه به نظر 

می رسـد مسـئوالن وزارت بهداشـت درصـدد هسـتند تـا بـا ورود بخـش خصوصـی بـه ایـن حـوزه بحـث کیفیـت آموزشـی را باالتر ببرند، امـا در مقابل 

دانشـجویان ایـن موضـوع را رد می کننـد و ایـن مسـئله را در نهایـت بـه ضـرر سـالمت جامعـه می داننـد؛ موضوعـی کـه مـا را بـر آن داشـت تـا به سـراغ 

3 تـن از دبیـران شـورای صنفـی برویـم و از آن هـا دربـاره دالیل مخالفتشـان بپرسـیم.

بعضی از فعالیت ها هستند که به عنوان فعالیت های فصلی و ایامی نام گذاری می شوند، 
اردوهای جهادی یکی از آن ها است، اردوهایی که طبق برنامه ریزی ها در ایام عید نوروز 
و تابستان هرسال برگزار می شود و گروه های مختلف جهادی به مناطق محروم در 
سراسر کشور می روند. اما به نظر می رسد این رویه در برخی از مراکز جهادی در تمامی 
طول سال ادامه دارد، قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( که وظیفه »ستادی« کمک رسانی به مناطق محروم را دارد در »صف« نیز اقدامات 

جهادی خود را انجام می دهد.

آب آشامیدنی در روستای دورافتاده تالش
آب رسانی به روستاهای دورافتاده و کم برخوردار تالش یکی از خبرهایی بود که در 
اواسط آذرماه رسانه ای شد، روستائیان اهل سنت چند روستای دورافتاده شهرستان 
تالش با همت و تالش گروه های جهادی قرارگاه جهادی خدمت  رسانی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(  از نعمت آب شرب سالم برخوردار شدند. مسئول قرارگاه 
جهادی خدمت  رسانی ستاد اجرای فرمان حضرت امام)ره( ، خدمت رسانی به مناطق 
محروم و کم برخوردار را از اولویت های این نهاد خواند و تصریح کرد: کاهش مشکالت 
و معضالت مردم در حوزه های مختلف با تکیه بر توان گروه های جهادی از اولویت های 
جهادی  قرارگاه  اقدام  با  است:   گفته  ودود  محمد  است.  مردمی  نهاد  این  اصلی 
خدمت  رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(  عالوه بر آب رسانی از مهاجرت 

ساکنان این روستاهای محروم نیز جلوگیری می شود.

بهره برداری از ۱۹ منزل مسکونی 
اواخر آذرماه نیز 19 واحد مسکونی که توسط جهادگران این  قرارگاه مردم نهاد 
برای خانواده های محروم و کم برخوردار جزیره ی هرمز ساخته شده افتتاح و به این 
خانواده ها تحویل داده شد. مسئول این قرارگاه با بیان اینکه پروژه  ساخت 19 باب 
منزل مسکونی ویژه محرومین، معلولین و ایتام در جزیره هرمز توسط گروه جهادی 
شهید حاج احمد کاظمی ساخته شد و امروز به بهره برداری رسید، گفت: از پروژه های 
دیگری که توسط این جهادگران در استان هرمزگان دنبال خواهد شد، می توان به 
ساخت منازل مسکونی برای ایتام محروم در بخش های دورافتاده استان هرمزگان از 
جمله بخش هشت بندی اشاره کرد. گفتنی است گروه  جهادی شهید کاظمی به عنوان 
متولی فعالیت در این جزیره ساخت این منازل را شروع کرد. از نکات قابل توجه این 
پروژه ها آغاز پروژه ساخت 30 باب منزل مسکونی برای ایتام در بخش هشت بندی 

استان هرمزگان است.

افتتاح قرارگاه جهادی شهید باباخانی 
و خبر دیگر اینکه گروه های جهادی فعال در شهر مقدس قم با حمایت قرارگاه جهادی 
خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یک قرارگاه مردمی جهادی در 

حاشیه این شهر تشکیل دادند. افتتاح این قرارگاه به منظور پشتیبانی و حمایت از 
اقدامات گروه های جهادی در این منطقه آسیب پذیر صورت گرفت. ازجمله اقداماتی 
جهادی  گروه  مدیریت  با  باباخانی  شهید  قرارگاه  در  حاضر  جهادی  گروه های  که 
مصباح الهدی به آن خواهند پرداخت می توان به خدمات عمومی پزشکی، سرکشی 
به خانواده های کم برخوردار و بی بضاعت، سرکشی و خدمت رسانی به خانواده های 
دارای معلول و خدمات فرهنگی اجتماعی اشاره کرد. همچنین ارائه ی خدمات عمرانی 
ازجمله آسفالت خیابان ها، سامان دهی معابر و فاضالب، تعمیر و مقاوم سازی برخی از 
منازل ساکنین این منطقه نیز از خدمات مهم دیگر این قرارگاه به مردم حاشیه شهر 

قم به ویژه منطقه ی اسماعیل آباد است.

بعد از ابالغ این آیین نامه حجمی از واکنش های دانشجویان علوم پزشکی نسبت به این 

مسئله راه افتاد و عمدتاً استدالل دانشجویان نیز روی این محور است که ما در گذشته 

تجربه خصوصی سازی آموزش در رشته های دیگر را داشته ایم و کاماًل مشخص است که 

ورود بخش خصوصی در حوزه علوم پزشکی نیز به سرنوشت سایر رشته ها منتهی خواهد 

شد؛ هرچند که در مقابل موافقان این آیین نامه معتقدند در خارج از کشور دانشگاه های 

خصوصی ای فعالیت می کنند که کیفیت آموزش بسیار خوبی دارند، اما حرفمان این است 

که شرایط چنین دانشگاه هایی با دانشگاه های داخلی کاماًل متفاوت است. به طور مثال 

وقتی دانشگاهی در آلمان به صورت خصوصی دانشجویان را با کیفیت آموزشی باال تربیت 

می کند به آن ها مدرک معتبری ارائه می دهد که حتی اگر نتوانند در کشور خود شغل پیدا 

کنند، در سایر کشورها مشکلی از این بابت نداشته باشند، ولی در کشور ما این مؤلفه وجود 

نخواهد داشت. از سوی دیگر ما کمبودی در نیروی کار علوم پزشکی نداریم و این مسئله از 

سوی وزارت بهداشت نیز تائید شده؛ چراکه در همین چند روز گذشته معاونت توسعه این 

وزارتخانه بسته بهینه سازی را برای طرح خدمت رشته های پزشکی و پیراپزشکی ابالغ 

کرد که طی آن اگر فردی 4 ماه در نوبت این طرح بماند از گذراندن آن معاف خواهد شد و 

طبیعتاً این مسئله به خاطر آن است که بیش ازحد نیرو تربیت کرده ایم که حتی افراد برای 

گذراندن طرح خدمت خود تا چند ماه و حتی چند سال در نوبت می مانند، همچنین همین 

مسئله یکی از دالیلی است که بگوییم نیازی به ورود بخش خصوصی برای آموزش علوم 

پزشکی نیست و از آنجایی که هدف علوم پزشکی حوزه سالمت جامعه است، قطعاً چنین 

تصمیم هایی در نهایت با سالمت مردم بازی خواهد کرد. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن 

توجه داشت این است که در طول 4 دهه گذشته پیشرفت های بسیار خوبی را در حوزه 

علوم پزشکی کشور داشته ایم و در حقیقت سیستم علوم پزشکی، سیستمی کارآمد و به 

رو پیشرفت است که نیازی به ورود بخش خصوصی آن هم در شرایطی که علوم پزشکی در 

بازدهی خوب قرار دارد، نیست و همین چند وقت پیش وزیر سابق وزیر بهداشت از تعداد 

باالی دانشگاه های علوم پزشکی در کشور انتقاد کرده بود، درحالی که ما دانشگاه ها و 

دانشکده هایی را ساخته ایم که نه تنها کیفیت آموزشی پایینی دارند بلکه با کمبود امکانات 

و نیرو نیز مواجه اند و به اعتقادها بهتر است به جای اینکه بخواهیم دانشگاه های دیگر به 

این مجموعه اضافه کرده و دانشجویانی را با کیفیت آموزشی نامعلوم و همچنین سرنوشت 

کاری نامشخص تربیت کنیم، بحث تجهیز امکانات همین دانشگاه ها را پیگیری کنیم.

شاید عده ای بگویند که امکان ساخت دانشگاه های خصوصی با کیفیت باال وجود دارد، 

اما نکته جالب این است که تجربه خصوصی سازی نشان می دهد که قطعاً این کار شدنی 

نیست، البته شاید در بین چندین دانشگاهی که قرار است ایجاد شود، یک دانشگاه با 

کیفیت و امکانات خوب هم ایجاد شود، اما در مقابل صدها دانشگاه دیگر با امکانات 

و کیفیت بسیار پایین خواهیم داشت که در نهایت نیز دانشجویان بی کیفیتی از این 

دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند که با سالمت جامعه در ارتباط خواهند بود.

یک هفته ای می شود که با انتشار اخباری مبنی بر خصوصی سازی مراکز آموزش عالی علوم 

پزشکی، فضای دانشجویی غالباً منفعل دانشگاه های علوم پزشکی به جنب وجوش افتاده است 

و خصوصی سازی در بخش های مختلف کشور که از معیارهای رشد در ممالک توسعه یافته 

جهان به شمار می آید، متأسفانه به دلیل تجارب بد در کشور ما، از پیش زمینه ذهنی خوبی در 

اذهان عمومی برخوردار نیست.

ابالغ طرح مذکور تحت عنوان دستورالعمل اجرایی و آئین نامه خصوصی سازی مراکز آموزش 

عالی در رشته های علوم پزشکی از سمت وزارت بهداشت که حداقل در دوره اخیر با طرح ورود 

دانشجویان پزشکی از خارج از کشور و یا جنجال های خصوصی سازی بخش های بیمارستانی 

و ... به نوعی غلبه تفکر اقتصاد محوری در حوزه سالمت را در سطح مدیریتی این وزارت خانه 

نشان داده بود؛ موجی از نگرانی ها در بین دانشجویان علوم پزشکی، به خاطر عواقب قابل 

پیش بینی این طرح ایجاد کرده است.

این گسترش آموزشی درحالی است که وزیر مستعفی بهداشت چندی پیش به انتقاد شدید 

از ایجاد بی رویه دانشگاه در کشور پرداخته بود. عالوه بر این هم اکنون وزارت بهداشت حتی 

توانایی تأمین اعضای هیئت علمی برای بخش دولتی را هم دارا نیست و در برخی دانشکده ها 

نسبت استاد به دانشجو به بیش از 10 برابر حد استاندارد می رسد، معلوم نیست بخش خصوصی 

قرار است از کدام هیئت علمی، بیمارستان، فضا و امکانات آموزشی برای فعالیت استفاده نماید.

باوجود سختگیرانه بودن برخی از شرایط تأسیس چنین مراکز آموزشی؛ تجربه بد اجرای همین 

دست آئین نامه های به اصطالح قوی در رشته های تحصیلی غیر علوم پزشکی که بیکاری 

آکادمیک و ضعف شدید علمی فارغ التحصیالن از جمله نتایج پربار آن ها به حساب می آید و نیز 

وجود ابهامات مختلف در آئین نامه ابالغی وزارت بهداشت، همچون ایجاد دانشکده پزشکی 

بدون تعیین استاد برای برخی دروس یا استفاده از استاد متخصص برای دروس فوق تخصص، 

نامشخص بودن وضعیت برخی از رشته ها و... از جمله نقدهای اساسی وارد به این طرح است.

از طرفی پولی کردن پذیرش و تحصیل در رشته های علوم پزشکی که استارت آن از طرح ایجاد 

پردیس های بین المللی علوم پزشکی زده شده بود، با اجرای این خصوصی سازی ها بی شک 

باعث رنگ باختن هرچه بیشتر شعار عدالت آموزشی که از آرمان های انقالب اسالمی است، 

خواهد شد و با توجه به شرایط موجود و ساختارهای غلط نظام آموزشی کشور ما، شکاف های 

طبقاتی را بیش از پیش عمیق تر و با چراغ سبزی که این آئین نامه نسبت به خصوصی سازی 

مراکز آموزشی دولتی نیز داده است، آرزوی دانش آموزان با استعداد ولی کم توان مالی را برای 

رسیدن به رشته و دانشگاه موردعالقه شان را دست نیافتنی تر می کند.

جدای از مباحث پرداخته شده، ضربه های سهمناکی که این طرح بر سالمت عمومی جامعه 

می تواند وارد کند، از اصلی ترین بحران های پیش روی نظام سالمت کشور می تواند باشد؛ 

پرواضح است که نتیجه فعالیت یک پزشک و یا کادر درمانی بی سواد، بسیار ملموس تر و 

خطرناک تر از آنی است که مسئولین را بدون برنامه ریزی و آگاهی از وضعیت موجود مجاب 

به تائید چنین طرح هایی کند!

مخالفت دانشجویان با این آیین نامه چند دلیل دارد؛ اول اینکه این آیین نامه در ظاهر 

قوانین قشنگی دارد، به طوری که حتی اگر بخواهیم برخی از دانشگاه های علوم پزشکی 

را با شرایط این قوانین بررسی کنیم، قبول نمی شوند؛ در حقیقت بندهای این آیین نامه 

به حدی قوی هستند که حتی برخی از دانشگاه های علوم پزشکی که امروز تحت نظارت 

وزارت بهداشت هستند نیز موردپذیرش این آیین نامه نیستند؛ اما تجربه ای که ما از نحوه 

اجرایی شدن همین آیین نامه ها درباره مؤسسات غیرانتفاعی در رشته های علوم انسانی 

و فنی و مهندسی داریم، این است که فارغ التحصیالنی که از آن ها مدرک می گیرند 

از لحاظ سواد فاصله زیادی با آنچه باید باشند، دارند و قطعاً اگر این مسئله در حوزه 

رشته های علوم پزشکی نیز اجرایی شود نه تنها فارغ التحصیالن پزشکی بلکه مردم نیز 

با بحران روبه رو می شوند. یکی از دالیل نگرانی دانشجویان از ورود بخش خصوصی به 

آموزش پزشکی تجربه ای است که ما از ورود مؤسسات غیرانتفاعی به آموزش دانشجو 

در رشته های مهندسی و علوم انسانی داشته ایم و دلیل سوم هم این است که رشته های 

علوم مهندسی و علوم انسانی مستقیماً باجان انسان ها در ارتباط نیستند اما درباره 

رشته های علوم پزشکی وضعیت متفاوت است و فارغ التحصیل رشته های این گروه 

آزمایشی مستقیماً با سالمت تک تک افراد جامعه در ارتباطند و این موضوع بسیار 

مهم و نگران کننده ای است. البته موافقان این طرح همان دالیلی که برای مؤسسات 

غیرانتفاعی انسانی و ... آورده اند را برای ورود بخش خصوصی به آموزش پزشکی نیز 

یافته مقایسه  با مؤسسات غیرانتفاعی کشورهای توسعه  را  ایران  و  مطرح می کنند 

می کنند و به همین دلیل نیز چنین طرحی را ارائه داده اند؛ اما سؤال اصلی ما از آن ها 

این است که آیا زیرساخت های کشور ما با زیرساخت های کشورهای توسعه یافته برابری 

می کند؟ سؤالی که جواب آن قطعاً منفی نیست و به همین دلیل می گوییم که بخش 

خصوصی نمی تواند وارد این حوزه شود. از سوی دیگر موضوع کمبود نیرو در حوزه های 

پزشکی مطرح شده که در این باره هم باید بگوییم که پیش تر عنوان شده بود که ما کمبود 

پرستار داریم و به همین دلیل ظرفیت پذیرش دانشجوهای پرستاری در دانشکده های 

مختلف را بدون در نظر گرفتن توان آموزشی و رفاهی دانشگاه ها دو برابر کردند که 

همین مسئله موجب شد تا آموزش و رفاه این دانشجویان با مشکل مواجه شود؛ حتی 

در سال 94 نیز طرح کمک پرستاری و آموزش یک ساله را ارائه کردند که این طرح نیز 

موفقیت آمیز نبود؛ در طرف دیگر ماجرا نیز این سؤال پیش می آید که ما اگر در حوزه 

پرستاری با کمبود نیرو مواجه هستیم، چرا فارغ التحصیالن ما شش تا یک سال در 

نوبت طرح خدمت می مانند و بیمارستان های ما نیز در حال تعدیل نیرو هستند؟ البته 

طبق استاندارد جهانی، ما در این حوزه با کمبود نیرو مواجه ایم اما باید بگوییم که اول 

زیرساخت ها برای افزایش دانشجویان پرستاری فراهم نشد و عالوه بر آن وزارتخانه های 

علوم و بهداشت نیز با بحران اقتصادی روبه رو هستند و امکان جذب نیرو را ندارند و 

حتی ورود بخش خصوصی نیز نمی تواند این مشکل را برطرف کند.

 ،
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