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   شماره 76  هفته سوم خرداد ماه 98    نخستین نشریه سراسری دانشجویان قیمت: ۵۰۰ تومان

تأمل سرمقالهنگاه

ابعاد بنیادین جهت گیری فکری دانشگاه در ایران

باید نقش دانشگاه را در جهان جدید بازشناسی کنیم و از زمانی 

که دانشگاه به صورت رسمی در اروپا شکل گرفت، یعنی از سده 

13 و با راه اندازی دانشگاه بولونیا و دانشگاه پاریس همواره این 

رکن از جامعه نقش مهمی در فرهنگ و تمدن اروپایی داشته است. در آن زمان 3 گانه ای در غرب شکل گرفته بود تحت عنوان 3 گانه 

خدا، دانشگاه و سیاست که 3 گانه فوق العاده تاثیرگذاری هم بوده است. در آن برهه زمانی تصویری که از خداوند و یا امر دینی در جامعه 

اروپایی وجود دارد، وحدتی را رقم می زند که با وحدت سیاست و وحدت ایده دانشگاه مناسبت داشت و اگر این مثلث تاثیرگذار در فرهنگ 

اروپایی را از همان زمان پیگیری کنیم، می بینیم که تغییرات زیادی در این چارچوب رخ داده و عناصری اضافه و یا کمرنگ و پررنگ شده 

است، ولی هرگز دانشگاه نقش بنیادین خودش را ایجاد مولفه های مختلف فرهنگ اروپایی و بعداً در کل دنیا از دست نداده است. به این 

تربیت دانشگاه رکن مهمی در این چارچوب زندگی اجتماعی جدید داشته، ولی نمی توان گفت که کلیت جهان جدید مستقیماً و فقط 

ساخته دانشگاه به طور عام و ایده فلسفی دانشگاه به طور خاص است؛ چرا که باید حد ایده فلسفی دانشگاه را بدانیم چرا که این مسئله 

بسیار تاثیرگذاری است ولی قطعاً تنها عامل نخواهد بود. تا پیش از آغاز نیمه دوم سده 18 دانشگاه ها در اروپا جای بسیار مهمی برای 

جستجوی فلسفی به معنای عام کلمه نبودند، یعنی فیلسوفان بزرگ علوم مختلف که آن زمان همگی ذیل فلسفه قرار می گرفتند، در 

دانشگاه تحصیل می کردند اما آنجا خانه اصلی شان نبود. به عبارت دیگر آن زمان دانشگاه جایی برای جستجوی حقیقت بنیادین نبود، 

ولی بعد از رخ دادن تحوالت شاهد کوچ بزرگ فیلسفان، فیزیکدانان، شیمیدانان و دانشمندانی که دنبال حقیقت بودند به دانشگاه 

بودیم. بزرگ ترین دانشمندان سده 16، 17 و 18 مانند نیوتن در دانشگاه های آن زمان تحصیل کرده و گاهی نیز به صورت موقت تدریس 

داشتند، اما هیچ کدام عضو هیات علمی دانشگاه ها نبودند. دسته کم اگر تأسیس دانشگاه تهران را به عنوان مبدأ تأسیس دانشگاه های 

جدید در ایران به حساب آوریم، باید بگوییم که نزدیک به 80 سال از تأسیس دانشگاه در کشورمان می گذرد و دانشگاه در طول این مدت 

موفقیت ها و شکست های زیادی را تجربه کرده است. زمانی که مشکالت و شکست های دانشگاه در ایران را پیگیری می کنیم، می توانیم از 

منظرهای مختلف پاسخ های متفاوتی به چرایی این اتفاق بدهیم، اما برداشت بنده این است که یک الیه بسیار بنیادین در دانشگاه پژوهی 

وجود دارد که در تامالت ایرانی پیرامون دانشگاه جدید مغفول مانده و این غفلت، غفلت از الیه فلسفی و نظری و یا ایده ای دانشگاه است. 

ما در تمام دوران آشنایی مان با تجدد همیشه یک تاخیری نسبت به الیه نظری ابعاد مختلف تجدد داشتیم. به عبارت دیگر زمانی که نظام 

تعلیم و تربیتی جدید، فناوی جدید و دولت مدرن را تأسیس کردیم، در موارد بسیار متعددی فرآیندهای واردات محصوالت مدرن بر فرآیند 

تأمل درباره بنیادهای نظری این محصوالت تقدم داشته و درباره دانشگاه نیز همین اتفاق رخ داده است. چندین دهه از تأسیس دانشگاه 

مدرن در ایران گذشته و ما متوجه نشده ایم که دانشگاه یک ساختمان ساده و سازمان مدیریتی ساده نیست، هر چند که همه اینها است، 

اما در کنار آن دانشگاه یک ایده بنیادین است که باید کنش های متعدد کنشگران متعدد را سامان می داد، از سوی دیگر دانشگاه در 

اروپا همواره از پشتیبانی نظری فیلسوفان برخوردار بوده و این یک تحمیل نیست که ما درباره دانشگاه پرسش های فلسفی مطرح کنیم 

و پاسخ های فلسفی نیز درباره سرشت دانشگاه ارائه دهیم، چرا که این کار یک تجربه تاریخی است که در اروپا طی شده است. در اروپا 

دانشگاه های جدید در آغاز به نحوی حوزه های علمیه مسیحی بودند و پیشوای دانشگاه، پیشوای مذهبی مسیحیان تلقی می شد، ولی 

از سده 16 سیاست دانشگاه را در برگرفت که ایده دانشگاه از خدمت گذاری به اهداف الهیات به خدمت گذاری به دولت – ملت ها تغییر 

جهت داد و دانشگاه هایی نیز در این زمینه شکل گرفت و قرار بود در آنجا دانش هایی را پیگیری کنند که خیر جمعی فوری از آنها حاصل 

شود، ولی از ابتدای سده 19 ایده رسمی جستجوگری حقیقت در دانشگاه های اروپایی تحقق و جهانی شد. در همان سده یک شعار مهم 

وجود داشت و آن هم اینکه حقیقت الهی است و امر الهی نیز یک بار و برای همیشه توسط دین عرضه شده و حاال وظیفه دانشگاهیان 

آموزش امر الهی موجود است و برنامه دانشگاه ها در اروپا این بود که تنها آموزش دهند و کتاب هایی از پیش تعریف شده وجود داشت و 

اساتید دوره های متعددی را می گذرانند که بتوانند این کتاب ها را آموزش دهند، به همین دلیل برنامه های پژوهشی از دانشگاه ها خارج 

می شدند، نه اینکه کاًل هیچ پژوهشی در دانشگاه ها صورت نمی گرفت ولی برنامه اصلی دانشگاه ها نبود. ما در کشورمان از گذشته تا 

امروز پیشینه زیادی درباره فعالیت های حوزه علمیه را داشته و داریم، ولی اتفاقی که در اروپا رخ داد، این بود که دانشگاه ها با تحوالت 

زمانه آرام آرام تغییر کرده و همان نهادهای علمی تبدیل به دانشگاه های سبک جدید شدند، حال باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا 

بهتر نبود حوزه های علمیه به طور طبیعی و درونی آماده تحوالت جدید می شدند؟ هر چند که این اتفاق به دو دلیل نیفتاد، دلیل اول 

عدم آمادگی حوزه های علمیه و دلیل دوم نیز مدرنیته وارداتی بوده است. به عبارت دیگر ما روشنفکرانی را داشتیم که به جای تالش برای 

اصطالح وضعیت جاری در جامعه مان ترحیح دادند دانشگاه های اروپایی را وارد کنند و باید بگوییم که در این زمینه هم اهل سنت و هم 

اهل تجدد مقصر هستند که شاهد ایجاد مدرسه علمیه و مدرسه دانش های جدید باشیم. همچنین ما امروز در شرایط شکاف به سر 

می بریم و تالش ها برای نزدیک شدن به این دو مدرسه نیز به شکست انجامیده است.

چپ ها چه می خواهند؟

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با استادان دانشگاه ها در ماه مبارک 

رمضان، به نکته قابل توجه و جدیدی اشاره داشتند. حضرت آیت  الله 

خامنه  ای )مدظله( خطاب به استادان دانشگاه ها و نخبگان خواستار مقابله فکری با التقاط چپ شدند. 

این تاکید قطعاًً حکایت از نشانه هایی از درباره فعالیت این جریان در دانشگاه ها دارد. البته پیش از این نیز 

در چند مدت اخیر و به خصوص بعد از حوادث 23 اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران، رسانه های جناح های 

مختلف سیاسی به بازگشت چپ ها به دانشگاه ها پرداخته بودند. همه این موارد در کنار رواج نسبی بعضی 

شعارها و ادبیات خاص و شناخته شده این جریان در افکارعمومی دانشگاهی، ما را به معرفی بیشتر این 

جریان ترغیب کرد.اوایل دهه 80 که فضای سیاسی کشور درحال تغییر بود، برداشتی از یک سخنرانی، 

تعبیر »ژاپن اسالمی« را نقل محافل کرد. هرچند بعدها این برداشت به وسیله گوینده آن تکذیب شد، اما 

تحلیل ها و مباحث حول آن ادامه داشت. تلقی عمومی از این بحث پیگیری توسعه لیبرال به عالوه رعایت 

برخی ضوابط و شعائر اسالمی بود. برداشت من این است که امروز هم جریان چپ الگوی نمونه خود را 

کشورهای حوزه اسکاندیناوی )که در فضای عمومی دانشگاه به گرایش های سوسیالیستی معروف است( 

به عالوه رعایت برخی ضوابط، معرفی کرده است.گرایش های سوسیالیستی بعد از فروپاشی شوروی )همان 

گونه که مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرخود اشاره کردند( در ایران با انزوای نسبی مواجه شد و امروز 

اگر این جریان قصد بازگشت دارد، طبیعتاً باید این خلع را با معرفی برنامه ها و الگوهایی جدید دنبال کند. 

هرچند شاید این تعبیر هیچ وقت بدین گونه به وسیله این جریان به کار نرفته باشد اما به نظر من به بهترین 

شکل نمایان گر التقاط مورد اشاره رهبری در همین دیدار مذکور، خواهد بود.مجالی کافی برای بررسی 

همه ابعاد فکری این جریان نیست. بنابراین در اینجا قصد دارم صرفاً به برخی شعارهای مناقشه آمیز این 

جریان آن هم صرفاً در حوزه مسائل دانشگاه و آموزش عالی بپردازم. - مهم ترین نکته این جریان درباره 

دانشگاه، ادعای حاکمیت مطلق نئولیبرالیسم بر دانشگاه های امروز در ایران است. این جریان شواهد 

مختلفی از جهت گیری سیاست های کالن آموزش عالی )از قبیل خصوصی سازی خدمات رفاهی، اخذ 

شهریه و...( به سوی نئولیبرالیسم به خصوص بعد از جنگ تحمیلی ارائه و نتیجه می گیرند که باید به نقش 

پر رنگ دولت در تأمین مالی دانشگاه ها باز گردیم. اوالً مشهورترین چهره های نئولیبرال در کشور حاکمیت 

ایده های آن ها بر دانشگاه ها را نمی پذیرند. ثانیاً به نظر مثال های نقض بسیاری از عدم تطابق سیاست ها 

با نئولیبرالیسم قابل ذکر است و ثالثاً بر فرض صحت این ادعا نتیجه گیری اینکه باید به سوی سوسیالیسم 

رفت نیازمند ادله ای فراتر است و این دو قطبی انحصاری قائل تردیدهای جدی است. - اداره دموکراتیک 

دانشگاه توسط دانشگاهیان از دیگر شعارهای زیبای این جریان به نظر می رسد اما نمایندگان این جریان در 

قبال تبعات این تصمیم یعنی دسته بندی و سیاسی شدن فضای درون دانشگاه و همچنین فاصله گرفتن 

دانشگاه از جامعه و تبدیل دانشگاه به برج عاج مباحث روشنفکری، پاسخ روشنی ارائه نمی کنند. - در 

زمینه مباحث فرهنگی و مذهبی دانشگاه نیز هرگونه ضابطه ای در این خصوص را ابزار حاکمیت مافیایی 

نئولیبرال ادعایی برای سرکوب بدنه دانشگاهی تلقی کرده و با آن مخالفت دارند. اما توضیح شفافی از 

مبنای این ادعا و راه حل خود ارائه نمی کنند به طور مثال در همین مورد اخیر مشخص نیست با اصل 

حجاب مخالفت وجود دارد یا با برخورد فیزیکی و خشونت آمیز احتمالی در این زمینه. - استفاده مکرر از 

شعار عدالت در حالی که هیچ گروه منطقی ای مخالف عدالت نیست. مهم معنا و حدود عدالت است که 

مباحث نظری مفصلی درباره آن مطرح است. ضمن اینکه تلقی هر تفاوتی به تبعیض و معادل دانستن 

عدالت با تساوی محل تردیدهای جدی است. به هر حال تکنیک این جریان تشویق عمومی به مقابله با 

طبقه حاکم پشت پرده و تصمیم گیر نهایی است. که در یک روز تاریخی نزدیک به وقوع خواهد پیوست و 

دوقطبی سازی طبقه عوام در مقابل حاکمان محقق می گردد. )شاید مشابه حوادث می 1968 فرانسه( 

باید دقت نمود همان گونه که مورد تاکید رهبری نیز بود این تقابل از جنس امنیتی و پلیسی نیست بلکه 

وظیفه دانشجویان است با فراهم نمودن زمینه دعوت از استادان جریانات مختلف در حلقه های کتابخوانی 

و کرسی های آزاداندیشی، مسیر شفاف شدن فضای فکری دانشگاه را مهیا کرده و مانع پنهان شدن 

جریان های التقاطی پشت مفاهیم دینی و قانونی شوند. 

 قرائت نو شریعتی ها از استاد

نزدیک شدن به اواخر خرداد همیشه یادآور چهره ای است که در دانشگاه 

بود ولی بیش از آنکه عرصه رســـمی دانشگاهی بستر حرکت او باشد، 

افکار عمومی دانشگاه در اختیار او بود. بازگشت یک شخصیت تاریخی قطعاً به معنی بازگشت 

اندیشه ها و حاالت اوست و این امری است که درباره مرحوم علی شریعتی رخداده است. امروز 

در اواخر دهه نود نشـــانه های فراوانی برای اثبات این ادعا موجود است. اما مهم ترین آن ها نه 

موج گرامیداشت های دانشگاهی و رو به فزون برای اوست نه ساخت فیلم های مستند و فروش 

کتاب ها و تک جمالت او بلکه مهم ترین نشـــانه و اســـتدالل، ظهور پررنگ تر از گذشته جریان 

نوشریعتی به شکل کاماًل رسمی است. اما این جریان را نه تنها در جمعی که آن را مطرح کردند 

بلکه باید اتفاقاً بسیار فراتر از آن در میان چهره های علمی و آکادمیک جستجو کرد. چهره های 

فلسفی، جامعه شناسی و اقتصادی رجوع تازه ای به آثار و افکار مرحوم شریعتی آغاز کرده اند. 

اینجا مجال توصیف جزئیات مطالعات اســـتقرائی درباره چهره هایی که به مرحوم شـــریعتی 

با رویکردی جدید پرداخته اند نیســـت. اما علل رجوع مجدد به مرحوم شـــریعتی، چگونگی 

رویکردهای جدید مواجه را روشن تر می کند.در چند سال اخیر نوعی تبیین از وضعیت ایران و 

جهان امروز در افکار عمومی جامعه ایرانی مؤثر و فراگیر شد، مبنی بر اینکه ما با تسلط نوعی از 

سرمایه داری متأخر در ایران و جهان مواجه هستیم. )فارغ از بررسی صحت این ادعا( و طبیعتًا 

برای مقابله با اثرات و نتایج آن در ایران و منطقه و جهان نیازمند اندیشه ها و آثاری هستیم که 

ظرفیت الزم برای مقابله با این سرمایه داری متأخر را در اختیار ما بگذارد و چه گزینه ای بهتر از 

مرحوم علی شریعتی با سابقه روشنی که درمقابله با سرمایه داری از او سراغ داریم. این تبیین 

فارغ از صحت و سقم آن مهم ترین علت بازگشتن شریعتی به دانشگاه امروز ایران است. اما این 

بازگشت همچنان و به مانند دهه چهل و پنجاه به عرصه رسمی و اداری دانشگاه نیست )چنان 

که بیشتر سخنرانی های مهم مرحوم شریعتی بیرون کرسی درسی ایشان بود( بلکه افکار عمومی 

اســـاتید دانشگاه را به خود مشـــغول کرده است.اما این تنها اثر بازگشت شریعتی به دانشگاه 

نیست. جوانان چه اساتید و چه دانشجویان اثر مهم تری از مرحوم شریعتی پذیرفتند. و آن هم 

روحیه دردمندی و عدالتخواهی مرحوم شـــریعتی است. روحیه ای که باتوجه به شرایط جدید 

اقتصادی و احســـاس تبعیض به وجود آمده بستر رشد مناسبی یافته است. و ما هر روز شاهد 

جوانان بیشتری هستیم که با مشی اعتراضی پر شور و حرارت مرحوم شریعتی وارد میدان شده و 

فریاد عدالت سر می دهند.البته این موضوع به صورت عینی نیز قابل دریافت است، طیف چپ 

طرفدار شریعتی، سال هاست که در هر برهه ای و با توجه به اقتضائات روز جامعه و گفتمان های 

موجود، قرائتی جدید از شـــریعتی ارائه داده است. در مقاطعی شریعتی در چهره یک مصلح 

اجتماعی و اصالح گر جلوه داده شـــده و در مقطعی روایتی علمی و جامعه شناسانه از او ارائه 

شـــده است. در زمانی شریعتی ِدین پژوه و دین پیرا و در موقعیتی دیگر شریعتی عدالت طلب 

»برساخته« شده است و همه این متضاد و متناقض ها باعث شده او در برخی از محافل به عنوان 

یک »شـــریعتی االستیک« مطرح شود.به هر صورت این پدیده ای جدید نیازمند بررسی های 

متنوعی از وجوه گوناگون اســـت. هم به لحاظ علل این بازگشـــت و هم از لحاظ چگونگی این 

بازگشت الزم به توجه است. به خصوص از سوی جریان اصیل انقالب اسالمی که روشن نماید 

آیا این تبیین را در مورد شـــرایط جهان، منطقه و ایران می پذیرد و علل بروز حوادث و معضالت 

را ناشـــی از غلبه نوعی سرمایه داری متأخر می داند؟ اگر این گونه است افکار مرحوم شریعتی 

ظرفیت مناسبی برای این مقابله می باشد؟ یا گزینه های دیگری نیز موجود است؟ و نسبت این 

ظرفیت )اندیشه مرحوم شریعتی( با اندیشه های اصیل انقالب اسالمی مانند بنیانگذار انقالب 

اســـالمی امام خمینی )ره( وشـــهید مطهری و دیگران به به چه صورت است؟ نقاط اشتراک یا 

افتراق نیازمند رجوع و تبیین دوباره است.به نظر می رسد شریعتی پژوهی باید به یک کرسی 

فکری دائمی در برنامه رسمی دانشگاه های کشور تبدیل گردد.

 حسن ثابتی
  فعال سابق دانشجویی

 محمدرضا حیاتی
  سردبیر

چرایی مقابله چپ ها با »حجاب اجباری«
تبارشناسی تجمع اخیر جریان چپ دانشگاه تهران

»پرسش« مقابل »نیاوران«

قرائت »نو شریعتی ها« از استاد
 در زمانی شریعتی ِدین پژوه و دین پیرا و در موقعیتی دیگر شریعتی 

عدالت طلب »برساخته« شده است و همه این متضاد و متناقض ها باعث 

شده او در برخی از محافل به عنوان یک »شریعتی االستیک« مطرح شود.

کاالیی سازی 
آموزش از »چپ« 

تا »راست«
»دانشجویان« برای اولین بار متن کامل مناظره محمدامین قانعی راد حامی گفتمان چپ 

و وحید احمدی حامی گفتمان راست درباره کاالیی سازی آموزش عالی منتشر می کند

وضعیت نامشخص
 حقوق دانشجومعلمان

 پس از استعفای
یر  آقای وز

شکست انحصار بازار 
پزشکی و دندانپزشکی

 با افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجو؟

 میثم سفیدخوش
  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه3|  جابه جایی یک نزاع فکری از دانشگاه به عرصه عمومی

همین صفحه | 

صفحه2 | 
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

گزارش

اواخر اردیبهشت ماه بود که دانشگاه تهران 

شاهد تجمعی در اعتراف به آنچه که آنها 

حجاب اجباری می نامیدند بود، تجمعی که توسط فراخوان طیف موسوم به »چپ« و با 

همراهی طیف »لیبرال« این دانشگاه همراه شد. البته سابقه این تشکل در سال گذشته 

نیز بازمی گردد و در آذرماه سال 97 نیز تجمعی به همین سبک در دانشگاه تهران و بعضًا 

چند دانشگاه پایگاه اصلی این جریان برگزار شد؛ اما حاال نزدیک به یک ماه از این اتفاق 

گذشته است و این سؤال مطرح می شود که چرا در شرایط فعلی »چپ« های دانشگاه تهران 

به سراغ »مقابله با حجاب اجباری« رفتند؟ و آیا جنس این نوع شعارها در مسیر گفتمان 

»چپ« است؟ چند نکته در این مسیر قابل توجه است:

1- افول و ظهور گفتارها: ورشکستگی و افول هر گفتمان مسلط، امکان بروز و ظهور 

خرده گفتارهایی که به نوعی با گفتار مسلط غیریت دارند را محقق می کند. در فضای کنونی 

کشور و پس از گذشت 6 سال از روی کار آمدن دولتی با مشی نولیبرال و شکست ایده 

اصلی اش، »توسعه برون زای اقتدارگرا از طریق سیاست خارجه تعامل گرا«، یا همان توسعه از 

طریق اتصال ایران به کشورهای مرکز اقتصاد جهانی، فضا برای آغاز نارضایتی های سیاسی 

و اجتماعی فراهم شد. جنبش های اعتراضی نسبت به مسائل به وجود آمده معیشتی برای 

اقشار ضعیف جامعه ازجمله مسائل مربوط به کارگران، معلمان، کامیون داران، مشکالت 

صندوق های بازنشستگی، مخاطرات محیط زیستی و... ، صحنه را برای ظهور خرده گفتارهای 

بدیل و رقیب گفتمان دولت یازدهم و دوازدهم مهیا کرد. ظهور جنبش های عدالتخواهی و 

مبارزه با فساد، پدیده چپ اسالمی، حرکت چپ نو و موارد مشابه دیگر را هم باید درنتیجه 

وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از افول گفتمان نئولیبرال دانست. )1(

2- گفتار چپ نو: سامان برخی از خرده  گفتارهای نوظهور، متکی بر پشتوانه نظری روشنی 

است، اما برخی از این خرده گفتارها هم بدون اتکا به مشرب نظری مشخصی پا در عرصه 

عمل یا همان بازسازی، سازماندهی و بازنمایی می گذارند. ازجمله خرده گفتارهای متکی 

به پشتوانه تئوریک، گفتار موسوم به »چپ نو« است که متکی به مباحث معرفتی شکل 

گرفته در اروپای پس از جنگ جهانی دوم در نقد نظام سرمایه داری، با تالش هایی که 

عمدتاً از طریق ترجمه آثار اندیشمندان این حوزه شکل گرفته در ایران بازتولید شده است؛ 

اندیشمندانی چون آلن بدیو، اسالوی ژیژک، ژاک لکان، ژیل دلوز، جورجو آگامبن، آنتونیو 

گرامشی و دیگران. )2(

3- تولد سرمایه داری اسالمی: همزمان با روی کارآمدن دولت موسوم به سازندگی و آغاز 

پروژه استحاله در اوایل دهه هفتاد، شاهد شکل گیری طبقه مرفهی از انقالبیون سابق بودیم 

که بعدها به یقه  سفیدها مشهور شدند. طبقه ای که دارای دو ویژگی مهم بودند: اول اینکه 

دارای سابقه انقالبیگری بودند و هر رفتار خود را زیر سایه این سابقه توجیه می کردند. از 

سوی دیگر این طبقه در روند استحاله، باور خود به بسیاری از آرمان های انقالبی را از دست 

داده بودند و در پیوند با جریان سرمایه دار وابسته به طاغوت که به کشور بازگشته بودند، 

خود به سرمایه دارانی تبدیل شدند که بخش بزرگی از ساختارهای حاکمیتی کشور را نیز 

تصاحب کرده بودند. می توان این طبقه را طبقه سرمایه دار اسالمی دانست که این اواخر و 

با ظهور شبکه های اجتماعی نمودهای آن همچون ساختمان های لوکس، اوتومبیل های 

میلیاردی، تصاحب غیرقانونی صنایع ملی کشور به نام خصوصی سازی و مانور اشرافیت 

زیر سایه حجاب و ...، به شدت در مقابل دیدگان عموم قرار گرفته است. همچنین پیوند 

این طبقه با سیاستمداران و حاکمان جمهوری اسالمی سبب شده تا عماًل به عنوان نتیجه 

عملکرد این نظام مطرح شوند.

4- غلبه نگاه لیبرالیستی در دوره اصالحات و دولت مهرورزی در حوزه اقتصاد: این مسئله 

نیز به این عنوان گسترده کمک شایانی کرد. کوچ این طبقه به بخش خصوصی خودساخته 

)در قالب تشکیل بانک و صنایع خصوصی سازی شده( در دولت خاتمی و پیوند آن با منابع 

عمومی دولتی در دولت احمدی نژاد باعث شده تا عماًل تمام دولت های بعد از جنگ به 

سهم خود در فربه ساختن یقه سفیدها نقش موثری داشته باشند. روی کار آمدن دولت 

روحانی اما سیر تبدیل لبیرالیسم به نئولیبرالیسم را شدت بخشید. عمیق تر شدن فاصله 

دولت و مردم، غلبه نگاه اقتصادی بر تمام امور حاکمیتی، پیوند گسترده در نظام جهانی 

طبقه بندی شده با کشورها تحت عنوان بستن با کدخدا و عبور از منابع هویت ساز انقالبی 

نمودهای دولت روحانی هستند. این سیر حرکت از لیبرالیسم به نئولیبرالیسم طی سه 

دهه گذشته اما مخالفان سرسختی نیز داتشه که گاه توانسته اند اثرگذار باشند و گاه خود 

دچار استحاله شدند.

5- جریان نوپدید سوسیالیستی دانشگاه تهران: جریان چپ فکری به صورت سنتی النه 

در دانشگاه تهران دارد. جریانی که بعد از پیوند با اصالح طلبان در دهه هفتاد از فاز فکری 

خارج شده بود و پا در میدان عمل گذاشته بود و عماًل جریان چپ نو رادیکال شکل بگیرد. 

اما روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و محدودیت فعالیت و همچنین فعالیت گسترده در 

فتنه 88 سبب شد تا دوره فترت این جریان در دانشگاه های شاخص تهران آغاز شود. 

تشکیالت بهم ریخته، اختالف نظر گسترده و فعالیت در قالب گروه های تروریستی سبب 

شد تا مدتها این جریان جنبه دانشجویی خود را از دست بدهد. شکست جریان چپ نو در 

دانشگاه های تهران و امیرکبیر سبب شد تا بعد از یک دوره ناکامی دوباره از سال 1396 این 

جریان در قالب فعالیت صنفی و پیگیری حقوق و مطالبات دانشجویی به عرصه بازگردد.

6- نقش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

و اساتیدی همچون اباذری و آزاد ارمکی که سال ها مبلغ سوسیالیسم بودند به عنوان رأس 

این جریان شناخته شده اند. این جریان علمی، بحران های فعال در جامعه را ناشی از دو 

عامل ناتوانی گفتمان انقالب اسالمی در امر حکومت داری و نفوذ گسترده نئولیبرالیسم در 

ساختارهای حاکمیتی معرفی می کنند. اواخر سال گذشته بود که شاهد دعوای رسانه ای 

گسترده میان این جریان و افرادی چون جواد طباطبایی و روزنامه سازندگی بودیم که طرفین 

یکدیگر را به رادیکالیسم در اندیشه خود متهم کردند. اما در عرصه عمل سوسیالیسم نوین 

که به دنبال عدالت گسترده در جامعه است به تولد جریانی منجر شد که باید آن را چپ 

آمریکایی نو دانست. جریانی که با شعار »نان، کار، آزادی« و با راهبرد »اداره شورایی« به 

دنبال آغاز اعتراضات سراسری است. دراین میان نیز برخی از اعضای جناح رادیکال جبهه 

اصالحات همانند »انجمن ترقی خواه« با آنها همراه شده اند. )3(

7- زیست اجتماعی چپ ها: این جریان سه مشخصه اصلی دارد؛ اول اینکه خود را لنینیست 

معرفی می کند. دوم بشدت سعی دارد خود را ساختارشکن و به اصطالح آوانگارد در حوزه 

عدالتخواهی معرفی کند و سوم اینکه با شعار »نان، کار، اداره شورایی« پیگیری حقوق صنفی 

و مدنی اقشار مختلف مردم را راهبرد اصلی خود می داند. اما نگاهی به زیست اجتماعی این 

افراد در حوزه شخصی بیانگر ماهیت واقعی این جریان است. از بوت 2 میلیونی بگیرید تا 

کاله 600 هزار تومانی. این افراد بشدت سعی دارند خود را شبیه چریک های آمریکای التین 

نشان دهند. در حالیکه حتی از ابتدایی ترین رفتار چریکی مارکسیستی یعنی دوری از مظاهر 

بورژوایی، سرباز می زنند. این یعنی همان چپ آمریکایی که نه توان تحمل سختی زندگی 

غالب مردم را دارد و نه توان دل کندن از زندگی الکچری که برای خیلی ها یک آرزو دست 

نیافتنی است. این رفتار را مقایسه کنید با جریان مطالبه گر انقالبی که علیرغم همه فشارها 

در میان کارگران اهوازی حضور یافتند و صدای این اقشار را در رسانه ها منعکس کردند.

منابع:

1- دست چپ در آستین راست اپوزیسیون/ فرهیختگان/ شماره 2785

2- همان

3- خبرنامه دانشجویان ایران/ سعید درویشی/ شماره 306956

بحث و گفتگو جریانات فکری فعال در حوزه دانشگاه که 

ایده های قابل دفاعی برای خود دارند می تواند یک تصویر 

هوایـــی از آنچه که آنها در پس نگاه نظـــری خود دارند به یک مخاطب عام و 

دانشگاهی ارائه دهند؛ در این بین برگزاری مناظرات بین حامیان و مخالفان 

جریانات فکری نقش مهمی در این عرصه را بازی کند. جریان فکری موسوم به 

چپ با انگاره های سوسیالیستی و جریان فکری راست با گفتمان لیبرالی از دو 

جریان فکری بودند که نگاه های فکری آنها حتی در جهت دهی به سیاست های 

اقتصادی و اجتماعی دولت ها به خصوص دولت اخیر نقش جدی را بر دوش 

کشـــید. از سوی دیگر تجمعات اردیبهشت ماه سال جاری جریان موسوم به 

چپ بار دیگر اهداف ایدئولوژیک این جریان و وابســـتگی های فکری آنها به 

چهره های نظری را مجدداً مطرح کرده است؛ آنچه که در ادامه آمده مناظره ای 

منتشـــر نشده بین وحید احمدی، معاون وقت پژوهش و فناوری وزارت علوم 

و از حامیان گفتمان راست و تجاری سازی دانشگاه و محمدامین قانعی راد، 

عضو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از حامیان گفتمان چپ که 13 آبان 

سال 1394 در مجله تصویری »زاویه« برگزار شده، است.

احمدی: تجاری سازی یعنی تجاری سازی محصول پژوهش

وحید احمدی، معاون وقت پژوهش و فناوری وزارت علوم و استاد دانشگاه 

تربیت مدرس: قبل از اینکه عنوان تجاری سازی علوم انسانی را بگوییم، باید 

ببینیم اصاًل این کلمه درســـت است یا خیر. ما موضوعی به عنوان تجاری 

سازی علوم انسانی، ریاضی و... به مفهوم عامه آن را محل تأمل می دانیم. 

تجاری ســـازی یعنی تجاری سازی محصول پژوهش نه خود علم. در اصل 

تجاری ســـازی یک مبنایی دارد که در یک مجموعه فرآیند به هم پیوســـته 

آنها را کنار هم می گذاریم، تجاری ســـازی یعنی همگرایی اجزای علم که به 

یک محصول تبدیل و وارد چرخه زندگی می شـــود. بنابراین وقتی از تجاری 

ســـازی صحبت می کنیم، بدان معنی است که محصول پژوهش آن علم را 

وارد چرخه زندگی کنیم. کار پژوهشی درباره خود مفاهیم نیست، بلکه ناظر 

بر دستاوردها است، به طور مثال کوانتوم مفهوم بسیار سنگینی نظری است 

که االن در مخابرات اســـتفاده می شود، یعنی مفاهیم سنگین در پروسه ای 

قرار می گیرد که می خواهد مشکلی را حل کند، مگر حل کردن مشکالت به 

معنی نزول علم است؟ اصاًل اینگونه نیست. افراد زیادی سؤال می کنند که 

تجاری سازی علوم انسانی پایین آوردنشان علم است؛ در حالی که اصاًل به 

معنی کاهش مبانی علم نیست، بلکه می خواهیم با این کار در علوم انسانی 

جهت گیری داشـــته باشـــیم. خالء که بعد از بیش از 30 سال با آن رو به رو 

هستیم اینکه دانشگاه ها و پژوهشکده ها وانجمن های علمی و ... را داریم اما 

مشکل و سؤال اصلی این است که خروجی علم در کجا همگرا می شوند؟.

علوم انسانی نیز مانند سایر علوم دیگر است ولی مشکلش این است که با سایر 

علوم پیوند نخورده است، در حالی که ریاضی با آی تی و ... پیوند می خورد 

و خروجی آن را در زندگی می بینیم. منظور این است که هم خود علم و هم 

محصول علوم انسانی باید با سایر علوم پیوند بخورد. امروز در دنیا از نسل 

دانشـــگاه نسل اول به سمت کارآفرینی و ... حرکت می کنیم، کارآفرینی به 

منظور اینکه خروجی ها به حدی توانمند هستند که محصول آن یک شخص 

کارآفرین است. در حوزه علوم انسانی قطعاً می توانیم به تفکر محصول محور 

و یا خدماتی که بتواند در زندگی مردم اثرگذار باشد، برسیم. فلسفه و ریاضی 

هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما فلسفه در مفاهیم ورود می کند و می تواند 

در کنار سایر اجزای علمی نقش آفرینی داشته باشد. منظور از همگرا کردن 

علوم این اســـت که بتوانیم به محصولی که نیازمندی را در جامعه رفع کند، 

برســـیم. ما می گوییم خالء همه علوم در کشـــور ما این است که اصاًل این 

احســـاس در آنها وجود دارد که باید نقشی در زندگی امروز داشته باشند یا 

خیر؟ مسئله دوم اینکه آیا روش توسعه شان همان روش سنتی و تحقیقات 

کتابخانه ای است و سومین سؤال، آیا حصارها خاص علوم همچنان می تواند 

باقی بماند؟ اصاًل می توانیم علوم انســـانی را با توجه به آمیزه های امروزی 

داشـــته باشیم یا خیر؟. بدر حالی که امروزه دیگر مرزکشی های قدیم را در 

علوم نداریم و مصداق این حرف نیز رشـــته های میان رشته ای هستند که با 

آمیخته شدن چند علوم با یکدیگر ایجاد شده اند. ما به یک رشته خاص هجوم 

نمی بریم بلکه می گوییم دایره علم چه خالء ها و چه گرایش هایی دارد و این 

تنها مربوط به کشـــور ما هم نیست. ما در تولید علم در علوم انسانی آن هم 

با توجه به روش هایی که باید توسط آن در عرصه بین المللی حضور داریم، 

مشـــکل داریم. از 1120 مجله در کشـــور بیش از 60 درصد آن مربوط به 

علوم انسانی است اما در حوزه تولید مقاله بین المللی و عرضه آن با مشکل 

روبه  رو هستیم. مسئله دیگر اینکه ما علوم انسانی در حل مشکالت صنعت 

و جامعـــه نقش دارد یا خیر. علم دو جنبه دارد اولین جنبه بحث مبنایی که 

باید توسعه یابد و جنبه دیگر هم حوزه حل معضالت کشور است. ما با حضور 

خود اصحاب علوم انســـانی در شورایی که برای تجاری سازی علوم انسانی 

تشکیل شده بود، عنوان کردیم که رویکرد درستی را باید در این علوم در پیش 

بگیریم تا از طریق آن بتوانیم رویکرد فعلی مان در حوزه پژوهش و فناوری را 

به سمت گره گشایی و حرکت به سمت ایجاد واقعیت هایی در جامعه و رفع 

مشکالت وارد تغییر دهیم.

پیوندی بین عرضه و تقاضا داشته باشیم

علوم انسانی با یکسری اعتقادات و مسائل رفتاری خود افراد و مسائل سنتی 

و اجتماعی گره می خورد که این مسائل ممکن است مشکالتی را ایجاد کند؛ 

چرا که این مســـئله باعث می شود تا فرد احساس کند اگر از آنها دل بکند، 

تفکرش ابزاری می شود، از این رو ما باید پیوندی بین عرضه و تقاضا داشته 

باشیم. درست است که دنیا در یک برهه زمانی دانشگاه هایی را داشته که 

تنها مســـئله عرضه را دنبال می کردند، اما امروز شرایط متفاوت شده است. 

به طور مثال کشـــور چین تنها از حوزه ســـوغات زائران مشهد 500 میلیارد 

دالر ســـود می برد، قطعاً در این زمینه باید علوم انسانی ورود داشته باشد تا 

بر اســـاس آن بتوانیم فضا را به گونه ای تغییر دهیم که هم زائر رفتار دینی 

و مذهبی اش را داشـــته باشد و هم بحث این سود از بین برود. در کنار این 

مسائل، باید به این موضوع هم توجه ویژه شود که فناروی تنها مختص یک 

رشته خاص نیست، بلکه یک مجموعه فرآیند است که از پیوند علوم مختلف 

با یکدیگر ایجاد می شـــود. به همین دلیل اســـت که می گوییم حوزه علوم 

انســـانی هم باید در بحث زائر و رفتارهای مربوط به آن ورود داشته باشد تا 

در کنار مسائلی مانند معماری، مهندسی نورپردازی، مسائل رفاهی، آی تی 

و ... مربـــوط به زائر بتوان فضای رفتاری او را نیز تغییر داد. ما امروز 6 مرکز 

رشد علوم انسانی را در کشور داریم که 2 مرکز در مشهد دایر هستند، البته 

در قم نیز شرکت هایی را داریم و تولید نرم افزار روانشناسی صنعتی، تولید 

بسته های خالقیت و ... جزو وظیفه علوم انسانی هم است که قطعاً برای به 

سرانجام رسیدن آن باید سایر علوم نیز پای کار بیایند.

 تجاری سازی نفی بنیاد علم نیست

علـــم ابعاد مختلفی دارد و اگر صرفاً بگوییم کـــه می خواهیم تنها به بحث 

تجاری ســـازی بپردازیم و دیگر بحث های بنیادین را رها کنیم، مشکل ساز 

می شود. یکی از نکات مهم هم اینکه فناوری و تجاری سازی خروجی علم را 

نشانه گرفته و معنی اش نفی بنیاد علم نیست. در دانشگاه استنفورد و ... ده 

هزار شرکت وجود دارد ولی این شرکت ها باعث نشده اند که دانشگاه استنفورد 

دچار افت کاری شده و جایگاهش را از دست بدهد. گاهی مطرح می شود 

که آیا دانشـــگاه باید به سمت ایجاد شرکت ها برود و رسالت دانشگاه ایجاد 

شـــرکت است یا خیر؟ همچنین همیشه این سؤال مطرح بوده که دانشگاه 

باید افرادی را تربیت کنند که قابلیت ایجاد شـــغل داشته باشد؟ قطعاً باید 

بین این دو ســـؤال تفکیک قائل شـــویم. در علوم انسانی نیز همین مسئله 

وجـــود دارد آیا ما فقط می خواهیم افراد نقاد را تولید کنیم و یا اینکه افرادی 

را که می توانند حرف های نقادی را در قالب ایجاد ساختار و نظام پایدار در 

بیاورند، تربیت کنیم؟ یکی از مشکالت ما در حوزه پژوهش بحث اخالق علمی 

و پژوهشی است که قطعاً فعاالن حوزه علوم انسانی باید در این زمینه ورود 

داشته باشند و قطعاً علوم انسانی در قالب سایر مجموعه های علمی می تواند 

هویت داشته باشد. آیین نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی 

را به همین دلیل ابالغ کردیم که آیا این مجموعه عظیم علمی متدش قابل 

رشد است یا خیر؟ از این رو با ابالغ این آیین نامه تالش می کنیم تا با کمک 

همین افراد متد را تغییر دهیم و روشـــی را دنبال کنیم که هم بتواند حضور 

موثری را در صحنه توسعه علم داشته باشد و تالش شده تا هیچ تداخلی در 

حوزه های دیگر این علوم نداشته باشیم.

قانعی راد: علوم انسانی را بین دنیا و آخرت تقسیم می کنند!

محمدامین قانعی راد، عضو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس 

انجمن جامعه شناســـی ایران: در علوم انســـانی مباحث مفهومی بسیار 

اهمیت دارد و اینجا تجاری ســـازی به عنوان یک مفهوم با این موضوع که 

علوم انســـانی باید مسئله محور باشد، متفاوت است. به عبارت دیگر هیچ 

یک از اهالی علوم انسانی با این مسئله که این علم باید مسئله محور باشد، 

مشـــکلی ندارند اما تفاوت بین دو گروه از افراد است. یک عده افرادی که 

دانشـــگاهی هستند و مســـائل خود را از موضوعات پژوهشی دانشگاه ها 

می گیرنـــد و به تبع کمتر به نیازهای جامعه توجه دارند، عده ای دیگر نیز 

تبارشناسی تجمع اخیر جریان چپ دانشگاه تهران

چرایی مقابله چپ ها با »حجاب اجباری«

 امین خلیق
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

کاالیی سازی آموزش از »چپ« تا »راست«
»دانشجویان« برای اولین بار متن کامل مناظره محمدامین قانعی راد حامی گفتمان چپ و وحید احمدی حامی گفتمان راست درباره کاالیی سازی آموزش عالی منتشر می کند

 زهرا رمضانی
  روزنامه نگار

 تاریخی:

عنوان: انقالب 1968 فرانسه )نگرشی بر جنبش دانشجویی فرانسه(

موضوع: جنبش ها و قیام ها فرانسه

نویسنده: پاتریک سیل و مورین مک کانویل

مترجم: حسین بخشنده

ناشر: سرایی

چکیده: جنبش دانشجویی ماه مه 1968 فرانسه، نوعی کالسیک از 

جنبش دانشجویی است. این جنبش "در واقع نقد حکومت بورژوا، 

نفی حکومت مطلقه استبدادی، نفی و نقد توسعه و نوسازی آمرانه، 

اعتراض علیه وضعیت نابسامان اجتماعی کشور. نفی الیگارشی و 

خانواده ســـاالری در حکومت بود. قدرت و چالش با آن اصلی ترین 

محور انگیزاننده این جنبش بود.

فلسفی:

عنوان: می 68 در فرانسه

موضوع: فلسفه

نویسنده: ژیل دلوز، آلن بدیو، میشل لووی، ارنست مندل

مترجم: سمیرا رشید پور محمدمهدی اردبیلی

ناشر: رخ داد نو

چکیده: موضوع این کتاب، بررسی سیاست و حکومت 

فرانسه در سال 1968 م. است. این کتاب، مشتمل بر 

پنج مقاله و دو مصاحبه پیرامون سیاســـت های دولت 

فرانسه در سال 1968 به صورت کلی و ماه میهمان سال 

به طور اخص و نقش جنبش های دانشجویی در ضدیت 

با نظام لیبرال سرمایه داری است.

نامه تند یک تشکل دولتی به دولت!

جمعـی از تشـکل های دانشـجویی اصالح طلـب موسـوم بـه »تـادا«، اخیـراً در 

نامـه ای بـه رئیس جمهـور بـه نقـش خـود در موفقیت هـای انتخاباتـی حسـن 

روحانـی اشـاره کردنـد و نوشـتند: »گرچـه نقدهـای فراوانی به عملکـرد دولت 

جنابعالـی وارد اسـت، ولـی آنچـه بـرای مـا قابـل فهـم نیسـت، جفایـی اسـت 

کـه دولتمـردان شـما در حـق تشـکل های دانشـجویی روا داشـته اند.« ایـن 

دانشـجویان محورهـای مطالبات شـان از روحانـی را در دو مـورد اصلـی بیـان 

کردنـد؛ ابتـدا صـدور مجـوز نهایـی اتحادیه هـای دانشـجویان اصالح طلـب و 

تحول خواه را خواسـتار شـدند و پس از آن ایجاد شـرایط مناسـب برای فعالیت 

تشکل های اصالح طلب به وسیله رعایت کامل آیین نامه تشکل های اسالمی 

دانشـگاهیان، بازگرداندن اسـتقالل دانشـگاه و ممانعت از دخالت نهادهای 

غیرمسئول )اعم از درون یا بیرون از دانشگاه( در امور تشکل های دانشجویی، 

را مطالبـه کردنـد. از نـکات قابـل توجـه ایـن نامـه دادن فرصت زمـان به رئیس 

جمهـور بـرای تعین تکلیف این تشـکل اسـت.

یک انتخابات پرسروصدا، هر دو طرف ادعای تخلف دارند

انتخابات کمیته  ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم هفته ی 

گذشـته برگـزار شـد، انتخاباتـی کـه علی رغـم کـم حاشـیه بودن 

دوره هـای گذشـته ایـن دوره بنـا بـه دالیلـی بـا حساسـیت زیادی 

همـراه شـد بـه طـوری کـه فضـای خبـری دانشـجویی را بـه ایـن 

سـمت فرو برد. در دور اول این انتخابات میالد مفاخری به عنوان 

نخسـتین عضو دانشـجویی بدون حاشـیه زیادی راهی این شـورا 

شـد امـا بـا مسـاوی شـدن دو نامـزد دیگر و شـمارش آراء حواشـی 

زیـادی حـول خـود بـه وجـود آورد، حامیـان محمدرضـا محمدی 

)نامزد ائالف احیای عدالت و نجات( معتقد هستند در رأی گیری 

صـورت گرفته تخلفـی از طرف مقابل یعنی »طلوع آزادی« صورت 

گرفتـه و طـرف مقابـل نیـز ادعـای دیگـری دارنـد. البتـه معاونـت 

فرهنگی وزارت علوم نیز اخیراً در اطالعیه درباره نتایج دور دوم رأی 

به تجدید انتخابات داده است. این حواشی هنوز نیز ادامه دارد.

ادعای امنیتی بودن فضای دانشگاه

یکی از خبرهای جنجالی هفته های اخیر، اظهارات چند رئیس دانشـگاه 

درباره فضای امنیتی دانشـگاه ها در حوزه کرسـی های آزاداندیشـی بوده 

اسـت؛ رئیـس دانشـگاه تربیـت مـدرس در گفتگویـی بـا تاکیـد بـر ایـن که 

دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه ها احسـاس امنیـت بعـد از بیـان عقیـده 

ندارنـد، گفـت: »در ایـن زمینـه با حساسـیت های شـدید مواجه هسـتیم و 

تـا زمانـی کـه ایـن امنیت فراهم نشـود کرسـی های آزاد اندیشـی به شـکل 

جدی تـر و وسـیع تر در دانشـگاه ها برگـزار نخواهنـد شـد«. از سـوی دیگـر 

رئیـس دانشـگاه خواجه نصیـر نیز درگفتگویی با بیـان اینکه نباید مباحث 

فرهنگی در دانشـگاه ها را حراسـتی و امنیتی کنیم، گفته اسـت: »برخی 

توقـع دارنـد وظیفه حراسـت این اسـت کـه باید در حـوزه مباحث فرهنگی 

دانشگاه ها وارد و آن را ساماندهی کند در حالی که با بگیر و ببند نمی توان 

مسـائل فرهنـگ در دانشـگاه ها را حـل کرد«. از نـکات قابل توجه این خط 

خبری، انتشـار دهنده آن یعنی خبرگزاری دولتی ایسـنا اسـت.
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

دیدگاه

کســـانی که موضوعات اصلی خود را از سطح جامعه می گیرند. بنده به عنوان 

عضوی از حوزه علوم انسانی با این موضوع که آیا علوم انسانی از همه ظرفیت های 

خود استفاده می کند یا خیر مشکلی ندارم، شاید مسئولین بگویند که از علوم 

انسانی انتظار بیشتری دارند و نیاز داریم تا این علوم به مباحث توسعه پرداخته 

و به مسئولین سیاسی مشورت دهد، قطعًا مقوله علم و سیاست گذاری و رابطه 

علم و اقتصاد نیز مورد قبول ما اســـت و حتمًا علوم و از جمله علوم انســـانی با 

اقتصاد نســـبتی دارند، اما بحث جایی مطرح می شود که واژه تجاری سازی به 

میان می آید و این نگرانی را پیش می آورد که گویی ماهیت علوم انســـانی تنها 

در ارتباط با بازار و پول تأمین می شود و از سوی دیگر ما در سیاست های علمی 

کشور نیز دچار عدم انسجام هستیم. دولت جدید در بحث تجاری سازی علوم 

انسانی چندان هم مقصر نیست، البته اگر کاًل بحث قصور در این میان مطرح 

باشد؛ چرا که تجاری سازی بشه قدیمی تری دارد و شاید در وهله اول نیز از سوی 

شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شده و عدم انسجام نیز به آنجا باز می گردد؛ 

چرا که این شورا یک نهاد فرهنگی است ولی از یک سو خود را نیز متصدی علم 

می داند به همین دلیل این در حوزه ورود داشته و حتی پیام های متفاوتی را نیز 

برای علوم انسانی می فرستد، تا جایی که اهالی این علوم نمی دانند باید کدام 

یک از این پیام ها را جدی گرفته و بر مبنای آن عمل کنند.

دعوت علوم انسانی به سمت پول و بازار و تجاری سازی

از یک سـو علوم انسـانی به سـمت پول و بازار و تجاری سـازی دعوت می شـود، 

از سـوی دیگـر نیـز مسـئله اسالمی سـازی علـوم را داریم، به نظـر می آید که علوم 

انسـانی بیـن دنیـا و آخـرت تقسـیم می شـود. یعنـی از یـک طـرف اهالـی علـوم 

انسـانی دعـوت اخـروی می شـوند و از آنجایـی کـه می گوینـد دانشـگاه در قبضه 

سـکوالر اسـت، بـه نظـر می رسـد که علـوم انسـانی در رأس این جریـان دارد؛ چرا 

کـه ایـن تهمت هـا بـه مهندسـین و پزشـکان نمی چسـبد و احتمـااًل وقتـی حرف 

سـکوالر به میان می آید منظور علوم انسـانی اسـت. جریان سـکوالر علوم انسانی 

بایـد بـا ایده هـای اسـالمی و حکمـت متعالـی و تقـوا و معنویـت و ... آشـنا شـود و 

کالس هایـی نیـز در ایـن زمینـه برگـزار می شـود، ولـی در طـرف دیگـر حـرف از 

تجاری سـازی می آیـد و مـا در منطـق دنیـا و آخـرت مانده ایـم و فکـر می کنـم کـه 

علوم انسـانی در این میان چند پاره می شـود؛ چرا که علوم انسـانی بنا بر هویت 

خـود قـرار نیسـت دنیاگـرا به این معنی که کار تجاری کند، باشـد؛ همچنین قرار 

نیسـت آخـرت گـرا باشـد به عنوان هویـت – معرفتی؛ چرا که ایـن عرصه روحانیت 

اسـت. همچنین بنده در مقاله »آموزش عالی در میانه تعارض های شـغل گرایی 

جدیـد و حـرف گرایـی مدنـی« عنوان کـرده ام که بحث شـغل گرایی را پذیرفته اما 

عنـوان شـغل گرایی جدیـد اسـت و بحـث حرف گرایـی جدید را پذیرفته اسـت. ما 

3 اصـل داریـم کـه اصـول سـازمان ده اسـت کـه می توانـد دانـش را سـازماندهی 

کنـد کـه یکـی حرفـه، دیگری سـازمان و دیگری نیز بازار اسـت؛ ایـن 3 اصل برای 

خودشـان ویژگی هـای خـاص بـه خـود را دارنـد. بـه عبـارت دیگـر گفتمان هایـی 

داریـم کـه نشـانه های مرکـزی خـاص بـه خـود را دارد. در ایـن مقاله عنـوان کردم 

که آموزش عالی را از یک سـو به سـمت بازار و شـغل گرایی می برند که این تنزل 

دادن علـوم انسـانی بـه شـغل و بـازار اسـت و نگـرش سـنتی هـم درباره دانشـگاه 

وجـود دارد. دانشـگاه از زمـان ایجـادش بیـن وکالـت، پزشـکی و روحانیـت پیوند 

خـورده و ایـن نشـان می دهـد که پـس زمینه های الهیاتی داشـته و االن بر همان 

اسـاس دنیای حرفه ای را سـاخته که این دنیا با اخالق حرفه ای کنترل می شـود، 

ولـی جایـی کـه بحـث سـازمان به عنـوان اصل سـازمان دهنده مطرح می شـود، 

در اینجـا قوانیـن بروکراسـی تنظیـم کننـده می شـود و همچنیـن جایی کـه بازار 

اصـل قـرار می گیـرد، اخالقیـات بازار مطرح می شـود.

هدف حرفه تراکم دانش ولی هدف بازار تراکم سرمایه است

البتـه در حرفـه کنتـرل همتایـان را داریـم، یعنـی بنـده را همتایـان رشـته ام کنتـرل 

می کننـد، امـا در سـازمان مدیریت گرایـی را شـاهد هسـتیم بـه ایـن معنا کـه مدیران 

بایـد افـراد را کنتـرل کننـد و در بـازار نیـز رقابـت نیـز ایـن کار را انجـام می دهد. هدف 

حرفـه تراکـم دانـش اسـت ولـی هـدف بـازار تراکم سـرمایه و هدف سـازمان نیز تراکم 

سـرمایه سـازمانی به شـمار می رود. بحث بنده در این مقاله آن اسـت که هر این 3 با 

یکدیگر متفاوت اسـت. البته حرفه به معنی سـنتی اش نیز دچار تغیر شـده و امروز 

دانشـگاه بایـد بـه نیازهـای جامعـه توجه کرده و نسـبت به این جامعه حسـاس بوده و 

رابطـه اش را بـا ایـن بخـش بازتعریـف کنـد. اقـای احمدی به مراکز رشـد در قم اشـاره 

کردنـد ایـن بـدان معنـی اسـت که بـه تدریج تجاری سـازی به قم هم می رسـد و دیگر 

آن زمان دین نیز وظیفه خود را تجاری سـازی می داند و فیلسـوف و جامعه شـناس و 

انسان شـناس همگی باید به دنبال تجاری سـازی بروند، در حالی که معتقدم علوم 

انسـانی لبـه دیگـری هـم دارد کـه بایـد جلوی همین تجاری سـازی را بگیـرد؛ چرا که 

تجـارت منطـق خـود را بـر همـه چـی از علـم و دانشـگاه و شـیوه آمـوزش و... تحمیل 

می کنـد و االن همـه بـه دنبـال تجاری سـازی هسـتند. بـه طـور مثـال در بیـن وکال، 

پزشکان و مهندسین بحث تجارت مطرح است و در همین راستا می بینیم که شیوه 

شهرسـازی ما نیز مبتنی بر تجارت اسـت و حتی آموزش مدرسـه ای نیز به دنبال آن 

اسـت که از مردم پول گرفته و برای خود تولید منبع درآمدی داشـته باشـند و االن در 

برخـی مـدارس بحـث کارآفرینـی مطرح می شـود. یعنی به دانش آمـوز یاد می دهند 

که از علوم تولید ثروت داشـته باشـند، درحالی که این مسـئله کم کم باعث رسـوخ 

در ذهـن دانـش آموز می شـود.

جای تجاری سازی در دانشگاه نیست

ما در نهایت به تجاری سازی نیاز داریم و این بخشی از نظام ملی نوآوری است و باید این 

نظام ملی را طراحی کنیم تا بعد از این کار ببینیم که در کدام قسمت باید تجاری سازی 

صورت بگیرد. تصور می کنم در وضعیت کنونی جابه جایی کارکردها در حال رخ دادن 

است، چرا که اصاًل جای تجاری سازی در دانشگاه نیست، هر چند که به تجاری سازی 

نیاز داریم ولی باید تقسیم کاری داشته باشیم، اما چون امروز نظام ملی نوآوری نداریم، 

می خواهیم تمام خواسته هایمان توسط دانشگاه ها تأمین شود، در حالی که کار دانشگاه 

تولید و ترویج دانش و توسعه سرمایه انسانی است نه نوآوری و تجاری سازی و ما باید 

بنگاه کارآفرینی و صنایع کارآفرین باید داشته باشیم.

جابه جایی یک نزاع فکری از دانشگاه به عرصه عمومی

پرسش مقابل نیاوران  کاالیی سازی آموزش از »چپ« تا »راست«
»دانشجویان« برای اولین بار متن کامل مناظره محمدامین قانعی راد حامی گفتمان چپ و وحید احمدی حامی گفتمان راست درباره کاالیی سازی آموزش عالی منتشر می کند

سیاسی:

فرضیه کمونیسم

موضوع: سیاست

نویسنده: آلن بدیو

مترجم: مراد فرهادپور

ناشر: مرکز

چکیده: وقتي مي گوييم همه آزمون هاي سوسياليستي در قرن نوزدهم 

و بيستم به »شكست« انجاميدند دقیقاً چه در ذهن داريم؟ آيا از شكستي 

كامل سخن مي گوييم؟ به عبارت ديگر آيا پس از اين شكست لزوماً بايد كل 

مسئله رهايي را انكار كرد؟ يا شايد صرفاً با شكستي نسبي سروكار داريم؟ 

كتاب »فرضيه كمونيسم« آلن بديو تالش مي كند با مرور سه رخداد كمون پاريس، مه 

1968 و انقالب فرهنگي چين معناي شكست و درس هاي آن را براي مبارزان امروز توضيح دهد.

اقتصاد سیاسی:

نظام بازار

ترجمه محمد مالجو

عنوان: نظام بازار، لیندبلوم

نویسنده: چارلز ادوارد لیندبلوم،

مترجم: محمد مالجو

چکیده: دسـت کم صدوپنجاه سالی است که بسیاری 

از جوامـع بـه داِم مجادلـه عبوسـانه بـر سـر نظـام بـازار 

افتاده اند. اکنون ما از این فرصت برخورداریم که درباره 

این نظام ها با متانت و شـفافیِت جدیدی بیاندیشـیم. 

ایدئولوگ هـای بـازار پـی برده انـد کـه کمونیسـم دیگـر 

اسـباب واهمه نیست.

 علم و آموزش عالی:

عنوان: دانشگاه از نردبان تا سایبان

موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی

نویسنده: عباس کاظمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ــد  ــاب معتق ــوان کت ــاره عن ــنده درب ــده: نویس چکی

اســت: در گذشــته، دانشــگاه و به طورکلــی نظــام 

تربیــت، بــه تعبیــر محمــود صناعــی، نردبــان بــوده 

ــز  ــی نی ــه، توکل ــی در مقدم ــه کاظم ــه گفت ــت. ب اس

به خوبــی نشــان داده اســت کــه در دهــه ۴۰ ایــن 

نردبــان چگونــه بــه جابه جایــی موقعیــت افــراد و 

ــت. ــن زده اس ــغلی دام ــرک ش تح

پیگیری تزاحم نظریات و رقابت آراء همیشه برای اهالی اندیشه مهم و 

جذاب بوده است. اما هنگامی که ادامه برخی از همین جنس تقابل ها به 

عرصه عمومی کشیده می شود، ما صرفا شاهد یک نزاع فکری نیستیم 

بلکه پای رقابت های سیاسی و اجتماعی نیز به میان می آید. یک نظریه 

یا رویکرد تا تبدیل شدن به یک جریان اجتماعی و یافتن حامیان و 

تاثیرگذاری روی رفتار آن ها نیازمند طی کردن مراحلی است و تا با استقال 

افکار عمومی مواجه نشده است هنوز یک جریان فکری نیست. 

امروز که دغدغه های اقتصادی و اجتماعی اولویت زندگی روزمره در جامعه 

تبدیل شده است، طبیعتاً توجه افکار عمومی جامعه به تقابل هایی در 

همین جهت جلب خواهد شد و شاهد این هستیم که درگیری های حزبی 

و سیاسی برای مردم از اهمیتی کمتر برخوردار است.  یکی از این نزاع ها 

که به علل گوناگونی امروز در فضای کشور محل بحث است، نزاع میان 

حلقه موسسه پرسش و حلقه  موسسه نیاوران در عرصه عمومی است. 

هرکدام از این جریانات فکری حامی شکل خاصی از برنامه های اقتصادی 

و اجتماعی در وجوه مختلف اداره کشور می باشند و ضمن موضع گیری 

آگاهانه علیه یکدیگر به مناسبت مسائل روز حامیان خاص خود را شکل 

داده و بر رفتار آن ها تاثیر گذار هستند.  

 مـا در ایـن یادداشـت قصـد داریـم بـه شـکل مختصـر برخـی مواضـع 

و چهره هـای ایـن دو جریـان فکـری فعـال در عرصـه عمومـی امـروز 

کشـور را معرفـی نماییـم. امـا بایـد توجـه داشـت کـه طبیعتـاً ماننـد سـایر 

جریان شناسـی ها نسـبت دادن یـک اصـل بـه یـک جریان بـه معنی نبود 

اختـالف جـدی میـان اعضـای آن نیسـت و همچنیـن بـه معنـی مشـمول 

بودن این نسـبت به همه فعاالن این دو موسسـه نیسـت. بلکه به جهت 

شـهرت این دو جریان به این عناوین و تقریب به ذهن بودن آن، انتخاب 

شـده اند و لزومـی هـم بـرای حضـور افـراد در این موسسـات نیسـت بلکه 

مهـم رویکرد مشـترک اسـت.

حلقه نیاوران حلقه پرسش

موسیغنینژاد مرادفرهادپور

علینقیمشایخی یوسفاباذری

مسعودنیلی فرشادمومنی

محمدطبیبیان حسینراغفر

علیمیرزاخانی ناصرفکوهی

صادقزیباکالم رضاامیدی

مرتضیمردیها محمدمالجو

محمودمهرمحمدی پرویزصداقت

عباسآخوندی سیدمجیدحسینی

ــا  ــان اصیـــل انقـــالب اســـالمی بـ ــه جریـ ــم ایـــن اســـت کـ ــه مهـ نکتـ

ــالمی  ــفه اسـ ــی فلسـ ــای متعالـ ــر آرمان هـ ــی بـ ــا و مبتنـ ــی پویـ نگاهـ

ضمـــن نقـــد ایـــن دو جریـــان، بـــا دو قطبـــی شـــکل مقابلـــه فکـــری 

ــای  ــود را در حوزه هـ ــع خـ ــد و مواضـ ــی( نمایـ ــی و امنیتـ ــه پلیسـ )نـ

اقتصـــادی، اجتماعـــی، سیاســـی، علمـــی و آموزشـــی در عرصـــه 

ــد. ــه نمایـ ــی ارائـ عمومـ

حلقه نیاوران حلقه پرسش حوزه/عنوان

بازارآزاد مسئولیتهایدولت اقتصادی

تعاملبینالمللی جبههواحدبینالمللیدربرابرسرمایهداریجهانی سیاستخارجی

خصوصیومبتنیبرمهارتوکاربرد رایگانومبتنیبرفرهیختگی آموزشی

حمایتازآزادیهایاجتماعی حمایتازاصنافوسازماندهیتشکلها اجتماعی

دموکراسیآزاد دموکراسیاصالحی سیاسی

ادعای امنیتی بودن فضای دانشگاه

یکی از خبرهای جنجالی هفته های اخیر، اظهارات چند رئیس دانشـگاه 

درباره فضای امنیتی دانشـگاه ها در حوزه کرسـی های آزاداندیشـی بوده 

اسـت؛ رئیـس دانشـگاه تربیـت مـدرس در گفتگویـی بـا تاکیـد بـر ایـن که 

دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه ها احسـاس امنیـت بعـد از بیـان عقیـده 

ندارنـد، گفـت: »در ایـن زمینـه با حساسـیت های شـدید مواجه هسـتیم و 

تـا زمانـی کـه ایـن امنیت فراهم نشـود کرسـی های آزاد اندیشـی به شـکل 

جدی تـر و وسـیع تر در دانشـگاه ها برگـزار نخواهنـد شـد«. از سـوی دیگـر 

رئیـس دانشـگاه خواجه نصیـر نیز درگفتگویی با بیـان اینکه نباید مباحث 

فرهنگی در دانشـگاه ها را حراسـتی و امنیتی کنیم، گفته اسـت: »برخی 

توقـع دارنـد وظیفه حراسـت این اسـت کـه باید در حـوزه مباحث فرهنگی 

دانشگاه ها وارد و آن را ساماندهی کند در حالی که با بگیر و ببند نمی توان 

مسـائل فرهنـگ در دانشـگاه ها را حـل کرد«. از نـکات قابل توجه این خط 

خبری، انتشـار دهنده آن یعنی خبرگزاری دولتی ایسـنا اسـت.

استقبال دانشجویان از جشن تولد ملکه انگلیس

انتشــار خبــر برگــزاری جشــن تولــد ملکــه انگلیــس در تهــران بــا حواشــی 

زیــادی همــراه شــد، بــه طــوری کــه جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های 

تهــران هفتــه گذشــته مقابــل ســفارت انگلیــس تجمــع کردنــد. از ســوی 

دیگــر دبیــر دفتــر تحکیــم وحــدت بــا اشــاره بــه تجمــع دانشــجویان مقابل 

ســفارت انگلیــس گفــت: »تجمــع دانشــجویان مقابل ســفارت انگلیس در 

اعتــراض بــه تولــد ملکــه 93 ســاله این کشــور و کشــور های دســت نشــانده 

ــود.« همچنیــن انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیــر در  ب

نامــه ای بــه وزیــر امــور خارجــه دربــاره برگــزاری جشــن تولــد ملکــه انگلیس 

در تهــران و بــا اســتفاده از پــول مــردم ایــران نوشــت: »ملــت انقالبــی ایــران 

از شــما انتظــار دارد همان گونــه کــه در کالم و اعــالم موضــع تغییــر رویــه 

داده ایــد و آمریــکا و اذنابــش را غیــر قابــل اعتمــاد و دشــمن می خوانیــد، 

در عمــل نیــز ایــن تغییــر رویــه را بــر مــا ثابــت کــرده و جلــوی برگــزاری ایــن 

مراســم وقاحــت بــار را بگیریــد«.

دعوت از وزیر سابق آموزش پرورش به دانشگاه
ــه ای  ــران در نام ــان ته ــگاه فرهنگی ــیج دانش ــر بس ــی از دفات ــراً جمع اخی

بــه ســیدمحمد بطحایــی خواســتار حضــور او در دانشــگاه بــرای پاســخ 

ــه ایــن تشــکل ها آمــده اســت:  ــه عملکــرد او شــدند. در بخشــی از نام ب

»حضرتعالــی در مــدت وزارت خــود تصمیمــات بحــث برانگیــزی از جملــه 

طــرح معلــم تمــام وقــت، خصوصــی ســازی، نامــه بــه مقــام معظــم رهبری 

در راســتای مبــارزه بــا مافیــای کنکــور، نامــه بــه معــاون اول رئیس جمهــور 

ــن  ــد ای ــد دی ــه بای ــته اید ک ــن و ... داش ــوق معلمی ــتیفا حق ــت اس در جه

اقدامــات تــا چــه انــدازه در راســتای تحــول آمــوزش و پــرورش بــوده، و وزارت 

آمــوزش و پــرورش تــا چــه حــد در انجــام مأموریت هــای اصلــی خــود موفــق 

بوده اســت. بدین لحاظ بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیان تهران از 

حضرتعالــی دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا با حضــور در دانشــگاه فرهنگیان 

تهــران دالیــل اســتعفا خــود را بیان کرده و درجهــت عملکردتان توضیحات 

الزم را ارائــه بفرمائیــد«.

ادامه ضرب و شتم دانشجویان در کنار دانشگاه
ماجرای ضرب و شتم دانشجویان و عدم امنیت معابر اطراف دانشگاه صنعتی 

شریف بازهم حاشیه ساز شد، یکی از رسانه های شبکه اجتماعی این دانشگاه 

روایت جدیدی از ضرب و شتم یک دانشجو توسط ارازل این محل منتشر کرده 

است: »حدود ساعت یازده و نیم شب بود و در خیابان میمنت با موبایل مشغول 

صحبت با خانواده بودم. به دلیل سر و صدای خیابان آزادی سر خیابان میمنت 

توقف کردم تا تماسم با خانواده تمام شود. وارد خیابان آزادی که شدم، بدون 

اینکه متوجه چیزی بشوم، ضربه ای به صورتم خورد و بعد در اثر ضربه به پاها 

و کتف روی زمین افتادم. چهار نفر که سوار بر دو موتورسیکلت بودند، شروع 

کردند به زدن من. یکی از آنها به صورت پیوسته با قمه به سر من ضربه می زد. 

سرگیجه داشتم، ولی فقط فریاد می زدم که »چرا؟« در حین ضربه زدن الفاظ 

رکیکی هم به کار می بردند. یک لحظه قمه را با دست گرفتم و از ضارب پرسیدم 

که از من چه می خواهد؟ به من گفت گوشی ام را بدهم و من هم موبایلم را دادم. 

دوباره چند ضربه دیگر به من زدند و بعد رهایم کردند و رفتند«.

نصب تصویر خبرنگار بازدداشتی
 در دانشگاه تهران

 اخیــراً تعــدادی از افــرادی کــه در تجمــع روز جهانــی 

کارگــر بــه دلیــل آشــوب و آســیب رســانی بــه امــوال 

عمومــی دســتگیر شــدند کــه یکــی از آنهــا فــردی بــه 

نــام مرضیــه امیــری اســت، او روزنامه نگار یــک روزنامه 

اصــالح طلــب و ســابقه بازدداشــت در ماجراهــای دی 

مــاه 1396 را در کارنامــه خــود دارد، در دانشــکده 

علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران تحصیــل می کنــد. 

همیــن مســئله باعــث شــده طیــف جریــان رادیــکال 

ایــن دانشــکده طــی روزهــای گذشــته بــه بهانه هــای 

مختلــف تصویــر او را بــر روی دیوارهــا ایــن دانشــکده 

نصــب کننــد. گفتــه می شــود او بــا حکــم عفــو رهبــر 

انقــالب بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــده بــود.
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  نخستین نشریه سراسری دانشجویان

  فعالیت قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در جازموریان کرمان نسبت مردم دارای مشکل اقتصادی با سرمایه داران

هر ساله سهم زیادی از داوطلبان کنکور سراسری را داوطلبان رشته های علوم 

تجربی تشکیل می دهند، مسئله ای که در دو سال گذشته نیز این سهم تا 70 درصد 

شرکت کنندگان رسیده است؛ در این باره تحلیل های زیادی درباره چرایی عالقه 

خانواده ها نسبت به رشته های علوم تجربی که البته رشته های پزشکی مدنظر است، 

مطرح شده است، عده ای وضعیت تضمینی اشتغال این گروه ها و عده ای دیگر نبود بازار 

کار دیگر گروه ها فنی مهندسی و علوم پایه را به وجود آمدن این فضا مطرح می کنند. 

در این بین چند تحلیل درباره ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مطرح 

است، عده ای این ظرفیت ها را کم می دانند و عده ای دیگر ظرفیت موجود را مناسب 

فضای سالمت کشور مطرح می کنند، اما یک تحقیق دانشجویی نشان می دهد که 

وضعیت سرانه پزشکی در ایران نسبت به دیگر کشورها حال و روز مناسبی ندارد؛ بر 

اساس داده های موجود، سرانه پزشک در ایران 11 به ازای هر 10000 نفر است. اما 

این شاخص در برخی از کشورها عموماً تا 30 پزشک است. حتی این سرانه در مقایسه 

با کشورهای منطقه نیز مناسب نیست، به طوری که از بین 25 کشور آسیای میانه و 

غرب آسیا، ایران در جایگاه بیستم از نظر سرانه پزشک و پایین تر از کشورهایی همچون 

سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد. به رغم 

سرانه بسیار پایین پزشک در ایران در مقایسه با کشورهایی همچون استرالیا، فرانسه، 

آلمان و انگلستان هم اکنون سرانه پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران هم در مقایسه 

با این کشورها پایین تر است. جالب آنکه پذیرش رشته پزشکی طی سال های گذشته 

کاهش داشته است، به این آمار می توان دقت کرد:

1- ظرفیت رشته داروسازی در دانشگاه های روزانه از 690 نفر در سال 96 به 612 

نفر در سال 97 کاهش یافته است. ظرفیت داروسازی تعهدی از 146 نفر در سال 

96 به 120 نفر در سال 97 کاهش یافته است. در مجموع ظرفیت رشته داروسازی 

از 1163 در سال 96 به 1088 نفر در سال 97 کاهش یافته است. 2- ظرفیت رشته 

دندانپزشکی در دانشگاه های روزانه از 904 نفر در سال 96 به 814 نفر در سال 97 

کاهش یافته است. همچنین ظرفیت رشته دندانپزشکی در پردیس های خودگردان 

از 290 نفر در سال 96 به 261 نفر در سال 97 کاهش یافته و ظرفیت دندانپزشکی 

تعهدی از 240 نفر در سال 96 به 224 نفر در سال 97 کاهش یافته است. در 

مجموع ظرفیت رشته دندانپزشکی از 1434 نفر در سال 96 به 1299 نفر در سال 

97 کاهش یافته است. 3- ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه از 3498 

نفر در سال 96 به 3564 در سال 97 نفر افزایش یافته است. ظرفیت رشته پزشکی 

پردیس های خودگردان از 1210 نفر در سال 96 به 1199 در سال 97 نفر کاهش 

یافته است. همچنین ظرفیت پزشکی تعهدی از 610 نفر در سال 96 به 568 نفر 

در سال 97 کاهش یافته است. مجموع ظرفیت رشته پزشکی از 5318 نفر در سال 

96 به 5331 نفر در سال 97 افزایش یافته است. البته این افزایش ظرفیت حتی به 

1 درصد نیز نخواهد رسید! همه این اعداد و ارقام باعث به وجود آمدن یک نوع رانت 

در بازار پزشکی کشور شود، مسئله ای که عده ای معتقد هستند که کاهش کیفیت 

خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی، قیمت باال، صف طوالنی در انتظار مردم 

خواهد بود. این تحلیل دانشجویی در پایان نتیجه می دهد که با ادامه روند فعلی پذیرش 

دانشجویان پزشکی، با فرض ثابت ماندن جمعیت کشور، رسیدن به وضعیت مطلوب 

بیش از 30 سال به طول می انجامد. با سه برابر کردن ظرفیت فعلی پذیرش و رساندن 

به 20000 نفر در سال، حداقل 12 سال تا رسیدن به هدف فاصله خواهد بود. ضمن 

اینکه در دهه های آینده جمعیت سالخورده کشور و به تبع آن نیاز به خدمات درمانی 

افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان یکی از چالش برانگیزترین معضالت دولت ها 

می تواند باشد، موضوعی که در کشور نیز به دلیل اهمیت این قشر در آموزش کشور و 

کم توجهی های صورت گرفته طی سال های اخیر، به یکی از نکات بحث برانگیز تبدیل 

شده است. یکی از دانشجو معلم ها در متنی ارسالی به »دانشجویان« از مشکالت تازه 

خود گفتند: چندی پیش بود که قانون افزایش حقوق کارمندان رسمی از مجلس 

تقدیم دولت شد اما این قانون به طور کامل برای دانشجومعلمان اجرا نشده و فعاًل هم 

جریان مسکوت مانده است. در 31 اردیبهشت 1398 موعد واریز مقرری اردیبهشت 

دانشجومعلمان به وفور مبالغ بشدت ضد و نقیضی یافت می شد که هیچ توجیه عقالنی 

و منطقی برای آنها نمی توان یافت. ماجرا از این قرار بود که مقرری فروردین ماه همراه 

با 400 هزار تومان افزایش حقوق طبق قانون افزایش حقوق واریز شد اما در اواخر 

اردیبهشت دولت طرح افزایش 400 هزار تومانی برای دانشجومعلمان و دانشجویان 

ماده 28 رد کرد و اذعان کرد که جبرانی 400 تومان ماه گذشته را از این ماه برمی دارد. 

با این وجود باز هم دلیلی برای توجیه مبالغی از قبیل 5 میلیون تومان، 2 میلیون و 100 

هزار تومان، 1 میلیون ششصد هزار تومان و که به حساب عده کمی از دانشجومعلمان 

واریز شده بود و مبالغی مانند 1 ریال، 500 تومان، 1800 تومان، 4500 تومان، 

12 هزار تومان و 48 هزار تومان که برای اکثر دانشجومعلمان واریز شده بود با این 

وجود این میان مبالغی مانند 200 هزار تومان و 400 هزارتومان هم دیده می شد که 

به هیچ وجه نظام واریز حقوق اردیبهشت را توجیه نمی کرد. در سوم خرداد حمیدرضا 

حاجی بابایی نماینده مجلس، اعالم کرد که دانشجومعلمان مشمول حداقل افزایش 

حقوق خواهند شد و مبلغ حداقل 15.680.000 ریال خواهد بود که توسط سازمان 

امور اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده است. پس از این خبر 

احکام دانشجومعلمان  در سال جدید که با مبلغ 850 هزارتومان صادر شده بود در 

برخی مناطق به 1.536.000 تومان و در اکثر مناطق به 1.158.000 تومان تغییر 

کرد با  این وجود باز هم دولت مخالفت با طرح حداقل حقوق دانشجومعلمان بود. 

پس از مدتی در تاریخ 15 خرداد 1398 در ساعات پایانی شب، وزیر پیشین آموزش 

و پرورش، بطحایی در توییتی که در حساب کاربری خود و استوری ای که در حساب 

اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود به این صورت بود: در آخرین روز قبل از تعطیالت 

در جلسه ای با حضور رئیس محترم و همکاران سازمان امور اداری استخدامی موضوع 

اصالح حقوق همکاران جوانم در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را بررسی کردیم و 

با نظر مثبت جناب آقای انصاری امیدوارم به زودی نتیجه مورد نظر بدست آید مضمون 

این پیام اگرچه دوپهلو بود ولی انتظار می رفت که فردای پس از آن پیام منجر به افزایش 

حداقلی حقوق دانشجومعلمان باشد ولی درنهایت ختم به خبر استعفای وزیر آموزش 

و پرورش شد. از طرفی طبق مصاحبه ای که رییس دانشگاه فرهنگیان، خنیفر داشته 

است کاماًل صریح اینگونه اظهار داشته که وضعیت افزایش حقوق دانشجومعلمان 

پس از استعفای وزیر بالتکلیف و بی نتیجه باقی مانده است و این در حالی است که 

حدود دوماه و نیم از تصویب این قانون که شامل حال دانشجومعلمان هم می شود 

می گذرد ولی احکام هنوز اصالح نشده و بعید نیست این ماه هم با واریز حقوق های 

1 ریالی روبرو شویم که به هیچ وجه دروغ نبوده و اسناد آنها هم موجود است. اخیراً 

کمپین هماهنگی از طرف دانشجومعلمان ساخته شده و با هشتگ هایی مانند 
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گذاشتن زیر آخرین پست حاجی بابایی و ترند کردن در فضای مجازی کردند که 

هنوز واکنش خاصی از طرف مسئواین مربوطه دیده نشده است.

یکی از مراجع قضایی که عادالنه ترین تصمیمات را اتخاذ می کند، دیوان عدالت اداری 

است. اسم این مرجع اشاره ای دارد به این نکته که ممکن است حقوق مردم توسط نهادهای 

دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود و بنابراین مرجعی برای رسیدگی به این موارد در 

نظر گرفته شده است. در اصِل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: »به  منظور 

رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه های 

دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه 

تأسيس می گردد. حدود اختيارات و نحوه ی عمل اين ديوان را قانون تعيين می کند.« 

یکی از عملکردهای قابل توجه این سازمان در حوزه مسائل دانشجویی بوده است که در 

جاهایی باعث شده است که حق دانشجویان پایمان نشود. این سازمان در طی مدت اخیر 

تصمیم های قابلی توجهی در حوزه اختالفات دانشگاهی گرفته است. 1- دیگر شهریه 

مهمانی ندهید: همین چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری، آیین نامه مهمانی و انتقال 

دانشجویان که مصوب سال 89 است را مورد بررسی قرار داد. در ماده 6 این آیین نامه تصریح 

شده است: »انتخاب واحدهای درس دانشجویان مهمان چه به صورت تک درس و چه به 

صورت نیم سال تحصیلی کامل باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد 

باشد و دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق 

تعرفه دانشجویی نوبت دوم هستند. این درحالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در مورد مشابه لغو کرده است. 

براین اساس اعالم شد که تبصره یک ماده 6 آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان مغایر 

قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و به همین دلیل 

در هیأت عمومی دیوان )خارج از 

نوبت( مطرح و نسبت به ابطال آن 

از زمان تصویب )موضوع ماده 13 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری( تصمیم الزم 

گرفته و این تبصره حذف شد.« 
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غیرقانونی است: یکی دیگر از 

چالش برانگیزترین موضوعات 

چند سال اخیر دانشگاه ها مسئله 

دروس جبرانی غیرقانونی بود، 

مسئله ای که دیوان عدالت اداری 

در روزهای پایانی اردیبهشت ماه دریافت آن را توسط دانشگاه ها غیرقانونی عنوان کرد؛ 

طبق این رأی که 10 اردیبهشت ماه صادر شده است اخذ شهریه برای دروس جبرانی 

از دانشجویان کارشناسی ارشد غیرقانونی است. رأی هیات عمومی به شرح زیر است: 

با عنایت به اینکه مطابق بندهای )ح(، )ط( و )ی( ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم 

توسعه جمهوری اسالمی ایران مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی 

رایگان می باشد و این حکم مطلق 

بیان شده و دلیلی به انصراف 

آن از دروس جبرانی مالحظه 

نمی شود، از طرفی طبق ماده 4 

قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت مصوب سال 1384 

و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت موسوم به 

الحاق 2 دریافت هرگونه وجهی 

توسط دستگاه های اجرایی نیاز 

به حکم یا اذن قانونگذار دارد، 

بنابراین تبصره 1 ماده 9 آیین نامه مورد شکایت که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس 

جبرانی در مرحله کارشناسی ارشد ناپیوسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 3- 

جلوگیری از یک رانت شهریه ای: همچنین در دیگر حکم، هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری با ابطال بخشی از یک مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، با کاهش شهریه این 

دانشگاه برای همسران و فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان آن مخالفت کرد. در 

شکایت سازمان بازرسی کل کشور در این مورد آمده است: »هیأت امنای دانشگاه تهران به 

استناد بند »ب« ماده »20« قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای 

هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان 80 درصد شهریه مصوب تعیین کرده است 

که این امر تبعیض ناروا است.

4- لغو ممنوعیت ثبت نام دوبار قبول شده ها در کنکور: آبان ماه سال گذشته بود هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری بند »ج« دفترچه شماره )1( راهنمای ثبت نام و شرکت در 

آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور 

را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.  در بخشی از این حکم آمده است: به صراحت 

الفاظ سطر اول مصوبه مورخ 6/12/1362 ستاد انقالب فرهنگی )شورای عالی انقالب 

فرهنگی فعلی( ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای 

ـ 1363 بوده و نهایتًا  شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال 1364 

ـ 1362 نیز تسری داده شده است. نظر به  به شرح ذیل بند 4 به سال تحصیلی 1363 

اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سال های تحصیلی بعد حاکمیت و 

نظارت نداشته است، بنابراین بند )ج( دفترچه آزمون سال تحصیلی 1396 از این جهت که 

متضمن محدودیت در حق به تحصیل می باشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خالف قانون 

و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

وضعیت نامشخص حقوق دانشجومعلمان پس از استعفای آقای وزیرشکست انحصار بازار پزشکی و دندانپزشکی با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو؟

۴ حکم دیوان عدالت اداری که حق دانشجویان را گرفت!

نزدیک شدن آزمون کارشناسی ارشد مرز 700 هزار داوطلب
کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 هفته گذشته در دو نوبت صبح وعصر و طی دو روز برگزار شد
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