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دانشگاه

دانشگاهیان در آستانه روز دانشجو از مطالباتشان گفتند

صدای دانشگاه را بشنوید
هدی هاشمی

خبرنگار

حســن روحانــی ابتدا بــرای آمــوزش عالی،
جعفــر میلیمنفــرد را انتخاب کــرده بود که
بــا «نه» قاطع مجلس نهم روبهرو شــد و در
نهایت سرپرســتی این وزارتخانه به «جعفر
توفیقی» رســید .عملکرد توفیقی ،موافقان
فراوانــی داشــت امــا منتقــدان او درمجلس
هــم مصمــم بودنــد تــا درنهایــت« ،رضــا
فرجیدانا» به مجلس اصولگرایان معرفی
شــود و از ســد آن هم بگذرد و در نهایت هم
بحــث بورســیههای غیرقانونــی پیــش آمــد
و فرجــی دانــا در  ٢٩مــرداد  ،٩٣اســتیضاح
شــد تــا پــس از آن« ،محمدعلــی نجفــی»
سرپرســتی طوالنیمــدت خــود را درجایــی
آغــاز کنــد کــه درهمیــن دوران« ،محمــود
نیلــی احمدآبــادی» و «فخرالدین احمدی
دانشآشتیانی» نتوانســتند با عملکردشان
درآن ،رضایت پارلماننشــینها را بهدست
آورنــد .ســکان مدیریــت وزارتخانــه علــوم
درنهایــت و در آخریــن روزهای آبــان  ٩٣به
«محمد فرهادی» رســید که اینبار استقبال
نمایندگان را بههمراه داشت ،دورانی که به
گفته فعاالن دانشجویی دوره سکوت وزارت
علوم بود .بــا روی کار آمدن دولت دوازدهم
حســن روحانی بــه دانشــگاهیان وعــده داد
تــا ســرو ســامان جــدی تــری بــه وضعیــت
دانشگاهها بدهد گرچه در انتخاب وزیر علوم
هــم مشــکالتی داشــت و این وزارتخانه ســه
ماهی به سرپرستی ســید ضیا هاشمی اداره
میشد .در این سه ماه اسامی مختلفی برای
وزیــری ،این وزارتخانه بر ســر زبانها افتاد از
الهــام امیــنزاده گرفته تا خاکــی صدیق .در
سوی دیگر هم اسم مصطفی معین ،جعفر
توفیقی و فرجی دانا بر سر زبانها افتاد و اما
در نهایت منصور غالمی به مجلس شورای
اســامی معرفی شد کسی که سابقه ریاست
در دانشــگاههای مختلــف از جملــه بوعلــی
سینای همدان را در کارنامه خود داشت و در
نهایت با رأی مجلس حاال یک ســال و چند
ماهی است که بر صندلی این وزارتخانه تکیه
زده است.
وزیــری که با آمدنش خیلیها توقع تغییر و
تحول جدی در دانشگاه را داشتند اما آنطور
کــه فعــاالن سیاســی و صنفــی دانشــجویان
میگوینــد منصــور غالمــی هــم نتوانســته
خواســتههای دانشــجویان و مطالبــات
تشکلهای سیاســی را به طور کامل برآورده
کند و ســایه نهادهای امنیتی همچنان باالی
ســر دانشــگاه اســت .موضوعی که غالمرضا
ظریفیــان اســتاد دانشــگاه آن را ایــن چنین
توضیح میدهــد :دولت یازدهم و دوازدهم
در انتخــاب وزیــر علــوم تنگناهای بســیاری
داشــته اســت توقع دانشــگاهیان در انتخاب
وزیــر علــوم در دولــت یازدهــم و دوازدهــم
بســیار بــاال بوده اســت اما مجلس بــا دولت
یازدهــم و البتــه دوازدهــم همراهــی نکرد و
همین موضوع بر فضای سیاسی دانشجویان
هم تأثیر گذاشــته اســت .دانشــجویان توقع
داشتند که وزیر بتواند سایه نهادهای امنیتی
را از دانشــگاه دور کنــد اما ایــن اتفاق تاکنون

نیفتاده اســت و دانشــجویان فقط در دوران
انتخابات شــور و هیجان در دانشگاه داشتند
و ما دیگر نشــاط هنگامههای انتخابات را در
دانشگاهنمیبینیم.
وی میگویــد :بخشــی از دانشــجویان
احســاس میکننــد میتواننــد در کشــور
تأثیرگــذار باشــند آنهــا بــدون توقــع کمــک
میکنند و هدفشان هم کسب قدرت نیست
بــا این حال صدای این دانشــجویان شــنیده
نمیشــود .البتــه قبــول دارم کــه در دولــت
یازدهــم و دوازدهم  150تشــکل دانشــجویی
شــکل گرفت اما راه اندازی این تشکلها هم
دانشجویان را راضی نکرد.
ظریفیــان بــا اشــاره بــه اینکــه احــزاب در
جامعــه بشــدت ضعیــف عمــل میکننــد
و دانشــجویان بــه همیــن علــت ،صــدای
گروههای مختلف شدهاند میگوید :دانشگاه
یک کارکــرد تعهــد اجتماعــی دارد و همین
موضــوع موجــب شــده تــا دانشــجویان این
موضــوع را در رســالت خــود قرار دهنــد و در
ســوی دیگر احــزاب قدرتمنــد در جامعه که
نهادهــای مدنــیاش به شــکل حرفــهای کار
سیاســی میکنند وجود ندارد مثل نهادهای
سیاســی و صنفــی معلمــان ،کارگــران،
روزنامهنگاران یا نویسندگان بخوبی کارشان
را انجــام نمیدهنــد و دانشــجویان صــدای
این انجمنها هستند البته همه میدانند که
دانشجو در تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور
نقــش بســزایی داشــته اســت .شــما در دوره
ســازندگی ،اصالحــات ،مهــرورزی و اعتدال
حرکتهــای سیاســی و بحق دانشــجویان را
بخوبیمیتوانیدببینید.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه و
فعالیتهــای دانشــجویی فرصت اســت نه
تهدید اظهار میکند :در این ســالها برخیها
مخالف حرکتهای دانشــجویی بودهاند .ما
نباید نگاه از باال به پایین به دانشــجو داشــته
باشــیم .در این ســالها ایــن نگاه در دانشــگاه
وجــود داشــته اســت .دانشــجویان را گروهی
حقیقت جو و در عین حال منصف میدانم.
چنین نیســت که دانشــجو فقط نقاط منفی
را میبینــد .دانشــجویان خیلــی منصفتر و
بــه جامعه متعلقتــر از ما هســتند .خیلی از
آنهــا از ما دیندارتر و ملیتر هســتند .حرکت
دانشــجویی حرکــت اصالحــی و اعتدالــی با
نــگاه آرمانخواهانه اســت .به جــای اینکه در
توجو کند
پارادایــم سیاســی مســأله را جســ 
و وقتــش را صرفــاً صــرف درگیــری سیاســی
کنــد ،وقتی در عرصه سیاســی وارد میشــود
سیاســت را توســعه میدهــد .انتخابــات را
منطقیتــر میکنــد .درک جامعــه را بــرای
حضور آگاهانهتر در انتخابات آماده میکند.
در چنیــن مواقعــی جنبــه تعاملی هــم پیدا
یکند.
م 
بــه گفتــه وی البتــه در دولــت اعتــدال
گشــایشهایی هم داشــتهایم و تشــکلهای
دانشــجویی مجــوز فعالیت گرفتنــد و تعداد
نشریات دارای مجوز وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری از  4هــزار و  300جلــد فراتــر رفتــه
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 6ســالی از عمر دولــت اعتدال میگــذرد ،از همان روزهای اولی کــه روحانی به
عنوان رئیس جمهور بر صندلی پاســتور نشســت تــا همین امروزی کــه تنها دو
ســال به پایان ریاســت جمهوری دوازدهم زمان باقی مانده است دانشجویان
و دانشــگاه برای دولت از اهمیت بســزایی برخوردار بود و دانشــگاهیان هم هر
بار در دیدارهــای مختلفی که با رئیس جمهور داشــتند از مطالبات خود گفتند و
رئیس جمهور هم با هر حضوری که در دانشــگاه داشــته از دانشجویان خواسته
که صدای او باشــند .با این همه برخی از فعاالن صنفی و سیاســی دانشــجویان
بر ایــن باورنــد که در دولــت اعتــدال اگرچه شــرایط تغییر کــرده اما بخشــی از
خواســتهها همچنان در انتظار تحقق هستند .درسوی دیگر هم رئیسجمهوری
ازهمــان روزهای آغاز دولــت یازدهم ،چالشهــای فراوانــی را در وزارت علوم
تجربه کرده است.

است.
ëëاعتراضبهپولیشدندانش
اعتــراض دانشــجویان به مســایل صنفی
و دانشــجویی از جمله اجرای قانون ســنوات
دانشــجویی بیــش از یک ســال اســت کــه در
دانشــگاههای مختلــف ادامــه دارد برخــی
از دانشــگاهیان توانســتند بــا تجمعاتــی کــه
داشتند سنوات تحصیل خود را بیشتر کنند اما
بسیاری دیگر هنوز نتوانستند به این خواسته
خود دست پیدا کنند .علی اکبر مؤمنی ملک
شــاه دبیر انجمــن صنفی دانشــگاه صنعتی
شریفهمدربارهفعالیتصنفیدانشجویان
میگوید :رئیس جمهور بارها به دانشگاه آمد
و هــر کــدام از دانشــجویان مخالــف و موافق
دولــت هــم دربــاره مشــکالت دانشــگاهیان
صحبت هایی داشتهاند و ما توقع داشتیم این
مشکالت از ناحیه وزیر علوم حل شود اما این
اتفاق نیفتاد و ما همچنان شــاهد مشــکالت
صنفیدانشجویانهستیم.
او بــه مشــکالت ســنوات دانشــجویان
در دانشــگاههای مختلــف اشــاره میکنــد
و میافزایــد :یکــی از بدیهیتریــن حقــوق
دانشــجویان بحث سنوات آنها است .از سال
گذشــته دانشــجویان دانشــگاههای مختلف
از جمله صنعتــی امیرکبیر ،تهران ،صنعتی
شــریف ،اصفهــان ،شــهید بهشــتی و تربیت
مدرس به اجرای قانون ســنوات و به تبع آن
پولی شدن آموزش عالی اعتراضی داشتند.
براساس ماده  ۱۵آییننامه آموزشی مصوب
وزارت علــوم ،ســنوات مجــاز دانشــجویان
ورودی ســال  ۹۳به بعد در دوره کارشناســی
 8ترم ،کارشناســی ارشد  4ترم و دکترا  8ترم
اســت .دانشــجویان در صورتی که در مقطع
کارشناســی نتوانند در  ۸نیم سال تحصیلی،
روند تحصیل خود را به پایان برسانند شامل
ایــن قانــون شــده و نمیتوانند از تســهیالت
صنــدوق رفــاه ،خدمــات رفاهــی ،خوابگاه و
تغذیه اســتفاده کنند که ایــن امر هزینههای
زیــادی بــرای دانشــجویان به همــراه خواهد
داشت .ضمن اینکه باید شهریه نیز بپردازند.
وی تأکیــد میکنــد :مســئوالن دانشــگاه
شــریف بر ایــن باورند کــه میانگیــن دکترای
هوا فضای شــریف  6ســال طول میکشد اما
ســنوات مجــاز این دوره  4ســال اســت .البته
برخی از دانشــگاهها نسبت به این مشکالت
اعتــراض کردنــد و حقشــان را گرفتنــد امــا
دانشــگاههای شهرســتانها هنوز در این باره
مشــکل دارند و جالب اینجاست که برخی از
دانشجویانی که در تجمعات صنفی شرکت
کردهاند و نسبت به مسأله سنوات و سرویس
یا غذای دانشــجویی اعتراض داشتند احکام
سنگینی دریافت کردهاند.
مؤمنــی ملــک شــاه بــا اشــاره بــه اینکــه
دانشــجویان بــه خاطــر مشــکالت اقتصادی
جامعــه مجبورنــد کار کننــد اظهــار میکند:
وضعیــت جامعــه بــه گونــهای اســت کــه
دانشــجویان بایــد هــم کار کننــد هــم درس
بخواننــد دیگــر شــرایط مثل قبل نیســت که
دانشجویان فقط تحصیل کنند حداقل توقع
ما از وزیر علوم این است که زمان تحصیل ما
هم کمی بیشتر از این قوانین باشد.
ëëلغوبرخیازسخنرانیها
هر ساله با نزدیک شدن به «روز دانشجو»
تکاپــو بیــن دانشــگاههای مختلف کشــور به
منظــور برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن روز آغاز
میشــود .امسال نیز دانشگاهها سعی کردند
با اطالعرســانی پیــش از موعــد ،برنامههای
متفاوتــی را با دعوت از طیفهای مختلف با
محوریت مناظرات و سخنرانیهای سیاسی
برگــزار کننــد ،همه تشــکلهای دانشــجویی
بایــد از یــک ماه قبــل میهمانهــا و موضوع

وضعیت دانشگاهها از سازندگی تا اعتدال
بــــرش

تسلیمحال
خبرنگار

ëëسازندگی:
در دوره ســازندگی جریانات دانشــجویی کمتر مورد توجه بودند
برای آنکه دولت میخواست روابط خارجی و مناسبات جهانی
را تقویت کند .بخش خصوصی را فعال کرد و به توســعه کشــور
به لحاظ اقتصادی توجه داشــت .دانشــگاه در دور اول سازندگی
بــه این وضعیت اعتراض کرد و اگر ما مراســم تحکیم را ببینیم
و بخوانیم متوجه میشویم که در آن دوره انتقادات و شعارهای
تندی نســبت به عملکرد دولت داشــتند .اما در دوره دوم آقای
هاشــمی ب ه دلیل اینکه آن گفتمان دانشــجویی ســرخورده شــد
و پاســخی را کــه جنبش دانشــجویی میخواســت از دولت ندید
دانشــگاه به نوعی ســرخورده شــد و به انزوا رفت .در حقیقت در
دوره دوم هاشــمی ،نوعی ســکوت و رخوت برفضای دانشــگاه و
تحکیم حاکم شد ،با برخی از دانشگاهها که دانشجویانش نسبت
به این موضوع اعتراضاتی داشتند برخوردهایی هم شد .تقریباً
در آستانه سال  75کمکم در درون گفتمان دانشجویی جریانات
فکری مثل آقای ســروش ریشــه دواند .در آن ســالها ما شــاهد
یک گفتمان جدید در بدنه دانشــگاه بودیم گفتمانی که گرایش
آزادیخواهانــه داشــت و اینکه جنبش دانشــجویی تالش کرد که
توسعه عدالتخواهانه اقتصادی را به سمت توسعه سیاسی ببرد.
این گفتمان آغاز شــد و نتیجهاش رشــد تشکلها با گرایشهای
مختلف در دولت اصالحات بود.
ëëاصالحات:
در دوره اصالحات دانشــگاههای ما وارد عرصه جدیدی شــدند
که فقــط نخبهها در آن نقــش بازی نکردند بلکــه بدنه اجتماع
هم در آن گفتمان نقش داشــتند .دانشگاه دیگر نیازش سیاسی
نبــود ،بلکه مطالبات دیگــری را مطرح کردند و در آن ســالها از
یک جنبش دانشجویی سیاسی وارد یک جنبش اجتماعی شد.
اتفاقــی که دومخرداد را رقم زد و دانشــجویان درباره آزادیهای
اجتماعــی و مدنــی حرف زدنــد .در زمــان اصالحات ،دانشــجو
احســاس آرامش در دانشــگاه میکرد و فضای نقد و پرسشگری
مناظرات دانشــجویی را به اطــاع معاونت
فرهنگــی دانشــگاهها برســانند .آنطــور کــه
برخی از فعاالن سیاســی دانشــگاه میگویند
امســال هم مثل ســالهای گذشــته با برخی
از برنامههــا و میهمانهــای دانشــجویان
مخالفــت کردنــد .دبیــر اتحادیــه جامعــه
اســامی دانشــجویان در ایــن بــاره میگوید:
 16آذر روز خــروش دانشــجویان اســت و
مــا هــم توقع داریــم بحثهــای کاربــردی و
تأثیرگــذار در دانشــگاهها برگزار شــود اما این
برنامههایی که در دانشگاهها برگزار میشود
به نوعی یک جشــنواره دانشــجویی است که
عدهای از دانشجویان در آمفی تئاتر دانشگاه
جمع شــوند و شــادی کنند .ما ایــن برنامه را
نمیخواهیم ما میخواهیم دانشــگاهیان با
مباحث جدی جامعه در سخنرانیهایی که
در نظر گرفتهایم آشــنا شــوند .امــا معاونان
فرهنگی دانشگاهها برنامههای دانشجویی را

در دانشگاه گشوده شد .تغییرات بسیار زیادی در سطح آموزش
عالــی بوجود آمد و بدنه دانشــجویی با آن گفتمانی که داشــتند
مطالباتشان را از دولت درخواست کردند .آن دوره مدیران به این
تغییراتاعتقادداشتند.دانشگاهبامجموعهعظیمیازتشکلها
مواجه شــد ،تشکلهای سیاســی که هر کدام مســیر خودشان را
ن صنفی و کانونهای پژوهشــی شــکل
میرفتنــد 2500 ،انجمــ 
گرفــت که پویایی ویژهای به دانشــگاهها داده بود 4 .هزار نشــریه
دانشــجویی در دوره اصالحــات منتشــر شــد که در نــوع خودش
بینظیر بود .با این حال برخی هم ناراضی از این تغییرات بودند
که در نتیجه آن حادثه تلخ کوی دانشگاه رخ داد .شادابی دانشگاه
متأسفانه از دیدگاه برخی از افراد در خارج از دانشگاه به رسمیت
شناخته نشد .حاصلش برخورد شوک آفرین  18تیر بود.
همینشوکدردانشگاهموجبشدکهگفتمانجدیددانشجویی
کــه همــان آزادیخواهی بود از بین برود و شــاهد عبور عــدهای از
دانشــجویان از دولت اصالحات شــدیم و بخشــی از دانشجویان
هم رادیکال شدند و بخشی دیگر اما وفادار به اصالحات ماندند.
ëëمهرورزی
دوره احمدینــژاد صفبندیهای شــدیدی در دانشــگاه بوجود
آمــد .دولــت اعتقادی بــه فعالیــت دانشــجویی نداشــت .ورق
بــ ه ســمت محــدود کــردن تشــکل هــای دانشــجویی و حــذف
اســتقالل دانشــگاه برگشــت ،اتحادیههــای اصالحطلب منحل
شــد و در ســوی دیگر  4اتحادیه اصولگرا مجــوز فعالیت گرفت.
دانشــگاهها به حاشیه رانده شــدند و اســتادان از دانشگاه اخراج
شدند .دانشــجویان ستاره دار شــدند .دوره احمدینژاد جنبش
دانشــجویی ســرخورده و منزوی و فضای دانشــگاه کامالً امنیتی
شد .دانشجویان با کوچکترین اعتراضی حذف میشدند در این
فضا کسی حرف نمیزد و مطالبهای مطرح نمیشد.
ëëاعتدال
در دولــت روحانی اســتقالل به دانشــگاهها برگشــت و فضا بهطور
محسوســی باز شــد .دانشجویان ســتاره دار به دانشگاهها برگشتند
و تمام اســتادان منتقــد دولت که در دوره مهرورزی حذف شــدند
دوباره به کالسها بازگشتند .تشکلهای سیاسی پویا شدند و چند
صدایی در دانشگاه به وجود آمد.

مهندسی میکنند آنها اجازه سخنرانی را به
چهره های شاخص اصالحطلب و اصولگرا
نمیدهند.
محمدامیــن مهدیپــور بــه ســفرهای
اســتانی رئیــس جمهــور در  16آذر امســال و
سال گذشــته اشــاره میکند و میگوید :توقع
داشــتیم رئیــس جمهــور  16آذر را در یکی از
دانشــگاههای تهران میآمــد و اتحادیههای
مختلف میتوانســتند با او صحبت کنند اما
امســال آقــای روحانی به ســمنان مــیرود و
در آنجــا برخــی از اتحادیههــا و تشــکلها به
صــورت گزینشــی ورود پیدا میکننــد ،اجازه
ســخنرانی بــه هــر تشــکلی را نمیدهنــد در
مراســم ســال تحصیلی جدیــد دانشــگاهها
نمایندهای از اتحادیه اسالمی برای سخنرانی
در حضور رئیس جمهور حضور نداشت و در
مراسم  16آذر ما در لیست نیستیم.
وی با اشــاره به اینکه برخی از دانشگاهها

فعالیتهــای فرهنگی خــود را به بهانه نبود
بودجــه تعطیــل کردنــد اظهــار میکنــد :بر
اســاس گزارشهایــی کــه داریــم بســیاری از
دانشگاههای شهرســتانی فعالیت فرهنگی
خود را تعطیل کردنــد و آنها هیچ برنامهای
هم برای روز دانشجو ندارند.
غــزل معصوم شــاهی فعال دانشــجویی
دانشــگاه امیرکبیــر در ایــن بــاره میگویــد:
مســئوالن دانشــگاهی بــا بســیاری از
میهمانهای دانشجویان مخالفت میکنند.
آنها برخی اســامی را نشنیده حذف میکنند
و مــا نمیدانیــم که معیــار دقیقشــان برای
انتخاب افراد چیست .ما برای  16آذر امسال
اســم  18نفــر را برای مناظره و ســخنرانی در
دانشگاه در نظر گرفته بودیم اما در نهایت با
 11نفر موافقت کردند.
وی با اشاره به اینکه حذف برخی از افراد
برای روز دانشــجو هیچ دلیــل منطقی ندارد

میگویــد :افــرادی کــه در کمیتــه فرهنگــی
دانشــگاه هســتند اســامی افــراد را در گــوگل
توجو مــی کننــد و ویکــی پدیــا را بــاز
جســ 
میکننــد هــر چیــزی در این صفحه نوشــته
شده را قبول میکنند .شما میدانید که هیچ
استنادی به این صفحه نمیشود کرد برخی
وقتهــا شــیطنتهایی هم انجام میشــود
کــه برخــی از گروههــای مخالــف در کار مــا
یکنند.
کارشکنیم 
برخــی از تشــکلهای دانشــجویی هم از
انتظارات و مطالبات جنبش دانشجویی در
دانشگاه میگویند .مهدیایرانپوری مسئول
بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این باره
معتقد اســت :مطالبات دانشجویان ،همان
مطالبات اصیل حرکت و اهتمام به حرکت
بــه ســمت اهــداف و آرمانهــای انقــاب
اسالمی است و معیار و سنجه ارزیابی را هم
میتــوان در عملکــرد در مــوارد و حوزههای
مختلف ســنجید ،به هــر میزان کــه اهتمام
بــه حرکت به ســمت ایــن اهداف مشــاهده
شــود یک جریــان و یــک تفکــر در مدیریت
کشــور ارزشمند میشــود و میتوان گفت که
انتظارات برآورده شــده است .انتظاراتی که
جنبش دانشــجویی برحســب وظیفــه ذاتی
خود باید داشته باشد ،انتظارات کم اهمیت
و نخ نما شده ملعبه دست جریانات سیاسی
نبوده و نباید باشد .برخالف برخی انتظارات
کهنه و دست چندم که کارکردی جز محدود
کردن ســقف مطالبات دانشــجویی ندارند،
انتظــارات مــا از جنس اصــاح در روندهای
مدیریتی کشور و اداره کشور بوده و هست.
وی تأکیــد میکنــد :انتظــارات مــا از
سیاســتها و نحــوه نگرشهــا به دانشــگاه،
فتــح قلههــا در همــه عرصههــا مــن جمله
حوزههــای علمــی ،فرهنگی بوده اســت .در
حداقلیترین حالت انتظار این بود که روند
رو به رشــد و صعودی در این حوزهها بود که
امروز نه تنها کند شــده است بلکه در برخی
حوزهها نزولی هم شده و اگر جریانی دغدغه
اصیل داشته باشد همین روند رو به نزول در
این موارد اســت که نتیجــهای جز ناامیدی و
یأس عمومی ندارد ،و نه دغدغههای واهی.
ایران پوری تأکید میکند :مطالبه اصلی
در حــوزه آزادی بیان هم ایجــاد فضای آزاد
بــرای منتقدین عملکــرد دولــت (بهعنوان
حقــوق اساســی جریــان دانشــجویی) در
چارچــوب قانــون بود .کــه نه تنهــا این فضا
محقق نشــده اســت بلکه اندک منتقدینی
هــم کــه وجــود داشــت نیــز برچســبهای
متعددی دریافت کرده و با همه توان سعی
در محــدود کــردن آنهــا شــد .آســیب دیگــر
ایجــاد فضای ناامیــدی بواســطه نپذیرفتن
نقدها بود .درواقع دولت هم با بســتن افواه
منتقدیــن و هــم بــا گرفتن گوشهــای خود
بــه روی حرفهای آنهــا ،زمینه بروز هرگونه
اصالحی را بست.

حال و روز دانشگاه
سجاد زارعزاده

فعال دانشجویی

نوشــتن از حــال ایــن روزهــای دانشــگاه
ســهل و ممتنــع اســت ،فهمیــدن حال بد
دانشــگاه ســهل اســت و بــر هــر دلســوزی
روشــن اما نوشــتن از آن و فهم ریشــههای
بحران کنونی دانشگاه امری است ممتنع.
چــارهای نیســت جــز محــدود کــردن و
انتخاب آنچه این روزها صحبت در بابش
فراوان است؛ کاالیی شدن آموزش.
از همــان ابتدا که آمــوزش به مثابه کاال

قابلیــت خریــداری پیــدا کــرد تا بــه امروز
دلســوزان بســیاری در ایــن بــاب هشــدار
دادنــد و عــوارض آن را تشــریح کردنــد،
هشدارهایی که هیچگاه جدی گرفته نشد.
امــروز آمــوزش در اختیــار همــه هســت؟
نــه! بســیاری از همان تحصیــات ابتدایی
و متوســطه تــوان ادامه تحصیــل به علت
فقر را ندارند اما چندین برابر این ظرفیت
صندلی خالی در دانشــگاههای خصوصی
یا به عبارت بهتر بنگاههای آموزشی پولی
وجود دارد.
حــاال امــروز بــا عــوارض کاالیــی شــدن
آمــوزش مواجهیــم .عوارضــی چون کمی

شــدن آمــوزش ،افــت شــدید کیفیــت
دانشــجویان خروجــی از دانشــگاه،
بیدغدغه و بیهویت شــدن دانشــجویان
[تــا آنجــا کــه در روز  ۱۶آذر ،روز شــهادت
ســه آذر اهورایــی ،در دانشــگاهها مراســم
جشن و شــادی با اجرای استندآپ کمدی
و تقلیــد صــدا و ...گرفتــه میشــود] و در
نهایــت اغمــای دانشــگاه و پایــان جنبش
دانشجویی.
پــروژه کاالییســازی آمــوزش ســویه
دیگــری نیــز دارد .از یکســو همانطــور که
اشــاره شد قبل از ورود به دانشگاه بسیاری
از طبقات فرودســت از رسیدن به دانشگاه

بــاز میماننــد امــا همــان تعــدادی که به
دانشــگاه راه مییابنــد نمــودی از اختالف
شــدید طبقاتــی را که در کشــور وجود دارد
در دانشــگاه نیز نشــان میدهند .غرض از
ایــن گفته حذف فرودســتان نیســت بلکه
نــوع مواجهــه فرودســتان بــا امــر کاالیــی
آمــوزش را نشــان میدهــد که متأســفانه
سویهای کامالً فاشیستی دارد.
ایــن را نیــز بایــد گفــت کــه انتخــاب
دانشــگاه از همان ابتدا امری ایماژیست.
جبــر اجتماعــی ،ســاختار خانوادگــی،
بیــکاری ،هژمونی مؤسســات کنکوری و...
دانشآموز را مجبور به انتخاب دانشــگاه

میکنــد .در واقــع دانشآمــوز انتخــاب
شــده تا به دانشــگاه برود و خــود انتخابی
فردی ندارد .حال عارضه این امر ایماژی
وضعیت فعلی دانشــگاه است .دانشگاه
نمونــهای کوچــک از جامعــه بــا تمــام
پیچیدگیهــا و تفاوتهایش شــده و هیچ
پارادایم مشــترکی بین دانشــجویان برای
جمــع شــدن حــول محــور آن و اعتراض
علیه نابسامانیها وجود ندارد.
متأســفانه در دیدگاه فعلی مســئولین
نیــز نــه تنهــا ایســتادگی در مقابــل ایــن
وضعیــت وجــود نــدارد بلکــه همراهــی
بیســابقهای نیــز با ایــن وضع نابســامان

کــه خروجی آن چیزی جز به محاق رفتن
دانشــگاه و دانشــجو نیســت وجــود دارد.
هرچند این مســأله از اوایــل دهه هفتاد و
با گسترش دانشگاههای خصوصی شروع
شــد امــا امــروز بیمحابــا در حــال ادامــه
اســت .در حالــی کــه دانشــگاه از ارتباط با
صنعــت بایــد درآمدزایــی کنــد ،تمامــی
هزینههــای خــود را بــه دوش جامعــه
بــا وضــع نابســامان فعلــی اقتصــادی
گذاشتهاست.
دانشــگاه از دردهــای بســیاری رنــج
میبــرد کــه در ایــن مجــال فقــط فرصت
اشــاره به یک مورد آن بــود .مواردی مثل

بســتهتر شــدن فضــای دانشــگاهها ،عدم
استقالل دانشگاهها و....
شاید از همان ابتدا شعارهای انحرافی
وضــع فعلــی را بــه وجــود آورد .شــعاری
مثــل دانشــگاه آخریــن ســنگر آزادی! در
حالی که دانشــگاه باید اولین سنگر انتقاد
علیه وضعیت موجود باشــد .اما دانشگاه
منفعل ماند تا جامعه تمامی هزینههای
غلط سیاســتهای مختلــف به خصوص
سیاســتهای اقتصادی مرتبــط با کاالیی
شــدن آمــوزش را بدهــد و حال امــروز که
دیگــر رمقی برای آن نمانــده دیگر توانی
برای اعتراض علیه آن ندارد.

