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سخ
�ن سرد�ب ی�ر

زنگها برای که به صدا در میآیند؟
یا
جهانی دیگر ممکن است

کاغذ اخبار
زهرا منصوری

 +عبو ر از هفت خان رستم برای انتخابات
شورای صنفی
چند ماهی است که جدال بر سر انتخابات
شورای صنفی پردیسها و خوابگاهها عرصه را
هرچه بیشتر بر دانشجویان تنگ کرده است،
شورای صنفی دانشکدهها در واقع شورای
عمومی تمام دانشجویان دانشکده است و
وظیفهی آن پیگیری مطالبات دانشجویان و
مسایل مربوط به حقوق دانشجویی است و در
حقیقت ارتباط هرچه بیشتر شورا با بدنه به
هویت صنفی این تشکل قوت میبخشد.
اما اکنون آیین نامهی انتخابات شورای
صنفی مشکالت را بیشتر و بیشتر کرده
است بطوریکه در انتخابات برخی پردیسها و
خوابگاهها خللهای بسیاری ایجاد شده است.
از جمله نقدهای وارد بر آییننامه میتوان لزوم
مشارکت  ۲۵درصدی از کل تعداد دانشجویان
را نام برد؛ یعنی ،اگر حمایت  ۲۵درصدی
صورت نگیرد ،انتخابات منحل میشود.
اکنون این پرسش به وجود میآید پس آن
کسانی در رایگیری شرکت کرده اند و
دغدغهی صنفی دارند چه میشوند؟
انتقاد دیگری که بر روند انتخابات
شورایصنفی وارد است ،تعلل در تایید
صالحیت کاندیداهاست که باعث بروز
مشکالت عدیدهای میشود.
در انتخابات خوابگاهها نیز افزون بر مشکالت
یاد شده ،مسئلهی برگزاری انتخابات به صورت

اینترنتی و اختالل در ورود به سامانهی رای
گیری سبب شد که خوابگاهها شورای صنفی
نداشته باشند و با وجود مسائلی که امسال
برای خوابگاهها ،از جمله خوابگا ه فیض ،پیش
آمد ،نیاز بیشتری به وجود شورایصنفی حس
گردید.
همچنین در چندماه اخیر نیز نامهای سرگشاده
ای خطاب به رییس دانشگاه تهران در ارتباط
با کارشکنیهای معاونت فرهنگی نوشته شد.
 +ثروتی که در دانشگاهها نهفته است
بیش از اقیانوسهای نفت است
یکی از مهمترین دغدغههای فعاالن صنفی
همواره مسئلهی طرح کارورزی یا همان
بیگارورزی است که شورای صنفی بدون
جهتگیری سیاسی تنها در جهت احقاق
حقوق دانشجویان عمل میکند.
طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) در حقیقت
استفاده از نیروی کار ارزان و متخصص است
که کارفرما هیچگونه تعهدی به استخدام ندارد
و دانشجو بعد از اتمام دورهاش به اصالح باید
دمش را روی کولش بگذارد و برود.
کارورزی در حقیقت انگیزهای برای
سرمایهگذاری کارفرما میشود تا با نگاهی
سودمحورانه دانشجو را مورد استثمار قرار
دهد .دولت گمان میکند که با تصویب طرح
کارورزی پدیدهی بیکاری را میتوان حل کرد
اما باید خاطر نشان کرد که راه حل مطرح شده

8

از سوی دولت خود مشکلی مضاعف است.
باید اضافه کرد تصویب طرح مذکور در
جامعهی سرمایهداری کنونی در حقیقت
راهحل ارائه شدهی حکومت است و در این
زمینه جریانهای مختلف در یک راستا حرکت
میکنند و دانشجو را وسیله برای تحقق اهداف
خویش قرار دادهاند.
در چند ماه گذشته نیروهای امنیتی به لغو
نشست «تبعات اجتماعی کارورزی» پرداختند
و این خود نشاندهنده این نکته است که
اجرای این طرح برای کدام گروهها سود
هنگفتی دارد و به ضرر کدام گروههاست! اینجا
است که معنای این عبارت که« :ثروتی که
در دانشگاهها نهفته است بیش از اقیانوسهای
نفت است» ملموستر میشود.
 +اعتراض نمادین به کیفیت غذای سلف
چند وقتی بود که شکایتهای دانشجویان
دانشکده علوم اجتماعی به عدم کیفیت غذای
سلف افزایش پیدا کرده بود و شورای صنفی
درصدد پیگیری این امر برآمد اما با نادیده
گرفته شدن این مطالبه ی دانشجویی ،شورا به
همراه بدنه با حرکتی نمادین صدای اعتراض
خود را به گوش مسئولین دانشکده رساند آنها
در روز دوشنبه ۲۲ ،آبانماه غذاهای خود را
از سلف تا پشت در ورودی قرار دادند تا که
شاید تغییری در وضعیت اسفناک کنونی به
وجود آید.

ما در میان موجی از اتفاقات و حوادث که
به طور مستقیم زندگیمان را مورد هدف
قرار دادهاند ،شناوریم و مسئله ،همین
شناور بودن است .شاید امروز مشکلی،
زیست دانشجوییمان را مختل نکند و
مصوبهی جدیدی تهدید برای تحصیل و
زندگیمان به حساب نیاید؛ اما رفتهرفته ما
در این شرایط ،فرسوده می شویم؛ درست
مانند صخرههای ساحلی که در معرض
آسیب امواج دریا اند .این صخرههای
فرسوده زاییدهی همان اتفاقاتی اند که در
بطنشان زیستیم و روزگار گذراندیم ،بی
آنکه خطرشان را احساس کنیم.
اما چه میشود که صدای سهمگین این
امواج را نمیشنویم و در برابر هجوم بی
رحمانهشان سکوت میکنیم؟ بدون شک
این بیتفاوتیها از سطح فردی فراتر
رفته و حاصل برنامهریزی و سیاستهای
کالنی است که بذرش در گذشته کاشته
و آبیاری شده تا ثمرهاش اکنون برداشت
شود .درخت تنومند نئولیبرالیسم همراه با
مایهی دوامش که سیاستزدایی است ،حاال
به جریان غالب بدل شده و با به حاشیه
کشاندن فرهنگ و خدمات اجتماعی و
تزریق منطق ابزارگرایی توانسته به خوبی
ریشه دوانی کند.
آنتونیو گرامشی از تقدیر شومی سخن
میگوید که بر تاریخ ،حکمرانی میکند و
آن بیتفاوتی و غیبت اکثریت در فضا و
گود فعالیت است که مولد بحران بی نظمی
و رخوت میشود .با نیم نگاهی به فضای
کنشگریها ،متوجه وجود اکثریتی خاموش

و حضور دائمی عدهای محدود میشویم که
فراز و فرودهای فعالیت ،سختیهای آغاز
راه ،تنگناهای مقطعی و فشارها و انتظارات
زیادی را تحمل کردهاند تا مبادا به مرگ
دانشگاه تن دهند و حتی در بازههایی
که ناامیدی ساحت دانشگاه را بلعیده ،به
مقاومت خود ادامه دادهاند .اما این حضور
کافی نیست زیرا همان طور که گراميشي
در ستمگران و ستمبران می گويد« هرآنچه
که رخ میدهد آنقدر که ناشی از بیتفاوتی
و غیبت اکثریت مردم از صحنه است ناشی
از ابتکار چند آدم فعال نیست .تودهی
بیتفاوتها اجازه میدهند گرههایی بسته
شود که هنگام گشودنشان ،این امر تنها به
وسیلهی شمشیر ممکن است .آنها اجازه
میدهند مردانی به قدرت برسند که پس
از مدتی تنها به وسیلهی شورش میتوان
سرنگونشان کرد».
بر ماست که در پی آن باشیم تا بر شرایط
و رویدادها مسلط شویم و کنترلشان را به
دست گیریم نه اینکه با فرو رفتن در رخوت
ایجاد شده شرایط بر ما حاکم شوند و مارا
در هم بکوبند.
این شماره از ویرگول ضمن توضیحی
جامع راجع به نئولیبرالیسم ،از نئولیبرالی
شدن آموزش عالی در جهان سخن می
گوید و تاریخ مختصری از اعمال سیاست
های نئولیبرالی در ساحت آموزش عالی
ایران را نیز بررسی میکند .یکی از
نهادهایی که هدف مستقیم این برنامه قرار
دارد دانشگاه و آموزش عالی است .تاچر،
نخست وزیر بریتانیا و یکی از مجریان این

برنامه ،در سخنرانیای گفت «:مقاومت
علیه اصالحات نئولیبرالی بیهوده است ».اما
جنبشهایی که در مکزیک و آرژانتین در
مقابل جهانیشدن سیاستهای نئولیبرالی
صورت گرفته به ما ثابت میکند که در
برابر اعمال وحشیانهی منطق سرمایهداری
نئولیبرالی میتوان از پا ننشست و دست از
مقاومت نکشید .به دنبال این نکتهی مهم،
در انتهای همین شماره راهکارهایی در
پاسخ به سوال «در برابر این هجوم چه باید
کرد؟» ،بیان میشود .همچنین در شمارهی
آتی مطلبی به چاپ میرسد که جنبههای
مخالف ظهور نئولیبرالیسم را در دانشگاه
تهران بررسی میکند.
نئولیبرالیسم با حرکت آرام خود میتواند
نفوذ همه جانبهای کسب کند و با حاکم
کردن منطق رقابت و سود و تبدیل دانشجو
به مولد اقتصادی شکافی عمیق میان
دانش و سیاست ایجاد کند؛ همانطور که
امروزه برای بقای سیاستهای خود به
سیاستزدایی از ساحت دانشگاه میپردازد.
قدرتی که باید در پی آن باشیم قدرت
به چالش کشیدن این منطق برای حفظ
عدالت اجتماعی و جنبههای ارزشمند
دانشگاه است که جدای از مقاومت و مبارزه
علیه سرمایهداری نیست.
امید است با خواندن این شماره به آگاهی
کلیای در رابطه با نئولیبرالیسم برسیم و در
برابر اعمال این منطق هشیار باشیم .مقابله
با نئولیبرالیسم باید بخشی از مبارزهی
جامعه باشد تا افراد برای تحقق بخشیدن
به خودشان فرصتی برابر داشته باشند.

ادامه از صفحه ی ششم

تمامی قدرت به دست بازار!
«نولیبرالیسم» چیست و چگونه عمل میکند؟
عباس شهرابی فراهانی
سرمایهداری :کاال و کار
یکی از گرایشهای محوری جامعهی مدرن
در این متن از آن با عنوان نظام یا جامعهی«سرمایهداری» تعبیر میکنیم -تبدیل
عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی به
کاالست .با تعریف مفهوم «کاال» شاید این بحث
روشنتر شود« .کاال» چیزی است که اوالً ،با
نیروی کار انسانی ،ثانیاً برای عرضهی اجتماعی
(یا از طریق فروش در بازار ،یا از طریق توزیع
متمرکز) ساخته میشود .در نتیجه ،کاال صرفاً
هر چیزی که برای سود بیشتر در بازار فروخته
شود نیست؛ عرضهی اجتماعی کاال ،فقط معیار
دوم «کاال» نامیدن یک چیز است .وقتی نقش
نیروی کار انسانی را در تعریف «کاال» برجسته
کنیم ،آنگاه برای اینکه محصوالت انبوهی به
شکل کاال تولید شوند ،خود نیروی کار انسانی
باید کاال شود؛ به بیانی دیگر ،وجود جمعیت
عظیمی که برای بقا چارهای جز فروش نیروی
کارشان در ازای مزد نداشته باشند ،برای
حیات سرمایهداری ضروری است (اینکه به
لحاظ تاریخی این اتفاق در کشورهای گوناگون
چطور رخ داده ،و اینکه سازوکارهای خود نظام
سرمایهداری چگونه علیه این نیاز کار میکنند،
بحث دیگری است).
«کاال» ،به عنوان محصول نیروی کار انسانی که
به طور اجتماعی عرضه میشود ،یک ویژگی دیگر
نیز دارد؛ این ویژگی سرشت دوگانهی آن است.
کاال از یک سو ویژگیهایی ما ّدی دارد که باعث
میشوند با مصرف کاال ،برخی نیازهای خاص ما
برطرف شوند؛ یعنی میتوان کاال را نزد خود نگه
داشت و آن را مصرف کرد تا نیازمان رفع شود.
از سوی دیگر ،میتوان از ویژگیهای خاص این
کاال دست شُ ست و آن را با کاالیی دیگر مبادله
کرد .به جنبهی اول کاال« ،ارزش مصرفی» و به
جنبهی دوم آن« ،ارزش مبادلهای» میگویند.
این دو جنبه از کاال ،دو قطب متضاد هستند،
یعنی طبعاً نمیتوان از هر دو جنبهی کاال بهره
بُرد؛ اما در جامعهی سرمایهداری جنبهی دوم،
یعنی «ارزش مبادلهای» ،بر جنبهی اول ،یعنی
«ارزش مصرفی» ،مسلط میشود و بهرهمندی
از ارزش مصرفی کاالها ممکن نمیشود مگر
اینکه آنها شکل ارزش مبادلهای به خود
اجتماعی
بگیرند؛ یعنی از طریق یک فرایند
ِ
خارج از کنترل تولیدکنندگان راستین آنها
چه بازار باشد ،چه توزیع متمرک ِز از باال بهپایین -به دست مصرفکنندگان برسد .در واقع،

از آنجایی که مناسبات اجتماعی سرمایهداری
با سیطرهی طبقاتی سرمایهداران (یعنی
کسانی که محصوالت نیروی کار کارگران را
به نفع خودشان تصاحب میکنند تا با فروش
در بازار سود کسب کنند) تعریف میشود ،در
این جامعه بر تضاد بین ارزش مصرفی و ارزش
مبادلهای ،به نفع ارزش مبادلهای سرپوش
گذاشته میشود .اما در مقابل ،مبارزات مردمی
و کارگری و تالشهای جمعیشان برای گرفتن
سهم هرچه بیشتر از ثروت اجتماعی ،مجددا ً
این تضاد را علنی میکند.
خصلت کاالیی دولت در جامعهی سرمایهداری

نظامهایی که مناسبات سیاسی جوامع مدرن
را تنظیم میکنند و ما آنها را به نام «دولت»
میشناسیم ،از فرایند کاالییشدن که گرایش
مسلط بر این جوامع است ،در امان نمیمانند.
به بیانی دیگر ،دولت در جامعهی سرمایهداری
خصلتی کاالیی به خود میگیرد .این الزاماً به
آن معنا نیست که دولت دقیقاً یک کاال است
یعنی محصول نیروی کار انسانی که درجامعه عرضه میشود -بلکه چون مسئولیت
حفظ و تضمین مناسبات کاالیی حاکم بر
جامعه بر عهدهی آن است ،خصلت کاالیی
به خود میگیرد .از اینرو ،دولت سرمایهداری
نیز سرشتی دوگانه مییابد :یک سویهی آن،
که متناظر با ارزش مصرفی در کاالست ،آن
بخش از کارکردها و خدمات دولتی است که
دستکم در نگاه اول -جنبهی عمومی دارد.هدف این سویه از کارکردهای دولت ،تأمین
خدمات و امکانات برابر برای کسانی است که
شهروند به حساب میآیند .سویهی دیگر ،که
متناظر با ارزش مبادلهای در کاالست ،ناظر به
کارکردهای خاص و نه عمومی دولت است؛
یعنی آن کارکردهایی که هدفشان تنظیم
مناسبات اجتماعی به نفع طبقات حاکم و
سرمایهداران و توزیع منابع اجتماعی-اقتصادی
به نفع این طبقات است .البته این دو سویهی
دولت در عمل به طور کامل تفکیکپذیر
نیستند و با یکدیگر همپوشانی دارند .بسیاری
از کارکردهای عمومی دولت -مثل تأمین
امنیت ،آموزش عمومی و بهداشت رایگان -با
وجود اینکه همهی شهروندان از آن نفع
میبرند ،اما به درجات مختلف در جهت منافع
سرمایهداران نیز عمل میکنند.
در رابطه با این سرشت دوگانهی دولت

سرمایهداری ،نکتهای که برای بحث ما اهمیت
دارد این است که میزان تعهد دولت به هر یک
از این سویههایش در طول زمان یکسان و
یکنواخت نبوده است؛ عوامل گوناگونی در اینکه
دولتها برای هر کدام از این دو سویهی خود
چه میزان توان صرف کنند تأثیر دارند؛ عواملی
از جمله بحرانهای سرمایهداری ،نحوهی ظهور
و شدت این بحرانها ،آرایش نیروها و قوای
سیاسی در سطح بینالمللی ،آرایش نیروهای
طبقاتی و سیاسی در جامعه و قدرت هر یک
از آنها ،سطح سازمانیافتگی نیروهای مردمی
و کارگری و شدت مقاومت آنها در برابر
طرحهای طبقات حاکم .برای مثال ،در دورهی
رکود بزرگ سرمایهداری در دههی  ۲۰میالدی،
در شرایطی اتحادیههای کارگری و احزاب چپ
در کشورهای سرمایهداری قدرت چشمگیری
داشتند و در سطح جهانی نیز چشمانداز
انقالبهای سوسیالیستی بسیار امیدوارکننده
بود ،دولتهای سرمایهداری -به ویژه در بریتانیا
و ایاالت متحده -نقشآفرینی عمومی خود را در
مسائل اقتصادی و اجتماعی افزایش دادند .البته،
این مداخلهی دولتی نیز ،در تحلیل نهایی ،در
جهت حفظ کلّیت مناسبات سرمایهدارانه و حفظ
قدرت بالقوهی طبقهی سرمایهدار بود ،اما این
نکته ربطی به بحث فعلی ندارد .در اینجا تفاوت
میزان نقشآفرین عمومی دولتها در جامعهی
سرمایهداری است .نقشآفرینی فزایندهی دولت
در جامعهی سرمایهداری -که به هر حال با
کاهش نسبی قدرت بالفعل سرمایهداران همراه
بود -تا دههی  ۱۹۸۰بیشتر دوام نیاورد.
تهاجم دوبارهی ارزش مبادلهای به ارزش
مصرفی :نولیبرالیسم به عنوان پروژهی
سیاسی طبقات حاکم
از میانهی دههی  ۱۹۶۰و در تمام دههی ،۱۹۷۰
اقتصاد سرمایهداری با بحرانی مواجه شد که تا
آن زمان بیسابقه بود .علم اقتصاد غالب تا آن
تورم (افزایش قیمت کاالها و
دوره ،دو پدیدهی ّ
در نتیجه ،رونق تولید) و رکود (کاهش قیمت
کاالها و در نتیجه ،کسادی تولید و افزایش
بیکاری) را پدیدههای جمعناپذیر میدانستند.
با این حال ،در این دوره ،اقتصادهای بزرگ
سرمایهداری ،از جمله بریتانیا ،با پدیدهای روبرو
تورمی» معروف شد؛ یعنی
شدند که به «رکود ّ
تورم ،نرخ رشد اقتصادی
در عین باال بودن نرخ ّ
پایین و نرخ بیکاری باال رفت .نسخهای که
ادامه در صفحه ی سوم

روز به روز امکانهای نشان دادن عاملیت و
کنشگری علیه سیستم را از دست میدهد
و به پذیرشگر و مدارا کنندهی صرف با
تحمیالت سیستم بدل میشود؛ تا آن حد که
اندک مواهبی هم که به او میرسد بی هیچ
تردیدی لطفی در حق خودش تلقی میکند
و نه حقوق حقهای که از او سلب شده و اینک
تنها در حد زندهمانی و نه زندگانی شاملش
میگردد.
 دوما معلوم نیست چرا باید بیهیچ منطقیعرصههای مختلف سیاستورزی و مقاومت
باهم خلط شوند! حرف از «پیشروی آرام
{بلکم سریع} نئولیبرالیسم در دانشگاه»
است ،نه «نئولیبرالیسم و کودک کار».
بسیاری از دانشجویان خارج از کنشگری
دانشگاهی سرگرم بسیاری دیگر از
فعالیتهای اجتماعیاند (از جمله در زمینهی
کار با تهیدستان شهری و کودکان کارند).
آیا اینکه ما علیه نئولیبرالیسم در دانشگاه
بایستیم به مثابه توهین به کودکان کار است؟
 سوما اینکه نئولیبرالیسم پروژهایجهانیست و در همه سپهرها در حال
پیشروی و باید یک مقاومت سراسری و نه تکه
تکه را علیهش سامان داد ،نافی متوقف کردن
حمله به این پروژهی سیاسی ضدبشری در هر
سپهر نیست .مسئله اینجاست که ما چطور
میتوانیم برای مثال اعتراض علیه شهریههای
سنگین و پولی شدن خدمات رفاهیای که
باید رایگان در اختیار دانشجویان قرار بگیرد
را با مسئلهی «حداقل دستمزد» یا «بهرهی
بانکی» (از آن رو که دانشجویان عموما ناگزیر
از وام گرفتن برای پرداخت شهریه هستند)
پیوند بزنیم ،نه اینکه اعتراض در دانشگاه را
تعطیل کنیم.
 .5باید سازماندهی اعتراض از کانال شورای
امکان
صنفی به عنوان نهادی که امروز تنها
ِ
دانشجویی برای شکل دادن کنشگری راستین
علیه وضعموجود است را بیش از پیش جدی
بگیریم .میتوانیم و باید یکدیگر را نقد کنیم
اما اکنون مجالی برای ازهمپاشاندن این
مجرای اعتراضی نیست .امروز ما احتیاج
داریم هر روز یک جلوهی اعتراضی علیه
شهریهها ،پولی شدنهای مداوم و اشکال
گوناگون ممانعت از حق دانشجویان بر تعیین
شرنوشتشان به واسطهی نقش آفرینی در
تصمیمسازی برای فضای دانشگاه را داشته
باشیم؛ هر روز تریبونهای آزاد برپا کنیم و
دانشجویان را از بیتفاوتی نسبت به فاجعهی
در جریان بیرون آوریم؛ و هر روز طومارهای
اعتراضی متعدد جمعآوری و برای مسئوالن
ارسال کنیم .تکرار ،تکرا و تکرار مقاومت است
که میتواند در لحظهای کیفیتی متفاوت در
حیات اجتماعیمان را بهبار آورد.

سخن شورا
(تا  29آبان )1396

فعالیتها و پیگیریهایی که شورای
صنفی در این مدت انجام داده است:
 .۱دوشنبه  ۱۵آبانماه ،مستند «جایی
برای خوابیدن» به همراه گفتوگوی
دانشجویی در رابطه با خوابگاه و زیست
خوابگاهی در سالن مطهری نمایشداده
شد که متاسفانه با استقبال چندانی
روبهرو نشد!
 .۲باالخره شورا موفق به اضافهکردن
پنج عدد سطل زبالهی جدید شد .به
امید اینکه در پاکیزگی و نظافت فضای
دانشکده موثر باشد!
 .۳شورا نامهای در رابطه با دوربینها
به ریاست دانشکده ارسال کرد ،تا تکلیف
هشت دوربین محل مناقشه که در
جلسهی شورای صنفی ،انجمنهای علمی
و کانون ها با هیئت رئیسه در  ۱۸مهر
مطرح شد ،مشخص شود.
 .۴شورا قصد برگزاری نمایشگاهی شامل
تصاویر و گلچینی از مطالب ویرگول
راجع به فعالیتهای دانشجویی اخیر از
 ۲۱آبان به مدت سه روز را داشت .که
از میان  ۵۰عکس و چندین متن گزیده
شده برای نمایشگاه ،فقط و فقط  ۶عکس
مجوز گرفتند! شورای صنفی در ادامه
با همکاری انجمنهای علمی مطالب و
تصاویر را روی بُردهای انجمنهای علمی
و برد شورای صنفی در البی به نمایش
گذاشت .برگزاری نمایشگاه دو هدف مهم
را دنبال میکرد:
 -آشنایی دانشجویان جدیدالورود با
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تاریخ فعالیتهای دانشجویی و راههای
پیموده شده.
 بازاندیشی در فعالیت های دانشجوییضمن بازخوانی و یادآوری تاریخ
فعالیتهای دانشجویان.
 .۵پیگیریهای شورا در رابطه با
کتابخانه منجر به کوچکتر شدن قسمت
ویژهی خانمها و بزرگتر شدن فضای
عمومی کتابخانه شد .البته تغییرات کامل
صورت نگرفته و تا آخر هفته مشکالت
بهطور کامل رفع خواهد شد.
 .۶در پی جلسهی عمومیای که شنبه،
 ۲۰آبان ،پیرامون مسئلهی غذا و امور
سلف برگزار شد ،دانشجویان دانشکده در
روز دوشنبه ۲۲ ،آبانماه ،دست به اعتصاب
غذا زدند که طی صحبتهای انجامشده،
با توافق ریاست دانشکده و اعضای شورا،
حضور یک ناظر از شورای صنفی در سلف
تصویب شد .امید است این حرکت مفید
واقع شود و تغییر اساسیای در وضعیت
غذا حاصل شود .همچنین شورا پیگیر این
است که با هماهنگی سلف مرکزی ،رزرو
غذا توسط مسئول سلف دانشکده ممکن
شود تا اخطار های سیستم رزرو غذا بیش
ازین مشکلساز نشود.
 .۷نامهای خطاب به سرسنگی ،معاونت
فرهنگی دانشگاه تهران ،جهت برگزاری
جلسات عمومی دانشجویان و هیئت
رئیسه ارسال شد.
 .۸دوشنبه  ۲۹آبان دومین جلسه
ی صنفی برگزار شد.
شورای عمومی شورا 

ادامه از صفحه ی پنجم
روغن مصرفی ،خام بودن ،بی کیفیتی مواد اولیه،
بد طعم یا بیمزه بودن ،نکاتی دربارهی شستشوی
ظروف غذا ،نکاتی راجعبه تعدیل نیرویی که در
هفتههای گذشته در آشپزخانه صورت گرفت و
سبب به هم خوردن تعادل بین حجم کار و نیروی
کار موجود شد) را به سمع و نظر دکتر غفاری،
رئیس دانشکده رساندند .ایشان نیز مطابق معمول
و همانطور که دانشجویان عادت دارند قول
همکاری و رسیدگی «در حد و حدود اختیارات
خود» را دادند اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود.
در نبود جلسات شورای عمومی با ریاست دانشکده،
دانشجویان فرصت را غنیمت شمرده و به پیگیری
مطالبات خود -و همچنین پیگیری وعدههایی
که در جلسهی اعضای تشکلها و انجمنهای
دانشکده با هیئت رئیسه از سوی رئیس و معاونت
دانشجویی داده شده بود -از فضای کتابخانه
تا دوربینها پرداختند و خواستار پاسخگویی
صریح و شفافسازی از سوی رئیس دانشکده
شدند و رئیس دانشکده در پاسخ باز به توضیح
محدودیت اختیارات خود ،فشارها ،دستورها و
ابالغهای دانشگاه پرداخت و شرح ماوقعی از
تالش بیثمرشان برای تأمین اعتبار برای هزینه
کردن برای دانشجویان معلول ارائه کردند و باز هم
وعده دادند که «در حد و حدود اختیارات خود»
به مطالبات دانشجویان رسیدگی خواهند کرد.
(دیروز شنیدم که وعدهی گسترش فضای عمومی
کتابخانه باألخره اجرایی شدهاست)
پس از صحبتهای طوالنی دانشجویان و هیئت
رئیسهی دانشکده قرار به پیگیری دوطرفه هم از
ت رئیسه و هم از سوی شورای صنفی
سوی هیئ 
دانشجویان شد و به نظر میرسید که اعتراض به
انجام رسیده است غافل ازاینکه صحنهی اعتراض
مستقل و صنفی دانشجویان هوای تنفس را از
عدهای کم تعداد (دو نفر) گرفته بوده است ،عدهای
که وقتی متوجه شدند که نه جایگاهی در میان
صف دانشجویان معترض دارند و نه جایگاهی در
بحث میان مسئولین و دانشجویان و نه چیزی
درخور برای ارائه به هیچکس همانطور که برای
فروش مجلهشان دست به دامن عکس ولیعهد
عربستان و جاستین بیبر شده بودند اینجا نیز
برای اعالم وجود ،بیاخالقی را به آخر برده دست
به اجرای نمایش مضحکی زدند که هر بینندهای را
متأسف کرد.نمایشی که در یک خط میتوان آنرا
چنین خالصه کرد :آنقدر حرف بیحساب بزن،
آنقدر اتّهام واهی به دیگران ببند ،آنقدر صدایت
را برای هیچچیز خاصی باال ببر که دیگر نه حرفی
برای زدن داشته باشی نه صدایی برای بلند کردن.
در آخر به خودم گوشزد میکنم
«آنکه با هیوالها دستوپنجه نرم میکند باید
بپاید که دراین میانه خود هیوال نشود .اگر دیری
به مغاکی چشم بدوزی ،آن مغاک نیز در تو چشم
میدوزد».
نیچه ،فراسوی نیکوبد ،گزینگویهها1۴۶ ،

چه باید کرد؟
یاشار دارالشفاء

 .1باید ایستاد ،مقاومت کرد ،اعتراض کرد.
ما نیز طی  3-4سال گذشته در عرصهی
دانشگاه چنین کردیم اما نه آنطور که الزم
است تا یک پروژهی سیاسی (نئولیبرالیسم)
را متوقف کنیم؛ پروژهی سیاسیای که از
سال  92به اینسو پیشبردنش به دست
کسانی افتاد که به یک معنا خود را متولیان
اصلی این پروژهی سیاسی در ایران از 30
سال پیش تا کنون میدانند -والحق هم
که هستند .آنان عزمشان در پیشروی
جدیست :شهریهها را باال بردند ،خدمات
رفاهی و خوابگاهی را پولی کردند ،بر سر
راه فعالیت شورای صنفی انواع و اقسام
سنگاندازیها را کردهاند و  ...؛ ما اما تا
این حد جدی نبودهایم .مقطعی دست به
اعتراض و تجمع زدهایم اما پیوسته نبودیم.
از یکدیگر انتقاد کردیم اما نه به قصد
آمادگی بیشتر برای رویارویی با حریف،
بلکه به قصد تخریب و انحاللطلبی.
 .2یکی از رایجترین مکانیزمهای
یک سیستم برای بازتولیدش ،فارغ از
ِ
سخت سرکوب و درهم شکستن
واکنش
موانع ،مواجههی نر ِم ادغام کردن
مخالفخوانیها و انعطافپذیری موقتی
در برابر مقاومتهای مقطعیست .تجمع
میکنیم ،به اعتراضمان گوش میدهند،
نمایندگان معترضان جلسه ترتیب
حتی با
ِ
میدهند ،خواستار برگزاری برنامه و
سخنرانی و انتشار نشریه میشویم ،بهمان
مجوز میدهند و  ...اما در عمل با بیتوجهی
تمام طبق برنامهشان عمل میکنند .با این
تفاسیر به نظر میرسد ما نیز باید دست
به کار طرحریزی یک برنامهی مدتدار
برای مقاومت شویم .بحران اینجاست که
معنای «نسل» در دانشگاه عبارت است از
 4سال ،حال آنکه اداره کنندگان دانشگاه
عمر بیشتری دارند و آنطور که تاریخ 20
سال گذشته نشان میدهند با وجود تغییر
دولتها و انتصاب وزرای جدید ،منطق
استراتژیک «پیشروی آرام نئولیبرالیسم»
تغییر خاصی نکرده است.
 .3ما به جد مشکل «انتقال تجربه» و
«جمعبندی» از راه تا کنون طی شدهمان
را داریم .این بحران به حدیست که حتی
کنشگریای که مربوط به دو سال قبل
است ،امروز به نظر بسیار دور میآید.
برای نمونه بازیابی و احیای برنامهریزی و
شوری که در  16آذر  94به منصه ظهور
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رساندیم و به دوگانهی انجمن اسالمی/
بسیج پایان داد و صدای سومی را بلند
کرد که نمایندهی حقیقی سیاستورزی
دانشجویی بود ،امروز به آرمانی دور
میماند .بحث بر سر این نیست که به
شکلی انتزاعی انتظار «وحدت»ی کاذب
را مابین خویش بپرورانیم ،بلکه مسئله
عبارت از این است که ما برخالف نیرویی
که میخواهیم در برابرش بایستیم (دولت)
ضرورت تنوع در تاکتیکهای پیشروی را
درک نمیکنیم؛ همه باید تابع آن منطقی
باشند که ما معتقدیم درست است! چنین
چیزی محقق نخواهد شد :اختالف در
تحلیل همیشه بوده و خواهد بود؛ امر
درک نشدنی در موقعیت چون مایی این
است که به چه دلیل اصرار داریم سطح
این اختالف را به شکلی کاذب به حد
صفوف متخاصم همدیگر ارتقا دهیم؟
درست مثل هنگامهای که سرمایهداری
کارگران انگلیسی را به جان کارگران
مهاجر ایرلندی در انگلیس ،کارگران
آلمانی را به جان کارگران مهاجر ترک در
آلمان ،و کارگران ایرانی را به جان کارگران
افغانستانی در ایران میاندازد ،و اینطور القا
میکند که مشکل از کارگران مهاجر است
که موقعیتهای شغلیای که حق کارگران
کشور میزبان است را ربوده و سطح
دستمزدهای ایشان را پائین آوردهاند.
 .4امروز ما میبینیم که بعضا گروهی
از دانشجویان اعتراض به کیفیت پائین
غذای سلف ،پولی شدن خدمات رفاهی
«کنش از سر
و خوابگاهی را یک
ِ
شکمسیری» معرفی میکنند ،آن هم با
این استدالل که اگر یک «کودک کار» را
مبنا قرار دهیم ،همینها را هم ندارد ،پس
بروید کالهتان را هوا بیندازید و زبان به
دهن بگیرید ،و اصال اگر خیلی ادعایتان
میشود درس و دانشگاه را ول کرده،
بروید «کار» کنید! در برابر باید گفت که
سخنگویان نئولیبرالیسم هم حتی از چنین
شامورتیبازی گفتاریای شرمگیناند و
برای دفاع از سیاستهایشان حاضر به تن
دادن به آن نیستند .اما پاسخها:
 اوال چه کودک کار را مبنا قرار دهیم ،چهیک کارگری که چندین ماه حقوق معوقه
دارد ،یک چیز در حد الفبای جامعهشناسی
روشن است :در نبود تشکیالت و امکانهای
آگاهی طبقاتی ،فرد ازخودبیگانه در جامعه،
ادامه در صفحه ی هفتم

ادامه از صفحه ی دوم
اقتصاددانان رسمی برای تحریک رشد اقتصادی و
خروج از این بحران پیچیدند به طور خالصه مبتنی
بر کاهش نقش دولت در بخشهای مختلف اقتصاد
بود که در راهبردهایی مثل آزادسازی ،خصوصیسازی
و مقرراتزدایی بازتاب یافت .آزادسازی معطوف به
برداشتن قیود دولتی از قیمتها ،خصوصیسازی
معطوف به واگذاری بنگاههای اقتصادی و خدمات
اجتماعی به سرمایهداران خصوصی و مقرراتزدایی نیز
معطوف به لغو قیود و قواعد قانونی بر سر راه فعالیت
سرمایهداری -از جمله قوانین حمایت از کارگران و
قوانین حمایت از تولید داخلی در برابر واردات -بود.
به خاطر مجموعهای از شرایط طبقاتی ،سیاسی و
بینالمللی -که شرح مفصلشان در اینجا نمیگنجد-
این نسخهی اقتصاددانان رسمی خودش را به عنوان راه
برونرفت از بحران تثبیت کرد .فرایند تثبیت این نسخه
که منتقدان آن را «نولیبرالیسم» نامیدند -در عمدهیکشورهای جهان با رویهها و سازوکارهای خشونتباری
همراه بود؛ از کودتا علیه دولتهای مردمی در آمریکای
التین گرفته تا بیخانمانکردن و سرکوب تهیدستان
شهری از جمله در ایران اوایل دههی .۱۳۷۰
بنابر آنچه در باال آمد« ،نولیبرالیسم» مرحلهای از
توسعهی نظام سرمایهداری است که در آن طبقات
حاکم و پشتیبانهای سیاسی ،رسانهای و فکریشان،
با بهرهبرداری از فرصتهایی که بحرانهای ناشی از
ذات مناسبات سرمایهداری پدید میآورند ،میکوشند
عرصههای هرچه بیشتری از زندگی اجتماعی
را از مداخلهی حمایتی دولت دور نگه دارند و به
دست سازوکارهای بازاری بسپارند .زیر سیطرهی
نولیبرالیسم ،دولت بیش از پیش به ابزار طبقات حاکم
برای تنظیم مناسبات طبقاتی به نفع سرمایهداران
و به زیان فرودستان تبدیل میشود .نولیبرالیسم،
کوچککردن دولت و بزرگکردن منطق رقابت است،
به نحوی که دست سرمایهداران برای سود بردن از
تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی -از آموزش گرفته
تا بهداشت و حملونقل -باز شود .به این ترتیب،
میتوان گفت نولیبرالیسم یک شکل اجتماعی-
سیاسی خاص از سرمایهداری است؛ به بیانی دیگر،
پروژهای سیاسی است که هدفش بازآرایی و تنظیم
دوبارهی مناسبات اجتماعی و آرایش طبقاتی جامعه
به نفع طبقات مسلط است .گرایشهایی را که از
ابتدای شکلگیری سرمایهداری در آن وجود داشتند
مشخصاً گرایش به تشدید نابرابریهای اجتماعی وفاصلهی طبقاتی و تهیدستکردن فزایندهی طبقات
فرودست و کارگران -در مرحلهی نولیبرالی به اوج
اجتماعی دولت
خود میرسد ،زیرا معدود حمایتهای
ِ
از فرودستان هم کنار گذاشته میشوند .از پیامدهای
مستقیم نولیبرالیسم این است که عرصهی زندگی
اجتماعی به جوالنگاه طبقات فرادست تبدیل میشود
و فرودستان ح ّتی کمتر از گذشته میتوانند در آن
نقشآفرینی کنند .نولیبرالیسم ،تشدید تضاد طبقاتی
جامعهی سرمایهداری است ،به نحوی که یک قطب
این تضاد -یعنی صاحبان سرمایه-بیشترین نفع را از
این تضاد ببرد.

آنان که میفهمند آموزش عالی یک «حق» است
مقاومت جهانی دانشجویان در مقابل دانشگاهِ نولیبرال
حسام حسینزاده
سرمایهداری! این کلمۀ ممنوعه هنوز هم
کلید فهم وضعیت معاصر است .فرقی ندارد
کجای جهان باشید -ایران ،امریکا ،هند،
ژاپن ،چین ،افریقای جنوبی و -...هرکجا
که باشید سرمایهداری شما را پیدا کرده/
میکند/خواهد کرد و شما را استثمار کرده/
میکند/خواهد کرد .این شیوۀ استثمار
میتواند در گذر تاریخ اشکال به ظاهر
متفاوتی به خود بگیرد و منطق متفاوتی
را خلق کند ،نولیبرالیسم در واقع نامویژۀ
منطق معاصر سرمایه است .نولیبرالها در
سرتاسر جهان در تکاپواند تا به هر چیز/
کسی صفت «نولیبرال» را اضافه کنند و
با این داغ ننگ آن/او را بدل به «کاال»
کنند .پای کاال که وسط باشد ،پای «سود»
هم وسط خواهد آمد و پای سود که وسط
باشد ،پای «رقابت» هم وسط خواهد آمد.
نولیبرالیسم حتی چهرۀ چگوارا -این
دشمن قسمخوردۀ خود -را هم بدل به
کاال میکند.
و اما «دانشگاه» ،این محیط جذاب
برای هر شکلی از اقتدار .کدام اقتداری را
میشناسید که دانشگاه را به حال خود رها
کرده باشد؟ نهاد آموزش از یک سو از نظر
ایدئولوژیک آنقدر مهم است که نولیبرالیسم
نمیتواند آن را به حال خود رها کند ،اما از
سوی دیگر و مهمتر ،این نهاد میتواند به
تولید و انباشت سرمایه کمک کند و اصل
داستان هم از همینجا آغاز میشود .امروز
نولیبرالیسم به دنبال آن است که دانشگاه
را به مثابۀ یک نهاد و یک کلیت همراه
با همۀ اعضایش مورد استثمار قرار دهد.
اساتید و دانشجویان و کارمندان همگی
باید در این نقشۀ جدید ،در ساخت این
«دانشگاه نولیبرال» همکاری کنند و آنان
که همکاری نکنند به حاشیه رانده خواهند
شد ،سرکوب خواهند شد.
وضعیتی که امروز در ایران شاهد آن
هستیم و در واقع یورش همهجانبۀ
سرمایهداری به حیات اجتماعی برای
کاالییسازیِ آن است ،چندین سال پیش
در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعۀ
متفاوتی نیز تجربه شده است .همین حاال
هم بسیاری از کشورها همراه ما در حال
تجربۀ این دوران هستند .پیوستگی این
وضعیتها است که منجر به اعتراضات
گستردۀ دانشجویی در قارهها و کشورهای

متفاوت شده است .جالب است که
اعتراضات دانشجویی معاصر در سرتاسر
دنیا حول موضوعات مشابهی چون دفاع
از آموزش عالی رایگان ،محکوم ساختن
بدهکارسازی دانشجویان و بهرهکشی از
آنان ،تضعیف آزادی بیان ،ورود نهادهای
نظامی به فعالیتهای دانشگاهی و مواردی
از این دست است .این نشانهای بسیار
انضمامی از پیوستگی منطقی است که
آن واحد در نقاط مختلف دنیا عمل
در ِ
میکند .فرقی ندارد در ایران باشید یا
در امریکا یا هلند یا افریقای جنوبی،
دولت از مسئولیتهایش در زمینۀ
تأمین آموزش عالی رایگان عقبنشینی
خواهد کرد ،کارخانهداران و صنعتگران
از دانشجویان بهرهکشی خواهند کرد،
بانکها با پرداخت سخاوتمندانۀ وام برای
تأمین هزینههای تحصیل دانشجویان آنان
را بدهکار میسازند و مخلص کالم اینکه
هزینههای تحصیل روز به روز افزایش پیدا
خواهد کرد .مقابله با این وضعیت به نوعی
«ندای وظیفه» است نه «طلب لطف» ،این
منطق رنگ پوست و نژاد و جنسیت و...
نمیشناسد ،اما «طبقه» را میشناسد.
مثل همیشه این طبقات کمدرآمد هستند
که قربانی این وضعیت خواهند شد .حاال
فرزندان این طبقات در هر کجای دنیا که
باشند به خوبی میدانند یا باید در مقابل
این وضعیت بایستند و از «حق» آموزش
عالی برای همۀ انسانها دفاع کنند یا اینکه
برای همیشه از دانشگاه طرد خواهند شد و
بدین ترتیب دانشگاه بدل به یک «امتیاز»
طبقاتی خواهد شد.
آنان که میفهمند آموزش عالی یک
«حق» است .آنان که در مارس 2015
در دانشگاه ال.اس.ای .لندن در اعتراض
به کاهش اختیارات و قدرت تصمیمگیری
دانشجویان و اساتید در مورد امور مربوط
به دانشگاه ،شش هفته ساختمان مرکزی
مدیریت این دانشگاه را اشغال کردند و
علیرغم نامههای تهدیدآمیز مقامات تا
تأمین بخش قابلتوجهی از مطالباتشان
به تحصنشان پایان ندادند .هر تهدید
جدید ،همراه بود با نامههای اعالم
حمایت اساتید و دانشجویان دانشگاههای
مختلف از سرتاسر اروپا؛ جامعۀ دانشگاهی
میخواست نشان دهد نسبت به سرکوب
ادامه در صفحه ی چهارم

ادامه از صفحه ی سوم
همصنفان خود سکوت نخواهد کرد .آنان موفق شدند
مجوز ایجاد یک مؤسسۀ دانشگاهی «آزاد» و «رایگان»
ذیل دانشگاه ال.اس.ای .را بگیرند که توسط دانشجویان
اداره میشود .این دانشجویان حتی نسبت به تضییع حقوق
کارمندان و خدمه نیز مواضع مشخص و تندی داشتند و به
بهبود وضعیت آنان نیز کمک کردند .از این هم فراتر رفتند و
در بحث قراردادهای همکاری و تفاهمنامههای دانشگاه وارد
شدند و خواستار این شدند که در تمامی تصمیمگیریهای
مربوطه نمایندگان دانشجویان حق رأی داشته باشند.
آنان که میفهمند آموزش عالی یک «حق» است .آنان
که در فوریۀ  2015در دانشگاه آمستردام در اعتراض به
آنچه «نولیبرالسازی دانشگاه» میدانستند دست به اشغال
سه هفتهای تاالر اصلی دانشگاه زدند .دانشجویانی که
معتقد بودند دانشگاه به طور فزایندهای در حال رها کردن
مهمترین وظایف اجتماعی گذشتۀ خود -ارائۀ تحقیقات با
کیفیت و آموزش نسل بعدی شهروندان ماهر و آگاه -است
و بیش از همیشه به شرکت نیمهخصوصی تبدیل میشود.
دانشجویانی که توانستند بخشی از اساتید و کارکنان را هم
در این تحصن همراه خود کنند و به آنان نشان دهند که
همۀ ما فرودستان در دانشگاه سرنوشت واحدی داریم .آنان
حتی به آزار و اذیت دانشجویان و کارمندان زن در محیط
دانشگاهی نیز حساسیت نشان دادند و باعث تصویب قوانین
جدیدی در این زمینه شدند .دانشجویان و کارکنان و اساتید
جلسات هماندیشی بسیاری برگزار کردند تا به الگویی
مشارکتی دانشگاه برسند .ژاک رانسیر
برای خودگردانی
ِ
را میشناسید؟ همان فیلسوف فرانسویِ معروف ،رفت در
صندلی چوبی
میانۀ تاالر اصلی دانشگاه آمستردام روی یک
ِ
کمارتفاع که شاید دون شأن بسیاری از اساتیدمان باشد
نشست و در همبستگی با تحصنکنندگان سخنرانی کرد.
آنان که میفهمند آموزش عالی یک «حق» است .آنان
که در اکتبر  2015در افریقای جنوبی با مطالبۀ آموزش
رایگان  17دانشگاه را به تعطیلی کشاندند .آن دانشجویانی
که در  19اکتبر پلیس آنان را به خاک و خون کشید در
 21اکتبر مطالبۀ خود را بدل به مطالبهای اجتماعی کردند
«تعطیلی ملی» را تدارک دیدند و بزرگترین تظاهرات
و
ِ
تاریخ افریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید را شکل دادند و
وارد پارلمان کشور شدند تا با نمایندگانشان دیدار کنند و
آنجا هم توسط نیروهای پلیس سرکوب شدند! اما مقاومت
آنان نتیجه داد .دو روز بعد ،در  23اکتبر رئیسجمهور
افریقای جنوبی در کنفرانس خبری ویژهای اعالم کرد که
در سال  2016هزینۀ آموزش در افریقای جنوبی حتی یک
درصد هم افزایش نخواهد داشت.
آنان که میفهمند آموزش عالی یک «حق» است .آنان
که فرقی ندارد در کجای جهان یا در چه دانشگاهی باشند،
هرکجا که بخواهند آموزش عالی را به هر طریقی بدل به
یک «امتیاز» کنند ،میدانند که باید مقاومت کنند و در
مقابل این روندهای نولیبرالسازی بایستند .این واکنش
نه حرکتی تکافتاده در گوشهای از جهان بلکه پیوستن
به موج عظیم اعتراضات دانشجویی است که همین حاال
هم در دانشگاههای بسیاری در سرتاسر جهان در جریان
است .دانشجویانی که میخواهند از آموزش آزاد و رایگان
برای همه دفاع کنند .آنان که میفهمند آموزش عالی یک
«حق» است.

ادامه از صفحه ی چهارم

اعداد درمورد نئولیبرالیزاسیون
دانشگاهها چه میگویند؟
لیال حسینزاده

در سالهای اخیر درمورد نئولیبرالیسم
در ساحت آموزش بسیار شنیدهایم؛
نئولیبرالیسم مشخصاً پس از جنگ و
با روی کار آمدن دولت سازندگی در
سطح کالن پی گرفته شد ،با درخواست
ایران برای عضویت در سازمان تجارت
جدیت یافت ،با پذیرش ایران به
جهانی ّ
عنوان عضو ناظر در این سازمان در سال
 ۱۳۸۴فصلی جدید از آن آغاز گشت که
در هدفمندسازی یارانه ها و حذف موانع
تعرفه و گمرگات در مرزها خود را نشان داد
حدتی بیسابقه به
و پس از برجام شدت و ّ
خود گرفت.
در طی این سالها ،کارگران از حقّ تشکل
یابی و اعتراض محروم شدند ،همهی قوای
سیاست گذاری به سمت ارزانسازی و
ناامنسازی اشتغال و سپس مقررات زدایی
از کار رفته است؛ اصل  ۴۴قانون اساسی
به نفع جریان نئولیبرالیسم تغییر کرده و
حدت پی گرفته
خصوصی سازی با شدت و ّ
شده و دولت بهتدریج از وظایف خود در
تأمین مسکن ،سالمت ،آموزش و امروز
اشتغال کناره گرفته است .حاصل این
سیاست گذاریها نیز به وضوح در آمارهای
اولیهای چون بیکاری ،بیخانمانی ،افزایش
بیسوادی ،فقر و گرسنگی هویداست (اگر
مدنظر قرار دهیم
صرفاً تأثیرات بالواسطه را ّ
و از تأثیرات اجتماعی چون خودکشی،
اعتیاد و  ...درگذریم).
اما در این میان وقتی از نئولیبرالیسم
در آموزش صحبت میکنیم دقیقاً از چه
فرایندی صحبت میکنیم؟ چه تحوالتی در
نظام آموزشی رخ داده که آن را پولیسازی
آموزش ،عقبنشینی دولت از وظایف خود
در آموزش به نفع نظم سرمایه و سود و
نئولیبرالیسم مینامیم؟ در این متن برآنیم
تا متکی بر آمار ،این تحوالت را صرفاً در
آموزش عالی نشان دهیم ،اگر چه در
آموزش عمومی نیز این تحوالت با شدت
حدت و البته عواقب گستردهتری انجام
و ّ
گرفته است ،به طوری که شاهدیم امروز
 ۷میلیون دانشآموز (طبق تخمینی ۱۲
میلیون) از رفتن به مدرسه بازماندهاند.
 .1غیر انتفاعیها وارد میشوند
طبق گفتهی ضیاء الدین هاشمی،
درفاصلهی سالهای  ۱۳۸۰تا ۱۳۹۳
درحالی که دانشجویان دانشگاههای
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دولتی تقریباً دوبرابرافزایش یافتهاند،
تعداد دانشجویان دانشگاههای پیام نور
 ۴برابر ،جامع علمی-کاربردی  ۹برابر و
غیرانتفاعیها  ۱۵برابررشد یافتهاست.
کاهش سهمیهی دانشگاههای دولتی
روزانه طی این سالها به جایی رسیده که
امروز فقط  ۱۳درصد (و طبق تخمینی
دیگر  ۷درصد) از کل سهمیهی دانشگاهی
کشور را تشکیل میدهند.
دولت در تمام این سالها در حال
عقبنشینی از تأمین آموزش عالی بوده
و مشخصاً گسترش «دانشگاه پولی» را با
حدت در دستور کار قرار دادهاست.
شدت و ّ
« .2سراسری» دیگر رایگان نیست!
هنوز نسلهای قبل از ما تجربهی
سکونت در خوابگاههای رایگان یا بسیار
ارزان و داشتن ژتون غذای رایگان را به
خاطر دارند .قبولی در دانشگاه دولتی
یا سراسری ،زمانی به معنای استفادهی
کامل از امکانات رفاهی-آموزشی دولتی
به منظور تحصیل بود .از اواخر دههی
هشتاد و پس از گسترش همه جانبهی
دانشگاههای پولی و هرچه بیشتر کم
کردن سهمیهی دانشگاههای دولتی
روزانه در قیاس با بقیهی دانشگاهها،
نوبت به اجرای فرایند پولیسازی درون
خود دانشگاهها رسید .از سال  ۸۸تا ۹۶
 ۱۸.۶ ،برابر شده است (از  ۷۵تومان به
 ۱۴۰۰تومان افزایش داشته است) .در طی
این سالها خوابگاههای بسیاری به بخش
خصوصی واگذار شده که آمار دقیقی از
آن در دست نیست .هزینهی خوابگاههای
دولتی به شکل سرسامآوری افزایش و
فضای تنفسی افراد در اتاقها کاهش
یافته است؛ در طی همین سالهاست که
اتاقهایی با ظرفیت  ۳ ،۲یا نهایتاً  ۴نفر به
ظرفیت  ۶ ،۵و حتی  ۸نفره رسیده اند.
اما قضیه صرفاً به غذا و خوابگاه و دیگر
امکانات رفاهی محدود نمیشود؛ در دولت
دهم یکبار قانون سنوات تغییر میکند و
از  ۱۲ترم مجاز در کارشناسی به  ۱۰ترم
مجاز کاهش مییابد؛ همچنین هزینهی
تحصیل روزانه به یکباره در سال  ۸۹از
ترمی حدود  ۲۳۰هزار تومان به ترمی
 ۸۰۰هزار تومان افزایش مییابد .در دولت
یازدهم طی تصمیمی شاهکار ،سنوات
مجاز تحصیلی بازهم کاهش مییابد و در
ادامه در صفحه ی پنجم

کارشناسی به  ۸ترم و در کارشناسیارشد به  ۴ترم میرسد .در این میان اگر
پیش از این ،پس از سنوات مجاز تحصیلی صرفاً هزینههای رفاهی افزایش
مییافت ،این بار دانشجو موظف است هزینهی تحصیل روزانهی خود را نیز
بپردازد .این پولیسازی وسواسی که در  ۱۳درصد دانشگاه باقیمانده انجام
میشود ،شکل بیمارگونی به خود میگیرد؛ مث ً
ال قانون تصویب میشود که
به ازای هر واحد افتاده دانشجو باید پول پرداخت کند؛ یا اگر واحدی از
درس خود را خارج از دانشکدهی خود گذراند (ح ّتی در همان دانشگاه) باید
هزینهی روزانه را پرداخت کند .این در حالی است که دانشجو پیشاپیش حقّ
استفادهی کمتری از امکانات دانشگاهی دارد که در اصل باید در اختیار او
باشد؛ عمدهی فضاها اجاره داده میشوند و بیشتر از آنکه به عنوان محیطی
برای زندگی و تحصیل دانشجویان بدانها نگریسته شود ،به عنوان محلی برای
کسب سود بیشتر درنظر گرفته میشوند.
به همهی موارد فوق گسترش سلفهای خصوصی در کنار سلفسرویسهای
دانشگاهی را بیفزاییم که امکان رزرو غذا با قیمتی باالتر از قیمت مرسوم را
نیز میدهند .همچنین طرح وام تغذیه را در کنار این پروسه لحاظ کنیم تا
متوجه فرایندی که به سمت آزادسازی قیمت غذا میرود باشیم.
 .3زیر پای کارمندان خالی میشود
در بازهی سالهای۱۳۸۰-۱۳۹۳سهم مدرسان غیرهیئتعلمی از  ۲۲درصد
به  ۵۵درصد افزایش یافتهاست؛ این بدان معناست که دولت ح ّتی از پرداخت
هزینه برای هیئتعلمی در دانشگاهها نیز ابا دارد .بهعالوه باید کاهش مدت
مدنظر قرار داد که به شدت امنیت
قرارداد اعضای هیئتعلمی به یکسال را نیز ّ
شغلی را پایین میآورد .عالوه براین در دیگر بخشهای دانشگاهی دولت اقدام
به تعدیل نیرو و برون سپاری به پیمانکاران کردهاست .تأمین نیروی انسانی
سلف سرویسها ،بوفهها ،خدمات خوابگاهی و دیگر بخشهای رفاهی در
طی این سالها عمدتاً به بخش خصوصی واگذار شدهاست .در چنین فضایی
دولت با سلب مسئولیت از خود ،فرایند خدماترسانی در دانشگاهها را منوط
به منطق سود مینماید؛ به همین دلیل هرچقدر تعداد کارمندان کمتری کار
بیشتری انجام دهند ،به نفع کارفرماست و نتیجهی چنین فرایندی جز فشار
فزاینده به نیروی کار و کاهش کیفیت خدمات نیست.
 .4یک آمار نهایی
نتیجهی این فرایندها در طی سالیان اخیر چه بودهاست؟ تنظیم نظام
دانشگاهی با سازوکارهای بازار و متکی بر منطق سود چه عواقبی برای اجتماع
داشتهاست؟ احمد میدری معاون وزیر کار در ۲۶مهر امسال گفت که  ۶۰درصد
دانشآموختگان دانشگاهی از دهکهای پردرآمد جامعه هستند .به گفتهی
میدری این گروه از فارغالتحصیالن در مدارس غیرانتفاعی درس خواندهاند.
بدین معنا در سردستی ترین و ساده ترین نتیجهگیری ،این سیاستهایی
حدت دوچندانی
که طی سالیان اجرا شده و در دولت یازدهم و دوازدهم ّ
گرفته ،منجر به محرومیتزایی وسیعی شده و از ورود طبقات پایین جامعه به
دانشگاه ها ممانعت به عمل میآورد .دانشگاه تحت این سیاستها استحالهی
طبقاتی مییابد و حقّ ورود بدان کام ً
ال غیردموکراتیک میشود .به همین
دلیل است که مقاومت در برابر گامهای آخر این استحاله و پولیسازی تام
و تمام دانشگاه و حذف و طرد طبقات پایین اهمیتی دوچندان در فضای
دانشگاهی مییابد.
ارائهی این آمارها و توضیح وقایعی که برای بسیاری از ما با گوشت و خون
درک شده و زندگی روزمرهمان متأثر از آن است و دچار آسیب شده ،به این
دلیل است که هنوز با شگفتی کسانی را میبینیم که اعتراض به وضعیت
صنفی دانشگاهها را اعتراضی لوکس میدانند و همچنین کسانی که از سویی
از حقوق دموکراتیک و برابری دفاع میکنند و از سویی دیگر فریاد بر میآورند
که« :وقتی پول نداری نیا دانشگاه»! گزارهای که امروز از زبان راستترین افراد
و سیاستگذارانی که محیط دانشگاهی را به این وضع کشاندهاند نیز با این
صراحت گفته نمیشود .توجه و تأکید بر وقایع رفته بر دانشگاهها به ما کمک
میکند با دید واضحتری فرایند سیاستگذاریها را درک کنیم و در مقابل
آنها بایستیم.
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در «دوشنبه 22 ،آبان» چه گذشت؟
ابوالفضل فتحنژاد

روز دوشنبه  ۲۲آبان ،دانشجویان دانشکدهی علوماجتماعی با
فراخوان شورای صنفی در اعتراض به کیفیت مواد اولیه و نحوهی
پخت غذا و نظافت و شستشوی ظروف دست به اعتصاب غذا زدند.
ظروف غذا از مقابل درب سالن غذاخوری تا وسط حیاط چیده شد
و دانشجویان مقابل بوفه تجمع کرده و منتظر شدند تا مسئولین
دانشکده برای رسیدگی به اعتراضشان میان آنها حضور یابند.
به همین منظور گروهی از دانشجویان راهی حوزهی ریاست شدند
تا درخواست دانشجویان مبنی بر حضور مسئولین دانشکده در میان
معترضین به کیفیت غذا و گفتگوی رودررو با آنها را به ایشان ابالغ
کنند .ابتدا معاونت فرهنگی از حضور در میان دانشجویان ممانعت
میکرد و درخواست برگزاری جلسه با نمایندگان دانشجویان را
داشت که با مخالفت روبهرو شد.ذسپس سرکار خانم فرضیزاده
پیشنهاد کردند که جمع دانشجویان معترض از مقابل بوفه به حوزه
ریاست نقل مکان کنند که این پیشنهاد نیز با توجه به تجارب
پیشین دانشجویان در زمینهی تجمعات با مخالفت روبهرو شد.
نهایتاً با پافشاری دانشجویان و هماهنگیهایی که بین دکتر
فرضیزاده و دکتر غفاری صورت گرفت قرار برآن شد که هیئت
رئیسهی دانشکده برای گفتگوی مستقیم با دانشجویان میان آنها
حضور پیدا کنند.
تا اینجا در میان جمع دانشجویان آرامش و یکپارچگیای که
انتظار میرفت دیده میشد ،افرادی که معترض بودند ظرفهای
غذایشان را در در ادامهی ظروف چیده شده روی زمین میگذاشتند
و کنار دیگر دانشجویان مقابل بوفه میایستادند و دانشجویانی که
مخالف اعتصاب بودند در سالن مشغول خوردن غذای خود بودند
و بحثهای گوناگونی در جمعهای چند نفره در اطراف بوفه در
جریان بود.
از همان شروع ماجرا عدهای از دانشجویان با فرم اعتراض مخالف
بودند و تأکید میکردند که نخوردن غذایی که آماده شده ،اسراف
است .اما آنچه به نظر من میرسد این است که دانشجویانی که
به فکر «اسراف» و «حیف و میل کردن غذا» بودند و فرم اعتراض
مصرانه،
را نامناسب تلقی میکردند اوالً در جریان پیگیریهای ّ
ادامهدار و البته بینتیجهی شورای صنفی برای بهبود کیفیت غذا
نبودهاند و دوماً گویی از بیکیفیتی غذای طبخ شده در آشپزخانهی
دانشکده که اسرافی بس بزرگتر ،با اهمیتتر و هرروزه است و از
طرف مسئولین دانشکده و دانشگاه مسکوت رها شده ،صرف نظر
کردهاند و شاید فکر میکنند همینیست که هست و دانشجو نباید
پیگیر سالمت خود یا نحوهی تخصیص و هزینهی بودجهای باشد
که مستقیماً به او و زیست روزمرهاش ربط پیدا میکند و اساساً
دانشگاه را جای درس خواندن میدانند و بس.
اما اعتراض و نخوردن غذایی که علیرغم قانون به جای آنکه
رایگان باشد پولی است و با مواد اولیهی بیکیفیت و پخت نامطبوع
به دست دانشجویان میرسد نه اسراف ،که مخالفت با اسراف و
تالش برای جلوگیری از اسراف و اعتراض به حیف و میل کردن
بودجهایست که دانشجویان باید بیش از هرکس دیگر در قبال
نحوهی هزینه کردن آن دغدغهمند باشند.
اما باألخره هیئت رئیسهی دانشکده در میان دانشجویان حاضر
شدند و به گفتگوی مستقیم با آنها پرداختند .اعضای شورای
صنفی و سایر دانشجویان یک به یک نکاتی که دربارهی غذا
گردآوری شده بود (نکاتی دربارهی چگونگی پخت از قبیل میزان
ادامه در صفحه ی ششم

