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از  مالکیتمدد سلباز سازوکارهای رژیم تصاحب به یکی سازی آموزش عالیکالایی

سازی آموزش عالی چیزی های پس از انقلاب بوده است. در روند کالاییها طی سالتوده

ی از خدمت آموزش عالی رایگان است که شود حق برخوردارها سلب میکه از توده

 یحق. شهروندان به این معنا اسی برای شهروندان مقرر کرده استام قانون اساصل سی

خدمت  سازیکالاییقانونی از آنان ستانده شده است. طرزی شبهبه که اندقانونی داشته

لوایح  ی توسعه وهسالهای پنجبرنامهاست که گرچه  بوده قانونیرو شبهازآن آموزش عالی

های وزارت علوم و نامههای مصوب مجلس شورای اسلامی و آیینهیئت دولت و طرح

به ا ردر این زمینه  شهروندان حق قانونی نقضربط اصولاً ذی های اجراییِسایر دستگاه

 .ستا مستظهر به تأیید قانون اساسی نبوده چندانچنین نقضی اند اما شناختهرسمیت می

سازی آموزش عالی که در جریان کالایی اندبودههاشان نشجویان و خانوادهفقط دان

سازی آموزش عالی اصولاً طیف بسیار . بازندگان در جریان کالاییاندشدهمتضرر 

مدد ی تصاحب بهند. اهمیت شناسایی نحوهافتهگرتری از شهروندان را دربرمیمتنوع

سازی آموزش عالی در این است که خط ها در فرآیند کالاییمالکیت از تودهسلب

راهنمایِ عامی به دست خواهد داد برای انواع الگوهای ائتلاف میان طبقات و قشرها و 

سازی آموزش عالی. بر این مبنا، شان با کالاییهای گوناگون اجتماعی در مبارزهگروه

 آموزش سازییکالای فرآیند در هاتوده از مالکیتسلب مددبه تصاحب یشناسایی نحوه

های جنبش دانشجویی و سایر جنبشمیان  به جریان ائتلافخصوصاً عالی در سطح نظری 

ویی های مترقی جنبش دانشجترین مطالبهرو یکی از اصلیرساند و ازایناجتماعی یاری می

 نشاند. تر میای عامرا در متن مبارزه

سازی مبحث کالایی بندیعبارت است از صورت ی حاضرمقالهنگارش هدف از 

برای  ها.مالکیت از تودهمدد سلبدر قالب یکی از سازوکارهای تصاحب به آموزش عالی

اهم داد نشان خو کنم.سازی آموزش عالی را باز میابتدا مفهوم کالایی هدفیتحقق چنین 

رآیندی ای بسیط بلکه فشود پدیدهکه غالباً تصور میسازی آموزش عالی نه چنانکالایی

سپس  آغازد.هایی پرشمار میها را از جبههپیچیده است که تهاجم به معیشت توده
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های پرشمارترِ عوامل مؤثر بر کوشم روایتی تجربی از فقط یک مجموعه از مجموعهمی

متأسفانه هنوز  کرد کهخواهم  اشاره سازی آموزش عالی در ایران به دست دهم.کالایی

سب کسازی آموزش عالی در ایران از جریان کالایی ایم درک تجربیِ جامعینتوانسته

تری یهای پرشمارتر و جدو برای نیل به چنین شناختی هنوز باید در انتظار پژوهش کنیم

آموزش  سازیبا تکیه بر فقط دو مجموعه از عوامل مؤثر بر کالایی سرانجام نیز بمانیم.

رآیند ها در فمالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به یعالی مشخصاً تحلیلی نظری از نحوه

نشان خواهم داد متضرران و منتفعان از  سازی آموزش عالی به دست خواهم داد.کالایی

ور ند که غالباً تصامراتب پرشمارتر از حدی بودهالی بهسازی آموزش عفرآیند کالایی

های سازی آموزش عالی در دههی کالاییسازی پروژهسازی و وارونهشود. متوقفمی

ون های گوناگکم در سطح نظری از جمله در گروِ تعمیق شناخت ما از لایهگذشته دست

 ای است.ی پیچیدهی چنین پروژهتنیدهو درهم

  

 سازی آموزش عالیمفهوم کالایی
کنندگانی دارد و آموزش عالی درواقع نوعی خدمت آموزشی است که عرضه

یه اوتوان از همین دو زالی را میشدن خدمت آموزشی عتقاضاکنندگانی. کالایی

 یهتقاضاکنندگان. از زاوی یهکنندگان و از زاویعرضه یهنگریست: از زاوی

کنندگان هنگامی خدمت آموزش عالی مطلقاً خصلت کالایی دارد که یگانه انگیزه عرضه

چنین خدمتی فقط و فقط سود باشد و نه هیچ نوع انگیزه و  یهعرض یهو نیروی محرک

تقاضاکنندگان نیز هنگامی خدمت آموزش عالی  یهدیگری. از زاوی یهوی محرکنیر

مطلقاً خصلت کالایی دارد که نه نیاز بلکه فقط تقاضا شرط لازم و کافی برای برخورداری 

ند مالی دارد بتوا یهاز خدمت آموزش عالی باشد، یعنی فقط آن نوع نیازی که پشتوان

دهی تولید خدمت آموزش عالی چنان باشد که سازمان . به این اعتبار اگرپاسخ بگیرد

رداری اش مبادرت کنند و برخوسودآوری به عرضه یهکنندگان فقط بر طبق انگیزعرضه
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پذیر امکان انشی مالیو فقط با تکیه بر پشتوانه هاهی تقاضاکننددایرهاز آن نیز فقط در 

در وضع کالابودگی لی خدمت آموزش عاتوان گفت که ، در این صورت میباشد

 .دعیار قرار دارتمام

رت ندعیار خدمت آموزش عالی خیلی بهدر دنیای واقعی اما غالباً کالابودگی تمام

کالابودگی خدمت آموزش عالی غالباً به  یهیابد. عوامل تأثیرگذار بر درجتحقق می

 ایم.تر مواجهتر یا کمدگیِ بیشاند که فقط با درجاتی از کالاشایگونه

دهند. هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفی چندمحوری را تشکیل می

 جا در نظرسازی خدمت آموزش عالی را یکعوامل مؤثر بر فرآیند کالایی یهوقتی هم

یند شان بر فرآتأثیرگذاری بالفعل یهگیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درج

 .دشوتعیین می نیز اشکالابودگی یهدرج ،لومدر زمان و مکان مع اشسازیکالایی

 تسازی خدماز عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی عام یهکم شش مجموعدست

نندگان کنخستین دو مجموعه به سپهر عرضه یک کرد؛فکتوان از هم تآموزش عالی را می

 بعدی به سپهر تقاضاکنندگان.  یهمربوط است و چهار مجموع

ا نوعی عامل تولید ر یهمنزلسازی نیروی کار بهعواملی که کالایی یهیکم، مجموع

یان مبادله م یهنوع رابطزنند. بر این مبنا تولید خدمت آموزش عالی رقم میفرآیند در 

خودش بر  های گوناگون نیروهای کارِخدمت آموزش عالی با رده یهکنندواحد عرضه

کالابودگی نیروی  یههر قدر درج ثر است.سازی خدمت آموزش عالی مؤکالایی یهدرج

خدمت آموزش عالی، از  یهکنندهای گوناگون نیروهای کارِ واحد عرضهکار رده

بودگی کالا یهتر باشد، درجمدرسان گرفته تا نیروهای ستادی و خدماتی و غیره، بیش

ننده کضهعرتر خواهد بود، زیرا اش نیز بیشکنندهعرضه یهخدمت آموزش عالی از زاوی

ود را اقتصادی کسب س یهتری برخوردار خواهد بود که انگیزاز این امکان به میزان بیش

های گوناگون نیروهای کار خویش را بر حسب اش قرار دهد و ردهمبنای فعالیت آموزشی

 اش قرار دارند به کار گیرد یا کنار بگذارد.این که تا چه اندازه در خدمت سودآوری
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سازی سازی نیروی کار در سپهر آموزش عالی از اجزای کلیدیِ کالاییلاییبنابراین، کا

 خدمت آموزش عالی است.

 کنندگانکمک مالی به عرضه یهمدنی از ارائ یهاجتناب دولت و جامع یهدوم، درج

های مالی، چه از طرف دولت ها و کمکخدمت آموزش عالی. هر قدر این نوع مساعدت

کنندگان خدمت آموزش مدنی، به انواع عرضه یهناگون جامعچه از طرف نهادهای گو

 یهکنندگان بر اخذ شهریه برای ارائاین عرضه یهرود تکیتر باشد، انتظار میعالی بیش

اشد و تر بکم بالقوه بتواند کماش نیز دستکنندگانخدمت آموزش عالی به دریافت

یز کاسته شود. برعکس، هر چه کالابودگی خدمت آموزش عالی ن یهرو از درجازاین

ب بورزند، اتر اجتنهای مالی عملاً بیشاین نوع کمک یهمدنی از ارائ یهدولت و جامع

 از این زاویه افزایش خواهد یافت.کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز متناسباً  یهدرج

نظر جا موضوع بحث قرار گرفت، هر دو از ماین هر دو مجموعه از عواملی که تا این

ی خدمت آموزش عالی تا چه کنندهکنندگان بودند، یعنی از این منظر که عرضهعرضه

ی اش قرار دهد. مجموعهی سودآوری را مبنای فعالیت آموزشیتواند انگیزهحد می

گان ی تقاضاکنندجا به بعد در کانون توجه قرار خواهد گرفت از زاویهعواملی که از این

 تا چه حدتوانایی مالی خریداری خدمت آموزش عالی زاویه که  خواهد بود، یعنی از این

رسیم به رو میشرط لازم برای برخورداری از خدمت آموزش عالی است. ازاینضرورتاً 

 سازی خدمت آموزش عالی.ن مجموعه از عواملِ مؤثر بر کالایییسوم

 ر قدر. باز هم هآموزش عالی ایشهریهترکیب بخش رایگان و بخش  یهسوم، درج

ند، از تری برخوردار باشای از ابعاد کوچکتر و بخش شهریهبخش رایگان از ابعاد بزرگ

تر است، زیرا بخش کالابودگی خدمت آموزش عالی کم یهتقاضا نیز درج یهزاوی

کند تا آن دسته از اعضای جامعه که توانایی تأمین مالی رایگان عملاً مجالی فراهم می

که تقاضای مؤثر داشته باشند از خدمت آنعالی را ندارند بیخریداری خدمت آموزش 

ر پشتوانه دآفرینی تقاضا و نه نیازِ بیرو نقشآموزش عالی برخوردار شوند و ازاین
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 یهبرخورداری از خدمت آموزش عالی کاستی بگیرد و بر این اساس از درج

 اش کاسته شود.کالابودگی

حاکم بر تعیین میزان  عد و مقرراتقوا یهسوگیری بازارگریان یهچهارم، درج

تقاضا نیز بر حسب این که چه نوع قواعد و  یهخدمت آموزش عالی. از زاوی یهشهری

کالابودگی خدمت  یهایِ آموزش عالی برقرار باشد، درجمقرراتی در بخش شهریه

 یهدرج اهکند. هر قدر قواعد و مقررات حاکم بر تعیین شهریهآموزش عالی نیز تغییر می

گیری شان بر اساس قواعد بازار را به واحدهای تصمیمتری از آزادی عمل برای تعیینکم

تر کالابودگی خدمت آموزش عالی نیز کم یهند، درجنخُردتر نظام آموزش عالی اعطا ک

تری در به میزان کمدر بازار خدمت آموزش عالی گیرندگان خواهد شد، زیرا خدمت

گیرند و از ضرورت تأمین مالی نیازشان برای برخورداری ر قرار میهای بازامعرض قیمت

اش آفرینی تقاضای مؤثری که ممیزهشود و نقشکاسته می متناسباً از خدمت آموزش عالی

 شود.تر میرنگأمین مالی است کماز نیاز فقط توانایی ت

گذاری حاکم بر قیمت قواعد و مقررات یهسوگیری بازارگرایان یهپنجم، درج

های خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی. هر قدر قواعد و مقررات حاکم بر تعیین قیمت

شان بر اساس قواعد تری از آزادی عمل برای تعیینکم یهدرج چنین خدمات مکملیْ

 کالابودگی کلیت خدمت یهاعطا کند، درج کنندگان چنین خدماتیعرضهبازار را به 

برای برخورداری از گیرندگان فت، زیرا خدمتآموزش عالی نیز کاهش خواهد یا

های بازار قرار تری در معرض قیمتبه میزان کمخدمات مکمل خدمت آموزش عالی 

باً متناسگیرند و از ضرورت تأمین مالی نیازشان برای برخورداری از چنان خدماتی می

 شود.کاسته می

های مالی به واع کمکان یهمدنی از ارائ یهاجتناب دولت و جامع یهششم، درج

اش از واحدهای تقاضاکنندگان خدمت آموزش عالی برای تأمین مالی خریداری

 و بلاعوض هایمحور. هر قدر چنین تسهیلاتی، اعم از یارانه و وامشهریه یهکنندیهعرض

 کالابودگی یهتر ارائه شود، از درجبابهره، بیش هایی ترجیحی و وامهای با بهرهوام
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رینی آفشود، زیرا از نقشموزش عالی نیز البته به درجات گوناگون کاسته میخدمت آ

برخوداری از  یهتقاضا و ضرورت تأمین مالی خریداری خدمت آموزش عالی در زمین

 کاهد. چنین خدمتی می

بر تعداد زیادی از عوامل  اندگانه از عوامل مشتملهای ششهر یک از این مجموعه

در  1 یهطور فرضی در نمودار شماریِ خدمت آموزش عالی که بهسازمؤثر بر کالایی

. هر کدام از محورها اندشان نشان داده شدهربطرنگ ذیسیاه یهگانششهای قالب محور

احت ترین حدشان است. مسترین و بیشترتیب معرفِ کمبا مقیاسی از صفر تا صد به

خدمت  یهکالابودگیِ بالقو ترین درجه ازضلعی سبزرنگ بر بیشترین ششبزرگ

ی عوامل تأثیرگذار بر درجه یهکند، یعنی بر وضعیتی که همآموزش عالی دلالت می

اند. این پذیر تحقق یافتهترین حدِ منطقاً امکانکالابودگی خدمت آموزش عالی به بیش

هرگز عملاً کالابودگی خدمت آموزش عالی است که در دنیای واقع  یهحداعلای درج

های سبزرنگ نیز که طبیعتاً مساحتی معادل با ضلعیمرکزی شش یهدهد. نقطنمی رخ

تی که کند، یعنی بر وضعیصفر دارد بر ناکالابودگی مطلقِ خدمت آموزش عالی دلالت می

ی کالابودگیِ خدمت آموزش عالی مطلقاً تحقق یک از عوامل تأثیرگذار بر درجههیچ

یابد. قق نمیتحعملاً  یغلب در دنیای واقعاناکالابودگی نیز اند. این وضعیتِ مطلقاً نیافته

ی کالابودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است. اگر در این زمینه بر مثالی درجه

ی ای براتوان سنجهضلعی قرمزرنگ را میمساحت شش ثلاًفرضی متمرکز شویم، م

 گی خدمت آموزش عالی در نظر گرفت.کالابود یهدرج
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کالابودگی خدمت  یهدرجهر کدام به سهم خود،  ،از میان این عوامل متنوع که

یت مالکمدد سلبتصاحب به یهزنند، برای نیل به شناخت نحوآموزش عالی را رقم می

 سازیمؤثر بر کالایی عاملِ دوبر عمدتاً سازی آموزش عالی در ادامه فقط کالایی در فرآیند
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انبساط یاً و ثان آموزش عالی به بخش رایگان ایشهریهبخش  بتنساولاً  متمرکز خواهم شد:

گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش حاکم بر قیمت یمقررات بازارگرایانه و قواعد

ایر س یههای تجربی درباربررسی نیز کمبود داده یهدلیل این محدودسازی دایر عالی.

 عوامل است.

نی ای سنگیبه نفع بخش شهریه به بخش رایگان ایبخش شهریهنسبت هر قدر 

ر مدار کسب تری بآموزش عالی به میزان بیش یهتری داشته باشد، کلیت جانب عرضبیش

 عالی نیز به میزان شکنندگان خواهد گشت و کلیت جانب تقاضای آموزسود عرضه

فقط ی از ابتدا روایتی تجرب تری بر محوریت نه نیاز بلکه تقاضای مؤثر خواهد بود.بیش

س خواهم داد و سپ به دست آموزش عالی به بخش رایگان در ایشهریهبخش  نسبتمین ه

 موزشآ سازیکالایی فرآیند در مالکیتسلب مددبه تصاحب ینحوه تحلیلی نظری از

تر از سایر عوامل مؤثر بر تر و غنییابی به درک تجربی جامعبرای دست عالی.

 م.تر دیگری بمانیالاطرافهای جامعر پژوهشانتظاباید چشم سازی آموزش عالیکالایی

 

 سازی آموزش عالیبه سوی کالایی
سازی آموزش عالی، به قراری که شرح خواهم داد، در های کالاییبرخی جنبه

ام قانون اساسی به وقوع های پس از انقلاب بیش از هر چیز با گسست از اصل سیسال

 دولت موظف است...»ری اسلامی ایران، ام قانون اساسی جمهوپیوست. بر طبق اصل سی

. حق «طور رایگان گسترش دهدوسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به

ساله با های پس از جنگ هشتبرخورداری از آموزش عالی رایگان خصوصاً طی سال

 سازی خدمات آموزش عالی تا حد زیادی از شهروندان ستانده شده است.کالایی

ش دولت در گسترش رایگان آموز یهام قانون اساسی بر وظیفتأکید اصل سیرغم به

هیچ نوع تلاش عملی برای شناسایی  1731عالی تا سرحدّ خودکفایی کشور، تا سال 

به عمل نیامده بود. اولین الزام قانونی برای چنین تلاشی در « سرحدّ خودکفایی کشور»
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گنجانده شد. طبق  (1731الی  1731های )در حدفاصل سال دوم توسعه یهقانون برنام

یت های مناسب تأمین و تربریزی و اتخاذ سیاسته منظور برنامهب» ،قانوناین از  73 یهتبصر

ساختن بازار کار و متعادل ی با نیازهاییهای اجراهنگی و تطبیق برنامهآنیروی انسانی و هم

ولت ولویت نیاز آموزش و پرورش( دبا اهای مختلف کشور )توزیع منابع انسانی بین بخش

نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای  جامع تربیت یهموظف است برنام

دولتی و غیردولتی( ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی )ده یهیک دور

 «.اول برنامه معین نماید را از سال

نیازسنجی »آغاز شد: طرح تحقیقاتیِ  1731ل سان تلاش تحقیقاتی در این راستا بهلیاو

ع طرح موضو«. منابع انسانی کشور یهگذاری توسعنیروی انسانی متخصص و سیاست

 یهسالجامع ده یههای مرتبط با تدوین برنامانجام مطالعات و پژوهش»عبارت بود از 

 یهتوسع دوم یهقانون برنام 73 یهتربیت نیروی انسانی متخصص کشور، موضوع تبصر

دست که به« کل کشور 1731سال  یهقانون بودج 937305منابع انسانی و ردیف اعتباری 

در قالب چهل طرح مطالعاتی  1731ریزی آموزش عالی در آبان پژوهش و برنامه یهمؤسس

و حول چهار محور پژوهشی آغاز شد: یکم، برآورد و تحلیل تقاضای اقتصادی نیروی 

رآورد و تحلیل تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی؛ سوم، انسانی متخصص؛ دوم، ب

تحلیل بازار کار نیروی انسانی متخصص؛ و چهارم، تحلیل نظام آموزش کشور. این طرح 

 به پایان رسید. 1713در سال 

 1713نظر از نتایج این طرح که برای اولین بار فقط در سال همه، صرفبااین

نحوی تعیین کند، را به« ر در آموزش عالیسرحدّ خودکفایی کشو»توانست می

ر آغاز تها پیشگیری از اصل آموزش عالی رایگان، مندرج در قانون اساسی، از سالفاصله

 شده بود.

پس از انقلاب جهت  یهاولین گسست از اصل آموزش عالی رایگان طی دور

شگاه آزاد با تأسیس دان 1731گویی به افزایش تقاضای آموزش عالی در مرداد پاسخ

اسلامی برداشته شده بود. تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز به همین 
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به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود. دانشگاه  1731قیاس در هفتم خرداد 

ترین گام به سوی اخذ شهریه در تأسیس شد بود. اما مهم 1733پیام نور هم در مهرماه 

تحقق  1731اول توسعه مصوب سال  یهقانون برنام 11 یهدولتی با تبصرآموزش عالی 

توانند در ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میدانشگاه»یافت. بر طبق این تبصره، 

 شبانه یههای سرانهزینه های خاص، تأسیس وهای شبانه و دورهطول اجرای برنامه دوره

زش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب را با تأیید وزارتین فرهنگ و آمو

داری کل واریز نمایند و وجوه حاصله را به خزانه مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و

گردد، سالیانه منظور می یهمعادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودج

قانون  13 یهدر تبصر همین اختیار«. های مربوط دانشگاه نمایندهزینه دریافت و صرف

نیز  1735سوم مصوب سال  یهقانون برنام 190 یهو ماد 1737دوم مصوب سال  یهبرنام

نیز به  1717چهارم مصوب سال  یهقانون برنام 93 یهماد« ب»دوباره تکرار شد و در بند 

 پوشش ارتقای و ابر آموزشیبر هایفرصت به دسترسی منظوربه »شرح زیر گسترش یافت: 

تا  درصد سی ( بهسال 01تا  11 جمعیت به دانشجویی جمعیت )نسبت دانشجوییجمعیت 

 شود از طریقمی داده اجازه عالی آموزش ها و مؤسساتدانشگاه ، بهچهارم یهبرنام پایان

از  لیتحصی هایدوره برگزاری به نسبت عالی آموزش یهارائ هایشیوه به خشیبتنوع

 های، دورهمجازی های(، آموزشحضوریدور )نیمه ، از راهدوم ، نوبت: شبانهقبیل

 مربوط هایو هزینه کرده اقدام خاص هایو دوره معتبر خارجی هایبا دانشگاه مشترک

 شکیپز وزشو آم ، درمانو بهداشت و فناوری ، تحقیقاتعلوم هایرا با تأیید وزارتخانه

 «.ها واریز نماینددانشگاه درآمد اختصاصی حساب اخذ و به مورد از داوطلبانحسب 

هایی از این دست به دو گذاریسیاست یهبنابراین، آموزش عالی بر اساس مجموع

تقسیم است. بخش دولتی بخش آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی قابل

های آموزش عالیِ وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و مؤسسه هامشتمل است بر دانشگاه

و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و 
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ردی، و کارب-دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی یهعلاوهای دولتی بهسایر دستگاه

موزش های آد اسلامی و مؤسسهای. بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزادانشگاه فنی و حرفه

خدمت  یهساختار عرض 0ی نمودار شمارهشود. عالی غیردولتی غیرانتفاعی را شامل می

 دهد.آموزش عالی بر حسب مالکیت را نشان می

 
مطلقاً  بندیحال، اگر معیار اخذ شهریه از دانشجو را ملاک قرار دهیم، این تقسیمبااین

خش بندی نیاز هست: بمنظور به نوع دیگری از تقسیمدهنده نیست. برای این توضیح
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ای آموزش عالی. آمارهای آموزش عالی مستقیمًا رایگان آموزش عالی و بخش شهریه

 یههای موجود دربارحال، با استفاده از دادهدهند. بااینچنین تفکیکی را بازتاب نمی

 کرد. دقیقی محاسبه توان چنین تقسیمی را با تقریب نسبتاًساختار آموزش عالی می

های روزانه در مقاطع گوناگون بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره

تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت و درمان و 

ود. شهای اجرایی برگزار میآموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه

نیز مشتمل است بر مقاطع گوناگون تحصیلی در: یکم، ای آموزش عالی بخش شهریه

های شبانه و الکترونیکی و فراگیر زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری؛ دوم، دوره

های شبانه و الکترونیکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ سوم، دوره

به  1753فرهنگیان از سال  های شبانه زیر نظر وزارت آموزش و پرورش )دانشگاهدوره

های حضوری زیر نظر سایر دستگاههای شبانه و الکترونیکی و نیمهبعد(؛ چهارم، دوره

ای؛ ششم، دانشگاه پیام نور؛ های فنی و حرفهها یا آموزشکدهاجرایی؛ پنجم، دانشکده

نهم،  ؛های آموزش عالی غیردولتیِ غیرانتفاعی؛ هشتم، دانشگاه آزاد اسلامیهفتم، مؤسسه

 7ی نموار شمارهکاربردی. -های دانشگاهی؛ و دهم، دانشگاه جامع علمیانواع پردیس

 دهد.خدمت آموزش عالی بر حسب شهریه را نشان می یهساختار عرض

تعداد جذب دانشجو در آموزش عالی را به تفکیک دو بخش  1ی شماره نمودار

دهد. میزان جذب دانشجو در ان مینش 1757تا  1733های ای طی سالرایگان و شهریه

 1757نفر در سال  1350751به رقم  1733نفر در سال  1011333کل آموزش عالی از رقم 

ایِ آموزش عالی به وقوع چنین رشدی در بخش شهریه یهافزایش یافت، اما بخش عمد

نفر در  115753ای آموزش عالی از رقم پیوست. میزان جذب دانشجو در بخش شهریه

که این رقم در بخش رایگان آنرسید، حال 1757نفر در سال  1303017به رقم  1733 سال

ملاحظه نفر افزایش یافت.  339199نفر فقط به  759013زمانی از  یهطی همین فاصل

 ای بود.خدمت آموزش عالی بر دوش بخش شهریه یهبار اصلی عرضشود که می
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ایِ و در دو بخش رایگان و شهریهدر اثر تفاوت زیاد در نرخ رشد جذب دانشج

شود، نسبت جذب دانشجو ملاحظه می 1ی شماره طور که در نمودارآموزش عالی، همان

 بیش از پنج برابر به 1733در سال  بیش از دو برابر ازرایگان به بخش ای شهریهدر بخش 

ی یکی از راین روند افزایشی درواقع بازتاب تأثیرگذا یافته است. فزایشا 1757در سال 

ی ی کالابودگی خدمت آموزش عالی در این دورهمجموعه عواملی بوده است که درجه

ند مالکیت در فرآیمدد سلبی تصاحب بهدر شناسایی نحوهزمانی را افزایش داده است. 

سازی آموزش عالی مشخصاً هم بر همین قضیه که روایت تجربی مقدماتی فوق را کالایی

ی عوامل طور نظری تمرکز خواهم کرد و هم بر یک مجموعهدم بهاش به دست دادرباره

 گذاری خدماتحاکم بر قیمت یمقررات بازارگرایانه و انبساط قواعد دیگری، یعنی

 ام.جا روایتی تجربی از آن به دست ندادهمکملِ خدمت آموزش عالی، که این
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وزش مسازی آکالایی فرآیندمالکیت در مدد سلبتصاحب بهی نحوه

 عالی

 سااازییکالای فرآیندها در توده مالکیت ازساالبمدد تصاااحب به یهبرای تبیین نحو

 موضاااوعوجه به بررسااای گذاشاااته شاااوند: یک نوع  شاااشآموزش عالی باید  خدمت

 هایآوردهدساااتچهار نوع از به ،کنندگانمالکیتسااالب، چهار لایه از هامالکیتسااالب

های تهرف، چهار نوع از ازدستشدگانمالکیتسالب چهار لایه از کنندگان،مالکیتسالب

های آوردهدسااتشااکل بازتوزیعی که هر یک از انواع بهو نیز ، شاادگانمالکیتساالب

 ته است.گرفشدگان به خود میمالکیتهای سلبرفتهکنندگان و ازدستمالکیتسلب

ارت عب آموزش عالی خدمت سازیکالایی فرآینددر  هامالکیتسلب اصلی  موضوع

 ام قانون اساسی. دربوده است از حق برخورداری از آموزش عالی رایگان بنا بر اصل سی

نشینی دولت در اجرای وظایف آموزش عالی از راهِ عقب خدمت سازیکالایی فرآیند

ی پس از جنگ هالآموزش عالی رایگان، خصوصاً طی سا یه، از جمله ارائاشاجتماعی

ست. در فرآیند ق است که از جمهور شهروندان ستانده شده اساله دقیقاً همین حهشت

سازی جمهور شهروندان از این حق قانونی، به قراری که خواهیم دید، برخی محروم

ها و آوردهدستشوندگان البته بهمالکیتکنندگان و سلبمالکیتهای سلبلایه

 اند. وردهداده و به دست آدست از  ترتیبهای متفاوتی را بهرفتهازدست

 خلال نقضهاشان در آوردهدستو چهار نوع از به کنندگانمالکیتسلبچهار لایه از 

اند از عبارت بوده کنندگانمالکیتسلباول از  یه. لایاندچنین حقی پدید آمده

به موازات خدمت آموزش عالی.  یهکنندکارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه

 ،تاش نهاده اسام قانون اساسی بر عهدهای که اصل سیهفاز اجرای وظینشینی دولت عقب

با  هن گزینی در ایران. این جایگرفتندمیجای دولت را  ستبایمی نیروهای دیگری

بخش خصوصی در قلمرو  کار برای یهبلکه با صدور اجازسازی آموزش عالی خصوصی

دد من قرار بهاز ای به وقوع پیوسته است. این نیروهای بخش خصوصی آموزش عالی

 یامه را خودشان سودآوریِشرایط امکانِ اند سازی خدمت آموزش عالی توانستهکالایی
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جا باید بین شرایط امکان سودآوری و خود سودآوری تمایز گذاشت. شرایط همین. کنند

مالکیت توضیح داد اما خود سودآوری را مدد سلبامکان سودآوری را باید با تصاحب به

ی در ی بخش خصوصدارانهجا موضوع بحث نه فعالیت سرمایهاین دارانه.مایهبا تولید سر

ی خدمت آموزش عالی بلکه تمهید شرایط امکان چنین فعالیتی است. ی ارائهزمینه

هایی است دگرگونی یهمجموع یهسازی خدمت آموزش عالی دربرگیرندکالایی

اما استمرار فعالیت  صی،معطوف به تمهید شرایط امکان سودآوری برای بخش خصو

و سودآوری چنین فعالیتی را  سازی خدمت آموزش عالیپس از کالاییبخش خصوصی 

هایش مالکیت و انواع سازوکارمدد سلبتصاحب به .دارانه دانستباید نوعی تولید سرمایه

و  دارانهد که شرایط امکان تولید سرمایهندارانه تفاوت دارتولید سرمایهاز این زاویه با 

ی تعدی مالکیت با پدیدهمدد سلبدر تصاحب به کنند.را مهیا می داریبازتولید سرمایه

ایم: یکی اکثریت شهروندانِ ی متمایز عمدتاً در بیرون از محل کار مواجهمیان دو دسته

شده از ابزار تولید یا لوازم معاش یا فلان یا بهمان حق قانونی یا عرفی و دیگری محروم

د یا فلان و بهمان کننگانی که یا ابزار تولید یا لوازم معاشِ اکثریت را تصاحب میاقلیت نخب

ارانه با دسازند. اما در تولید سرمایهشان را به نفع خویش پایمال میحق قانونی یا عرفی

یروهای ایم: یکی نی متمایز دیگر عمدتاً در محل کار مواجهمیان دو دسته ی استثمارپدیده

یند گیرند و دیگری کارفرمایان که در فرآفرآیند کار مفعول استثمار قرار میکار که در 

رخداد تعدی درواقع شرط امکان رخداد استثمار است. به  شوند.کار فاعل استثمار می

مالکیت درواقع شرطِ امکانِ وقوع تولید مدد سلبعبارت دیگر، وقوع تصاحب به

دهد میداری رخ نک بار در پیشاتاریخ سرمایه، شرط امکانی که فقط یدارانه استسرمایه

آیند در فر پیوندد.دارانه نیز مستمر و همواره به وقوع میبلکه به موازات حیات سرمایه

ایم و پس از مالکیت مواجهمدد سلبسازی خدمت آموزش عالی با تصاحب بهکالایی

ی خدمت آموزش انهدارسازی خدمت آموزش عالی با تولید سرمایهآغاز فرآیند کالایی
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ذیری پامکان، یعنی کنندگانمالکیتاین لایه از سلب یهآورددستبه هرحال،بهعالی. 

 ه است.اش بودها بلکه معادلمالکیتشان، نه خودِ موضوع سلبناشی از فعالیت آوریِسود

خش های پیمانکاری باند از شرکتعبارت بوده کنندگانمالکیتسلبدوم از  یهلای

نشینی دولت از مکمل خدمتِ آموزش عالی. عقب خدماتِ یهکنندیِ عرضهخصوص

خدمات مکملِ  یهسپاری عرضچنین مستلزم برونام قانون اساسی هماجرای اصل سی

غیره، به  نقل ووو حمل های غذاخوریسالنها و خوابگاه خدمت آموزش عالی، نظیر

چنین  یهسازی عرضپولیبا وده است. نیز ب های گوناگونِ پیمانکاران بخش خصوصیرده

 پیمانکاران بخش خصوصی در سودآوری فعالیت اقتصادی شرایط امکان عملاًخدماتی 

جا نیز دوباره باید بین شرایط امکان این .شده است مهیا ی چنین خدمات مکملیعرضه

این لایه از  یهآورددستبهسودآوری و خود سودآوری تمایز گذاشت. 

شان، نه خودِ موضوع فعالیت آوریسودپذیری امکانکنندگان، یعنی مالکیتسلب

در  انکنندگمالکیتسلباین هر دو لایه از  اش بوده است.ها بلکه معادلمالکیتسلب

ترین مرئی اند و ازتولید آموزش عالی قرار داشتهسازمان  یهجانب عرض

و  دولت تکنوکراتیک یهدر پیوند وثیق با بدن که اندبوده یکنندگانمالکیتسلب

 .اندی قرار داشتههای قدرت سیاسترین هستهاصلی

شده متمولانِ برخورداربرخی اند از عبارت بوده کنندگانمالکیتسلبسوم از  یهلای

آموزش عالی که نه در جانب عرضه بلکه در جانب تقاضای سازمان تولید خدمت از 

 یهمشخصاً متشکل از هم کنندگانمالکیتلبسلایه از این اند. آموزش عالی قرار داشته

ر هایی غیآموزش عالی به ملاکخدمت چه ملاک برخورداری از که چنان اندبوده کسانی

ویان دانشج یهتوانستند به جرگشد نمیمنحصر می اشاریاز توانایی مالی برای خرید

دمت لی خریداری خنابرخورداران از توان تأمین ما بپیوندند. سد سکندری که مسیر ورود

مین وسپرش این  یهدانشجویان مسدود کرده است عملاً تخت یهرا به جرگ آموزش عالی

ی یمن توانایآموزش عالی، بهخدمت یابی به در دست کنندگانمالکیتسلباز  لایه

تر دستطبقات فرا به کنندگانمالکیتسلباز  لایهاین تعلق  نرخشان، شده است. مالی
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 های سنیدولت و رده یهدان و مرکزنشینان و نیروی انسانی شاغل در بدناجتماعی و مر

نندگان، یعنی کمالکیتاین لایه از سلب یهآورددستبه .تر بوده استمراتب بیشبالاتر به

این سه  ها بوده است.مالکیتبرخورداری از خدمت آموزش عالی، خودِ موضوع سلب

 یسازمان تولید آموزش عال خودِ یدایره در ندگانکنمالکیتسلبگفته از پیش یهلای

 ند.اکردهعمل می

 جای در بیرون از سپهر آموزش عالی اما کنندگانمالکیتسلبچهارمین لایه از 

کسانی  کارانمحافظه .کارهای گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظهرده ند:اداشته

در کاران ظهها محافاتفاقاً در بسیاری از نمونه که ضرورتاً مدافع وضع موجود باشند. یستندن

. ندطلبخواهان میند، اما نه در جهتی که ترقیابوده ترین تغییر در وضع موجودبیش پیِ

اع از مسیر تحکیم و تثبیت انو که اندبوده تغییرآن نوع کاران درواقع طالبان محافظه

به وقوع  و غیره آیینیگی و طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و سبک زند مراتبسلسله

لطه است که روابط سبوده ند به این علت اشته. اگر از وضع موجود رضایت نداپیونددمی

اع روابط سلطه تر انو. اینان برای تثبیت هر چه بیشبوده استچنان که باید و شاید برقرار ن

. اندتهشی نیاز دارو به منابع مالهای ایدئولوژیک دولت و ازاینبه تحکیم انواع سازوبرگ

ان، از شهای اجتماعیپایگاه چهسیاست و  یهحوز نخبگان چهکار، این نیروهای محافظه

بار مالی اجرای گذاردن زمین اند.بوده کنندگانمالکیتسلبچهارم از  یهلای یهزمر

 یتربیش مجال، از دوش دولت عملاً از جمله آموزش عالی رایگان، وظایف اجتماعی

. ه استکردرا فراهم میهای ایدئولوژیک دولت تحکیم انواع سازوبرگ مالیِ مینبرای تأ

حصول بیش از هر چیز م کنندگانمالکیتسلبدست این لایه از به مالکیتسلبتحقق 

ساله بوده های پس از جنگ هشتکاری در سالنامیمون بین نولیبرالیسم و محافظه یائتلاف

 تر برای تثبیت انواع مناسبات سلطهان منابع مالی بیشخواه هموارهکاران است. محافظه

ان کاران نشراهی برای تأمین منابع مالی محافظه نیز در این میانهها اند. نولیبرالبوده

در عمدتاً سازی دولت در ایران حال، کوچکسازی دولت. درعین: کوچکانددادهمی
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فاق افتاده است. اما همین نوع خدمات اجتماعی ات یهدهندهایِ دولتیِ ارائهبازو

ابعاد سایر بازوهای دولت منجر  رشد سرطانیِ یهسازی دولت به موتور محرککوچک

ثریت کنندگان به اکاقلیت حکومت یهتحمیل سلیق یهشده است، بازوهایی که وظیف

 محصول ائتلاف ، بیش از هر چیز،ند. این وضعیتاشتهشوندگان را بر عهده داحکومت

 سرشتاست. ساله بوده های پس از جنگ هشتدر سالکاری نولیبرالیسم و محافظه

آموزش  دمتخ سازیکالایی طریق از کنندگانمالکیتسلبکه این لایه از  مالکیتیسلب

گرچه از قابلیت ترجمه به نمودهای اقتصادی نیز برخوردار است  اندبه اجرا گذاشتهعالی 

این لایه از  یهآورددستبه اشته است.لت فرهنگی و سیاسی داما عمدتاً خص

ولوژیک های ایدئسازوبرگ یهبری یا انتفاع از بودجکنندگان، یعنی سهممالکیتسلب

 اش بوده است.ها بلکه معادلمالکیتدولت، نه خودِ موضوع سلب

ای ند و اجزامطلقاً همگن نبوده کنندگانمالکیتسلبیک از این چهار لایه از هیچ

اند. عوامل را تحقق بخشیده مالکیتسلبشان اصولاً درجات گوناگونی از دهندهتشکیل

، یعنی گانکنندمالکیتسلباول از  یهلای کنندگیِمالکیتسلب یهتأثیرگذار بر درج

 :اند از، عبارت بودهخدمت آموزش عالی یهکنندکارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه

شان برای اخذ مجوز که راه ورودشان به سازمان تولید خدمت اریتوان سیاسی و اد

خدمت  یهشان از بازار عرضشان که سهممیزان توان مالی کند؛عالی را باز میآموزش 

ر ها که بحاکم بر تعیین سطح شهریه عداقو کند؛موزش عالی را تا حدی مشخص میآ

و میزان تقاضا برای  گذارد؛یر میدمت آموزش عالی تأثخ یههاشان از عرضمیزان عایدی

 شان مؤثر است.شان که بر میزان درآمدهای حاصل از فعالیتخدمات آموزشی

دوم از  یهلای کنندگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

 یهنندکهای پیمانکاری بخش خصوصیِ عرضهشرکت، یعنی کنندگانمالکیتسلب

شان برای توان سیاسی و اداری :اند ازعبارت بوده مکمل خدمتِ آموزش عالی، خدماتِ

 خدمات مکملِ یهعرض یهشان در زمیناخذ مجوز که امکان فعالیت اقتصادی

 یهشان از عرضبازاری شان که سهممیزان توان مالی کند؛شده را فراهم میسپاریبرون
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شان با ن رقابتو میزان توا زند؛رقم میخدمات مکملِ خدمت آموزش عالی را تا حدی 

مؤثر  ن از بازار خدمات مکملشاشان که بر سهمسایر رقبا برای استمرار فعالیت اقتصادی

 است.

سوم از  یهلای کنندگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

 :اند ازمتمولانِ برخوردارشده از آموزش عالی، عبارت بوده، یعنی کنندگانمالکیتسلب

ای که ورودشان به مین مالی خریداری خدمت آموزش عالی شهریهشان برای تأتوان

شهر  یهفاصل کند؛های علمی فراهم میاز صلاحیتدانشجویان را از مسیری غیر  یهجرگ

های تأمین مالی شان از شهرهای واجد مراکز دانشگاهی که بر هزینهمحل سکونت

مراتب تکنوکراسی لسلهدر س شانجایگاهو  ریداری خدمت آموزش عالی مؤثر است؛خ

 کند.دانشجویان را تسهیل می یهکه راه ورودشان به جرگ دولتی

چهارم از  یهلای کنندگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

، کارهای گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظهرده، یعنی کنندگانمالکیتسلب

دریافت  برای شانحقوقی متبوعدستگاه  و اداریِسیاسی  زنیچانهتوان  :اند ازعبارت بوده

 ای را مشخصیافتههای دولتی افزایششان از هزینهدولتی که سهم دستگاه یهبودج

 یهنیافته به آموزش عالی رایگان در بودجهای اختصاصگزین هزینهکند که جایمی

وقی ه حقدستگا مراتب تکنوکراتیکِ سلسهشان در جایگاهِ شخصی اند؛دولت شده

و  ند؛زشان را رقم میه حقوقی متبوعشان که سهم خودشان در کل مخارج دستگامتبوع

ان در اثر شهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعیشان از تحقق خواستهمیزان رضایت شخصی

 شان.های ایدئولوژیک متبوعدولت به سازوبرگ یهتخصیص بودج

هر چهار لایه از  دگیِکننمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

 رآیندفرا در  کنندگانمالکیتسلبناهمگنی از  یهعملاً مجموع کنندگانمالکیتسلب

 آموزش عالی خدمت سازیها در سازوکار کالاییتوده مالکیت ازسلبمدد تصاحب به

 رقم زده است.
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. اولین لایه از هاشانرفتهو ازدست شدگانمالکیتسلباما چهار لایه از 

از دانشجویان  آن دسته اند ازترین لایه نیز هستند عبارت بودهکه مرئی شدگانمالکیتسلب

ایِ آموزش عالی که بابت آن حقی های دارای عضو دانشجو در بخش شهریهو خانواده

 اند، یعنی برخورداریها از آنان ستاندهکه قانون اساسی به آنان اعطا کرده است و دولت

قانون  اماصل سی بنا بر اجرای بپردازند. اگر شهریهرایگان، باید از خدمت آموزش عالی 

ردازند چیزی پکه می اکنونپرداختند و بایست این مبالغ پولی را می، اینان نمیبود اساسی

سی در قانون اساطبق تعریف باید اجماعِ حقوقیِ جمهور مردم که  اصطلاحبه را، برخلاف

، متبلور انشدگمالکیتاین لایه از سلب یهرفتازدست. اند، از کف دادهباشد تجلی یافته

 که با انقباض آموزش های مستقیمِ خانوارهای این دسته از دانشجویاندر افزایش هزینه

ها یعنی حق یتمالک، مستقیماً خودِ موضوع سلبناگزیر باید شهریه بپردازندعالی رایگان به

 برخورداری از آموزش عالی رایگان است.

دانشجویان بخش رایگانِ اند از عبارت بوده شدگانمالکیتسلبن لایه از دومی

سالن خوابگاه و  مکملِ خدمت آموزش عالی، نظیرآموزش عالی که بابت خدمات 

 اینان نیز چیزی .اندهای پولیونقل و غیره، ناگزیر از پرداختو سرویس حمل غذاخوری

حجم زیادی از خدمات در جنب  ترهاپیشتر. به درجات کم اند، ولوداده را از کف

شان ند اما هزینهادهشگرچه کماکان عرضه میبعدترها شد که آموزش عالی ارائه می

 یهترفازدست .شده استمیهاشان پرداخت از جیب خود دانشجویان و خانواده بایستمی

ه از دست های خانوارهای اینشدگان، متبلور در افزایش هزینهمالکیتاین لایه از سلب

، مستقیماً خودِ موضوع بابت خریداری خدماتِ مکملِ خدمت آموزش عالی دانشجویان

 یهدو لایاین هر  ها یعنی حق برخورداری از آموزش عالی رایگان است.مالکیتسلب

 یهاند که به جامبوده از میان کسانی ، جملگی،شدگانمالکیتسلبگفته از پیش

 اند.بوده دانشجویی درآمده

 اند از نابرخوردارشدگان از خدمتکه عبارت بوده شدگانمالکیتسلبسومین لایه از 

 عنی، یاندقرار داشته هاشانجمعیت دانشجویی و خانواده یهدر بیرون از دایر آموزش عالی
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د از توانستنشدند و میکسانی که اگر با سد سکندر پرداخت شهریه مواجه نمی یههم

شدند اما در اثر همین موانع عملاً یا به خوردار باشند دانشجو میآموزش عالی رایگان بر

لایه از  اند. اینماندهتحصیلات تکمیلی باز یهاند یا از ادامدانشگاه راه نیافته

کاهش دستمزدهای اجتماعی در جامعه  ازاند که مستقیماً کسانی شدگانمالکیتسلب

أمین ت یهکه چون وظیف اندبالغی نامرئی. دستمزدهای اجتماعی درواقع ماندمتضرر شده

ها بابت گیرد خانوادهمالی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت بر عهده می

های یمتتر از قشوند یا قیمتی پایینای متقبل نمیبرخورداری از آن خدمت یا اصلاً هزینه

ات اجتماعی عقب خدم یهپردازند. وقتی دولت از اجرای وظایف خودش در زمینبازار می

افتند. افزایش این قبیل ها میشوند و بر دوش خانوادهها مرئی مینشیند، این هزینهمی

ها برای برخورداری از خدمات اجتماعی درواقع همان کاهش های خانوادهپرداخت

های پس از سال یهدستمزدهای اجتماعی است. کاهش دستمزدهای اجتماعی در هم

ل ترین عوامه با سرکوب دستمزدهای انفرادی در بازار کار، از مهم، همراسالههشت جنگ

از  هاییمیان بخش شدهکالایی بازماندن از تحصیل در سطوح گوناگونِ آموزش عالیِ

عه هرم طبقاتی جام یهبه قاعد شدگانمالکیتسلبلایه از  است. این بودهاعضای جامعه 

 یت ازشدگان، متبلور در محرومالکیتماز سلباین لایه  یهرفتازدست .ندابوده ترنزدیک

 ها بوده است.مالکیتخودِ موضوع سلب آموزش عالی، مستقیماً

جملگی  دندر کانون توجه قرار گرفت جااین که تا شدگانمالکیتسلباین سه لایه از 

که از جمع  نخستین دو لایه، چه ندسپهر آموزش عالی شناسایی شد یهاز دریچ

ان شاز حیث نابرخورداری سوم که یهلایآموزش عالی بودند و چه خدمت ز برخورداران ا

از چهارمین لایه آموزش عالی محل توجه قرار گرفتند. برای شناسایی خدمت از 

آموزش عالی باید کاملاً از سپهر  خدمت سازیکالاییدر خلال  شدگانمالکیتسلب

های پس خصوصاً طی سال خدمت آموزش عالی که تدریجبه. شد آموزش عالی خارج

 ستشنتر به کالا تبدیل شد و دولت از تأمین مالی آموزش عالی عقب هر چه بیشاز جنگ 
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، آن بخش از منابع مالی دولت که طبق ختها انداها را به دوش خانوادهو بار این هزینه

لی ابایست برای تأمین مام قانون اساسی، میتوافق جمهور مردم با دولت، یعنی اصل سی

ر بحث فقط بر س باید در نظر بگیریم که. شدشد آزاد خدمات آموزش عالی صرف می

بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و بهزیستی  و آموزش عالی نیست. آموزش عمومی

 شان بر طبقخدمات اجتماعی که ارائه آن نوع یهبدنی و اوقات فراغت و هم و تربیت

کل  گرا .نیز در میان است عهده دولت گذاشته شدهاگون بر قانون اساسی به درجات گون

به میزانی که دولت از این درخواهیم یافت که  در نظر گیریم، جایکاین مجموعه را 

این خدمات از روی دوش دولت  یه، بار مالی همکرده است نشینی اقتصادیها عقبزمینه

 در آزادشده وجوهِ این تا فراهم آمدهتری شده است و، در عوض، مجال بیشبرداشته 

از  است بوده ترین این قلمروها عبارت. یکی از مهمشوندانواع دیگری از قلمروها هزینه 

اقلیت  یه، چه با اقناع و چه با اجبار، سلیقتا وژیک دولتهای ایدئولتحکیم سازوبرگ

های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به اکثریت کنندگان را در زمینهحکومت

اقلیتِ  یهتزریق کند. برای تزریق سلیقتری به میزان بالنسبه بیششوندگان حکومت

 زانی کهبه میاست. بوده شونده منابع مالی موردنیاز کننده به اکثریتِ حکومتحکومت

ری تبا شدت بیش آموزش عالی رایگان، یه، از جمله ارائدولت از قلمرو خدمات اجتماعی

تزریق  برای تری نیزبات سایر شرایط، مجال بیشبا فرض ث، کرده است نشینیعقب

ی و های سیاسدر حوزه شوندگانحکومت به کنندگانحکومتآمیزتر سلایق موفقیت

ایف نشینی اقتصادی دولت از اجرای وظعقببه عبارت دیگر،  .یافته است مدنی و فرهنگی

ی و اعی و فرهنگپیشروی سیاسی دولت به عمق حیات اجتم اش عملاً راه را برایاجتماعی

خصاً به مشاین باز هم با فرض ثبات سایر شرایط،  .کرده است هموارسیاسی شهروندان را 

. گرچه بوده است تر حقوق مدنی و سیاسی شهروندیانقباض هر چه بیشمعنای 

چهارم از  یهلای، اما پیوسته استآموزش عالی به وقوع  یهسازی در حوزکالایی

آفرینی آموزش عالی، با نقش یهند که در بیرون حوزابوده کسانی شدگانمالکیتسلب

 حکیمدر اثر ت ، با فرض ثبات سایر شرایط،زیرا اندشدهعوامل میانجی دیگری، متضرر 
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ی های سیاسی و مدنتری از آزادیبه میزان کم احتمالاًهای ایدئولوژیک دولت سازوبرگ

اند در بوده کسانی شدگانمالکیتسلبز رو این چهارمین لایه اازاین .اندشدهبرخوردار 

ین اقدر که به شان، آنگوناگون که حقوق سیاسی و مدنی شهروندیاجتماعی طبقات 

. گردد، منقبض شده استآموزش عالی برمی خدمتسازی عامل کالایینوع تأثیرگذاریِ 

اگرانه یکیم بوده است، ولو بتوانضرورتاً پولی ن در این نمونه هامالکیتسلب موضوعِ 

تاً نه ضرور شدگیمالکیتسلبماهیت این  .تعریف کرد شانبرایمعادلی پولی نیز 

رومیت فقر و مح متمایز ازاست و  بوده اقتصادی بلکه از نوع تباهی فرهنگی و سیاسی

یاسی شدگان، متبلور در انقباض حقوق سمالکیتاین لایه از سلب یهرفتازدست اقتصادی.

 اش بوده است.ها بلکه معادلمالکیتنه خودِ موضوع سلب شان،و مدنی شهروندی

اند و اجزای مطلقاً همگن نبوده شدگانمالکیتسلبیک از این چهار لایه از هیچ

اند. دهرا تجربه کر شدگیمالکیتسلبشان اصولاً درجات گوناگونی از دهندهتشکیل

، یعنی گانشدمالکیتسلباز  اول یهلای شدگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

د و قواع :اند ازدانشگاه، عبارت بوده یهشهری یهکنندهای پرداختو خانواده دانشجویان

ایِ آموزش عالی که میزان بخش ها در بخش شهریهمقررات حاکم بر تعیین میزان شهریه

و سایر اِعمال نظارت وزارت علوم  یهدرج کند؛هاشان را تعیین میاز پرداختمهمی 

ای خدمت آموزش عالی در بخش شهریه یهکنندبر نهادهای عرضه درکاردستنهادهای 

گریزی نهادهای نظارت یهو درج شان مؤثر است؛های پرداختیشهریه که بر میزان

 گذارد.شان تأثیر میهای پرداختیخدمت آموزش عالی که بر میزان شهریه یهکنندعرضه

، شدگانمالکیتسلبدوم از  یهلای شدگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

 مقررات حاکمو قواعد  :اند از، عبارت بودهدانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالییعنی 

شان برای مکملِ خدمت آموزش عالی که بهای پرداختی بر تعیین قیمت خدمات

ل نظارت وزارت علوم اِعما یهدرج کند؛نین خدمات مکملی را تعیین میبرخورداری از چ

مکملِ خدمت آموزش عالی که بر  گذاری خدماتبر قیمت درکاردستو سایر نهادهای 
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 یهو درج رخورداری از خدمات مکمل مؤثر است؛شان برای ببهای پرداختی

شده در بخش سپاریخدمات مکملِ برون یهکنندگریزی پیمانکاران عرضهنظارت

ه تأثیر شدسپارینوبرای خریداری خدمات مکملِ برشان خصوصی که بر بهای پرداختی

 ارد.گذمی

، شدگانمالکیتسلبسوم از  یهلای شدگیِمالکیتسلب یهعوامل تأثیرگذار بر درج

شان به اند از جایگاه طبقاتی، عبارت بودهنابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالییعنی 

ط، تر باشند، با فرض ثبات سایر شرایهرم طبقاتی نزدیک یهای که هر قدر به قاعدگونه

، تر بوده استشان کمتحصیل یهدانشجویی و ادام یهامکان استمرار حضورشان در جام

 با فرض ثبات سایر شرایط وای که، های جنسیت و قومیت و ملیت به گونهو نیز عامل

اولاً ، یتیلو قومیتی و مجنسیتی انواع مناسبات نابرابر قدرت  شدّت و حدّتمتناسب با 

های قومی در قیاس با دیگران در شهر اقلیت و ثانیاً ای واحددختران از پسران در خانواده

ساکن در ایران در قیاس با  یهفقرزد غیرایرانی مهاجران و ثالثاً یا استانی واحد

 از ناشی شدگیِمالکیتسلبتری شان احتمالاً به میزان بیشهای ایرانیایطبقههم

 .اندرا تجربه کردهآموزش عالی  خدمت سازیکالایی

چهارم از  یهلای شدگیِمالکیتسلب یهترین عامل تأثیرگذار بر درجاصلی

، یعنی نابرخوردارشدگان از درجات گوناگونی از حقوق مدنی و شدگانمالکیتسلب

ای هگیریشان با جهتسوییناهم یهسیاسی شهروندی، نیز عبارت بوده است از درج

حقوق مدنی و سیاسی شهروندی. عوامل  یههای ایدئولوژیک دولت در زمینزوبرگسا

عملاً  شدگانمالکیتسلبچهار لایه از  هر شدگیِمالکیتسلب یهتأثیرگذار بر درج

 یت ازمالکسلبمدد تصاحب به فرآیندرا در  شدگانمالکیتسلبناهمگنی از  یهمجموع

 آموزش عالی رقم زده است. متخد سازیها در سازوکار کالاییتوده

 مالکیت را با تأکید بر تضاد منافع میانمدد سلبی تصاحب بهنحوه 9ی نمودار شماره

ها در مالکیتشدگان بر سر موضوع سلبمالکیتکنندگان و انواع سلبمالکیتانواع سلب

 دهد.آموزش عالی نشان می خدمت سازیخلال کالایی
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های آوردهدستبازتوزیعی که هر یک از انواع به هایرسیم به شکلنهایتاً می

ته است. گرفشدگان به خود میمالکیتهای سلبرفتهکنندگان و ازدستمالکیتسلب

سازی خدمت آموزش عالی که با ح از کالاییاین سطجا گفته شد، طور که تا اینهمان

انبساط انیاً و ث زش عالیآمو ای به بخش رایگانشهریهتأکید بر اولاً افزایش نسبت بخش 

گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش حاکم بر قیمتی بازارگرایانهقواعد و مقررات 

هار نوعِ چمالکیت عملاً مدد سلباز مجرای تحقق تصاحب بهعالی به بحث گذاشته شد، 

 زده است.های بازتوزیعی را رقم میریاناز ج اما متناظر متمایز

های آن دسته از دانشجویان و خانواده شدگان، یعنیمالکیتلباولین لایه از سیکم، از 

شان همانا افزایش رفتهازدستکه  ،ایِ آموزش عالیدارای عضو دانشجو در بخش شهریه

یعنی  کنندگان،مالکیتلایه از سلبهای مستقیمِ خانوارهاشان بود به سوی اولین هزینه

آموزش عالی، که  ی خدمتکنندهکارگزاران نهادهای خصوصیِ عرضه

ید ازمان تولشان در سسودآوریِ فعالیت اقتصادی پذیریامکانشان همانا آوردهدستبه

 خدمت آموزش عالی بود.

دانشجویان بخش رایگانِ آموزش  شدگان، یعنیمالکیتدومین لایه از سلباز  دوم،

ایه از لوی دومین های خانوارهاشان بود به سافزایش هزینه شان همانارفتهازدستکه  ،عالی

ی نندهکهای پیمانکاری بخش خصوصیِ عرضهکنندگان، یعنی شرکتمالکیتسلب

پذیری امکانشان همانا آوردهدستمکمل خدمتِ آموزش عالی، که به خدماتِ

 خدمات مکمل خدمت آموزش عالی بود. یدر عرضه شانسودآوری فعالیت

نابرخوردارشدگان از خدمت  نیشدگان، یعمالکیتسومین لایه از سلباز سوم، 

 شان همانارفتهازدستکه  ،جمعیت دانشجویی یهدر بیرون از دایر آموزش عالی

برخی  کنندگان، یعنیمالکیتلایه از سلبمحرومیت از آموزش عالی بود به سوی سومین 

رخورداری شان همانا بآوردهدستمتمولانِ برخوردارشده از خدمت آموزش عالی، که به

 دمت آموزش عالی بود.از خ
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شده از شهروندان محروم شدگان، یعنیمالکیتین لایه از سلباز چهارم چهارم،

شان در انقباض حقوق رفتهازدست ، کهشانحقوق سیاسی و مدنی شهروندیدرجاتی از 

لایه از یافت به سوی چهارمین شان تبلور میسیاسی و مدنی شهروندی

کار، فظهمحا اجتماعی و سیاسی نیروهای گوناگون هایکنندگان، یعنی ردهمالکیتسلب

 های ایدئولوژیکی سازوبرگبری یا انتفاع از بودجهسهمشان همانا آوردهدستکه به

  بود. دولت

ی سازبه کالایی قطعاً معطوف های بازتوزیعی همنوع از این جریان اولین و دومین 

این  نوع ازسومین و چهارمین  ، امازاییرمایهمعطوف به ساند و هم احتمالاً نیروی کار بوده

ته باشند بر که تأثیری داشآناند بیفقط مسبب بازتوزیعِ صِرف بوده های بازتوزیعیجریان

سازی نیروی کار یا بر فرآیند تشکیل سرمایه در انواع مسیرهای انباشت روند کالایی

 سرمایه.

 هب معطوفاحتمالاً  هم شروع کنم که بازتوزیعی هایجریان از نوعاولین و دومین از 

 بخش نسبت افزایشکار.  نیروی سازیکالایی به معطوفقطعاً  هم اندبوده زاییسرمایه

مسبب تمهید شرایط امکان سودآوری برای  عالی آموزش رایگان بخش به ایشهریه

شده است و ی خدمت آموزش عالی میی عرضهنیروهای بخش خصوصی در زمینه

 خدمت مکملِ خدمات گذاریقیمت بر حاکم یمقررات بازارگرایانه و عدانبساط قوا

 های پیمانکاریتمهید شرایط امکان سودآوری برای شرکتعالی نیز مسبب  آموزش

مکمل خدمتِ آموزش عالی.  ی خدماتِی عرضهبخش خصوصی در زمینه

ط امکان شرایکنندگان که به شکل تحقق مالکیتهای این دو نوع از سلبآوردهدستبه

 تواند به پنج مسیر متمایز جاری شود.کرده است میشان جلوه میسودآوری فعالیت

به  آموزش عالی برقرار بماند و تولید ارزش در سازمان تولید یکم، کماکان در فرآیند

ی خدمت آموزش عالی بینجامد. دوم، از سپهر سازمان تولید خدمت دارانهتولید سرمایه

ارزش در اقتصاد ایران برود. این هر  ج شود و به سایر سپهرهای تولیدآموزش عالی خار
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های مولد ارزش در اقتصاد ایران به شمار دو مسیر درواقع نوعی انباشت سرمایه در بخش

آیند، اولی درون آموزش عالی و دومی بیرون از آموزش عالی. سوم، از سازمان تولید می

های نامولد ارزش در اقتصاد ایران بخشخدمت آموزش عالی خارج شود و به سمت 

های کند اما فقط در بخشحرکت کند. این مسیر کماکان از انباشت سرمایه حکایت می

نامولد. چهارم، از سپهر سازمان تولید خدمت آموزش عالی خارج شود و در قالب فرار 

سرمایه  ی انباشتسرمایه از جغرافیای ایران نیز بیرون رود و به مدارهای بالاتری از زنجیره

کند اما در اقتصاد منطقه یا جهان بپیوندد. این مسیر کماکان از انباشت سرمایه حکایت می

های مولد ارزش و نه درون مرزهای ملی بلکه بیرون از جغرافیای ایران، خواه در بخش

ش عالی خارج شود های نامولد ارزش. پنجم، از سازمان تولید خدمت آموزخواه در بخش

شود  کنندگان تبدیلمالکیتبیرون از ایران به ثروتِ نامولدِ سلبدر چه  ه در ایران وو چ

ی به انباشت توان منتهکه چنین ثروتی به شکل سرمایه درآید. این مسیر را دیگر نمیآنبی

در این مسیر خاص ایران و چه در اقتصاد منطقه یا جهان.  اقتصاد سرمایه دانست، چه در

دو به گردد برمیتا جایی که  .وجههیچبهوقوع پیوسته است اما انباشت  تصاحب به البته

افزایش نسبت بخش اولاً یعنی  ،ش عالیزسازی آموکالایی مجموعه از عوامل مؤثر بر

 یهبازارگرایان مقررات و قواعد انبساط و ثانیاًای به بخش رایگان آموزش عالی شهریه

های آوردهدستاین که به ،عالی آموزش تخدم مکملِ خدمات گذاریقیمت بر حاکم

م یک از کدا تا چه حد و بهسازی آموزش عالی کنندگان در فرآیند کالاییمالکیتسلب

 ی انباشت یا ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران یا اقتصاد منطقه و جهانگانهمسیرهای پنج

تر در اقتصاد گسترده مستلزم مطالعات که پاسخ به آن پرسشی است تجربی اندهجاری شد

 ایران و جهان است.

کنندگان، یعنی مالکیتهای سلبآوردهدستی بهاما روی دیگر سکه

به بخش  ایشهریهاولاً افزایش نسبت بخش شدگان در اثر مالکیتهای سلبرفتهازدست

اری گذی حاکم بر قیمتو ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه آموزش عالی رایگان

سازی خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، چه؟ این دو مجموعه از عوامل مؤثر بر کالایی
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قم شدگان را رکیتلماها میان دو لایه از سلبرفتهآموزش عالی مشخصاً دو نوع از ازدست

های دارای عضو دانشجو در بخش آن دسته از دانشجویان و خانوادهاند: یکی زدهمی

 هاییش هزینهافزا بادر اثر انقباض آموزش عالی رایگان  ی کهایِ آموزش عالشهریه

 در اثردانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی که  اند و دیگریشدهشان مواجه میمستقیم

اند. شدهرو میروبه شانهابا افزایش هزینه خریداری خدماتِ مکملِ خدمت آموزش عالی

خانوارها در اثر نوعی تغییر الگوی نهادی به های باید توجه داشت این نوع افزایش هزینه

های اجناس و خدمات در بازار تفاوت وقوع پیوسته است که با افزایش متعارف در قیمت

های اجناس و خدمات که ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا دارد. افزایش متعارف در قیمت

های ناشی از تحول ها که در اثر دگرگونیجایی قیمتدر بازار است با آن نوع جابه

از  نشینی دولتعقب دهد از اساس فرق دارد.مناسبات تولیدی روی می ترتیبات نهادیِ 

ی خدمت آموزش عالی رایگان و خدمات مکمل آن درواقع نوعی تغییر در ترتیبات عرضه

ا شود که تی آموزش عالی است که باعث عدم دسترسی شهروندان به خدمتی میعرضه

نهادی به  شد. این تغییرعرضه می هایی زیر قیمت بازاررایگان یا با قیمت پیش از آن یا به

شان به لوازم معاش در دسترسی برای شهروندان معنای امحای نوعی ضمانت حق زندگی

اهمیت  .آیدبه حساب می شانسازی نیروی کارهای مؤثر بر کالاییاست و یکی از مؤلفه

عاش مشخصاً در این است که اگر فرض کنیم های زندگی برای تأمین لوازم مضمانت

شان حداعلا برسد اما کماکان قادر باشند لوازم معاشجدایی نیروهای کار از ابزار تولید به

 های زندگی تأمین کنند، مجبور نخواهندآفرینی نهادهای ضامنِ ضمانترا با اتکا بر نقش

هایی که امحا مالکیتوشند. سلبازای دستمزد به کارفرمایان بفربود نیروی کارشان را به

ازی سناپذیرِ کالاییدهند بخشِ جداییهای زندگی را آماج قرار مییا تضعیف ضمانت

نگی فقط گرس یهاند. تهدید تازیاندارانهتولید سرمایه امکانِشرایط نیروی کار و برقراری 

های ه ضمانتپیوندد کشدگان از ابزار تولید به واقعیت میمالکیتهنگامی بر فراز سرِ سلب

مراً ی مستالمقدور از آنان دریغ شود. این لحظهزندگی برای تأمین لوازم معاش نیز حتا
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ه در ای کقدرتِ طبقاتی، رابطهنابرابر  یهرابط استمراری مهمی است در تکرارشونده

کار ای قدرتی نیروهبی یهدر درجیعنی یابد، سازی نیروی کار انعکاس میکالایی یهدرج

شرایط  در قبالو  طور مستقیمبه های کارفرمایان در قبال شرایط کاریدر برابر خواسته

 های دارای عضو دانشجو در بخشدانشجویان و خانوادههم . طور غیرمستقیمبه شانزیستی

 اند و هممتضرر شدهانقباض آموزش عالی رایگان  که ازایِ آموزش عالی شهریه

خدماتِ مکملِ خدمت سازی که از بازاری آموزش عالیشجویان بخش رایگانِ دان

جا اند نوعی ضمانت زندگی برای تأمین لوازم معاش )اینمتضرر شده آموزش عالی

ی دسترسی رایگان به خدمت آموزش عالی و خدمات مکمل آن( را از مشخصاً در زمینه

شان مایانن و کارفرمیان آناطبقاتی ی قدرت اند که باعث نابرابرترسازی رابطهدست داده

رو، زایناترسازی نیروی کار. در بازار کار و محل کار شده است. این یعنی متناسباً کالایی

ای به شهریهاولاً افزایش نسبت بخش  بازتوزیعی که، در اثر هایجریاناولین و دومین 

ر بی حاکم و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات بازارگرایانه آموزش عالی بخش رایگان

های نخستین رفتهازدستاز گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی، دو نوع قیمت

 یروین سازیکالایی به قطعاً معطوفزده است شدگان را رقم میمالکیتدو لایه از سلب

 کارشان بوده است.

سازی خدمت آموزش عالی که با تأکید بر اولاً افزایش نسبت اما همین سطح از کالایی

و ثانیاً انبساط قواعد و مقررات  آموزش عالی ای به بخش رایگانهشهریبخش 

گذاری خدمات مکملِ خدمت آموزش عالی به بحث ی حاکم بر قیمتبازارگرایانه

ه زده است کهای بازتوزیعی را نیز رقم مینوع از جریان سومین و چهارمینگذاشته شد، 

سازی یی داشته باشند بر روند کالایکه تأثیرآناند بیفقط مسبب بازتوزیعِ صِرف بوده

 .نیروی کار یا بر فرآیند تشکیل سرمایه در انواع مسیرهای انباشت سرمایه

 در فرآیند سومین نوع از جریان بازتوزیعی، یعنی جریان بازتویع از سمت

 به جمعیت دانشجویی یهدر بیرون از دایر نابرخوردارشدگان از خدمت آموزش عالی

ی نِ برخوردارشده از خدمت آموزش عالی، در اثر تغییر ترتیبات عرضهبرخی متمولا سوی
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شدگان ستانده مالکیتخدمت آموزش عالی و خدمات مکمل آن درواقع حقی از سلب

. کنندگان تعلق گرفته است: حق برخورداری از آموزش عالیمالکیتشده و متقابلاً به سلب

اشت ای است که بتواند در مسیرهای انبگونهکنندگان به مالکیتهای سلبآوردهدستنه به

 شدگان مسببمالکیتهای سلبرفتهیا ناانباشت سرمایه جریان باید و نه ازدست

 شود.سازی نیروی کارشان میییکالا

هروندان ش در فرآیند چهارمین نوع از جریان بازتوزیعی، یعنی جریان بازتویع از سمت

 نگوناگو هایبه سوی رده شانو مدنی شهروندیحقوق سیاسی شده از درجاتی از محروم

دمت آموزش ی خدر اثر تغییر ترتیبات عرضه کار، نیزمحافظه اجتماعی و سیاسی نیروهای

حیث  ی دولت ازهایی که در ترکیب بودجهعالی و خدمات مکمل آن و متعاقباً دگرگونی

لوژیک دولت های ایدئوی سازوبرگکاهش مخارج اجتماعی دولت و افزایش بودجه

قباض رو به ان شدگانمالکیتسلبحقوق سیاسی و مدنی شهروندی آورَد درواقع پدید می

 هایوبرگساز یبودجه از کنندگانمالکیتانتفاع سلب یا بریسهمو متقابلاً  گذاشته

های آوردهدستنه به جا نیزرو به انبساط گذاشته است. این دولت ایدئولوژیک

یه ای است که بتواند در مسیرهای انباشت یا ناانباشت سرمابه گونه کنندگانمالکیتسلب

ی کارشان سازی نیروشدگان مسبب کالاییمالکیتهای سلبرفتهجریان باید و نه ازدست

 شود.می

الی سازی آموزش عهای بازتوزیعیِ ناشی از تحقق کالاییدر سومین و چهارمین جریان

سازی است بدون هیچ نوع تأثیری معطوف به کالاییفقط و فقط تصاحب به وقوع پیوسته 

 زایی. نیروی کار یا سرمایه

 زدایی از آموزش عالیبه سوی کالایی
 های اخیر مشخصاً عبارت بودههای جنبش دانشجویی در سالترین مطالبهیکی از اصلی

ن ی چنیی فزآیندهرغم اشاعهحال، بهزدایی از آموزش عالی. درعیناست از کالایی

ره شان تاکنون همواای در سطح جنبش دانشجویی، دانشجویان در تحقق مطالبهمطالبه
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در گرو  امچنین ناکفاز تکاپویی در  توقفاند. اجتناب از پی بودهدرهای  پیشاهد شکست

ها زدایی از آموزش عالی از دیوارهای دانشگاهییبرای تحقق کالا این است که مبارزه

زش زدایی از آمویییف و ضعیف دانشجویی در تلاش برای کالاو جنبش نح رود رفرات

صاحب . چارچوب مفهومی تپیوند بخورد ی تنگ دانشگاهعالی به نیروهایی فراتر از دایره

کی از یدر پی تمهید سازی آموزش عالی فقط مالکیت در فرآیند کالاییمدد سلببه

 .استهای نظریِ چنین هدفی لازمه

ر بر عوامل مؤثعظیم  یهمجموعی حاضر به دست داده شد، ر مقالهبنا بر تحلیلی که د

و  نکنندگامالکیتسلبچون عواملی بر فراز سرِ هم سازی خدمت آموزش عالیکالایی

اند و در چارچوب نوعی مناسبات غالباً غیرشخصی و کردهعمل می شدگانمالکیتسلب

ن های گوناگو. لایهاندزدهزیعی را رقم میهای بازتوعملاً انواعی از جریان چهرهبهغیرچهره

ها در چارچوب اند در بسیاری از نمونهتعلق داشته کنندگانمالکیتسلباقلیتی که به جمع 

چه عملاً آن وزش عالیمسازی خدمت آکالایی فرآیندانواعی از مناسبات غیرشخصی در 

وده است از ب شدگانالکیتمسلبهای گوناگون اکثریتی متعلق به جمع را که از آنِ لایه

سازی آموزش عالی نیز مثل سایر سازوکارهای متنوع کالایی اند.آوردهشان درمیچنگ

 چونداری در ایران، همها درون جغرافیای سرمایهمالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به

مستمراً در تحکیم شرایط امکان تولید  جهانی، داریتر سرمایهجزئی از کلیت بزرگ

 دارانه نقش داشته است.مایهسر

 سازی آموزش عالی در عملی کالاییطور که طراحان و مجریان و حامیان پروژههمان

نیروهایی بس فراتر از سپهر آموزش عالی را در میدان  اندتر توانستههر چه تمام با موفقیت

، دسازی آموزش عالی بسیج کننی کالاییآموزش عالی برای طراحی و اجرای پروژه

زدایی از آموزش عالی نیز باید در عمل بکوشند نیروهایی بس ییمشی کالاحامیان خط

 زدایی از آموزش عالی به خطییمشی کالافراتر از سپهر آموزش عالی را برای تحقق خط

دد می تصاحب بهخط راهنمای عمل در چنین فرآیندی را باید در تحلیل نحوه کنند.

 سازی آموزش عالی جست.ییمالکیت در فرآیند کالاسلب
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زش سازی آموی حاضر از حیث نظری مدلل شد، فرآیند کالاییبه قراری که در مقاله

با شش ها مالکیت از تودهمددسلبدر خلال تصاحب بههای اخیر عالی در ایرانِ دهه

است: یکم، مسیرهای انباشت و ناانباشت سرمایه در اقتصاد  بودهی کلیدی در پیوند حوزه

مراتب پذیری تحرک طبقاتی شهروندان در سلسلهی امکانران و جهان؛ دوم، درجهای

های ایدئولوژیک دولت؛ چهارم، فشار معیشتی بر اجتماعی؛ سوم، گسترش سازوبرگ

و  ؛سازی نیروی کار در بازار کارترهاشان؛ پنجم، فرآیند کالاییدانشجویان و خانواده

 سی و مدنی شهروندی در کشور.ی برخورداری از حقوق سیاششم، درجه

ط خوجوی نیز در جستزدایی از آموزش عالی ییمشی کالابر این مبنا، حامیان خط

ر و طبقات و اقشا میان ی خود را درراهنمای عمل در چنین فرآیندی باید مؤتلفان بالقوه

د اولاً گردسازی آموزش عالی برمیکه تا جایی که به کالایی بیابندهایی ها و جنبشگروه

اند و در عداد متضرران از انواع مسیرهای انباشت و ناانباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده

های رگاند و ثالثاً از گسترش سازوبمراتب اجتماعی شدهثانیاً دچار نزول طبقاتی در سلسله

 و خامساً انداند و رابعاً تحت فشار معیشتی قرار گرفتهایدئولوژیک دولت صدمه خورده

اً سازی شده است و سادساز کالایی تریبازار کار مشمول درجات بیش نیروی کارشان در

 شان در معرض تهاجم قرار گرفته است.حقوق سیاسی و مدنی شهروندی

ی سازی آموزش عالاین نوع تحریر محل نزاع فقط در خدمت شناسایی معضل کالایی

حریر محل نزاع به زبان سیاسی و ی این نوع تهم فقط در سطح نظری. ترجمهاست، آن

ی عملی بر دهن ائتلافی در میان افکار عمومی و سازمانیاش نزد بازیگران چنسازیبرجسته

   ی حاضر.اند فراتر از موضوع بحث مقالهفصول مهم دیگریمبنای آن البته 

 

  
 
 


