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 مقدمه مترجم

 

است. یعنی دورانی که  2002ای از الکس کالینیکوس در سال  آید نوشته متنی که در ادامه می

پیشاپیش شکل  "نبرد نهایی تاریخ"اولین موج اعتراضات پس از فروپاشی بلوک شرق علیه پیروز 

 گرفته بودند. 

وان به طور ی این متن را می ت دلیل ترجمه ،پردازی دوری کنیم برای این که از هرگونه داستان

ها در واقعیت طبقاتی  ی آن تصویری بیان نمود برای دانشجویان عزیز ایرانی از آینده ی خالصه ارائه

اند که پس از خروج از دانشگاه و به  شان. بسیاری از دوستان و عزیزان دانشجو بوده شرایط زیست

زدگی  هیجان"ورده و از روی آ "زندگی واقعی"به  "ها افتادن باد جوانی از سر آن"اصطالحی غلط 

اکنون نیز  هم ،اند. امید است این تصویر کمکی کند به فهم این قضیه که ی کردهدور "های گذشته

عمر "پیش روی شماست، نه فیلمی در یک سینما که به مدت زمان  "زندگی واقعی"همان 

 شود. پخش می "دانشجویی

ی  د در متن از طرف مترجم بوده و همهموجوهای  ی پاورقی ، کلیه در انتها شایان ذکر است که

 اند. منابع و مآخذ متن اصلی به انتهای ترجمه انتقال داده شده

 

رپو پیمان حکمت  

    2312بهار 
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 پاول مکنی پیشگفتار

رسیده ام و قبال که از سال  (ها و کالجها  هی دانشگا اتحادیه)UCU مت دبیرکلی از وقتی که به سِ

)انجمن ملی معلمان در تحصیالت تکمیلی و عالی( را بر عهده  Nathfheسمت دبیرکلیِ  2118

سخن گفته ام. الکس  آموزشِ عالی ی ما در اتحادیه اعضای م، مکررا از تجربیاتِ دانشجویان یاداشته ا

ی آموزشِ عالی، خدمت  های ما در زمینهینیکوس از طریق تئوریزه کردنِ تجربیات و کاربستکال

 است.  ردهی ما کبزرگی را به همه

ی ای هستیم که از دانشجویان رادیکال سابق تشکیل شده است. کسان ما شاهد نمایش ناپسندِ کابینه

هستند که نردبان را از ها  ند و همیناهو واجد کمک های مالی بود که هرگز شهریه پرداخت نکرده

و ما را در مبارزه  . وقتی جک استراو رئیس اتحادیه ملی دانشجویان بودکشندمیزیر پای این نسل 

کرد که دانشجویان را مجبور  می کرد، بر علیه دولتی مبارزه می برای افزایش کمک های مالی رهبری

و یکم اما کرده بود بین یک وعده غذایی و یک کتاب، یکی را انتخاب کنند. در قرن بیست 

ر یک سوپر مارکت د کار دیگر و انجام یک شیفتدانشجویان مجبورند بین انجام یک تکلیف درسی 

 یکی را انتخاب کنند.

کردند میمقاومت  دائما ها هدر مقابل افزایش شهری های معلمین ی ملی دانشجویان و اتحادیه اتحادیه

 شود. میهای اجتماعی در دانشگاه  مانع ورود برخی از گروهاین بود که شهریه زیاد ها  استدالل آن

درصدی  4 نزولباعث ها، این امر  هشهری ودیبرخالف سیر صع مشاهده شده است که همچنین

دانشجویان ها  ه( شده است. ما اخطار داده بودیم که افزایش شهری2002متقاضیان در سال جاری )

های تحصیلی ارزان  های تحصیلی مناسب به سمت رشته را مجبور خواهد کرد که به جای رشته

ید برپایه توانایی تحصیل باشد نه تواناییِ قیمت بروند. ما اعالم کردیم که دسترسی به تحصیالت با

 پرداخت.

ی ملی دانشجویان در کنار هم بر  و همچنین اتحادیهها  و کالجها  هی دانشگا به همین علت اتحادیه

و ها  هی دانشگا اتحادیه ی ملی دانشجویان در کنار ما اعضای یه. اتحادایستاندها  هعلیه افزایش شهری
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 کنیم می ی مناسب و معقول قرار گرفت اما وقتی که ما به آینده نگاه شهریهدر مبارزه برای ها  کالج

. قرن نوزدهم قرنِ کلی مورد تجدید نظر قرار دهیمها بهریم موضع خود را مقابل شهریهنیاز دا

ی رایگان بود با  ی آموزشِ متوسطه ی آموزشِ ابتداییِ رایگان بود. قرنِ بیستم قرنِ توسعه توسعه

ی آموزش عالی و تحصیالت تکمیلیِ رایگان  بایست قرنِ توسعه می قرن بیست و یکم همین منوال

 .نی باشد نه امتیازی خاصباید یک حقِ انسا آموزشِ عالی و تحصیالتِ تکمیلیباشد. 

به غیر از )د که منابعی برای توسعه آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی نکن می دائما تکرار ی وزراهمه

ی ، و در واقع بخش عمدهوجود ندارد در حالی که دانشجویان و معلمان (دانشجویانی  شهریه

کنند که این گفته صحت ندارد. این مسئله در حقیقت مسئله اولویت  می آشکارا مشاهده جمعیت

از عراق ها  نیرو نتواند با بازگرداند می شروع کند،تواند با کاهش بودجه جنگی  می بندی است. دولت

ی حزب  که قبل از دوران دوم حاکمیتِ تازهشد ظ کند. گفته میستان منابع خود را حفو افغان

شود. ما شاید  آموزشِ عالیی  توانست هزینه می برای جنگ داشت کهای  هکارگر، گردن براون، خزان

انتظار نداشتیم که او تمام این خزانه را در جنگی غیر  وقت ساده لوح باشیم ولی نه ما و نه وزیر

  انونی و محکوم به شکست هدر بدهد.ق

ای را در قبال آموزش عالی و  امروزه دولت و رهبران سیاسی و اقتصادی همان رفتار دوگانه

به ها  دادند. در آن زمان آن می تحصیالت تکمیلی پی گرفته اند که در قرن نوزدهم از خود نشان

نمی ها  ید را به کار بیاندازند. آنتا ماشین های جد احتیاج داشتند ترینیروی کار آموزش دیده

بودند که کارگران و دهقانان از بهره  . بسیاری مدعیی این امر را خود متقبل شوند خواستند هزینه

به درستی نگران خطرناک  تقریبا ی کمی از آنها برخوردار نیستند و عدههوشی کافی برای آموزش 

 بودنِ آموزش کارگران و دهقانان بودند.

ها  هدانشگا .شد وجود داشت می آموزش فنی در هرجایی که به طبقه کارگر مربوط 2120ی  تا دهه

پزشکی، حقوق، سیاست و )کردند  می مشاغل قدیمی را تامین نیروی انسانیِ تنها به طور گسترده

دادند تا با حس برتری، امپراطوریِ بریتانیا را   می ی از مردم را پرورشو همچنین کادر (کلیسا
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و  آموزش بسته و یا گسترشِ آموزش پردازان امر آموزش بیننظریکنند. به طور سنتی، راهبری 

یک را متحد ساخت زیرا ها  . از قضا سرمایه داریِ قرن بیست و یکم آنشدندپرورش تمایزی قایل می

چه که به آنکند که  می را مهیا گشاییی کم کارگران مشکل گسترده، با هزینه آموزش و پرورشِ

  به آن نیازمند است. شودنامیده می 2اقتصادِ دانش حاصطال

لطمه خوردند همان دانش ها  هاین طنز تاریخ است که نسل اولِ دانشجویانی که از افزایش هزین

کردند، همان هایی هستند که درگیر  مخالفتجنگ در عراق   ای هستند که با آموزانِ مدرسه

2اجتماعی اروپافروم  "مانند های اجتماعی در اروپاجنبش
شده اند، همان هایی هستند که  "

در ها  همان گونه که آنرا راه انداخته اند. من بر این باورم که  "3اتحاد علیه فاشیسم "اعتصاباتِ

مقاومت  برای سازماندهیای  هدر عراق و افغانستان پیروز شدند، راه های تاز امتناع از جنگی  مسئله

در فرانسه و یونان ها  گوید، برادران و خواهرانِ آن می کالینیکوس پیدا خواهند کرد. همان طور که

ای برای مناظرات، پیرامون چگونگی رسیدن به این راه  ی حاضر زمینه راه را نشان داده اند و جزوه

 فراهم کرده است.ها  حل

و ها  های دانشگ نویسم امیدوارم که صد و بیست هزار عضوِ جدید اتحادیه می اکنون که این متن را

کمک کند در کنار دانشجویان برای تحصیالت عالی و ها  رهبری را انتخاب کنندکه به آنها  کالج

اما مردم سازمان  ،تکمیلی ِ رایگان مبارزه کنند. در حالی که ساختن تاریخ خواستنِ به تنهایی نیست

                                                           
باشد. بعبارت دقیق و های محسوس و نامحسوس میاقتصاد دانش همان کاربرد دانش برای تولید ارزش - 2

 باشد.  سازیِ نیروی فکر می تر، اقتصاد دانش نوعی نظام تولید و مصرف است که اساس آن سرمایه منتقدانه

است که به  "جنبش عدالت جهانی"برگزار شده توسط اعضای   فروم اجتماعی اروپا یک سلسله کنفرانس - 2

 پرداخت. ها، مخالفت با نژادپرستی و ... می او ها، مخالفت با امپریال جی های صنفی، ان مواردی چون اتحادیه

های راست  علیه فاشیسم و جریان است که در راستای مبارزه  انگلیسی  سازمانی "اتحاد علیه فاشیسم" - 3

مداران انگلیسی از  افراطی تشکیل شده است. این سازمان همچنین مورد حمایت بسیاری از سیاست

 قرار گرفته است. -البته عمدتاً به جز حزب ملی بریتانیا–های بزرگ سیاسی این کشور  جریان
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سیستم موجود را دارد. آن را ی تغییر همه چیز را دارند. این ایده توانایی واژگون کردن یافته توانای

 تکثیر کنید.

 توانیم همه چیز را تغییر دهیم. می با هم ید:ده ازمانسخود را 

 ول مَکنِیپا

ی  و دبیر کلِ اتحادیه 2002 -2117انگلستان  انجمن ملی معلمان در تحصیالت تکمیلی و عالیِدبیر کلِ 

 2002ژوئن  – 2002های انگلستانن  و کالجها  هدانشگا

 6002بر نوام

  



8 

 

 مقدمه

 

ی این تحوالت،  قرار گرفته اند. آشکار ترین نشانه شدیداز تغییراتِ ای  هدانشگاه های بریتانیا در دور

دانشجو در تحصیالت عالی وجود  2287240تعدادِ  2002تا  2004گسترشِ فیزیکی است. در سال 

روند در  می به دانشگاه ی انگلستان ساله 21و  28درصدِ جوانان  30چیزی در حدودِ  امروزه 1داشت.

از شکلِ امتیازی  آموزش دانشگاهیدرصد بود.  7این عدد برابر با  2120ی  حالی که در اوایل دهه

اما هنوز هم ورود به دانشگاه برای افرادی که  خاص در اختیارِ اقلیتی کوچک در آمده است 

 2.طبقاتیِ کارگرانِ یدی را دارند بسیار سخت است ی پیشینه

ی خود شعارِ  انهگرای شمارند. آنها با دیدگاه های نخبه می را مردودها  های گسترش دانشگا عده

به همین دلیل هم مقاله  "بیشتر یعنی بدتر. "کنند که:  می ، جان آزبورن، را تکرارنمایشنامه نویس

آخرین نخست وزیر محافظه کار، جان میجر، را به علت آغازِ فرآیندِ نویس راستگرا، پیتر هیچنس، 

ی کیفیتِ  ی مرگبارِ دیگری بر پیکره حمله ":کند می سرزنش با این عبارتها  هگسترش دانشگا

"آموزش.
در راستای عدالتِ ها  هکند که گسترشِ دانشگا می اما در مقابل ادعا نوین حزب کار دولتِ 3

استفاده از آموزشِ عالی و تحصیالتِ تکمیلی را دارند  پتانسیلتمامِ کسانی که  "اجتماعی است : 

ی عادالنه تر  باید فرصت استفاده از آن را داشته باشند. این یک اصل اساسی برای برپاییِ یک جامعه

"است. حرماناز فقر و است زیرا تحصیالت بهترین و قابل اعتماد ترین مسیر برای خروج 
4   

. تا گرایان کامال در اشتباه هستند گسترشِ آموزشِ عالی بی شک یک هدفِ ارزشمند است. نخبه

بنا بر هدف )سال  30تا  28درصد افراد  20وقتی که منابعِ مناسب مهیا است دلیلی وجود ندارد که 

بهره مند  این تجربهد و از مزایای و در واقع بیشتر از این تعداد هم به دانشگاه نرون (گذاری دولت

و ها  برابری فرصتهای رسمی در مورد  بیانیه آموزش عالی بسیار متفاوت است از نشوند. اما واقعیتِ

 عدالت اجتماعی.
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. شودمیبزرگ راهبری  کسب و کاردانشگاه های بریتانیا در واقع براساس اولویت های مورد نیاز 

ی  شرکت های بریتانیایی و خارجی را در زمینهابرتا نیازِ  شوندمیدر واقع بازسازی ها  هدانشگا

کماکان سود ده باقی ها  تحقیقات آکادمیک و همچنین کارگران ماهر تامین کنند تا این شرکت

مراکزِ سود دهی تبدیل شده اند که از موسساتِ تحقیقاتی به ها  هبمانند. در همین زمان دانشگا

 کنند. می دِ بریتانیای کبیر فراهمرا برای اقتصاارزی  مبادالت

ها کاهش ی منابع دانشجوزیرا سرانه ،افتد به صورت ارزان اتفاق می بر این اساس، گسترشِ دانشگاه

. شوند تا با هم رقابت کنند می تشویقها ها و آکادمیسینها و دپارتمانپیدا کرده است و دانشگاه

، بسیاری از دانشجویان را وادار کرده هاوام و شهریه سمت گذار از کمک های مالی به دانشجویان به

ی آمادگی برای یک زندگی بر اساس های زیادی کار کرده و  معاش خود را در راستاتا ساعت است

ی  ست که در این شرایط دانشجویانِ بالقوه که از پیشینهتعجب بر انگیز نی کار مزدی تامین کنند.

 از رفتن به دانشگاه دلسرد بشوند.برخوردار اند  خانوادگیِ فقیرتر

در سراسر جهان تحت فشار قرار گرفته ها  هاین تحوالت به هیچ وجه مختص انگلستان نیست. دانشگا

در آموزشِ عالی خود بخشی از  تعدیل ساختاریو این  مشابهی را انجام دهند تغییراتاند تا 

 تحت عنوان است که ی،هانسطح ج واقع در در تری، هی اقتصادی و سیاسیِ گسترد  پروسه

در جهان به همراه نخبگان بازار و رسانه از ها  . در عمل تمامی دولتشودشناخته می نئولیبرالیسم

توسط رونالد ریگان و مارگارت تاچر این تحوالت آغاز شد، آن را دنبال  2180  زمانی که در دهه

تحت منطق بازار در بیاورد و اعی را ی جنبه های زندگی اجتمتمام کوشد می کرده اند. نئولیبرالیسم

برای کسب سود در مالکیت  تواندکرده که میتبدیل  ییکوشد تا همه چیز را به کاال می همچنین

 رید و فروش شود.خ شخصی در بیاید و

دهد که  می شواهد به خوبی نشان "گوید : می همان طور که جغرافی دانِ رادیکال، دیوید هاروی،

ترمیم و بازسازی قدرت نخبگانِ  مرتبط است با های مختلف به انحا و درجه چرخش نئولیبرال
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"اقتصادی.
این این ترمیم قدرت طبقاتی باعث یک بازتوزیع گسترده از ثروت و درآمد به سمت  2

 نخبگان شده است.

خانوارها را بین درصد کل درآمد  2261امریکایی به طور میانگین  یک درصد باالییِ خانوارهای

کاهش یافت اما  2173درصد در سال  864تا ها  . سهم آنساختند می از آن خود 2140تا  2127

ی دهه  رسید. در همین حین از میانه 2002درصد در سال  2162نئولیبرالیسم تا  یک نسل ازپس از 

درصد کاهش یافته  22از کل درآمد به ها  درصدِ پایینیِ خانوار 10، سهم 2002تا سال  2170

در دوران حکومت تاچر به شدت افزایش یافت و تا دولت ها  در بریتانیا نابرابری در درآمد  2است.

  7هم در همان سطح تاریخی باقی مانده است. نوینحزب کار

در زمینه های مختلف  تعدیل ساختاری بزرگ مقیاسی با ،جا به جایی در ثروت و قدرتاین 

اساتید  .اندبودهوخیمی  این امر بسیار عواقبِ است.سر و کار داشته آموزشِ عالی  اجتماعی من جمله

و همچنین رفعِ  برای خود دانشدانش  ای فرصت پیگیری ه به طور فزایندهکارکنان دانشگادیگر و 

همچنین شاهد کاهش ها  نیاز های آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان را از دست داده اند. آن

های رسمی ادعانیز بوده اند. دانشجویان نیز علی رغم دستمزد های خود در مقایسه با سایر مشاغل 

کنند در واقع قربانیانِ تبعیتِ دانشگاه از  می اصلی کاالی آموزش معرفی یرا مصرف کنندهها  که آن

 اولویت های بازار هستند.

ی آموزشِ عالی مواجه شده است. در  در زمینه ایفزایندهخوشبختانه نئولیبرالیسم با مقاومت های 

دانشجویان در فرانسه و یونان با کمکِ اساتید دانشگاه و دیگر کارگران موفق شدند  2002ار سال به

انگیزی را شاهد  شگفت ی به ایندولت طرفدار بازار را ملغی کنند. در بریتانیا اتفاق "اصالحاتِ"تا 

 های درسیدست به بایکوت ارزیابی واحدسه ماه برای دریافت حقوق  نبودیم اما اساتید دانشگاه

کردند. این مبارزات، افق مقاومت جهانی علیه نئولیبرالیسم را گشود که در سیاتل و جنوا آغاز شده 

 بود.
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اما برای شکست دادن نئولیبرالیسم و جایگزینیِ آن با یک منطقِ دیگر، جنبش های اجتماعیِ 

ص کردنِ ماهیتِ دشمن و تواند با مشخ می دهد که می بزرگتری نیاز است. این جزوه تحلیلی را ارائه

کمک کند. این تحقیق نه تنها بر اعداد و ارقامِ ذکر شده بلکه بر ها  روشِ جنگ با آن، به این جنبش

تجربه شخصیِ من در تدریس در دانشگاه های بریتانیا به مدت بیش از ربعِ قرن استوار است که در 

 پرداخته ام.ها  بررسیِ آنطیِ این زمان شاهدِ تغییراتی بوده ام که در این جزوه به 

تمایلی نیست. من هرگز  آلیزه شدهایدهی  گذشتهسر نوستالژی  این تغییرات از ی من بهحملهاما 

مقابله با  آن سیستم دانشگاهیِ کوچک تر و انحصاری ترِ سال های اولیه باز گردم.که به  ندارم

ای باشد که واقعا به تمامیِ  ی کلی برای جامعه نئولیبرالیسم در آموزشِ عالی باید بخشی از مبارزه

دهد. از این رو چارچوب نظری من بر نقدِ  می افراد برای تحقق بخشیدن به خودشان فرصتی برابر

-می ئولیبرالیسم حاصلن ستوار است.  آن چه که در نهایتداری ا اقتصادیِ سرمایه نظاممارکس از 

از منطقِ سرمایه است. بنا بر این مبارزه برای دانشگاه های بهتر نمی تواند از شکل مشخصا نابی  کند

  علیه سرمایه داریِ جهانی جدا باشد. جنبش
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 "اقتصادِ دانش"نئولیبرالیسم و 

 

 شروع شد. 2117تا  2171دگرگونیِ حالِ حاضرِ دانشگاه های بریتانیا در دوران دولت محافظه کارِ 

نئولیبرالیِ آموزشِ عالی  تعدیل ساختاریبا این حال دولت حزب کارگر هم از صمیم قلب از 

که -ی وزنِ سنگینِ روش شخصی تونی بلر این موضوع تا بخشی بازتاب دهنده ده است.استقبال کر

است گذاری در یعنی فشار آوردن از طریق سی -شوداکنون نیز توسط گوردن براون ادامه داده می

راستای خصوصی سازی و کاالیی سازیِ قسمت هایی از بخش عمومی که حتی مارگارت تاچر هم 

ی نقش محوریِ آموزش در  این امر نتیجه اما باشد.ها را نداشت، می جرأتِ نزدیک شدن به آن

 نیز هست. نوینایدئولوژی و سیاست حزب کار

ی مقالهی دولتِ بلر  اولیه یکی از اسنادِ سیاست گذاریدانش است.  در اینجا اقتصادِ ی کلیدی نکته

( 2118دنیای رقابتیِ ما: ساختنِ اقتصادِ دانش محور)صنعت و تجارت بود با نامِ  دپارتماناز  سفیدی

صنعت و تجارت آماده دپارتمان که توسطِ پیتر مندلسن در دورانِ کوتاه و شرم آورِ حضورش در 

ی یکی از نیروهای اساسی که دنیای اقتصادِ  ورِ سابق نخست وزیر دربارهشده بود. چارلز لیدبیتر، مشا

 دهد: می برند توضیح می امروز را پیش

این نیرو سرمایه داری دانش محور است: حرکت به سمتِ ایده های جدید و 

که مصرف کنندگان خواهان  به محصوالت و خدمات تجاریها  تبدیل آن

، انتشار و بهره برداری از دانشِ جدید، موتور هستند. این فرآیندِ ایجادها  آن

باال رفتنِ استانداردِ زندگی و رشد اقتصادی است. این امر عمیقا به محرکِ 

ی ما نفوذ خواهد کرد و ما را به عنوان مصرف کننده و کارگر  زندگیِ همه

به اقتصاد جهانی پشت کنیم، باید از  قرار بودمشغول خواهد ساخت. اگر 

  8.گذشتیمگرِ اقتصادِ دانش هم میآفرینش رتِ عظیمِقد
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ای میانِ نخبگانِ سیاسی و اقتصادی معاصر در جهان تبدیل  ی اقتصادِ دانش در واقع به کلیشه ایده

 ای از ادعا های مختلف است: شده است که چکیده

 خدمات غیر مادیاز تولیدِ کاال های فیزیکی به  جا به جایی 

  شود، به عبارت دیگر به  می دانش محور  بیشتر در اقتصادِ حجمِ تولیدمتعاقبا تا بخشی

ها  علت استفاده از تکنیک های پیچیده در تولیدِ کاال و ایده هایی که برای بازاریابی آن

شود که تماما بر تحقیقاتِ کارگرانِ فوقِ ماهر استوار است، فروشِ محصوالت  می استفاده

 شود. می بیشتر

  نه به امکاناتِ مادی و  ایبه طرز فزاینده و اقتصاد های ملی ها موفقیتِ شرکتبنابراین

ی  و یا بیشتر اندوخته اند بلکه به سرمایهها  هتجهیزاتی که طیِ سالیانِ دراز مثال ده

-استفادهاستوار است. ها  نیروی کارِ آن تصوراتِانسانی آن ها، یعنی بر مهارت ها، دانش و 

 رای پاسخ گوییِ نیازهای بازار جهانی است که باعثبها  از این توانایی ی موفقیت آمیز

 منتفع شوند.ها  و تمامی کشورها  شود اشخاص، شرکت می

در آن بود.  معروف است بسیار مد روز 2که به حبابِ دات کامای  هبه خصوص در دورها  هاین اید

انه را به وجود رشد اقتصادی سریع در ایاالتِ متحده و افزایش قیمت سهام این باورِ سرخوشدوره 

تواند باعثِ حرکت  می ظهور کرده است که مبتنی بر فناوریِ اطالعات اقتصادِ جدیدِ یک آورد که

ی که در پایان شود. اما با وجود بحران ای سرشار از رفاهی بی داری جهانی به سمت آینده سرمایه

به اقتصادِ دانش کماکان ادامه ی حاضر اقتصادِ ایاالتِ متحده را تحت تاثیر قرار داد ایمان  آغاز دهه

جهان "نویسِ نیویورک تایمز، توماس فریدمن، به تازگی کتابی به نامِ  ستوندارد. به عنوان مثال، 

سال  کند که می منتشر کرد که بسیار موردِ ستایش واقع شد. در این کتاب او عنوان "مسطح است

پویایی،  نیروی "مطرح است که در آن  از جهانی سازی "جدید یک عصر تماما"به عنوان  2000

 " یکه این امر شکرانه "است کاری و رقابت جهانی هم اشخاص برای ی قدرت تازه کشف شده

                                                           
 کامپیوتری و ارتباطات اتفاق افتاد.صنایع که در بخش  2110در اواخر دهه یک حباب اقتصادی  - 2
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ی  ی جهانیِ فیبر نوری که همه افزارها یا تمامی اشکالِ برنامه های جدید، به همراه ایجاد شبکه نرم

"کرده است دیوار به دیوار ما را با هم همسایه
  باشد.می 1

داریِ جهانی که  ی گلگونِ سرمایه ی اول به نقد کشیدن چهره هدف من در این جزوه در وحله

ای  ایدئولوگ هایی نظیر لیدبیتر و فریدمن به تصویر کشیده اند، نیست. من این کار را در نوشته

ی اقتصادِ دانش  هی اید با این حال ارزش آن را دارد که به چند نکته در زمینه 20دیگر انجام داده ام.

به تولید خدمات باید با دقت فراوان به کار گرفته شود زیرا   اره کنم. اول این که ادعای گذاراش

-پیاند مثال گوشی های موبایل و ام بسیاری از تولیدات بزرگ اخیر در بازارها، کاال های مادی بوده

 .تری پلیر

ه به تولید و صادرات کاال های مادی تمایل ثانیا اقتصاد های موفق هنوز هم همان هایی هستند ک

ی آلمان در فایننشال تایمز توجه کنید  به این گزارش اخیر در بارهدارند و در آن پیشرفت کرده اند. 

هیچ کشورِ صنعتیِ دیگری نتوانسته است مانند آلمان از فرصت های فراهم آمده در اقتصاد  ":

میلیون نفر، که اغلب به صورت افرادی  80تشکل از جهانی استفاده کند. این اقتصادِ متوسطِ م

شوند، پس از پیشی گرفتن از ایاالت  می نگران و ریسک گریز و حساس به تغییر به تصویر کشیده

ی کاال را به خود  به صورت متمادی هر سال عنوان بزرگترین صادر کننده 2003متحده در سال 

"اختصاص داده است.
حفظ جایگاهش در تامینِ شبکه های تولید جهانی به ی شکرانهآلمان به 22

ساخت قطعات پیچیده، مانند چین که جایگاهی در مونتاژِ محصوالتِ نهایی برای خود ی  وسیله

 ای موفق تبدیل شده است. دست و پا کرده است، به صادرکننده

برد  می ری مزمن رنجموفقیت در صادرات لزوما به امینتِ شغلی و رفاه منجر نمی شود. آلمان از بیکا

دهد. بسیار تعجب بر  می درصد نیروی کار کشور را تشکیل 20که در حال حاضر چیزی در حدود 

ی آسیا، بحران بیکاری در این قاره هم رو به  انگیزتر است که بدانیم بر اساس اعالمِ بانکِ توسعه

 ی آسیا گزارش ک توسعهرشد است. فایننشال تایمز به نقل از افضل علی، اقتصاددانِ ارشدِ بان

 دهد: می
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در  سرعت کم اشتغال زایی در کشور هایی که نرخ رشد باالیی دارند

رسد و تا  می میلیارد نفر 267که کل جمعیت نیروی کار آن به ای  همنطق

میلیون نفر دیگر در این منطقه وارد بازار کار خواهند  242ی آینده  دهه

ا کسانی که اشتغال ناقص دارند میلیون بیکار و ی 200باعث ایجاد  شد،

 ..شده است.

در منطقه، مانند هنگ  جدیدا صنعتی شدهدر حالی که اقتصاد های 

با نیاز  "شغلِ خوب"کنگ، کره جنوبی و سنگاپور موفق شده اند بسیاری 

، باقی کشور ها، به داشته باشندبه مهارت باال و همچنین با دستمزد باال 

ی  خورده اند. اگرچه منطقه در زمینهخصوص در جنوب آسیا شکست 

ی به گفته ی گذشته پیشرفت هایی داشته است، کاهش فقر در دو دهه

دالر در  2میلیارد نفر در آسیا هنوز با درآمد کمتر از  261تقریبا  این بانک

کردن کار ناتوانند یا اگر کار  پیداکه این افراد یا در  کنند می روز زندگی

 بسیار کم است.پیدا کنند درآمدشان 

که " ی بیش از حدِ جهانیِ نیروی کار عرضه"بانک اعالم کرده است این 

اقتصادِ جهان  یکپارچه شدن رو به رشد چین، هند و روسیه باناشی از 

هم ها  شده است زیرا شرکت "رو به پایین کورس"است منجر به یک 

 .کنندرا دنبال می رقابت "تعصبی ایدئولوژیک"اغلب به صورت 

 ارتشِ"موفقیتِ آسیا دیر یا زود با فشار  "آقای علی هشدار داده است:

که به صورت  "ی عظیم کارگرانی بدون شغل یا با اشتغال ناقصذخیره

گردند تا زنده  می تر از استانداردپایینمدام دنبال شغل های با درآمد 

 "گیرد. می بمانند، تحت الشعاء قرار
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، بانکِ 2180ی  شود. در دهه می تر در چین ایجاد اشتغال بسیار سخت

دهد به ازای افزایشِ  می ای انجام داده است که نشان ی آسیا مطالعه توسعه

درصدی داشته است  2درصدی رشد اقتصادی، اشتغال زایی افزایشی  3

درصد رشد اقتصادی، اشتغال زایی  8ی بعد به ازای  در حالی که در دهه

 به همان میزان افزایش داشته است.

بسیار نا امید کننده است خصوصا  رسمی  نرخِ رشدِ اشتغال در بخش

با قرار داد هایی  سرمایه بر است و کارگرانها  که تولید در آن هایی بخش

 که شرایط کاری مناسب و همچنین امنیت شغلی را بیشتر تضمین

  22کنند، مشغول به کار هستند. می

ی موفق، هیچ لزومی ندارد که ارتباطی بین رقابت و شود حتی در اقتصاد ها می بنابر این مشاهده

سودآوری یا به عبارتی میزان موفقیت از یک طرف و رفاه کارگران و فقرا از طرف دیگر بر قرار باشد. 

داری بر کارِ  داریِ نئولیبرال به کارگرانِ ماهر نیاز دارد ولی از طرفِ دیگر این شکل سرمایه سرمایه

استوار است در اقتصاد های ثروت مندِ شمالی و هم جنوبِ جهانی  زد پایینکارگرانِ با دستم وسیعِ

ها هستند و برخی از آن بدون امنیتِ شغلی و یا با امنیت شغلی بسیار پایینها  که بسیاری از آن

 .باشندی میغیر قانون مهاجرین

را نادیده گرفته اند. ها  اما تردید های بزرگتری هم وجود دارد که ایدئولوگ های اقتصادِ دانش آن

بنا به دالیلی که این دالیل در  توانند رشد کنند و یا ناموفق باشند ها می و تمامی بخشها  شرکت

چنان که رونقِ اقتصادی  دهند هستند.ها انجام میچه آنبهترین حالت تنها تا قسمتی مرتبط با آن

سرمایه گذاری در بخش های فناوریِ باعث تشویق سرمایه گذاران به  2110ی   جدید در اواخرِ دهه

این  معقولبازپرداخت  یبینانههر گونه توقع واقع اطالعات و صنایعِ ارتباطی به میزانِ بسیار بیشتر از

 میلیون مایل فیبر نوری در ایاالت متحده کار گذاری شد. مقداری که 31به عنوان مثال صنایع شد. 

  23ور زد.ی زمین را د بار کره 2222توان با آن  می
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ادی دارد، این سرمایه گذاری بیش از حد در آن زمان، که در تاریخ سرمایه داری مشابه های زی

راه  فناوریِ اطالعات و ارتباطات منجر به یک صنعتِ ورشکسته شد. امروزه بسیاری از شرکت های

مانندِ صنایعِ کنند در حالی که اقتصاد های قدیمی  می هنوز با اثراتِ رکود دست و پنجه نرم دور

نفت و گاز و فوالد و معدن با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای مواد خام هنوز موفق هستند. این 

ی گذشته قضیه کامال برعکس  به سادگی در تئوریِ اقتصادِ دانش نمی گنجند. اما در دهه هابنگاه

این حقیقت است  یدهندهببازتااین  کرد.ی اول به اوج گیری این تئوری کمک میو در وحلهبود 

آن نه قابل  عواقبکورکورانه است که  فرایندیک رقابت که سرمایه داری بر رقابت استوار است و 

 قابل پیش بینی. -یلصتا هیچ سطحی از تف- کنترل است و نه

بلکه توسط روسای  ت نیز وجود دارد که نه تنها توسط طرفدارانِ اقتصادِ دانشابی دیگری از رق جنبه

یا چیزی شبیه  "تعالیمرکزِ جهانیِ "شان تبدیل به یک  کنند که دانشگاه می وقتی اعالمها  هدانشگا

 هرشود. رقابت هم به برنده و هم به بازنده احتیاج دارد.  می به این شده است، نادیده گرفته

منظر آید؟ از  ها می هسرِ بازند د در نتیجه چه بالییشو "تعالیمرکزِ جهانیِ "د نمی توان ی هدانشگا

گیرند یا به طور کل از کسب و کار بیرون رانده تحت تملک دیگری قرار می ها یارقابت اقتصادی آن

ممکن شکست  ها هدانشگا در مورد شوند و ممکن است کارگرانشان شغل خود را از دست بدهند.می

و در  ی از منابعکمتر سهم معنی به ما این)البته هنوز(ا باشدها دانشگاه نیست به معنای تعطیلیِ

 نتیجه شرایطِ بدتر برای کارکنان و دانشجویان است. 

اگرچه ایدئولوژیِ اقتصادِ دانش تصویری جانب دارانه و خوش آب و رنگ از واقعیتِ موجود را نشان 

ک رقابتِ جهانی ی عصرِ . عصر حاضرِ سرمایه داریِدهد می دهد اما بخشی از حقیقت را نیز بازتاب

ی  به وسیلهها  همنفرد تحت فشارِ روزافزونی برای کاهشِ هزین هایشرکتشدیدِ بین المللی است. 

ساعت است، تمایل به  24وری از کارگران خود قرار دارند. از آن جایی که یک روز تنها  افزایشِ بهره

شود. در  می رفته اقناعی سرمایه گذاری در تکنولوژی های پیش وری، بیشتر به وسیله افزایشِ بهره

نتیجه سرمایه گذاری در تحقیقات و پیشرفت و آموزشِ کارگرانِ فوقِ ماهر که بتوانند تکنولوژیِ 

 جدید را راهبری کنند الزم است.
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وری و قدرتِ  دائما بهره هایی کهشود، اقتصاد می احساس هادر تمامی اقتصادین منطق رقابت هم

ی  کنند. شبحِ چین و هند، اقتصاد های جدیدِ کم هزینه می مقایسهرقابتیِ خود را با سایر رقبا 

را وادار به جستجو برای افزایشِ ها  شود تا آن می توامان بر سرِ روسا و کارگران نگه داشته شرقی،

این منطقِ رقابت عمیقا به  به این معنی است کهوری کند. نئولیبرالیسم در آموزشِ عالی  بهره

کند تا مطمئن  می بینیم این منطق کمک می نفوذ کرده است. همان طور که ها هسازوکار دانشگا

کنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه  می تعدادِ بیشتری دانشجو تربیتها  هباشیم که دانشگا

  دهند. می ی کمتری انجام قدر که بتوانند با هزینه
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 دانش برای سود  دهیِجهت

 

د از بایما انگلستان بوده است. اما  کارنوین در هنگام تصدی امور دری رمز حزب ریاکاری کلمه

در واقع یک  صداقت دولت در مورد بیان مقاصدش در باب آموزش عالی قدردانی کنیم. گی وگشوده

 دارد که: می سند سیاسیی مهم از خزانه داریِ گردون براون اعالم

فزایش تولید ثروت ی کلیدی برای ا در بریتانیا نکتهدهیِ نوآوری جهت

ی آینده شاهد  خواهد در دهه می کشور در آینده است. اگر اقتصاد بریتانیا

 بایست بیشتر از گذشته در پایگاه می وری و اشتغال باشد، رشد در بهره

را به صورتِ موثر تری به  خود سرمایه گذاری کند و این دانش دانش

منتقل کند. بلند  و کسب و کار نوآوری های خدماتِ عمومی سمتِ

در بخش خصوصی و بخش های غیر شرکایش  به همراهِپروازیِ دولت 

دانش در اقتصادِ جهانی تبدیل انتفاعی برای آن است که بریتانیا به قطب 

ی اکتشافاتِ مهمِ علمی و  نه تنها در زمینه شود و آن هم با شهرتی

ش به سمت تکنولوژیکی بلکه به عنوانِ رهبرِ جهان در هدایت این دان

  24تولید و خدمات.

ی تحقیقات در بخش عمومی مهیا  خزانه داری موقعیتِ مناسبی را برای سرمایه گذاری در زمینه

کند که این تحقیقات نباید فقط برای افزایش دانش برای خود دانش باشد.  می کرده است اما تاکید

 نیاز است: "سب به اقتصادن بیشتری از جانب مراکزِ تحقیقاتی پاسخ گوییِ"از این رو به 

با نیازهای در حالِ تکامل اقتصاد باید از رشد  یتحقیقات پایگاهائتالفِ بهتر 

تشویقِ شرکت های  از خالل و نوآوریکسب و کار  توسعه و تحقیقاتِ

در  بریتانیا شرکت های متوسط در حمایت از گذاری چندملیتی به سرمایه

به سمت بهتر شدن در رسته ا ه ی آن راستای بهبود تحقیقات و توسعه
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بنیان از  تکنولوژی ایجاد بخش های جدید خاصِ صنعتی خود و حمایت از

  22.بپردازند های جدیدشرکترشد سریعِ طریق ایجاد و 

هستند،  "تحقیقاتی پایگاه"مهم ترین بخش ها  هاز آن جایی که دانشگا

تبعیت کنند. این  "نیاز های در حالِ تکاملِ اقتصاد"باید بسیار محکم از 

آموزش و  دبیرصراحتا توسط چارلز کالرک،  2003اهداف در سال 

پیشرفت بهتر در  "سه هدف اصلی خود را  از پرورش، اعالم شد. او یکی

  22اعالم کرد. "کردنِ دانش برای تولیدِ ثروتجهت دهی 

المبرت، سردبیر سابقِ فایننشال تایمز و مدیرِکلِ فعلیِ  ریچارد ستای همین تالش هابراون در را

و کسب ها  هکنفدراسیونِ صنعتی بریتانیا را مامور کرد تا راه های جدیدی برای بهبود ارتباطِ دانشگا

داشت که وری در انگلستان قرار  در پشت این ماموریت نگرانیِ براون برای افزایشِ بهرهو کار بیابد. 

 داری بود. ی سرمایه پیشرفته هایاقتصادپایین تر از سایر  به شدت در آن زمان

که سرمایه گذاریِ بریتانیا در بخش تحقیقات و توسعه که کلیدِ  این واقعیت را برجسته کردالمبرت 

مجموع هزینه های  2182در  "وری است نسبت به سایر کشورها کاهش یافته است:  بهبودِ بهره

به جز آلمان بیشتر بود.  هفتدیگر اعضای صنعتی پیشرو جیتانیا در بخش تحقیقات و توسعه از بری

از  "بود. در رقابتکانادا  بااز آلمان، ایاالتِ متحده، فرانسه و ژاپن عقب تر افتاده بود و تنها  2111تا 

ی تحقیقات و توسعه تنها در بخش های محدودی  طرف دیگر حجم سرمایه گذاریِ بریتانیا در زمینه

مقداری پائین تر از "، هوافضا و منحصر شده است مانندِ ساختِ داروهای خاص، بیوتکنولوژی، دفاع

ر و خدماتِ افزا متوسطِ جهانی در سایر بخش های بزرگ نظیر الکترونیک، شیمی، مهندسی، نرم

"فناوری اطالعات.
27  

است  صدهکند که بیشتر از یک  می داریِ بریتانیا را بیشتر روشن این طرح، مختصاتِ عمومیِ سرمایه

برد. بخش هایی که  می که از مشکالتِ مزمنِ ناشی از کمبودِ سرمایه گذاری در تولیدِ صنعتی رنج

قوی  کماکانهای صنعتیِ بریتانیاییِ شرکت جزیی از تحقیقات و توسعه روی آن متمرکز است 
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واقع شخصیت جهانی دارند و نسبت به در ها  تمامِ این شرکت "دهد:  می هستند. اما المبرت هشدار

توانند  میها  بنابر این آن "ی گذشته، پیوند های کمرنگ ترِ فکری و فرهنگی با بریتانیا دارند.دهه

به خارج از بریتانیا انتقال دهند زیرا شرکت های  ایندهبه طرز فزای ی خود را فرآیند تحقیق و توسعه

 متمرکز کنند. شانی کلیدیت های خود را در نزدیکیِ بازارهااصوال تمایل دارند فعالی تیفراملی

ن کند. از آغاز قر می گسترده تری در چگونگی انجام تحقیق و توسعه اشاره تغییراما المبرت به 

رگ تمایل داشته اند که تحقیقات را در آزمایشگاه های خود انجام بیستم به این سو، شرکت های بز

این امر  بدهند، برای مثال در صنعتِ شیمیِ آلمان و همچنین آزمایشگاه های بل در ایاالتِ متحده

است. حاال تولیدات به قدری پیچیده اند که کند. اما امروزه این امر در حال تغییر صدق می

وسیعی از تکنولوژی های مختلف دارد که یک شرکت به تنهایی قادر به  ی تحقیقات نیاز به گستره

نیست. رقابتِ فزاینده حتی شرکت های بزرگ را مجبور کرده است که هزینه های خود ها  تامین آن

کاهش دهند و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی خود را  "اصلی"را با تمرکز بر روی فعالیت های 

این امر منجر به این شده است که محققانِ را کاهش دهند. در نهایت ها  ی آن تعطیل و یا بودجه

رانِ دا ی سرمایه چک خود را با سرمایهمنفرد آزادیِ عملِ بیشتری داشته باشند و یا حتی شرکت کو

 ریسک پذیر تاسیس کنند. 

 مبرت نشانال بسیار حیاتی است.وری و قدرتِ رقابت  بهره برای بهبودتحقیق و توسعه  کماکاناما  

 را به دوش بکشند:ها  شرکتبارِ کهالت و دولت است که ها  هی دانشگا دهد که این وظیفه می

بالقوه برای ها  هدر دورانی که همه چیز در حالِ تغییر است، دانشگا

همکاری با کسب و کار مورد توجه هستند. محققینِ دانشگاهیِ خوب در 

ی  زمینه هایها از کرانه شبکه های جهانی مشغول به کار هستند. آن

مراکزِ تحقیقاتی  بر خالفِ اطالع دارند. جهان شان در سرتاسرتخصصی

به طور مداوم با تزریق ها  ه، آزمایشگاه های دانشگاعمومی و شرکتی
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استعدادِ جدید به عنوانِ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد محققانِ با 

 21.شود می به روزو یا استاد 

 ، هنری چسبرو عنوانآکادمیسین امریکاییِ کسب و کار همان طور که

کند، ثروتی که آزمایشگاه های شرکت های مختلف به واسطه  می

تولید کرده اند به احتمالِ زیاد در آینده قابلِ  2120ی  شان از دهه نوآوری

ای گذر کرده  از تحقیقاتِ پایهها  هتکرار نیست. به این خاطر که آزمایشگا

ای که تولیدِ نوآوری را در بیست سالِ آینده به عهده  اند. در نتیجه هسته

و ها  دولت .به جایِ دیگری از جامعه منتقل شود بایدداشته است 

باید این عدم تعادل را درست کنند. سیستمِ دانشگاهی باید ها  هدانشگا

یاز دارد که در همکاری با دانشگاه، محلِ اکتشافاتِ اساسی باشد و صنعت ن

این اکتشافات را با روشِ تجاریِ مناسبی به تولیداتی نوآورانه و سودآور 

  20تبدیل کند.

تغییر برای بریتانیا بسیار مهم است زیرا در این جا نتایجِ  "کند که  می عالوه بر این المبرت بیان

خیر. با  کسب و کارللی را دارند ولی تحقیقات تحقیقاتِ دانشگاهی تواناییِ رقابت در سطح بین الم

ین گیرد تا از طریقِ ا می بریتانیا قرارکسب و کار یک مدیریتِ صحیح فرصت های کافی در اختیارِ 

"[ قدرتِ رقابتی خود را باال ببرد.همکاری ]بین دانشگاه و تجارت
 الملیبینبر اساسِ شاخص های  22

ی دوم یا سوم را در جهان در اختیار  رتبه به طور کلی بریتانیا، دانشگاه های عملکردمتختلفی برای 

که بسیار باالتر ، (ی اول هستند طور مداوم در رتبهدر حالی که دانشگاه های امریکایی به )دارند 

به همین علت است که دانشگاه باید به کمکِ  22باشند.های بریتانیایی میرتبه بندی جهانی بنگاه

 صنعت بیاید.

 تشکیالت اقتصادیی متناقض وجود دارد. بر اساسِ تئوریِ نئولیبرالی،  جا چند نکته در این

ت های خصوصی سازیِ دولتِ حزب خصوصی بسیار مطلوب است. این اصل اساس و بنیادِ سیاس
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وقتی که بحث به  اما داد که بر حوزه های بهداشت و آموزش اعمال شد. می را تشکیل کارنوین

وصی با چهره صاست، شرکت های خ حیاتیرقابت کردن بسیار  برای رسد، که می تحقیق و توسعه

و فراتر از آن از ها  هکنند و از دانشگا می هایی خندان سرمایه گذاریِ بلند مدتِ خود را متوفق

 انتظار دارند که این نقش را به عهده بگیرند.ها  دولت

ت. دولت بر سالمتِ اقتصاد استوار است تعجب بر انگیز نیسخیلی این امر  یمارکسیست یک منظرِاز 

ی فعالیت هایش را به هر نحوی فراهم کند. در یک  کند تا منابع مورد نیاز آن برای ادامه می و تالش

ارتقاء سودآوری و  از طریقکنند  می کسانی که دولت را راهبری این امر به ی سرمایه داری جامعه

 به انجان این کار . اگر دولت موفقرساندمنفعتی می ،که بر اقتصاد تسلط دارند هاییبنگاهرشدِ 

ی خود  سرمایه کنند برای مثال از طریق خارج کردنمیآن  اقدام به تنبیه هاگاه این بنگاهآن نشود،

تر شده و نرخ مبادالت ارزی به پایین رانده در نتیجه قرض کردن پول برای دولت گران. از کشور

 شود.می

برای مقابله با این خروج  ،که ه شدبلر و براون به این نتیجه رسیدنوینِ  حزب کاردر دولت های 

 مانندهای بزرگ پیروی کند. وکار کسببایست کورکورانه از منویاتِ  می سرمایه از کشور، دولت

هایی توسط دولت شود که به طور کل به سود  تواند منجر به انجام فعالیت ، این امر میگذشته

ی بسیار باالی انجام آن را در خود  ها به طور منفرد توان پرداخت هزینه ولی آنداران بوده  سرمایه

ی اول قرن بیستم دولت اقداماتی انجام داد تا مطمئن  چرا در نیمهدهد که  می این نشان دیدند. نمی

و در نتیجه کارآمد و  شود که نیروهای کار و فرزندانشان از سالمت و آموزشِ کافی بهره مند هستند

 گوش به فرمان هستند.

دست به تعدیل ساختاری زده است  ، دولتر نوینتحت حاکمیتِ محافظه کاران و همچنین حزبِ کا

 اند و خصوصی سازی شدهاند، بلکه آب رفته و تا جایی که ممکن است  تدارکات رفاهی از بین نرفته–

تر قدرتمندس، زندانها و خدماتِ امنیتیِ مسلح، پلی های سرکوبگر دولت یعنی نیروهای بخش

های خصوصی اختصاص داده است. آنچه که در آموزشِ  تر ساختنِ بنگاه رقابتیو منابع را به  -اند شده
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 خواهد سهم کلِ سرمایه گذاری می از این دست اقدامات است. دولت مثالیافتد هم  می عالی اتفاق

به حدود  2002درصدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی در سال  2682در بخشِ تحقیقات و توسعه را از  بریتانیا

-2برساند. برای این کار تحقیقاتِ عمومی که بعد از تورم در سال های  2024درصد در سالِ  262

 درصد بوده است، باید افزایش پیدا کند. 268نرخ آن در سال چیزی در حدودِ  2007-8تا  2004

ارزشمند است صرف ها  است تا در تحقیقاتی که از نظر خود آن داده نشدهها  هاما این پول به دانشگا

دانش برای تولیدِ ثروت دهی جهت "شود بلکه برعکس این همان طور که دیده ایم، هدف دولت 

نه تنها ها  هدانشگا "دهد:  می منطقِ رقابت و سود. لیدبیتر این امر را کامال توضیحمطابق با  "است

-نوآوری در اقتصاد بکه هایی برای شتحقیق باشند بلکه باید به قطبتحصیل و  باید مراکزی برای

باید ها  هد. دانشگاکمک کنن هاها از دانشگاهی شرکتهای محلی تبدیل شده و برای مثال به استفاده

"تبدیل شوند. معادنِ رو بازِ  اقتصادِ دانشبه 
ی جالبی است زیرا استخراجِ بیش از  این استعاره 24

کنند، زیان آور است. در  می هم برای محیط زیست و هم برای کسانی که در آن کارحدِ معادن 

 بسیار جلو رفته است. پیشاپیش ی زوال در دانشگاه های بریتانیا حقیقت این پروسه

به را ها  هی شصت، دانشگا در تمامِ این مطالب طنزی تاریخی نهفته است. دانشجویانِ رادیکالِ دهه

به ستند که این کارشان خوا می و خصوصی سازی بدل کرده اند و در عین حالی اشرافیت  نوک قله

 سخن "ارتباط"هردو از زبانِ  محافظه کاران و حزب کار نوین 22ی مرتبط شود.وسیع تر اجتماعی

به خاطرِ منافع و اولویت های دیگری شأنِ آکادمیکِ دانشگاه را تقبیح کرده اند. ها  گویند. آن می

بندِ  در طی فرایندی از و تغییر شکل دهدخواست دانشگاه را  می ی شصت یِ دههجنبشِ دانشجوی

 ایتبعهخواهد آن را به صورتِ سیستماتیک به  می امروز کسب و کارداری آزاد کند. دولت و  سرمایه

 از سرمایه داری بدل کند.
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 "معدنِ دانشگاه"استخراج از 

 

نئولیبرالیِ آموزشِ عالی در بریتانیا به مدت بیشتر از بیست سال ادامه داشته است.  تعدیل ساختاری

به عنوان بخشی از ها  هی دانشگا آغاز شد. بودجهها  هکاهشِ هزین مشقِاین فرآیند در دولت تاچر با 

ت های عمومی پایین نگه داشته شد. اما در دول برای کاهشِ هزینهکاران تالش های وسیعِ محافظه

 های میجر و بلر تاکید بر گسترش دانشگاه با هزینه های پایین بود.

 "واحدِ منابع"های بوروکرات چه آکادمیسینآنشود که  می ی این واقعیت نمایان این مسئله در آینه

به طور مداوم کاهش داشته  نامند، میدهد می یا میزان پولی که دولت به هر دانشجو اختصاص

ها مجبورند افزایش یافته است زیرا آن وری کارکنانِ دانشگاه است که بهره است. این بدین معنی

سالِ پیش به  30در  بپردازند.ایر خدمات س برای تعداد روبه رشدی از دانشجویان به ارایهِ تدریس و

دانشجو رسیده  22کرد ولی امروزه این عدد به  می دانشجو تدریس 1طور متوسط هر استاد به 

به خصوص در دانشگاه  22درصد افزایش داشته است. 220وری به میزانِ  دیگر بهرهاست به عبارت 

 اظافه باراین به دانشگاه تبدیل شدند.(  2112مراکزِ فنی و کالج هایی که در سال )های جدید 

نفره  200الی  200بسیار فراتر از عدد یاد شده است و حتی به دانشجویانِ سالِ اول در گروه های 

 شود. می تدریس

متوسطِ  2002تا  2182ی  در بازهدستمزدِ نسبیِ کارکنانِ دانشگاه کاهش یافته است.  ،هم زمان

درصد با احتسابِ تورم افزایش داشته است. در همان دوره دستمزدِ  2762 کار غیر یدی درآمدها

برای درصد با احتسابِ تورم افزایش داشته است و  262مربیانِ درجه ب در دانشگاه های قدیمی 

. از 2درصد بوده است 762در دانشگاه های جدید  در مقیاس مدرسین سنیور رتبه ششدانشگاهیانِ 

درصد،  262برای کارکنانِ دانشگاه ها  متوسطِ واقعیِ درآمد 2003آوریلِ به  شوندهختمی  دهه یابتدا

                                                           
آموزشی انگلستان معنای   بندی استفاده شده در بخش فوق در سیستم بندی و رتبه تمامی انواع درجه - 2

 خاصی دارند و مطابق با آنها در ایران تفکیک به خصوصی وجود ندارد.
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درصد و  2262پزشکان  درصد، برای 2263درصد، برای معلمینِ دبیرستان  2262برای حسابداران 

  27درصد افزایش داشته است. 3262تا  برای مدیران و کارمندان عالیرتبه

شود. یکی از مهمترینِ آنها  می از راه های دیگری نیز اعمال کارکنان دانشگاهوری بر  فشارِ بهره

این  اجرا شد. 2182ارزیابیِ تحقیقات است که اولین بار در دورانِ حکومتِ محافظه کاران در 

به  2008بود و بعدی در  2002شود )آخرین بار در  می نامنظم اجرا اندکی ند در فواصلِ زمانیِفرآی

تحقیقاتیِ کشور را  هانهادو ها  هکوشد کیفیتِ تحقیقاتِ انجام شده در دانشگا می رسد(  و می اتمام

 ارزیابی کند.

ی آن  ی برای تعیینِ بودجها ی بدست آمده توسط هر دانشکده یا موسسه در این ارزیابی، پایه رتبه

 پولی رادانشکده یا موسسه است. شورای عالیِ آموزشیِ انگلستان و همتایانش در سراسرِ بریتانیا، 

آموزشِ عالی سرشار از کلمات )دهند. می اختصاص هارا به آن هادانشگاه "متناسب با کیفیتِ"

بزرگترین منبعِ مالی برای تحقیقاتِ اختصاری و زبانِ بروکراتیکِ پوچ و تو خالی است.( این 

تواناییِ آن را داشته باشند که به عنوانِ چیزی ها  هدانشگا برای اینکهاست و این بودجه ها  هدانشگا

 "برای  منبعِ اصلیِ دیگرِ سیستمِ دولتی). حیاتی است آموزشی عمل کنندصرفا فراتر از موسساتِ 

شود که آن هم کمک های  می دولتیِ تحقیقات تامین از تحقیقات توسطِ شورای "پشتیبانیِ دوگانه

 دهد.( می مالیِ خود را به پروژه های خاصی اختصاص

دهد. اساتیدِ دانشگاه استخدام  می منطقِ نئولیبرالیسم را بازتاب میزان زیادیارزیابیِ تحقیقات به 

برای انجامِ تحقیقات ها  دو پنجمِ دستمزدِ آن)شده اند تا در کنارِ تدریس، تحقیق نیز انجام بدهند. 

با صنعت نیاز به یک  مقایسهشود؟ در  می چگونه محاسبهها  وریِ آن در نظر گرفته شده است.( بهره

خروجیِ فیزیکی وجود دارد که قابلِ اندازه گیری باشد. خروجیِ بدیهیِ اساتیدِ دانشگاه، مقاالتِ 

و یا مقاالتِ منتشره کمکی  در ها  کتاب است. اما بدیهی است که شمردنِ تعدادِها  ی آن منتشر شده

حت است که صفحاتِ زیادی را با نوشتنِ مهمالت سیاه کرد. بنابر این راستا نمی کند زیرا بسیار را

به عنوانِ همکارِ نظارتی به کمکِ اعضای هیأت علمی که کارِ همکارانِ خود  "ارزیابیِ تحقیقات "این
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را ارائه بدهد که  "فاکتورِ خروجیِ تحقیق"بایست چهار  می آیند. هر استادی می کنند، می را بررسی

)که اکثرا در ایاالت  "ترازِ اول"گیرد. به عنوانِ مثال آیا این مقاالت در مجالتِ  می موردِ قضاوت قرار

 شوند( به چاپ رسیده اند یا خیر. می متحده منتشر

است که سرشار از بی امور  تبدیل شدهارزیابیِ تحقیقات به فرآیندی زمان بر و هزینه گیر 

برند تا اساتیدِ به اصطالح  می را به کارها  نواع ترفنداها  هاست. به عنوان مثال دانشگا غیرعقالنی

بنابر این برخی از  آورد محروم کنند. می را پایینها  ی آن را از انتشار کتاب هایی که رتبه "نامولد"

ند تا از فرآیندِ ارزیابیِ تحقیق در امان باشند. این کن می امضا "فقط تدریس "اساتید قرارداد های 

امر از بسیاری جهات شبیه دستوراتِ بروکراتیکِ پوچِ اتحاد شوروی برای اقتصاد است. از آنجایی که 

مجبورند که ها  وابسته است، آنها  ی ارزیابیِ تحقیقِ آن به رتبهها  هی دانشگا مقدارِ عظیمی از بودجه

استالینیستی که  مدیران تشکیالت اقتصادید را اعالم کنند، درست مانند مراتب سر سپردگی خو

 کردند تا برنامه ریزانِ مرکزی را فریب بدهند. می تالش

 2008شود در سال  می که پیشبینی)نه های فرآیندِ ارزیابیِ تحقیقات یدر پاسخ به شکایات علیه هز

اعالم کرد که دولت  2002ن براون در مارس میلیون پوند داشته باشد.( گردو 42ای بالغ بر  هزینه

 برمبنا مولفه های متریک  QRیبودجهصِ بازخوانی اولیه و تختصی ی ارائه بخش بنا دارد تا با حذفِ

)اهدافِ کمی، مثال موفقیتِ موسسه در جذبِ درآمد از شورای تحقیقات(، این فرآیند را ساده تر 

 کند. 

که  علوم انسانیهنر و . مثال رشته های کندتقویت میود را نامعقول سیستمِ موج موضوع وجوه این

بینند. تمامی این تشکیالت تنها  می درآمدی از شورای تحقیقات کسب نمی کنند به شدت آسیب

شایان  مثالی از راه هایی است که یک ایدئولوژی که بر بازارِ آزاد استوار است چگونه به افزایشِ

مطالبِ تدریس شده در دانشگاه هم توسطِ دهد.  می مشروعیتها  هکنترلِ دولت بر دانشگا توجه

ی استاندارد های  شود درست مانندِ کاری که اداره می آژانسِ ارزیابیِ کیفی بازرسی و نظارت

 دهد. می انجامها  آموزشی و مهارتِ کودکان در دبستان
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تر داده است و از بسیاری جهات بدیر ا عمیقا تغی، آموزشِ عالیِ بریتانیا رفرآیندِ ارزیابیِ تحقیقات

ی  تنها به عملکرد دانشگاهیان محدود شده است، در دورهای  هکرده است. ارزیابی به طورِ فزایند

شوند: چهار  می به عنوانِ مثال، تمامی تحقیقات با توجه به معیار های زیر رتبه بندی 2008ارزیابیِ 

ه: به معنیِ ممتاز بودنِ بین المللی، دو ستاره: به ستاره: به معنیِ کیفیتِ برتر در جهان، سه ستار

معنیِ به رسمیت شناخته شده در جهان و یک ستاره: به معنیِ به رسمیت شناخته شده در سطح 

ی پاین آمدن در  از آن جایی که هزینه 21ندارد: فراموشش کنید.ای  هکشور و تحقیقی که هیچ ستار

ادعا های گزاف وشند تا هر چه بیشتر کارکنان خود را با ک می بندی بسیار زیاد است، موسسات رتبه

 در رتبه های باالتری قرار دهند.ها  ی جایگاهِ بین المللیِ )یا شاید هم بینِ کهکشانی( آن در باره

بوده است. هر ها  هارزیابیِ تحقیقات، فرآیندِ کلیدی در نهادینه کردنِ منطقِ رقابت در دانشگا

اش به هرچه بهتر ظاهر شدن در فرآیندِ ارزیابیِ تحقیقات  ندازِ شغلیا داند که چشم می استادی

دهد که وقتِ خود را نه به تدریس و همکاری  می ی باالیی به هر استاد وابسته است. این امر انگیزه

کوشند تا با بردنِ کمک  می با سایرِ اساتید بلکه در تحقیقاتِ شخصیِ خود سپری کند. اساتید

، خود را از زیرِ بارِ تدریس و همچنین حکومت در بیاورند. و وقتی موفق به این های پژوهشی هزینه

یارِ کارشناسی ارشد یا  توسطِ یک استادِ جایگزین و یا یک تدریسها  شوند، تدریسِ درسِ آن می کار

  شود. می دکتری انجام

 .کند می کمکها  هاین یکی از فشار هایی است که به هرچه سلسله مراتبی تر شدنِ ماهیتِ دانشگا

است. برای باالبردنِ رتبه در ارزیابیِ ها  ای یکی از شناخته شده ترینِ این فشار سیستمِ ستاره

ی جهانی را جذب کنند.  این  کنند تا محققینِ شناخته شده می با هم رقابتها  هتحقیقات، دانشگا

ر یا کمتر یا قرار داد های بدون ی استخدامِ محققین موثر است مثال حقوقِ اضافه ت در نحوهها  هستار

 "لیگِ برترِ"مراتبی است که در آن   ی این امر یک نظامِ سلسله تدریس و پستِ مدیریتی. نتیجه

 که حقوقِ کمتری "معمولی"ی کثیرِ اساتیدِ  اساتیدِ بزرگ در صدر قرار دارد و پس از آن توده

که  ،ایین شمارِ رو به رشدِ اساتیدِ جایگزینکنند در وسط قرار دارد و در پ می گیرند و بیشتر کار می
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قرار  کمک با ،کوشند دوره خود را تمام کنند می دانشجوهای دکتری هستند کهها  بسیاری از آن

 گیرند. می قرار ،داد های کوتاه مدت و ساعتی

است. هم رواج پیدا کرده ها  هاما از طرفی ای سلسله مراتب نه تنها در بین اساتید بلکه بین دانشگا

درصد از کلِ  28الی  20پانزده دانشگاهِ انگلیسی  2002تا  2000کند که در سال  می المبرت اشاره

ی متناسب با کیفیتِ شورای عالیِ آموزشیِ انگلستان، کمک هزینه های  بودجه)ی  منابعِ سه گانه

شی را به ی تحقیقاتِ صنعتی و قرارداد ها( کمک هزینه های پژوه شورای تحقیقات و کمک هزینه

ی یاد شده بهره  ی سه گانه که از تمامیِ بودجهها  هخود اختصاص داده اند.  ده نمونه از این دانشگا

برده اند، عبارت اند از: آکسفورد، کمبریج، کالجِ دانشگاهیِ انگلستان، کالجِ سلطنتی، کالجِ پادشاهیِ 

  30.دانشگاهِ شفیلد و داشگاهِ ساثهمپتونلندن، دانشگاهِ منچستر، دانشگاهِ بیرمنگهام، دانشگاهِ لیدز، 

ندارند که بر امرِ تدریس تمرکز ای  هی تحقیقاتیِ کافی نمی گیرند، چار دانشگاه هایی که بودجه

کمی از موسسات، بخشِ نسبتا وقتی تعدادِ  فعلی اجتناب ناپذیر است:کنند. این تقسیمِ کار در نظامِ 

ی اساتیدِ پاره وقت در  به عالوه)دهند، بقیه  می اختصاصی تحقیقاتی را به خود  ی بودجه عمده

بایست بارِ مسئولیتِ تدریس به تعدادِ روزافزونِ دانشجویان را به دوش  می همان دانشگاه های برتر(

 بکشند.

اگرچه دانشگاه های انگلستان همیشه با وجودِ آکسبریج در صدر، سلسله مراتب را تجربه کرده اند 

و به خصوص ارزیابیِ تحقیقات، این سلسله مراتب را تقویت و بازسازی  درکل سیاستِ دولتاما 

ستاره  2طبقه بندی کرد که  2تا  2ارزیابیِ تحقیقات موسسات را از  2002کرده اند. در سال 

موسساتی که در این )ستاره 2بود پس از اتمامِ ارزیابی، دولت سطح جدیدی به نام ها  باالترینِ آن

را  ها ی دریافتی آن ستاره شده بودند.(  ابداع کرد و میزان بودجه 2تبه بندیِ پیشین رتبه بندی و ر

ستاره پس از تورم ثابت ماند و باقی موسسات  2اضافه کرد. دریافتیِ دانشکده های   به طور حقیقی

ی برخکاهش یافت. در واقع دولت زمین بازی را به نفعِ ها  آن حقیقیِبا توجه به تورم، دریافتیِ 

 و آموزشِ عالی توضیح العمرمادامج، وزیرِ وقتِ وزاتِ آموزشِ موسسات عوض کرد. مارگارت ها
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خواستیم که بودجه را اول بر موسساتِ در سطحِ بین المللی متمرکز کنیم و سپس  می ما "دهد:  می

"، بپردازیم.دهندی از خود نشان میرشدن دسته از موسسات که حرکت رو به به آ
32  

ی  دهد که این بودجه می ی بریتانیا انجام شده است نشان که توسطِ انجمنِ فلسفهای  همطالع

ی  میلیون پوند ارزشِ بودجه 20تنها  2002-7تحقیقاتی به چه شکل متمرکز شده است. در سال 

 متناسب با کیفیتی بود که به دانشکده های فلسفه به شکلِ زیر تعلق گرفت:

تادِ فعال پوند به ازای هر اس 33234 2*

 در تحقیق

 دانشکده 2

پوند به ازای هر استادِ فعال  22271 2

 در تحقیق

 دانشکده 22

پوند به ازای هر استادِ فعال  8220 4

 در تحقیق

 دانشکده 20

 دانشکده 22 هیچ 4زیر 

 

ی تحقیقاتی به این شکل را این گونه  تخصیصِ بودجه علتِی آموزشِ عالی  آینده مقاله سفید 

 دهد: می توضیح

دهد که باقی کشور ها، مثل آلمان،  می ی بین المللی نشان یک مقایسه

ی  که در آن تحقیقات و جوایزِ ناشی از رتبه)هلند و ایاالتِ متحده 

 سال محدود 4ی  موسسه با سابقه 2200مورد از  200تحقیقات به 

 شود.(، تحقیقاتِ خود را در دانشگاه های معدودی متمرکز کرده اند. می

ی تحقیقاتیِ خود را صرفِ ساختِ  همچنین دولتِ چین بنا دارد تا بودجه

ی تکنولوژیِ ملی  در سطحِ جهانی کند و در هند یک موسسهده دانشگاهِ 

دهد که ما نیاز  می با پنج شعبه در سطح کشور وجود دارد. این نشان
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 یتعداداریم در سیستمِ تحقیقاتیِ خود تجدیدِ نظر کنیم تا مطمئن شویم 

 32توانند با بهترین های جهان رقابت کنند. می موسسه داریم که

شود که باالتر از هرجا از طرف چین وهند وارد می مثلِ همیشه باز این تهدیدِ رقابتِ بین المللی

ی  . منطقِ این سیاستِ متمرکز سازیِ بودجهشوداستفاده می تعدیل ساختاری حبرای توجی

موسساتِ "تحقیقاتی ساختنِ سیستمِ دانشگاهیِ مشابهی با ایاالتِ متحده است که در آن اقلیتی از 

وجود دارند. همچنین تعدادِ نسبتا زیادی دانشگاه وجود دارد که در آن تحقیقات  "در سطح جهانی

 هاییدر قعر این رده بندی هم کالج یس است و همچنینبر امرِ تدرها  شود ولی تمرکز آن می انجام

ای را به دانشجویانِ فقیرِ  که عمدتا دوره های فنی و حرفه هستندالج های آمریکایی ک معادلِ

این سلسله مراتبِ موسساتِ آموزشی به بازتولیدِ نابرابری  کنند. می برخاسته از طبقه کارگر تدریس

 کند. می ، کمکاندیر در سیستمِ مدارس نیز وجود داشتهفراگ به صورتِ پیشاپیش های طبقاتی که

گیرد. چه در سطحِ  می ی دوم بعد از تحقیق قرار نتیجتا در دانشگاه های بریتانیا تدریس در رتبه

 فردی و چه در سطحِ سازمانی، موفقیت و پاداش های مربوط به آن به عملکردِ پژوهشی مربوط

ولوژیِ فراگیرِ امروزی که دانشجویان را به مثابه قابل با این ایدئمر ممکن است در تشود. این ا می

ی تحصیلی آزادی دارند، متناقض به نظر برسد اما  کند که هنگامِ انتخابِ رشته می خریدارانی نگاه

آموزشِ عالی در طیِ بیست سالِ گذشته است. نفوذِ آژانسِ  تعدیل ساختاری گریزناپذیرِ  این نتیجه

گیرد امکانِ یک نظارتِ دولتیِ  می که مشروعیتِ خود را از ایدئولوژیِ مصرف گرایی ارزیابیِ کیفی

 ویژگی های بنیادینِ سیستم را تغییر نمی دهند.ها  کند اما آن می را مهیاها  هبیشتر بر دانشگا

کوچک کردنِ هرچه بیشترِ رشته های دانشگاهی  در اولویت بندی باتدریس  اولویتِ پایین بودن

شود. این امر بر کاهشِ دوره های دانشگاهی به دوره هایی یکنواخت و قابلِ تعویض که به  می تقویت

خود را بسازند، تاثیر  ی دانشگاهی دورهاخذ کنند و  راها  آنتوانند  می آل دانشجویان صورتِ ایده

ین است که قربانیانِ اصلیِ این تغییرات دانشجویان هستند. بدترین اثر این تغییرات اداشته است. 

شوند به خصوص وقتی که  می ی تحصیلی خود محروم دانشجویان از هرگونه انسجامِ فکری در دوره
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شوند  می ای آمریکایی اجرا هفته 22ترکیبی از سیستمِ سه ترمیِ قرونِ وسطایی با سیستمِ ترم های 

 جویانهفته های آموزشِ واقعی است که دانشی وجودِ تمایل برای کاهشِ  که نشان دهنده

 گذرانند. می

 "دانشگاهِ تحقیقاتی"ی شکست خوردن در راه ساخت  مشکلِ دیگرِ این سیستم این است که هزینه

ی تحقیقاتی را به  بسیار باال است. موسساتی که به هر دلیل موفق نمی شوند مقدارِ معینی از بودجه

د تجربه خواهند کرد. خونسبی خود اختصاص بدهند احتماال کاهشِ شدیدی را در قدرتِ رقابتِ 

شود خودش هزینه های خودش  می شود که موسسه مجبور می اولین لغزش و یا ضعف منجر به این

ی کارکنان به یک  را تامین کند و در نهایت با کاهشِ استخدام، نبودِ درآمدِ پژوهشی، تضعیفِ روحیه

 شود. می تبدیل "فقط تدریس"ی  موسسه

ی خود را تا  وری و قدرتِ رقابتِ موسسه ای قوی دارند تا بهره انگیزه، ها بنابراین مدیرانِ دانشگاه

 برجسته ای متشکل از اساتیدِ . چند سالِ قبل من در جلسهجایی که امکان دارد، افزایش دهند

 گفته است که بریتانیا تنها dsدانشگاه شرکت داشتم که در آن گزارش شد که یکی از مشاورین 

در سطحِ جهانی که تواناییِ رقابت با دانشگاه های برترِ آمریکایی را دارند،  تواند از شش دانشگاهِ می

تحقیق "دانشگاهِ  21شود تا معاونانِ  می تنها به این دلیل مطرحها  حمایت کند. این قبیل پیشگویی

باشد آن دانشگاهی ها  را به تکاپو وادارد تا هرکدام بکوشند دانشگاهِ مطبوعِ آن گروهِ راسلدر  "بنیان

منطقِ رقابت را ها  کند. این چنین نگرانی می را کسبها  ی موردِ نیاز برای دریافتِ کمک که رتبه

 عمیقا در آموزشِ عالی رسوخ داده است.

ی باالیی که دانشجویانِ  کند. شهریه می این منطق در بخش های دیگری به جز تحقیقات نیز عمل

ها  هی قدرتمندی به دانشگا پردازند، انگیزه می اروپا( ی اتباعِ کشور های خارج از اتحادیه)خارجی 

ی دانشجویانِ خارجی منبعِ حیاتیِ دانشگاه هایی است که با  دهد. شهریه ها می برای جذب آن

دانشجوی خارجی در دانشگاه های  227000بیش از  2004-2کسری بودجه مواجه اند. در سال 
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ی زیادی بزرگترین منبع که با فاصله)کشورهای چین  از بیشترشان کرده اند که می بریتانیا تحصیل

 33.، ایاالتِ متحده، هند، مالزی و هنگ کنگ بوده اند(باشدمی

ی اقتصادِ لندن و مرکز مطالعاتِ شرقی و آفریقایی به صورتِ غیر معمول تا یک سومِ درآمد  مدرسه

دانشگاه های جدید که  کنند ولی بسیاری از می های خود را از طریق دانشجویانِ خارجی کسب

اما دانشگاه  34ی تحقیقاتیِ زیادی ندارند در جذبِ دانشجویانِ خارجی بسیار فعال بوده اند. بودجه

های بریتانیایی از طرف دیگر با همتایانِ دیگرِ خود در سراسر جهان به ویژه کشورهای انگلیسی زبان 

 کنند. می ب دانشجویانِ خارجی رقابتنظیر ایاالتِ متحده، استرالیا و نیوزلند، نیز بر سر جذ

نیست مثال تغییرِ سیاست ها  وابسته شده اند که تحتِ کنترل آن هاییفاکتوربه ها  هاز این رو دانشگا

بحران های اقتصادیِ جهانی ، (سپتامبر شروع شد 22ی مهمی که از  مسئله)های مهاجرتی دولت 

 را درگیر کرد( و گسترشِ سیستم های دانشگاهیِشرقِ آسیا  10ی  در اواخر دهه هک مثال بحرانی)

ها  هی بزرگِ دانشجویانِ خارجی هستند، مانند چین. هرچه قدر که دانشگا عظیمی که تامین کننده

از ها  زنند، آسیب پذیریِ آن می برای جذبِ دانشجویانِ بین المللی خود را بیشتر به بازارِ جهانی گره

 .شود می نوساناتِ این بازار بیشتر

و کارکنانی که قابلیتِ ها  هطلبد. خالص شدن از دستِ دانشکد می منطقِ رقابت، مدریتی متمرکز را

و ها  و کارکنان داشتن، با بحثها  هوری باال از باقی دانشکد رقابت ندارند و در عین حال انتظار بهره

متمرکز شود که  تصمیم گیری های دموکراتیک ممکمن نیست. قدرت باید در دستانِ مدیرانِ برتری

کار را دارند. این روند به خوبی در دانشگاه  ثابت کرده اند قابلیتِ اجرای سیاست های الزم بر نیروی

 است. پیشرفت کردههای بریتانیا 

که ممکن  گذاری شده است،با تاکید شدیدی بر سیستمِ کالجی نشانهسنتِ دانشگاهی در این کشور 

شمندان و وسطاییِ دانشگاه، به عنوانِ مجتمعی از دان ی قرون است قدمتِ آن حتی به ایده

ی دانشگاه  ی اداره هیچ دلیلی بر احساسی کردن قضیه وجود ندارد. ایدهپژوهشگران، بازگردد. البته 

ده است مثال دانشگاهیان، توسطِ بسیاری از موسساتِ ممتاز تثبیت ش توسط به صورت اشتراکی
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تفتیش عقاید و سستی و مستی هم مجاز است. ها  ت در آندر بدترین حال که آکسفورد و کمبریج

به این معنی است که دانشگاهیان تا حدی از کالجی  تر سیستمسیستمِ دانشگاهی و به طور کلی اما

 مند هستند. کنترل بر شرایطِ کاری خود بهره

 میان قدرت در بازتوزیعبه ها  هنئولیبرالیِ دانشگا تعدیل ساختاریخیلی متفاوت است. واقعیت اما 

ظهور کرده اند تا سیاست های جدید را  متمایز منجر شده است. گروهی از نخبگانِ مدیریتیها  آن

اعضای ارشد هیأت علمی هستند و بقیه نیز افرادی از بخش ها  پیاده سازی کنند. برخی از آن

 رت هایمیان چرت و پنمایشِ پاورپوینت هایی در با که خصوصی هستند کسب و کارعمومی و 

خودشان ها  آن ها را یک شوخی در نظر گرفت زیراآن اما نمی توان  کنند می ی اقتصاد هیاهو مدرسه

کنند اما نه بر اساس ارزش های فکری بلکه بر اساسِ  می همان کسانی هستند که تصمیمات را اتخاذ

خط  مدیران نوعیبه ها  هروسای هیئت علمی دانشگا جایی کهاز آن. ماحصل ملموس نهایی کار

شورای آموزشِ عالیِ  ،شوند تا اهداف سیاست گذاریی شده توسط مدیران ارشد می لتبدی تولید

را اجرا کنند، پس این الگو به نوعی  ی آموزش و مهارت انگلستان، آژانسِ ارزیابیِ کیفی و اداره

 بازتولید سلسله مراتب است.

است.  کسب و کار اداره روش بر مبنی ها هدانشگا طرح ریزیروسه نشانگرِ سیاست دولت در این پ

ساختار های خود را ها  هبسیاری از دانشگا"ای دارد:  توجه ویژهها  هگزارشِ المبرت به مدیریتِ دانشگا

ی  نتیجهکنند.  می را به اساتید و مدیرانِ اجرایی تفویضها  هکنند. و اختیاراتِ کمیت می سازماندهیباز

پیروی کنند و ها  باید از آنها  همدیریتی پویا تر است. باقی دانشگاو ها  اتخاذِ تصمیم تسریعآن 

 کند: می بر نقشِ معاونانِ دانشگاه تاکید ویژهالمبرت به  "را از این بخش وام بگیرند.ها  بهترین روش

و مهارت های مدیریتیِ معاونانِ دانشگاه بیشتر از هر کس دیگر ها  هدیدگا

کند.  نقش معاونانِ  می انشگاه را مشخصی د ساختار و موفقیت های آینده

هر زمانِ دیگری شبیه به مدیر عامل  دانشگاه در حال حاضر بیشتر از

پوند در سال بازگشتِ مالی دارد. چالشِ ها  ای است که میلیون پروژه
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پایدار و  ها و استراتژی های دانشگاه و همچنین پیاده سازیِ برنامه توسعه

در ی نیاز به یک رهبریِ استراتژیک و مدبرانه های مالبلند مدت و برنامه

 32دارد.کنار رهبریِ آموزشی 

شد  می است که مدام توسط تونی بلر به آن استناد "رهبری"از ایدئولوژیِ  اینسخهاین در حقیقت 

 استفاده بافیاز میلیاردر هایی نظیر بیل گیتس و وارن  قهرمان  ساختنِ ایو به صورت گسترده تر بر

 شود که ابهت و جالل و جبروتی که معاونانِ دانشگاه برای خود قائل می از این رو معلومشد.  می

ی اول به خاطرِ حرص و طمعِ  کنند در وهله می که دریافت نجومیشوند و همچنین حقوقِ  می

دهند که اگر معاونان اکنون  می را بازتاب گسترده تری منطقِ نئولیبرالی ها شخصی ایشان نیست. آن

کند، باید با وی مانند  می ادارهنند که دانشگاه را مانند یک کسب و کار ما می د یک مدیر عاملمانن

 یک مدیر عامل رفتار شود و حقوقی مشابه دریافت کند.

ی اختالف بر  در دوره دادندتوضیح می این حقیقت را نیز اینگونهدانشگاه و خودِ معاونان  کاگزاران

پوند در سال  228000وم شده که حقوق میانگینِ رئیسِ دانشگاه به معل 2002سرِ دستمزد در سالِ 

معاونِ دانشگاه  33درصد نسبت به سه سال پیش افزایش داشته است. حقوقِ  22و  رسیده است

پوند در سال  200000معاون بیشتر از  33نفر از این  28 که بیشتر از حقوقِ نخست وزیر است.

معاونینِ دانشگاه  "و کالج های بریتانیا اعالم کرده است:ها  هدانشگا انجمنِ کارفرمایانِ .درآمد دارند

های  بسته"و  "چند میلیون پوندی دارند.ی های پیچیدهتی به عنوانِ مدیرِ ارشدِ سازمانشغلِ سخ

ی اهمیتِ جذب، حفظ و قدردانی از تالش های  گیرد نشان دهنده می تعلقها  تشویقی که به آن

"است. اد کافی برای پیشترفتِ هر بخشیتجربه و استعد افرادِ با پشتکار و
دقیقا از هین استدالل  32

شود. مثال حقوقِ یک مدیرعاملِ ارشد در  می افزایشِ ناپسندِ حقوقِ برخی افراد استفاده حبرای توجی

برابرِ دستمزدِ متوسط در سال  2382به  2172برابرِ دستمزدِ متوسط در سال  47ایاالتِ متحده از 

رسیده است افزایشی که از رشدِ سود و رشدِ قیمتِ سهامِ شرکت هم در همین دوره زمانی  2111

 37بیشتر بوده است.
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تری نیز  اداره نمی شوند بلکه مجبور هستند که همکاریِ نزدیک کسب و کارتنها مانند ها  هاما دانشگا

حمایت  دولتِ حزبِ کار نوین المبرت که توسطِداشته باشند. همان طور که دیدیم گزارشِ ها  با آن

 تحقیقاتی را انجامها  هنامد. دانشگا می "انتقالِ دانش"شده است، تاکیدِ زیادی بر امری دارد که آن را 

ی بینِ  منفعت برساند. رابطهها  دهند که مستقیما برای شرکت های تجاری کارآمد باشد و به آن می

دهد. از  می د. این امر به شکل های مختلف رخشو می و بخشِ خصوصی به شدت ترویجها  هدانشگا

ی مشاوره  شود. درخواستِ ارائه می قرارداد های تحقیقاتی پیشنهادها  هبه دانشگاها  طرفِ شرکت

شود و نهایتا دانشگاه و بخش  می شود. قرارداد هایی برای پروژه های بلند مدت بسته می مطرح

برداری  سازوکاری تجاری برای بهرهها  ند. شرکتآی می خصوصی به شکل شعبه هایی از یکدیگر در

 کنند. می هرچه بیشتر از اکتشافات دانشگاه را پیاده

را اجرا کرده است که از جانبِ صندوقِ  "جریانِ سومِ بودجه  " دولتها  برای پشتیبانی از این فعالیت

 "شود. شورای آموزشِ عالیِ انگلستان اعالم کرده است که  میمالی  نوآوری در آموزشِ عالی تامین

ما به دنبال این هستیم که استعداد های موجود در برخی از موسساتِ آموزشِ عالی را کشف کنیم 

شان پس از  اولویتِ دوم بهفعالیت های جریانِ سوم  بتوانند از طریق تبدیل کردنتا این موسسات 

"وری و رشدِ اقتصادی ایفا کنند. بهره تدریس، نقشِ موثر تری در بهبودِ
ی نیمه ادبی به  این بیانیه 38

کار کنند و یا انجامِ تحقیقاتِ موردِ  کسب و کار،مجبور اند برای ها  هاین معنی است که برخی دانشگا

 را جایگزینِ روندِ تحقیقاتی خود کنند.ها  نظرِ شرکت

کند که  می منظم گزارش های اقتصادی منتشرانگلستان به صورتِ  شورای آموزشِ عالیِحال دیگر 

 در فایننشال تایمز منتشر شد: 2002در جوالی ها  آخرینِ آن

 شوند می ترزیرک کسب و کاردانشگاه های بریتانیایی از لحاظ 

درصد  218به میزانِ  2003-4تا سال ها  هو توافق نامها  تعدادِ مجوز

یبی از معامالتِ مجوز، رسیده است. ترک 2222افزایش داشته و به عدد 

از فعالیت ها  ای و سایر درآمد قرارداد های تحقیق و درآمدهای مشاوره
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کمک  2003-4میلیارد پوند به اقتصاد کشور در سال  2های دیگر حدود 

 کرده است.

در ثبت اختراعاتِ خود بسیار موفق تر شده اند، آدریان دی، ها  هدانشگا

 "گوید: می آموزشِ عالی انگلستان کارمندِ بخشِ سیاست گذاریِ شورای

و ها  های جدید برای دانشگا پنج سال پیش، تجاری سازیِ تکنولوژی واژه

شوند بدون  2تقطیعباید ها  شد که شرکت می هر کسی بود که به او گفته

اما امروزه ما شاهدِ شرکت  آنکه بدانند باید با این اجزا جدا شده چه کنند.

"های کمتر ولی با کیفیتِ بیشتر هستیم.
31 

شده اند. همچنین در جوالی سودآورِ تبدیل  کسب و کارهای جداشده به  تقطیعبرخی شرکت های 

های سلطنتی، که توسطِ کالجِ سلطنتی تاسیس شده است، به اولین شرکتِ  شرکتِ نوآوری، 2002

شود تبدیل شد و واردِ بازار شد. این شرکت با  می یک دانشگاه ادارهانتقالِ تکنولوژی که توسط 

یک  40میلیون پوند کسب کرد. 22درصد سهام خود به موسساتِ مالی درآمدی بالغ بر  24فروش 

به فایننشال تایمز گفت که  "های تکنولوژیِ پیشرفته به شرکت های سودآور تبدیلِ ایده"متخصصِ 

بسته اند و حقِ ها  رترِ تحقیقاتی بریتانیا قرارداد های بلند مدت با شرکتبسیاری از دانشگاه های ب"

ده  "واگذار کرده اند.ها  دسترسی به اکتشافات و نوآوری های خود را طی دو سالِ آینده به آن

ی امالکِ فکری برای  شرکت های تجاری کننده "را بسته اند و ها  این قرارداد پیشاپیشموسسه 

"، به تقال افتاده اند.با سی دانشگاهِ برترِ باقی مانده رقبا، قبل از سایربستنِ قرارداد، 
42 

 

  

                                                           
2 - spin outها به بنگاهی دیگر  هر یک از آنهایی از یک بنگاه از آن و تبدیل  : به معنای جدا شدن بخش

 باشد. می
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  و امنیت زدایی پرولتریزه کردن

 

انگیزی هم وضعیتِ دانشجویان و هم کارکنانِ  به شکل غمها  هنئولیبرالیِ دانشگا تعدیل ساختاری

و  "پرولتریزه کردن"خالصه کرد،  ن در دو کلمهتوا می دانشگاه را تغییر داده است. این تغییرات را

انگیز به نظر برسند ولی واقیعت های اقتصادی و  . این کلمات ممکن است رعب"امنیت زدایی"

ی تقلیل یافتن به کارگرِ  ، پروسهپرولتریزه کردن انگیز تر است.  بسیار رعبها  اجتماعیِ پشتِ آن

، خود تحتِ قدرتِ مدیریتی در کار ادنِاست که به فروشِ نیروی کارِ خود در بازار و قرارد مزدی

آید و  می متکی است. امنیت زدایی شرایطی است که به علتِ افزایشِ تعدادِ کارگران به وجود

کنند و مجبور اند به مشاغلِ فصلی،  می کارگران در عصرِ نئولیبرالی همیشه روی مرزِ بیکاری حرکت

 .تن بدهندها  وقت و یا ترکیبی از این موقت و پاره

به خاطر ها  شدند. آن می دسته بندی صاحب امتیازی کارکنانی  به طور سنتی، دانشگاهیان در رده

از اختیاراتِ وسیعی ها  شان، حقوق های نسبتا باال و وضعیتِ مناسبی داشتند. همچنین آن تخصص

م توانستد وقت خود را مدیریت کنند و تصمی ها می مند بودند، آن ی کاری خود بهره در حیطه

بگیرند که چه زمانی برای تدریس مناسب تر است، چیزی که برای یک حقوق بگیر بسیار نامعمول 

 کردند، تقویت می ی دانشگاه ایفا در اداره دانشگاهیاناست. این حسِ خاص بودن با نقشی که اغلب 

افع من همگی این ایده که دانشگاه اجتماعی از افراد است که مادیی  شد. این شرایط، پایه می

دارند را فراهم کرد. بازتاب این امر در دانشگاه های قدیمی مشهود است به صورتی که مشترکی 

 ی صنفی. پندارد، نه یک اتحادیه می حرفه ایرا یک انجمنِ  انجمنِ مدرسینِ دانشگاه خود

و از وقتی که به از اواخرِ قرنِ نوزدهم به این طرف ها  هدهد که دانشگا می این وضعیتِ خاص نشان

اند تبدیل شده، کردند می به اقلیتِ کوچکی از مردانِ جوان تدریس کماکان تنهاموسساتی مدرن که 

ی  بریج به باز سازیِ اشرافیتِ گذشته در الیه های باالییِ طبقه. آکسکنند می چه نقشی را بازی

به ها  هند و باقی دانشگاپرداز می ی امپراطوریِ جهانی نیاز است متوسطِ متخصص که برای اداره
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تربیتِ محققین و متخصصینی که برای اقتصادِ صنعتیِ سرمایه داریِ مدرن و همچنین گسترشِ 

 .وزشی مورد نیاز است، اشتغال داشته و اساسا به همین دلیل پدید آمدند.خودِ نظامِ آم

 آموزشِ عالی تاکیدی  که بر توسعه 2123سیستم که حتی از گزارشِ لرد رابینز در  یوجه نخبگانه

 . هالسیِ جامعه شناس کهد که مانند ا.اچگذار می ، بر این امر صحهکند، جان سالم به در برد می

مستقل باشد و حق دارد که از منابعِ مالیِ  ی امورِ داخلیِ خود ارد در ادارهدانشگاه حق د "گوید: می

 "پارلمانی بهره ببرد.وکراتیک دمی خود توسطِ یک مکانیسم دولتیِ فارغ از نظارت های  جامعه

 ،بود 2181تا  2121از ها  هی دولتیِ دانشگا ی کمک های مالیِ دانشگاه که مسئولِ بودجه کمیته

و ضامنی اجرایی برای فعالیت های دانشگاها  کرد می و دولت عملها  همانند پلی میان دانشگا"

"بود.ها  و همچنین مانعی بر سر کنترلِ دولتی آن (تدریس و تحقیق)
42 

دهد که توسطِ انجمنِ  می کاتور وار از جهان بینیِ دانشگاهیانِ سنتی ارائهیلسی تنها تصویری کاراه

دانشگاهیان درگیرِ دستمزد، ساعتِ کار وشرایطِ آن نیستند.  "شد: می مدرسینِ دانشگاه بر آن تاکید

اکره، مصالحه و حکمیت نیستند. ی صنفی هستند و تابعِ سازوکارِ مذ فاقدِ کارفرما، اتحادیهها  آن

اشتغال  شغلکنند و به یک  می را دنبال حرفهیک ها  کنند نه دستمزد. آن می پاداش دریافتها  آن

"ندارند.
43 

ی بیست و پنج سالِ گذشته به کلی این تصور را در هم شکسته است. حقوقِ دانشگاهیان کم  تجربه

متوسطِ  2128-1تا کاهش یافته است. در سال و بیش در شرایطِ واقعی دچارِ رکود شده و نسب

این رقم به  2122-7بود. در سالِ  صنعت تولیدیبرابرِ درآمدِ متوسط در  367حقوقِ دانشگاهیان 

همان طور که دیده ایم سختی  44برابر کاهش یافت. 2624به  2188-1برابر رسید و در سال  262

بایست به تعدادِ بیشتری دانشجو تدریس کنند و وظایفِ  می کار چند برابر شده است زیرا آنان

ی روشِ به شدت متمرکزِ جدیدی که  به واسطهها  بیشتری را بر عهده بگیرند. بسیاری از آن اجرایی

شورای آموزشِ ی دانشگاه پیش گرفته اند، تحتِ فشار قرار گرفته اند.  آن برای اداره عواملدولت و 

کمیسیونِ کمک های مالی به دانشگاه شد برخالفِ آن کمیسیون تنها  عالیِ انگلستان که جایگزینِ
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برای ای  هیک ابزار برای سیاست های دولت است. تحت هدایت های این شورا، تحقیقات به مسابق

شده است. پیشرفتِ روش های مدیریتی در سازماندهی،  تبدیل ی ارزیابیِ تحقیقِ بهتر کسبِ رتبه

ل از اساتید و اعضای هیأت علمی به گروه های کوچک تری از قدرت را از کمیته های متشک

 معاونان منتقل کرده است.

 "دانشگاه های تحقیقاتی"یکسان نیست. گروه کوچکی از  ی این بخشالبته شرایط در همه جا

توانند  می گروه راسل و چند دانشگاه انگشت شمار دیگر( اوضاع بهتری دارند و اساتیدِ مشهور که)

بندند. عالوه بر  می زیابیِ تحقیقِ خوب کسب کنند، هر جا که بخواهند قرار داد های خوبیی ار رتبه

کارکنانِ عادی زیاد نسبت به سایر محیط های کار هنوز حد فاصلِ بینِ مدیرت و ها  هاین در دانشکد

 نیز هستند. "همکار"، هستند "مدیران خط تولید"همان طور که ها  هسای دانشکدئوواضح نیست. ر

ی صنفی  تواند سردرگمیِ زیادی ایجاد کند مثال همین امر که برخی از مدیران عضو اتحادیه می این

 نیز هستند.

ی  گذشتهی کمتری نسبت به  از طرفِ دیگر دانشگاهیان در دانشگاه های جدید از شرایطِ ویژه

ی افزایشِ زمانِ . به عنوان مثال دعوا براهمتایانِ خود در دانشگاه های قدیمی برخوردار هستند

ی آن ها، انجمنِ  نیست. این امر به توضیح این که چرا اتحادیهای  هموضوعِ تازها  تحقیقات برای آن

ملیِ معلمان در آموزشِ عالی و تحصیالتِ تکمیلی، از یک سنتِ ستیزه جویانه در اتحادیه گری 

 کند. می کند و تمایل دارد که از سمتِ چپ رهبری شود، کمک می پیروی

ی  ، پاول مکنی، این اتحادیه مواضعِ سیاسیِ مستحکمی به ویژه در مسئلهدر دورانِ دبیرکلِ سابق

 ی این حقیقت تقویت به وسیله هاسنتپایانِ ائتالفِ جنگ و اتحاد علیه فاشیسم اتخاذ کرد. این 

که در  . بخشیعالی را نیز متشکل کند های آموزشِکالجشد که اتحادیه توانسته بود مدرسانِ  می

با شدت و خشونت تحتِ سازماندهیِ مجددِ نئولیبرالی قرار گرفته بود و به تبع آن  2110ی  دهه

 اوضاعی وخیم تر از باقیِ بخش های آموزشی داشت.
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پرولتریزه کردنِ "لسی ابا وجود این تفاوت ها، روند کلی کامال مشخص است و آن به قول ه

"تدریجی مشاغلِ دانشگاهی
دانشگاه به کارگرانِ روزمزدِ متخصص تقلیل داده شده  است. اساتیدِ 42

اند. این روند در دگرگونیِ آگاهیِ اساتید مشهود است مخصوصا در آن دسته از اساتیدی که در 

، زمانی که هنوز تصورِ دانشگاه به عنوانِ یک شگاه های قدیمی و طی دهه های هفتاد و هشتادندا

ما " آگاهیِاز این گسترده تر  42.کار خود را آغاز کرده اند ود،هنوز کمی به واقعیت نزدیک ب اجتماع

شود. همراه با  می یی است که اغلب به تلخی و اما واقعی میان دولت و مدریتِ  دانشگاه بیان"و آنها

گیرد. اغلبِ  می گراییِ اصیل نیز در دانشگاه های قدیمی اوج این تغییرات در ذهنیات، یک اتحادیه

انجمنِ مدریسن سی انجام شده در بخشِ صنعت در انتخابات های اخیر توسطِ فعالیت های سیا

صورت گرفته است که این  انجمن ملی معلمانِ آموزشِ عالی و تحصیالت تکمیلیبه همراه  دانشگاه

 انجامید.ها  و کالجها  هی جدیدِ دانشگا به تاسیس اتحادیه 2002نهایتا در اولِ ژوئن ها  فعالیت

ی پرولتریزه شدن از وخیم شدنِ اوضاعِ مدرسین دانشگاه بسیار فرا تر رفته است.  اما پروسه

به تعداد زیادِ کارکنان با قرار داد های کوتاه مدت متکی شده اند. ای  هبه طور فزایندها  هدانشگا

ش رو شوند و برخی دیگر هم بخ می گاه استخدامبه عنوان محقق یا مسئول آزمایشها  بعضی از آن

گرایشی قوی برای جایگزینیِ الگوی دانشگاه های  .گیرند می از کارِ تدریس را به عهده به رشدی

 وجود دارد که در این الگو واحدِ درسی توسطِ یک استادِ بنام ارائهها  هبرترِ آمریکایی در بین دانشگا

و کالس ها  ر سمیناردهد ولی عملِ اصلی تدریس د می را انجامها  شود و این استاد سخن رانی می

ی دانشجویانِ کارشناسیِ ارشد و یا دکتریِ استاد مذکور به عنوانِ تدریس یار  های آموزشی به عهده

 و یا مدرسینِ حق التدریس است.

کمک هزینه های تحقیقاتیِ دکتری بسیار محدود شده است. این به این معنی است که دانشجویانِ 

شان بیابند. یک منبعِ بدیهی برای این  ی برای انجام تحقیقاتدکتری مجبور هستند خود منابعِ مال

ود. در برخی موارد ش می تامین مالی تدریس است و معموال در همان دانشگاهِ محل تحصیل انجام

ی تحقیق استفاده  از بورسیه شرط دانشگاه برای دانشجویانِ دکتری است تا بتوانند این کارِ تدریس
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شود و در برخی موارد هم به صورتِ  می به صورتِ ساعتی پرداختها  کنند. بعضی اوقات حقوق آن

 شوند. می چیزی استخدام و یا اینچنین "همکارِ آموزشیِ موقت" تمام وقت و به عنوانِ

از یک  ی کوچکی هستند کنند تنها نمونه می ای که تدریس دانشجویانِ کارشناسیِ ارشد و دکتری

مدرسِ  70000نفر از مجموعِ  22000تنها ها  زند که آن می . کالین بریسن تخمینواقعیت بزرگتر

در بعضی موارد چیزی در حدود یا کمی کم تر از تعدادِ کارکنانِ  "هستند. ها  هحق التدریسِ دانشگا

"کنند. می تمام وقت و کسرِ کوچکی از کارکنانِ پاره وقتی که در آموزشِ عالی بریتانیا تدریس
47 

ایرِ کارکنانِ قراردادی، کارگرانِ موقتی برای دانشگاه های نئولیبرالی و سحق التدریس مدرسینِ 

ی اخیر رشد کرده است درست از وقتی که  در دههای  هبه طور قابل مالحظها  هستند. تعدادِ آن

ی تحصیل همچنان  ی کمتر به تعداد دانشجویانِ بیشتر باب شد. اما هزینه ی تدریس با هزینه ایده

 همگان را نگران کرده است.باال است و این 

بریسن، اساتیدِ حق التدریس معموال صورت گرفته و یا خالصه شده توسط بر اساسِ تحقیقاتِ 

 کنند را دریافت نمی کنند، کالس های کمی می ی وقتی که برای آماده سازیِ تدریس، صرف هزینه

 مبحثی که تدریس توانند بگیرند و حمایتی نیز از ایشان نمی شود. همچنین در طراحیِ می

بسیار سخت ها  کنند نقشی ندارند و ایضا در سایرِ تصمیم گیری های دانشکده در نتیجه برای آن می

کند تعهدی پیدا کنند. کارکنانِ  می ای که با ایشان به این شکل رفتار است که نسبت به موسسه

مناسبی بهره مند نیستند. بخشِ تحقیقاتی، اگرچه رضایتِ شغلیِ خوبی دارند ولی از امنیتِ شغلیِ 

در حقیقت کارگرانِ علمی که تعدادشان رو به افزایش است، بجای احساسِ امنیتِ شغلی، مثال 

هنگام کار در آزمایشگاه یک واحد صنعتی با حقوق خوب، مجبور اند که به صورتِ موقت در 

 کار کنند.ها  هدانشگا

و همکاریِ  یافتنِ زنان در کار های پاره وقت نابرابریِ جنسیتیِ فراگیر در آموزشِ عالی در تمرکز

تحقیقاتی در حالی که تعداد آنان در رده های باالیِ سلسله مراتبِ دانشگاهی رو به کاهش است، 

 یدادند ول می را تشکیلها  هدرصد کارکنانِ دانشگا 40زنان  2004در سال  48بسیار مشهود است.



43 

 

درصدِ آنها مدرس ارشد و یا محقق بودند.  21کده و استاد و یا رئیسِ دانشها  درصد آن 22تنها 

 7267کنند حقوقی برابر با  می درصدِ زنانی که در بخش آموزشی به صورتِ تمام وقت کار 2267

 41درصدِ مردانِ همکارِ خود دارند.

سال قبل   ی اجتماعیِ دانشجویان نیز در طولِ قرنِ بیستم به شدت تغییر کرده است. صد چهره

 2100ی متوسط بود. در سال  محل اجتماعِ فرزندانِ پسرِ اشراف و الیه های باالییِ طبقهها  هدانشگا

 2131نفر رسید و در سالِ  22000این عدد به  2124دانشجو وجود داشت. در سالِ  22000تنها 

زخم  2122دانشجویانِ بدنامِ آکسفورد در جریانِ اعتصابِ عمومیِ سالِ  نفر بود. 21000برابر با 

و  2120ی  ی دانشگاه یکی در دهه ی دو موجِ توسعه خوردند. پس از جنگِ جهانیِ دوم به واسطه

ساله که  28دیگری در بیست سالِ گذشته، این روند شروع به تغییر کرد. نسبتِ بریتانیایی های 

 درصد در سال تحصیلی 762درصد در قبل از جنگ جهانی اول به  3شدند از  می واردِ آموزشِ عالی

این نسبت برابر با  2188-1بالغ شد و نهایتا در سال  2462به  2172-3رسید و در سال  3-2122

  20درصد بود. 2261

 دهند کهمطالعات بسیاری نشان می ی تعدادِ دانشجویان، افزایشِ فوق العاده علی رغمهنوز هم 

ی طبقاتیِ کارگرانِ یدی را دارند بسیار سخت است.  ورود به دانشگاه برای افرادی که پیشینه

اجتماعیِ بریتانیا بعد از جنگ  تحرکرد در زمینه وکه در کالجِ نافیلد در آکسفای  هتحقیقاتِ گسترد

انجام  ودند،به دنیا آمده ب 2122تا  2123ی زمانی  و با مصاحبه با مردانی که در بازه جهانی دوم

 "ی خدماتیِ طبقه"ی چیزی که  ، نشان داد که تمامِ سطوحِ سیستم آموزشی تحتِ سلطهشد

 شود قرار دارد: می متخصصین، مدیران و مشاوران نامیده

در چهل سالی که تحقیقِ ما بررسی کرده است نابرابری فرصت های 

ابر طبقه ی خدماتی، تقریبا سه بر آموزشی همواره وجود داشته است. طبقه

ی انتخابی را داشته  کارگر شانسِ بهره مندی از تحصیالتِ متوسطه
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ها  هی کارگر به دانشگا درصدِ فرزندانِ طبقه 2است....تنها کمی بیش تر از 

 22ی خدماتی درصد فرزندانِ طبقه 21شوند در مقایسه با  می وارد

، از (و سایر مطالعاتِ اجتماعی)فیلد اجتماعیِ کالجِ نا تحرکتقسیم بندیِ استفاده شده توسطِ گروهِ 

برخی جهات گمراه کننده است زیرا بر مبنای درآمد و شغل ارائه شده است. بر اساسِ تئوریِ 

ی او با تولید و جایگاهش در فرآیندِ استثمار  ی اجتماعیِ هر فرد به رابطه مارکسیستی طبقه

بر این اساس طقبه کارگر از افرادی  )تصاحبِ کارِ اضافیِ تولیدکنندگانِ مستقیم( بستگی دارد.

 شان، فروشِ نیروی کارشان است به شکلی که به استثمار منجر زنده بودن شود که شرط می تشکیل

کنند تا برای  می تنها کار نمی کنند که خود را تامین کنند بلکه کارها  شود. به این معنی که آن می

مطیع بودنِ کارگران نسبت به نیرویِ مدیریتی در سرمایه دار سود ایجاد کنند. این امر نیازمندِ 

کارگرِ یقه سفید هستند یا دهند یا  می و ربطی به این که کارگران کار یدی انجام محیط کار است

 22نیز ندارد. میزان مهارت

نیازِ امروزه بسیاری از کارگران نیاز به تحصیالتِ دانشگاهی دارند تا بتوانند مهارت های کاریِ مورد 

ی کارگرانِ یقه سفید و کارگرانِ یدیِ ماهر، سلسله مراتبِ نسبتا  تر از تودهایه را تامین کنند. باالسرم

بهره مند هستند زیرا ای  هکوچکی از مدیران قرار دارند که از خود مختاری و امتیازاتِ مادیِ ویژ

شوند و  می سرمایه دار ادغامی  کنند و در نتیجه خود نیز با طبقه می بر باقیِ کارگران نظارتها  آن

گیرند که  می کارگرانِ یدیِ نسبتا بدونِ مهارت و با حقوقِ پایین قرار این گروه کارگران،پایین تر از 

 شوند. می اغلب شغل های متزلزلی دارند. فرزندانِ این گروهِ آخر هستند که به سختی واردِ دانشگاه

 منتشر ساخت 2002ی سال  ستان در ماه ژانویهکه شورای عالی آموزشی انگلای  هتحقیقِ گسترد

ساله در انگلستان درگیرِ آموزشِ عالی هستند. این  21و  28درصد از افراد  30دهد که  می نشان

درصد است. این افزایشِ درصدِ اخیر در زمانِ حاکمیتِ محافظه کاران  38عدد در اسکاتلند برابر 

ی  در اواخرِ دهه "مشارکتِ جوانان". حزب کارنوین ه در زمانِ قدرت داشتنِاتفاق افتاده است ن

درصد افزایش داشته است.  2تنها  2000تا  2114دو برابر شده است اما از  2110و اوایل  2180
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کنید شانس شما برای ورود به آموزشِ عالی تفاوت  می بسته به این که کجا زندگی "عالوه بر این 

درصدِ باالییِ مناطقِ توسعه یافته  20جوانانی که در آن دسته از  های گسترده و عمیقی دارد.

درصدِ پایینی مناطقِ توسعه یافته  20کنند پنج یا شش برابر نسبت به کسانی که در  می زندگی

های  بنابر این این مقاله با در نظر گرفتن حوزه "کنند شانسِ ورورد به آموزش عالی دارند. می زندگی

 گوید: می انتخاباتیِ پارلمانی

جوانانی که در چهار منطقه با مشارکتِ پایین در انتخابات، شفیلد برایت 

کنند  می ساید، ناتینگهامِ شمالی، مرکزِ لیدز و جنوب بریستول، زندگی

شان برای ورود به آموزشِ عالی یک به ده یا بد تر از آن است. در  شانس

عوض در مناطقی که مشارکتِ باالیی در انتخاباتِ پارلمانی دراند مثلِ 

کنسینگتن و چلسی، وست مینیستر، شفیلد هاالم و ایست وودِ اسکاتلند، 

 23شوند. می از هر سه جوان دو نفر وارد آموزش عالی

به ترتیب  ست که متخصصِ جغرافیای اجتماعی باشید تا بفهمید که این دو گروه از مناطقنیازی نی

فقیرترین و ثروتمند ترین مناطق در بریتانیا هستند. جزئیاتِ بیشتری از اطالعاتِ تحلیلی در بخشِ 

 شود: می سرشماری آشکار

ها  تصویرِ صحیح این است که مناطقی که نرخِ مشارکتِ جوانان در آن

یار پایین است، در سایرِ مسائل نیز توسعه نیافته اند و برعکس مناطقی بس

 با مشارکت باال بسیار پیشرفته و توسعه یافته اند.

احتمال  کنند به می کودکانی که در مناطقی ما مشارکت پایین زندگی

ای در برخی مناطق محروم انگلستان با فضا و  زیاد در خانه های کرایه

 ساالن خود در مناطقِ با مشارکت باال، زندگی امکاناتی کمتر، نسبت به هم

دهد که اغلب  می ی مناطق با مشارکت کم همچنین نشان کنند. نقشه می

آموزان موفق  نسبت پایینی از دانشها  ی نزدیک به آن در مدارسِ متوسطه
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شوند. در عوض  می در پنج سطح آموزشی خود Cتا  Aی  به کسب نمره

دسترسی بهتری  کنندزندگی می ی که در مناطقِ با مشارکت باالکودکان

کنند و همچنین تقریبا تمام  می به مدارس دارند و اغلب شهریه پرداخت

طقِ با شوند. بزرگساالن در منا می موفق به کسب نمراتِ یاد شدهها  آن

ارند، به کار های یدی اشتغال دارند، درآمدِ پایینی د مشارکتِ کم اغلب

مثاال اتومبیل شخصی نداشته و یاسفر خارجی  سودی دریافت نمی کنند و

به مراتب شانسِ پایین تری نسبت به کسانی که در ها  آن روند.نمی

عالی  کنند برای برخورداری از آموزشِ می مناطقی با مشارکت باال زندگی

دارند و این دو گروه در سیاست، فرهنگ و رفتارِ مصرفی، تفاوت های 

 24با هم دارند.ای  هگسترد

اگر تمامیِ مناطقِ بریتانیا درصدِ مشابهی از جوانانِ  "گوید: می فوقی  مقاله ی مایکل کورور، نویسنده

یک میلیون دانشجویِ دیگر به درصدِ مناطقِ باالیی به آموزشِ عالی وارد کنند،  20خود را مانند این 

"شود. می سیستمِ آموزشِ عالی اضافه
سود و زیان کند.  می تحقیقِ او وجودِ این نابرابری را اثبات 22

مند و فقرا را فقیر  مندان را ثروت الزم و ملزوم هم دیگر هستند. به بیان دیگر آن چیزی که ثروت

گوی کلی است که به نفع برخی و به ضررِ برخی دارد تنها یک عامل منفرد نیست بلکه یک ال می نگه

، تغذیه، یدیگر است و شاملِ خیلی مسائل نظیرِ سالمتِ جسمانی و ذهنیِ مادران در هنگامِ باردار

محیطِ زندگی، توجه کافی در سنینِ آغازینِ زندگی، دسترسی به کتاب، امکانِ مسافرت و کیفیتِ 

ی توزیعِ ثروت و  زیربنای این الگو در حقیقت شیوهشود.  می ،و خانوادگیای  هآموزش های مدرس

 22درآمد است.

ی  نشان دهنده ی عملکردِ کودک در مدرسه، چه وارد دانشگاه بشود چه نشود، از چند جهت نحوه

است. تحقیقی که برای خزانه داری انجام شده است  امتیاز و محرومیت جایگاه او در این الگوی کلی

 دهد: می نشان
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 ِدرصد  2ی ریاضیِ پسرِ او  پدرِ یکی از دانش آموزان دو برابر دیگری باشد، نمره اگر درآمد

 درصد باالتر از میانگین نمرات است. 267ی قرائت او  باالتر از دیگری و نمره

 درصد باالتر از میانگین هر دو درس ریاضی و قرائت است. 2ی دختر او نیز  نمره 

ی در دسترسی به آموزشِ عالی آگاه است و مدرک من در به خوبی از نابرابر نوین دولت حزب کار

نقشی محوری در استراتژیِ  هعالوه بر این، آموزش همواراست. ها  اثباتِ این امر تحقیقاتِ خود آن

ی بهبودِ توانایی های فردی برای بهتر ظاهر شدن در  به وسیلهها  گردون براون برای کاهشِ نابرابری

ی سیاست های  یکی از شعار های اصلی دولت در زمینه "سیِ عادالنهدستر"بازار کار بوده است. 

که به سال  30تا  28آموزشِ عالی بوده است و هدفِ دولت افزایشِ نسبتِ آن دسته از افرادِ 

 است. 2020درصد تا سال  20درصدِ فعلی به  43روند از  می دانشگاه

رای رسیدن به این هدف وجود ندارد: اندازی ب کند که هیچ چشم می ی یک تحقیق اشاره نویسنده

تعدادِ افرادِ جوانی که در سنِ رفتن به  2022ه این معنی است که پس از سال کاهشِ نرخِ تولد ب

دانشگاه قرار دارند به شدت کاهش خواهد یافت. عالوه بر این کاهش نرخِ تولد در آن دسته از گروه 

و در نتیجه ورودِ  هره مند هستند، باال استهای اجتماعیِ فقیرتری که کمتر از آموزشِ عالی ب

 28جوانانِ این دسته به آموزشِ عالی کاهش پیدا خواهد کرد.

تر  برخالفِ هدفِ گسترده درست، سیاست های دولتِ حزبِ کار نویناین تحلیل چه غلط باشد چه 

این است که  کردنِ دسترسی به دانشگاه، پیش رفته است. این امر دو دلیل عمده دارد. اولین دلیل

ی براون و بلر به نئولیبرالیسم، به بیشتر شدنِ شکافِ بینِ فقرا و اغنیا منجر شده  تعهدِ بیش از اندازه

کند، بر خالفِ تالش های براون برای توزیعِ مجددِ  می است. همان طور که فایننشال تایمز اشاره

ی  ی مایک بریویر از موسسه گفتهبنا به  "متِ خانوار های فقیر دارای فرزندانبه سها  درآمد

سال حاکمیتِ  1حتی طیِ  ثابت مانده است و رگونه که حساب کنیم، نابرابریتحقیقاتِ مالی: ه

نسبت به اواخرِ دورانِ تصدی گریِ مارگارت تاچر بیشتر هم شده است.  آقای براون  حزب کار نوین

"نخواهد رسید.ای  هم به نتیجتالش کند و نهایتا هبرای بازتوزیع ها  باید بیشتر از این
بنابر این در  21
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که خود را در وجودِ نابرابری در  توامانی امتیاز و محرومیت الگوی این،تِ حزبِ کار نویندول

 دهد، هرچه مستحکم تر شده است. می دسترسی به آموزشِ عالی نشان

ی  ی آن توسعه واسطهدومین دلیل این است که یکی از اصلی ترین راههایی که دولتِ بلر به 

ی  ی کم به انجام رسانده است، لغو کمک هزینه های آموزشی و افزایشِ شهریه را با هزینهها  هدانشگا

ِ تامین مالی خودشان زیر بار قرضدانشجویان است. در نتیجه دانشجویان مجبور شده اند که برای 

پوند در سال توسط  3000ن که حداکثر آ)ها  ه. حتی قبل از افزایش شهریای بروندفزاینده

ی طبقاتیِ  با ریشه، چشم اندازِ دلسرد شدنِ دانشجویانِ 2002تعیین شده است( در پاییزِ ها  هدانشگا

 کارگری برای ورود به دانشگاه، مشهود بود.

شدند، بین سال های  می سالی که از مدارس و کالج های دولتی واردِ دانشگاه 21تا  28درصدِ افرادِ 

درصد رسید و در سال تحصیلی  8268درصد به  82رشد بسیار کمی داشت و از  2003-4تا  2111

ی خانوادگیِ فقیرتری  درصد کاهش یافت. این درصد برای کسانی که پیشینه 8267به  2-2004

از لحاظ آماری این تغییرات  20درصد کاهش یافت. 2862درصد به  2862از  2003-4دارند در سال 

تاثیری معکوس داشته ها  و وامها  هی نشانه های دیگری مبنی بر این که شهریقابل توجه نیست ول

 اند وجود دارد.

 2 اش بلنسبت به سال ق 2002میزانِ درخواست پذیرش در دانشگاه های انگلستان در دسامبر 

دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل کرده بودند و  7000درصد کاهش داشته است. از میانِ 

شان به علتِ  درصد 27وارد دانشگاه شوند،  Aیا بهتر از آن  Bشد که با گرفتن مدرک  می پیشبینی

موفق به این امر نشدند. در همین میان متقاضیانی که از سه گروهِ باالییِ مشاغل بودند تا ها  هشهری

 23دادند. می درصد کسانی را که در دانشگاه های گروه راسل پذیرفته شدند را تشکیل 73

در دسترسی به آموزش عالی، جمعیتِ دانشجویان زیادتر و متنوع تر ها  ی این نابرابری جودِ همهباو

از هر چهار نفر ها  شوند که در میان آن ها می هدانشجو وارد دانشگا  میلیونیک شده است. هر ساله 

ه طور قابل ی دانشجو بودن ب دهد که تجربه می یک نفر از خانواده های فقیر وجود دارد. این نشان
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به عنوانِ مثال، دانشجویان بیشتر به دالیل اقتصادی و به عنوانِ تغییر کرده است. ای  همالحظ

مصرف کنندگان و کارگرانِ آینده مهم هستند. زوالِ صنعتِ تولیدی و افزایشِ تعدادِ دانشجویان، 

 .را به مراکزی مهم در اقتصادِ شهر های بریتانیا تبدیل کرده استها  هدانشگا

به گزارشِ فایننشال تایمز، یک تحقیق که به سفارشِ دفترِ معاونِ نخست وزیر انجام شده است 

 دهد که: می نشان

مدیریت شده اند که روندِ کاهشِ ای  همراکزِ اصلیِ شهر های بزرگ به گون

ی موفقِ لندن تقلید کرده  جمعیت را معکوس کنند و در این راه از تجربه

ن است که افزایشِ تعدادِ دانشجویان افزایشِ تعدادِ اند. دلیل این امر ای

ی شهرها و  نیروی کار را به دنبال داشته است و این کار خود چهره

 ساکنانِ آن را عوض کرده است.

به عنوان یک نمونه خاص، منچستر توانسته است از هجوم دانشجویانی که 

فارغ کنند و پس از آن به عنوان  می در چهار دانشگاه شهر تحصیل

سپس توانستند بازاری ها  مانند، استفاده کند. آن می التحصیل در این شهر

برای بازسازی مسکن بسازند و رشدِ اقتصادِ دانش بنیانِ محلی را تسریع 

 24کنند.

تاثیر اقتصادی ناشی از تمرکزِ تعدادِ زیادِ دانشجویان در مناطقِ مختلفی نظیر مسیرِ آکسفورد تا 

بریستول کامال قابل مشاهده است. اما نباید تصور کرد که این دانشجویان  تان منچستر و یا کلیفتو

از  توسطِ سیستمیها  ی رشدِ نابرابری تمامی شواهد نشان دهندهای شراب خوارِ مرفه هستند.  عده

ی دولتی که توسطِ  . یک مطالعهاستو وام های دانشجویی ها  هشهری مالیه دانشجوییِ مبتنی

ی  منتشر شده است، بنابر گفته 2003ی مطالعاتِ سیاسی در نوامبر  موسسه و بنکسوثدانشگاهِ 

 دهد که: می گاردین، نشان
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میزانِ کارِ  رغمپوند، علی 20000با میانگینِ قرضِ باالی  دانشجویانِ فقیر

ی کمتر نسبت به همتایانِ  بیشتر و به طبع درآمدِ بیشتر و همچنین هزینه

کنند. میزانِ قرض های دانشجویی از  می تماما مندشان، دانشگاه ر ثروت

 3422دو برابر شده است و از  بیش از 2002-3تا سال  2118-1سال 

 پوند برای یک دانشجوی سال آخری رسیده است. 8222پوند به میانگین 

دانشگاه را  2003رفت که بیشتر از نیمی از دانشجویان در سال  می انتظار

د یا بیشتر به پایان برسانند. مندی تلفورد، پون 1273با قرضی به مقدار 

سبک "رئیس اتحادیه ملی دانشجویان، دولت را محکوم کرده است که

در  و غریب با سیاست های خود به شکلی عجیبزندگی دانشجویان را 

دهد این است که  می آنچه این تحقیق نشان"او گفته است:  "آورده است.

ط فقر دارند. این عدد دوبرابر درصد از دانشجویان درآمدی زیر خ 43

 "در مقیاس بزرگ تر وجود دارد.ها  همیزانی است که در مقایسه با خانواد

، به احتمالِ زیاد تری خانوادگیِ کم درآمد دانشجویانی با پیشینه"گیرد که:  می این گزارش نتیجه

به پایان  قرضِ بیشتریتحصیلی خود را با مقدار رود که دورانِ  می روند و انتظار می زیر بارِ قرض

خانواده های  "ی مالیِ سخاوتمندانه هایحمایت"ها و پس اندازدانشجویانِ دیگر که از  "برسانند.

 22خود بر خوردار هستند زیر بارِ این قرض های سنگین نمی روند.

کند که افزایشِ شهریه  می بینی انجام شده است، پیش م تراستوللورهیی دیگری که توسطِ  مطالعه

 :گاردین. بر اساسِ گزارشِ های دانشجویی را سه برابر کندممکن است بدهیها، 

دهد که دانشجویانِ ناتوانِ جسمی و  می تحقیقات همچنین نشان

... کشند  می دانشجویانی که از کمکِ خانواده بی بهره اند، بسیار سختی

تبدیل شده  بدهیه مستقیما بها  ههمچنین مشخص شده است که شهری

 همواره در حال افزایش اند.ها  ههم مانند شهریها بدهیاند و 
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ها به یک افزایش عمومی در میزان کار پاره وقت  شهریهعالوه بر این، 

منجر نشده اند. بلکه افزایش این میزان کار در کسانی مشاهده شده است 

محرومیت اند و در نتیجه  هکه از حمایت های مالی خانوادگی بی بهره بود

 برای این دانشجویان به وجود آمده است. بیشتری

برخی از دانشجویانی که ها  هدهد که شهری می همزمان تحقیقات نشان

ها  قبال کار نمی کردند هم به کار کشیده است. دانشجویانی که والدین آن

پاره نیز به دانشگاه رفته اند شانس بیشتری برای کار نکردن به صورت 

نیز ها  اعالم شده است آنها  هوقت داشته اند اما از زمانی که افزایش شهری

 22مانند سایر دانشجویان مجبور به کار کردن در حین تحصیل شده اند.

انجام شده است،  اتحادیه ملی دانشجویانو  ی اتحادیه های صنفی کنگرهتحقیقِ اخیری که توسط 

که هزینه های  تمام وقتی تعداد دانشجویان 2002تا  2112دهد که در بین سال های  می نشان

نفر به  408880کردند از   می تحصیل خود را از محل درآمد های حاصل از کار استخدامی تامین

کند. از هر ده نفر از این  می درصدی حکایت 24نفر رسیده است که از افزایشی  280728

 کند. بر اساس این تحقیق: می دانشجویان نیز یک نفر به صورت تمام وقت کار

مشاغل دانشجویان بیشتر در خرده فروشی و مهماندری است که هر دو از 

 آیند. می بخش های کم درآمدِ اقتصاد به حساب

 درصدِ  40کنند، خرده فروشی  می در میان دانشجویانی که کار

شود و حدودا نیم میلیون نفر در این  می را شاملها  کار آن

 بخش اشتغال دارند.

 و ها  در هتل ی تمام وقتچیزی در حدود ربع میلیون دانشجو

درصد از  22کنند که چیزی در حدود  می کارها  رستوران

 دهند. می کنند را تشکیل می دانشجویانی که کار
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 کند  می که به صورت پاره وقت کاری مردانی برای همه

پوند در ساعت برای خرده فروش است  2622دستمزدِ میانگین 

 پوند در ساعت 2670به ها  و رستورانها  این عدد در هتلو 

کند این  می برای هر زنی که به صورت پاره وقت کار رسد. می

 پوند در ساعت است. 2622و  2618به ترتیب کمتر از ها  نرخ

  تا  2112اشتغالِ دانشجویان در بخش مهمانداری در سال های

، با تفکیک تچیزی بیشتر از یک سوم افزایش داشته اس 2002

تعداد مردان دانشجویی که به صورت تمام  داری:جنسی معنی

درصد  2261تا کنون  2112کنند از  می وقت در این بخش کار

درصد، یعنی  4268افزایش داشته است و تعداد زنان دانشجو 

 27دو برابر افزایش تعداد مردان.

تری اشتغال دارند. )اگر بتوان داستان  برخی دیگر از دانشجویان به مشاغلِ پست تر و بعضا خطرناک

کنند را  می تامین "رقص برهنه"زندگی بعضی از دانشجویانِ دختری که مخارج تحصیل خود را با 

پیوندند که به مشاغلِ متزلزل،  می باور کرد(. به صورت عمومی دانشجویان به گروه های پرجمعیتی

از میان ها  این نیروی عظیم کار که بسیاری از آنپردازند.  می پاره وقت، با دستمزد پایین و کاذب

یاج ی مشاغلِ بادستمزدِ باال که به مهارتِ زیادی احت شوند به همان اندازه می مهاجران استخدام

شوند، برای کارکردِ سرمایه داریِ نئولیبرالی  می برجسته دانش اقتصاد دارند و توسطِ ایدئولوگ های

 الزم است.

دانشجویان به یک گروهِ انتقالی تبدیل شده اند که  2120زش عالی در دهه ی آمو از زمان توسعه

 که در آینده باید در قالب آن جایی اجتماعی که از آن برخاسته اند و ساختارِ شغلی  بین طبقه

تبدیل  را به یک گروه سیاسی متغیرها  . عدم اطمینان از آینده شغلی نیز آناندقرار گرفتهبگیرند، 

این ناامنی ساختاری تا امروز نیز پا برجاست. پیشرفت های اقتصادیی وجود دارد که  28کرده است.
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عموما تا پنجاه درصد بیشتر از افراد ها  ه. تحصیل کردبی شک ناشی از رفتن به دانشگاه است

 کنند. می تحصیل نکرده حقوق دریافت

کردگان در جایگاهِ ممتازِ باعث نمی شود که بسیاری از تحصیل  "پاداشِ تحصیل کردگی"اما این 

 موقعیت های شغلی لوکس بخصوصی قرار بگیرند. فقط تعدادِ انگشت شماری از تحصیل کردگان در

گیرند. بسیاری از این تحصیل کردگان به کارگران یقه سفیدِ نسبتا ماهر و با درآمد خوب  می قرار

مشغول به کار شوند باز هم زیر فارغ از این که در بخشِ خصوصی یا عمومی ها  شوند. آن می تبدیل

وری و قدرت رقابت تحمل کرده  بار همان فشار هایی هستند که در دانشگاه برای افزایشِ بهره

دارای چندین مدرک ها  بودند. همچنین گرفتاری های اعضای هیات علمی که برخی از آن

ضمینی برای اشغال دهد که امروزه دیگر داشتن مدرک دانشگاهی ت می دانشگاهی هستند نیز نشان

 یک جایگاه در بین خواص و نخبگان جامعه نیست.

 2120این الگوی کلی چیزی فراتر از الگویی نیست که نسل گذشته را به وجود آورده است. از دهه 

محلی برای پرورش کارگران یقه سفید بوده است. کاری که گسترش ها  هبه این سمت دانشگا

ئولیبرالی انجام داده است این است که تعداد بسیار زیادی از بر اساس معیار های نها  هدانشگا

ر های کاذب بپردازند. بنابراین این دانشجویان را مجبور کرده است که در حین تحصیل به کا

را برای جهانِ نئولیبرالیِ کار که در آینده و پس از فارغ التحصیلی در ها  آن زداییی امنیتتجربه

  کند. می است آمادهها  انتظار آن
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 مقاومت بیهوده نیست

 

تغیراتِ نئولیبرالیِ دانشگاه در طی بیست و پنج سال گذشته بی رحمانه ادامه داشته است ولی از 

آهسته  یطرفی به صورتِ تدریجی بوده است. این تغیرات ناگهانی نبوده است و طیِ یک پروسه

مخالفت با تغیرات ناخواسته نبوده است بلکه  دانشگاهیانانجام گرفته است. در هر مرحله واکنش 

صورت بگیرد که کمترین آسیب را برساند. این امر به ای  هاین بوده است که این تغیرات به گون

تغییر بنیادین آموزش عالی و منجر شده است که اثر بارز و نهایی آن ای  ههمدستی ایشان در پروس

 تا حد زیادی بدتر شدن آن بوده است. 

اند، رغم تنفر کارگزار این تغییرات بودهعلیدانشگاهیانی که  ییرات در تضعیف روحیهیاین تغ تاثیر

ه است که در این تغیرات بر این فرضِ معروف خانم تاچر استوار بودها  است. شرکت آن بسیار عمیق

این فرض  پذیرشِنئولیبرالی بیهوده است.  "اصالحاتِ"وجود ندارد و در نتیجه مقاومت علیه  بدیلی

-کت و شلوار پوششود که به گروه مقابل بپیوندی و به یکی از  می در بدترین حالت منجر به این

کنند و یا این که دنبال راه حل های  می تبدیل بشوی که دانشگاه های بریتانیا را اداره هایی

 شخصی نظیر ارتقا شغلی یا بازنشستگی پیش از موعد بگردی.

های جنبشمقاومت بیهوده نیست. این اصل زمانی به اثبات رسید که  وجود دارد و بدیلیاما 

در چیاپاس  2114مقاومتی در مقابل جهانی سازی نئولیبرالی به وجود آمد به عنوان مثال ژانویه 

فروم   .2002نوا در جوالی و ج 2111تظاهرات سیاتل در نوامبر مکزیک و در مقیاسی بزرگتر 

بود این شعار را گسترده ساخت که  هماهنگ کردهرا  هاجنبشاین  که بسیاری از اجتماعی جهانی

در مقابل منطق سرمایه داری  مجبور نیستیمبه عبارت دیگر ما  "جهانی دیگر ممکن است."

توجه جنبش را  2002در فلورانس در نوامبر  اجتماعی اروپایی فرومتسلیم شویم. اولین نئولیبرالی 

ی یک فراخوان بی سابقه برای روز جهانی مقابله با حمله نظامی قریب الوقوع علیه  به وسیله

 به مقوله امپریالیسم و جنگ معطوف کرد. (2003فوریه  22)عراق
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 هوگو ئیس جمهورنئولیبرالیسم از دل مبازات مردم امریکای التین نیز شد. در ونزوئال ر های بدیل

معرفی کرد و وعده داد که به وسیله درآمد های نفتی اصالحات اجتماعی چاوز خود را مدافعِ فقرا 

را پیاده کند و در مقابلِ هژمونی ایاالت متحده در امریکای التین مقاومت کند. در بولیوی  اصیلی

به ریاست  2002ژوئن  و می و 2003فقرا در اکتبر ای  هاوو مورالس با اتکا به دو شورش تود

جمهوری رسید و دولتِ نئولیبرال قبلی را ساقط کرد و سیاست کنترل دولتی بر صنایع نفت و گاز 

 را دنبال کرد که قبال به شرکت های چندملیتی خارجی واگذار شده بود.

دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی با جنبش اعتراضی  2002کی در مارس و آوریل در همین نزدی

قانونی که به کارفرمایان به عنوان   CPEپیش نویس قانون  ایت اتحادیه های کارگری بر علیهحم

سال را در دو سال اول اشتغال شان بدون دلیل اخراج کنند، به  22داد کارگران زیر  می اجازه

زدایی بیشتر از کارگر در راستای امنیت دولت دست راستیتالش پیروزی رسید. این شورش علیه 

این ارتباط بسیار نزدیک تر از ارتباط  ن منجر به ارتباطی بین کارگران و دانشجویان شد کهجوا

این بار "کیس: البود. به قول استاتیس کووِ 2128 می مشابه در شورش بزرگ دانشجویی کارگری

"عمل کردند. زئی از جهان کاربه عنوان جها  هجوانان مدارس و دانشگا
70 

تی میان عملکردِ کیس این تغیرات بازتاب دهنده شکسته شدن جدایی سنالباز هم بنا بر گفته کووِ

ها  بیند و محل کار، جایی که در آن کاال می محلی که در آن نیروی کار آموزش مدرسه و دانشگاه،

 :شوند، بود می تولید

تعدیل که توسطِ   گرایش ذاتی دوگانه این جدایی در واقع در اثر تاثیر

 شود: می سرمایه داری اعمال شده است نادیده گرفتهنئولیبرالی  ساختاری

از منطق کاالیی سرمایه ها  هاز طرفی پیروی هرچه بیشتر مدارس و دانشگا

حجمِ زیاد و قدرتِ رقابت کم تری دارند به  بخش هایی را که که داری

)که به ها  همراکزِ آموزشی که بیشتر و بیشتر تحت همین منطقِ جایگا

 در بازرا کار به عنوان مهیا کننده نیروی کار بدلندرت دلخواه است( 
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ی بین دانش آموزان و  کند و از طرفِ دیگر کاهشِ هرچه بیشترِ فاصله می

ی رشدِ روز افزون انجام کارمزدی  دانشجویان با کارگران جوان به وسیله

و همچنین دانشجویان تقریبا ها  توسط دانش آموزان برخی دبیرستان

 تمامی دانشگاه ها.

، تلفن گویاها، مراکزِ های مشخصی از فعالیت ) فست فودشعبات یا بخش

( حتی به سمت تخصیص بخشی ها و سوپرمارکتای  هفروشگاه های زنجیر

تعدادِ زیادِ  ،ها اگر به این از کار خود بر اساس این نوع از کار حرکت کردند.

و ... را  وکار آزمایشی قالبی قرارداد های کوتاه مدت و دوره های بیکاری

سال را تحت تاثیر قرار  22الی  28اضافه کنیم، چیزی که در فرانسه افرادِ 

ی  را شاهد هستیم که نشان دهندهها  داده است، طیفِ وسیعی از موقعیت

در جهت دوباره پرولتر سازیِ این بخش از نیروی کار  شنیعیک حرکت 

 است.

که در گذشته بین یک اقلیت از ای  هاصلاین تغیرات منجر به کم شدنِ ف

افراد جوان که از خانواده های ثروت مند بودند و به آموزشِ متوسطه و 

وجود  ،دانشگاهی دسترسی داشتند و اکثریتی که درگیر امر تولید بودند

 ، شده است.داشت

( نه تنها باعث راحت تر شدنِ 2128)در مقایسه با  "بزرگ دگرگونی"این 

ای  هجویان با کارگران شده است بلکه به این رابطه جنبارتباط دانش

در مقابلِ  شکل دادن به یک مبارزه مشترکارگانیک داده است که همانا 

جنبش دانشجویی و  [ائتالف یا همبستگی میان جنبش هایی جدا از هم 

 است. ]جنبش کارگری 
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 دهد که می این امر خود شکلِ جدیدِ اصلیِ جنبش دانشجویی را توضیح

نه اشغال ) یچقدر به به مبارزاتِ طبقه کارگر نزدیک شده است. محاصره

 (که معنیِ مشخصی و در اکثر مواقع قابلِ تمایزی با محاصره دارد

و دانشگاه هایی که به مکان و ابزار کار )و همچین مهیا ها  دبیرستان

تبدیل شده است و قطع جریانِ ای  هی مکان و ابزار کار( برای عد کننده

)یعنی کالس های درس و امتحانات( شکلِ جدیدِ این جنبش ها  تولید آن

 72است.

ی رادیکالِ جنبشِ دانشجویی نظمِ جدیدی را به رهبرانِ اتحادیه های کارگری تحمیل کرده  انگیزه

و به توافق رسیدن با ها  ی آن و مانع شدن از مذاکرهها  است. محدود کردنِ فضا برای مانور دادنِ آن

از اثراتِ این انگیزشِ رادیکال بوده است.  شورای آموزش و پرورش خصوصیدر راستای حفظِ دولت 

چیزی شبیه به این در بریتانیا بی سابقه است. با این وجود همان طور که شاهد بوده ایم گرایشی 

دانشجویان در کار های  بزرگ مقیاسِالکیس شرح داده شد مبنی بر درگیر شدنِ که توسط کووِ

برای دانشجویان و اساتید بریتانیا فرانسه  مثال، این جا نیز اتفاق افتاده است. همچنین امنیتفاقد 

 توسطِ دانشجویان در ماه هایها  هی دیگری از اروپا، اشغالِ دانشگا هم اتفاق افتاده است. در نقاطه

ه است که در یونان، با حمایتِ اتحادیه ها، دولت دست راستی را مجبور کرد 2002و ژوئنِ  می

 سیاست های خصوصی سازی دانشگاه را تعلیق کنند.

بین دانشگاهیان  ترجویانهستیزه اتحادیه گرایی تاده است گسترشِ یک نوعِآنچه در بریتانیا اتفاق اف

انجمن ملی معلمانِ آموزشِ عالی و و  انجمنِ مدریسن دانشگاهبوده است که منجر به ادغام 

اولین آزمونِ این اتحادیه جدید در شد. ها  و کالجها  هی دانشگا اتحادیهو تشکیلِ  تحصیالت تکمیلی

یابی به خواسته های خود که همانا فرآیندِ ارزیابی را برای دستها  فرا رسید وقتی که آن 2002بهارِ 

برای ها  هدرخواست از دانشگاه برای انجام تعهدات خود مبنی بر استفاده از درآمد های مازادِ شهری

 نِ گرایشِ نزولی پرداخت های آنان بود، تحریم کردند. جبرا
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 قلدرانهبرخوردی ها  هدر مقابل مدریتِ دانشگای اساتید مواجه شد.  این تحریم با حمایت گسترده

انجام دادند و بسیاری از این اساتید را که در بخشِ صنعت هم اشتغال داشتند به قطع حقوق 

واقعا قطع کردند. از آن جایی که شغلِ دانشگاهیان یک شغلِ را هم ها  تحدید کردند و حقوقِ بعضی

مستقیما ها  شوند و دریافت کنندگانِ خدمات آن می کارگر خدماتی محسوبها  خدماتی است و آن

. صنعتی همیشه سخت است مشابه با اعتراض های در قالبِ اعتراضی آنان برند عملِ می سود

ناع از نمره دادن و درس دادن مستقیما دانشجویان را امت از طریقی تاثیر بخش  حرکت های عمده

سازد ولی این دلیلی بر آن  می با خطر بازماندن از تحصیل و یا دریافت مدرک دانشگاهی مواجه

باید دست به اعمالی بزنند که سریعا به ها  نیست که اساتید نباید دست به اعتصاب بزنند. آن

بشود تا بتوانند بیشترین فشار را بر کارفرمایان خود اعتصاب سراسری یا تحریمِ ارزیابی منجر 

 بیاورند تا به توافقی برسند که کمترین آسیب را به دانشجویان برساند.

با آن موافق  اتحادیه ملی دانشجویانواکنش های دانشجویان به این تحریم متفاوت بود. رهبرانِ 

فشار قرار  دیگری که مخالفِ تحریم بودند تحت اتحادیه های دانشجوییِ اندک بودند ولی از طرفِ

ی وجودِ دو مسئله بود: اوال ناتوانیِ رهبرانِ اتحادیه ملی دانشجویان  گرفته بودند. این نشان دهنده

ی افزایش  قضیه بر سر بزرگ برای پیگیری مطالبات دانشجویان مثالکارزار برای سازماندهیِ یک 

دارکِ روشن برای اثباتِ موثر بودنِ اقدامِ جمعی این امر . بدون هیچ گونه شواهد و مشهریه ها

مصرف کنندگانِ منفردی ها  از دانشجویان به این ایده جذب شوند که آنای  هگریزناپذیر بود که عد

 هستند که باید از حق خود در مقابلِ اتحادیه های اساتید دفاع کنند.

الکیس بیان شد. است که توسط کووِ ی تغییراتِ اجتماعی دومین مسئله همان روی دیگرِ سکه

نهایتا به کارگرانِ با ها  آن یرغم این که عمدهعلیدانشجویان یک گروه اجتماعیِ ناهمگن هستند. 

ها  آیند که آینده آن می خانواده های ممتازاز  ای هشوند، عد می مهارتِ کم یا زیادِ یقه سفید تبدیل

در آرزوی شغل های پر درآمدی که  ،ه های فقیر هستنددیگری از خانواد  هعد کنند و می را تضمین

مانند. دانشجویانی که  می کنند می را تصاحبها  خاصی از نخبگان، به ویژه در شهر ها، آنی  هکه عد

آرزومندند جایگاهی طبقاتی را به ارث ببرند یا این که به طبقاتِ باالتر راه پیدا کنند نمی توانند به 
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خواهند از آن سود  ها می هدفِ آن از بین بردنِ نابرابری هایی است که آن راحتی با عملی جمعی که

 ببرند کنار بیایند.

به یک بازی تبدیل شد: چه کسی اولین چشمک را خواهد  2002تحریمِ فرآیندِ ارزیابی در سال 

بشود ها  کالج وها  هدانشگا  اتحادیهیا کارفرمایان؟ متاسفانه رهبرانِ چیزی که قرار بود ها  هزد؟ اتحادی

ها  وعده هایی که به اعضای خود داده بودند را زیر پا گذاشتند. آنها  اولین چشمک بازی را زدند. آن

ا با قبولِ تحریم رها  گفته بودند که تا انتخابات برگزار نشود تحریم را ادامه خواهند داد. آن

رد کرده بودند نداشت، تمام  در روزهای اولها  با آن پیشنهادی که آن پیشنهادی که فرق چندانی

 کردند.

اگرچه هیچ )را این گونه توجیح کردند که تحریم در حال شکستن بود  جازدنرهبرانِ اتحادیه این 

مدرکی برای اثبات این مدعا ارائه نکردند( و این که اگر تحریم ادامه پیدا کند بسیاری از مدیران 

شک بی محلیکشند. چانه زنی  می کنارها  حقوق ایشخود را از چانه زنی عمومی برای افزها  هدانشگا

بود ولی تنها چیزی که قابلیت مقابله با آن را داشت این بود که اتحادیه از خود  واقعی یک تحدید

 قدرت نشان دهد نه ضعف.

این اوصاف، قدرتِ تحریم نشان دهنده عمق سرسپردگی برخی از دانشگاهیان به اتحادیه ی  هبا هم

این امر بخصوص در برخی از دانشگاه های قدیمی قابل مشاهده بود جایی که افرادِ هایشان بود. 

را به ها  دمیده بودند و آن اتحادیه های مدرسین دانشگاهدر کالبد ای  هتازه استخدام شده روحِ تاز

و ها  هاتحادیه دانشگاتحریم نشان دهنده پتانسیل اتحادیه های صنفی واقعی تبدیل کرده بودند. 

و همچنین نیاز  این اتحاده به فعالین چپی بود که بتوانند به صورت موثری آن را ها  کالج

 را کماکان در دست داشته باشد.ها  هسازماندهی کنند تا بتواند رهبری اتحادی

در جریان تحریم ها  و رفتارِ رهبران و نمایندگان آنها  هی بین سیاست های مترقی این اتحادی فاصله

تمایل دارند که یک گروهِ متمایزِ ها  هخاصی نیست. کارمندان تمام وقت اتحادی چیز جدید و

 شود.تعریف  کار و سرمایهها در میانجیگری بین آننقش که این گروه توسط  اجتماعی تشکیل داده
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برای استثمار کارگران پیدا کنند نه این که مبارزه را  ی رابهترکوشند تا با مذاکره شرایط  ها می آن

به خاطر همین است که انتخاب رهبران شایسته برای ر جهتِ پایانِ استثمار به پیش ببرند. د

تکیه کنند بلکه باید ها  همیشه مهم بوده است. اعضای اتحادیه نباید برای همیشه به آنها  هاتحادی

 برای خود نیز سازماندهی داشته باشند.

برگزار کرد.  2002ین کنفرانس خود را در ژوئن اولها  و کالجها  هاتحادیه دانشگاجدید چپ  یشاخه

توانند در صورت نیاز مستقل از قدرتمندی را سازماندهی کند که ب کوشد که اعضای می این اتحادیه

نیاز است. همان طور مورد . افق های سیاسی گسترده تری نیز وارد کنش شوندکارمندان تمام وقت 

و سایر محیط های کار را دلسرد کرده ها  هر دانشگاچیزی که بسیاری از کارگران د که دیده ایم

یست. مهمترین برای سرمایه داری نئولیبرال موجود ن بدیلیاست این عقیده است که هیچ 

به چالش کشیدنِ این عقیقده است تا نشان دهیم دیگر برای جهانی سازی آوردِ یک جنبش  دست

چیزی طبیعی نیست. جنبش چپ در کند هیچ  می که در جهان تا وقتی که بازار پادشاهی

تواند بسیار تاثیرگذار تر باشد وقتی که خود را بخشی از مقاومت جهانی علیه  ها می هدانشگا

 نئولیبرالیسم و جنگ بداند.

چارچوبی تهیه کرده  اجتماعی اروپا فرومبرای ورود به این مبحث به تفکر و کار زیادی نیاز است. 

توانند با یکدیگر مالقات کرده  می و اساتید فعال در سرتاسر اروپا است که در آن فعالین دانشجویی

رسد این امکان برای معلمین مدارس و اتحادیه هایشان  می و به تبادل نظر بپردازند. اما به نظر

بسیار گسترده تر از دانشگاهیان وجود دارد. اما اگر جهانِ دیگری ممکن است چرا دانشگاه دیگری 

 ممکن نباشد؟

 دهد که شامل موارد زیر است: می از کارکرد های اجتماعی را انجامای  هه دانشگاه طیف گستردامروز

 ؛پیشرفت فردی 

 ؛تعلیم مهارت های پیچیده و مفید اجتماعی 

  ِ؛، یعنی دانش برای دانش"ناب"پیگیریِ تحقیقات 
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 ؛انجام تحقیقات تجاری و نظامی 

 ؛ وحتیکمک به بازتولید یک طبقه حاکمِ منسجم 

  جامعهمورد تاملِ انتقادی در 

با این هدف صورت گرفته است که دانشگاه مستقیما تابع نیاز ها  هدانشگا تعدیل ساختاری جاریِ

مادام العمر و  آموزشِهای سرمایه داری نئولیبرال گردد. در نتیجه تعجبی ندارد که بیل رامل، وزیر 

آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی، کاهشِ درخواست برای رشته هایی نظیر فلسفه، تاریخ، هنرهای 

دانشجویان "یا  "اتفاق بدی نیست"گوید: می گیرد و می را نادیده 2002ظریف و کالسیک در سال 

"کنند که موقعیت شغلی داشته باشد و سودآور باشد. می رشته هایی را انتخاب
72 

اما هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد که چرا کارکرد هایی که برای دانشگاه در باال آورده شد همگی 

بسیاری از  باید در یک موسسه انجام بگیرد؟ حال آنکه به صورت تاریخی هم اینگونه نبوده است.

ند. کرد می متفکرین تاثیرگذار دو قرن گذشته مثل داروین، مارکس و فروید خارج از دانشگاه کار

آلبرت انشتین نهایتا به افتخارِ علمیِ موسسه تحقیقات پیشرفته پرینستون تبدیل شد ولی مقاالتی 

که باعثِ تحول علمی در فیزیک شدند را در قامت یک منشی در دفتر ثبت اختراعات ژنو به رشته 

ی  وسعهبه مکان اصلی تها  ه. تنها از جنگ جهانی دوم به این سو است که دانشگاتحریر درآورد

کنند که تاثیر این امر تشویقِ دانشگاهیان برای  می های اجتماعی بدل شده اند و بسیاری فکرنظریه

 73شود، است. می تولید گفتمان های نظری پیچیده که برای ارائه به خوانندگانِ دانشگاهی آماده

هدیدِ ویرانیِ آن ارزشمند است در مقابل تهای موجود دانشگاهما باید مسلما از آن چیزی که در 

ای  هتوسط تغییراتِ نئولیبرالی دفاع کنیم. به عنوان مثال با توجه به نفوذ فراگیر شرکت های رسان

و ها  هکماکان فضای فکری را حفظ کنند که در آن دیدگاها  هبزرگ، این بسیار مهم است که دانشگا

ها را در یک باید نقش دانشگاهاما یک موضوع از مباحث انتقادی تفکرات انتقادی ظهور پیدا کند. 

، کسب نظیرِ پیشرفت فردیای  هفعالیت های ارزندی اساسا دموکراتیک مد نظر قرار دهد. جامعه

ی موسسهیک  درنیازی نیست که همه وهمه  مهارت های جدید و پیگیری نیاز های تحقیقاتی
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محدود شود. نیز تنها به یک دوره از زندگی فرد، معموال اوایل بزرگسالی، نباید  و ،یکسان انجام شده

 به چشم "آموزشِ مادام العمر"ی  حقیقت است که در گفتمان رسمی در باره همان عنصر  این

  خورد. می

به صورتِ سلسله مراتبی امروز اداره شوند و رئیس و مدیر گروه ها  هدر واقع نیازی نیست که دانشگا

مبنی بر داشتن یک  70و  20ی برحق جنبش دانشجویی در دهه های   قرار بگیرند. خواستهدر باال

نقش ها  دانشگاه دموکراتیک که در آن دانشجویان و تمامی کارگران دانشگاه در تصمیم گیری

 داشته باشند هنوز هم پابرجاست.

با تمایل دولت، که ها  و دموکراتیک کردن آنها  هاما هرگونه تالش برای باز کردن فضای دانشگا

در راستای جهت دهی آموزش عالی به سمت اولویت های رقابت و سود  توسطِ کسب و کار بزرگ

 بزرگ مقیاس توزیعباز  به عنوان مثال تحملِها  . این اولویتشود، سرشاخ می شود، می حمایت

ی آن  که الزمه ،ندارندی یک سیستم مالیاتی مترقی  منابع از ثروت مندان به سمت فقرا را به وسیله

 دسترسی برابر به آموزش از سال های ابتداییِ به بعد است.

از منطقِ خودِ  ت در واقع یکتاسازی و اجرای شکلی نابکاری که نئولیبرالیسم انجام داده اس

دیدیم، منطقِ رقابت و سود است. ها  هسرمایه داری است. این منطق همان طور که در مورد دانشگا

شیدن این منطق به معنی به دنبالِ جهانی دیگر بودن است. جهانی که با اولویت های به چالش ک

حفظ و  74دیگری مثال عدالت اجتماعی، پایداری محیط زیست و یک دموکراسی حقیقی اداره بشود.

نمی تواند از مقاومت و مبارزه بر علیه سرمایه داری ها  هگسترشِ جنبه های ارزشمندِ وجودِ دانشگا

  اشد.جدا ب
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کاری که نئولیبرالیسم 
ت در انجام داده اس

واقع یکتاسازی و اجرای 
از منطِق خوِد  شکلی ناب

ها  هسرمایه داری است. این منطق همان طور که در مورد دانشگا
دیدیم، منطِق رقابت و سود است. به چالش کشیدن این منطق 

دیگر بودن است. جهانی که با اولویت  به معنی به دنباِل جهانی
های دیگری مثال عدالت اجتماعی، پایداری محیط زیست و یک 

حفظ و گسترِش جنبه های  دموکراسی حقیقی اداره بشود.
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