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طردشدگی است؛ کدام طردشدگی؟مگر نه این است 
که بهترین صندلی های آموزشــی در دانشگاه های 
تهران را افرادی صاحب شــده اند که غالبا هم مرفه 
هستند هم شهرنشــین؛ نه تنها طرد نشده اند که به 
برکت عدم تــوازن آموزشــی در بهتریــن جایگاه 
دانشگاهی قرار گرفته اند؛ حرف آن استاد دانشگاه که 
نخواست نامش گفته شود جالب است که اگر به جای 
این قشــر مرفه تازه به دانشــگاه رســیده ناشی از 
عدم عدالت آموزشی، مثل گذشــته اقشار محروم، 
نخبه و روستازاده به کرسی علم آموزی می رسیدند 
امروز نباید این شــعارها و رفتارها را از دل دانشگاه 

می شنیدیم.
بنابراین دانشــگاه تراز ارزش های نظام دانشگاهی 
است که مدیون آن باشد، حافظ آن باشد و در مسیر 
آن باشد نه پشت به هر آنچه دارد بکند و به اصطالح 

بخواهد تیشه بر ریشه داشته هایش بزند.

دانشگاه باید الهام بخش باشد
دانشگاه ها و دانشجویان در هیچ دولتی به جز دولت 
فعلی این همه احساس کمی فاصله با مسئوالن پیدا 
نکرده اند. سنگ بنای آن را نیز رئیس دولت سیزدهم 

گذاشت. روند مردم گرایی به کاهش فاصله مردم و 
دولت انجامید و به قول بسیاری از تحلیل گران زمانی 
که فاصله مردم و دولت کم می شود میزان اعتراض 
بیشتر می شــود که البته از نگاه جامعه شناسی بد 
هم نیست؛ دیدار ســخنگوی دولت با دانشجویان 
در دانشــگاه ها خود گواه این علت اســت. در هیچ 
دولتی اینگونه دانشــجویان با صراحت با مسئوالن 
خودمانی حرف نزده بودند. حتی در دوره اصالحات 
نیز رئیس دولت وقت در مواجهه با اعتراض تعدادی 
دانشجو رســما پشــت تریبون اعالم کرد اگر قرار 
است دانشجویی شلوغ کند از جلسه بیرون انداخته 
شود!بنابراین بایدنهاد دانشــگاه و دانشجویان قدر 
رویکرد مردمی دولت را بداننــد؛ اگر هم اعتراضی 
هســت به جا انجام شــود. ضمن اینکه دانشگاه در 
گذشته بستر الهام بخشی به جریانات مردمی بوده 
است نه محل استهزاء مردم؛ در دوران پیش از انقالب 
دانشگاه افراد جریان ساز تربیت می کرده، بسیاری از 
عناصر اصلی و جهت دهنده انقالب دانشگاهی بودند؛ 
خط فکری داشتند ولی در دانشگاه امروز کمتر خط 
فکری دیده می شــود. توهین می کنند؛چندپارگی 
دانشــگاه ها و تغییر مســیر آموزشــی که ناشی از 

تحوالت جهانی است شاید مؤثر باشد اما قرار نیست 
ارزش ها و باورهای انسانی و دینی را زیر سؤال ببرد. 
در کشورهای دیگر توهین به رئیس حکومت جرم 
است ولی در اتفاقات اخیر بیشــترین مماشات را با 
توهین کنندگان در دانشگاه ها می کنند. در همین 
رابطه، مرتضی شــکری تحلیل گر سیاسی دانشگاه 
می گوید: باید فکری کرد تا دانشــجویان ســازمان 
فکری سیاسی پیدا کنند نه اینکه با بی توجهی نسبت 
به آنها بگذاریم عده ای در میان آنها خود را دلســوز 
نشان دهند. مثل اتفاقی که در دانشگاه شریف افتاد. 
دانشــگاه امروز باید تعریف خود را از نخبگی ارائه 
دهد. دانشگاه باید به قول امام خمینی)ره( تمدن ساز 
باشــد؛ نه اینکه هر آنچه ارزش اســت را هم از بین 
ببرد. دانشگاه تراز انقالب امروز دانشگاهی است که 
دانشجویان آن به دنبال مقنعه آتش زدن و غذاخوری 
مختلط نباشــد بلکه ایده محور باشند؛ حل مسئله 
کنند نه مسئله ساز باشند. دانشگاه ایده آل و مطلوب 
دانشگاهی است که آرمان ســاز باشد نه آرمان سوز. 
آنچه در روزهای اخیر در برخی دانشگاه های کشور 
دیده می شد هیچ ســنخیتی با نقش و جایگاه یک 

دانشگاه مطلوب نداشت.

دانشگاه باید مأمن روشنگری و روشنفکری باشد نه عرصه سیاست زدگی ناپخته، هرزه نگاری و هرزه گویی
فعاالن دانشجویی: مماشات را تمام کنید 
جمعی از فعاالن و اعضای تشکل های دانشجویی کشور با تشریح 
حوادث اخیر در محیط های دانشگاهی، خواستار پایان مماشات 
حراست، کمیته انضباطی و مدیران دانشگاه ها با برهم زنندگان 

نظم و امنیت دانشگاه ها شدند.
به گزارش فارس، محمدجواد دارا، مسئول سیاسی بسیج دانشگاه 
تهران با اشــاره به انفعال کمیته انضباطی این دانشــگاه مقابل 
حوادث اخیر، گفت: عملکرد ضعیف کمیتــه انضباطی و انفعال 
آن باعث تشــدید درگیری ها در دانشــگاه تهران شده است. وی 
افزود: در حوادث اخیر کمیته انضباطی جلســه ای برای بررسی 
اقدامات اغتشاشگران در دانشگاه برگزار نکرد و برخورد  نشدن با 
آن سبب رادیکال شدن فضا شد. دارا ادامه داد: جای دانشجویی 
که فحش رکیک جنسی می دهد در دانشگاه نیست. محمدمهدی 
نوینی فرد، دبیرکل اتحادیه مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه 
آزاد نیز گفت: دوران مماشــات با اغتشاشــگران در دانشگاه ها 
تمام شــده و دســتگاه های نظارتی باید با افرادی که در کشــور 
ناامنی ایجاد می کنند، برخورد قاطع و جدی داشــته باشند. وی 
با اشــاره به انفعال حراست و مسئوالن دانشــگاه ها، عنوان کرد: 
حراست و مسئوالن دانشگاه تا امروز با انفعال خود باعث تشدید 
درگیری ها و هنجارشکنی اغتشاشــگران در دانشگاه ها شده اند. 
اگر حراست دانشگاه در مســائل اخیر ورود می کرد شاهد ایجاد 
دو قطبی بین طیف های مختلف دانشــجویان نبودیم. نوینی فرد 
تأکید کرد: خواسته دانشجویان برخورد قانونی کمیته انضباطی 
با افرادی اســت که صرفا به دنبال درگیــری و ناامنی در فضای 
دانشگاه هستند. زهرا عظیمی، دبیر دفتر تحکیم وحدت دانشگاه 
الزهرا نیز گفت: در مواجهه با بعضی افراد با دوگانه عجیبی مواجه 
هستیم، همان افرادی که برای فوت دختر خانمی اشک تمساح 
می ریختند در واکنش به حادثه تروریستی اخیر شیراز و شهادت 
انسان های بی گناه ســکوت کردند. عظیمی با انتقاد از عملکرد 
حراست دانشگاه، گفت: در حوادث اخیر که هر نوع هنجارشکنی 
را در دانشگاه شاهد بودیم، حراست ورود منفعالنه ای داشت. آیا 
خط قرمزی برای حراست دانشگاه تعریف نشده است؟ در حوادث 
اخیر گاهی حتی شاهد برخورد حراست با تجمعات انقالبی و افراد 
حزب اللهی بودیم. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران 
نیز در بیانیه ای با اشاره به اینکه در دانشگاه با جریانی روبه روییم که 
امروز می توان با اطمینان ادعا کرد »هیچ« خواسته مشخصی ندارد 
و اساساً مسئله ای ندارد که بخواهد به دنبال »حل« آن باشد تأکید 
کرد: هنجارشکنی های اخیر هیچ نسبتی با فضای دانشگاه ندارد و 
برخورد با رفتار های هنجارشکنانه در دانشکده فنی مستلزم ورود 
جدی کمیته انضباطی است. انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
شهید بهشــتی نیز در بیانیه ای از رئیس حراســت این دانشگاه 
درخواست کرد تا به مماشات با اراذل هتاک پایان دهد. در بخشی از 
این بیانیه آمده است: اغتشاشگران که بخشی از آنها در این روز های 
دانشگاه شهید بهشتی خود را به نمایش گذاشتند، در گوشه ای از 
کشور با سالح گرم عملیات مسلحانه انجام می دهند. از حراست 

دانشگاه خواهانیم که مماشات با این اراذل هتاک را پایان دهد.

دانشگاه

جلیلی: قدرت انقالب اسالمی، 
قدرت نرم است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییت خود نوشت: با 
زور و کتک نمی شود یک قطب جامعه را به سمت قطب دیگر 

کشاند.
به گزارش همشهری، سعید جلیلی در فضای مجازی و در پاسخ 
به سواالت چند جوان مخاطب خود که درباره رویداد های روز 
جامعه مطالبی را طرح کرده بودند، نوشت: درهمین مدت فقط 
در تهران ۶نفر از مدافعان امنیت که می گویند قدرت و اسلحه در 
دست دارند شهید شدند درحالی که کسی از طرف مقابل کشته 

نشده است. قدرت انقالب اسالمی، قدرت نرم است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری نیز نوشــت: فرقی نمی کند که 
چه چیزی را بخواهید با نیروی نظامی به مردم تحمیل کنید، 
مردم از آن متنفر می شوند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پاسخ به ســؤال دیگری نیز اینطور واکنش نشان داد:  
فتنه88، 8 ماه طول کشــید چون نظام نمی خواست از قدرت 
سخت استفاده کند. باید شبهه ای که برای جامعه ایجاد شده 

بود، برطرف می شد. 

خبر

دانشگاه ایده آل؛ آرمان ساز نه آرمان سوز 
سید محمد حسینی 

معاون پارلمانی رئیس جمهور 
واقعیت این است که دشمن می خواهد 
به گونــه ای جلوه دهد کــه جمعیت قابل 
توجهــی بــه آشــوب ها پیوســته اســت 
درحالی که این توهم نادرست را در فضای 
مجازی به وجود آورده اند. پیام راهپیمایی 
اخیر این بود که مردم در سراســر کشور 
نشــان دادند مخالف اغتشاش هستند 
و از پشت صحنه این ناامنی ها و جنجال 

آفرینی ها خبر دارند. / فارس

علیرضا عباسی 
نماینده مجلس 

بایــد هوشــیار باشــیم تــا بــه آتشــی کــه 
دشــمن درصدد روشــن نگاه داشتن آن 
است نَدمیم و در حد توان خود این آتش 
را خامــوش کنیــم. متأســفانه برخــی از 
سیاسیون، فعالین فرهنگی، اجتماعی، 
ورزشــی و افراد ذی نفوذ در یک ماه اخیر 
امتحــان خوبــی پــس ندادنــد و بعضــا با 
ســکوت یا همراهی خــود به ایــن جریان 

کمک کردند. / خانه ملت

نقل قول خبر

هرچند دانشــجویان از دهه های 

گزارش
گذشــته کنشــگران فعــال در 
عرصه های مختلف اجتماع بوده و 
هستند اما تمامی اقشار جامعه از آنها توقعی به موازات 
جایگاهی که در آن هستند، دارند.به این معنی که اگر 
دانشگاه نماد گسترش علم است پس از دانشجویان 
به عنوان نمایندگان علم آموزی توقع بسیار می رود.در 
واقع دانشگاه اصلح را دانشجویان اصلح آن می سازند. 
از نگاه افکار عمومی همواره دانشجویان، قشر فهمیده 
و روشنفکر زمان خود بوده اند. بنابراین اصلی ترین 
شاخصه دانشگاه و دانشجویان این است که همواره 
جلوتر از زمان خود فکر می کنند. از دانشجو انتظار 
می رود تفکر پویا و انتقادی داشــته باشــد و اسیر 
هیجانات نشود. از دانشگاه و دانشجویان این انتظار را 
جامعه دارد که نماینده و یاریگر ارزش های نظامی 
باشــند که در بســتر آن رشــد می کنند و اگر نقد 
می کنند این نقد باید سازنده باشد.روندشناس باشند 
و بازوی حمایتی برای حل مسائل تلقی شوند نه اینکه 
خود به مسئله تبدیل شوند. نمونه و شاهد هم زیاد 
است. سیر جنبش دانشجویی از سال های نخست 
انقالب تــا دهه های 70 و 80 را اگــر مطالعه کنیم 
خواهیم دید که در عین برخــی کج روی ها رویکرد 
دانشگاه و دانشجویان در مسیر نقد مؤثر بوده است. اما 
اتفاقات اخیر و رویکرد برخی دانشجویان در ایجاد 
آشوب در مسیر نادرست باعث شــد که نگاه دیگر 
کنشگران فعال در جامعه نسبت به دانشگاه تغییر 
یابد. در نگاه بســیاری از آنها دانشگاه محل عرصه 
دانش اســت و البته مغز پویای جامعــه نه عرصه 
مطالبات بی ثمری همچــون غذاخوری مختلط؛تا 
جایی که یک کارشناس بگوید اینها می خواهند از 
سلف مختلط به امور مختلط دیگر بپردازند؛ یا عرصه 
آشوب افکنی و بستر شعار و توهین هرزه فکری و هرزه 
مغزی تا جایی که مردم رکیک ترین شعارها را بعد از 
فضای مجازی از دانشگاه شنیدند. رفتار دانشجویان 
برخی دانشگاه ها آنقدر زننده بود که در  شأن دانشجو 
و دانشگاه نبود و نیست؛ دانشجو درنظر مردم خط 
فکری دارد نه دستاویز رســانه های مزدوری چون 
بی بی ســی و...؛ دانشــگاه باید مامن روشنگری و 
روشنفکری باشد نه عرصه سیاست زدگی ناپخته و 
هرزه نگاری و هرزه گویی. برخی اســتادان دانشگاه 
می گویند که اینها مطالبه دارند اما کدام مطالبه را با 
خشونت می توان به انجام رساند و تقاضا کرد؛عده ای 
همچون عماد افروغ هم گفتند که این رفتارها نشان 
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