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 همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و آغاز 

گزارش
سال تحصیلی دانشــجویی، برخی 
دانشجویان به بهانه درگذشت »مهسا 
امینی« در محیط های دانشگاهی دست به برگزاری 
تجمعــات اعتراضی زدند؛ تجمعاتی کــه در ابتدای 
شکل گیری چهره ای صنفی داشت، اما کم کم با وارد 
شدن شعارهای ساختارشکن و بی سابقه در دانشگاه، 
وجهه دانشجویی آن زیر ســؤال رفت و به رفتارهای 
»کف خیابانی« و به دور از عقالنیــت تغییر فاز داد. 
دربــاره چرایی تخطئــه »هویت دانشــجویی« در 
اعتراضات اخیر با» محمدرضا مردانی« رئیس سازمان 

بسیج استادان گفت وگو کرده ایم.
مردانی در پاسخ به این ســؤال همشهری که »آیا 
بخشی از بدنه دانشجویی کشــور دچار فقر هویتی 
شده اســت؟« با تأیید این موضوع می گوید: »قطعاً 
در3سال گذشــته به دلیل بروز شــرایط کرونایی 
و حضور مداوم دانشــجویان در فضــای مجازی و 
تحصیل به شــکل آنالین و نیز حضورشان در سایر 
حوزه های وب و سایبر، این موضوع منجر به تشدید 
بحران بی هویتی میان دانشــجویان شــده است.« 
مردانی، یکی از ویژگی های بــارز دنیای مجازی را 

هویت زدایی از فرد در ابعاد مختلف ارزیابی می کند و 
ادامه می دهد: »افراد در این فضا می توانند خود را به 
جای جنس مخالف جا بزنند. فرد می تواند خود را یک 
متخصص معرفی کند اما در واقعیت فرد کم سوادی 
باشد؛ بنابراین گم گشتگی هویت یکی ازمفروضات 
این فضاســت که می تواند در درازمــدت به بحران 
هویت اجتماعی ناشی از فردگرایی حاکم بر دنیای 
مجازی و حتی بروز و ظهــور اختالالت روانی مانند 
افسردگی و پرخاشگری منتهی شود.« او در پاسخ 
به این سؤال که »در چنین شرایطی چه باید کرد؟ « 
توضیح می دهد: »اگر امید نباشد این مشکل تشدید 
خواهد شد. چیزی که امروز در اعتراضات دانشجویی 
می بینیم، نبود تعهد به هویتی خاص، بی هنجاری و 
خشونت طلبی در زبان و عمل است.« او در پاسخ به 
این سؤال که »آیا می توان چنین رفتارهایی را ناشی از 
بلوغ افراد و خروج آنان از جامعه کوچک دانش آموزی 
به جامعه بزرگ دانشــجویی و هیجانات دانست؟« 
می گوید: »اینکــه فرد در فراینــد انتقال از محیط 
کوچک به محیــط بزرگ دچار اختــالل درهویت 
می شــود را نباید نادیده گرفت. اکنون بخشــی از 

اختالل هویتی ناشی از همین اتفاق است.«

اعتراضات دانشجویی رهبر ندارد 
رئیس سازمان بسیج اســتادان در پاسخ به این سؤال 
که »در برخی شعارها و رفتارهای سیاسی دانشجویان 
معترض، بعضا شــاهد نوعی لمپنیسم سازمان یافته 
هستیم. در این شرایط نقش تشکل های دانشجویی 
و استادان برای هدایت دانشجویان به انجام رفتارهای 
مبتنی بر هویت دانشجویی چیست؟« گفت: »یکی از 
مهم ترین ارکان یادگیری، آموزش مبتنی بر مشاهدات 
بر پایه الگوهای رفتاری اطرافیان و افراد ارشــد در آن 
جامعه است. یکی از مهم ترین خصوصیات رفتاری در 
اعتراضات اخیر، اعتراض عریان مبتنی بر هنجارشکنی 
است. « مردانی توضیح بیشتری در این باره می دهد: 

»به دلیل هنجارشــکنی  های خاص این نســل 
نمی توان انتظار داشت تشکل های دانشجویی 
یا اســتادان بتوانند نقش مؤثری در کاهش 

تنش ها و التهابات ایفا کنند.«

با نسلی عینی نگر روبه رو هستیم
او در پاســخ به این سؤال که »پس 

نباید انتظار داشــت فقر هویتی 
افرادی  راکه تازه به دانشــگاه 

فرایندی ایجاد شده که استادان متدین، میلی به روشنگری و تبیین چرایی حوادث اخیر ندارند

آقای وزیر! در دانشگاه ها قانون را 
اجرا کنید

بیش از یک ماه است وضعیت دانشگاه های کشور به مانندخیابان ها 
درگیر فضای آشوب است که به بهانه زن، زندگی و آزادی باعث 
اختالل در روند عادی فعالیت علمی کشور شده است. اختاللی 
از نوع هرج ومرج که محیط دانشگاه را عماًل به محیطی پرتنش 
همچون بیرون کرده است. دانشجونمایانی که حرمت دانشگاه، 
استاد، دانشجو و علم را شکسته اند و تمام مؤلفه های دانشجویی 
را نقض کرده اند امابه زعم خود در حال اعتراض هستند و خود را 

محق چنین آشوبگری هایی می دانند!
اختالل بیش از یک ماهه دانشــگاه ها در ابتدای ترم تحصیلی و 
همزمانی آن با ورود دانشجویان جدید به دانشگاه باعث شده که 
بهره وری برخی از این دانشگاه ها با مشکالت جدی روبه رو شده 
و عماًل مراکز علمی کشور تبدیل به جوالنگاه شعارها و رفتارهای 
تند و ساختارشکنانه شود. روند کالس ها از ابتدای سال تحصیلی 
جدید از حالت عادی خارج شده و فضای تحصیلی از دانشگاه ها 
رخت بربسته و دانشگاه تبدیل به محلی برای میتینگ های زرد 
سیاسی شده اســت. این روزها کارمندان حراست دانشگاه ها از 
اعضای محترم هیأت علمی بیشتر کار می کنند و با دانشجویان 
تعامل دارند. در چنیــن حالتی اما وزارت علوم که اساســاً برای 
ســاماندهی و آماده سازی بستر دانشــگاه ها تأسیس شده است 
حرکت قابل توجهی بــرای برطرف کردن این مشــکالت انجام 
نداده بلکه مسامحه و میدان دادن به این گروه اندک را در مقابل 
منفعت عمومی بیش از 4میلیون دانشجوی دیگر در دستور کار 
خود قرار داده است. دانشگاه های مطرح کشور که روزی در کنار 
دانشگاه های جهان نام آنها می آمد و خواستگاه اختراعات مختلفی 
بود اکنون در کنار خیابان ها و محالت شورشی شهر قرار گرفته 
و خروجی تصاویر ارســالی از آنها با بقیه نقاط شهر هیچ تفاوتی 
نمی کند. دانشجویی که در دانشگاه های تهران، سرانه تحصیل او از 
محل بودجه عمومی کشور قریب به 40میلیون تومان می رسد)که 
این مقدار بیش از 3برابر سرانه دانشگاه های سراسر کشور است( 
با یک اراذل و اوباشی که در گوشه شهر در حال آشوب است، یک 
شعار و یک عمل را تکرار می کند. وزیر علوم چرا با گذشت بیش از 
یک ماه در مقابل اعمال این عده قلیل و شعارهای زننده و رکیک 
آنها اقدام درخوری که کمیته انضباطی دانشگاه براساس مصوبات 
قانونی مشــخص کرده، عمل نمی کند و از اعتبار و حیثیت نهاد 

علمی کشور آنطور که شایسته است دفاع نمی شود؟
محیط علمی دانشگاه و حرمت و حریم علم و دانش برای کشوری 
که نام دانشگاه های آن مزین به نام شهدایی است که برای ارتقای 
علم و فرهنگ این ملت و کشــور از جان خود با ایثار و فداکاری 
گذشتند و منش و مسلک خود را برای ما به یادگار گذاشتند باید 
خط قرمز باشــد. ملت ایران نمی خواهد محیط علمی دانشگاه 
محل حضور افرادی باشــد که روش و مسلک آنان مغایر با عمل 
اندیشــمندان و خادمان واقعی علم و دانش باشد. از وزیر علوم و 
تصمیم گیران و مسئوالن دانشــگاه انتظار می رود همانگونه که 
قانون تعیین کرده با خاطیان و آشوبگران در دانشگاه ها رفتار کنند.

یادداشت

دهه هشتادی ها نشانه تداوم انقالبند 
عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آرمان انقالب  اسالمی 
رویش جوانانی چون شهید علی وردی اســت، گفت: »شهادت 

»آرمان علی وردی« نماد سربلندی انقالب اسالمی است.«
سعید جلیلی در دیدار با خانواده شهید آرمان علی وردی، گفت: 
»آرمان انقالب  اســالمی رویش جوانانی چون شهید علی وردی 
است. حمله به آرمان عزیز با وحشیانه ترین شکل، سرخوردگی 
دشمن از بالندگی آرمان انقالب  اسالمی را نشان می دهد.« عضو 
شورای عالی امنیت ملی افزود: »بروز آرمان های انقالب  اسالمی 
در جوانان دهه  هشتادی چنان خشمی را در دشمن برانگیخته 
که تمام کینه خود را در انتقام از آرمان بروز دادند.« جلیلی اضافه 
کرد: »هدف قرار دادن شهید علی وردی نشانه شکست خوردن از 
آرمان های انقالب اسالمی است. وجود آرمان های دهه هشتادی 
نشانه حیات و تداوم انقالب اسالمی است. دولت های استکباری که 
تمام قدرت شان در سالح جنگی، فشار اقتصادی و ابزار رسانه ای 
است، در برابر ملتی ایستاده اند که قدرت آنها جوانانی مانند آرمان 
است.« وی گفت: »دشمن بیش از 40سال برای آرمان زدایی تالش 
کرد اما امروز با جوانانی روبه رو است که نه تنها اسم شان، بلکه تمام 
وجود آنها مملو از آرمان های انقالب اسالمی است. معرفی آرمان 

علی وردی شناساندن آرمان انقالب اسالمی است.« / فارس

خبر

دانشجو و هویتی که گم شد
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احمدرضا حبیبی بابادی؛ کارشناس سیاسینقل قول خبر وارد شده اند برطرف کرد و به آن غنا داد؟« می گوید: 
»درست است راکه یک شکاف در فرایند هویت این 
نسل بر اختالل در انتقال ارزش های والیی به جوانان 
در این مقطع ایجاد شــده اســت، اما به علت برخی 
کاستی ها این نســل عینی نگرتر از قبل شده است و 
در 2فرایند بودن و نبودن در حوزه هایی مانند عدالت، 
معیشت، فساد، کارکرد دین، امید و آینده دچار یک 
تعارض هویتی شده است.« مردانی می افزاید: »جوانان 
این ســؤال را دارند که آیا می توان بــا جبران برخی 
کاســتی ها و ایجاد برخی دیگر از اکتسابات، آینده را 
در حکمرانی دینی وصول کرد؟« این استاد دانشگاه با 
بیان اینکه می توان با بهره گیری از الگوهای مدیریت 
اسالمی به این سؤاالت به روشنی پاسخ داد، می افزاید: 
»با کمک این الگوها می توان به هویت نســل جوان 
انسجام بخشید و با تکنیک های شناختی و رفتاری، 
داشتن برنامه های منسجم علمی از خطاهای اسنادی 

ایجاد شده در ذهن دانشجو کاست.«

استادان انقالبی در تله »مارپیچ سکوت« 
رئیس سازمان بسیج استادان در پاسخ به این سؤال 
که» نقدهای زیادی به عملکرد استادان در اتفاقات 
جاری دانشگاه ها وارد شــده است. آیا این نقدها را 
قبول دارید؟« با پذیرش نقدها، می گوید: »تا حدود 
زیادی این نقد وارد است؛ یعنی احساس می شود 
جامعه استادان انقالبی برای مدیریت اذهان و هویت 
آنها و الگوگیری از استاد دچار یک انفعال ناخواسته 
شده اند. از این موضوع به عنوان مارپیچ سکوت یاد 
می شود. در این رویه، فرایندی ایجاد شده است که 
اســتادان متدین و انقالبی نیز از ترس انزوا میلی 
به روشــنگری و تبیین چرایی این حوادث ندارند؛ 
اتفاقی که منجر به شدت عمل و دامنه اعتراضات 
در دانشگاه شــده و آن را طوالنی کرده است.« او 
در ادامه با اشاره به مشکالتی که استادان انقالبی 
در معیشــت، کار و فعالیت های علمی خود دارند 
بر اهمیت رفع این مشــکالت برای بهبود عملکرد 
آنان در فرایند »جهاد تبیین« تأکید می کند و ادامه 
می دهد: »بخش دیگری از دالیل این سکوت، قدرت 
مانور فراوان عناصر و اســتادان معاند اما کم تعداد 
است. استادان ناهمســو با قدرت به دنبال تحریک 
هیجانات زیاد قشر جوان دانشجو هستند. استادان 
با گوش دادن فعاالنه )اینکه در وهله اول 
فقط شنونده باشــند( و با تبیین گری 
مبتنی بر حقیقت و واقعیت  می توانند 
مارپیچ سکوت را بشکنند. همچنین 
می توانند هم برای سایر استادان و 
هم برای دانشــجویان نقش  
مثبتــی را در فضای 
کنونــی ایفــا 

کنند.«


