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مطالبات دانشجویان نمی داند و بر این باور است که با 
کاهش دخالت مسئوالن در روند انتخاب موضوعات 
می توان مطالبات را بررســی کرد: »ممکن اســت 
دانشــجویان در قالب اعتراض یا شعار مطالبات را به 
زبان می آورند. باید آن را در محیطی مناسب و در قالب 
مناظره با دیدگاه های مختلف بررسی کرد تا طیف های 
مختلف دانشــجویی بتوانند حرف خــود را بزنند و 
درصورت لزوم هیجانات خود را نیز بروز دهند بدون 
اینکه به دانشگاه یا جامعه تنشی وارد کنند.« این فعال 
اسبق دانشجویی به گره دیگری که سبب شده است 
کرسی های آزاداندیشی نتوانند به اهداف خود دست 
پیدا کنند، اشــاره می کند و حرفش را اینطور ادامه 
می دهد: »هیچ دلیلی وجود ندارد که در کرسی های 
آزاداندیشی حتما از چهره  های سیاسی یا کنشگران 
شناخته شده دعوت شود تا بتوان کرسی آزاداندیشی 
برگزار کــرد. دعوت از چنین افــرادی می تواند پای 
منافع حزبی و سیاسی را به این موضوع باز کند و اصل 
مطالبات دانشجویان با ورود این جریان ها به حاشیه 
رانده شود. به نظر می رسد دانشجویان خود بهترین 
میهمانان و مجریان برگزاری کرسی های آزاداندیشی 

هستند؛ چراکه به حدی از بلوغ سیاسی و اجتماعی 
رسیده اند که نیازی به قیم های سیاسی برای برگزاری 

چنین جلساتی ندارند.« 

احیای کرسی آزاد اندیشی با هدف تضارب آرا 
محیط هــای دانشــجویی در برخــی مــوارد بــا 
مطالبه گری های بعضا تند و تیزی همراه است. از این 
رو، آنگونه که در مانیفست کرسی های آزاداندیشی در 
نامه 2دهه قبل رهبری به آن تأکید شده است، یکی 
 از شئون کرسی های آزاد اندیشی »پاسخ  به  سؤاالت  
و شــبهات « و »نقد و مناظره« اســت. کرسی هایی 
که اگر از ابتدا به آن توجه می شــد، شــاهد انبوهی 
ســؤال، ابهام و نقدهای بی پاسخ از سوی جوانانی که 
در معرض تهاجم نرم دشمن قرار دارند، در دانشگاه ها 
نمی بودیم. مسئله ای که اگر به آن توجه کافی شود، 
می  تواند زمینه ساز نقد درون گفتمانی با هدف تبیین 
افکار دانشــجویان و اصالح رویه های غلط از ســوی 
مســئوالن شــود؛ اقدامی که به نظر می رسد وزارت 
علوم در دولت سیزدهم با درک خأل نبود کرسی های 
آزاداندیشــی تالش دارد با احیای آن »مطالبه گری 

دانشجویان« را در مسیر واقعی خود قرار دهد. مدیرکل 
دفتر سیاســتگذاری فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
علوم در این باره به همشــهری می گوید: »بسترهای 
گفت وگو و تضارب آرا میان دانشــجویان با یکدیگر، 
استادان و مســئوالن در حوزه های مختلف در انواع 
مختلف آن با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است. نیاز 
است برخی از استادان دانشــگاه ها و نخبگان که در 
سطح کشور قدرت جریان سازی فکری دارند را دعوت 
کرده و به آنان جهت عرصه های گفتمانی میدان داده 
شود.« محمدمهدی ذوالفقارزاده معتقد است احیای 
کرسی های آزاداندیشــی به تحقق این هدف کمک 
شــایانی می کند و از برنامه ریزی وزارت علوم برای 
احیای آن در دانشــگاه ها خبر می دهد: »طرفدار آن 
هستیم که در دانشــگاه ها دیدگاه های مختلف بیان 
شود، اما دانشــگاه در عین آنکه مرجع آزاداندیشی 
است، مرجع ارائه روایت صحیح نیز است. در این راستا 
تا پایان فصل پاییز در هر دانشگاه 3کرسی آزاداندیشی 
برگزار می شود تا عالوه بر بیان دیدگاه های دانشجویان 
در مسائل مختلف، مسئوالن دانشگاه ارتباط بیشتری 

با بدنه دانشجویی و ذائقه آنان برقرار کنند.«

کرسی های آزاد اندیشی مقابل تجمع های ساختارشکن 
 کرسی های آزاداندیشی بعد از 2دهه از نامه تاریخی رهبر معظم انقالب درباره آن با چه چالش هایی روبه رو ست؟

استدالل و مطالعه، الزمه کرسی های 
آزاد اندیشی 

بحث آزاد اندیشــی بحث امروز و دیروز نیست و یکی از الزاماتی 
اســت که می تواند دانشگاه  را به پیشــرفت و تعالی سوق دهد. 
از ســوی دیگر، ســکوی اصلی اندیشه ورزی و رشــد دانشگاه 
نظریه پردازی اســت که متخصصان علوم اجتماعی و انســانی 
باید به آن بیشــتر بپردازند. در موضوع آزاد اندیشــی مســئله 
اندیشه محور بودن دانشگاه ها و شکل دادن دانشگاه در این بستر 
در منظومه فکری رهبر انقالب مورد تأکید بوده است. به عبارت 
دیگر، دانشــگاه باید به محل و بســتری برای گفت وگو و طرح 
سؤاالت اساسی و رسیدن به پاســخ های مستدل و مکانی برای 
حق طلبی تبدیل شــود. برگزاری کرســی های آزاد اندیشی در 
دانشگاه مقدمه اســت چرا که هدف از آزاداندیشی این است که 
چند دانشجو بنشــینند و با هم درباره موضوعی که به نظرشان 
مهم اســت، به دور از سیاســت زدگی و روزمرگی حرف بزنند و 
با یکدیگر تضارب آرا داشته باشــند. ادعای انقالب اسالمی این 
است که باورها و تفکرش بحق است و در مقام استدالل، منطق و 
درعرصه فکری دست پر را دارد. طبعا با چنین ظرفیتی، اندیشه 
مجموعه جریان اسالم گرا و حق طلب در دانشگاه ابایی در مواجهه 
با تفکرات مختلف ندارد. بر اساس همین باور است که اگر احساس 
می کنیم باورها و اندیشه های ما بحق است، نباید از نقد شدن و 
نقد کردن اندیشه ای که داریم، در کرسی های آزاداندیشی نگران 
باشیم به این شرط که در شــناخت باور و اندیشه خود فرصت و 
مطالعه دقیق و کافی داشته باشیم تا در تراز نقد و بررسی بتوانیم 
به خوبی از اندیشــه  ای که داریم، دفاع کنیم. اکنون شــاهد آن 
هستیم که افراد دچار باورهای غلطی می شوند اما برای افزایش 
سطح معرفت شناخت خود درباره ابهام یا سؤالی که دارند، نیازی 
به مطالعه و توانمند کردن خود نمی بینند. این موضوع سبب شده 
است دانشــگاه های ما و نیروهای فکری فعال در آن دچار رکود 
شوند. در کرسی های آزاداندیشی درست عکس این رویه وجود 
دارد. افراد به دلیل اینکه باید دانش و توانمندی خود را مقابل تفکر 
دیگران محک بزنند و از اندیشه خود دفاع کنند، ناگزیر از افزایش 
شناخت از مسئله، مطالعه بیشتر و تحقق درباره موضوع می شوند. 
اتفاقی که اصل و اساس شکل گیری کرســی های آزاداندیشی 
است؛ چراکه در بستر گفت وگو اســت که می توانیم نگاه و تفکر 
خود را به دیگران منتقل کنیم. از ســوی دیگر، شــاهد برخی 
نگاه های امنیتی به موضوعات کرسی های آزاد اندیشی هستیم 
که نمی گویم تأثیر منفی در روند برگزاری کرسی ها نداشته است 
اما، کسی نمی تواند مانع گفت  وگوی دو نفره یا چند نفره چند جوان 
در محیط دانشگاه شود. کرسی آزاد اندیشی از همین جمع های 
چندنفره قابل شکل گیری است به این شرط که تابوشکنی شود و 
به جای محتوای ضعیف و جست وجو شده در فضای وب، مطالبی 
به دور ازجوسازی سیاسی ارائه شود تا کرسی آزاد اندیشی به آنچه 

برایش هدفگذاری شده است، برسد.
*مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

یادداشت خبر کوتاه

مسئله دشمنان، حجاب نیست 
خطیب موقت نمازجمعه تهران گفــت: حوادث روزهای اخیر 
راه را برای کسب تجربه ای تعیین کننده و ارتقای جایگاه ملت 
ایران و جوانان ایران به ملتی تصرف ناشدنی هموار خواهد کرد، 
دشمنان اسالم بدانند راه را برای افزایش اعتبار سیاسی ایران 
هموار کرده اند.سید محمدحســن ابوترابی فرد در خطبه های 
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران افزود: حوادثی که این روزها 
شــاهد آن بودیم بدون تردید برای یک نظام سیاســی پویا، 
مقتدر، کارآمد که در اندیشه فهم چالش های امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی پیش روی خود اســت، راهی بــرای خلق قدرت 
برای ملت ایران است.وی فرهنگ، مذهب و هویت ملی را رمز 
همبستگی دانست و گفت: اتاق های 
نظریه پــرداز ســرویس های 
اطالعاتی پنتاگون این ارکان 
و عناصر اصلی وحدت ملی را 
هدف قــرار دادند.مردم بدانند 
مسئله، مسئله حجاب نیست 
مسئله همبستگی و وحدت ملی 
ماست، مســئله فروپاشی نظم 

اجتماعی است./ ایرنا 

نماز جمعه

بهمن ماه سال81، اعضای انجمن 

گزارش
اهل قلم به دیــدار رهبر معظم 
انقالب می رونــد. در این دیدار، 
رهبری مطالبه ای را از نخبگان، اندیشــمندان و 
صاحبان فکر و اندیشه برای برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی مطرح می کنند. بعد از این دیدار، اهل 
قلم از این ایده استقبال و رهبری نیز در نامه ای 
مفصل بر ضرورت اجرای کرسی های آزاداندیشی 
تأکید می  کنند؛ نامه ای که بسیاری آن را مانیفست 
و نقشه راهی برای آزاداندیشی نامیدند. موضوعی 
که گرچه طرح آن با استقبال روبه رو شد، اما این 
کرسی ها که می بایســت در همه شئون علمی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی و با محوریت 
دانشــگاه ها و با هدف »بالندگی جامعه« برگزار 
می شد، آنطور که انتظار می رفت عملیاتی نشد و به 
محاق فراموشی سپرده شده است. در این گزارش 
به اهمیت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و 

چالش های پیش روی آن پرداخته ایم.

گره های کور در کرسی های آزاداندیشی
برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی موانع متعددی 
وجود دارد، اما عمده ترین مانع این است که هنوز نگاه 
درستی به مفهوم آزاداندیشی وجود ندارد. بسیاری 
تصور می کنند مفهوم آزاداندیشی به نوعی با مفاهیمی 
مانند ساختارشکنی، رادیکالیسم و مانند آن تطابق 
دارد. مفاهیمی که مخاطب کرسی های آزاداندیشی 
را به ســمت موضوعات و برنامه هایــی می برد که 
آورده خاصی برای صنف، جنــاح، گروه و یا مدیریت 
خاص داشته باشد درصورتی که این نگاه با ماهیت 
آکادمیک که دانشــگاه دارد، در تضاد اســت. فعال 
سابق دانشجویی نگاه سیاســت زده به کرسی های 
دانشــجویی را آفت ایده راه اندازی آن از بدو تاسیس 
تاکنون می داند و به همشهری می گوید این کرسی ها 
خصوصا در زمینه مطالبه گری دانشجویی باید خود را 
از این آفت در امان نگه دارند: »نباید اینطور تصور شود 
که کرسی های آزاداندیشی صرفا در اختیار یک گروه 
یا جریان سیاسی اســت یا مدیریت آن برعهده یک 
نگرش دانشجویی باشد، بلکه در برپایی کرسی های 
آزاداندیشی باید همه سلیقه های دانشجویی بتوانند 
مشــارکت کنند و بدون لکنت زبان حــرف خود را 
براساس منطق، استدالل و حفظ اخالق و حرمت ها 
بیان کنند.« کامران شیرازی موضوعاتی که تاکنون در 
کرسی های آزاداندیشی انتخاب شده اند را پاسخگوی 

مهدی عباسی مهر*

آزادی اغلب دانشجویان بازداشتی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: براساس گزارشی 
که به کمیســیون داده شده است، بیشتر دانشــجویان بازداشتی 
آزاد شــده اند و تنها عده کمی برای بررســی بیشــتر در بازداشت 
به سرمی برند. به گزارش ایرنا، مهدی اسماعیلی با بیان اینکه فضای 
دانشگاه ها آرام است و دانشجویان در کالس ها حضور می یابند، افزود: 
اکثر قریب به اتفاق دانشجویان ما، دلبسته نظام هستند و فکر و ذکر 
آنها مسائل آموزشی و پژوهشی و تالش برای پیشرفت کشور است. 

ادعای کاخ سفید درباره برجام
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
احتمال احیای فوری توافق هسته ای با ایران را رد کرد. به گزارش 
ایســنا، جان کربی درجمع خبرنگاران گفت: اینطور نیست که 
نخواهیم اجرای مجدد برجام را ببینیم. مــا خواهان احیای آن 
هستیم، اما در موقعیتی قرار نداریم که چنین رویدادی در آینده ای 
نزدیک اتفاق بیفتد. وی با تکرار ادعاهای گذشته، ادامه داد: اکنون 
ایرانیان با درخواست های غیرمنطقی بازگشته اند که خیلی از آنها 

ارتباطی به خود توافق ندارد.


