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ایجاد کرسی های آزاد اندیشی برای جوانان 
و خصوصا دانشجویان سال ها در دستور کار 
قرار گرفته بود. رهبر معظم انقالب نیز بارها 
و در جمع های مختلف دانشجویی و جوانان 
بر اهمیت ایجاد کرســی های آزاداندیشی 
تأکید کرده بودند. ایشان در بیست وپنجمین 
روز از ماه مبارک رمضان ســال93 در دیدار 
جمعی از دانشــجویان با ایشان، ضمن اشاره 
به برخی نظرات طرح شده جوانان حاضر در 
این جلسه، تأکید کردند: »بسیاری از نکاتی 
که دانشــجویان در اینجا گفتند، حرف هایی 
اســت که تکلیف آنها باید در خود جلسات 
دانشــجویی و بحث های آزاد دانشــجویی 
مشخص شود. جهات مثبت و منفی هر مطلبی 
باید در جمع های دانشجویی به دست بیاید.« 
در دولت سیزدهم نیز، سیدابراهیم رئیسی 
در هفتمین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم 
در پاسخ به این سؤال که اعتراض سالم چگونه 
امکانپذیر است، می گوید: »پیشنهاد من این 
اســت که هم با الهام گرفتن از قانون اساسی 
و هم فرمایشات رهبر انقالب که کرسی های 
آزاد اندیشــی را تأکید کردند، فعال کردن 
مراکزی برای گفت وگو، نقد یا اعتراض باید در 
دستور کار قرار گیرد. این مراکز می تواند محلی 
برای شنیدن سخن افرادی باشد که نقد دارند، 
اعتراض دارند و در کنــار آن نیز صف خود را 
از   برهم زنندگان امنیت جدا کرده  اند.« علی 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز 19مهر 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان 
اینکه ســازوکارهای الزم برای شکل گیری 
خانه گفت وگوی ملی آزاد در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی تصویب شــده است، گفت: 
»در خانه گفت وگــوی آزاد، فضای آزاد برای 
مردم و جوانان بدون معذوریت در بیان نظرات 
و نقدها فراهم می شود.« این مسئول دولتی 
اما خود پیشــگام حضور در دانشگاه ها برای 
رونق دادن به فضای گفت وگو بوده و این اقدام 
او با واکنش های متفاوتی نیز روبه رو شــده 
است. او از استمرار حضور مسئوالن دولت در 
دانشگاه ها برای گفت وگو با دانشجویان خبر 
می دهد و می گوید: روندی که در دولت برای 
حضور در دانشــگاه ها آغاز شده است، تمام 

نخواهد شد.

گفت وگو بدون روتوش 
دانشــگاه تهران با 53هزار دانشــجو، به عنوان 
دانشگاه مادر ایران می تواند نقش پیش رویی در 
ایجاد مفاهمه و گفت وگو در بدنه دانشــگاهی و 
نخبه کشور ایفا کند؛ نقشــی که اکنون با اجرای 
طرح های ابتــکاری مانند »خانــه گفت وگوی 
دانشگاهی« به عنوان گامی مؤثر در بسط گفتمان 
عقالنی در دانشگاه آغاز شده است. گرچه آنگونه 
که انتظار می رفت موضوع کرسی های آزاداندیشی 
در دانشگاه شکل نگرفته و محدود به دانشکده ها 
شده است، اما رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
دانشــگاه تهران که متولی برگزاری نشست های 
گفت وگومحور دانشگاه است در این باره می گوید: 
»در دانشگاه تهران هم کرسی های آزاداندیشی، 
هم کرسی های نظریه پردازی و هم خانه گفت وگو 
در حال برگزاری است. کرسی های آزاداندیشی 
تاکنون در 10جلســه برگزار شــده است. این 

جلســات به شــکل مناظره در حــال برگزاری 
اســت و اســتادانی که از رویکردهای مختلف و 
متفاوتی بــه موضوعات می نگرند بــا یکدیگر به 

بحث می پردازند.« 
اعظم آهنگــر با بیــان اینکه جلســات مناظره 
برای آگاهی دانشجویان با اســتفاده از ابزارهای 
رســانه ای دانشــگاه به اطالع دیگر دانشجویان 
می رســد، توضیح می دهــد: »مناظراتی که در 
قالب کرســی های آزاداندیشی در حال برگزاری 
است به شکل زنده از تلویزیون اینترنتی دانشگاه 
و نیز شــبکه های مجازی دیگر پخش می شــود 
و دانشــجویان می توانند از آن دیدن کنند و در 

جریان مباحث مطرح شده قرار بگیرند.«
او با بیــان اینکه ایده دانشــگاه تهــران درباره 
تاســیس »خانه گفت وگــوی دانشــگاهی« از 
ســوی رئیس جمهور مورد تأیید و اجرای آن در 
دستور کار قرار گرفته است، می افزاید: »انتخاب 
موضوعات روز سیاســی در ایــن خانه ها برای 
تبادل نظر و اندیشه دانشجویان به شکل مستمر 
در حال انجام اســت و تاکنون در موضوعاتی با 
عناوینی چون »زن« و »زندگی« و نیز »حجاب؛ 
تزاحم یا تعارض« گفت وگوهای مفصل و جذابی 
بین دانشــجویان موافق و مخالف برگزار شــده 
اســت. این گفت وگوها به شــکل رودررو میان 
دانشجویان با سلیقه ها و نگرش های مختلف در 
حال برگزاری اســت و تالش داریم در این قالب 
گفت وگوهای مطرح شده به سطح »گفتمانی« 
ارتقا یابد تا در سطوح مدیریتی دانشگاه برای آن 

برنامه ریزی شود.« 

آزادی بیان و پس از بیان 
آهنگر در پاسخ به این سؤال که برخی دانشجویان 
این نگرانی را دارند که با بیان برخی اظهارنظرها و 

نقدهای خود از سوی مسئوالن دانشگاه یا کمیته  
انضباطی مورد مواخذه قرار گرفته و دچار مشکل 
شــوند، از تمهید  ســاز و کارهایی برای برطرف 
کردن ایــن دغدغه دانشــجویان خبر می دهد و 
می گوید: »مقرراتی برای شــرکت کنندگان در 
خانه گفت وگو پیش بینی شده است. ممنوعیت 
هرگونــه فیلمبرداری و عکاســی، نبود ضرورت 
برای معرفی خود یا خطاب قــرار دادن یکدیگر 
با نام و اجرای برنامه به شــکل شبکه ای ازجمله 
این سازوکارهاست. عالوه بر این، حضور هر فرد 
غیردانشجویی حتی مسئوالن حراست در جلسه 

ممنوع است.« 
رئیس اداره مطالعــات و برنامه ریزی دانشــگاه 
تهران اضافــه می کنــد: »در خانــه گفت وگو 
سخنران اصلی وجود ندارد و مهمانانی حاضرند 
تا دیدگاهی را مطرح کنند و دانشــجو می تواند 
نظر خود را در موافقت یــا مخالفت با آن دیدگاه 
بیان کند. تالش دانشگاه این است که دغدغه های 
شرکت کنندگان در خانه گفت وگو حداقلی باشد و 
دانشجو آزادی بیان و پس از بیان داشته باشد.« 

او در پاسخ به این سؤال که نحوه انتخاب موضوع 
برای خانه علم چگونه اســت و دانشــجویان چه 
نقشی در این زمینه دارند، می گوید: »برای انتخاب 
موضوع، پیشنهاد مسئله و حتی سخنران برعهده 
دانشجویان گذاشته شده است. گرچه در جلسات 
اول تا ســوم خانه گفت وگو، این دانشگاه بود که 
موضوع را انتخاب کرد، اما از جلسه چهارم به بعد 
شاهد مشارکت دانشجویان برای انتخاب موضوع 
و مهمان بودیم. این مسئله به بهبود عملکرد خانه 
گفت وگــو و مطالب و مباحثی کــه در آن طرح 

می شود کمک شایانی کرده است.« 
رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه تهران 
با رد اینکه گفته می شود مدیریت خانه گفت وگو 

در اختیــار گروه خاصــی قــرار دارد، می گوید: 
»مدیریت خانــه گفت وگو بــا معاونت فرهنگی 
دانشگاه اســت. ممکن اســت تریبون های آزاد 
خارج از خانه گفت وگو از ســوی دیگر گروه های 
دانشــجویی برگزار شــود، اما مدیریــت خانه 
گفت وگو با معاونت فرهنگی دانشــگاه اســت و 
دیگر جریان های داخل دانشــگاه نقشی در اداره 
آن ندارند و از این نظر نباید نگرانی وجود داشته 

باشد.«

منتظر بهانه برای برگزاری کرسی آزاداندیشی 
نمانید 

با وجود تالش های بسیار برای رونق دادن به بحث 
و گفت وگو در فضای منطقی در دانشــگاه که در 
قالب کرسی های آزاداندیشی و اخیرا »خانه های 
گفت وگوی دانشگاهی« پیگیری می شود، نگرشی 
وجود دارد که سبب شــده دانشجویان به عنوان 
مخاطبان اصلی این برنامه ها بــا ابهاماتی درباره 

نحوه برگزاری برنامه ها روبه رو باشند.
ابهاماتی که مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه 
خواجه نصیر الدین طوســی درباره آن می گوید: 
»بیشتر دانشجویان تصور می کنند کرسی های 
آزاداندیشی صرفا مربوط به مسائل سیاسی است، 
اما آیین نامه کرســی های آزاداندیشــی شمول 
وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد که شامل 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی 

است.« 
محمدمحســن حاتمی از دیگر موانع گسترش 
رویدادهای مرتبط با کرسی های آزاداندیشی را 
انتظار دانشــجو برای وقوع یک رویداد سیاسی 
برای رونــق دادن بــه این کرســی ها می داند و 
می گوید: »متأسفانه افراد دنبال این هستند که 
برای برگزار کردن کرسی آزاداندیشی الزاما باید 
اتفاقی سیاسی رخ دهد؛ درحالی که ممکن است 
2دانشجو در یک رشــته و در یک موضوع علمی 
با یکدیگر اختالف نظر پیدا کنند و برداشت های 
متفاوتی از یک موضوع مشــترک داشته باشند. 
آنــان می توانند این اختالف را در قالب کرســی 
آزاد اندیشــی با حضور دانشجویان دیگر مطرح و 

نظرات یکدیگر را نقد کنند.«

دانشــجویی به دلیل نقادی در کرسی های 
آزاداندیشی مواخذه نشده است 

این مسئول در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
در ادامه با بیان اینکه دانشجویان مالحظاتی برای 
حضور و شرکت در کرسی های آزاد اندیشی و خانه 
گفت وگو دارند، با تبیین اینکه آیین نامه های نحوه 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی این مالحظات 
را برطرف کرده است، می گوید: »در کرسی های 
آزاداندیشــی نقض حاکمیت ملی و دامن زدن به 
اختالفات قومیتی خط قرمز اســت و غیر از این 
موارد، هیچ خط کشی یا ممنوعیتی برای برگزاری 
مباحث گفتمانی میان دانشجویان وجود ندارد.«

حاتمــی تأکید می کنــد مباحث مطرح شــده 
تاکنون منجر به بروز مشــکل برای بیان کننده 
آن در کرسی های آزاداندیشی نشده است: »هیچ 
دانشجویی به دلیل بیان نظراتش در کرسی های 
آزاداندیشی مورد بازخواست یا پیگرد قرار نگرفته 
است. ممکن است این افراد در محیطی بیرون از 
دانشــگاه و فعالیتی غیر از فعالیت مرتبط با امور 
دانشجویی مورد اســتعالم قرار گرفته باشند و از 
فعالیتی منع شــوند اما، هیچ فردی به دلیل بیان 
نظراتش در کرسی های آزاداندیشی دچار مشکل 

نشده است.«

دانشگاه؛ محور مطالبه گری در جامعه 
راه اندازی خانه های گفت وگو در دانشگاه ها مسیر تازه ای را برای بیان نظرات دانشجویان و نقد فضای جامعه فراهم کرده است

ممنوعیت فیلمبرداری و عکاسی، نبود ضرورت برای معرفی خود و اجرای برنامه به شکل شبکه ای از قوانین خانه گفت وگو در دانشگاه است

امنیت روانی جامعه زیر تیغ براندازان 
مدت کوتاهی از تهوع آورترین جریان اعتراضی در تاریخ سیاسی 
ایران و تبدیل آن به اغتشاشــات می گذرد؛ این اعتراضات از بعد 
مبارزه سیاسی برای کسب قدرت نیز در نوع خود بی سابقه ترین و 
تهی  از هرگونه مرام و حفظ ارزش  های انسانی و اخالقی بود، تا جایی 
که حتی صدای خیلی از فعاالن سیاسی مخالف جمهوری اسالمی 
هم درآمد و نسبت به فحاشی در تجمعات واکنش نشان دادند. چند 
روز پیش سرکرده های گروهک آشوبگر به طرز فجیع و بی رحمانه ای 
با به شهادت رساندن یکی از حافظان امنیت و مدافع وطن، بسیجی 
شهید ســیدروح اهلل عجمیان و حمله به خودروی نیروی انتظامی، 
اتفاق های تلخی را در کرج رقم زدند که بیش از پیش صورت بدون 
روتوش و ماهیت اغتشاشگران جانی و داعش صفت را برای مردم 

آشکار کرد.
با بررســی مجموعه اقدامات و دامنه عملیات روانی اغتشاشگران، 
به خوبی می تــوان نتیجه گرفت که اتاق فرماندهــی براندازان در 
خارج از کشور و مزدوران داخلی آنان، که در قراردادی پیمانکارانه 
ماموریت به خاک و خون کشیدن انسان های بی گناه حافظ امنیت 
و برهم زدن آرامش در شــهرهای کوچک و بــزرگ را دارند، برای 
اینکه تحت حمایــت مالی کارفرمایان خــود، یعنی همان مثلث 
غربی، عربی و عبری باقی بمانند، با تداوم قارچی شکل اغتشاشات 
در کوچه و خیابان های خلوت و با دو هدف اصلی؛ در ابتدا امیدوار 
نگه داشتن کارفرمایان خود و سپس قتل امنیت روانی جامعه ایران 
به مفاد قرارداد ننگین فی مابین عمل کــرده و برای درآمدزایی از 
این راه کثیف، به کارفرمایان خود صورتحســاب ارسال می کنند؛ 
به طوری که یکی از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر اعتراف کرده 
برای هربار آتش زدن و آسیب زدن به اموال عمومی و فیلم تهیه شده 
برای انتشار 5میلیون تومان دریافت می کرده است. امروز دشمن در 
جنگی تمام عیار و ترکیبی با همه توان و استعداد خود به میدان آمده، 
در این جنگ نابرابر سلبریتی ها یشان توییت نادرست و جهت دار 
می زنند، ورزشکاران فوتبالی برایشان با استوری به انقالب حمله 
می برنند، تعدادی خبرنگار وطن فروش برایشان جاسوسی می کنند، 
رسانه های شان دروغ های بزرگ می نویسند، بازیگران هالیوودی 
چهره کریه منافقین را بزک می کنند، تروریســت اجیر شده شان 
در شاهچراغ انســان های بی گناه را قتل عام می کند، امام جمعه 
اهل سنت زاهدان خطابه وحدت شــکنانه و فتنه انگیز در تریبون 
نمازجمعه ایراد می کند و آتش بیار معرکه می شود، پیاده نظام های 
داخلی شان به پلیس حمله می کنند و همه باهم شریک جرم هستند 
و عامل خون های به ناحق ریخته شــده  شهدا بوده و با هماهنگی 
کامل، تقسیم کار و مأموریت مشخص امنیت روانی جامعه را زیر 
گیوتین مســتکبران برده اند  که دیر یا زود این جنایتکاران تقاص 
ســنگینی پس خواهند داد. گیج و منگ نگه داشــتن جامعه به 
لطایف الحیل ازسوی اصالح طلبان تجدیدنظرطلب، اتخاذ مواضع 
مبهم و دوپهلو ازسوی محافظه کاران سنتی، اظهارات کنایه آمیز 
و ایهام دار و سکوت ســمی برخی خواص که خود را از داعیه داران 
انقالبی می دانند، همه و همه خواسته و ناخواسته تکمیل کننده پازل 
قتل امنیت روانی جامعه هستند که امروز آشکارا شاهد آن هستیم. 
بارها دیده شده اخبار خودکشی، خشــونت و تنفر در رسانه های 
غربی به شدت سانسور شده و از تولید محتوا توسط رسانه ها با این 
موضوع ها جلوگیری می کنند، اما در استانداردی دوگانه،  به صورت 
گسترده اخبار اغتشاشات در ایران را مخابره و حتی روش ساخت 
کوکتل  مولوتوف و آسیب رســاندن و حتی ترور فیزیکی نیروهای 
انتظامی را در پلتفرم های خود آموزش می دهند و با همه ظرفیت 
موجودشان، عادی سازی کشتار و خشــونت را به روان اجتماعی 
جامعه ایران پمپاژ می کنند. ای کاش برخی جریان ها به حدی از بلوغ 
سیاسی می رسیدند که در شرایط کنونی حتی اعتراضات معقول نیز 
به سبد اغتشاشگران واریز و درنهایت این امنیت روانی جامعه است 
که با مخاطره جدی مواجه می شود. حواس مان باشد اعتراضات به 
بهانه حجاب ایســتگاه پایانی ندارد و اگر در موضوع فریضه واجب 
حجاب به عنوان ارزش دینی مسامحه و عقب نشینی صورت گیرد، 
خواسته های گستاخانه و غیرمشروع برخی یکی پس از دیگری در 
انظار عمومی مطرح خواهد شــد. بزنگاه تاریخی فتنه اخیر آزمون 
مهمی برای خیلی از جریان ها، خــواص و مدعیان انقالبی ازجمله 
جریان عدالت خواهی بود که هیاهوی انقالبی بودن شان گوش فلک 
را پر کرده بود. نظام مقدس جمهوری اسالمی در این روزهای حساس 
در اوج مظلومیت خود قــرار دارد؛ از یک طرف افتــرا و دروغ های 
شاخ دار رسانه های معاند و بنگاه های خبرپراکنی بی بی سی، منوتو 
و ایران اینترنشنال در خارج از کشور و شبهه افکنی و مسموم سازی 
هماهنگ روزنامه ها و رسانه های زنجیره ای اصالح طلبان در داخل 
کشور و از طرفی دیگر سکوت سمی برخی خواص که همه هستی 
خود را مرهون همین انقالب اسالمی هستند و در دفاع مقتدرانه از 
ارزش های انسانی و انقالب اسالمی لکنت زبان گرفته اند و با یکی به 
نعل و یکی به میخ زدن عافیت طلبی می کنند که باید بدانند مردم 
هوشــیارند و آنها را مردودان این فتنه می دانند و در مکان و زمان 
خود پاسخ مناسب به آنها خواهند داد. جای تامل دارد سهم جریان 
به ظاهر انقالبی که با افشاگری های گاه و بی گاه، گذشته از اینکه نظام 
را به ناحق متهم به فساد سیستمی کردند و اذهان عمومی جامعه را به 
ناکارآمد نشان دادن حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی سوق 
دادند و تنها جریان به اصطــالح عدالتخوا هانه خود را ناجی جامعه 
معرفی می کنند، باید نقش و میزان جریان عدالتخواهی را که تأمین 
عقبه اعتراضات موجب تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت به عنوان 
مهم ترین سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی ها در الیه ها و اقشار 
مختلف جامعه می شود، مورد ارزیابی قرار داد. این روزها صبر مردم 
در رابطه با وقایع اخیر لبریز شــده و در راهپیمایی عظیم میلیونی 
13آبان نیز با صراحت برخورد با اغتشاشگران را از مسئوالن مطالبه 
کردند. برخالف عده ای که در دفاع مقتدرانه و روشن از نظام اسالمی 
واهمه دارند و از دادن هزینه در این راه می ترســند، مردم با حضور 
دشمن شکن، گسترده و با شکوه خود در راهپیمایی 13آبان بار دیگر 
دلبستگی، پایبندی و دلدادگی خود به امامین انقالب، ارزش های 
اســالمی و والیت مطلقه فقیه را ثابت کردند و با بیعت مجدد خود 
با آرمان های انقالب اسالمی پیام روشنی به یاوه گویی های سخنان 
مداخله جویانه اخیر رئیس جمهور آمریکا دادند. امروز تامین امنیت 
روانی جامعه از نان شب هم برای مردم واجب تر و ضروری تر بوده و 
تقریبا 2ماه از به آشوب کشاندن کشور می گذرد و با گذشت زمان 
حتی معترضانی که حرف حقی داشــتند، به دلیل سوءاســتفاده 
دشــمن از اعتراضات صف خود را از اغتشاشــگران جدا کرده و از 
همراهی با آنان امتناع کردند و کسانی که فریب خورده بودند نیز 
از صف براندازان فاصله گرفتند و اکنون که براندازان وارد فاز تقابل 
مسلحانه با نظام شده اند و هر روز با جنایات مدیریت و هدایت شده از 
خارج از کشور خون به دل امت اسالمی می کنند، قاطبه مردم انتظار 
دارند آنهایی که اکثرا لمپن سابقه دار هستند و امنیت مردم را تهدید 
و اغتشاشات را صحنه گردانی می کنند، از این پس بدون مماشات و 

مدارا مورد محاکمه قرار گیرند.

علیرضاصباحیفرد
فرماندهنیرویپدافندهواییارتش

اگرســایرکشــورهابخواهندســامانهای
باقدرتبــاور373راتولیــدکنندممکن
استتا۲۰سالزماننیازداشتهباشند.
توانســتیمبهمــرورایــنســامانهراارتقا
دهیــمتــابــهبــردبیــشاز3۰۰کیلومتــر
رسیدیم.بالفاصلهپسازاینشلیکنیز
تستبالستیکآنراهمانجامدادیمتا

بهبردیباالترنیزبرسیم./فارس

سعیدرضاعاملی
دبیرشورایعالیانقالبفرهنگی

کســانیکــهاســتعدادبیشــتریدارنــد
بایــدســهمبیشــتریدرحــلمســئله
داشــتهباشــند.ممکــناســتبگویید
فضــانمیدهنــدامــابدانیــدکســیکه
حرفیبرایگفتنداشتهباشدفضاپیدا
میکند.حرفدرستکارخودشراجلو
میبــرد.حرفهــاینخبــگانمیتوانــد
دستورکارشوراومجلسباشد./مهر

محمدرضاغالمرضا
معاونسیاسیوزیرکشور

امروزبیشازهرزماندیگرینیازمند
توجــهبــهمحرکهــایاصلــیانقــالب
اســالمیبــرایتداوممســیرهســتیم.
بایدمتوجهاهمیتمسئولیتماندر
جمهوریاسالمیباشیموبرایهمین
ازتمــامظرفیتبــرایتقویتســرمایه
اجتماعــیوتمشــیتامــورسیاســی

کشوربهرهگیریم./تسنیم

با دیپلمات های جاسوس 
برخورد کنید 

بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، 
الزهرا، علم و صنعت و خواجه نصیرالدین طوسی در 
بیانیه ای مشترک خطاب به وزیر امور خارجه خواستار 
ورود فوری و با قاطعیت این وزارتخانه در پیگیری نقش 
تفرقه افکنانه عاملین دشمن در سفارتخانه هایی که 

نقش جاسوسی را ایفا می کنند، شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: »اینک با مشخص 
شدن نقش جدی بعضی سفارتخانه ها در اغتشاشات 
اخیر ازجمله آلمان و انگلیس صحنه تقابل متفاوت 
شده است. سؤال اینجاست آیا صرف احضار سفیر 
در چنین فضایی که امنیــت ملی تیررس اقدامات 
بی شرمانه این سفارتخانه ها قرار گرفته است کفایت 
می کند؟« دانشــجویان تأکید کرده انــد: »حال 
درجایگاه مســئولیت موظف هستید مقابل دست 
درازی عوامل دشمن که در لباس دیپلمات در خاک 
ایران حضور دارند بایستید. جهت دهی اغتشاشات 
و اقدامات خرابکارانه ســفارتخانه های انگلیس و 
آلمان و دخالت مستقیم در 
مسائل داخلی از مواردی 
است که باید با قاطعیت 
رسیدگی شود.« / فارس 

نقل قول خبر

مجلس

 خبر

محمد میالدی؛ جامعه شناسیادداشت

تأیید گزارش سازمان زندان ها درباره 
زندان اوین 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت 
که بررسی های کمیسیون حقوقی نشــان می دهد که گزارش 
سازمان زندان ها درباره اتفاقات آتش سوزی اخیر در زندان اوین 
درست بوده است. موسی غضنفرآبادی پیرامون حادثه آتش سوزی 
در زندان اوین اظهار کــرد: »گزارش ســازمان زندان ها درباره 
آتش سوزی در زندان اوین مورد تأیید کمیسیون حقوقی است.«

وی توضیــح داد: »کمیســیون حقوقی برای بررســی موضوع 
آتش سوزی زندان اوین گزارش کمیسیون اصل۹0 و گزارش های 
واصله از قوه قضاییه را مورد رسیدگی قرار داد؛ تحقیقا آنچه اتفاق 
افتاده همان روایتی اســت که از طریق قــوه قضاییه به خصوص 
سازمان زندان ها بیان شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی 
گزارش سازمان زندان ها درباره اتفاقات اخیر اوین را تأیید می کند.« 
به گزارش همشهری، برخی زندانیان با برنامه ریزی قبلی و با هدف 
فرار از زندان بــا ایجاد بی نظمی و درگیری با مأمــوران در زندان 
اوین و نیز ایجاد آتش ســوزی عمدی تالش کردند امنیت آن را با 
چالش روبه رو کنند که با حضور 
نیروهــای امنیتی و دخالت 
آنان، زندانیان موفق به 
فرار از زندان نشدند. در 
جریان این حادثه تعدادی 
از زندانیــان به دلیــل 
استنشاق دود کشته 
یا زخمی شدند.

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار

شرط کاربردی شدن کرسی های آزاداندیشی
یکی از چالش هایی که کرسی های آزاداندیشی با آن روبه رو هستند و دانشجویان به آن 
انتقاد دارند، کاربردی نبودن آن و نیز تبدیل نشــدن مباحث طرح شده در کرسی ها برای 
تبدیل آن به طرح یا برنامه برای برطرف کردن دغدغه دانشجویان است؛ موضوعی که به نظر 
می رسد می توان آن را یکی از مهم ترین دالیل رشد نیافتن فعالیت کرسی های آزاداندیشی 
یا دست کم عقیم ماندن اهداف آن دانست؛ مسئله ای که مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی 

فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس برای بروز آن دالیل خاص خود را دارد.
شهروز شریعتی در این باره می گوید: »در برخی کرسی های آزاداندیشی درباره اینکه افراد 
چه خواسته ای دارند و مشخصا درباره خواسته خود صحبت کنند، مطلبی دریافت نمی کنیم. 
از سوی دیگر، برخی مطالبات با مقررات و قوانین کشور در تعارض است و امکان اینکه بتوان 
آن را پیگیری کرد، وجود ندارد. گرچه در برخی کرسی های آزاداندیشی که عموما ماهیتی 
علمی دارند موضوعات پس از طرح به شکل برنامه درآمده و برای پیگیری به مسئوالن مرتبط 

داده شده و مطالبه دانشجویان نیز برآورده و تامین شده است.« 
او بر این باور است که شنیدن صدای دانشجو و آشنا شدن مسئوالن با دیدگاه های مختلف 
دانشجویان، اثر مثبتی بر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی مسئوالن داشته است؛ ازاین رو، 
دعوت از مسئوالن برای حضور در دانشگاه  افزایش یافته است: »امروز و در قالب کرسی های 
آزاداندیشی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در دانشگاه تربیت مدرس پاسخگوی دانشجویان 
با نگرش ها و سالیق مختلف است. این حضور قطعا منجر به افزایش تعامل میان مسئوالن 

با دانشجویان می شود.« 
شریعتی با بیان اینکه بروکراسی اداری و سخت بودن فرایندها برای برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی سبب شده است، مسئوالن دانشگاه ذیل مقررات موجود نسبت به روان کردن 
فرایندها در برگزاری این کرسی ها تصمیمات تازه ای اتخاذ کنند، می افزاید: »در روزهای اخیر 
مسئوالن دانشگاه تربیت مدرس برای آسان تر کردن روند برگزاری کرسی های آزاداندیشی، 
شیوه نامه جدیدی را برای کاهش بروکراسی اداری در این مسیر تدوین کرده اند که به زودی 
ابالغ می شود. این شیوه نامه در کلیت آن منطبق با سند باالدستی شورای اسالمی شدن 

دانشگاه هاست.«
مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس ادامه می دهد: »در قالب 
خانه گفت وگوی آزاد نیز در تالشیم راه های بهتر و بازتری را پیرامون گفت وگوی صریح و 
بدون دغدغه میان دانشگاهیان پیش بینی کنیم که انتظار داریم درصورت تحقق آن بتوانیم 
مطالبه دانشجویان و دانشگاهیان را تبدیل به طرح و الیحه کرده و برای پیگیری این مطالبات 

به شکل عملی اقدام کنیم و این نظرات را به مراجع مسئول انعکاس دهیم.«
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