
  نشریه ی بسیج دانشجویی  دانشگاه صنعتی امیر کبیر شماره ی بیست و ششم - 21 آذر ماه 1390 ) ضمیمه ی گفتگوی آزاد دانشجویی (

کارگروه کرسی های آزاد اندیشی بسیج دانشجویی امیرکبیر بیش از 2 سال است که در برگزاری گفتگوهای آزاد و مناظرات 
دانشجویی در دانشگاه پیش رو است. این بار به مناسبت روز دانشجو، این کارگروه درصدد است تا بار دیگر، دانشجویان را 

در فضایی منطقی،آرام و صمیمی، گردهم آورد.
در این راستا از تمامی نشریات فعال دانشگاه که مجوز نشر دانشگاهی دارند؛دعوت بعمل آمد،تا با حضور در جلسه دیدگاه 

های مختلف خود را درباره ی موضوع مورد بحث مطرح کنند. متن دعوت نامه  به شرح زیر می باشد : 

ماجرای گفتگوی آزاد و میزگرد دانشجویی امروز
فرصت پیوستن به جریان گفتگوی منطقی ، اخالق محور و آزاد در دانشگاه را از دست ندهیم

باسمه تعالی
آقای/خانم ...............

سردبیر محترم نشریه..................
باسالم

یکی از اهداف مشترک همه ی ما ایجاد فضای گفتگوی منطقی، آزاد و اخالق محور در سطح  دانشگاهمان است. 
این مهم تنها با مشارکت همه ما و به خصوص فعالین فرهنگی -اجتماعی دانشگاه حاصل خواهد شد.

با موضوع »دانشجوی سیاسی،  )روز دانشجو( جلسه گفتگوی دانشجویی  به مناسبت 16آذر  تا  درصدد هستیم 
دانشگاه سیاسی« برگزار کنیم. 

تاریخ این جلسه روز دوشنبه، 21 آذر ماه خواهد بود.
در بخش اول این جلسه میزگرد دانشجویی با حضور نماینده هریک از نشریات و تشکل های دانشجویی دانشگاه 

برقرار خواهد بود و در ادامه سایر دانشجویان به ارائه نظرات شان می پردازند.
از شما سردبیر محترم دعوت بعمل میاید، تا در این گفتگو حضور پیدا کنید.

لذا خواهشمند است آمادگی خود را جهت حضور در جلسه، حداکثر تا روز چهارشنبه 16 آذر، به آقای حدادی ، 
اعالم فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه شما به ایجاد فضای منطقی و گفتگوی آزاداندیشانه تشکر می کنیم.
شماره تلفن آقای حدادی: 09102114768

بسیج دانشجویی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پس از دعوت از نشریات و صحبت های مختلف بین کارگروه و مدعوین و همچنین مذاکرات شفاهی طرفین، از جانب بعضی از نشریات مدعو، نامه ای دریافت شد که متن آن از قرار زیر است :

اگر چه اکثر ابهامات مطروحه، ناشی از عدم شناخت کارگروه در سابقه ی برگزاری 
گفتگوهای آزاد دانشجویی است، اما از آنجا که کارگروه برای ایجاد فضای گفتگو در 

دانشگاه، همواره عالقه مند و در تالش بوده است که از همه نشریات مذکور نماینده ای 
حضور پیدا کند؛سعی شده است عالوه بر پاسخ شفاهی، طی نامه ای کتبی، ابهامات ذهنی 

دوستان را برطرف نماید و  فضای جلسات گفتگوی آزاد  را بیش از پیش تبیین نماید : 

پاسخ به نامه این نشریات
باسمه تعالی

مدیران مسئول محترم نشریات چکامه، ماقال، اشارت، تلنگر، سالم، آزادراه و غیاث
با سالم،

پیرو نامه ی ارسالی مشترک از طرف شما در جواب دعوت نامه ی بسیج دانشجویی به مدیران 
دانشجویی  آزاد  گفتگوی  در جلسه ی  دانشگاه جهت شرکت  دانشجویی  نشریات  مسئول 
دوشنبه 21 آذر، به استحضار می رساند که مقصود از برگزاری چنین جلساتی، فراهم شدن 
باشد، و تصور  برای شنیدن سخن های مختلف حول موضوعات می  فضایی آرام و منطقی 
فضایی هیجانی و شلوغ و آکنده از کف و سوت و شعار و لشکرکشی های سیاسی و... –مشابه 
فضایی که بعضًا در سال های قدیم بر چنین جلساتی حاکم می شده- تصور صحیحی از این 
جلسات نیست. لذا پیش از هرچیز، شایسته است که همه ی مدیران مسئول محترم نشریات 
دانشگاه، یاری گر اذهان عمومی دانشگاهیان در اصالح چنین تصوری از جلسات گفتگوی آزاد 
دانشجویی باشند، تا انشاءا... شاهد جلسات متعدد پرمغز و فکر محور در دانشگاه مان باشیم.

ادامه در صفحه بعد

جنجال فکرى غیر از مباحثات 
صحیح است. بنده گفتم کرسى 
آزادفکرى را در دانشگاه  ها به 
جوان ها  شما  بیاورید.  وجود 
شما  نیاوردید؟  وجود  به  چرا 
را،  سیاسى  آزادفکرى  کرسى 

کرسى آزادفکرى معرفتى را )در( همین دانشگاه تهران، همین دانشگاه شریف، همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاورید. چند نفر دانشجو بروند، آنجا حرفشان را 
بزنند، حرف همدیگر را نقد کنند، با همدیگر مجادله کنند. حق، آنجا خودش را نمایان خواهد کرد. حق اینجورى نمایان نمى شود که کسى یک انتقادى را پرتاب 

بکند، اینجورى که حق درست فهمیده نمى شود. ایجاد فضاى آشفته ذهنى با لفاظى  ها، هیچ کمکى به پیشرفت کشور نمى کند.



نشریه دانشجویی انعکاس

صاحب امتیاز: : بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

مدیر مسئول:  حسین پیشوا
هیئت تحریریه: صابر دین پرست. محمود کرمی 
نژاد. احسان شریعت مداری. محمد حسن قدوسی. 

ابراهیم کریمی. 
E-Mail: autenekaas@gmail.com

Web site: www.basij.aut.ac.ir

بسیج  دانشجویي  آزاد  گفتگوي  جلسات  سلسله  برگزاري  ي  سابقه  به  توجه  همچنین 
دانشجویي در این سال ها، پیرامون موضوعات مختلف، همچون »اسالم و لیبرالیسم«، 
»بررسي  امام«،  »خط  زنان«،  »حقوق  مسیر؟«،  از  خارج  یا  مسیر  در  اسالمي؛  »انقالب 
یا سران فتنه؟«،  تدفین شهدا«، »حکومت اسالمي«، »رسانه ي آزاد؟«، »سران جنبش 
»انقالب هاي منطقه، تحوالت سوریه، و مدیریت جهاني«، »جنبش وال استریت«، و... و 
مالحظه-ي نقش بي طرف مجري و برگزارکنندگان برنامه ها، و عدم ورود آن ها به محتواي 
مطروحه توسط شرکت-کنندگان در آن برنامه ها، مي توانست به راحتي رفع کننده ي 
برخي ابهامات مطروحه در نامه ي ارسالي باشد؛ مسائلي مانند نقش بي طرف مجري، زمان 
اختصاصي مساوي براي شرکت کنندگان در گفتگو، و باز شدن درب آمفي تئاتر در زمان 
مقرر. مطالعه ي آئین نامه ي کوتاه تدوین شده توسط بسیج دانشجویي امیرکبیر در سال 
88 براي جلسات گفتگوي آزاد دانشجویي )که در ادامه نشریه آمده است و البته در سایت 
مرور آن چه در عمل در سلسله جلسات  نیز  و  قابل دسترس است(،   basij.aut.ac.ir
گفتگوي دانشجویي اتفاق افتاده، به طور طبیعي جایي براي چنین ابهاماتي باقي نمي گذارد.
از  دانشجویي  بسیج  که  رساند  مي  استحضار  به  نیز  جلسه  برگزاري  مکان  پیرامون 
فضاهاي  از  دور  به  که  شرایطي  و  مکان  هر  در  مشابه(  جلسات  )و  جلسه  این  برگزاري 
مجوز  دانشگاه  اما  مي-کند؛  استقبال  باشد،  گري  هوچي  و  غیرمنطقي  احساسي 
کنیم  مي  تصور  است.  نموده  صادر  تاالرها  مجموعه  در  برگزاري  براي  را  برنامه  این 
مجموعه  در  جلساتي  چنین  شلوغي  از  دور  به  و  پرمحتوا  و  آرام  برگزاري  باید  که 
این  و  دهیم،  قرار  بزرگتر  هاي  محیط  در  جلسات  این  برگزاري  ي  مقدمه  را  تاالرها 
باید  فقط  دانشجویي  آزاد  گفتگوي  جلسات  که  این  ي  بهانه  به  که  نیست  صحیح 
زنیم. باز  سر  هایي  برنامه  چنین  در  شرکت  از  باشد،  مرکزي  تئاتر  آمفي  یا  صحن  در 
گفتني است که همه ي مدیران مسئول نشریات دانشگاه مان که مجوز انتشار نشریه در 
سطح دانشگاه دارند، و به انتشار نشریه در ترم جاري مبادرت نموده اند، به این گفتگوي 
آزاد دعوت شده اند. همچنین شایان ذکر است که بسیج دانشجویي از پیشنهادات شما 
تبلیغات  انجام  و  کند،  مي  استقبال  برنامه  بیشتر  رساني  اطالع  و  تبلیغات  انجام  جهت 
گسترده توسط همه ي نشریات دانشجویي جهت برگزاري چنین جلساتي در دانشگاه را 
نیز به فال نیک گرفته، و کمک به حاکم شدن فضاي بحث منطقي در دانشگاه مي داند.
نشریات  مسئول  مدیران  دیگر  به  پیوستن  از شما جهت  مجدد  دعوت  پایان، ضمن  در 
شرکت کننده در این گفتگوي دانشجویي، انتظار داریم که به عنوان یک هم دانشگاهي 
در  مناظرات  و  گفتگوها  برگزاري  در  همراهي  با  دانشجویي،  فعالیت  ي  عرصه  در  فعال 
دانشگاه، ضمن کمک به رشد فکري دانشجویان دانشگاه مان، به مقابله با کساني بپردازید 
که هر بار به جلسات گفتگوي آزاد دانشجویي دعوت شدند، با انواع بهانه ها، ضمن امتناع 
براي عدم شرکت دیگران در چنین جلساتي  از حضور در جلسات، تمام تالش شان را 
به کار بستند، و ترجیح دادند که از طرفي، از برگزاري جلسات گفتگوي آرام و منطقي 
دانشگاه  در  نظر  بیان  براي  نداشتن  تریبون  طبل  بر  دیگر،  طرف  از  و  کنند،  جلوگیري 
بکوبند، و از سوي دیگر نیز، وجهه ي همت خود را ایجاد فضاهاي شلوغ و هوچي گرانه 
و به دور از بحث منطقي، و متشنج کردن جو دانشگاه به بهانه هاي مختلف، قرار دهند.

امیدواریم به یاري خداي متعال و همراهي عموم دانشجویان دانشگاه مان، گامي دیگر 
در جهت بسترسازي براي شنیدن نظرات مختلف و روشن شدن حق برداریم، و شما نیز 

در این مسیر یاري گر ما باشید.
موفق باشید

بسیج دانشجویي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

ادامه از صفحه قبلپاسخ به نامه ی نشریات
حاضران در برنامه ی گفتگوی دانشجویی را به 3 دسته ی گفتگوکنندگان، حاضرین در جلسه، و مجریان برنامه 

می  توان تقسیم بندی نمود. در ادامه وظایف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر شده است.
 گفتگو کنندگان:

 • راه های ثبت نام برای صحبت در بخش گفتگوی دانشجویی
1- ثبت نام از طریق ارسال پیامک )حاوی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی( به شماره 

30009900090113 )تا یک ساعت قبل از شروع برنامه(.
2- ثبت نام در صحن دانشگاه به صورت حضوری.

3- ثبت نام در محل برگزاری برنامه حین برگزاری برنامه.
• اولویت برای صحبت، با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

• در صورت برگزاری برنامه در محلی مانند مسجد که مکان آقایان و خانم ها جدا از هم می  باشد، به منظور حفظ 
نظم جلسه، تعداد آقایان و خانم هایی که صحبت می  کنند به نسبت تعداد ثبت نام کنندگان قبل از شروع برنامه 

خواهد بود.
• به هر کس 3 دقیقه برای بیان نظر خود وقت تعلق می گیرد، و این وقت به هیچ وجه تمدید نمی شود.

• یک نفر پس از یک بار صحبت می  تواند مجدداً ثبت نام کند و با قرار گرفتن در انتهای صف کسانی که نوبت 
گرفته اند، طبیعتاً در صورتی که مجدداً نوبت به او برسد، صحبت کند.

• یک نفر نمی تواند وقت خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.
• استفاده از یادداشت، کتاب و رایانه ی شخصی بالمانع است )و برای مستندتر بودن صحبت ها توصیه می  شود(.

• گفتگوکنندگان باید پیرامون موضوع جلسه صحبت کنند و از طرح مباحث نامرتبط به موضوع بپرهیزند.
• هر کدام از شرکت  کنندگان در میزگرد می توانند پیش از شروع برنامه یک نفر را به عنوان رابط مشخص کند 
که در حین مناظره و به تعداد دفعاتی که فرصت صحبت دارد به او “یادداشت” دهد. دیگر حاضرین در جلسه، 

تنها از طریق رابط امکان ارائه ی یادداشت به مناظره کننده را خواهند داشت.
• هر کدام از شرکت  کنندگان در میزگرد باید حتی االمکان به سواالت مناظره کننده ی دیگر، که در چارچوب 

موضوع مطرح می شود پاسخ بگوید.
• هر کدام از شرکت  کنندگان در میزگرد باید برای ادعاها و صحبت های خود، اسناد و ادله ی کافی ارائه کنند و 

از طرح سخنان بدون پشتوانه پرهیز کنند.
• هر کدام از شرکت  کنندگان در میزگرد باید پیرامون موضوع جلسه صحبت کنند و از طرح مباحث نامرتبط به 

موضوع بپرهیزند.
• هر کدام از شرکت  کنندگان در میزگرد نباید در حین صحبت یکدیگر، صحبت کنند؛ مگر در مواردی که با 

اجازه ی مجری در جهت کمک به پیشبرد بحث صورت گیرد.
• شروع کننده ی میزگرد، قبل از شروع برنامه به قید قرعه مشخص می شود.

• شرکت  کنندگان در میزگرد از بحث کردن با حضار پرهیز میکنند.
حاضرین در جلسه:

• حضور در جلسه برای تمام دانشگاهیان امیرکبیر آزاد است.
• برای جلوگیری از ایجاد فضای هیجانی، حضار از تشویق کردن و صحبت بدون نوبت پرهیز می کنند.

• حضار با دریافت فرم نظرخواهی در ابتدای جلسه، و تحویل دادن آن در انتهای جلسه، ضمن کمک به 
گفتگوکنندگان برای شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، با پیشنهادات خود به برگزارکنندگان، به برگزاری بهتر 

جلسات بعد کمک می کنند.
مجریان جلسه:

 تیم مجریان جلسه شامل 3 نفر است: مجری / مسئول زمان / مسئول ثبت نام
 وظایف مجری:

1. اعالم قوانین برنامه ی گفتگو در ابتدای جلسه. 2. اعالم اسامی ثبت نام کنندگان در ابتدای برنامه.
3. اعالم نوبت افراد برای صحبت. 4. اعالم زمان باقیمانده، 30 ثانیه قبل از اتمام زمان هر نفر.

5. اعالم اتمام زمان هر نفر. 6. تذکر به گفتگوکننده در صورتی که خارج از موضوع صحبت کند.
7. تصمیم گیری در مواردی که در قانون مشخص نشده است.

 وظایف مسئول زمان:
1. کنترل زمان قانونی صحبت هر نفر. 2. اعالم 30 ثانیه پایانی به مجری. 3.اعالم اتمام زمان به مجری.

 وظایف مسئول ثبت نام:
1. ثبت نام گفتگو کنندگان پیش از جلسه.

2. اضافه کردن اسامی افرادی که تمایل به صحبت دارند به لیست گفتگوکنندگان در حین برنامه.
3. جمع آوری فرم  های نظرخواهی در انتهای جلسه از حاضرین، و جمع بندی آن ها.

قوانین برنامه ی گفتگو و میزگرد دانشجویی

تلویزیون  توى  جایش  آزاداندیشى 
توى  جایش  آزاداندیشى  نیست؛ 
فرض  مثاًل  است.  تخصصى  جلسات 
کنید در زمینه ى فالن مسئله ى سیاسى، 
دانشجوئى  تخصصِى  جلسه ى  یک 
نفر  ده  نفر،  پنج  نفر،  دو  بگذارید؛ 
بیایند آنجا با همدیگر بحث کنند؛ این 
میشود آزاداندیشى. همین جور، بحث 

سر معارف اسالمى است؛ همین جور، بحث سر تفکرات مکاتب گوناگون جهانى است؛ همین جور، بحث سر یک مسئله ى علمى است. بنابراین 
جلسه باید جلسه ى تخصصى باشد؛ والاّ توى جلسات عمومى و در صدا و سیما دو نفر بیایند بحث کنند، آن کسى که حق است، لزومًا غلبه 

نخواهد کرد؛ آن کسى غلبه خواهد کرد که بیشتر عیاّارِى کار دستش است و میتواند بازیگرى کند


