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کرسی آزاد اندیشی با موضوع ” دانشجوی سیاسی ،دانشگاه
سیاسی“ با حضور نمایندگان نشریات فعال دانشگاه برگزاار
شد.
روایتی نادیک از ماجرای گفتگو و میاگرد دانشجویی ”دانشجوی سزیزاسزی،
دانشگاه سیاسی“
آزادیخواهی یا ژست مظلوم نمایانه...
الفرار !!؟!!

تجربه گفتگوی داغ و منطقی ،افتخاری دیگر برای دانشجویان امیرکبیر
روایتی نزدیک از ماجرای گفتگو و میزگرد دانشجویی ”دانشجوی سیاسی ،دانشگاه سیاسی“
پس از تصمیم کارگروه کرسی های آزاد اندیشی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر مبنی بر
برگزاری میزگرد دانشجویی با حضور نماینده نشریات فعال دانشگاه ،روز یکشنبه  21آذر،
سعی شد تا حد امکان دعوتنامههای این نشریات به صورت حضوری به دست ایشان برسد،
و در غیر اینصورت بصورت تلفنی دعوت شوند تا دعوتنامه کتبی به دستشان برسد.
در گفتگوی تلفنی با نشریه اشارت ،قرار شد این نشریه ،پیشنهادات خود مبنی بر نحوهی
ادارهی جلسه ،را ضمن جلسهای در روز چهارشنبه ،بیان کند.
روز چهارشنبه نماینده ی این نشریه در گفتگوی تلفنی اظهار کرد که ما بعد از مشورت با
چند نشریهی دیگر ،دو شرط برای حضور در جلسه داریم :یک -برگزاری برنامه در صحن دو
 اجرای برنامه توسط اداره کل امور فرهنگی.دو پیشنهادی که هرکدام از دانشجویان که اندکی تجربهی کار دانشجویی داشته باشند ،قادر
به پاسخگویی به آن خواهند بود .از طرف نمایندهی کارگروه مطرح شد که در این فضا که از
شما برای شرکت در جلسهی گفتگوی آزاد دعوت بعمل آمده است ،شرط گذاشتن معنی
ندارد؛ لکن صحبتهای شما به عنوان پیشنهاد برای بهبود برگزاری جلسه قابل بررسی است.
به هر دو پیشنهاد مذکور هم در همین گفتگو ها جواب منطقی و معقول داده شد .قابل ذکر
است ،در همین روز چهارشنبه نشریات تلنگر و غیاث ،آمادگی خود را جهت حضور در برنامه
اعالم کردند.
در روز شنبه ی هفته جاری در مذاکرات داخل صحن با نشریات چکامه و ماقال ،مطرح شد
که بهتر است ،جلسه در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شود .توضیح این که کارگروه هیچ
مشکلی با برگزاری جلسه در آن محیط نداشت ،و همواره نهایت سعی خود را برای تحقق
این امر انجام داده بود .بعداز ظهر همان روز طی نامهای  ،شروطی جدید از طرف  7نشریه،
به کارگروه تحویل داده شد.
وقتی اسم  7نشریه از جمله نشریات تلنگر و غیاث در پایین نامه دیده شد ،تعجب اعضا را
فرا گرفت که مگر اینها آمادگی خود را جهت حضور اعالم نکرده بودند ،مگر نشریات
مستقل تصمیم نمی گیرند ،مگر این طیف از دوستان با وجود اختالفنظری که از نشریات-
شان پیداست از مرجع واحدی خط می گیرند و ...بگذریم از این که گویا از طرف بعضی
نشریات نامهای تنظیم شده و امضایی گرفته شده .به این بهانه که شروط که خوب است ،ما
هم که دوستیم ،پس امضا کنید.
روز یکشنبه طی صحبتی با نمایندهگان نشریههای اشارت و چکامه ،نمایندگان کارگروه
برای دوستان تبیین کردند که تمام شروط ،بدیهی و واضح است ،و بیان آنها یا ناشی از عدم
شناخت از سابقهی برگزاری جلسات آزاداندیشی است و یا صرفا جمالتی است جهت
پرکردن بیانیه!
وقتی مدیرمسئول این دو نشریه بعد از این همه صحبت ،و قطع ًا قبل از آن ،میدانستند که
شرط اول عملی نیست ،گویا بازیگر نمایشی شدند برای صوری خواندن این طور جلسات و
برهم زدن جو منطقی حاکم برآن.
غروب یکشنبه مطلع شدیم که بله! دوستان آزادفک ِِر دوستدار شنیدن چندصدا ،میخواهند از
تریبون جلسه برای خواندن بیانیهای خارج از موضوع استفاده کنند و بعد هم جو آرام و
منطقی گفتگوی آزاد را به هم بزنند و حضار را به ترک جلسه تهییج کنند .که چه؟! که آمفی
تئاتر باال هماهنگ نشده است! که چه؟! که اینجا جایمان برای سوت و کف کم است! که
چه؟! که اینجا هوایش آلوده و خفه است! که چه؟! که ما عادت داریم در جای دیگری
ال زیست ما در
دادبزنیم! که چه؟! که مابلد نیستیم در فضای آرام گفتگو کنیم ،شاید هم اصو ً
فضای آرام غیرممکن است ،هوای تنفس ما هیاهو و تنش است!
چون نامه ی نشریات در ویژه نامه اشارت به دست عموم رسیده بود ،صبح دوشنبه طی ویژه
نامهای به پیشنهادهای مطروحه جواب داده شد و فضای آرام جلسات برای عموم
دانشجویان تبیین و از برخی از این نشریات خواسته شد خود را از پیوستن به جریان عموم

دانشجویان امیرکبیر که همان جریان گفتگوی آرام ،منطقی و اخالق محور است،
محروم نکنند.
مجدداً برای تبیین فضا ،هم برای نمایندگان نشریات و هم برای عموم دانشجویانی
که کمتر در جلسات شرکت کرده بودند ،هم در نشریه و هم در اعالمیههای چاپی
در تابلوها ،قوانین و آیین نامهی برگزاری گفتگو و میزگرد دانشجویی ،نصب گردید
تا ابهامی در نحوهی برگزاری جلسه برای دوستان باقی نماند.
بار دیگر به تمام نشریات برای آخرین بار اعالم شد که تا ساعت  21ظهر دوشنبه،
نام نمایندهی خود را اعالم کنند تا نحوهی برگزاری میزگرد مشخص شود .جالب
است که همه ی  21نشریه ،بصورت حضوری،تلفنی و یا پیامکی نمایندهی خود را
معرفی کردند .این یعنی که ما همچنان دنبال چندصدایی هستیم؛ این یعنی این که ما از
چنین برنامه هایی استقبال می کنیم؛ این این یعنی این که درست است پیشنهاد اول ما
محقق نشد ،اما ما برای گفتگو حاضر میشویم؛ یعنی که ما بلدیم صحبت کنیم.
هماهنگی ها انجام شد تا به ساعت برگزاری جلسه رسیدیم .حواسمان را خیلی جمع کردیم
که کسی زودتر از ساعت مقرر ( )21وارد آمفی تئاتر نشود .هرچند که ما خاطرمان جمع بود
که قاطبهی دانشجویان دانشگاهمان دل خوشی از غوغاساالری و لمپنیزم ندارند اما عده ای
همچنان در همان فضاها تصور درستی از حقیقت موجود دانشگاه ندارند...
ساعت  21شد و در باز شد و جمعیت به تدریج داخل میشد ،اما...اِ اِ اِ گویا عدهای نمی-
خواهند داخل شوند.گویا می خواهند از همین االن بگویند که داخل پرشده و ما جانشدیم و
ای وای باید آمفی تئاتر باال هماهنگ میشده ،پس صحبت نمی کنیم و...
آمدیم و با نمایندهای نشریات اشارت و چکامه اتمام حجت کردیم که ما میدانیم ممکن
است چه اشتباهی انجام بشود .یک بار دیگر مجبور شدیم فلسفه برگزاری این جلسات را به
این دوستان یادآوری کنیم  :که آیا شما از گفتگو خوشتان نمیاید؟ در این جلسات قرار است
در مورد موضوعی مقرر گفت و گو کنیم (هم بگیم و هم بشنویم) ،نه این که خارج از
موضوع صحبت کنیم آن هم یک طرفه .پس چه شد چند صدایی؟ پس چه شد احترام به
سایر دانشجوها؟ به این دوستان گفتیم اگر چنین قراری دارید ،مجبوریم از حضور بازیکنی
که قواعد بازی را قبول ندارد صرف نظر کنیم؛ چرا که ما دوست نداریم فضای گفتگو به
فضای دیگری تبدیل شود و گفتیم که قوانین و مقررات برنامه پیوست مجوز برنامه است.
که درست است از نبود شما کمی دلتنگ می شویم ولی انشاا ...در کرسیهای بعدی
جبران می کنید...
گفتند ،می رویم ،فکر میکنیم و میآییم .رفتند و فکر کردند و با  12دقیقه تاخیر ،در حالی-
که نمایندهی  22نشریه و حضار ،منتظر نشسته بودند و سالن مملو از جمعیت بود ،وارد
جلسه شدند.
و حدود ساعت  1:12خواندند بیانیهی بزرگِ ...آغاز شد؛ و نمایندهی  1نشریهی اشارت،
چکامه ،ماقال ،سالم و آزادراه به همراه تمامی بدنهی همراه دانشجوییشان از جلسه خارج
شدند...
ِا ِا ِا گویا یک سری دارند خارج می شوند ،چند نفر؟ تعداد زیادی نیستند ،خیلی زود آنهایی
که جلوی در منتظر بودند جایگزین خروجیهایی میشوند که بار دیگر خودشان را از حضور
در بین امیرکبیریان آرام و منطقی و اخالق محور محروم کرده اند...
ِا ِا ِا گویا یک سری هم دارند تازه وارد می شوند ،نماینده ی نشریهی بعدی هم که شروع
کرده است به صحبت کردن و محکوم کردن این حرکت زشت و دور از ادب! جمعیت سالن
کمتر که نشد؛ بحث هم که ادامه داره؛ پس چه کار زشتی بود اینها کردند ،بعد از این همه
دعوت و احترام و...
گویا بعضی برای احترام دیگران به خودشان،ارزش قائل نیستند .گویا بعضی برای خودشان
ارزش قائل نیستند...

گفتند به پاس حرمتی که برای چند صدایی قائلیم حضور می یابیم ،اما گویا ارزشی برای
شنیدن صداهایی جز خود قائل نبودند که بعد از خواندن بیانیه  ،با ترک جلسه کاری کردند
که حضار در برگه های نظر سنجی بنویسند ،احساس می کنم به شعورم توهین شده است.
بگذریم کمی هم از کرسی آزاد اندیشی ”دانشجوی سیاسی،دانشگاه سیاسی“ بگوییم.
در جلسه میزبان  8نماینده محترم از نشریات فعال دانشگاه “آینه ،انعکاس ،بحر ،تلنگر،
ن انجمن ،غیاث و فانوس“ بودیم که مباحث خود را به صورت آزادانه مطرح
ریان ،سخ ِِ
کردند .هر نماینده ظرف  6دقیقه مطالب خود را بیان کرد.
سپس حدود  21نفر از دانشجویان ظرف میانگین زمانی  1/1دقیقه از طریق ثبت نام پیامکی
قبل از جلسه و ثبت نام حین برگزاری برنامه ،نظرات مختلف اما تخصصی خود راجع به
موضوع را بیان کردند .در بین دانشجویان هم بعضا نماینده نشریات وقت می گرفتند و به
بعضی پرسشهای دانشجویان پاسخ میدادند.
نکته قابل توجه این بود که تنوع صحبتهای مطرح شده آن قدر زیاد بود که می توان جمع
حاضر را حداقل به  6یا  7طیف فکری مختلف تقسیمبندی کرد .که این جمع با این تضارب
آراء به راحتی و آرامی درکنار هم نشسته بودند ،صحبت میکردند و جواب میگرفتند و در
آخر هم با لبخند سالن را ترک کردند ...و این تازه ابتدای راه است.
در پایان ذکر چند نکته الزم است.
 .2الزم می دانیم از تمام دانشجویان فهیم دانشگاه که در برنامه روز دوشنبه حضور
پیدا کردند و با این حضور به دعوت ما برای ایجاد فضایی منطقی در دانشگاه
لبیک گفتند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
 .1از نشریات حاضر ،بخصوص نشریات ”تلنگر و غیاث“ بابت منطقی بودن و قبول
تالش کارگروه برگزارکننده جهت تحقق پیشنهادات مطروحه ،کمال تشکر را
داریم.
 .1این کرسیهای آزاد اندیشی حدود  1سال است که برگزار می شود ،و انشاهلل از
این به بعد هم بنا بر این است که با همفکری و همکاری همه دانشجویان
هرچه بهتر برگزار شود.
 .4از تمامی دانشجویان خواهشمندیم موضوعات پیشنهادی مورد نظر برای بحث و یا
اعالم آمادگی جهت مناظره در هر موضوعی را از طریق شماره پیامک
 12229922292221و یا به صورت حضوری ،با ما درمیان بگذارند.
در پایان ،بار دیگر از عدهی اندکی که اصرار بر ایجاد هیاهو دارند ،میخواهیم که پردهها را
فضای دانشگاه را ببویونونود؛ روز
شودن
از جلوی چشمانشان کنار زنند و عوو
عمل نشان دادنود کوه
دوشنبه بار دیگر اکثریت قاطع دانشجوویوان در
هم کالوسوی-
میخواهند در فضایی به دور از هیاهو در کنار
اف
ش
ی
افتاده،
هاشان به گفتگو بنشینند ...این قطوار بوه راه
نم
ی
ر
حواستان باشد که از آن جا نمانید!
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آزادیخواهی یا ژست مظلومنمایانه...

کرسی دیروز به روایت تصویر

گفتگوی آزاد دانشجویی پیرامون »دانشجوی سیاسی ،دانشگاه سیاسیی«
عصر دیروز در دانشگاه برگزار گردید .این برنامه با دیگر برنامههای گفتوگووی آزاد
دانشجویی تفاوت داشت و تفاوت آن این بود که در این برنامه مودیوران مسوئوول
نشریات دانشجویی به این برنامه دعوت شده بودند تا نظرات خود را در این زمویونوه
بیان کنند.
اما پاسخ تعدادی از این نشریات به دعوت بسیج دانشجویی جالب بود .این دوسوتوان
 6شرط برای شرکت در این برنامه قرار داده بودند که این ارائه چنین شورط هوایوی
نشان دهنده دور بودن این دوستان از فضای آزادفکری و بی اعتمادی اولویوه ایون
دانشجویان به یک دعوت دوستانه است .نکاتی چون باز نشدن آمفی تئاتر قبل موقع
مقرر و بی طرف بودن مجری از بندهای تبسم آور این شروط بود.
اگر کسی تنها یک بار در یکی از برنامههای گفتگوی آزاد دانشجوی شرکت مینمود
در میافت که چنین شرطهایی از جایگاهی بر خوردار نبود.
متأسفانه پس از آغاز برنامه نمایندگان چند نشریه دانشجویی در خطابهای (!) با بیان
اینکه هیچ(!) کدام از شروط ما برآورده نشده است و چرا فقط بسیج حق برگزار دارد
و  ...جلسه را ترک کردند که به حساب خویش همه دانشجویان با آنها هوموراهوی
نموده و به ندایشان لبیک گویند.
اما چند نکته در این برنامه وجود داشت که در خور توجه است:
این دوستان اگر شرایط برنامه را قبول نداشتند چرا پذیرفتند که در بورنواموه
شرکت کنند و قبل از شروع برنامه نماینده معرفی کنونود .موگور ایون
دوستان هدفی غیر از گفتگو از این برنامه داشتند که حضور اینگونوه در
برنامه برایشان مهم بود؟ بازکردن لنگه در آمفی تئاتر برای تردد آسوان
قبل حضور بر روی سن هدف خاصی داشت؟ نکند که ایون دوسوتوان
انتظار داشتند که همراه با ترک انتحاری خود همه سالن را خالی کنند؟
وقتی کسی به مهمانی دعوت میشود یا شرایط را برای شرکت در آن مهمانی
محیا میبیند یا شرایط را فراهم نمی یابد! بدیهی است کوه حضوور در
مهمانی و سفره دری امری بی ادبانه و دور از احترام اسوت .کوه ایون

س

جا
د اک

دوستان ،امر اخیر یعنی سفره دری را انتوخواب
کردند.
نکته جالب دیگر استدالل بعضی از دوستان این بود که ما گفتیم یوک
آمفی تئاتر بزرگتر فراهم کنید که دانشجویان سرپا نباشند موخوصووصوا
آقای روزبهانی که بزرگتر جمع هستند .اما نمیدانم چرا ایون دوسوتوان
شروط را به خوبی مطالعه نمی کنند که شرط اول این بود که این برنامه
در صحن برگزار شود! که خود مستلزم سرپا بودن همه دانشجویان بوه
مدت طوالنی است!
نکته جالب توجه دیگر این است که دوستانی که ادعای عدم وجود توریوبوون
میکردند و در جلسه حضور داشتند از وقت  6دقیقه خود استفاده نکورده
و نیمی از آن را صحبت کردند .یعنی آن همه حرف نزده همویون بوود.
شاید هم بقیه دوستان که جلسه را ترک گفتند تنها حرفشان خوطوابوه
تکراری بود که دوسال است آشنای شنواییمان است.
از منظر بعضی از دوستان تنها مقصر همه اتفاقات بسیج دانشجویی اسوت و
حتی وقتی که عدهای کف و سوت میزنند مقصر بسویوج اسوت کوه
مدیریت نمیکند و خدا نکند که بقیه نسبت به این کار مقصر شنواخوتوه
شوند.
بسیج دانشجویی دو سال است که برنامه کرسی های آزادفکوری را بورگوزار
می کند که هر وقت به این دوستان گفته شد که در این جلسه شورکوت
کنید گفتند که چرا بسیج ،....کمیته انضباطی ...و . ....آنچه که پوس از
این دو سال بر میآید این است که این دوستان بیش از اینکه به دنبوال
آزادی باشند به دنبال شعار آزادی و مظلومنمایی عدم آزادی هستند.
کالم آخر اینکه در برنامه موضوعات مختلفی مطرح شد که اینجانب حاضرم دربواره
هرکدام از موضوعات مطروحه با هریک از دوستان گفتگو نمایم چه در برنامه هوای
گفتگوی آزاد دانشجویی چه به صورت گفتگوی آزاد دانشجویی.

الفرار!!؟!!
اندر احواالت جماعت به اصطالح روشنفکر حرف زیاد است و ما هم زیواد
گفته ایم  .اما آخرین شاهکار حضرات  ،اجرای نمایش مضحک و خونوده
آور در گفتگوی آزادِ دانشجوییِِ دیروز بود  .پس از آنکه بهانه جویی هوای
مضحک شان تحت عنوان »شروطی برای حضور در جلسه« ،بوا
سعه ی صدر برگزار کنندگانِِ جلسه روبرو و خنثی شد ،حضرات برای گریز
از حضور در فضای منطقی و سرپوش گذاشتن بر ضعف های موتوعودد و
آشکارِِ فکری و عملی شان  ،متوسل شدند به حرکاتِ نمایشیِِ دمده و نوخ
نما  ،از این قرار که پس از شروع جلسه  ،با قرائت بیانیه ای کوه حواوی
هیچ حرف و پیامی  -بجز همان بهانه های بیان شده در نامه ی قوبولوی
شان  -نبود  ،اقدام به ترک جلسه کرده و تلویحا دیگران را نیز به تورکِ
جلسه ترغیب کردند ! و البته همانند دیگر دفعات  ،مورد بی توجهیِِ غاطبه
ی دانشجویان حاضر در جلسه قرار گرفته و جز عده ی اندکی  ،کسی آن
ها را همراهی نکر د ! 2جالب اینجاست که یکی دو نفر از نمایندگانِِ ایون
طیف  -که نامشان در نامه ی اول دیده می شود ولی در بیانیوه خوبوری
ت
ن فلسفوه ی حورکو ِ
ازشان نیست  -در جلسه باقی می مانند تا به تبیی ِِ
انقالبیِِ حضرات در ترک سالن بپردازند!
1
به هر حال فارغ از اقدامات سینماییِِ حضراتِ به اصطالح روشنفکر  ،دو
نکته حائز اهمیت است :
اول  :ماجرای گفتگوی آزاد دانشجوییِِ دیروز  ،نمونه ی دیگری بود از ده
ی بویوان و
ن طالب آزاد ِِ
ها بلکه صد ها و هزار ها موردی که روشنفکرا ِِ
اندیشه  ،و مدافعانِِ جامعه ی چند صدایی و مدعیانِِ عدمِِ دستورسوی بوه
تریبون ،نشان دادند که از آزادیِِ بیان ،بحث منطقی و مستدل و به دور از
کف و هو و توهین و شانتاژ  ،نه تنها استقبال نوموی کونود کوه از آن
1
گریزانند !
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دوم  :بسیج دانشجویی طی دو سالِِ اخیر با بورگوزار ِِ
ی
جلسات گفت و گوی آزاد دانشجویی  -که به اذعان اکوثوریوت
ناظران و حاضران جلسات با رعایتِ کاملِِ انصاف و برابریِِ طویوف هوای
گوناگون فکری انجام شده است  -اثبات کرده است که نه تنها مدافوع و
هوادارِِ شنیدنِِ نظراتِ گوناگون در فضای عاقالنه و عالمانه است ،بلکه در
بسترسازی برای تحقق آن نیز پیشگام بوده و به حول و قوه ی قووه ی
الهی خواهد بود » ...ولو کره الکافرون«.
همچنین  ،حقیر از همین جا و از همین تریبون  ،تمام دوستان و طویوف
های مختلف فکری را به مباحثه ی منطقی و مستدل  -چه در قالب گفت
و گو های آزاد دانشجویی  ،چه در قالب کرسی های مناظره ی موکوتووب
( از طریق نشریات دانشگاه )  -دعوت می کنم ،تا به تعبیر سیدنا القوائود،
حضرت آیت ا ...خامنه ای (مد ظله العالی) ،حق خود را نمایوان سوازد و
تشنگانش را سیراب کند.
پی نوشت ها :
 : 2بگذریم که عده ای از افرادی که در معیت این دوستان از جلسه خارج شودنود ،
پس از مدتی بازگشته و حتی برای صحبت ثبت نام کردند! چقدر این اصطالح توفِ
سرباال مناسبِِ حالشان است!
 : 1آن هم سینمای سخیف و از مد افتاده ی دهه ی 42ی!
 : 1بگذریم از این که در اندک مواردی که حضرات وارد فضای بحث و گفوتوگووی
منطقی شده اند ،با شکست مفتضحانه ای روبرو شده اند؛ به خاطر بیاورید مناظورهی
حضرت آیت اهلل مصباح یزدی و جناب آقای حجتی کرمانی را که با از هوش رفتون
جناب حجتی کرمانی ناتمام ماند ،همچنین به خاطر بیاورید پیش بویونوی سوعویود
حجاریان از مناظرات انتخاباتیِِ  88که »در مناظره ها خواهیم باخت ،اگور حواضور
نشویم  1به صفر  ،و اگر حاضر شویم  6 ،به صفر !«.

مجددا از حضور پرشور تمامی دانشجویان فهیم دانشگاه در کرسی آزاداندیشی با موضوع ”دانشجوی سیاسی-
دانشگاه سیاسی“ کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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پیشنهادات ،راهنمائیها و انتقادات شما ما را در برگزاری بهتر کرسیها یاری خواهد کرد.
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