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خيل وزارت کشور »الیحه شفافیت هزینه های انتخاباتی« 

را به مجلس ارائه می کند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از ارائه الیحه شفافیت هزینه های 
انتخاباتی کاندیداها از سوی وزارت کشور به مجلس خبر داد.

حس��ین آذین نماینده مردم رفس��نجان در مجلس شورای 
اسالمی در گفت و گو با فارس، گفت: با ارائه این الیحه به مجلس 

و تصوی��ب آن مردم در جریان هزینه ه��ای انتخاباتی نمایندگان 
قرار خواهند گرفت و موجب شفافیت در این حوزه خواهد شد.

سخنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اظهارات 
اخی��ر وزی��ر کش��ور در م��ورد ورود پول های کثیف ب��ه عرصه 

سیاس��ت و انتخابات، اظهار داش��ت: اگرچه اظهارات وزیر کشور 
جنبه هش��دار داش��ت اما بهتر این بود تا این گونه صحبت ها به 
گونه ای مطرح ش��ود تا زمینه سوء اس��تفاده، سوء استفاده گران و 

بی اعتمادی مردم به نمایندگانشان را فراهم نکند.

شعار ندهند
برخورد ش��عاري با مفاس��د اقتصادي باعث سلب اعتماد مردم 
مي ش��ود. مس��ئوالن خوب مي دانند ریش��ه هاي فس��اد اقتصادي 

کجاست پس شعار ندهند و عمل کنند.
حاجيزاده

برخالف عزت کشور
پیام آقاي ظریف به همتاي عربستاني برخالف عزت کشور بود. 
این پیام به نوعي تایید حکومت مس��تبد و یاغي سعودي است که 
امروز کودکان یمن را به خاک و خون مي کش��ند. آقایان زماني که 
به حرمت ایراني ها توهین شد، حتي در صفحات مجازي هم موضع 

محکمي نگرفتند.
زماني

اعتياد نگران کننده نيست
افزایش آمار اعتیاد مسئوالن را نگران نکرده است. افزایش آمار 
زنان معتاد که قرار اس��ت فرزندانشان آینده سازان باشند نیز آقایان 
را نگران نکرده اس��ت. قرار نیست ریش��ه مواد مخدر خشك شود؟ 

حداقل جلوي رشد سریع اعتیاد گرفته شود.
مرشدلو

مطالعات آقاي...
ظاهرا آقاي هاشمي، طي این هشت سال دولت قبل که سکوت 
کرده بودند، درحال مطالعه بر روي انواع و اقس��ام رشته ها بوده اند. 
چراک��ه این روزها به هرمناس��بتي از ایش��ان به عنوان س��خنران 

همایش هاي تخصصي و غیرتخصصي استفاده مي شود. 
فريدوني

يک انتقاد
در مورد سگ کشي که توسط شهرداري در شیراز اتفاق افتاده 
بود چرا مطلبي ننوش��تید آس��یب به حیوانات و آزار آنها در آداب 

ایرانیان جایگاهي ندارد.
ناشناس

پارتي بازي
پارتي بازي در ادارات و دس��تگاه هاي دولتي بیداد مي کند. اگر 

پارتي گردن کلفت داشته باش��ي هم مي تواني جواز ساخت بگیري 
هم وام بگیري و هم ش��غل پیدا کني. اگر پارتي نداش��ته باشي نه 
از وام خبري هس��ت نه از کار. شایسته ساالري متاسفانه جایگاهي 

ندارد یا خیلي کمرنگ  است.
عسگري

بردي وجود ندارد
آمریکایي ها همچنان ب��ر حفظ تحریم ها پس از توافق با ایران 
در مذاکرات اصرار دارند. اگر اینگونه است پس توافق دیگر معنایي 
پیدا نمي کند. شادماني برخي خیالبافان در داخل به چه معنا است. 
وقتي قرار است تحریم ها باشد و فقط ایران همه خواسته هاي غرب 

را اجابت کند دیگر بردي در این توافق وجود ندارد.
نصرتي

درخواست از نهادهاي مسئول
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي در پیش است. از مسئوالن 
بخصوص اعضاي محترم ش��وراي نگهبان و نهادهاي مربوطه تقاضا 
داریم از ثبت نام و ورود افراد وابس��ته به غرب و ش��رق در مجلس 

جلوگیري کنند. افرادي که والیت فقیه را زیر س��وال مي برند نباید 
به مجلس راه یابند.

شفيعي

آل کثيف و مزدور
خ��ود آزم��وده را آزم��ودن خطاس��ت. آقاي ظری��ف حکومت 
آل س��عود دشمن ش��ماره یك ایران اسالمي اس��ت. امروز آل سعود 
پیاده نظام رژیم صهیونیس��تي اس��ت پس با پیام تبریك فرستادن 
براي مس��ئوالن این کش��ور به فکر تلطیف روابط نباشید. آل سعود 

کثیف و مزدور و غیرقابل اعتماد است.
مجيدي

مشوق الزم است
جمعیت ایران رو به بحران مي رود و مس��ئوالن نیز این موضوع 
را تایی��د مي کنن��د اما تایید این موضوع عامل��ي براي کودک آوري 
نیس��ت. باید مشوق هاي فرزند آوري از قبیل رایگان شدن زایمان و 

تحصیل حداقل اجرایي شود.
خليلي
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صاحبارتشىکه
نمىدانستچگونهبجنگند

س��خنرانی آتش بار گونه و س��خن گفتن آگاهان��ه او با خودش 
اغلب پوشش��ی بر سیاست خارجی )فرانسه( بود، گاهی گفتن یك 
کلمه )در مورد سیاس��ت خارجی فرانس��ه( چالش برانگیز مي شد، 
اما من هرگز از تالش خس��ته نش��دم. درباره شایعات حرف مي زد 
و تصادفاً س��ایر رهبران جهان را دیوانه یا بی اراده توصیف مي کرد. 
یک��ی را »دیوانه خراب مغز معتاد«؛ دیگری را صاحب ارتش��ی که 
»نمی دانس��ت چگونه بجنگند« خطاب مي ک��رد؛ در حالی که نفر 

دیگر را در صف طوالنی »وحشی ها« تلقی مي نمود. 
س��ارکوزی همیش��ه مي پرس��ید چرا همه دیپلمات هایی که 

برای دی��دن او مي آیند، به طرز غیرقابل چشم پوش��ی اینقدر پیر، 
م��و خاکس��تری و همه مرد هس��تند. ما مي خندیدی��م، گفت وگو 
مي کردیم، جّر و بحث مي کردیم اما اکثر اوقات در نهایت در مورد 
آنچه الزم اس��ت که صورت گیرد توافق مي کردیم. سارکوزی مصر 
بود جایگاه فرانس��ه به عنوان یکی از قدرت هاي جهان ثابت کند و 
مش��تاق بود بار بیشتری در امور بین الملل به دوش بگیرد، که من 
ای��ن مورد را درباره اقدام در لیبی مش��اهده کردم. علی رغم کثرت 
هیجان، او همیشه مردی موقر بود. در یك روز یخبندان در ژانویه 
2۰1۰، در حال��ی که از پله ه��اي کاخ الیزه در پاریس باال مي رفتم 
ت��ا به دیدن او ب��روم، یکی از کفش ها از پای��م در آمد و در مقابل 
رسانه هایی که شادمانه عکس مي گرفتند، پابرهنه شدم. آنگونه که 
برازنده بود، او دس��تم را گرفت و کمك کرد تا کفشم را پیدا کنم. 
بعدها یك کپی از عکس آن صحنه را برایش فرس��تادم و روی آن 
نوش��تم: »ممکن اس��ت من سیندرال نباش��م اما تو همیشه پرنس 

»چارمینگ« من خواهی بود.«
با این حال، قدرتمندترین رهبر اروپا، زنی بود با خلق و خویی 
تقریباً مخالف س��ارکوزی؛ »آنگال مرکل« ص��در اعظم آلمان. من 
اولین بار »آنگال« را در سال 1۹۹4 در سفر »بیل« به برلین مالقات 

کردم. او اهل آلمان ش��رقی سابق بود و پیشتر به عنوان وزیر زنان 
و جوان��ان در زمان صدر اعظمی »هلم��وت کوهل« خدمت کرده 
بود. وقتی به من معرفی ش��د اینگونه توصیف گردید: »زن جوانی 
که راهی طوالنی را خواهد پیمود« - کلماتی که بعدها ثابت ش��د 
یك نوع پیش��گویی بود )و درس��ت از کار درآمد(. من و او سال ها 
ب��ا یکدیگر در ارتب��اط بودیم و حتی در یك ش��وی تلویزیونی در 
س��ال 2۰۰3 به اتفاق هم حضور یافتیم. اروپ��ا به خاطر الف هاي 
ترقی خواهان��ه در موضوعاتی مانند بیم��ه درمانی و تغییرات آب و 
هوا، همچنان احساس مي کند که محترم ترین گروه جامعه جهانی 

است. 
در دوره وزی��ر خارجه بودم، تحس��ین من در م��ورد »آنگال« 

بیشتر و افزون تر شد. 
او مصم��م، زیرک و صریح بود و همیش��ه به من آن چیزی را 
مي گفت که دقیقاً در ذهنش بود. به عنوان یك دانش��مندان موفق 
که در رشته فیزیك تحصیل کرده و مدرک دکترا را با پایان نامه ای 
در ش��یمی کوانتوم به دس��ت آورده بود، او ب��ه خصوص در مورد 
مس��ائل تکنیکی مانند تغییرات آب و هوا و انرژی هس��ته ای، فرد 

مطلعی بود.
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کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است. 
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی 
کرده شرح نس��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

فعلوانفعاالتسياسى
جريانىخاصدردانشگاه
صنعتىاميرکبيرکهبه
عنواناوليندانشگاه

صنعتىدرايرانتاسيس
شد،فزونىيافتهاست؛
بهطوریکهايندانشگاه
جوالنگاهومحلعرض
اندامسياسىگروهى
خاصشدهاست.

ايندرحالىاستکه
محدوديتهايىبرای
فعاليتسياسىديگر
گروههادرايندانشگاه

بوجودآمدهاست

نظرگاه

مخاطب شماييد!

ننجون

دانشگاه نباید باشگاه سیاسی بشود
م��ن خواهش می کن��م از مدیران دانش��گاه ها و 
مس��ئوالن گوناگ��ون مدیریتی که دانش��گاه را مرکز 
ج��َوالن سیاس��ی و تالش ها و فعالیت ه��ای جناح های 
سیاس��ی قرار ندهید. س��م مهلک حرکت علمی این 
است که دانش��گاه ها تبدیل بش��وند به باشگاه های 

سیاسی؛ کاری که در یک دوره ای انجام گرفت.
ای��ن به معن��ای نف��ی حرک��ت سیاس��ی در بی��ن 
دانشجویان دانشگاه ها نیست؛ بنده همیشه مدافع 
و من��ادی کار سیاس��ی دانش��جوها و دانش��گاهیان 
ب��وده ام و هس��تم - االن هم معتق��دم - منتها نگاه 
سیاس��ی، َمشرب سیاس��ی، فهم سیاس��ی و فعالیت 
سیاس��ی داش��تن، یک حرف اس��ت و دانش��گاه را و 
کالس درس را و محیط علمی را جوالنگاه کار سیاسی 
قرار دادن، یک حرف دیگری است؛ اینها با همدیگر 
تفاوت دارد. آرامش دانش��گاه کمک کننده ی به این 
اس��ت که دانش��گاه بتواند در زمینه ی مس��ائل علم 
- ک��ه این همه اهمی��ت دارد - کار خودش را انجام 
بده��د، وظیفه ی خودش را انجام بدهد، و اگر خدای 
نکرده عکس این بش��ود، اولین ضربه ای که خواهیم 
خورد، این است که حرکت علمی در دانشگاه و به تبع 
آن در کشور متوقف خواهد شد، یا کند خواهد شد؛ 

و عرض کردیم توقف، به معنای عقب گرد است.

بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 
11 تیر 1393

در  دانش��گاه  ای��ن  »نق��ش 
انق��الب گــزارشسه از  قب��ل  مب��ارزات 

برجس��ته بود و من ارتباطات 
زیادی با دانشجویان و اس��اتید این دانشگاه داشتم، 
حتی برای س��خنرانی به این دانش��گاه می آمدم که 
از  بخش��ی  یعن��ی  می ش��د،  مساله س��از  هم��واره 
دانش��جویانی که انقالبی بودند در یك طرف و برخی 
از دانش��جویانی که تفکرات مارکسیستی و همچنین 
شاهی داشتند در طرف دیگر قرار می گرفتند و شعار 
می دادن��د. البته ای��ن موضوع برایمان ش��یرین بود 

چراکه سرمان برای این موضوعات درد می کرد.«
این بخشي از س��خنان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود. س��خناني که واضح بود، پاسخي 
ب��ه دانش��جویاني بود که به حضور وي در دانش��گاه 
امیرکبیر معترض بودند. اس��تفاده از این س��خنان، 
ش��بیه انگاري قبل و بعد از انقالب در برخورد با یك 
چهره سیاسي بود. حاال در شرایط کنوني، دانشجوي 
انقالبي کدام است و دانشجوي مارکسیستي و شاهي 

کدام، باید از خود آقاي هاشمي پرسید.
دیروز به مناس��بت روز معلم، مسئوالن دانشگاه 
صنعت��ي امیرکبیر از رئیس هیئت امناي دانش��گاه 
آزاد! دعوت کرده بودند تا براي اساتید و دانشجویان 

سخنراني کند!
از دو روز قب��ل ه��م جمعي از دانش��جویان به 
ای��ن حضور بي ربط اعتراض داش��تند، اما به هرحال 
»زنده باد مخالف من« براي برخي مدعیان اصالحات 
در شرایط خاصي معنا پیدا مي کند. به هرحال آقاي 
هاش��مي به همراه همسرش و به دعوت آقاي رئیس 

پا به دانشگاه گذاشتند.
 دانش��جویان که به حضور هاشمی در دانشگاه 
معت��رض بودند با حضور در جلوی درب دانش��گاه و 
محل ورود هاش��می در مقابل خ��ودروی حامل وی 

زنجیره انسانی تشکیل دادند.
قرار بود مراس��م س��اعت 1۰:3۰ آغاز شود، اما 
حاش��یه ها شروع مراس��م را به تاخیر کش��اند. این 
برنامه در حالی برگزار ش��د که از صبح دیروز تدابیر 
امنیتی شدیدی در دانشگاه برقرار شده بود. تعدادی 
از کالس ها و آزمایش��گاه های درس��ی مجاور مکان 
س��خنرانی پلمب و تعطیل شدند. انتظامات دانشگاه 
با حضور در نقاط مختلف دانشگاه، سعی در پراکنده 

کردن دانشجویان داشتند.
اعضای انجمن هاي اسالمی اصالح طلب دانشگاه 
امیرکبیر با دردس��ت داشتن تصاویری از سران فتنه 
به اس��تقبال ورود هاش��می در دانش��گاه امیرکبیر 

رفتند.
جم��ع زیادی از دانش��جویان این دانش��گاه نیز 
با دردس��ت داش��تن پالکاردهایی با این عناوین که 
دانشگاه جای استوانه فتنه نیست، ما خیانت هایتان 
به مردم در س��ال ۸۸ را فراموش نمی کنیم، نسبت 
به حضور هاشمی رفس��نجانی در دانش��گاه امیرکبیر 

اعتراض کردند.
اما جداي از حاشیه س��ازي هاي گذشته و حال 
و روزهاي اخیر آقاي هاش��مي، دانشجویان معترض 
دانش��گاه امیرکبیر، یك خط س��یر مش��کوک را در 
مدیریت دانش��گاه خود یافته اند که ش��اید اعتراض 
واقعي و اصلي خود را خطاب به این جریان مشکوک 
و خطرن��اک وارد مي دانن��د. آنه��ا به درس��تي اتاق 
عملیات بسترسازي آش��وب ها و فتنه ها را یافته اند. 
دانش��گاهي که طي ماه هاي اخیر نش��ان داده، براي 
تبدیل ش��دن به یك باشگاه سیاس��ي و به نفع یك 

جریان مطرود در حال تالش است.
فع��ل و انفع��االت سیاس��ی جریان��ی خاص در 
دانش��گاه صنعت��ی امیر کبی��ر که به عن��وان اولین 
دانش��گاه صنعتی در ایران تاسیس شد، فزونی یافته 
اس��ت؛ به طوری که این دانش��گاه جوالنگاه و محل 

عرض اندام سیاس��ی گروهی خاص شده است. این 
درحالی اس��ت که ب��رای فعالیت برخ��ی گروه های 
اصولگ��را در ای��ن دانش��گاه  محدودیت های خاصی 

بوجود آمده است.
 تش��کالت تن��درو اصالح طل��ب در دانش��گاه 
امیرکبیر توانس��تند به ص��ورت قارچ گونه یکی یکی 
س��ر بلند کنن��د و تریبون های این دانش��گاه را در 
اختیار رادیکال های این جناح سیاس��ی قرار دهند، 
این در حالی اس��ت که به گفته مس��ئولین بس��یج 
دانش��جویی امیرکبیر درب هاي این دانش��گاه برای 
شخصیت هاي سیاسی اصولگرا بسته است و درحالی 
که نامه های درخواس��ت مجوز ب��رای حضور فعاالن 
اصول گرا در کارتابل ریاست خاک می خورد اما یکی 
پ��س از دیگری مجوز برای س��خنرانی رادیکال های 

اصالح طلب صادر می شود.
در همی��ن حین علی مطه��ری نماینده مجلس 
نهم که س��خنانش در خصوص رف��ع حصر و آزادی 
سران فتنه حاشیه های زیادی را در ماه های اخیر به 
پا کرد، در مراس��می که به بهانه سالگرد بزرگداشت 
ش��هید مطه��ری برگ��زار ش��ده دعوت می ش��ود و 

سخنرانی می کند.
س��پس محمدرضا خاتم��ی و ابراهیم اصغرزاده 
به س��خنرانی در س��الن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه 
امیرکبیر می پردازند و آغاز فعالیت تش��کلی به نام 
»انجمن اسالمی دانش��جویان ترقی خواه« را جشن 

می گیرند.
محمدرضا عارف رئی��س بنیاد امید ایرانیان نیز 
ب��ه دانش��گاه امیرکبیر دعوت می ش��ود تا »انجمن 
فرهن��گ و سیاس��ت« را ب��رای اصالح طلب��ان این 
دانش��گاه افتت��اح کند و در آخر نوبت به س��خنرانی 
پرحاشیه هاشمی رفسنجانی می رسد که حضور وی 
در این دانش��گاه با شعارهای تند سیاسی حمایت از 

سران فتنه همراه شده است.

نوستالژی دوم خرداد در دانشگاه اميرکبير
با ای��ن اوصاف به نظر می رس��د یك دانش��گاه 
صنعتی پیش��رو سیاسی کاری برای تحقق بخشیدن 
به حضور یك گروه سیاسی خاص شده است. جالب 
اینجاس��ت که محافل رس��انه ای اصالح طلب نیز به 
ای��ن موضوع اش��اره دارند و از وق��وع چنین پدیده 
سیاسی اس��تقبال می کنند. در همین رابطه یکي از 
روزنامه هاي جریان اصالحات چندی پیش به همین 
نکته اش��اره کرد و طی یادداشتی تحت عنوان »بهار 
پلی تکنیك« به بازگش��ایی مجدد انجمن اس��المی 
در دانش��گاه امیرکبیر پرداخت و نوش��ت: »دانشگاه 
امیرکبیر )پلی تکنیك( شاهد مراسم گشایش دوباره 
انجمن اس��المی دانش��جویان خود همراه با ابراهیم 

اصغرزاده و محمدرضا خاتمی بود.«

این روزنامه اصالح طلب در ادامه آورده اس��ت: 
»جای س��وزن انداختن نیس��ت، از نوای س��رود یار 
دبس��تانی و هم��ان ش��وروهیجانی که نوس��تالژی 

سال های بعد از دوم خرداد را زنده می کرد.«

محمدرضا عارف و صحبت از چماق فتنه
س��خنان تن��د و رادی��کال چاش��نی حض��ور 
اصالح طلب��ان در دانش��گاه امیرکبیر ش��ده اس��ت؛ 
موضوعی که یادآور ش��یوه غوغاساالرانه این جریان 
سیاسی در دانش��گاه ها برای مغشوش کردن فضای 
محافل علمی به نفع خود اس��ت. جالب اینجاس��ت 
که این رفتار سیاس��ی مالوف اصالح طلبان در رفتار 
اصالح طلبان معتدل نیز در دانشگاه امیر کبیر تکرار 
می َش��ود. در همین رابطه محمدرض��ا عارف ضمن 
حضور در دانشگاه امیرکبیر و افتتاح انجمن فرهنگ 
و سیاس��ت، با بیان اینکه اخالق م��داری و پرهیز از 
تخری��ب و حذف رقیب را نیز بای��د مورد توجه قرار 
داد، خاطرنش��ان کرد: » نباید این طور باش��د که با 
هرکس که می خواهند برخورد کنند بر سر او چماق 
فتنه بکوبند. زمانی چماق ضد والیت بودن را بر سر 
والیت مدارترین افراد می زنند و حاال این چماق به 

چماق فتنه تبدیل شده است.«
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت 
توجه به نقد و نقدپذیری را نیز حائز اهمیت دانست 
و گفت: » باید آس��تانه تحمل م��ان را باال ببریم و در 
جهت عملیاتی شدن شعار امسال و استفاده از همه 
ظرفیت ها و پتانسیل ها در این مسیر قدم برداریم.«

راديکال ها هم ابراز وجود کردند
دانش��گاه امیر کبیر بس��تری برای اب��راز وجود 
اعضای احزاب منحله مش��ارکت که با توجه به رفتار 
سیاسی تندشان در زمان فتنه به محاق رفته بودند، 

تبدیل شده است.
به گ��زارش مش��رق، محمدرض��ا خاتمی یکی 
از این افراد اس��ت که در س��الن آمفی تئاتر مرکزی 
دانشگاه امیرکبیر آغاز فعالیت تشکلی به نام انجمن 
اس��المی دانشجویان ترقی خواه را کلید زد و با اشاره 
به انتخابات آینده مجلس عنوان کرد: »امروز همه ما 
هنوز چشم مان به سمت انتخابات ریاست  جمهوری 
و مجلس است و به دنبال این هستیم که آیا جامعه 
می تواند از این طریق یك گام به سمت جلو بردارد. 
آنچه ما امروز عمیقا به آن نیاز داریم، نگاه و تحلیل 
عمیق از وضعیت کش��ور و سیاس��ت  ورزی در کشور 

است.«
وی همچنین با اشاره به آغاز فعالیت هاي انجمن 
اس��المی دانشجویان ترقی خواه اظهار کرد: »به نظر 
می رس��د امروز نیاز داریم که در دوران جدیدی که 
آغاز ش��ده به نقش دانشجو و دانشگاه نگاه جدیدی 

داشته باشیم. ش��روع این حرکت از انجمن اسالمی 
جدید این انتظار را ایجاد می کند که ش��اهد تحول 

جدید در دانشگاه ها و فضاهای دانشجویی باشیم.«

 شور نشاط سياسی 
يا مغشوش کردن فضای دانشگاه ها

اصالح طلب��ان همواره برای ورود به دانش��گاه ها 
برنامه و ش��یوه و روش خود را داشته اند. این جریان 
سیاس��ی کمتر به دانش��گا ه ها به صورت یك محیط 
علمی و آکادمیك نگاه کرده اس��ت و بیشتر با توجه 
به قش��ر جوان س��عی کرده فضای دانش��گاه ها را به 
سمت هیجانات و احساس��ات کاذب هدایت کند تا 
با بسترس��ازی در این جهت به اهداف سیاسی خود 

دست یابد. 
نوع س��خنرانی اصالح طلبان در دانش��گاه امیر 
کبی��ر نیز موی��د همین مطلب اس��ت. موضوعی که 
در نحوه س��خنرانی ابراهیم اصغرزاده و واکنش های 
دانش��جویان مخاطب سخنانش قابل توجه است. در 
همی��ن رابط��ه ابراهیم اصغرزاده ه��م مانند خاتمی 
صحبت هایش را با جمله ای سیاس��ی ش��روع کرد و 
گفت: » فکر نمی کردم روزی در دانشگاه پلی تکنیك 
سخنرانی کنم که مجید توکلی و محسن میردامادی 
در زندان هس��تند. کمیته های انضباطی قرار بود که 
کمك حال دانش��جویان باشد تا آنها را در برابر فشار 

محکمه های قضایی حفظ کنند.«

وی با تاکید بر این که »جنبش دانش��جویی در 
طول زمان هیچ گاه مخال��ف فکر کردن نبود« ادامه 
داد: حق نداریم بخاطر این که یك دانش��جو مثل ما 
فک��ر نمی کن��د او را از تحصیل مح��روم کنیم. این 
جنب��ش خودش، خ��ودش را نق��د می کند. جنبش 
دانش��جویی که من ج��زو آن ب��ودم آرمان گرا بود، 
سال ها بعد خودمان آن را نقد کردیم. فکر می کردیم 

پشت شعار دادن های مان بهشت است.«
این فعال سیاسی جنبش دانشجویی را دیده بان 
جامعه توصیف و تصریح کرد: »جنبش دانش��جویی 
مانند دیده بان جامع��ه مدنی به کمك مردم می آید 
ب��رای طرح مطالبات مردمی نقش مهمی را بر عهده 
دارد. جنبش دانشجویی در سال ۸۸ دچار فرسایش 
و س��کوت اجباری شد، اما در سال ۹2 در حالی که 
بس��یاری فعالین خسته ش��ده بودند به کمك مردم 
آم��د و آقای روحانی را انتخاب کرد تا کش��ورش با 
دنیا تعامل داش��ته باش��د؛ چراکه م��ردم و جنبش 
دانش��جویی از انزوا و تحریم های غرب خس��ته شده 
بودن��د. از دولتی ک��ه برای مدیریت جهانی نقش��ه 

می کشید، خسته بودند.«

پازلی که هاشمی تکميل کرد
هاشمی رفس��نجانی که این روزها با س��خنان و 
خاطرات پرحاشیه فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت به مناسبت گرامیداشت روز معلم به 
دانشگاه امیرکبیر دعوت ش��د تا در سالن اجتماعات 
دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کند. تعدادی از دانشجویان 
در اعتراض ب��ه این ماجرا در پالکاردهایی با مضامین 
»رابط��ه روز معلم با رأس فتن��ه را بیابید«،  »فتنه گر 
حیا کن دانش��گاه را رها کن«،  »سیاست فرمایشی و 
سفارش��ی جایگزین برنامه های دانشگاه شده است«،  
"»ستاد تحریف امام و انقالب«،  »سخنران مراسم روز 
دانشگاه«،  »روز معلم را در دانشگاه به پادگان نظامی 
تبدی��ل نکنیم«، »نقاط مش��ترک مطهری، خاتمی و 
رفسنجانی چیست؟« در دست گرفتند و جلوی درب 

دفتر ریاست دانشگاه تجمع اعتراض آمیز کردند.
در ادام��ه این تجمعات س��ید احم��د معتمدی 
رئیس دانش��گاه امیرکبیر نی��ز در این تجمع حاضر 
ش��د، نماینده دانش��جویان خطاب به وی گفت: چه 
شده است که در روز معلم می خواهید پرتنش ترین 
شخصیت کشور را به دانشگاه بیاورید؟ این درحالی 
است که در گذشته اجازه سخنرانی به افراد ارزشی و 

انقالبی را به بهانه تنش زا بودن، نمی دادید؟
این دانشجو ادامه داد: گفتید زاکانی سیاسی است، 
مجوز ندادید! گفتید شریعتمداری تنش زا است، مجوز 
ندادید! گفتید بذرپاش تنش زا است، مجوز ندادید! اما 
به رادیکال ترین افراد که خطوط قرمز نظام را لگدمال 

کردند، اجازه سخنرانی در دانشگاه دادید!
نماین��ده دانش��جویان معترض با اش��اره به اینکه 
وظیفه مسئوالن دانشگاه حفاظت از خطوط قرمز نظام 
است، گفت: ما نسبت به برنامه های ساختارشکنی که در 
دانشگاه برگزار می شود، اعتراض داریم. در آیین افتتاحیه 
یك انجمن خطوط قرمز نظام شکسته شد، نشریه ای در 
دانشگاه منتشر شد که علناً از همجنس بازی دفاع کرد 

اما شما )رئیس دانشگاه( با آنان برخورد نکردید.
در حال��ی اعتراضات دانش��جویی بخاطر صدور 
مجوز دانشگاه امیرکبیر به سخنرانی هاشمی در این 
دانش��گاه باال گرفته بود و شماری از دانشجویان این 
دانش��گاه؛ ضمن تجمع مقابل دفتر ریاست دانشگاه 
و حمل پالکارد اعتراضی به این مراس��م خواس��تار 
لغو این مراس��م ش��دند. رئیس دانش��گاه امیرکبیر 
در واکن��ش ب��ه این درخواس��ت؛ گف��ت: »6۰-7۰ 
معترض در قیاس با 14 هزار دانش��جوی دانش��گاه، 
تعداد اندکی هستند.« احمد معتمدی افزود: »بعید 
می دانم دانشجویان این مراسم را خدشه دار کنند.«

به هر حال آنچه مشخص است فعل و انفعاالت 
سیاسی جریانی خاص در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
که به عنوان اولین دانشگاه صنعتی در ایران تاسیس 
ش��د، فزونی یافته اس��ت؛ به طوری که این دانشگاه 
جوالنگاه و محل عرض اندام سیاسی گروهی خاص 
ش��ده است. این درحالی اس��ت که محدودیت هایی 
برای فعالیت سیاس��ی دیگر گروه ها در این دانشگاه  
بوج��ود آمده اس��ت و اف��رادی که به عن��وان فعال 
سیاسی در این دانشگاه به آنها تریبون داده می شود 
در گذش��ته ب��ا توجه ب��ه رفتار سیاس��ی تندی که 

داشتند کم کم منزوی شده و به محاق رفته بودند.
به نظر می رس��د، ای��ن دانش��گاه در برنامه ریزی 
اصالح طلب��ان به عنوان یکی از س��کوهای پرتاب برای 
حضور این جریان سیاسی در انتخابات آتی مجلس حائز 
اهمیت اس��ت و مسئولین این دانشگاه طی برنامه های 
مختل��ف کم��ر خدمت ب��ه اصالح طلبان را بس��ته اند. 
کنش های سیاسی که در این دانشگاه نیز رخ داده نشان 
از وقوع نوعی رادیکالیزم جدید برای انتقال فضای دوم 
خرداد به دانشگاه ها را دارد؛ دانشگاه هایی که همواره از 
س��وی اصالح طلبان به بستری برای جوالن سیاسی و 

بعضا فتنه انگیزی این جریان بدل شده است. 

درحاشيهيكحضورپرحاشيه

آغوش باز مسئوالن دانشگاه برای باشگاه سياسي آشوب

بازرسی های آژانس از مراکز هسته ای محدود 
و در بازه زمانی مشخص صورت می گیرد

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس، با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
زیر بار نظارت های فراتر از قوانین و پروتکل های بین المللی 
نمی رود، گفت: بازرس��ی های آژانس از مراکز هس��ته ای 

محدود و در بازه زمانی مشخص صورت می گیرد.
وحی��د احمدی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش 
به اظهارات ج��ان کری وزیر امور خارج��ه آمریکا درباره 
بازرس��ی های ابدی از تأسیس��ات هس��ته ای ایران بعد از 
انج��ام توافق نهای��ی، گفت:  قطعا جمهوری اس��المی زیر 
بار نظارت های فراتر از قوانی��ن و پروتکل های بین المللی 

نمی رود.
نماین��ده مردم کنگاور، صحنه و هرس��ین در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: ایران همواره در مذاکرات با گروه 
1+5 به تعهدات خود پایبند بوده، اما متأسفانه بد عهدی و 
بد اخالقی آمریکایی ها مانع از حصول توافق نهایی هسته ای 

خواهد بود.
وی ب��ا انتقاد از اظه��ارات متع��دد و بی پایه مقامات 
آمریکایی درباره مس��ئله هس��ته ای ای��ران، گفت:  به نظر 
می رس��د که این اظهارات تنها برای اقناع جامعه آمریکا و 
مقامات این کشور و همچنین مقامات رژیم صهیونیستی 
اس��ت، زیرا به طور حتم ایران در مذاکرات هس��ته ای زیر 

بار چنین تعهداتی نمی رود.
احم��دی ادام��ه داد: از طرف دیگر ای��ران از حصول 
توافق عزت مندانه و برد - برد اس��تقبال می کند، اما قطعا 
انجام اقدامات نظارتی فراتر از قوانین خط قرمز جمهوری 

اسالمی است.
وی در واکن��ش به اظهارات وزی��ر خزانه داری آمریکا 
درب��اره عدم لغ��و تحریم های کنگره آمری��کا علیه ایران، 
تصریح کرد: قطعا بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب 
و طبق گزارش اخیر وزیر خارجه، تحریم ها باید به صورت 
یکجا لغو ش��ود، در غیر این صورت مذاکرات هسته ای از 

نظر ایران بی معنا خواهد بود.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: قطعا فعالیت صلح آمیز 
هس��ته ای حق جمهوری اسالمی اس��ت، زیرا ایران عضو 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتمی ب��وده و معاه��ده منع 

گسترش سالح های هسته ای را امضا کرده است.
وزی��ر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با یك ش��بکه  
صهیونیس��تی با تکرار ادعاهای پیش��ین غرب علیه ایران 
گفت که بازرسان ما هر روز آنجا )ایران( خواهند بود. این 
یك توافق 1۰ ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما 

بر تاسیسات آنها نظارت داریم.

چهارجوابي
توافق نوشتم بدون پرانتز

عبارت زیر از کیست؟
اص��ل کار من این اس��ت که نهایت��اً این تفکر 
»منظوم��ه ای« و »دیالکتی��ک« در آث��ار و مکت��ب 
»بس��کار« را با تفکر »منظومه ای« و »دیالکتیک« 

متصور مالصدرا مقایسه کنم.
الف( ش��یخ ش��هاب الدین عمر س��هروردی - ش��یخ 

اشراق -
ب( شیخ الرئیس ابو علی بن سینا - شیخ مشاء -

ج( شیخ بهایی - منتقد مکاتب اشراقیه و مشائیه -
د( برادر عماد افروغ - نماینده سابق مجلس -

 محمدج��واد ظری��ف: ن��گارش مت��ن تواف��ق 
هسته ای پیش می رود اما پرانتزهای زیادی باقی 

مانده است.
اظهارنظ��ر ف��وق ی��ادآور کدام یک از اش��عار 

زیبای پارسی است؟
 الف( بس��ی رنج بردم به همراه حافظ / توافق نوشتم 

بدون پرانتز
ب( بس��ی رنج بردم در این سال چل / توافق نوشتم 

ولی بی محل
ج( بسی رنج بردم در این سال شصت / توافق نکردم 

در هشتصد نشست
د( بس��ی رنج بردم کنار حری��ف / توافق نکردم ولی 

با ظریف
نقطه چین زیر را با یکی از گزینه هاي مناس��ب 

پر کنید.
رئیس جمه��ور: نمی توانیم به قوه قهریه نظام 
که دس��تبند و کلت همراهش اس��ت بگوییم بیا 

و ... کن.
الف( مهرورزی

ب( مهربانی
ج( همزبانی

د( اجتهاد


