
جنوب و جنوب  غرب شهر تهران حاال به يك قطب 
اقتصادي تازه تبديل شده است. باغ تاالرهاي بي نام 
و نشاني كه خيلي هايشان هيچ تابلو و مشخصه اي 
ندارند، اما وارد منطقه شهريار يا احمدآباد مستوفي 
كه مي شويد با ديوار نوشته هايي مواجه مي شويد 
كه تبليغات غيررسمي براي باغ تاالرهايي است 
كه ش��ما مي توانيد مهماني هايتان را به س��بك 
مهماني هاي شبانه اي كه در خارج از كشور برگزار 
مي ش��ود، برگزار كني��د. جالب ت��ر از همه اينكه 
هيچ كس به روي خودش نمي آورد مهماني هاي 
ش��بانه اي كه در باغ تاالرهاي اين منطقه برگزار 
مي شود، هيچ تناسبي با ساختار و فضاي جامعه 

ايراني اسالمي ندارد و كاركنان اين مراكز به ويژه 
مهمانداران خانمي كه ناگزيرند، بدون حجاب و 
با ظاهري آراس��ته از مهمان ها پذيرايي كنند و تا 
نيمه هاي شب در خدمت تاالر باشند كه در معرض 

انواع و اقسامي از آسيب هاي اجتماعي  هستند. 
 محفل مهماني هاي مختلط شبانه 

كارت دع��وت عروس��ي مختلط آن ه��م در يك 
تاالر رس��مي بيش از آنكه تعجب آور باشد، حس 
كنج��كاوي ات را تحريك مي كن��د. به خصوص 
اينكه آدرس ه��م كمي عجيب به نظر مي رس��د 
و آنقدر از ش��هر فاصله دارد ك��ه در حالت عادي 
كسي پايش هم به چنين مكاني نمي رسد. بعد از 

عبور از ترافيك عصرگاهي بزرگراه تهران - كرج 
و ورود به منطقه شهريار باز هم بايد پيش برويد. 
آخرين بخش آدرس، جاده اي خاكي است كه دو 
طرفش رديفي از چنارهاي سن و سال دار به صف 
ايس��تاده اند و تنها روش��نايي براي شكافتن دل 
تاريكي و پيداكردن مسير، نور باالي چراغ بزرگ 
جلوي ماشين است. نور بي رمق ماه هم در ميانه 
آسمان گاهي از آن باال به زمين سرك مي كشد. 
بعد از اين جاده خاكي دوباره به خياباني آسفالت 
شده مي رسيم و در برابر در گاراژي بزرگ  توقف 
مي كنيم كه كن��ارش روي تابل��وي كوچكي نام 
باغ تاالر نوش��ته ش��ده اس��ت. در را كه مي زنيد، 

دربان با احتي��اط در را باز مي كن��د. مجوز عبور 
مي خواه��د؛ كارت دعوت را كه نش��ان مي دهي، 
خاطر جمع مي ش��ود و در را برايتان باز مي كند. 
باغي پيش رويت��ان قرار مي گيرد ك��ه در دل آن 
تاالري مجلل جا خوش كرده و فضايي كه شما را 
به ياد مهماني هاي دوران قبل از انقالب مي اندازد. 
اما اينجا جايي در نزديكي پايتخت است و اكنون 
40 سالي مي شود كه انقالب اسالمي ايران پيروز 

شده است!
نيروهاي خدمات زن و مرد با لباس هاي رس��مي 
آراسته اي در سراسر تاالر حضور دارند؛  خانم هايي 
كه شبيه اغلب مهمان ها، محجبه نيستند. در اين 
ميان خانم هاي با حجاب هم كم نيستند،  افرادي 
كه به واسطه رابطه نس��بي يا سببي ناگزيرند، در 

مراسم شركت كنند. 
 مراسم نمايشي و مراسم رسمي 

در منطق��ه ش��هريار و احمدآباد مس��توفي، اما 
تاالره��اي ديگري ه��م هس��تند. تاالرهايي كه 
بعضي هايشان تابلو هم دارند و اتفاقاً عروسي ها و 
مهماني هايي كه در آنها برگزار مي شود به سبك و 
سياق تاالرهايي است كه در سطح شهر پراكنده اند 
و موازين اسالمي در آنها رعايت مي شود و بخش 
زنانه و مردانه تاالر از همديگر جداس��ت، اما اين 
نمايش تنها در ساعات اوليه شب اجرا مي شود و 
بعد از اتمام ساعت رسمي مهماني و خداحافظي 
مهمانان غريبه،  مهماني اصل��ي آغاز و ديوارهاي 
حائل ميان بخ��ش زنانه و مردانه تاالر برداش��ته 
مي شود. هر چند قبل از برداشته شدن پارتيشن ها 
هم  از فضاي كلي حاكم بر مجلس مي توان فهميد 
اينجا هم كسي چندان اهميتي به موازين اسالمي 
نمي دهد و كاركنان خانم سالن بي توجه به حضور 
داماد ب��دون حجاب تردد مي كنن��د. در اين بين 
تنها يك��ي از نيروهاي خدمات خانم روس��ري بر 

سر دارد. 
 اينجا انقالب شده !

حاال ديگ��ر همه آنهاي��ي كه به دنب��ال برگزاري 
مهماني ه��اي مختلط هس��تند، مي دانن��د بايد 
كجا برون��د. رزو و بازديد از تاالر هم كار س��ختي 
نيست، هم در فضاي مجازي و هم در شبكه هاي 
اجتماعي صفح��ه دارند و هم تلفن همراهش��ان 
در دسترس اس��ت. با اين وجود، اما اداره اماكن و 
پليس انگار نه انگار كه در بيخ گوششان جايي در 
نزديكي پايتخت تاالرهايي وجود دارد كه در آنها 
مهماني هاي مختلط ش��بانه بي هيچ مزاحمت و 

نظارتي برگزار مي شود. 
آدرس را كه ن��گاه مي كنيد، تصور مي كنيد اينجا 
منطقه اي خودمختار اس��ت. ان��گار اينجا انقالب 
نشده ش��ايد هم خيلي بي س��ر و صدا »انقالب« 
شده باش��د؛  انقالبي از جنس »انقالب جنسي« 
كه برخي صاحب نظران نظير دكتر ابراهيم فياض 
جامعه شناس سرشناس دانش��گاه تهران درباره 

وقوع آن هشدار مي دهند. 
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چهاردهمين نشست شنبه هاي انقالب با موضوع آزادي و حقوق بشر برگزار شد

9 هزار مطبوعه از همه ساليق، نشانه غيرقابل انكار آزادي در ايران است

منطقه آزاد  تهران!
باغ تاالرهاي اطراف تهران عمالً مناطق خودمختاري هستند كه تابع هيچ قانوني نيستند 

مردم�ي  جنب�ش  برنام�ه  چهاردهمي�ن 
پاسداش�ت 40س�ال انق�الب كبير اس�المي 
با موض�وع آزادي و حقوق بش�ر برگزار ش�د. 
حجت االس��الم علي جعفري دبير كميته آزادي 
و حقوق بشر جنبش مردمي پاسداشت 40سال 
انقالب اسالمي با اشاره به آزادي مطبوعات پس 
از انقالب گفت: بيش از 9هزار مطبوعه با پوشش 
همه س��اليق فكري و سياسي، نش��انه غيرقابل 
انكار از آزادي در جمهوري اس��المي ايران است. 
284روزنامه فعال، 5 هزار و 800 هفته نامه كه به 
راحتي سياس��ت هاي حاكميتي را نقد مي كنند، 
نشانه پايبندي نظام اسالمي به اصل آزادي است. 
جعفري تصريح كرد: 8 هزار نش��ريه دانشجويي 
داراي مجوز فعاليت هس��تند و بي��ش از 4 هزار 
نش��ريه دانش��جويي فعال، آزادان��ه همه مواضع 
دس��تگاه هاي نظام را به چالش مي كشند و تنها 
در اس��تان كردس��تان بيش از 60نش��ريه اجازه 

انتشار دارند. 
وي افزود: در راستاد آزادي مطبوعات و رسانه ها، 
بيش از 150رس��انه بين المللي در اي��ران اجازه 
تأسيس دفتر دارند و ساالنه بيش از 300خبرنگار 
به صورت آزادانه از سراس��ر اي��ران گزارش تهيه 

مي كنند. 
   دوبرابر شدن س�رانه فضاي آزاد عبادي 

پس از انقالب
جعفري با اشاره به ايجاد فضاي آزاد عبادي پس 
از انقالب گفت: س��رانه فضاي عبادي اقليت هاي 
مذهبي در ايران دو برابر س��رانه مسلمانان ايران 
است. در حال حاضر 250كليس��ا، 16كنيسه و 
78عبادتگاه زرتشتيان در ايران موجود است كه 
هزينه بازسازي و تعمير آنها بر عهده دولت است. 
وي اظهار ك��رد: بي��ش از 980ه��زار پناهنده و 
2ميليون اتباع خارجي در ايران زندگي و بيش از 
300هزار نفر از آنها در مدارس ايران به طور رايگان 
تحصيل مي كنند؛ از اين رو ايران دومين كش��ور 
جهان از نظر پذيرش پناهنده محسوب مي شود؛ 
بيش از 40هزار دانشجوي خارجي در ايران وجود 
دارد و بيش از 20هزار نفر فارغ التحصيل خارجي 

در ايران داريم. 
   انقالب، يك نظام تك حزبي را به نظامي 

با ۲۵۱حزب رسمي تبديل كرد
دبير كميته آزادي و حقوق بشر جنبش مردمي 
پاسداش��ت 40 سال انقالب اس��المي با اشاره به 
اينكه ايران اس��المي آزادترين كش��ور دنياست، 

اظهار داش��ت: انقالب اس��المي، ملت ايران را از 
خفقان و استبداد چند هزار س��اله شاهي نجات 
داد، به نح��وي كه جمهوري اس��المي يك نظام 
تك حزبي را ب��ه نظامي با 251حزب رس��مي و 

515انجمن صنفي تبديل كرد. 
جعفري با اشاره به تأثير آزادي در رشد مكتوبات 
گفت: افزايش تعداد عناوين كتاب منتشرش��ده 
در س��ال 57 از هزار و 500 عن��وان به 107هزار 
عنوان در سال 96، نشانه اين است كه جمهوري 
اسالمي بر مبناي سانسور، حوزه فرهنگ ملي را 

اداره نمي كند. 
   بع�د از انقالب، برخ�ي روزنامه ها گاهي 

بنيان هاي نظام را هم زير سؤال بردند
در ادامه حسين شمسيان روزنامه نگار و حقوقدان 
با اشاره به فضاي باز رسانه اي كه بعد از انقالب براي 
همه جريان هاي فكري ايجاد شده است، بيان كرد: 
آثاري در جمهوري اس��المي منتشر مي شود كه 
قابل مقايسه با مطالب منتشره رسانه هاي قبل از 
انقالب نيست. در ايران بعد از انقالب روزنامه هايي 
منتشر مي ش��ود كه گاهي بنيان هاي جمهوري 

اسالمي را نيز زير سؤال مي برد. 
وي اف��زود: جابه جايي واقعيت ه��ا و روايت غلط 
تاريخ��ي از جمله مواردي اس��ت ك��ه در برخي 
نش��ريات ما انجام مي شود. اين مس��ئله عالوه بر 
گزارش وضع موجود نشان دهنده كيفيت آزادي 
مطبوعات در مقايسه با قبل از انقالب است، يعني 
زماني كه امكان طرح موضوعي خارج از منويات 

دربار وجود نداشت. 

شمسيان همچنين به برخي تنگ نظري ها نسبت 
به آزادي كه از س��وي دولت ها صورت گرفته نيز 
اشاره و تصريح كرد: در دولت يازدهم گاهي شاهد 
سلسله شكايت هايي بوديم؛ نمونه آن 100شكايت 
دولتي از روزنامه كيهان است. خب اين هم البته 
يك گ��زاره سوء اس��تفاده از آزادي در جمهوري 
اسالمي اس��ت كه سنگ ها را بس��ته و سگ ها را 

رها كرده اند. 
   ش�وراي نگهبان، مصداق اق�دام عملي 

انقالب اسالمي براي تحقق آزادي 
در بخش ديگر اين نشست، محمد بهادري عضو 
پژوهشگاه ش��وراي نگهبان طي سخناني اظهار 
داش��ت: ادامه تشكيل ش��وراي نگهبان، مصداق 
اقدام عملي انقالب اس��المي براي تحقق آزادي 

است. 
اين اس��تاد دانش��گاه با توجه به وظيفه شوراي 
نگهب��ان در نظارت بر مصوبات مجلس ش��وراي 
اسالمي و دفاع از حقوق آزادي هاي مردم گفت: 
شوراي نگهبان وظيفه دارد از ايراداتي كه حقوق و 
آزادي مردم را زير سؤال مي برد، جلوگيري كند. 

بهادري ادامه داد: تعداد نظرات ش��وراي نگهبان 
درخصوص حفاظت از حقوق آزادي مردم حدود 
چند صد مورد است كه اين شورا در 50حوزه ورود 

كرده است. 
وي با برشمردن مواردي از تعارضات مصوبات يا 
پيش نويس مصوبات مجلس با آزادي حقوق مردم 
گفت: مهم ترين دفاع ش��وراي نگهبان از آزادي 
حقوق مردم، دفاع از حق حيات اس��ت؛ شوراي 

نگهبان در موارد زيادي كه در مصوبات، مجازات 
اعدام در نظر گرفته شده بود آن را رد كرده است. 
عضو پژوهشگاه شوراي نگهبان در بيان مصاديقي 
از اين مصوبات گف��ت: اليحه تش��ديد مجازات 
مرتكبان ارتش��ا، اختالس و كالهبرداري مصوب 
سال 64 يكي از اين موارد بود كه در آن مقرر شد، 
كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به 
امر ارتشا، اختالس و كالهبرداري مبادرت ورزند 
در صورتي كه مصداق مفسد في االرض باشند به 

اعدام محكوم خواهند شد. 
به��ادري ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به اينك��ه حكم 
مفس��د في االرض طبق قانون مجازات منحصراً 
اعدام نيست و همچنين تعاريفي كه در قانون از 
آن شده است، حكم مفسد في االرض طبق نظريه 
قاضي تشخيص داده مي شود. شوراي نگهبان اين 

مصوبه را جهت اصالح برگشت داد. 
اين كارش��ناس حقوقي در پايان تصريح كرد: با 
توجه به اينكه شوراي نگهبان قبل از قانوني شدن، 
جلوي ايرادات را مي گيرد و اجازه قانوني شدن را به 
آن نمي دهد، عموماً مردم از اين اشكاالت آگاهي 
ندارند و مصوبات برگش��ت داده ش��ده رسانه اي 

نمي شود. 
   اسيدپاشي در انگس�تان ۱0 برابر ايران 

است
حجت االسالم والمس��لمين دكتر جليل محبي، 
مدي��ركل مطالعات حقوقي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي با اش��اره به توجه قانون 
اساسي به حقوق شهروندي نيز گفت: در اصل 22 
قانون اساسي بازداشت خودسرانه در كشور ممنوع 
است و بايد داليل محكم و محكمه پسندي براي 

بازداشت فرد وجود داشته باشد. 
وي در همي��ن رابطه ادامه داد: پي��ش از انقالب، 
قانون اقدام��ات تأميني اجازه بازداش��ت افراد با 
حالت خطرناك را مي داد، ولي امروز در جمهوري 
اسالمي فقط با داشتن ادله محكم اجازه بازداشت 

مي دهد. 
مدي��ركل مطالعات حقوقي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس با بيان اينكه مباني جنايتكارپرور در قانون 
ما پذيرفته نشده است، گفت: شبكه هاي داخلي و 
خارجي مسئله اسيدپاشي را برجسته مي كنند، 
اما در انگلستان اسيدپاشي هشت تا 10 برابر ايران 
است كه دليل پايين بودن اين جرم در كشور به 
مباني اخالقي ايرانيان و بازدارنده بودن مجازات 

اسيدپاشي برمي گردد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

فر شاد مهدي پور توييت زد: 11مرد، 11سرباز وطن، 11بسيجي جان 
به كف و 11مجاهد في سبيل اهلل جمعه شب در نبرد با تروريست ها شهيد 

شدند. امنيت كااليي نيست كه ارزان توليد شود. يادشان گرامي...
 
 ريحان خانم توييت زد: فكر كن، روي بدنت زخمي داري كه هر چند 
سال يكبار اتفاقي مي فته و دوباره روي همون زخم باز مي شه و خون فواره 
ميزنه ازش. اين زخم دردناك هميشه ملتهبه و دير خوب مي شه، اما درد 
هيچ وقت عادي نمي شه... كردستان همون قسمت ملتهب بدن ايرانه. 

دوباره خون پاشيده از زخمش... 

محمد حسنيوفسكي توييت زد: به شهداي مدافع حرم، تهمته مدافع 
اسد مي زنيد و قبول نمي كنيد، مدافعان وطن هس��تند و بدون ذره اي 
انسانيت به اشك فرزندانشون مي خنديد. امروز هم شما ابناي شيطان به 

خون شهداي وطن مي خنديد، بي شرفي در ذات شما نهادينه شده.

 يك كاربر توييت زد: كنار خيابان ماشينم خراب شد. تماس گرفتم 
امداد خودرو تا اومد، درستش كرد و رفت پنج پيامك اطالع از قيمت و 
مشخصات برام اومد. دو بارم تماس گرفتن براي هزينه. همونجا هم ريز 
هزينه اومد كه 2هزار تومن مالياته. چطور اين همه مؤسس��ه مثل قارچ 

حرام خواري كردن حتي يك عدد مسئول نظارتي محاكمه نمي شه؟

ياسر جاللي توييت زد: در هيچ كجاي دنيا از جمله امريكا و اتحاديه 
اروپا، اتحاديه اي براي كسب وكارهاي مجازي يا تلفني يا... وجود خارجي 
ندارد، چون اين كار يك شوخي بزرگ اس��ت! با يك كلمه »مجازي«، 
اين اتحاديه را رگوالتور همه حوزه ها كرده اند و نقش��ي به وسعت همه 

موضوعات كشور و گستره همه ايران براي آن قائل شده اند. 

 مهدي موحدي توييت زد: چرخه اقتصادي صنعت برق سال هاست با 
مشكل مواجه است. عدم واقعي سازي هزينه هاي انرژي، پرداخت يارانه  
بي حساب كه از جيب عموم مردم مي رود و در تلفات و مصرف غيربهينه 
هدر مي شود، اقتصاد انرژي ايران را مريض كرده است. بماند تصميمات 

كالن ضروري كه بايد برق و انرژي را ذيل يك ساختار ديد.
 
 

رضا وفا با انتش�ار اين عكس توييت زد: فرانك پرت��وآذر كاپيتان 
تيم ملي دوچرخه كوهستان بانوان در جايگاه نخست آسيا قرار گرفت، 
البته اگه حجاب نمي داشت ممكن بود به مقام اول هم دست پيدا كنه، 

ولي مقام نخست هم خوبه بازم !
 
 

  فارس پالس با انتشار اين عكس توييت زد: برخي رسانه ها در حالي 
مدعي شدند كه نوه حجت االسالم رئيس��ي به نام »فاطمه« در يكي از 
شركت هاي زيرمجموعه شستا مدير است كه بزرگ ترين نوه وي، پسري 

است كه كمتر از پنج سال سن دارد!

 محمدرضا شهبازي توييت زد: درباره اينكه چرا بعد از فتح خرمشهر 
جنگ ادامه پيدا كرد، كلي دليل عقلي و تاريخی وجود داره، اما يه سؤالی: 
اونايي كه معتقدند بعد از فاح خرمشهر نبايد مي جنگيديم لطفاً بفرمايند 
كه قبل از فتح خرمش��هر چرا ت��وي جبهه نبودند و براي كشورش��ون 

نجنگيدند!؟
 
 

  علي رجبي با انتشار اين عكس توييت زد: در دهه كرامت، كاروان 
زير سايه خورشيد به كارخانه لوازم خانگي پارس خزر گيالن رفت. نه  تنها 
امام رضا)ع( را سياسي نكردند، بلكه با پرچم حرم به توليدكننده ايراني 
روحيه معنوي مي دهن��د؛ برخالف دولتمرداني كه با ماش��ين به ديدار 

كارگران رفتند و مي گويند مشكل را مي دانيم، اما راه حل نداريم!

 بيژن احمدي توييت زد: تحريم هاي ترامپ اي��ران را ويران نخواهد 
كرد، اما فس��اد و رانتخواري اگر حل نشود نتيجه اي جز آشوب و ويراني 
نخواهد داش��ت. مجاهدين خلق و ياران ترامپ نتانياهو بن سلمان توان 
ويراني ايران را ندارند، اما اين اختالسگران ميلياردي اين كار را براي آنان 

انجام خواهند داد. 
 
 

  حميد حاجي پور با انتشار اين عكس توييت كرد: اعالم آمادگي 
ثبت احوال تهران براي صدور رايگان كارت ملي براي دختران شين آبادي. 

واقعاً به اين خبر و اين سخاوتمندي چي بايد گفت؟!

نفیسه ابراهیم زاده انتظام 

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

  استوديو راديو بحران به منظور آگاهي بخشي، آموزش و اطالع رساني، 
افزايش فرهنگ ايمني شهروندان و پوشش خبري در بحران هاي طبيعي، 
با همكاري شبكه راديو تهران در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 

تهران راه اندازي مي شود. 
  رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: بخش خدمات الكترونيك و 
سامانه پيامك سازمان وظيفه عمومي ناجا به شماره 110206010 امكان 

استعالم آخرين وضعيت خدمتي را براي مشموالن ايجاد كرده است. 
  مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه با بيان اينكه در 
حال حاضر روزانه حدود 3هزار نفر از خط 7مترو استفاده مي كنند، گفت: 

سرفاصله قطارها در اين خط 15دقيقه است. 
  رئيس سازمان بهزيستي، با اشاره به آمار يك ميليون و 350هزاري 
نفري معلوالن تحت پوشش بهزيستي گفت: بايد خدمات توانبخشي 

در تعهدات بيمه پايه ديده شود. 

نیره ساری
  گزارش  2

آزادانديشي در حبس استخدام !
با وجود تأكيدات مقام معظم رهبري كرسي هاي آزادانديشي نتوانسته اند  
جايگاه و كاركرد خود را در دانشگاه ها بيابند. مالحظات سياسي و مديريتي 
بي برنامگي، نبود مه��ارت تخصصي مديريت و هدايت جلس��ات از جمله 
كاستي هايي اس��ت كه طي س��ال هاي اخير نتوانس��ته اند  اصالح شوند. 
بنابراين كرسي هاي آزادانديشي يا هر جلسه اي از اين جنس در دانشگاه ها 
و در فضاي دانشجويي به محل و فرصتي براي تخليه هيجان و احساسات 
افراد تبديل مي شود و بس��تري براي زنده باد و مرده بادهاي موقت و بدون 
منطق فراهم مي كند. در نتيجه كرسي هاي آزادانديشي كنوني بدون اينكه 
تضارب آرا به ش��كلي كه خروجي منطقي و قابل استنادي داشته باشند، 
برگزار مي شوند. اگرچه برخي معتقدند، همين شكل برگزاري جلسات هم 
تمريني براي آزادانديشي است و مداومت در برگزاري آنها به خود اصالحي 
و بلوغ كرسي ها مي انجامد، اما بدسليقگي مديران دانشگاه ها و مراكز علمي 
در دخالت در موضوع جلسات و جزئيات اين نشست ها به خروج آنها از ريل 

اصلي دامن مي زند. 
هر چند اين روال كما بيش در اغلب دانش��گاه ها در جريان اس��ت، اما در 
دانشگاهي مانند دانشگاه فرهنگيان به داليل ياد شده »ترس از استخدام  
نيز به عنوان عاملي براي بيان نكردن نظرات توسط دانشجويان« نيز اضافه 

مي شود. 
اين امر كه گهگاهي مورد توجه رس��انه ها قرار مي گرفت، اخيراً از س��وي 
اميرحسين رضانژاد مسئول سياس��ي انجمن اسالمي دانشگاه فرهنگيان 

مشهد نيز بيان شد. 
سايه اين ترس كه بيش از پنج سال است بر سر دانشگاه فرهنگيان افتاده، 
همچنان بر فعاليت هاي تشكلي اين دانشگاه سنگيني مي كند. يعني حكم 
و حقوق دانشجو معلمان به وجه الس��كوت آنها تبديل شده است. عالوه بر 
اين با وجود رقبايي كه دولت خارج از سيستم تربيت معلم به سر كالس ها 

مي فرستد، اين تهديدات جدي تر مي شود. 
اين مسئله در دولتي كه برقراري و صيانت از آزادي بيان را يكي از وعده هاي 
انتخاباتي خود قرار داده بود و هزينه هاي زيادي را صرف تدوين منش��ور 

حقوق شهروندي كرد، نوآوري به شمار مي رود. 
فضاي امنيتي حاك��م بر دانش��گاه فرهنگي��ان كه باعث محدودش��دن 
فعاليت هاي تش��كيالتي در آن شده، نمايش��ي از تناقض در رفتار و گفتار 
دولتي هاست.  مسئول سياسي انجمن اسالمي دانشگاه فرهنگيان مشهد 
در بخش ديگري از اظهارات خود در گفت و گو با رسانه ها گفت: متأسفانه در 
دانشگاه فرهنگيان جو مديريت گرايي وجود دارد كه باعث مي شود، نتوانيم 
آنطور كه شايسته دانشگاه فرهنگيان است، برنامه هاي خود را اجرايي كنيم.  
وي با بيان اينكه »ترس از استخدام عاملي براي بيان نكردن نظرات توسط 
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان است«، افزود: شرايط برگزاري كرسي هاي 
آزادانديشي در دانشگاه فرهنگيان نسبت به ساير دانشگاه ها كمي محدودتر 
است و ممكن است، دانشجويان نظر خود را به درستي اعالم نكنند كه دليل 

آن ترس از ايجاد مشكل در آينده استخدامي افراد است. 
رضانژاد افزود: برگزاري كرسي هاي آزادانديشي بيشتر نيازمند هماهنگي 
با معاونت دانشجويي و مسئوالن اين دانشگاه است و بدون تأييديه آنها كار 
براي ما بسيار دشوار مي شود. اگر مسئوالن كمي با دانشجويان همكاري 
كنند و فضاي بهتري در دانش��گاه فراه��م آورند، بس��ياري از برنامه ها و 
فعاليت ها در شرف اجرا قرار مي گيرند كه پويايي دانشگاه را به دنبال دارد. با 
عنايت به اينكه دانشگاه فضاي سياسي دارد، ما نمي توانيم انديشه سياسي 

را در دانشجويان خفه كنيم. 

كاشت چمن در تهران ممنوع شد
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران با صدور بخشنامه اي جديد از 
ممنوعيت كاشت چمن در تهران خبر داد و از شهروندان خواست، تخلفات 

در اين رابطه را از طريق سامانه 137و 1888اطالع رساني كنند. 
همزمان با افزايش دماي تهران، كم آبي و خاموش��ي هاي برق، ممنوعيت 
كاشت چمن به مجموعه هاي شهرداري ابالغ شد. هر چند بحث ممنوعيت 
كاش��ت چمن در س��ال هاي گذش��ته نيز مطرح ش��ده بود و مسئوالن، 
پيمانكاران را در فضاهاي سبز ملزم به كاشت درختان و نهال هاي سازگار 
با اقليم شهر تهران كرده بودند، ولي مسائل آبي در نهايت باعث شد كاشت 

چمن رسماً ممنوع شود. 
در حال حاضر كاش��ت درختان در فضاهاي چمن كاري ش��ده از س��وي 
مسئوالن فضاي سبز دنبال مي شود. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه 
در دوره هاي گذشته به دليل كاشت گياهان پرآب و گونه هاي غيرسازگار، 
همچون درختان غيرمثمر مسائل و مشكالت بسياري را براي تهران به وجود 
آورده است؛ ازدياد مگس هاي سفيد در سطح شهر از همين عواقب است كه 

به دليل كاشت درختان غيرمثمر توت پديد آمده است. 
حجت نظري عضو شوراي شهر تهران درخصوص ممنوعيت كاشت چمن 
با تأكيد بر اهميت اين موض��وع گفت:  نحوه آبياري فضاي س��بز تهران و 
گياهاني كه براي كاشت در فضاي س��بز تهران انتخاب مي شوند، همواره 
انتقادات بسياري را از سوي كارشناسان و شهروندان برانگيخته  است كه 
تعداد زيادي از كارشناسان و شهروندان نسبت به اين مسئله اعتراض دارند. 
در همين راستا از همان روزهاي اوليه تابستان در اين خصوص به مديرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي شهر تهران تذكر داديم و از ايشان خواستيم، در 
مورد كاشت گياهان نامتناسب با اقليم تهران به ويژه چمن تجديدنظر شود 

و آبياري اين فضاها نيز در زمان هاي مناسبي صورت گيرد. 
وي با اش��اره به دو بخش��نامه اي كه علي محمد مختاري به »ش��هرداران 
مناطق«، »مديرعامل سازمان بهشت زهرا«، »مديرعامل سازمان ميادين 
ميوه وتره بار« و »مديريت مجموعه اراض��ي عباس آباد« درخصوص نحوه 
آبياري فضاي سبز ارس��ال كرده اس��ت، گفت:  براس��اس اين بخشنامه، 
آبياري فضاي سبز از سوي پيمانكاران ش��هرداري از ساعت 18تا 6صبح 
روز بعد بايد انجام ش��ود تا از تبخير آب و هدررفت آن جلوگيري شود و با 
پيمانكاران متخلف برخورد مي شود.  نظري با اشاره به بندهاي ديگر اين 
بخشنامه افزود: براساس اين بخشنامه كاشت چمن در سطح شهر ممنوع 
شد. همچنين در اين بخشنامه تأكيد شده كه از گياهان متناسب با اقليم 
تهران استفاده شود و ديگر در تهران چمن كاشته نشود.  عضو كميسيون 
اجتماعي و فرهنگي شوراي ش��هر با تأكيد بر اينكه در اين بخشنامه مقرر 
شده با پيمانكاران متخلف برخورد ش��ود، افزود: همه شهروندان در برابر 
آيندگان مسئول هستند. از ش��هروندان مي خواهيم تخلفات درخصوص 

نحوه آبياري را به سامانه 137و 1888اطالع رساني كنند. 

بیژن يانچشمه

آدرس را كه نگاه مي كنيد، دس�تتان مي آيد به يك مراسم عروسي عادي 
دعوت نش�ده ايد. بزرگراه فتح،  احمدآباد مستوفي، شهريار و خيابان های 
فرعي اش با باغ ه�اي خلوتي كه در مي�ان آنها جا خ�وش كرده اند، حاال به 
ظرفيت اقتصادي قوي و جديد تبديل ش�ده اند. به اي�ن منطقه كه بياييد، 
شايد در ظاهر تصور كنيد به جايي خالي از سكنه وارد شده ايد، اما غروب 
به بعد اينجا خبرهاي زيادي هس�ت. آدم هاي زي�ادي مي آيند و مي روند و 

سروصدايش�ان در ميان ديوارهاي باغ و سكوت ش�ب گم مي شود. اينجا 
منطقه خودمختاري است كه انگار قوانين خاص خودش را دارد و هيچ گشتي 
از آنجا عبور نمي كند تا بفهمد باغس�تان هاي اين منطقه با ساختمان هاي 
مجللي كه در آنها برپا ش�ده، محل برگزاري مراس�م هاي جشن و پايكوبي 
هستند؛ جشن هايي از جنس مهماني هاي مختلط شبانه به همراه گروه هاي 
اركسر زنده و شايد هر چيزي كه برگزاركنندگان اين مراسم ها اراده كنند. 


