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 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

 محمدامین عارف نیامدیر مسئول و سردبیر: 

تشکل دانشجویی به معنی جمع شدن عده ای از 

دانشجویان دور هم برای آرمانهایی مشخص و مشترک 

می باشد. البته این معنا سطحی ترین تعریف موجود 

است. در دسته بندی این تشکل ها میتوان آنها را به 

وابسته، -تقسیمات گوناگونی انجام داد، از مستقل

آرمان -دولت ساخته تا آرمان خواه-دانشجوساخته

طلب و دهها دسته بندی دیگر که در این مقال 

نمیگنجد. اما چه می شود که دانشجویانی که برای 

آرمانی مشخص گرد هم آماده اند به ناگهان آرمانهای 

خود را فراموش کند و حتی برای مقابله به آن اقدام 

کند. و از اهمیت تشکلیالت همین بس که سرآغازی 

برای ورود به فضای جامععه و یادگیری مطالب و 

 مهارت های نیاز زندگی در جامعه می باشد.

این تغییرات از عوامل گوناگونی ناشی می شود از 

احساس دغدغه اعاده دین گرفته تا تغییر فضای 

جامعه و غلبه تفکرات مارکسیستی و حتی گرفتن 

بوی قدرت در تشکیالت باعث ایجاد تغییر روند یا 

حتی ساخته شدن یک روند می شود. اما همه چیز به 

همین چند کلمه ختم نمی شود. تشکل های 

دهه ای خود  5دانشجویی با توجه به قدمت بیش از 

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن 

و شهرسازی: این احتمال وجود 

دارد که گسل ماهدشت با توجه 

های دیگر همچون گسل ایپک و اشتهارد دارد  به تهاتری که با گسل

 تری در تهران و البرز شود. سبب زلزله بزرگ

 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

ادعاهای نیکی هیلی نماینده آمریکککا 
 در سازمان ملل:

هکا  ها آرم در روی قطعات این موشک
دهکنکد  هایی وجود دارند که نشان مکی و نشانه

 اند. ها از ایران به یمن آمده این موشک

 

نشین صهیونیست در  شهرک ۸۰۲

حالیکه از حمایت شدید نظامکیکان 

صهیونیست برخوردار بودنکد، بکه 

 مسجداالقصی یورش بردند.

 

 واکنش ایران موشک سرگردان

 مصطفی پیری زاده

ها به  یورش صهیونیست
 زلزله تهران مسجداالقصی

 محسن معصومی

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 دیدار اول
ای داغ که با پرسش های  سخنگوی قوه قضاییه در جلسه

صریح دانشجویان همراه بود به میان دانشجویان دانشگاه 

شریف رفت و ضمن شنیدن نقدهای صریح و بعضا تند 

دانشجویان، به تبیین ابعاد قانونی مطالب مطرح شده از سوی 

آنان پرداخت و درباره مصادیق مورد نظرِ دانشجویان توضیح 

 «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضاییه»داد.هدف از این مراسم 

نام داشت که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی 

 شریف برگزار شد.

جلسه بیستم اذر ماه دانشجویان دانشگاه شریف با سخنگوی 

توانست جلوه تحسین برانگیزی از آزادی و  قوه قضائیه می

گفتگو و نقد و پاسخگویی بین حاکمان و مردم در جمهوری 

اسالمی را نشان دهد.شاید بتوان گفت که در این جلسه 

ازادی علیه ازادی به کار گرفته شد ولی این خود میتواند 

اغازی برای سایر مسئولین باشد تا در جمع دانشجویان حضور 

پیدا کرده و پاسخگوی سواالت و مطالبات انها باشند.انتقادات 

تند دانشجویان شاید برای معاون بیش از حد تصور بود و به 

نظر باید تدبیری برای هم سو شدن با انها می 

اندیشید،تدبیری مثل نشان دادن فضای بازازادی بیان و 

انتقادات،اشاره به وجود عدالت، و یا حتی سوت بلبلی!سوت 

بلبلی که شاید به گفته ی اقای ضرغامی محیط صمیمانه ای 

بین اقای اژه ای و دانشجویان ایجاد کرد!ولی گویا این 

ماجرای سوت از سنوات گذشته برای جناب معاون اول قوه 

 قضاییه وجود داشته است.

هیچ شهروندی از پایین بودن سالمت و اعتبار این دستگاه 

سود نخواهد برد. قوه قضاییه از این جهت متفاوت از دو قوه 

دیگر است. شاید کسی بتواند با هدف تضعیف دولت و کنار 

زدنش آن را نقد کند، ولی این مساله مطلقا برای دستگاه 

قضایی صادق نیست. زیرا فعاالن و نویسندگان و 

سیاستمداران در جایگاهی نیستند که بخواهند یا بتوانند 
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 »دو دیدار در سه سوت «ادامه متن 

.جایگزین آن شوند  

تواند دستگاه قضایی را تضعیف کند، مگر عملکرد  کس نمی نکته دیگر اینکه هیچ

های  ها و سیاست ها و برنامه خودش. چون دستگاه قضایی برخالف دولت تابع سلیقه

ترین اقدام آن باید  شخصی و مدیران آن نیست، بلکه تابع مطلق قانون است و کوچک

معطوف به مواد قانونی باشد و باالخره نکته بعدی این است که بهترین شاخص برای 

سالمت یک جامعه، سنجش سالمت و اعتبار دستگاه قضایی آن 

باید تاکید کنیم که برخی از رفتارهای مقامات قضایی  است. 

های گذشته کمکی به ارتقای جایگاه این قوه بسیار  در سال

مهم نکرده است و به طور مشخص باید گفت که مخالفان و 

اند که  منتقدان سیاسی این قوه به هر دلیلی توانسته

اندرکاران قضایی را وارد زمین سیاسی خود کنند و  دست

 هنگامی که چنین شود نتیجه از پیش روشن است.

سواالت و انتقادات دانشجویان حول محور صریح بودن 

مسئولین با دانشجویان و جامعه بود شاید در کالم به زبان 

تند بیان شد ولی این دغدغه ی دانشجویان را می رساند.در 

سواالت و انتقادات اشاره های به موضوعات و پرونده های 

اخیر و گذشته این قوه شد که برخی ها هنوز اینده انها 

مشخص نیست.باید مسئولین به عملکرد خود نگاه کنند که 

چه شده که دانشجویان این قوه را سیاست زده عنوان 

میکنند و از از پایین بودن اعتماد جامعه به این محل اتکای 

 افراد خبر می دهند.

اتفاقاتی که در این جلسه افتاد موجب شد که عده ای این 

جلسه را تحسین کنند و عده ای دیگر نقد. فارغ از اینکه می 

توانست این جلسه بهتر نیز برگزار شود، اما دو نکته قابل توجه 

:است  

اول اینکه هر جلسه دانشجویی اقتضائاتی دارد که بر دانشگاهیان پوشیده نیست، کف و 

سوت و های و هوی، طبیعی این گونه جلسات است. پرسش با لحن تند، هم نشان از 

  .حساسیت دانشجویان دارد و هم دلسوزی آنها را بیان می کند.

دوم اینکه حوصله معاون اول نیز قابل تحسین بود و از اینکه به دانشگاه برای پاسخ 

 گویی آمده باید برای سایر مسئولین الگو شود.

اینکه جوان دانشجو روبروی مقام نافذالحکم قضایی می نشیند و بی پروا نظرش را می 

گوید جای امیدواری است، به امید روزی که این گونه نشست ها با دیگر مسئولین 

ادامه یابد تا هم دانشجو و دغدغه هایش را بشناسند و هم دانشجویان فاصله ای بین 

مند و آینده این  است و دغدغه  خود و آنها حس نکنند. باید دانست که دانشجو دلسوز

کشور در دستان همین دانشجویان امروز خواهد بود، پس باید بکوشیم تا برای آینده 

مندتری تربیت کنیم.  مسئولین دغدغه  

 دیدار دوم
اذر ماه با 21جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی سه شنبه  

حضور در ساختمان قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن عالی این 

به فاصله یک روز پس از دیدار معاون اول  وگو کردند،این دیدار دستگاه دیدار و گفت

ای که هشت ساعت به  .جلسهقوه قضاییه با دانشجویان دانشگاه شریف صورت گرفت

بوده است. برخی از   طول انجامید و بنا بر روایت های حاضران بسیار چالشی و جدی

های شخصی خود در فضای اجتماعی  دانشجویان حاضر در این جلسه در صفحه

هایی از این دیدار مطرح کردند. کاربری در توئیتر نوشت:  روایت جلسه با رئیس قوه »

قضاییه هشت ساعت طول کشید، خندیدیم، تند شدیم، نقد کردیم و پیشنهاد دادیم، 

همچنین سعید توانا از حاضران در جلسه، این «جایی قانع شدیم و جایی نشدیم.

حجم محتوای جلسه بسیار باال بود. »نشست را یک رکورد شکنی دانست و نوشت: 

مدعیان راه آزادی، امسال دیوارکشی دانشگاه را رقم زدند و متهمان به دیکتاتوری، 

 «آزادگی نشان دادند.

ی  تر قوه قضاییه در مواجه نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه، لزوم فعالیت قوی 

گویی به شبهات، مطالبه شفافیت از قوه قضاییه، روند  ای، ارائه گزارش و پاسخ رسانه

موسسات مالی و اعتباری و   بررسی پرونده

های مفسدین  ها، ابهامات پرونده بورسیه

مالی، ضرورت ارتباطات بیشتر مسئولین 

قوه قضاییه با عموم آحاد مردم به ویژه 

دانشجویان، چگونگی نظارت بر عملکرد 

قضات و مسئولین قوه قضاییه از جمله 

مباحث مطرح شده توسط دانشجویان در 

 این جلسه بود.

بند  15در ادامه جزییات این جلسه را در 

 بررسی میکنیم:

اهمیت قوه قضاییه در نگاه رهبری و -1

تفاوت آن با یک وزارت خانه و ارتباط 

 مستقیم آن با کارامدی نظام

رویکرد تشکل ها در مقابل قوه قضاییه تعاملی -2

 است نه تقابلی

متاسفانه امروزه قوه قضاییه درگیر مدیران پارکینگی است ،یعنی مدیرانی که با مردم 

در ارتباط نیستند و مشاوره غلط در اختیار عموم قرار می دهند و از پارکینگ محل 

کار به پارکینگ خانه خود پشت شیشه های دودی رفت و آمد می کنند.این یک ضعف 

.برای مسئولین است  

پیشنهادی که برای حل این مشکل داده شد تشکیل یک کمیته ی مشترک بین 

اتحادیه بزرگ دانشجویی و قوه قضاییه برای ارائه راه کار های 5فعالین دانشجویی 

.عملی و رسانه ای به صورت ماهانه و ارتباط مستمر این ارتباط  

برخورد با مسئولین خاطی -3  

آیا با مسئولین خاطی نیز برخورد قضایی می شود؟)همانند مسئولین خطاکار بانکی در 

دولت قبل و یا افراد با مسئولیت در زمان حال(آیا برخوردی صورت گرفته؟اگر 

 برخوردی صورت گرفته است چرا برای جامعه شفاف سازی نمیشود؟

مقبولیت کمِ قوه  -4  

برای ما دانشجویان که در سطح دانشگاه و جامعه هستیم به نظر می رسد میزان 

مقبولیت قوه قضاییه در افکار عمومی پایین است و مردم آمادگی الزم را برای پذیرش 

بسیاری از موارد غلط و نادرستی که در رسانه های معاند مطرح می شود را از 

.نارضایتی از قوه دارند  

رضایت بخش نبودن عملکرد قوه -5  

در حوزه ی نظارت و پیشگیری از جانب داری سران قوه،عملکرد قوه به رضایت بخش 

خودش به نظر دانشجویان ن 

سیده است و جای کار 

.بیشتری دارد  

آشنایی برخی سران قوه با  -6

 اصول قانون اساسی

در ادبیات باید مسئولین قوه 

قضاییه به طور جدی باید 

وارد بحث اصول قانون اساسی 

شوند.اظهارنظر های مسئولین 

قضایی مانند بخشی از جریان 

غیر انقالب و ضد انقالبی که 

سعی می کنند بر اساس 

قانون اساسی ورود پیدا کنند 

باید باتوجه به همین ادبیات 

قانون اساسی باشد.)به عنوان 

مثال یکی از افراد به بیان 

لزوم نداشتن کمک به مردم 

یمن به دلیل وجود نداشتن هیچ حرم مقدسی در آنجا در فضای مجازی پرداخته بود 

که خود این مسئله با توجه به اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی متعهد 

 است نسبت به حمایت و کمک به مسلمانان و مستضعفین جهان(

جناحی بودن اظهارنظرهای یکسری افراد در قوه -7  

برون ده رسانه ای قوه و اظهارنظر مسئولین آن رنگ و بوی سیاسی و حمایت از 

یکسری افراد و حمله به یک طیف سیاسی خاص دیده می شود.در صورتی که نباید 

این چنین جوی در بین افرادی که هر کدام مسئولیتی بزرگ در این قوه مهم را یدک 

.می کشند و باید یک ادبیات اجتماعی در اظهارنظر های آنها وجود داشته باشد  

حقوق شهروندی -8  

حقوق شهروندی پیش از آنکه در این دولت مطرح شود مطرح شده بود و سوال 

اینجاست که چرا استفاده رسانه ای این موضوع را خود قوه قضاییه نمی تواند انجام 

دهد در صورتی که خودش این موضوع را مطرح کرده است.خود آقای آملی الریجانی 

در جلسه بیان کردند که این قضیه هم اکنون یک قانون شده است و اجرا می شود و 

همچنین بر ان نظارت می شود!پس با این اوصاف چرا بهره برداری سیاسی از این 

 قضیه را یک طیف دیگر) که اتفاقا با خود قوه هم مشکل دارد!(باید ببرند؟

ایین بودن توان رسانه ایی قوه -9  

توان رسانه ای قوه خیلی پایین است،نقدی که به قوه وارد است این است که چرا از 

افراد نوگرا و جوان در حوزه رسانه ای استفاده نمی شود؟رسانه امروز به عنوان پاشنه 

آشیل قوه قضاییه است و مصداق آن همین که اکثر افراد نزدیک از اینکه رییس قوه 

قضاییه به زندان ها و مراکز مختلف تحت نظرشان مکثر بازدید دارند  اطالع دارند،ولی 

چرا این بازدید هارسانه ای نمی شود؟ و کنشی که رییس قوه قضاییه دارد اجرا نمی 

 شود؟

راه کار برای اطاله دادرسی -10  

راه کار برای اطاله داد رسی به این گونه بود که دفاتر خدمات الکترونیکی 

قضایی،باتخفیف موظف به استفاده از مشاور قضایی  شوند که در واقع انواع اقسام 

پرونده ها را جدا کند و راه کارها را به مردم یاد دهند که کارهای افراد طوالنی 

نشود.این دفاتر می توانند از منبع درامد خود افراد را استخدام کنند و برای کمک به 

.مردم هزینه انچنانی دریافت نکنند  

حقوق های نجومی -11  

سوالی که مطرح است این است که وضعیت حقوق های نجومی در قوه قضاییه به چه 

نفره برا ۴منوال بوده و برخورد قوه با این موضوع چگونه بوده است؟ایا تشکیل کمیته 

رسیدگی به این مورد و متوقف شدن کار آنها حقیقت دارد یا خیر؟اقای املی الریجانی 

با اشاره به منشا داشتن این موضوع از دولت قبل بخاطر سواستفاده مال از بیت المال 

.نفر و برخورد با انها داد۶۱به این قضیه ورود کرده و خبر از صادر شدن حکم   

تخلفات مسئوالن دولتی -12  

در زمان انتخابات اخیر عموم جامعه شاهد حضور برخی مسئولین دولتی در ستادهای 

انتخاباتی بودند که بر خالف قانون است،در این مورد از رییس قوه قضاییه مطالبه شد 

که برخورد قوه با این افراد چگونه بوده است؟در جواب این سوال اینگونه بیان شد که 

وزراء احضار شده و توضیح دادند که ان زمان در حالت مرخصی بوده اند!در مورد 

.استاندار ها و فرماندارها نیز برخورد صورت گرفته محکومیتشان را دریافت کرده اند  

ماجرای مسکن مهر در زلزله کرمانشاه -13  

پس از گذشت چند ساعت از وقوع حادقه غمناک زلزله در کرمانشاه فضا و جو رسانه 

ای به سمت مسکن مهر سوق داده شد که منشا سیاسی داشت،چرا قوه قضاییه درمورد 

تخم لق سیاسی که مردم را به هم ریخت ورود پیدا نمی کند.ایا این مصداق تشویش 

!اذهان عمومی نیست؟  

دعوای دو قوه -14  

ماجرای دعوای لفظی اقای الریجانی با اقای رییس جمهور موضوعی بود که با بگو 

بخند رسانه ای در یک راستا نبود!و در مردم ایجاد دوگانگی ایجاد می کرد که پشت 

صحنه با جلوی صحنه این ماجرا با هم متفاوت بود.اقای الریجانی این موضوع را 

.تکذیب و به ثابت بودن رویه و تخریب نکردن دولت تاکید کردند.  

قدردانی و اعالم حمایت -15  

تشکل حمایت خود را از قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت ها و  5در پایان 

نترسیدن از هجمه ها ،برخورد قاطع قوه با قانون شکن ها،مفسدان از هر جریان چه 

جریان فتنه،چه جریان متمایل به فتنه و چه جریان تمایل به انحراف،و همچنین ورود 

اعالم کردند و از عملکرد قوه تا  قدرتمندانه قوه به بحث کاسپین و دفاع از حقوق مردم

  بدین جا در باره موضوع کاسپین تشکر کردند

هیچ شهروندی از پایین بودن 

سالمت و اعتبار این دستگاه سود نخواهد برد. 

قوه قضاییه از این جهت متفاوت از دو قوه 

دیگر است. شاید کسی بتواند با هدف تضعیف 

دولت و کنار زدنش آن را نقد کند، ولی این 

مساله مطلقا برای دستگاه قضایی صادق 

نیست. زیرا فعاالن و نویسندگان و 

سیاستمداران در جایگاهی نیستند که 

 بخواهند یا بتوانند جایگزین آن شوند
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 »و ما ادراک تشکیالت«ادامه متن  

دهه ای خود نمی تواند در این  5دانشجویی با توجه به قدمت بیش از 

مقال بررسی شود پس ما تنها به اندک صحبتی در مورد چند سال 

 گذشته آن می پردازیم.

شاید به جرات به توان بزرگترین تغییر آرمان را در دفتر تحکیم 

شمسی دید. کسانی که با احساس نیاز اعاده دین و  07وحدت در دهه 

جایی انقالب فرهنگی گرد هم آمده بود کار را به 

رساندند که فقط به تغییر لگو و 

اساسنامه خود اکتفا نکرده و از هر 

فرصتی برای به کرسی نشاندن آرمان 

های جدید خود استفاده میکردند که 

در ماجرای هاشم آغاجری و امثالهم 

شکوفا شد. تشکلی که افراد ابتدایی آن 

رزمندگان جبهه حق علیه باطل بودند 

در انتها به خارج نشینانی تبدیل شدند 

که برای مقابله با جمهوری اسالمی از 

دشمنان قسم خورده ما سینه چاک تر 

 بوده و هستند.

اما چطور این اتفاق می افتد را به 

اختصار در یک جمله می گویم ورود تشکل به بازی های سیاسی و 

جناح کشی در فضای سیاست که ابتدای آن و ظهور اصلی آن در 

انتخابات مجلس چهارم رخ داد. به طوری که می توان آنها را اولین 

تشکل دولت ساخته نامید که البته شاید لفظ فتح شده دولت صادق تر 

 باشد.

بعد از این تغییر روند در طول چندین سال کار به جایی می رسد 

که برای قدرت و جامعیت بیشتر کار به زدوخورد  کشیده می شود و به 

نحوی تمام تالش خود را میکنند تا تمام دفاتر انجمن های اسالمی 

سراسر کشور را با خود همراه کنند. و در جاهایی که این مهم اتفاق 

 نمی افتد دست به تاسیس تشکلی وابسته به خود می کنند.

اما هدف از این توضیحات به این دلیل بود که ببینیم چطور 

آرمانها افول می کند وجای خود را به سایه ها می دهد. و تطبیق آن با 

زمان حاضر را بر عهده دانشجو می گذاریم. اما نکته ای که در مورد 

تحکیم وحدت وجود دارد این است که تغییر ایدئولوژی با تغییر شکل 

همراه بود اما اینکه ما با شکلی اسالمی در مورد اسالم بگوییم که اسالم 

دارای نواقصی است از گرفته قصاص تا حقوق زن و... با هم همخوانی 

ندارد. یا همین طور هدف از انقالب اسالمی را ناکارآمدی اقتصادی و 

سیاسی بنامیم و با اهداف و اساس کار ما تطابق نداشته باشد این قابل 

قبول نیست. ما در دفتر تحکیم وحدت همزمان با تغییر ایدئولوژی 

شاهد تغییر اساس کار تشکیالتی هم هستیم. واین تنها دلیلی که 

ضغیف تر شدن هرچه بیشتر تشکلهای دانشجویی است که مجبور شده 

اند خود را در پس پرده ظواهر مخفی کرده و صرفا داد بزنند که ما راه 

 صدایمان بسته است.

این ضعف منجر به این می شود که 

تشکل دانشجویی از زایایی خود به 

صرف مصرف کننده تبدیل شود. به 

طوری که دیگر آنها را باید جماعت 

کپی پیس کنندگان نامید که مانند 

طوطی)که شاید برای بازرگانی باشد( 

صرفا مطالب را بدون توجه به محتوا 

از جاهای مختلف کپی پیس کند. و 

توصیه ما به آنها این است که 

کشتیبان را سیاست دیگر آمده است. 

 این یعنی جلوگیری از افول بیشتر تشکیالت دانشجویی است.

در نهایت زمانی که به سر انجام دفتر تحکیم وحدت نگاه می 

کنیم شاهد فروپاشی تشکیالتی آنها هستیم. واین یعنی سپرده شدن به 

دل تاریخ و قطع تاثیر گذاری. زمانی که آن قدرت تشکیالتی زایا را با 

تشکل فوق الذکر مصرف کننده مقایسه می کنیم می بینیم که نتیجه 

دفتر تحکیم وحدت به اینجا رسید پس چه سر طوطی ها خواهد آمد. 

سعی کردیم مقداری به آسیب شناسی تشکل های دانشجویی با ذکر 

مثالی مانند دفتر تحکیم وحدت سابق ارائه دهیم. البته مبحث دیگری 

نیز مطرح است به نام تشکل های دولت ساخته که در حال حاضر به 

شدت شاهد آن هستیم که بررسی آن را به بعدا موکول می کنیم البته 

 »بل هم اضل«شرایط آنها با شرایط طرح شده باال تفاوتی ندارد 

این ضعف منجر به این می شود 

که تشکل دانشجویی از زایایی خود به 

صرف مصرف کننده تبدیل شود. به طوری 

که دیگر آنها را باید جماعت کپی پیس 

کنندگان نامید که مانند طوطی)که شاید 

برای بازرگانی باشد( صرفا مطالب را بدون 

توجه به محتوا از جاهای مختلف کپی 

 پیس کند. 



 

 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان

  4331/ آذر 431سال پانزدهم/ شماره 

ن عارف نیامدیر مسئول و سردبیر :   دامی حم  م

همکاران: مصطفی پیری زاده ، سیدرامین حسینی، محسن 
 معصومی ، عادل یار محمدی و محمد غالمی

https://telegram.me/Iasu_ir 

09901371631 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 

 

 Iasu_ir       4               گاهنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

سابقه دیرپا و تاثیر ماندگار هنر موسیقی بر روح و 

جان انسان، آن را از جمله مهمترین و موثرترین 

هنرهای حیات بشری قرار داده است. از دیگر سو 

استفاده نابجا از هنر موسیقی و عدم رعایت اصول 

روانشناختی، تربیتی و اخالقی آن، آسیب های روانی، 

اجتماعی و اخالقی وسیعی را در طول زندگی انسانها 

 رقم زده و انحرافات اساسی ایجاد نموده است. 

فرهنگ، قسمتی از الیه های وجودی اجتماع است که 

زائیده ی تفکر جامعه می باشد. بعضاً در دانشگاه نام 

نشاط های پوشالی زائیده از ناحیه ی شیطان است و 

موجب غفلت دانشجویان می شود کار فرهنگی می 

نامند که غلط است. زیرا فرهنگ و تمدن زائیده اعتقاد 

و تفکر است در حالی که این نشاط های پوشالی 

استدالل منطقی برای دفاع در پشت خود ندارند. از 

جمله این نشاط های پوشالی در دانشگاه ها برگزاری 

کنسرت به بهانه شاد کردن دانشجویان؛ ایجاد نشاط و 

ترویج هنر موسیقی است. این کار از غلط ترین 

کارهاست که هشدار این کار هم قبالً به مسئولین 

دانشگاه ها داده شده است؛ دانشجوی عزیزی مطرح 

کردند؛ دانشگاه جای کنسرت نیست. درست است. 

اینکه ما بیاییم دانشجو ها را به خیال خودمان برای 

نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط 

ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه برگزار کنیم؛ 

این از غلط ترین کارهاست. این کار ها در دانشگاه ها 

هیچ وجهی ندارد. بنده نشانه های این مشکل را خیلی 

سال قبل هشدار دادم، لکن متاسفانه دنبال نشد و 

چند سال چوبش را خوردیم. اآلن در دانشگاه های 

کشور ترویج موسیقی می شود که نباید بشود. ترویج 

موسیقی کاری است بر خالف مذاق اسالم. برای 

تحریک و نشاط دانشجویی راه های دیگری وجود 

دارد. دانشجو ها را به گناه نباید کشاند، آنها را به 

سمت بهشت باید برد نه به سمت دوزخ. این نشاط 

های پوشالی همان چیز هایی است که دشمنان جامعه 

ایران و دشمنان جامعه مسلمان و تمدن اسلالمی و 

دشمنان دانشجویان ایرانی دنبال می کنند برای اینکه 

نگذارند از بین این دانشجویان دکتر چمران ها سر 

برآورند چرا که چمران ها با طهارت زندگی می کنند. 

تیر رس دشمن در این نشاط های پوشالی به سوی 

 طهارت دانشجویان است. 

اقتباس از بیانات مقام معظم رهبری در جمع »

 «دانشجویان

الزم به ذکر است برای جلوگیری از این موارد آیین 

دانشگاه ها تنظیم نامه ای هم در 

متاسفانه در شده است اما 

عمل توجهی به 

آن نمی شود. در 

ذیل به تعدادی 

از این ماده ها 

 اشاره شده است. 

 (۶ماده

رسالت اصلی 

دانشگاه، تولید و 

توسعه علم، هنر 

و رشد فضایل 

 -اخالقی 

تربیتی است و 

موسیقی، « ترویج»

 شود. جزء کارویژه دانشگاه محسوب نمی

 (2ماده

استفاده از موسیقی فاخر و ارزشمند ایرانی، در ضمن 

 برنامه ها با رعایت مالحظات ذیل امکان پذیر است:

کننده هویت ملی و متناسب با موازین  ( تقویت۶

 اسالمی

( برخوردار از محتوا و مضمون هدایتگر در جهت 2

 ترغیب به وظایف اخالقی، اجتماعی، سیاسی و انقالبی

کننده روحیه علمی، خودباوری و میل به  ( تقویت3

 پیشرفت

 ( استفاده از خوانندگان و چهره های موجه فرهنگی۴

( عدم القای هیجانات خارج از عرف، مهیج و محرک 5

 شهوت و مخصوص مجالس ابتذال و لهو ولعب

( مبرا از شعر و مضامین مشوق بی بندو باری، یاس و ۱

نا امیدی، سطحی نگری و غفلت از مقام انسانی و 

 بندگی

 (3ماده

شورای فرهنگی دانشگاه مسئول ساماندهی، صدور 

مجوز و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های موسیقی 

است و در راستای ایفای نقش موثر خویش، می تواند 

از صاحبنظران  »کارگروه موسیقی«نسبت به تشکیل 

 با ترکیب ذیل، اقدام نماید.

 نماینده رئیس دانشگاه •

نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  •

 در دانشگاه

یک نفر از اساتید دانشگاه با  •

تعیین و معرفی شورای 

 فرهنگی دانشگاه

 (۴ماده

برگزاری هرگونه کنسرت و 

برنامه های مستقل موسیقی، 

از اولویت های دانشگاه نبوده و 

 مجاز نمی باشد.

سوال ما از مسئولین دانشگاه 

سمنان این است که در برنامه 

شب یلدا که توسط معاونت 

فرهنگی دانشگاه برگزار گردید، 

معاونت محترم فرهنگی به کدام یک از بند های آیین 

نامه پایبند بود؟ ما قبالً هم شاهد این برگزاری چنین 

برنامه هایی در دانشگاه سمنان بوده ایم و اعتقاد داریم 

تبری از این نشاط های پوشالی آنچنان که در آن سال 

ها هم از واجبات امور دانشجویان انقالبی بوده است 

اکنون هم تبری از این امور واجب است و شورای 

فرهنگی دانشگاه و معاونت فرهنگی باید نسبت به آن 

 پاسخگو باشند.

البته طبق برنامه هایی که در دیگر دانشگاه های 

کشور؛ همچون برنامه شب یلدا دانشگاه شهید بهشتی 

تهران و برنامه روز دانشجو دانشگاه آزاد نجف آباد 

اصفهان به طور مشابه برگزار شد، اصول اخالقی و 

 فرهنگی خدشه دار شده و زیر پا گذاشته شد.

این دسته از فعالیت های به اصطالح فرهنگی 

حساسیت دانشجویان دغدغه مند و انقالبی را 

برانگیخه است و بیش از پیش ضرورت کار فرهنگی 

تمیز را برای جنبش دانشجویی مسلمان تبیین می 

 کند.

 

 

 

 محمد غالمی

ای سلبریتی و  کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده که عده

جمهور اظهار ندامت و  نما از رای خود به رییس سلبریتی

ای اظهار  کنند و حتی دیده شده که عده پشیمانی می

ها هم بعد از  ای از سلبریتی اند. البته عده شرمساری کرده

گران شدن عوارض خروج از کشور و ارز فهمیدند که اشتباه 

اند و تصمیم گرفتند که اظهار پشیمانی کنند. وگرنه  کرده

شد، گویا ربطی به این  قبلش که چیزهای دیگر گران می

ها و  من از شنیدن این ابراز نگرانی. بزرگواران نداشت

ای شروع  افتم که عده سال پیش می13ها یاد  پشیمانی

جمهور وقت  کردند به نق زدن و تصمیم گرفتند از رییس

جمهور عبور کردند و همه چیز را  ها از رییس عبور کنند. آن

به ته زنبیل قرمز یک بنده خدایی انداختند. به قول نیماژ 

رسد و به  بزرگ آن زنبیل به دست همیشه آخر از همه می

کند و از سکه گرفته تا  کس و هیچ چیزی رحم نمی هیچ

من هم هر چه فکر . برد کند و می دکل همه را جارو می

های  بینم از رای خود پشیمان نیستم اما ناراحتی کنم، می می

.زیرپوستی دارم  

جمهور فعلی  ها به خاطر شخصیت رییس یکی از این ناراحتی

جمهور فعلی سوتی  جمهور قبلی است. رییس نسبت به رییس

دهد، جواب شوخی را با شوخی بلد است بدهد و کال نه  نمی

دهد بلکه از ما سوژه هم  تنها سوژه دست ما طنزپردازها نمی

یکی . ریزد گیرد و این دیگر حسابی اعصاب مرا به هم می می

جمهور قبلی،  ها این است که در دوره رییس دیگر از ناراحتی

شد که انگار داری  قدر هر روز باال و پایین می قیمت ارز آن

شد. این  کنی و هی خوش خوشانت می االکلنگ بازی می

نوردی است و  رود که شبیه تپه دوره با یک شیب نرم باال می

در دوره قبلی، آن قدر زود زود وزرا . هیچ تفریحی هم ندارد

کرد دارند صندلی بازی  شدند که آدم فکر می عوض می

آمد. در دوره جدید هیچ کس از  کنند و خوشش می می

خورد و آن قدر وزیر سالمند در کابینه  جایش تکان نمی

شوند وزیر ارتباطات  ها که جا نمی وجود دارد که بعضی وقت

در دوره قبل . دهد ایستد و جایش را به پیرترها می سرپا می

اش عمل  های تخمه کدویی جمهور به همه وعده رییس

شدی خدا خدا  کرد و هر روز که از خواب بیدار می می

کردی که وعده جدید ندهد، چون قصه را اشتباهی  می

ها عمل کرد. اما در  کرد باید به وعده فهمیده بود و فکر می

جمهور آدم آگاهی است و  این دوره، خدا را شکر رییس

داند که به  دهد اما از آن طرف می های دل انگیزی می وعده

.ها نباید عمل کرد.. وعده  

عادل یار محمدی     

اینکه ما بیاییم دانشجو ها را 

به خیال خودمان برای نشاط بخشیدن 

به محیط دانشجویی به اردوی مختلط 

ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه 

برگزار کنیم؛ این از غلط ترین 

کارهاست. این کار ها در دانشگاه ها 

 هیچ وجهی ندارد.


