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حسینی مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بنرزنزار 

شد؛ آنچه در ادامه می خوانید تجربه یک نیم روز است کنه بنرای من  

تبدیل به خاطره ای فراموش نشدنی شد، البتنه من  تنجنربنه دیندار 

دانشجویی امسال )در ماه مبارک( را هم داشتم، که شیرینی آن دینداررا 

هنوز در خاطر دارم، اما آنچه باعث جذابیت ای  منراسنم هنا )کنه در 

حسینیه امام خمینی)ره( و در محضر رهبر انقالب برززار می شود( شده، 

سادزی فضای حسینیه و ظاهر خود آقا است؛ فضنای حسنینننینه بنا 

دیوارهای زچی بدون رنگ ولعاب وآجرهای معمولی و درهنای 

ساده و تنک رننگ و زین نوی 

همیشگی آبی که همه ی حضنار 

باید روی آن بنشنیننننند)هنمنان 

زی ویی که آقا در اولی  سخننراننی 

شان در ساختمان )بخوانید کنا!((

جدید حرم امام به آننجنا هندینه 

کردند( چه در دیدار با اقشارمنردم 

و دانشجویان و چه در دیندار بنا 

مسئوالن ودیگر اقشار؛ به شخنهنه 

نمونه ی چنی  ج سناتنی را کنه 

دانشجویان از اقشار مخت ف جامعه 

بتوانند در شراین  ینانسنان بنا 

مسوولی  در ج سه ای حضور پیدا کنند و )در دیدار های دانشنجنوینی( 

بتوانند چنی  تعام ی با رهبر خود داشته باشند )فنرتنت سنخنننراننی 

نمایندزان تشال های دانشجویی در حضورآقا( را در تاریخ سراغ نندارم 

خود آقا هم که جدای از بیان زرم و تمیمی )خهوتنا در دیندار بنا 

جوانان و دانشجویان( باقبای معمولی که چندی  سال اسنت در دیندار 

های مخت ف با آن حاضر می شوند، فضای ساده و درعی  حنال جنذاب 

حسینیه را تامیل می کرد و تداعی کننده سیره حاومت امیر مومنننان        

بود. در آنجا آنچه باعث جذابیت هرچه بیشتر فضا زشته ت فیق دو عنهر 

بزرزی و عظمت  و در عی  حال سادزی و بی پیرایگی اسنت، در آن 

فضا و بادیدن آن تحنه ها در ذهنم یادآوری می کردم خاطرات بازدید 

از کا! های دوران په وی و قاجار را، با آن همه زرق و برق و کنننگنره 

های عظیم، لباس های نظامی پر از نشان و ستاره، در آننجنا انسناننی 

ضعیف النفس خود را وت ه ی عظمت ظاهری لباس و در و دینوار منی 

کرد اما در ای  جاروح با عظمت انسانی بزرگ است که هر آنچه وت ه ی 

او می شود)به او نسبت داده می شود( را بزرگ منی کننند. ای کناش 

مسئولی  نیز ای  سیره ی آقارا الگوی خود قرار می دادند. چه بسناازنر 

ای  اتفاق می افتاد و مسئولی  محترمی که پشت تریبنون بنه تنورت 

طوطی وار بیانات ایشان را تارار می کنند و مدعی والیت مداری هستند 

و از تهاجم فرهنگی، اقتهاد مقاومتی، اتالح الگنوی مهنر ، سنبنک 

زندزی و سایر واژه های مشابه که از دهان بزرزواران نمی افتد سخ  می 

رانند، در ترویج فرهنگ سادزی و بزرزواری در جامعه پیشتاز بنودنند و 

خود در ای  عرته السابقون بودند و مسابقه ی دنیا 

پرستی نمی زذاشتند طبق روایت   "الناس عن نی 

دی  م وکهم  "بی  مردم به ای  تورت روحنینه ی 

دنیاپرستی و تنوع ط بی و...)که ات ی تری  حنربنه 

ی تمدن غرب برای تهاجم فرهنگی به سایر من نت 

ها و نابودی فرهنگ های بومی بوده و هسنت( و 

احساس ضعف و عقب ماندزی در زنندزنی منادی 

نبود.و بدون تر  وقت و بخشنامه و هزینه هنای 

کالن در جهت کار های فرهنگی کم اثر )یا بعنضنا 

بی اثر( هم می شد آثار و برکات بیشنتنری را در 

ترویج سبک زندزی اسالمی،اقتهاد مقاومتنی و.... 

 درجامعه دید.

 ت ربه دییییییییییدار مییاه !!

بد نیست ما نیز از اقدامات سازمان محی  زیست برای کاست  

از ای  مشال خطرناک مط ع شویم. مبادا ای  شائبه ایجاد شود 

که زویا سازمان حفاظت از محی  زیست هیچ فهم ع منی و 

تخههی از وظایف و ظرفیت های خود نداشته و اقدامات آن در حوزه 

 ی آلودزی هوای تهران به سفر های خارجی محدود می شود(
انجم  های اسالمی دانشجویان پنج دانشگاه تهران پیرامون آلودزی هوای این  

 کالنشهر بیانیه ای را تادر کردند

در بخشی از ای  بیانیه آمده است: بد نیست ما نیز از اقدامات سنازمنان منحنین  

زیست برای کاست  از ای  مشال خطرناک مط ع شویم. مبادا ای  شائبه ایجاد شود 

که زویا سازمان حفاظت از محی  زیست هیچ فهم ع می و تخههی از وظاینف و 

ظرفیت های خود نداشته و اقدامات آن در حوزه ی آلودزی هوای تهران به سنفنر 

 های خارجی  محدود می شود.

 مت  ای  بیانیه به شرح زیر است:

ای  روز ها آلودزی هوای تهران همراه خطرناک و همیشگی مردم تهران شده است 

و انگار در سایه ی بی تفاوتی ها از آسیب های آن نیز زریزی نیست. بنر اسناس 

زنگ هشداری است کنه  073استاندارد های جهانی، عبور شاخص آلودزی هوا از 

 حتی می تواند به تخ یه شهر ها منتهی شود.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد حفاظت از منحنین   93تاکید اتل 

زیست، مجموعه ی قوانی  مهوب در ای  مورد نقش و جایگاه سازمان حفاظت از 

محی  زیست را به خوبی مشخص نموده است. در مورد عم ارد سازمان منحنین  

زیست، برنامه ها و اقدامات آن در طول سال های اخیر سواالت جدی وجو دارد و 

از ای  جهت در ای  روزها که وضعیت تاسف برانگیز آلودزی هوا از حند تنحنمنل 

خارج شده و اینگونه شانجه زر بی سر و تدای مردم تهران و سایر شنهنر هنای 

بزرگ زشته است، به عنوان جمعی از تشال های دانشجویی کالن شهر تهران بنر 

آن شدیم نااتی را در منورد 

آلودزی کم سابقه ی هنوای 

 تهران زوشزد نمائیم.

در طول ای  سال ها سازمان 

حفاظت از محی  زیست در 

حالی با غرور و افنتنخنار از 

عم ارد خود دفناع ننمنوده 

است که آمار های ارائه شنده 

از سوی مجموعه های شهری 

و شورای اسالمی شهر تهران 

نشان می دهد تنها از ابتدای 

آبان تا کنون تندهنا ننفنر 

قربانی آلودزی هوا و عنارضنه 

 های ناشی از آن شده اند.

هنوز از یاد نبرده ایم که ریاست محترم سازمان محی  زیست همی  دو سه سنال 

پیش چگونه با پیوند زدن مشال آلودزی هوای تهران با کیفیت بنزی  تولید داخل 

که البته هرزز در تهران توزیع نشده بود( توقف تولید آن را در راستای وظایف خود 

تعریف نمود. زرچه از همان ابتدا ای  ادعا چندان تادقانه و کارشناسی به نظر نمی 

رسید اما امیدوار بودیم با توجه به حساسیت موضوع شاید وضعیت هوای تنهنران 

بهبود یابد. اما در نهایت بنزی  وارداتی همسر رئیس سازمان محین  زیسنت کنه 

هرزز سند قابل اعتنائی از کیفیت آن ارائه نشد نیز نتوانست درمناننی بنرای درد 

 خاموش مردم تهران باشد.

سوالی که وجود دارد ای  است که مگر وارونگی هوا در فهول 

سرد سال و آلودزی هوای ناشی از آن موضوع جدیدی است؟ 

بد نیست که ریاست محترم سازمان محی  زیست در جمع کارشناسان  حنوزه ی 

 کاری خود از برنامه های ای  سازمان برای ای  مشال هر ساله سخ  بگوید.

بد نیست ما نیز از اقدامات سازمان محی  زیست برای کاستن  از این  مشنانل 

خطرناک مط ع شویم. مبادا ای  شائبه ایجاد شود که زویا سازمنان حنفناظنت از 

محی  زیست هیچ فهم ع می و تخههی از وظایف و ظرفیت های خود نداشتنه و 

 اقدامات آن در حوزه ی آلودزی هوای تهران به سفر های خارجی محدود می شود(

به سرکار خانم ابتاار توتیه می کنیم با برخی رفتار های ناشی از کم تنوجنهنی، 

ناراحتی مردم تهران را تشدید ناند( بد نیست در ای  شرای  اسفناک دسنت کنم 

مردم تهران ریاست سازمان حفاظت از محی  زیست را در کنار خود  ونه در سفنر 

مراکش بببینند. بدون شک مدیریت ای  شرای  با دورکاری و دستورات تن نفنننی 

مما  نیست( و راه حل برون رفت از ای  شرای  در کوتاه مدت و ب ند مدت چیزی 

فراتر از فرار از تهران است( به نظر می رسد الزم است مسئولی  مربوطه با کاستن  

از فعالیت های غیر مرتب  و عمدتا سیاسی با مرور وظایف و حرکت در راسنتنای 

برنامه ریزی های تورت زرفته قب ی، چاره ای برای نجات ای  مردم رنج کشنینده 

 بیاندیشند.                     

   ****** 

 انجم  اسالمی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

 انجم  اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد

 انجم  اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

 انجم  اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبایی

 انجم  اسالمی دانشجویان دانشگاه ع وم پزشای شهید بهشتی تهران

 

 بیا یه پنج تشکل دا ش جیی درباره شلجدگی هجا

ترامپ ای  پیام را به جهان پیام داد که ای  ایران نیست که ع ی رغنم عنمنل بنه 

هایش ط باار است، ب اه ای  آمریاناسنت  تعهداتش، به ع ت برداشته نشدن تحریم

 خواه است که ع ی رغم عمل ناردن به تعهداتش، هنوز ط باار و زیاده

ای  مواضع از آن جهت اهمیت دارد که پیامی به دولت ایران داده باشد که دننبنال 

هنا  ای راه نیفتد و التماس کند تا تحنرینم وزیر امورخارجه جدید آمریاا به هر بهانه

ساعت پنس از  84جمهور آمریاا  برداشته شود( لذا سؤال ای  است که وقتی رئیس

هایی که به م ت خودش داده تا رای بنیناورد، زینر پنا  پیروزی در انتخابات وعده

 های داده شده به م ت ایران را عم ی کند؟  زذارد، چگونه برخی توقع دارند وعده می

ها با اجرای تنعنهندات  پیام دیگر مواضع ترامپ ای  است که برجام از نظر آمریاایی

ایران تمام شده و تعهدات آمریاا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن  

"ندارد و ازر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی( از سوی آمریاا دارد، بایدامتیناز 

 نقد جدیدی( بدهد.

پیام دیگر مواضع ترامپ ای  است که کار ایران از نظر آمریاا ، آن زنوننه کنه  ⃣

پنداشتند با امضاء برجام مشاالت با آمریاا حل خواهد شد ، تمام نشده  ای می عده

و ای  تازه اول کار است. لذا ترامپ در دوره جدید ریاست جمهنوری آمنرینانا، از 

مواضع خود مبنی بر پاره کردن برجام، در جهت ترساندن مذاکره کنندزان ایرانی و 

های دو و سه در قضایای منوشنانی و  فشار بر دولت ایران برای ت  دادن به برجام

 حقوق    "بشری و امتیاز زیری بیشتر استفاده خواهد کرد. 

 

چنان که سخنگویان  "دموکرات کا! سفید و وزارت خارجه آمریاا در مدت بناقنی 

الم  ی انرژی اتمی در  مانده از دوره ریاست جمهوری اوباما و همچنی  آژانس  "بی 

ززارش جدید خود در جهت زمینه  "سازی برای ایجاد چنی  فضاینی بنه کنمنک 

 جمهوری خواهان و ترامپ آمدند .

جاش ارنست و مارک تونر در پاسخ به ای  سؤال که آیا تنرامنپ منمنان  اسنت 

هنر چنینزی «موافقتنامه هسته ای با ایران را به حال تع یق درآورد، تاکید کردنند:

الم ن نی اننرژی  چند ساعت پس از انتخاب، ترامپ نیز به آژانس بی .»مما  است

ایران در زمینه تولید آب سنگی  از سر حد تعیی  شده بر اسناس  «اتمی اعالم کرد:

 توافق هسته ای فراتر رفته است. 

های جنهنان  زونه که برخی از رسانه شود آقای ترامپ آن لذا با ای  نگاه مشخص می

زویند ، خی ی هم دیوانه نیست و ع ی رغم ایناه سابقه چندانی در مننناتنب  می

سیاسی ندارد،اما مشاورانی خبره دارد که قبال در پخت و پز برجام نقش داشتننندو 

دهنند. لنذا  براساس دکتری  و راهبرد آمریاا در مواجهه با ایران به وی مشاوره می

هشدار رهبرمعظم انقالب مبنی برایناه ازر آمریاا بخواهد برجام را پاره کند، ما آن 

را آتش خواهیم زد، یک واکنش احساسی نبود، ب اه در حقیقت، موضعی حایماننه 

ها در آینده بود تا ای  راه را بنبننندنند.  خواهی آمریاایی و مدبرانه در مقابل ای  باج

مذاکره مجدد درباره بعنضنی بننندهنای  :«سادسا ولید فارس مشاور ترامپ زفته 

 .»توافقنامه هسته ای ایران و ارسال مجدد آن به کنگره اماان پذیر است
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لباس های نظامی پر از 

نشان و ستاره، در آنجنا 

انسانی ضعیف الننفنس 

خود را وت ه ی عظمت 

ظاهری لباس و در و 

دیوار می کرد امنا در 

ای  جاروح با عنظنمنت 

انسانی بزرگ است کنه 

هر آنچه وت ه ی او می 

 شودرا بزرگ می کند



 مشاالت خوابگاه و دانشگاه در واحد کرج

وجود نداشت  اینترنت در بعضی کالسها و دانشاده 

عدم برخورد مناسب و در خور شأن دانشنجنو -ها 

امااننات   —برخی از مسئولی  و کارمندان دانشگاه

کم دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه با توجه بنه 

افتخارات بزرگ آن ها مثل کمبود کالس، کمنبنود 

کارزاه و دستگاه، کمبود و نبود اماانات مناسب در 

آزمایشگاه )البته در سال زذشته برنامه هایی بنرای 

حل ای  مشاالت اتخاذ شد که فار می کنیم ولنی 

کافی نیست(احداث دیرهنگام پروژه هنا در این  

افرادی که با مترو به دانشگاه می آیند تبن  -واحد

ها در مترو ز شهر با تف طوالنی روبه رو می شوند 

که می شود با قرار دادن سنروینس اتنوبنوس در 

ساعات پر رفت و آمد و کمبود ون ها ای  مشال را 

حل کرد و همچنی  عدم وجود سرویس از مناطنق 

مخت ف تهران و شهرهای اطرا  به دانشگناه و بنا 

 -قیمت مناسب

تعطی ی استخر دانشگاه , خرابی بخش های مخت ف 

کتاب های جدید و بروز در دانشاده ها و -استخر 

کننتننابننخننانننه 

مرکزی بسیار 

-کم اسنت 

-عدم حمایت از ایده ها و طرح های دانشنجنوینی

اسرا  آب و برق با استفاده از سیستم های قدیمی 

 و خراب بسیار زیاد است

مشاالت سایت و سیستم ز ستان اخبار سناینت -

بروز نیست اکثرا و سایت از شال مناسبی نسبت به 

دانشگاه های دیگر برخوردار نیست عدم استفاده از 

دانشجویان برای مط ب زذاری و طراحی سایت بنا 

توجه به پتانسیل های موجود؛ ضنعنف سنامناننه 

ز ستان و بروز نبودن آن و عدم رضایت اسناتنیندو 

عدم بروزرسانی و الاتروننینانی  -دانشجویان از آن

 کردن بسیاری از نیازهای اداری دانشجویان

 مشاالت خوابگاه

ضعیف بودن و قطعی مارر اینترنت در تنمنامنی 

-واحدهای خوابگاهی بسیار مشال ساز شده اسنت

سال  های مطالعه برخی ب وک ها آماده نینسنت و 

 -مشال ساز شده است 

مشاالت واحدهای ع وم اقتهادی، ع وم مالنی و 

 مدیریت در تهران

از قبیل حضور کمتر  -عدم توجه مسئولی  به ای  واحدها

مسئولی   و مدیران در ای  واحدها و اختهاص بنودجنه 

 ناچیز به ای  مجموعه 

عدم  برززاری اردوها و برنامه های تفریحی و زینارتنی و 

برنامه های فرهنگی اجتماعی و در تورت بنرزنزاری بنا 

کمبود فضا در دانشاده ع وم اقتهادی -اماانات بسیار کم 

 -که موجب تراکم جمعیت در ای  دانشاده شنده اسنت

کیفیت غذاها نسبت به سال های قبل افنت داشنتنه و 

 ظرو  آلومینیومی جمع آوری شده است.

 “دریافتی از دانشجویان”
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یادداش  دا ش جیی می یدک کیییا یی 
دبییر ا ی ی ی  اسیالمیی دا شی یجییان 

 دا شگاه 
جوری فار نانید که حاال مثالً فرض کنید ای  دولنت  ای 

تمام میشود، آیا فردا م  مسئول ای  کار هستم یا نیستنم، 

ی آخنر،  اتالً ای  فارها نباید باشد، باید تا آن لنحنظنه

 بایستی تا آن ساعت آخر و روز آخر تالش کرد و کار کرد

هایی که در پنینش  درزیر حواشی هم نشوید؛ چون ای  ماه

هایی است که به تدریج با چالش های انتخاباتنی  داریم، ماه

طور تب یغات انتخاباتنی، حنر   همراه میشود؛ یعنی همی 

آید[؛ مخالنفنین   های انتخاباتی، مسائل سیاسی ]پیش می

یک چیز میگویند، موافقی  یک چیز میگویند؛ اینها نبنایند 

شما را مشغول کند، یعنی اتالً توجّه به ای  مسائل نانید، 

کار خودتان را بانید. بهتری  تب یغ برای دولنتنی کنه در 

رأس کار است، عمل او است. یعنی شما ازنر چننناننچنه 

هزاران ک مه در تب یغ حر  بزنید، امّا یک کار خوب ]هنم[ 

ارائه بدهید، ای  یک کارِ خوب بیش از آن هزاران کن نمنه 

حر  تأثیر میگذارد در مردم. یعنی ]ازر[ مردم ببنیننننند، 

حس کنند، لمس کنند کار را، ای  بهتری  تبن نینغ بنرای 

دولت است؛ به فار ای  نباشید که در مسنائنل ]درزنینر 

حواشی شوید[ بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با هیات 

 0059۹3۵۹30دولت 

در چند هفته اخیر، اخبار، حاکی از ای  بود که مسئولنین  

تهمیم دارند دانشگاه خوارزمی تهران را که اولی  منرکنز 

آموزش عالی کشور است به دانشگاه خوارزمی البرز تبدینل 

کنند. ای  خبر، همه کارمندان و اساتید و دانشجنوینان را 

نگران و به خود مشغول کرده بود؛ به طوری که کارمنندان 

و اساتید، طی نامه ای به رئیس جمهور، مخالفت خنود را 

اظهار کردند و در نهایت، روز سه شنبه، خیل عظینمنی از 

دانشجویان در تهران و کرج در اعتراض به ای  خبر تجمنع 

نمودند. اما سوال اینجاست چرا باید مسالنه ای بنه این  

مهمی برای دانشجویان در آستانه ورود رئینس جنمنهنور 

 محترم به استان البرز مطرح شود؟ 

آیا شائبه ای  را نمی رساند که یک کار تر فا سیاسی است و 

اذهان عمومی دانشجویان را به ای  سمت سوق میدهد که از 

شخص رئیس جمهور به جای سوال کردن از وعنده هنای 

عم ی نشده سواالت مربوط به جدایی دانشگاه را بپرسند؟؟ و 

آیا ای  مساله را در ذه  مردم البرز تداعی نمی کند که ب ه، 

دولت یازدهم به ما )یعنی مردم استان البرز( یک دانشنگناه 

مادر داده است؟ ای  در حالی است که ای  استنان، درزنینر 

مسائل و مشاالت عدیده ای از جم ه  مسائل فرهنگی و نیز 

شاا  طبقاتی می باشد؟ درد مردم البرز آیا با تحقق وعنده 

های دولت تسای  می یابد یا با دانشگاه ؟؟ بنده به عنننوان 

یک دانشجو کامال به ای  ساله پی میبرم که مطنرح کنردن 

چنی  مسائل تنفی دانشجویی جهت انحرا  افاار عمومنی 

از عم ارد دولت می باشد و ازر شده جمنع اوری رای در 

تندوق دور جدید آقای روحانی ؟ آقای روحانی، مگر رهبری 

در دیدار با هیات دولت نفرمودند درزیر حواشی نشوید؟(( و 

بهتری  تب یغ برای دولتی که در رأس کار است، عنمنل او 

است؟( اقای روحانی(( بنده از شما خواهش میاننم در این  

سفر استانی، عم ارد دولت سه ساله خنود را بنه تنرازوی 

قضاوت بگذارید تا مردم ببینند که چه عم اردی داشته اید. 

بنده خواهش میانم که عم ارد خود را دربرخورد حنقنوق 

 های نجومی با مردم در میان بگذارید.

 مناسب  سبر استا ی ر یس ج  جر به استان البرم

مگرنه ای  است که ما به خود آمده ایم و بنه 

خود باز زشته ایم و مگر نه ای  اسنت کنه 

فهمیده ایم همه خودمان کسنی هسنتنینم 

وهویت وشخهیتی داریم وآدمی هستیم و در 

ای  دنیا ازر ماخودمان آدمی هستیم برای مطالعه خودمان بهتری  موضوع خودمنان 

هستیم. نقش دانشجو را در ای  سی سال که م  خودم از نزدیک می توانم ناظنر و 

 تح ی گر جریان ها  باشم مورد توجه قرار بدهید ببینید دانشجو کیست؟

دانشجو به معنی عام در ای  سی سال که ای  برادر شما ناظر و تح ی گر اوضاع بوده، 

عبارت است از قشر آزاه و پیشتاز و پیشگام در خالقیت های انقالبی در جامعه ما و 

رسالت دانشجوی امروز در ای  است که همچنان به تورت عنهر ات نی اننقنالبنی 

 جامعه بماند.

باالخره دانشگاه ها یا حوزه ها جاهایی هستند که خی ی چیزها را زودتر از دینگنران 

خبر می شوند و می فهمند؛ چون باالخره بطور ک ی آدمهای با اترار تر و باهوش تر 

به طور نسبی به حوزه های ع می و دانشگاه ها می آیند و خود زروه اجتماعی آنهنا 

ارزشمند است. رسالت دانشجو ای  است که همچنان پیشگنام اننقنالب بناشند و 

پیشاهنگ حرکت باشد اما نه چنان که از توده ها جدا شود و برای خودش به سویی 

 رود و یک وقت پشت سرش نگاه کند ببیند که از توده ها تقریبا کسی نیست. 

دانشجوی بریده ازعوام وعامه مردم هر قدر پر تحرک و پویا و پیشتاز باشد نمی تواند   

خود را خالق و آفریننده یک انقالب بیابد. خی ی از سالها دانشجویان عزیز در این  

دانشگاهها شهید شدند، شانجه شدند، تالش شبناننه روزی داشنتننند، از درس 

زذشتند، از دانشگاه اخراج شدند، اما می رفت که همه ای  تالش هایشان با هنمنه 

اوج و ارجی که در جای خودش و در حد خودش است به تورت یک س س ه نمایش 

های قهرمانی در بیاید، اما در شال یک انقالب همگانی قرار نگیرد؛ دانشجو باید بنه 

تورت یک عضو به درد خور جامعه، خودش را بسازد، و نه به تنورت ینک زنروه 

 درس خوانده تی تیش مامانی خود خواه از خود راضی که توقعات خی ی زیادی هم 

 آنچه در ای  شماره از نشریه میخوانیم :   بل ام هر چیر باید ببینیم هیییییجی  دا شیییییی ج چییییس ؟

 رسالت دانشجو: از نگاه شهید بهشتی  -

یادداشت دانشجویی: مهدی کیانی دبنینر  -

انجم  اسالمی دانشجویان دانشنگناه بنه 

مناسبت سفر استانی رئیس جمهور محترم  

 به البرز

و ما ادراک الخوارزمی: باز خوانی مشانالت 

دانشگاه خوارزمی اندر خنم بنروکنراسنی 

 دانشگاه

 ترامپ آمد کالغ پر(( برجام پر((

بیانیه پنج تشال دانشجویی درباره آلودزی 

 هوا

ی یک دیدار: امیرعباس کاشی دبینر  تجربه 

آموزش انجمن  اسنالمنی دانشنجنوینان  

 دانشگاه

 

 

 مشکال  شمجمشی  . خجابگاه ک .احد ت ران  

 مشکال  شمجمشی صنبی م ت ع هاک کرج .ا تصاد 

 ا. هم عضج ا     اسالمی بجد 

 مسابقه طراحی لجگجک  شرک گبت ان مردک ه یشه در حاشیه!! 

 جایره  قدک اهدا میشجد 

بینی کند که چه جور خودش را بسازد که فنردا بنه 

خیل بیدردان نپیوندد ب اه روز بنه روز دردمننندتنر 

بماند. ازر دانشجو امروز خودش را طوری  ساخت کنه 

فردا به تورت یک عنهر پر توقع امتیاز ط ب در نیاید 

و به درون توده ها برود فردایش از امروز برای حساس 

 ماندن و دردها را لمس کردن مناسب تر است.

جامعه ما همی  را می خواهد؛ جامعه ما می خنواهند 

ای  تحهی ارده ها وقتی می آیند بیرون، به درد مردم 

برسند، با درد اینها آشنا و مانوس باشند و برای رفنع 

محرومیت آنان کوشش کنننند. غنینرازاین  بناشند، 

ویرانگری است؛ نه آباد کردن؛ هدر دادن اسنت، ننه 

پروریدن؛ کشت  است، ننه زننده کنردن )کشنتن  

 استعدادها ونیروها(. 

دارد و یک مقدار مع ومات هم که پیدا کرده، بنعند از 

فراغت از تحهیل بیاید وخود را به جامعه تحمیل کند و 

سرباز شود؛ بگوید آری مرا استخدام  بانننیند و من  

لیسانسیه بیاارم. دانشجو باید باوشد ببیند جامعه چنه 

می خواهدو چه نیازی دارد؟خودش را بنرای تنامنین  

نیازها و ایفای یای از ای  نقشهای مورد نیاز جنامنعنه 

 آماده کند

اتوال دانشگاه باید شوق انگیز باشد. هنوز هم دانشجوی 

ما درس می خواند که امتحان بدهد و نمره بگیرد. وای 

به حال ما ازر بخواهد ای  شیوه ادامه داشنتنه بناشند. 

دانشجو رسالتش در ای  است که در برابنر درد هنای 

جامعه برای همیشه حساس بماند، فقر ومحرومیت زود 

نشینان را در یابد، و نه ایناه فارغ التحهیل که شند و 

یک شغ ی که پیدا کرد، هر قدر که شغ ش بهتنر منی 

شود، حساسیتش کمتر بشود.ای  آن دردی است که ده 

ها سال به آن مبتال بودیم. چه می خواهید بانید؟ وای 

به روزی که تحهیل کرده های جامعه اعم از روحناننی، 

دانشگاهی، دبیر، استاد، واعظ امام جماعت و... بی درد 

شوند؛ وای به حال جامعه ای که زروه ممتازش تبدینل 

بشود به زروه بی درد. خوب از کی باید پینش بنینننی 

کنیم که به وادی بی دردان سرازیر نشویم؟ ازکنجنا؟از 

 همی  دوره دانشجویی. دوران دانشجویی تمرینی ست   

و الگویی ست از فردای دانشجو؛ دانشجوی بنی  

تفاوت، فارغ ا لتحهیل بی تفاوت اسنت... این  

 دانشجوست که باید در برنامه ی خودسازی پیش  

 

دا ش ج رسالتش در ای  اس  که در برابر 
 درد هاک جامعه براک ه یشه حساس ب ا د

د.ران دا ش جیی ت ری  . الگجیی س  ام 
 فرداک دا ش ج   

هنجم هم دا ش جک ما درس می 
خجا د که امتبان بدهد .   ره 

بگیرد .اک به حال ما اگر بخجاهد 
 ای  شیجه ادامه داشته باشد

شخهی بنام میرعماد از خنوابنگناه 

الله زار هم مشال کمبود ظرفینت 

اتاق ها با توجه به جمعینت زیناد 

دانشننجننوهننا را یننادآور شنند و 

نفری  8خاطرنشان کرد که در اتاق 

نفر هستیم و  م  حتی بر  ۵حدود 

روی زمی  می خوابم. وی مشنانل 

سال  های مطالعه خوابگاه را هنم 

خاطرنشان کنرد و زنفنت ننور 

مناسبی ندارد و سروتدا هم زیناد 

 است.

شخهی بنام مهطفی از خنوابنگناه 

شمس آباد هم کنمنبنود فضنا را 

یادآور شد و زفت به دلیل کمبنود 

اماانات، دو بخنش تنحنهنینالت 

تامی ی و کارشناسنی خنوابنگناه 

شمس آباد  با هم ترکیب شده کنه 

مناسب نیست. او از مشاالت س ف 

و عدم رزرو غذا در شب هم شاکی 

بود. بسیاری از دوستان هم برنامنه 

های فرهنگی تهران را نسبنت بنه 

واحد کرج کم ارزیابی کرده و از آن 

 شاایت داشتند.

مثل وجود دمپایی به تعداد دانشجویان مشال سناز شنده 

است. او به ای  ناته اشاره دارد که بعضی از دوستانشان در 

خوابگاه الله زار حتی روزها اول سال را در حیات خنوابنگناه 

نفر زندزی منی  ۵زذراندند و در یک اتاق چهار نفره، حدود 

کنند. حمیدرضا مشال نبود سرویس رفت و و بنرزشنت 

مناسب از خوابگاه شمس آباد )که فات ه زیادی تا دانشنگناه 

دارد( را یادآور شد که بسیار مشال ساز شده است. و حتنی 

سرویس هم که زذاشتند قیمت مناسبی نداشتنه و منورد 

استقبال قرار نگرفته است. سرویس های حمل و نقل بنایند 

زمان بندی درستی داشته باشند او همچنی  مشال ظرفیت 

کم سرویس بهداشتی و حمام با توجنه بنه تنعنداد زیناد 

 دانشجویان.

عدم بروز رسانی کتابخانه و سال  های مطالعنه دانشنانده             

 های مخت ف و مشال روشنایی سال  های مطالعه  

سایت کامپیوتری ای  مجموعه از کامپیوترهای قدیمی و فنرسنوده 

 تشایل شده است

برنامه های فرهنگی اجتماعی در ای  مجموعه بسیار کم برززار منی 

شود و ایجاد نارضایتی و دلسردی و افسردزنی بنین  دانشنجنوینان 

 تحهیالت تامی ی شده است.

 کمبود شدید کالس و فضا در ای  مجموعه ع می .

عدم حمایت از ایده ها و طرح های دانشجوینی تنوسن  منعناوننت 

 پژوهشی دانشگاه.

جمعیت خوابگاه در واحدهای شمس آباد، بهارستان و الله زار اضنافنه 

بر ظرفیت اتاق است؛ برای مثال، خانمی از خوابگاه بنهنار واقنع در 

تنا  9متری  04خیابان بهار جنوبی به م  پیامی داد که در یک اتاق 

نفر زندزی می کنند که حتی نفس کشیدن در ای  اتاق سنخنت  0۵

است. و می زوید حتی برای اعتراض به مسئولی  به دانشگاه رفتنینم 

 اما با برخورد مسئولی  دانشگاه روبه رو شدیم.

و  یا حمیدرضا از خوابگاه شهید تدر )شمس آباد( ای  مشنانالت را 

یادآور شد که نبود یاسری اماانات ساده باعث بروز مشاالت عدینده 

 ای شده است.


