
 شکست استراتژی تجزیه منطقه با پایان داعش

مهمترین هدف فعالیت های تروریستی  ریروهیا داعیش در               ֍ 

منطقه، اشغال و تصرف جغرافیای قابل توجه  در اطیراف میراهیای              

غرب  ایران بود تا بتوانند اا طرف  با تجزیه کشورهای موثر مینیطیقیه            

یعن  عراق و سوریه، دولت های ضد صهیونیست  حیاکیب بیر ایین                  

کشورها را به انحالل برسانند و اا طرف دیگر رژیب های جیعی ی  و                  

 .حام  صهیونیست  را در اطراف مراهای ایران مستقر سااند

اما این استراتژی بسیار پیچیده و خطرناک پی  اا بیییرون رانیدن                  

نیروهای رروها تروریست  داعش اا منطقه راوه در عراق و اا منطقه            

 .بوکمال در سوریه عمالً با شکست کامل مواجه رشته است

اعالم و اعتراف رسم  سران دولت فع   آمریکا و دولت قیلی ی           ֍ 

آمریکا ملن  بر ایجاد داعش اا یا سو و حیمیاییت هیای عی ینی                      

تس یحات  و پشتیلان  آمریکا به این رروها تروریست  در وه ه هیای       

مخت ف و حساس اا سوی دیگر هیچ تردیدی را در غرب  صهیونیست             

بودن داعش و اینکه مستقیما تحت تدابیر امنیت  نظام  آمریکا و رژیب       

صهیونیست  اداره م  شده وجود ندارد و اتفاقا اا همین رو میتوان بیه               

این سوال جواب داد که چطور میشود سران غربی  عیلیری بیا بیه                    

کارریری ظرفیت های دالری و سمپادهاى وابسته به خود من جیم یه             

آل سعود و آل خ یفه حاضر میشوند پول و اس حه و حت  امین را در                 

اختیار وحش  ترین و جنایتکارترین رروها تروریست  میوجیود قیرار        

دهند؟ حتما پاسخ همان استراتژی تجزیه منطقه اا طریی  تیرکییی                

تکفیری های وهاب  با رروها های تروریست  و رسیل آنها به نیابت            

اا خود در منطقه بوده است تا بتوانند بر مراهای کشور ایران مشیرف               

 .شوند

مس مًا دو عامل بیش اا همه باعث شکست اساس  تکفیری هیا         ֍ 

 در منطقه شد؛

س ٔ  اواًل هوشیاری قوه عاق ه ای به نام مقام معظب رهیلیری در را                

جمهوری اسالم  ایران که با شروع معیرکیه داعیش، خییی ی  اود                  

تشخیص داد این جنگ برای قرابت صهیونیست ها به مراهای اییران            

تدارک دیده شده است بطوریکه ارر در سوریه و عراق با آنها نجنگییب              

مجلور خواهیب شد در کرمانشاه و همدان و شهرهای کشورمان با آنهیا      

 ملاراه کنیب.

دومًا تشکیل یا جلهه بسیار جامع و پایدار برای ج وریری اا پیشروی         

هرچه بیشتر رروها تروریست  داعش و ملاراه تا نابودی کامل آنهیا،            

تحت عنوان محور میقیاومیت کیه هیوشیییارانیه اا کشیورهیای                       

ضدصهیونیست  منطقه شامل عراق، سوریه، لیلینیان، پیاکسیتیان و                

افغانستان و در رأس آنها ایران ایجاد شد که این مورد اتیفیاقیا هیب                   

نیروهای مردم  این کشورها تحت عناوین حشدالشعل ، ایینیلیییون،            

حزب اهلل، حیدریون و فاطمیون را برای ملاراه با هیرریونیه تیجیاوا                  

تروریست  به کشورشان فعال کرد و هب اینکه ائتالفى بسیار میوثیر و              

کارآمد را برای ملاراه با جلهه های احتمال  صهیونییسیب در آیینیده                 

 .تدارک بخشید

با ایجاد قیدر  واحیده ای کیه کشیورهیای مسی یمیان و                        ֍ 

ضدصهیونیست  منطقه تحت عنوان محور مقاومت بیوجیود آوردنید            

عماًل قدر  نفوذ و تاثیررذاری این محور و در رأس آن، جیمیهیوری                

اسالم  ایران در حال ملدل رشتن به یا قدر  هژمونیا در منطقه            

میلاشد که مشخصا آمریکا و رژیب صهیونیست  و رژیب سیعیودی در               

تالش اند تا برای ج وریری اا تداوم و تکثیر این قدر ، شراییطی  را              

بوجود بیاورند که محور مقاومت به این نتیجه برسد که تداوم بیحیث               

چالش و بیرون راندن رروها های تروریست ، راهکار پایداری بیرای       

تثلیت منطقه نخواهد بود! و با ع ب کردن برخ  مناط  در سیورییه و                 

عراق و حت  للنان بر ع یه دولت های شان و مشغول ساختن نیروهای        

داخ   کشورهای مقاومت به مسائل داخ   خود، بیاب جیدییدی اا                

مذاکرا  پیچیده را باا کنند و در این مذاکرا  به دنلال محدود کیردن             

نقش محوری جمهوری اسالم  ایران و اللته حمایت های تس یحاتی            

 .بویژه موشک  ایران در محور مقاومت و مسائل منطقه باشند

های سیران غیربی  و          آنچه مس ّب است به موااا  تمام  تالش      ֍ 

صهیونیست  و سعودی جهت ج وریری اا نفوذ و حضیور جیمیهیوری             

اسالم  در منطقه و اا هب پاش  درون  محور مقیاومیت آن هیب اا             

طری  مذاکرا  ب  پایه و اساس و خودخواسته، حتمیا طیرو و اراده              

ایجاد و اعالم موجودیت رروها های تروریست  تکفیری هیمیچیون            

داعش در دیگر کشورها و بالدى که توسط خود آمریکای  ها امییینیه            

 های فکری و تس یحات  متناسل  نیز برای این امر دارا باشنید دور اا       

ذهن نیست و اا این حیث کشورهای افغانستان، لیل  و مصر به دلییل              

وجود چنین امینه های  و اللته عدم وجود دولت های مرکزی قدرتمند            

و قاطع در برابر صهیونیسب و ب که وابسته و سر در آخور صهیونییسیب،               

بیش اا سایر کشورهای منطقه در خطر این پروژه خلیثانه و پییچیییده               

 .قرار دارند

 مدیریت فرهنگی سابق

 مصاحله با دکتر کوهکن 

 مقام معظم رهبری :   

خ ف وعده با مردم نکنید؛ آنچه به مردم وعده م  دهید 

اصرار داشته باشید که آن را انجام دهید، یعن  خودتان را 

 رردن ریر آن وعده بدانید.

 مخبرالدوله...

 امام صادق )ع(: 

هر ک  دوست دارد اا یاران حضر  قائب )عجل اهلل(باشد پ  منتظر ظهور 

او باشد و ارر به راست  منتظر ظهور آن حضر  است به پرهیزکاری 

واخالق نیکو رفتار نماید .و چنانکه این شخص پیش اا قیام حضر  قائب 

 )عجل اهلل ( بمیرد پاداش کس  را دارد که حضر  را درک م  نماید.

 ی
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 کاغذ پنجره 

سخت است پذیرش مسیری که توشه راه آن یا دنیا حسیر             

 اما...، است و بغض 

 پدرش بسواد که عاقلت خاطر خواهمان کرد.

عاش  که شوی همه حسن و خوب  است،عی  هیا اییلیا و                 

دلنشینند،ضعف ها دیده نمیشوند و حاضری تا پای جان بجنگ         

دللری میکرد و ماهب حال و احوالمیان     تا به معشوقه ا  برس .     

اار و نذار وصال،که سرانجام دوپای به یا کفش آمده کار خود 

را کرد و آنچه که در رویا بود به چنگمان آمد و دریای  شدییب.               

وص ت  با آهن و آب با سفر و جهان بین  به صرف باق  عیمیر               

وارد مسیری شدیب که رفته رفیتیه    در کشور دریا،منزل کشت ... 

یادمان دادند،باید عاش  بمان  تا پا به پایش بمان .شوق پول و            

سفر دور و دراا و دنیارردی کب رنگ و کب رنگتر شد و آموختیب 

ذره  که باید به اخالق بد و استرس و سخت  کار هب دل بست.             

ذره یاد ررفتیب که با هر نوع رفتاری ساارار باشیب و غیرور و                

تکلر را ایر پا له کنیب و با تمام  نامالیما  مالیب بمانیب و در     

شرایط  که هجمه ی بغض و دوری اا عزیزان با نامهربان  ها            

رره خورده بود سر پا بمانیب و بجنگیب.آری ما برای عشقیمیان              

سوختیب و میسوایب چرا که باور و هدف واال سیوخیتین نیییاا               

دارد،شکستن میخواهد،جنگیدن میط لد و صلر پیشگ  ضرور        

صحلت اا ررفتاری و درد انتهای  ندارد و خیالی  اا       .پیدا میکند 

لطف نیست اا حسن معشوقمان رفتن. معشوق ما هر دم رنگ             

به رخسار خود دارد،ره راه  سرخ و سفید و دلنشین و خینیده            

برل  ، ره راه  ارد و علوس و بد پیکر. عسل که بود لییی ی                   

بود،دنیا بهشت و اندر  نلض دلنشین خودش را بیه رخیمیان              

علیوس کیه      .میکشید و لذ  بخش بود، همه چیز و همه ک  

میشد ک ما  قاصر اا ادای ح  مط لش م  شدند. یا للخند و 

رفتار خوش همکار، یا دورهم  کوچا ررم و صیمیییمی  و                

نوشیدن یا چای دبش قند په و و آمدن خنده ای برل  کافی        

بود تا حال دلمان خوب شود که ارر چاشن  خاطرا  خوش بیه           

آن اضافه میشد ،همان لیالی ب  همتا میشد و ما مجینیون و               

شنیدن صدای عزیزان اا مایل ها فاص ه ، شراب  بیود           .سررشته

 .که به جان و دل هر که مینشست مست و خرامان میشد

آری دریا بزررترین مع ب ما شد و مهمترین درس  که به ما داد             

 : این بود

با اندک داشته ها هب میتوان عاش  بود،لذ  برد، اندر  کرد و            

 نف  کشید...

 بی کرانه های دریا

 طلوعی بدون داعش

 طلوعی بدون داعش

در زمان سمت شما به عنوان مدیریت فرهنگیگا از            ֍ 

شما چه انتظاری میرفت و انتظار ریاست دانشیاه از شمگا         

 چه بود؟  

ابتدا فرا رسیدن ماه پر خیروبرکت ربیییع االول را خیدمیت تیمیام                  
دانشجویان عزیز تلریا عرض میکنب و امیدوارم این میاه تیوام بیا            

 شادی و موفقیت برای شما عزیزان باشد.

بخش فرهنگ  در هر ارران و اداره ای حساسترین بخش آن ساامیان           
محسوب میشود و در دانشگاه هب بعنوان بخش فرهنگ ساا جیامیعیه              
این نقش دو چندان است.این امر درخصوص دانشگاه درییانیوردی و          
ع وم دریای  چابهار اهمیت ویژه تری دارد هب به لحیا  میوقیعیییت                 
جغرافیای  و هب به لحا  ساختار قومیت  و جمعیت ، بنابراین رییاسیت             
محترم دانشگاه با درنظرررفتن این موضوع به برنامه های فرهینیگی            

ای داشتند و تاکید داشتند برنامه های جاری به بیهیتیریین            توجه  ویژه  
 شکل و باحضور فعاالنه دانشجویان اجرا شود. 

بالفاص ه با شروع فعالیت اینجان  در سمت مدیر فرهنگ  باتوجه بیه          
هیای فشیرده        اینکه بااه بعد اا عید امان کوتاه  برای اجرای برنامه         

وجود داشت با همکاری همکاران فرهنگ  و مشارکت دانشجوییان و            
حمایت ب  دریغ جناب آقای دکتر نصیری تمام تالش برای افیزاییش             
فعالیت های فرهنگ  صور  ررفت. ریاست محترم دانشگاه تیاکییید              

ای برحضور دانشجویان در اجرای برنامه ها داشتند که به همییین            ویژه
منظور اجرای چند برنامه به بسیج دانشجوی  و انجمن اسالم  سپرده           
شد و خوشلختانه به شکل مناس  و با همکاری سایر تشک یهیا اجیرا                

 رردید.

همچنین جناب آقای دکتر نصیری در موضوع پروژه های تحقیقیاتی         
دانشجوی  دستور به پیگیری دادند که خوشلختانه با تالش فیراوان و          

حمایت معاونت و مدیریت مال  به نتیجه رسید و محل تامین اعتلار و      
 نحوه تخصیص اعتلار نهای  رردید.

 ویژگا های یک مدیر فرهنیا چیست؟֍ 

مدیر فرهنگ  در وح ه اول باید اول دغدغه فرهنگ  درحواه دانشگیاه            
را داشته باشد و دوم اینکه اا هیچ تالش  در این امینه فرورذار نکنید.               
مطمنا تا فرد خودش فرهنگ  نلاشد و فعالیت فرهنگ  نکرده بیاشید              
اطالع  اا مشکال  آن نداشته و لذا راه حل مناسل  هیب نیخیواهید            

 یافت. 

ویژر  دیگر این سمت دانشجو محوری هست که دانشجو بتواند بی       
واسطه و ب  دغدغه خواسته خود را با مدیر درمیان رذاشته و همچنین             
در اجرای برنامه ها هب همکاری داشته باشد. ارر چنین باشید میدییر              
فرهنگ  بعنوان رابط دانشجو و دانشگاه عمل و صدای دانشجو خواهد           

 بود. 

یک  اا کارهای  که انجام شد جابجای  مسیول دفتر مدیریت فرهنگ            
بود تا دانشجویان ب  واسطه و هر امان با مدیر فرهنگ  کاری داشتند             

 برایشان میسر باشد

برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شما چگه بگوده              ֍ 

 است؟

برنامه های  وجود داشت که درصور  تداوم مدیریت اینجان  قیطیعیا           
اجرای  و نتایج آن کامال قابل لم  بود اما امان سه ماهه بعد اا عیید              
تا تعطیال  تابستان آنقدر طوالن  نلود که بشود این برنیامیه هیا را                 

 اجرای  کرد چراکه برخ  برنامه ها بنیادین و امانلر بود..

اما در کل میتوان رفت: در کوتاه مد  تحرک و پویای  فرهنیگی  و                 

اجرای برنامه های  که طلیعتا مشخص و الام االجراست و همچنییین        
پیگیری برنامه های آت ، اما در ب ند مد  چند باانگری در آیین نیامیه    

 ها باید اتفاق م  افتاد.   

اول تغییر در رتله بندی نشریا  و انجمنها تا با تیعیرییف چیارچیوب                  
متناس  با دانشگاه عدالت رعایت شود. در این امر یقینا نقطه نیظیرا          

 دانشجویان باید لحا  شود.

دوم تعریف یا شیوه مشخص برای طرو های تحقیقات  دانشجوییان   
که واقعا نیاا هست و خودم به عینه شاهد مشقا  دانشجویان در ایین              

 خصوص بودم.

سوم مهندس  فرهنگ  که مست زم ایجاد واحدها و ساختارهایی  بیود             
بسیار رسترده که بعد فرهنگ  دانشگاه را دچار تحیول می  کیرد و                

 شامل تمام تشک ها و انجمنها و... م  شد

آیا همان ابتدا که شما به عنوان مدیر فرهنیا انتخاب          ֍ 

 شدید قصد ادامه تحصیل را داشتید؟

دو موضوع هست ارر قصد و نیت ادامه تحصیل مدنیظیرتیان هسیت          
قاعدتا هر انسان  در هر مرح ه ای اا اندر  هیب بیاشید خیواهیان                    
پیشرفت و تغییر مثلت هست، اما اینکه  در آن امان برنامه قل   وجود              
داشته باید بگویب خیر برنامه ای نداشتب و تنها در آامون شرکت کردم             
که چیزی هب مشخص نلوده است و تا امان اعالم نتیاییج قیطیعی                   

هیای آتی         کنکور در شهریورماه تمام تالشب را برای اجرای برنیامیه          
 داشتب.

 

 

 بی کرانه های دریا
 محمدرضا باقری 

 دانشگاه باید دانش گاه باشد
 جواد علاس پور

 مدیریت فرهنگی سابق

 مدیریت فرهنگی فعلی
 مصاحله با دکتر محمدیان



 ذره ذره آراو های پدر 

 ایر خروارهای آهن پاره مرد

 طفل مادر پیش چشمانش برفت

 مادری که سوخت ،آب شد،غصه خورد

 دیده بودم اا سپیده تا به ش 

 خاطرا  غنچه خشکیده اش را میشمرد

 شیشه ها دل های مادرها شکست

 پشت بام ها پشت بابا ها نشست

 رفتب ای سر پاسلان کاری بکن

 مرهم  بر اخب بیماری بکن

 آنچه بر جا مانده را دریاب اود 

 آنچه اا کف رفته را فردا عزا داری بکن

 رفت آیب سر صدای  میکنب

 همچو دیگر مردمان من هب دعای  میکنب

 طل  معمول هب مقصر پاسلان قل   است

 من که ب  تقصیرم امّا 

 باشد نگاه  میکنب

 ای به فدای چشب تو

 این چه نگاه کردن است

 مگر که کار پاسلان

 فقط دعا کردن است

 ای پاسلان سرما ا دل ها امان بریده است

 این ررگ الزله تمام شهر را دریده است

 امروا ملاداست کاش پر سیمرغ  داشت 

 افسوس انگار سیمرغ هب ارمیده است

 هوای غنچه های خسته سرد غب اده است

 للان کودکان تشنه خشا و یخ اده است

 انگار مقصر فقط ب  مهری مسکن هاست

 افسوس ب  عمل تمام سهب ب  مامن هاست

 ای پاسلان 

 در جلهه عمل همیشه درمانده میشوی

 با روی سیاه در دفتر تاریخ رنجانده میشوی

 این دور رردنده ارر دور اند

 عاقلت تو هب پاسلان قل   خوانده میشوی

 نشریه پنجره کاغذی

 صاح  امتیاا: انجمن اسالم  دانشجویان

  مدیر مسئول: محمود کارگر

 سردبیر : حمیدرضا پورمرادیان

 طراحا و ویراستار: محمود کارگر

: جواد عباس پور، عباس غالم زها، هیات تحریریه

محمدرضا باقری، مرتضا دهقان، مهدی آرمند، مهدی 

دهقان، حمیدرضا پورمرادیان،علا مزروعا، جواد  عباس 

 پور، محمود کارگر

 خبرنیار: محمود کارگر

 

Telegram.me\haghighatmag 

 منتظر نشریات بعدی ما باشید

TEL 0917 415 4556 

برای بهلود کیفیت ما را یاری کنید تا در  شماره های بعد،              

 شاهد تحول  عظیب باشیب.

لطفا نظرا ،انتقادا  و پیشنهادا  خود را درباره این شماره         

 بیان کنید.

 درگاه های ارتباطی

 

 دانشگاه باید دانش گاه باشد
کجاست این محفل به ظاهر ع م ؟! محل شکوفای  استعداد ها! 

 .براخ بین بچگ  و میانسال 

این محل مقدس آرامگاه دانشجویان بوده و خواهد بود. میگویند           
دانشگاه باید دانش راه باشد! جم ه ای ساده ول  پر معنی  کیه                
اتمام حجت است برای من و توی  که دانشگاه را با جاهای دیگر 

 .اشتلاه میگیریب

راه  به قصد شناخت در این وادی اشتلاه میکنیب! چون که بیه              
کارمان م  آید! دسته ای اا سادران با مدرسه اشتلاه میگییرنید!              
اهل حال ها با شهرباای! عش  پیشه ها با برنامه اادواج! جنیگ         
جو ها با میدان جنگ و اراال محترم نیز با کوچه و خیابیون... .                   

 حال توضیح مختصری من  باب شناخت بهتر این عزیزان؛ 

دسته اول آن های  هستند ک دانشگاه را با مدرسه اشتیلیاه              (  1
ررفته اند. معموال آرام و فداکار هستند که تفریحا  و عیالیی              
دنیویشان را فدای درس میکنند. این دوستان معموال ب  آاارنید       
اللته با جمالت  مثل: استاد امتحان نمیگیرید؟! اسیتیاد پیروژه                

 نمیدید؟! میتوانند دردسر ساا باشند. 

دسته دوم آن دسته جوانان اند که کودک درونشان را انیده       (  2

نگه داشته اند. این رروه معموال دور بودن اا خانیواده را ییا                  
فرصت دانسته و باغنیمت شمردن آن به انواع تفریحا  سالب و            
راه ناسالب روی م  آورند. میتوان رفت این عزیزان کمی  هیب           
عجول هستند و خواستار تجربه  بهشت خداوند در ایین دنیییا                

 میلاشند.

دسته سوم، این محل متلرکه را با برنامه های اادواج و جفت             ( 3
یاب  اشتلاه میگیرند و اا همان قدم اول در پ  معشوق خیوییش             
خیز عظیم  برمیدارند. این عزیزان معموال با شکست عشیقی              
مواجه میشوند ول  اا انجای  که این عزیزان بیدی نیستند که با            
این بادها  ب راند به کار خود استمرار م  وراند تا آنجایی  کیه                
مشاهده شده طرفو اا در روندن اا پنجره اومده. خالصه سمج              
اند برای خودشان و چون اغ   انتخاب هایشان اشتلاه میلیاشید            
شکست عشق  همانا شکست درس  همانا .اا این عزیزان تقاضا           
میشود خودشون رو هر چه سریع تر به کانون اوج یاب  دانشگاه            

 .معرف  کنند

دسته چهارم، دانشگاه رو با میدان جنگ اشتلاه ررفیتیه انید!      (  4
جنگ سر عقاید، سنت م یت، هویت! اررچه پایلنیدی بیه ایین            
مسائل با اراش است اما تحمیل و درریری و در نهایت توهییین         

باشد. بخصوص این عزیزان پیاا داغ مسائیل           بسیار ناشایست م   
رو افزایش داده و باعث پدید آوردن حالت ناخوشایند و غیر قابل            
توصیف در فضای مطلوع دانشگاه م  شود. نمیدانب الام به ذکر          
است یا نیست که همه این دوستان در هر جلهه ای که باشینید               

 همیشه خود را ح  به جان  میدانند.

امان اا دسته پنجب آن های  که دانشگاه را با کوچه و خیابان       (  5
اشتلاه ررفته اند! دوری ااین عزیزان شدیداً توصیه م  شیود و        
پارک در مح ه های آن ها شدیدًا ممنوع م  باشد! این هیا بیه                 
راحت  کاله  را اا سر بنده خدای  برداشته و سر دیگیر بینیده                
خدای  میگذارند. این عزیزان اا دوستان دسته قلل استفاده که نه 
سوء استفاده میکنند! و ترفند های این اراال محترم نیییز جیو                 
دادن، نگاه های جذاب، حی ه های اقتصادی و لیلیخینید هیای                
عاشقانه است. تحقیقا  نشان م  دهد که این عیزییزان جیان               
بسیاری اا عزیزان را به درد آورده اند و هیچ عیذاب وجیدانی                  

 .نگرفته اند و به خود به عنوان ارنگ افتخار نیز م  کنند

چه خردمندانه و درست امام)ره( م  فرمایند؛ دانشگاه ارر دانیش          
 .راه باشد، کشور را به سعاد  میرساند

 مخبرالدوله...

مارهاقورباغه هارا م  خوردند و قورباغه ها اا این نابسیامیانی  بسیییار                 

غمگین بودند تا اینکه قورباغه ها ع یه مارها به لا لکها شکایت کردند.        

لا لکها تعدادی اا مارها را خوردند و بقیه را هب تار و میار کیردنید و                

 ا این حمایت شادمان شدند. اقورباغه ها 

طول  نکشید که لا لکها ررسنه ماندند و شروع کردنید بیه خیوردن                 

قورباغه ها! قورباغه ها نارهان دچار اختالف دیدراه شدند! عدهای اا آنها 

با لا لا ها کنار آمدند و عدهای دیگر خواهان باارشت مارها شیدنید.      

مارها باارشتند ول  این بار همپای لا لکها شروع به خوردن قورباغه ها 

کردند! حاال دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که انگار برای خورده شدن              

به دنیا آمده اند. ول  تنها یا مشکل برای آنها حل نشده باق  میانیده                  

 است! اینکه نمیدانند توسط دوستانشان خورده م  شوند یا دشمنانشان؟

 ذره ذره آرزو های پدر

 به مقصد رمین اردوی تفریح  

 ۶۹های  ویژه ورودی

 ظرفیت محدود

   1۱   ال   14ساعت  آذر برادران 2امان: پنجشنله 

 حرکت سروی  اا ج وی درب خوابگاه بهشت

 12ال   ۸آذر خواهران ساعت  3جمعه 

 حرکت سروی  اا میدان قای 

 نام: نحوه ثلت

 4۹4 9۶93شماره:  به   خانوادر  ونام پیاما نام
4۹۸۸ 

 و یا ثلت نام اا طری  آیدی:

  fd1998@خواهران: 

    aecmu@برادران : 

 های متفاو  همراه با پذیرای  و سرررم 

 هر چیزی پتانسیل بد شدن را دارد! 

اا اونجای  که حکایت مورچه رو داخل نشریه قلل پیاره خشیت      
خوندم رفتب اون حکایت رو کامل تر کنب و اره شما هب خونیده              
باشید متوجه شدید که مورچه ای که با تمام توان خود بهتیریین            

 بااده رو داشت ناخودآراه در یا سیستب قرار ررفت.

ی تخصص  چابهار     خانه  میخوام شما رو با این سیستب که مکت        
 نصی  نشده آشنا کنب. نیز اا اون ب 

سیستم  که سرعت روند انجام یا کار رو اا سرعت الک پشت 
 کمتر میکنه،

 سیستم  که بجای ج وریری اا فساد، فساد بار میاره،

سیستم  که باعث شده یه سری افراد داخل یه پستای اضافه و       
 الک  قرار بگیرن

سیستم  که باعث شده همون افراد اضاف  وقت اداریشون رو با           
خوردن و باای با سیستب و صحلت با همکار و نهایتش وقتشون            

 های اضاف  بگذرونن... رو در ج سه

 سیستم  که به مسئولین پاسکاری رو خوب یاد داده

 هرکاری رذاشته سیستم  که جا برای بهونه واسه عدم انجام 

 سیستم  که باعث شده وقت خی یا خی   الک  بگذره..

 سیستم  که مریضه

 کنندس، سیستم  که خودش خست  و شاید هب خسته

سیستم  که مورد داشتیب کار رو اا مدار خودش خارج میکنه و             
 به مدار دیگه وارد میکنه ،

 سیستم  که بجای یکرنگ ، نیرنگ  بار میاره،

 های الک  بار میاره...   سیستم  که وعده

سیستم  که یه قرارداد رو میتونه فقط روی کاغذ پراهمیت کنیه           
ول  در عمل عک  اون، مثال همین برجام دم اا متین قیرارداد       
 اده میشه ول  کدخدا برعکسش عمل میکنه و سیستم  که ...

اون سیستب سیستم  نیست جز سیستب کیاغیذبیاای هیمیون            
 سیستب بروکراس 

و یک  اا ثمرا  این سیستب این بوده که باعث شده دانشیجیو               
هدفش اا وارد شدن به دانشگاه صرفا ررفتن مدرک یعن  همون  

 یه تیکه کاغذ باشه...

آقای دکتر نصیری در حوزه فرهنیا چه انتظاراتگا از            ֍ 

 شما دارند؟

با سالم شاید بهتر بود این سوال اا ایشون پرسیده م  شد ول  با توجه               
به شناخت  که اا ایشون دارم ط  این چند سال که به عنوان همکار در               
دانشگاه مشغول به فعالیت بودیب بدیهیه که شخص اول در هر دستگیاه   
دولت  نگاه  ک   برنامه محور و کیفیت مدار توام با بااده  مناس  بیا         
توجه به جامعه هدف ما که شامل اساتید محترم،کارکنیان ریرامی  و                
دانشجویان عزیز میشه رو مد نظر قرار دادن که تالش ما و مجیمیوعیه       
فرهنگ  دانشگاه معطوف در همین امینه است و با توجه به مسائ   که              
مختص به موقعیت جغرافیای  چابهار و ع   الخصوص دانشیگیاه میا               
میشه )اا قلیل فاص ه بسیار ایاد اا مرکز بنحویکه دسترس  به اسیاتییید      
طراا یا کشور رو برای بررزاری کارراهها بسیار سخت میکنیه و ییا               
مسای   که در دانشگاههای برخوردار بسیار پیش پا افتاده است برای ما            
عمدتا یا معضل محسوب میشه( که باید با برنامه رییزی مینیاسی            
تالش حداکثری و مضاعف  رو داشته باشیب تا بتونیب حد اقل انتظیارا           
مجموعه و اهداف ترسیم  سند چشب انداا دانشگاهمیون رو بیرآورده              

 کنیب .

به نظر شما مدیر فرهنیا باید چه ویژگا هایا داشتگه         ֍

 باشد؟

این سوال رو میتونیب اا دیگاههای مخت ف  پاسخ بدیب ول  به نیظیرم               

شاید اا دید کالن مهمترین ویژر  برای یا مدیر بصیر  و آریاهی               
الام اا شرایط ک   جامعه و اهداف کالن فرهنگ  کشور هست تیا بیا                
استفاده اا این دانش ک   همانند ساای الام در راسیتیای حیرکیت                 
هوشمندانه و همسو و متقارن در این امینه به فضل اله  حاصل بشه تا      

 نتیجه مط وبتری بتونیب بدست بیاریب 

و اما اا بعد کوچکتر که شامل دانشگاه میشه مدیر فرهنگ  باید عیالوه              
بر ویژریهای اخالق   و استانداردهای شخصیت  الام برای تصدی این           
پست با توجه به حساسیت و تاثیر رذاری که میتونه در سطح دانشیگیاه                
داشته باشه  باید توان  استفاده حداکثری اا حد اقل ها رو داشته بیاشیه                 
وبا  برنامه ریزی دقی  بستر مناسل  رو جهت شکوفای  استیعیدادهیای             
بالقوه دانشجویان عزیز فراهب بکنه و اا طری  هب افیزایی  و جیذب                
مشارکت دانشجویان فعال  در تشک ها و کانونها و انجمنهای ع م  بیا              
نظار  دقی  و کارشناسانه این برنامه رو همسو با سیاستیهیای کی ی                 
فرهنگ  ایران اسالم  راهلری بکنه  اللته دیدراه و اندیشه ک   ییا              
مدیر فرهنگ   باید برای پرهیز اا بروا اختالفا  و میدییرییت فضیای          
فرهنگ  در راستای  تقویت و تحکیب ملان  وحد  و هب ررای    بیا                  
توجه به تنوع اقوام در دانشگاه باشه   شاید اینها رو بتونیب بخیشی  اا                    

 مهترین ویژریهای  یا مدیر فرهنگ  بدونیب .

 ان شاء ا... که همه ما این ویژر  ها رو داشته باشیب.

 برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شما چیست؟֍ 

در فاا کوتاه مد  هدف پوشش و بهینه ساای اوقا  فراغت هست تیا             
دانشجویان عزیز ما ضمن تحصیل و آمواشهای درس  امکان استیفیاده        
اا برنامه های جنل  متفاو  و با کیفیت رو داشته باشن همونطیور کیه         
مستحضرین  دانشجوهای ما در چابهار با توجه به شراییط وییژه ایین          
شهرستان امکان استفاده اا تفریحا  متنوع مانند سایر نقاط بیرخیوردار            
رو ندارن که این امر بار مسئولیت سنگین  رو بر روی دوش مجمیوعیه               
فرهنگ  و دانشجویان فعال در این حواه قرار داده  که میییتیونیییب اا                   
اردوهای متنوع کالسهای آمواش  با همکاری فن  و حیرفیه و ای                 

 ،پخش فی ب و ... رو نام بلریب.

در فاا ب ند مد  با توجه به دیدراه کالن که بعد اا اتمام تیحیصیییال         
یا دانشجو در جامعه شروع میشه سع  بر فراهب کردن خوراک ع م              
و فرهنگ  مناس  جهت آماده ساای حضور فعال دانشجویان دراجتمیاع    
و در عرصه خدمت در راستای اعتالی ع م  فرهنگ  ایران اسیالمی               
هست که با استفاده اا توان ع م  و نقش الگو محور اساتید مجمیوعیه               
که خودشون هب امان  شرایط دانشجوی  رو تجربه کردن و امیروا در              
جایگاه رفیع آمواش مشغول خدمت رسان  هستن و همینطور دعو  اا     
اساتید مرتلط موضوعا  روا و مورد نیاا دانشجویان عزیز اا سایر نقیاط             
کشور، کارراههای آمواش  در حواه های مخت ف در حال برنامه رییزی            
و اجرا ست . که انشا اهلل میتونه تاثیرب سزای  در راسیتیای آریاهی                      

 بخش  و بصیر  افزای  به این عزیزان داشته باشه.

 مدیریت فرهنگی فعلی


