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یکی از مشخصه های بارز ایدئولوژی رهبر کبیر انقالب اسالمی؛ 

تالش برای وارد کردن واژه ها و مفاهیم قرآنی و اسالمیی بیه  ادبیییا  

سیاسی امت اسالم و ملت ایران بود. واژه هایی از جمله؛ استقالل، آزادی، 

عدالت، استکبارستیزی و ... . حضر  امام خمینی)ره( برآن بیود تیا ایی  

مفاهیم حکومتی اسالم و سنت را در جامعه ی مرده و تهی از ای  صیفیا  

زنده کند. از همان آغاز نهضت، نوک حمله ی تهاجم خود را بیه سیوی 

استکبار جهانی و در راس آن ها؛ آمریکا نشانه رفته و نهضت اسالمی خیود 

بنیان نهاد. در ای  استراتژی تنهیا    »دکتری  استکبارستیزی«را مبتنی بر 

به بیان ویژگی ها و صرفاً تبری از اوصاف استکبار اشاره نمی شد و مصداق 

هم برای آن مشخص شده و بارها امام خیمییینیی)ره( ایی  مصیداق را 

معرفی می نمود. تبری جست  از استکبار برای هیر  »آمریکای جنایتکار«

کس از بدیهیا  است زیرا فطر  انسانی استکبار را خوب نمی دانید. امیا 

دلیل اینکه امام خمینی)ره(؛ ایدئولوگ جمهوری اسالمی، آمریکا را مصداق 

بارز استکبار معرفی می نماید جای بحث و چالش دارد که در ای  مقاله به 

 آن می پردازیم.

انسان فطرتاً می داند که؛ استکبار آن است کیه 

انسان اظهار بزرگی کند و آنچیه را کیه از او 

نیست و برای او نیست روا دارد. بینیا بیر ایی  

استکبار، وصف درونی است که از خیودبیزرگ 

بینی و نشناخت  حد خود در مقابل غیر و بیه 

استضعاف کشیدن غیر، نشیتیت میی گیییرد. 

مستکبر به واسطه ای  اوصاف است که میواعی  

خود را تنظیم می کند پس از مواع  مستکیبیر 

 می توان به استکبار او پی برد. 

اما دولت مستکبر چیست؟ استکبار از دیدگاه فرهنگ سیاسی وجود نوعیی 

سلطه گری و استعمار و برده کشی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تیوسی  

اقلیت محدود زورگو و نف  طلب بر خیل عظیم توده های محروم می باشد. 

ای  عمل می تواند داخلی باشد به همان طریق که یک عده دیکیتیاتیور و 

زورگو بر ملت های محروم تحت سلطه خود حاکمیت داشته و آن هیا را 

تحت فشار و ظلم قرار می دهند و همچنی  می تواند بی  المللی باشد، بیه 

ای  معنی که دولت و یا کشوری، سایر جوام  و ملل را استثمار کرده و بیه 

استضعاف بکشاند. آنچه که در حد باالیی در ایجاد ای  صفت نقیش دارد، 

منفعت طلبی می باشد که به؛ جهان خواهی و تمامیت خواهی، عقب نگیه 

داشت  دیگر ملل از رشد و پیشرفت می انجامد و دولت مستکبر با مواعی  

خاص خود می کوشد تا با ای  نگاه به اهداف خود رسیده و مناف  خود را 

 بدست آورد.

استکبار همواره در صدد تجاوز به حقوق دیگران است و اصوالً ای  تیجیاوز 

است که مستکبر را رشد می دهد و با رشد مستکبر استکبار او افزایش می 

یابد. البته از یک طرف مستکبر همواره در خوف و اعطراب به سر می بیرد 

زیرا دیگرانی که حقوق آن ها پایمال شده است در صدد بازگرداندن حقوق 

ازدست رفته ی خود و عربه زدن انتقام جویانیه 

به مستکبران اند و از طرف دییگیر تیالش روز 

افزون مستکبر در به دست آوردن هر چه بیشتیر 

مناف  و مناب  دیگران، خواب راحت را از چشمان 

آنان خواهد ربود. از ای  جهت همواره دلیهیره و 

نگرانی با مستکبران همراه است. پس با افزاییش 

استکبار پایداری دولت مستکبر کاهش می یابد و 

 تاریخ مملو از دالیل اثبا  ای  ادعا است.

جمهوری اسالمی سعاد  انسان در کل جامیعیه 

بشری را آرمان خود می داند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را 

حق همه مردم جهان می شناسد. بنابرای  در عی  خیودداری کیامیل از 

هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حیق طیلیبیانیه 

مستضعفی  در برابر مستکبری  در هر نقطه از جهان حمایت می کینید و 

 خود نیز همواره با استکبار جهانی در حال مبارزه است.

چرا رهبر انقالب اسالمی انقدر با صراحت و قاطعیت مصداق استکیبیار را  

مشخص می کند؟ قطعاً حضر  امام خمینی)ره( در نظر داشتند تا با نمیاد 

سازی، جبهه استکبار جهانی را تثبیت کرده و بس  دهند. حمایت از اقدام 

انقالبی دانشجویان پیرو خ  امام در تسخیرالنه جاسوسی و یاد کیردن از 

)انقالبی بزرگ تر از انقالب اول( و تثبییت آن  »انقالب دوم« آن به عنوان

به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی، معرفی آخری  جمعه ماه میبیارک 

رمضان به روز جهانی قدس، و دعو  از همه مسلمانان و آزادییخیواهیان 

جهان برای تبدیل ای  روز به روز مبارزه با رژییم اشیلیالیگیر قیدس و 

صهیونیسم بی  الملل و استکبارجهانی، و احیای سنت ابراهیمی و محمدی 

،برائت از مشرکی  در مراسم حج و فریاد بیرآوردن 

شعار مرگ برآمریکا و اسرائیل در ای  مراسم به 

عنوان فریضه ای محوری و کلیدی کیه الزمیه 

پذیرش حج واقعی است، نمونه هاییی از ایی  

تالش همه جانبه حضر  امام)ره( در تیحیقیق 

 است. »دکتری  استکبارستیزی« عملی 

اگر بخواهیم به بررسی ایدئولوژی اسیتیکیبیار 

ستیزی بپردازیم قطعاً دو بعد اسیاسیی آن را 

الهی بودن و سازش ناپذیری معرفی می کنییم. 

یکی از مسائل مهم لزوم استکبار ستیزی مستلیه 

ی ماهیت الهی مبارزه و قیام برای خداست. حضر  امام)ره( بارها در طول 

ای  نزاع و مبارزه ای که اآلن بی  کفیر و «مبارزه با یادآوری ای  نکته که 

 »اسالم است، ای  منازعه بی  ما و آمریکا نیست، بی  اسالم است و کیفیر

تالش نمود تا ماهیت اسالمی و الهی استکبارستیزی را بیه میلیت اییران 

گوشزد کند تا بر اثر غفلت، سطح مبارزه تا کسب مناف  مادی و غیرالیهیی 

تنزیل نیابد. همچنی   حضر  امام)ره( مبتنی بر آیا  و روایا  متعیددی 

که در نفی پذیرش والیت کفار و مستکبر آمده، آنهایی را که بیه دنیبیال 

مذاکره و کنارآمدن با دشمنان خدا هستند را به عنوان خائ  معرفی میی 

کند. ایشان با صراحت در نفی هرگونه سازش با استکبار جهانی فرییاد بیر 

 مییییییییییییییییییییییییییییییییی آورد 

کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیی دانیییم. ولیی «

هیها  که خادمان اسالم به ملت خود خیانت کننید.... اگیر بینید بینید 

استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را باالی دار برند، اگر زنده زنیده 

در شعله های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیی میان را در 

جلوی دیدگانمان به اسار  و غار  برند هرگز امان نامه کفر و شیرک را 

 »امضا نمی کنیم.

 

 

استکبار از دیدگاه فرهینیگ 

سیاسی وجود نوعی سلیطیه گیری و 

استعمار و بیرده کشیی فیرهینیگیی، 

سیاسی و اقتصادی تیوسی  اقیلیییت 

محدود زورگو و نف  طلب بیر خیییل 

 عظیم توده های محروم می باشد. 

 محمد غالمی

 

محسنی اژه ای در خصوص توقیف روزنامه کیهان و عدم بیرخیورد بیا 

رسانه های ناقض امنیت گفت تعیی  مصداق خالف امنیت میلیی دو 

گونه است.گاهی ای  امر خالف امنیت واعح است که محلی از بیحیث 

نیست.اما جایی دیگر شورای عالی امنیت ملی وارد شده و تشخیص می 

 دهد.در ای  رابطه هم شورا تشخیص داد

 

مال نماینده مجلس  برخی از  مستولی  که در واردا  خیودرو   یوسفیان

شوند،  نقش دارند  برای تظاهر هم که شده، سوار خودروهایی ایرانی می

گیرند تا اعالم کنند عملکردشان سیالیم اسیت در  ای  افراد ژست می

های مستول به درستی بررسی کنند، تخلفیا  را  حالی که اگر دستگاه

 به سادگی می توانند مشاهده کنند.

 

 کوچکی نژاد رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان  

در گزارشا  دیوان محاسبا  آمده است که صندوق ذخیره فرهنگییان 

هیای  از همان روز اول به انحراف رفته و به دلیل عدم نظار  دستیگیاه

 مستول سوءاستفاده از آن انجام شده است.

 

 حمله مسلحانه به خوابگاه دانشگاهی در پاکستان 

در پی حمله افراد مسلح طالبان پاکستان به خوابگیاه ییک دانشیگیاه 

ت  دییگیر زخیمیی  53ت  کشته و  9کشاورزی در پیشاور دست کم 

 شدند.

 

کنند که در  ها تالش می جهانگیری  با وجود توافقنامه برجام، آمریکایی

های بزرگ را تهدید میی  روند اجرای برجام اخالل کنند و برخی بانک

 کنند تا از همکاری با ایران خودداری کنند.

 

 دبیر سیاسی انجم  اسالمی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان 

خرداد امسال بود که آقای روحانی با حمله به رقیب انتخابیاتیی خیود 

 کشند. ها  دیوار می ها قدر  یابند در خیابان گفت اگر بعضی می

ولی خود آنها امروز محوطه دانشگاه سیستان و بلوچستان را نرده کشی 

ها را طوری پوشانده اند که حتی دانشجوییان هیم  اند و بی  نرده کرده

 نتوانند شخص رئیس جمهور را در دانشگاه ببینند.

انتخاب افراد برای سخنرانی در روز دانشجو هم مهندسی شده است و 

 ای با ارفاق فق  به طور محدود حق حضور دارند. عده
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ای که روزنامه اطالعا  منیتیشیر کیرد،  سرلشکر دادستان، فرماندار نظامی تهران در اعالمیه

چند روزی است که مجددا تحریکاتی بوسیله عناصر اخاللگر و افیراطیی و نیییز «آورده بود  

دانینید، شیروع  اشخاصی که محی  آرام را برای اجرای مقاصد شوم و خائنانه خود مساعد نمی

گناه دست به تظیاهیرا  و اعیمیال  گردیده و بخصوص با اغفال دانشجویان و دانش آموزان بی

های متعدد فرمانداری نیظیامیی بیه  زنند. همانطوری که طی اعالمیه خالف قانون و مقررا  می

وط  برای میامیوریی   های خائنانه و ننگی  ای  قبیل مردمان خائ  و بی اطالع عموم اهالی رسانیده است سوابق فعالیت

ها وقوف کامل دارد، چون فیرمیانیداری نیظیامیی  انتظامی روش  و فرمانداری نظامی به کلیه جزئیا  اعمال و رفتار آن

وط  باشد، لذا موکدا به ماموری  انتظامی دستیور  تواند شاهد و ناظر لجام گسیختگی ای  عده اشخاص آشوبگر و بی نمی

نظمی طبق قانون رفتار نموده و هر کسی که کوچکتری  عملیی بیر خیالف  داده شده است که با مسببی  اخالل و بی

مقررا  فرمانداری نظامی نمود، فورا دستگیر و جهت کیفر قانونی به دادسرای نظامی اعزام و در صور  لزوم به یکی از 

های مستیوالن آن روز کیه  برخالف گزارش روزنامۀ دولتی اطالعا  و گفته »نقاط بد آب و هوای جنوب تبعید گردد.

دادند، روایت دانشجویانی کیه  نسبت می »تحریکا  برخی عناصر اخاللگر« های دانشگاه و باقی نقاط شهر را به  ناآرامی

خود در ای  وقای  مشارکت داشتند، با روایت رسمی فاصلۀ معناداری دارد. دکتر مصطفی چمران که خود از دانشجوییان 

دانشکده فنی بوده و در روز حادثه در کالس درس حضور داشته است در خاطرا  خود ای  روز را اینگیونیه تیوصیییف 

العاده سربازان و اوعاع غیییرعیادی  صبح شانزده آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزا  فوق«کند   می

کردند. نقشه پلید هیا  حاکمه بر همه واعح بود و دانشیجیوییان  بینی می ای را پیش اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه

جویان ندهند، از ای  رو دانشیجیوییان بیا کیمیال   ای به دست بهانه کردند که به هیچ وجه بهانه االمکان سعی می حتی

ای کارآگاه به راه افتادند. ساعیت اول بیدون حیادثیه  خونسردی و احتیاط به کالس رفتند و سربازان به راهنمایی عده

ها نقشه کشت  و شقیه کیردن  ها هجوم آوردند. آن ای به دست آنان نیامد به داخل دانشکده مهمی گذشت و چون بهانه

ها داده شده بود. سرکردگان اجرای ایی  دسیتیور و  دانشجویان را کشیده بودند و ای  دستور از مقاما  باالتری به آن

بودند که اختصاصاً برای اجرای آن مأموریت در آن دسته جانباز  ای از گروهبانان و سربازان  کشتار ناجوانمردانه عده

صبح دسته جانباز به همراه سربازان معمولی به دانشکده فنی رفتنید. در  ۰۱روز به دانشگاه اعزام شده بودند. در ساعت 

شرای  ویژه دانشگاه و حضیور گسیتیرده های درس حاعر بودند و به خاطر  ای  ساعت دانشجویان در سر کالس

نظامیان، از هر اقدامی که بوی اعتراض و تظاهرا  دهد، اجتنیاب 

کردند. هنگام حضور سربازان در دانشگاه و مقابل دانشیکیده  می

فنی، دکتر سیاسی رئیس دانشگاه، مهندس خلیییلیی رئیییس 

دانشکده فنی و دکتر عابدی معاون وی سعی کردند که با مذاکره 

نیروهای نظامی را از دانشکده فنی خارج کنند ولی توفیقی به دسیت 

نیاوردند و حتی دکتر سیاسی اظهار داشت که اینجا سربازان جانیبیاز 

گیرند و از ای  جهت می  قیادر  تر دستور می هستند و از مقاما  باال

ها حمله کردند و بیدیی   نیستم کاری انجام دهم. سربازان به دانشکده

رعیوی، احیمید  های )آذر شریعت ترتیب سه ت  از دانشجویان به نام

نیفیر دییگیر  ۷۲نیا( به شهاد  رسیدند و  قندچی و مصطفی بزرگ

 »دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.

های پس از انیقیالب،  آذر خصوصا طی سال ۰۱های بعد از  در سال 

الوقوع نیکیسیون حضیور  آرام آرام در روایت وقای  آن روز، ورود قریب

تری یافت. تا آنجا که بسیاری اساساً اعتراض به محاکمۀ مصیدق و  پررنگ

آذر بود را نادیده گرفتیه و ایی   ۰۱تجدید رابطه با بریتانیا که محور اصلی اعتراعا  دانشجویان در روزهای منتهی به 

خیوانیدنید، روز اعیتیراض بیه  جمهور آمریکا میی روز را به واسطۀ آنچه اعتراض به سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیس

امپریالیسم جهانی و به طور خاص امریکا به حساب آوردند. ای  روایت اما مخالفان سرسختی دارد. یکی از ای  مخالفیان 

های دانشجویی دانشگاه تهران در آن زمان است، که عامل اصلی تحریک دانشجیوییان  بابک امیر خسروی مستول کمیته

آذر ربیطیی بیه ورود  ۰۱داند. او معتقد است که  آذر را ناشی از حضور نظامیان در دانشگاه می ۰۱و علت وقوع حادثۀ 

ای که به جنبش ملی و دمکراتیییک اییران  مرداد و عربه ۷۲بعد از کودتای  «نیکسون نداشت. به روایت امیرخسروی. 

ای در دانشگاه تهران شروع شده بود. دانشگاه از مراکز فعال و حسیاس میبیارزه  های گسترده خورده بود، سلسله فعالیت

بود. در آذرماه دانشگاه به ویژه خیلی متشنج بود. اوال محاکمه دکتر مصدق تازه شروع شده بود که دانشجویان را خیلیی 

شد. دنیس رایت، کاردار سفار  انگیلیییس  ناراحت کرده بود و دوماً رابطه دیپلماتیک با انگلستان دوباره از سر گرفته می

های شدیدی میان ماموران انتظامی که مدتی بیود  آذر درگیری ۰3آذر وارد تهران شده بود. بدی  مناسبت، روز  ۰۱روز 

 »در دانشگاه حضور داشتند و اصال حضور نظامیان یکی از عوامل اصلی و دایمی تحریک دانشجویان بود، پیش آمد.

بیه  5۷آذر  ۰۱شدگان وقای   شمار کشتهاحمد قندچی با درگذشت نیا،  مصطفی بزرگو رضوی  آذر شریعتبعد از فو  

آذر و  ۰۱یاد شد. به دنبال انتشار خبر واقیعیه سه آذر اهورایی   ها از ای  سه ت  بنام سه ت  افزایش یافت و بعد

های اروپا و امریکا، با دانشگاه تهران ابراز همدردی کیردنید و در  کشته و مجروح شدن دانشجویان، بسیاری از دانشگاه

ها بر سر مزار شهیدان در امامزاده عیبیدا   ها هزار ت  از مردم تهران و شهرستان مراسم برگزاری سومی  روز شهدا، ده

هیای درس  روز از شرکت در کیالس ۰3در شهر ری حاعر شدند. دانشجویان هم به عنوان اعتراض به ای  واقعه، مد  

 خودداری کردند.

در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. چینیان   »مقاومت تاریخی«به عنوان یک روز  ۰55۷آذر  ۰۱به هر ترتیب حادثه  

های ایران مراسمی به یاد شهیییدان آن روز بیرپیا  که از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه

آذر بیه  ۰۱در تقویم گنجانده شد. هنوز هیم   »روز دانشجو«آذر به عنوان  ۰۱کردند. پس از پیروزی انقالب روز 

ها مورد توجه دانشجویان فیعیال  ای قابل اتکا برای بروز و ظهور جنبش دانشجویی در تقویم سالیانۀ دانشگاه عنوان نقطه

 قرار دارد.

در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران و درگیری میان آنان و دانشجوییان،  ۰55۷آذر  ۰۱در روز 

نیا و احمد قندچی کشته و گروه دییگیری میجیروح و  رعوی، مصطفی بزرگ  های آذر شریعت سه دانشجوی ای  دانشگاه به نام

 بازداشت شدند.

مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق با همکاری عوامل امریکا و انگلیس و جایگزینی ارتشبد زاهیدی، دولیت  ۷۲پس از کودتای  

ها و سرکوبی فعاالن سیاسی پرداخت و کشور را عمالً به سمت وابستگی اقتصادی، سیاسی، فیرهینیگیی و  کودتا به تحدید آزادی

که یک روز پس از کودتا صور  گرفت، سعیی  »نهضت مقاومت ملی«نظامی به غرب سوق داد. در مقابل نیروهای ملی با تشکیل 

طلبانۀ دکتر مصدق کیه آن زمیان دربینید  گرایانه و استقالل های ملی کردند فضای اختناق را شکسته و برای گسترش اندیشه

هایی را سازماندهی کنند. در ای  میان دانشجویان نیز به عنوان بازوی اجرایی نهضت، در راستای اهیداف  کودتاچیان بود، فعالیت

 کردند. جنبش ملی عمل می

که همزمان با شروع دادگاه فرمایشی دکتر محمد مصدق، دکتر علی شیاییگیان و  ۰55۷پس از بازگشایی دانشگاه در مهرماه  

هیا و  های سیاسی و برگیزاری راهیپیییمیاییی مهندس احمد رعوی بود، جنب و جوش زیادی در میان دانشجویان برای فعالیت

به نشانه اعیتیراض  ۰55۷آذر  ۰۱و  ۰3، ۰۱تجمعا  اعتراعی پدید آمد. نخستی  حرکت عملی در ای  زمینه تظاهرا  روزهای 

نسیبیت  »مرگ بر شاه«و  »مصدق پیروز است«به محاکمه ای  سه ت  بود. در ای  مراسم دانشجویان با سر دادن شعارهایی مثل 

ها خبرش اعالم شیده بیود،  همان روز    به تداوم فضای خفقان پس از کودتا و تجدید رابطه سیاسی دولت شاهنشاهی با بریتانیا که

 شدیداً اعتراض کردند.

های حیقیوق و عیلیوم  با ورود دنیس رایت، کاردار جدید سفار  انگلیس به ایران دانشجویان دانشکده ۰55۷آذر  ۰۱در روز  

های خود تظاهرا  پر شوری علیه رژیم کودتا و مقیاصید آن بیرپیا  سیاسی، دندانپزشکی، فنی، پزشکی و داروسازی در دانشکده

آذرماه ای  تظاهرا  به خارج از دانشگاه کشیده شد و ماموران انتظامی در زد و خیورد بیا دانشیجیوییان،  ۰3کردند که در روز 

ها و اعتراعا  پیگیر دانشجویان پس از کیودتیا، کیه  شماری را مجروح و گروهی را دستگیر و زندانی کردند. مجموعۀ ای  رویداد

دادند، رژیم را بر آن داشت که با استیقیرار دائیمیی گیروهیی از  های فعال و مخالف دولت را تشکیل می تری  قطب یکی از مهم

، ۰55۷آذر  ۰۱ها نشان دهد. اینچنی  بود که در یک اقدام کم سابقه در روز  نظامیان در محوطۀ دانشگاه، اقتدار خود را به آن

 رزمی به دانشگاه تهران اعزام شدند. ۷نیروهای لشکر 

جمهوری امریکا وارد تهران شد، برخی نوع واحد نظامی اعزامیی  از آنجا که دو روز پس از ای  اقدام نیکسون معاون وقت رییس 

ها را  های بعدی مهاجمان به دانشگاه تهران از سوی ارتش و ارتقاء درجه آن به دانشگاه، عملکرد آنان و تشویق

ای از قصد قبلی دولت کودتا برای سرکوب دانشجویان در آسیتیانیه ورود وی بیه حسیاب  به عنوان نشانه

 آورند. می

  

منتشر و پیس  »تظاهرا  چند ت  از دانشجویان«گزارشی درباره  ۰55۷آذر  ۰۱روزنامه اطالعا  عصر روز 

اشاره کرده بیود.  »تحریکا  عناصر اخاللگر و افراطی«از آن اعالمیه فرمانداری نظامی را منعکس کرد که به 

ای از دانشیجیوییان  مقارن ساعت ده و رب  بامداد امروز از طیرف عیده«در گزارش ای  روزنامه آمده بود  

تظاهراتی در دانشگاه علوم صور  گرفت که بالفاصله ماموری  فرمانداری نظامی متظاهری  را متفرق ساختنید و سیییزده نیفیر از 

دانشجویان را دستگیر کردند. پس از آن در حوالی دانشکده فنی نیز از طرف چند ت  از دانشجویان منتسب به احزاب چپ تظاهراتیی 

کردند بر اثر تیییرانیدازی  انجام شد و چون تظاهرکنندگان با اخطارهای ماموران انتظامی متفرق نشدند و در برابر ماموری  مقاومت می

نیفیر در  5۱شدگان اصابت کرده و جمعا  نفر مجروح شدند و هفده نفر هم دستگیر گردیدند. گلوله به سینه و ران مجروح 5ماموری  

اند. پس از تظاهرا  مزبور وع  دانشگاه آرام گردید و ماموری  انتظامی بر اوعاع آنجا مسل  شدند... یک میقیام  دانشگاه دستگیر شده

ای از عناصر اخاللگر که منتسب به حیزب  مستول فرمانداری نظامی تهران درباره تظاهرا  امروز به خبرنگار ما اظهار داشت  امروز عده

ای از دانشجویان را مجبور به تظاهرا  نمودند و در حال دسته جمعی به ماموری  فرمانیداری  منحله توده بودند به دانشگاه رفته و عده

ها را داشتند و ماموری  نیز اقدام به تیییرانیدازی  نظامی محافظ دانشگاه که مسل  بر اوعاع بودند حمله کرده، قصد ربودن اسلحه آن

اند... ساعت دو بعد از ظهر امیروز خیبیرنیگیار میا بیه  نمودند. مجروحی  به بیمارستان شماره دو ارتش اعزام و در آنجا بستری شده

نیییا و  ارتش مراجعه کرد و اطالع یافت که سه نفر از مجروحی  حادثه امروز دانشگاه آقایان مصیطیفیی بیزرگ ۷بیمارستان شماره 

اند. جنازه مقتولی  ساعت دو و ده دقیقه بیعید از  رعوی در اثر اصابت گلوله به ناحیه ریه و سینه و خونریزی شدید فو  کرده شریعت

ظهر برای تعیی  علت مرگ به اداره پزشکی قانونی منتقل گردید. آقای احمد قندچی یکی دیگر از مجروحی  که اینک در بیمارستان 

 »دارند امید بهبودی وی نیز کم است. باشد، حالش خطرناک است و به طوری که پزشکان معالج اظهار می بستری می

  

1 

2 

3 

بر اثر تیییرانیدازی 
نیفیر  ۳مامورین 

مجروح شدند و هفده نفیر 
هم دستگیر گیردییدنید  
گلوله به سییینیه و را  

شدگا  اصابت کرده  مجروح
نفر در دانشگاه  ۳۳و جمعا 

 اند دستگیر شده

صبح شانیزده آذر «چمران  
هنگام ورود بیه دانشیگیاه، 
دانشجویان متوجه تیجیهیییزا  

العاده سربازان و اوعاع غیرعیادی  فوق
ای را  اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه

کردند. نقشه پلید هیا   بینی می پیش
حاکمه بر همه واعح بود و دانشجویان 

کردند کیه بیه  االمکان سعی می حتی
جویان   ای به دست بهانه هیچ وجه بهانه

 ندهند، 
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اگر جنبش را در للت به معنای حرکت و جنبش دانشجوییی را 

حرکت جمعی داوطلبانه ای تعریف کنیم که به صور  برنامه ریزی شده 

اجتماعی جامعه عمل می کند به وعوح -برای پدید آوری تحول سیاسی

خواهیم یافت که جنبش دانشجویی حضور پررنگ و میحیسیوسیی در 

تمامی صحنه های انقالب از خود نشان داده است که به سبب آشنایی و 

آگاهی بیشتر نسبت به جریانا  روز، از جمله عوامل اثرگذار در تمیامیی 

جنبه های تحول کشورها تلقی می شود. در ای  جهت سعی شیده تیا 

پیرامون رسالت جنبش دانشجویی و عرور  حضور دانشیجیوییان در 

 جامعه به بیان توعیحاتی پرداخته شود.

دردیدار ساالنه مقام معظم رهبری با تشکل های دانشجویی همواره بیه 

نکاتی پیرامون رسالت و خ  مشی دانشجویان اشاره می شود که توجیه 

کافی نسبت به مواردی چون منحرف نشدن از اهداف ،دارا بودن قیدر  

تحلیل سیاسی، نگاه کالن به مسائل روزکشور،کسب دانش و میعیرفیت 

برای مسائل گفتمان سازکشور)عدالت،استکبار ستییزی،آزادی و...(و از 

همه مهم تر آرمان خواهی  را الزامی می داننید. چیرا کیه جینیبیش 

دانشجویی به عنوان نقطه ثقل حرکت های اجیتیمیاعیی در صیور  

شناسایی درست خصوصیا  و توانمندی ها ،زمینه ساز تحقق گفتیمیان 

 سازی و آرمان خواهی به شیوه صحیح و مطلوب آن خواهند بود.

آرمان خواهی ،عدالت خواهی و مطالبه گری سه راس مثیلیث حیییا  

دانشجو علی الخصوص دانشجوی فعال جنبش دانشجویی است که اگیر 

به هریک از ای  موارد به درستی توجه نشود یا به نوعی در تعرییف آن 

جهت گیری های ناصحیح وارد گردد باعث آسیب جدی به بدنه جنبش 

دانشجویی و به دنبال آن اغتشاش اذهان عمیومیی و عیدم اعیتیمیاد 

 مستولی  به عنوان صدای دانشجو است. 

با ای  تفاسیر اگر آرمان خواهی را نخستی  فیریضیه ی دانشیجیو در 

راستای مخالف با محافظه کاری و هم جهت با واق  گرایی تعریف کنییم 

در حقیقت می بایست در وهله اول واقعییا  میوجیود در کشیور را 

نگریست و از موارد مثبت آن در جهت پیشبرد اهیداف 

 نظام و انقالب استفاده کرد.

دانشجو که برکت وجود دانشگاه و موذن جامعه است و 

با روحیه مطالبه گری و آرمان خواهی شناخته می شود 

باید در حفظ و حراست ازآرمان های اصیل انقالب جد و 

جهد داشته باشد چرا که طبق نص صریح مقام معیظیم 

رهبری شد  حساسیت دشمنان بر تحوال  و حیرکیا  

جنبش دانشجویی است و همواره در کمی  میوقیعیییت 

مناسب است تا از پتانسیل قوی موجیود در راسیتیای 

تحقق اهداف و مناف  شوم خود بهره گیرد . ای  هیمیان 

آفتی ست که همواره مورد تهدید جنبش دانشیجیوییی 

بوده و هست که مثال های متعدد آن همواره در تیارییخ 

یافت می شود. پس آنچه که بیش از هیمیه جینیبیش 

دانشجویی را مورد هدف انحراف، تزلزل و نابیودی قیرار 

می دهد از دیدگاه ایشان افتادن در دام احزاب و گیروه 

سیاسی، دور شدن از آرمان ها و -های منحرف اعتقادی

 پشت پا زدن به آن هاست. 

فارغ از تمامی مطالب مذکور دانشجو به سبب زیست در 

محیطی علمی بالتب  نخستی  وظیفه اش تحصیل علیم 

است که اگر در کنار آن صاحب نظر درتمامی مسیائیل 

روز و دارای نگاه انتقادی نسبت به آنها در سطح کشوری 

و جهانی باشد ، قشر فرهیخته ی جامعه را تشکیل خیواهید داد و در 

نخستی  رسالت انسانی اش یعنی عدم بی تفاوتی نسبت بیه میحییی  

پیرامون خود خوش می درخشد . درست اینجاست که میی تیوان بیه 

پیشرفت جامعه ی اسالمی امیدوار بود و برای پیشرو بودن در جامعه ی 

 جهانی ایمان داشت .

آنچه که در کشورهای در حال توسعه همواره مطرح بوده است بیحیث 

نوآوری علمی است که انصافا بیشتری  اهمیت را نیز داراسیت چیراکیه 

درعصرجنگ تکنولوژی و قدر  ،علم کلید قطعی پیشیرفیت کشیورهیا 

شناخته می شود. کما اینکه جامعه ی غربی با همی  سالح قدرتمند در 

بسیاری از جنبه ها با به کار گیری نیروی کارآمد و فیعیال کشیورهیا 

توانسته به راحتی فرهنگ اصیل آنها را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد و 

بر سیر فکری موتور های حرکتی جامعه یعنی جوانان اثیربیگیذارد. پیر 

واعح است که محصول نهایی همان چیزی خواهد شد که سالیهیاسیت 

دشم  انتظارش را می کشد یعنی در اختیار خود قرار دادن ذه  فعیال 

و فرهنگ اصیل برخاسته از اصول اصیل اسالمی. و بدیهیی اسیت کیه 

 چگونه عنوان قدر  برتر جهانی را یدک می کشد.

جنبش دانشجویی یا همان دانشجویان جنبش آفری  چرا نیبیایید در 

بسیاری از زمینه ها زنگ هشدار را برای مستولی  به صیدا درآورنید و 

احساس خطر نکنند از نرسیدن به بسیاری از اهداف انیقیالبیی نیظیام 

جمهوری اسالمی؟ مگر نه اینکه جنبش دانشجویی صیدای اعیتیراض 

دانشجو است، نه صدای فریاد آن از شرای  موجود؟ پس چرا بی تفاوتی 

 و سکو  و عدم مطالبه گری برای تحقق آرمان های امام و انقالب؟

پاسخ به ای  سوال سدی خواهد بود در برابر اقدام برنامه رییزی شیده 

دشم  که جوانان غیور ای  مرز و بوم هنوز هم دست از تیالش بیرای 

بهبود هرچه بیشتر شرای  موجود بر نمی دارند چراکه تا همیشه بیرای 

صیانت از ارزش های اسالمی و حفاظت از خون امام و یارانش تیا پیای 

 جان ایستاده اند. 

 

 خانم مهدیان

 

 «میییقیییام قیییا یییم»مسییتییینییید   مییروری بیییر میییحیییتیییوای

مقام از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول نیقیش و جیاییگیاه  ای قائم مستند صد دقیقه

تری  بخش ای  مستنید  کند. فصل دوم که مفصل ا  منتظری را قبل از انقالب بررسی می آیت

پردازد و آن را شیروعیی  ا  منتظری می است به ماجرای سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیت

ا  منتظری  کند. فصل سوم به اعتراض آیت ا  منتظری و امام معرفی می های آیت بر اختالف

پردازد. در ای  فصل با نگاهی به روندی کیه میجیاهیدیی  خیلیق می ۱۲های سال  به اعدام

پردازد و حکم امام مبینیی  طی کرد، به عملیا  مرصاد می ۱۱ویژه بعد از خرداد  )منافقی (، به

دهد. در دو فصیل قیبیلیی دو  ای  گروه را توعیح می بر برخورد با اعضای زندانی سر موع 

هیا بیه بیرکینیاری  ا  منتظری با امام توعیح داده شد، اما ای  اختیالف اختالف اساسی آیت

ا  مینیتیظیری در  مقامی منتهی نشد. فصل چهارم با سخنرانی آیت ا  منتظری از قائم آیت

ا  منتظری در ای  سخنرانی به بیعیضیی از  شود. آیت اولی  دهه فجر بعد از جنگ شروع می

کند. خ  روایت مستند ای  سخنرانی را موجیب  های دوره جنگ علنا انتقاد می اتفاقا  و روند

ا   داند. فصل آخیر زنیدگیی آییت ا  منتظری می پایان سازش امام و عامل نهایی عزل آیت

ا   بار مرجیعیییت آییت شاید برای اولی  مقام گیرد.در قائم منتظری از عزل تا فو  را دربر می

گیرد؛ اول آنیکیه  می شود؛ مستند ای  مستله را از دو جهت پی  منتظری به مستله تبدیل می

استفاده نکرد و دوم اینکه مرحوم منتظری در  ا  امام هرگز برای مرحوم منتظری از واژه آیت

نداشتند. ای  در حالی است که امام غیالیبیا از  مقام رهبری رساله عنوان قائم هنگام معرفی به

بیا  میقیام کرد. مسیتینید قیائیم رزمانش پرهیز می ا  برای شاگردان و هم استفاده از لفظ آیت

گوید امام از اول هیم بیا انیتیصیاب  های آرشیوی می بازخوانی خاطرا  و استفاده از مصاحبه

ای  ها بعد در نامیه مقامی موافق نبودند، همان چیزی که خود امام سال ا  منتظری به قائم آیت

نویسند. از نکا  مهم دیگری که در ای  مستند بیه آن اشیاره  ا  منتظری می خطاب به آیت

ا   ا  منتظری به دستور شورای عالی امنیت ملی در دوره اصالحا  است. آیت آیت شد حصر

های شدیدی بیه  کند که به موجب آن اعتراض ای می سخنرانی ۲۱رجب سال  ۰5منتظری در 

کینید و  ساز آن سخنرانی یک بخش را بزرگ میی های مستله شود. مستند از بی  حرف او می

هیا  هایی که در پی آن صحبت آورد و به اعتراض های آن حرفی به میان نمی درباره سایر بخش

شعاردادن یک معیتیرض در قیم بیه پیاییان   کند و ای  بخش را با صحنه رخ داد اشاره می

شود کیه  است. در صحنه بعد نمایی از یک حسینیه نشان داده می رساند؛ شعار مرگ بر ... می

ا  منتظری نوشته شده است امیا نیه نیریشی  و نیه  بر در و دیوار آن شعارهایی علیه آیت

دهد که ای  حسینیه کجاست و در پی چه اتفاقی به ای  وععیت دچیار  زیرنویس توعیح نمی

ا  منتظری به دستور شورای عالی امنیییت میلیی  شده است. نهایت ای  ماجرا به حصر آیت

 شود. منجر می
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بخوانید و اگر نمی خوانید بدانید که میخواهیم نه فق  بحیران زلیزلیه 

کرمانشاه را، بلکه بحرانِ متولی بحران زای بحران ها که اشتباه میزند. را 

 از پسِ ای  مت ، یک بار برای همیشه حل کنیم.

ریشتر به لرزه درآورد  ۲/5دو هفته پیش کرمانشاه را زلزله ای به بزرگی 

که بیش از چهار صد کشته برجای گذاشت و قریب هشت هزار نفر نییز 

مجروح شدند. اگر ای  رقم ها را چندی  برابر نمایید، مییتیوان تیعیداد 

کسانی را که خانه و کاشانه خویش را در جلوی چشمانشان آوار شیده 

است، ببینید. و بدتر ای  که برای برخی از آنان، ای  مسک  به میدفی  

تبدیل شده وآنچه که برایشان آوار شده بود جان بود،نیه میال. جیانِ 

 عزیزی که مادر بوده یا پدر. فرزند بوده یا شاید هم خواهر و برادر. 

ای  همه غم و اندوه بر مردم، آن هم نه فق  مردم کرمانشاه، بلکه همیه 

ی مردم ایران عارض شد ولی همه ی غم و اندوه ها ای  نبود. پس چیه 

بود؟. باالخره زلزله ای رخ داده اسیت و بیحیرانیی 

آفریده شده و در عی  غیر مترقبه بودن ، قیابیل 

حل بود، زمانی که بحران دییگیری بیه اسیم 

به آن اعافه نمییشید.بیلیه.  »مدیریت بحران «

حتماً تعجب می کنید که مگر مدیران بیحیران 

دست روی دست گذاشته و درد و رنج مردم را 

تماشا می کرده اند که نویسنده ایینیگیونیه از 

دستشان گله مند است.؟ نه. اتفاقا م  میخواهم 

از تالش های مدیریت بحران گله کنم. آن هیم 

از نوع تالش آنها، چرا که رئیس مدیریت بحران، 

و ماقبل ایشان هم معاونِ سیاست زده اش،آمدنید  

که  -“ عمدا نفهمیدند“  خوانید-که بحران را مدیریت کنند، اصال نفهمید 

بحران کجاست. و آن را به سمت مسک ِ بیچارهْ مهر منحرف کردند کیه 

ای مردم ایران؛ اگر بحرانی بود در همی  یک قلم رخ داده و بقیه منازل 

صحیح و سالم اند و حتی شیشه ای هم ترک برنداشته. واقعا ای  نیوع 

مدیریت حوادث نوبر است دیگر. م  که انصافاً در برخی مواق ،بیحیران 

مدیریتی را قوی تر از مدیریت بحران ای  جنابان می بینم. بگذریم کیه 

در جلسه شان، آقایان پلو را مدیریت شده میخورند و بحرانِ ران میرغ، 

مسلماً حل میشود. بله عزیزان ای  است مدیریت کردن برخی افراد در 

مواق  بحرانی که به جای اینکه بی درنگ به دنبال راه حل برای مشکل 

مقصر را پیدا کنند و افکار عموم را نیییز با درنگ باشند، می خواهند 

همانند فکر منحرف خودشان به انحراف بکشند تا پاسخگوی ناکارآمدی 

 شان نباشند. 

پس م  نیز همی  جا در پرانتز. فرصت را که همانند ابیرهیا در گیذر 

هستند ملتنم می شمارم و از شما خواننده جویای واقعیت بطلبم کیه 

عکس هایی را که تاکنون به عنوان خرابی های مسک  مهر و غیر مهیر 

به شما قالب کرده اند، ببخشید به شما عرعه کرده اند را دوباره و اینبار 

کمی منتقدانه بازبینی کنید و از خود و منب  فتو ها بپرسید که ای  هیا 

واقعا مربوط به مساک  مهرند آیا؟. یا نه، از خرابی های بیجیامیانیده از 

تروریسم در سوریه و عراق یا از خانه خصوصی ای که تنها ربطیش بیا 

مسک  مهر ای  بوده که هر دو خانه بوده اند. و ملرعان غرض و میرض 

دار از همی  شباهت استفاده کرده اند تا آن را مسک  مهر جا بیزنینید، 

عکس گرفته اند و واقعا هم موفق شدند ذه  م  و شما را میلیشیوش 

کنند و فرستادن لعنتی هم بر دولت قبل از ما بگیرند هست آیا. خیب 

برویم سرِ اصل مطلب. میخواهم پیشنهادی خدمتتان عرعه کنم، امییدِ 

که بررسی شود. نظرتان چیست مدیریت بحران مردم نهادی ییا بیه  آن

ای نیز برپا کنیم تا در کنار سازمان دولتی مذکور  NGOقول فرنگی ها 

ایفای نقش کند. برای ای  نظرم هم حجت دارم. کرمانشاه را که هیمیه 

نظاره کردید. به قول رهبر معظم امت انقالبی، ایران خودش را کرمانشاه 

میدانست. و از علی دایی و آن بازیک ِ لییگ 

چی  و باشگاه شیارلیوا گیرفیتیه تیا 

دانشجویانی که یک وعده غذای خود را 

رزرو کردند تا کنسروی هم که شده به 

ملت کرد ایران برسد.از آن که کیارگیر 

هزار تومان میتیوانسیت  3۱بود به قدر 

کمک کند گرفته تا آن که چینیدیی  

توم  کمک کرد. همه و همیه  3۱هزار 

سوء تفاهم شد زمانی که یانگیوم هیم 

هزار دالر  ۱3خودش را ایرانی دانست و 

به مردم زلزله زده کمک کرد. دست میرییزاد 

سرکار خانم یانگوم. شما بار دیگر ثابت کردی که بینیی آدم اعضیای 

یکدیگرند و اگر در کرمانشاه زلزله بیاید حتی در ستول نیز نماند قیرار. 

تقبل ا  اعمالکم جمیعا.  باز هم دلیل برای نفی بحران مدیریت کیردن 

از ای  نوعِ فعلی. بفرمائید. که مستولی برای کمک به مردم زلیزلیه زده 

بخشنامه میکند که حقوق یک روز کارمندان را به کرمانشاه بدهیم. آخر 

مرد حسابی. ای  شد مدیریت.؟ خیالت راحت که کارمندی که بخشنامه 

را به او دیکته میکنی، قبل از دستور جناب. به یاری هم پیکیران خیود 

شتافته و نیاز به توصیه حضرتعالی نیست. خالصه آن همیه هیمیدلیی 

مردمی و قلم سرایی م  ای  میشود که درست در زمانی که روی مردم 

حساب نکرده بودیم، حساب مان را پُر کردند. که بتوانیم به کرمیانشیاهِ 

دالوران کمک برسانیم. و از ای  هم بیشتر ما را شرمینیده کیردنید و 

 حضوری به مناطق زلزله زده برای جهاد فیزیکی روانه شدند.

اللرض. به نظر میرسد همانطور که علی رغم وجود سازمیان میحییی  

حمایت از محی  زیست شکل گرفته و همانطور کیه در  NGOزیست، 

کنار سازمان مبارزه با مواد 

آن نیییز  NGOمخیدر، 

تشکیل شیده و ده هیا 

تشکل مردم نهاد دییگیر، 

تشکیل و در میوعیوعیا  

مختلف نقیش آفیریینیی 

 NGOمیکنند میتوان یک 

مدیریت بحران نیز شیکیل 

داد تا در مواق  عروری به 

 داد مردم برسند.

به نظر میرسد همانطیور 

که علی رغم وجود سازمیا  

حمایت از محییط  NGOمحیط زیست، 

زیست شکل گرفته و همانطور کیه در 

کنار سازما  مبارزه با میواد میخیدر، 

NGO  آ  نیز تشکیل شده میتوا  یک

NGO !مدیریت بحرا  نیز شکل داد 
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چرا مردم حی  بحران به جای نهیادهیای دولیتیی بیه 

 کنند؟ ها اعتماد می اشخاص و غیردولتی

 زلزله دیگر بحران نیست.

وقوع زلزله در مرزهای غربی کشور تنها سبیب وییرانیی 

شیهیرونید  3۱۱شهرها و روستاها و مرگ بیییش از 

را بیار  »اعتماد اجتماعی«کرمانشاهی نشد، بلکه پدیده 

 دیگر به کانون توجه آورد.

زلزله در غرب کشور فق  پیراه  از ت  مسک  مهر نکند، 

بلکه پوسته بیرونی اعتماد عمومی را هم فرو ریخت و ای  

پرسش اساسی را دام  زد که چرا میردم نسیبیت بیه 

اعتماد هستند؟ چیرا میردم  نهادهای دولتی بدبی  یا بی

حاعرند میلیاردها تومان سخاو  و همدردی خود را بیه 

حساب اشخاص حقیقی بریزند ولیی خیدمیت واقیعیی 

 نهادهای رسمی را نادیده بگیرند؟

صادق زیباکالم، علی دایی، نرگس کیلیبیاسیی، حیافیظ 

ناظری، احمدرعا عابدزاده، نوید میحیمیدزاده، 

کیا، رامبد جیوان،  نیکی کریمی، مهدی مهدوی

کانون نویسندگان، جمعیت امام علی)ع( و... از 

های مردمی و غیردولتیی  ها و سازمان جمله چهره

رسانیی بیه  بودند که از مردم خواستند برای کمک

گان به حساب آنها پول ریخته شود. بعیضیی  زد زلزله

ها بیه کیرمیانشیاه  از ای  چهره

رفتند تا از نزدیک در 

جریان اتیفیاقیا  

های مردمی را ثبت و برای  قرار بگیرند و حتی درخواست

 عملی کردن آنها اقدام کنند.

وقوع زلزله در ایران نباید بحران تلقی شود، چراکه زلزلیه 

در ایران اتفاقی طبیعی و تکراری است و هرچنید سیال 

پیوندد. اما پرسش اساسی  یکبار زلزله مهیبی به وقوع می

ای  است که چرا بعد از هر حادثه سامانه مدیریت کشیور 

شود و برای امدادرسانی و کمک،درگیرحواشی  غافلگیر می

می شود؟جانب دیگر ای  تجربه تیکیراری ایی  اسیت 

که،کشور ما به دالیل متعدد مستعد رویدادهایی است که 

در آن مردم در مواقعی از جمله وقوع حوادث و بیحیران 

شوند و اتیفیاقیا  میهیمیی را رقیم  گِرد هم جم  می

زنند.چرا از چنی  ظرفیتی برای تقویت نهادهای مدنی  می

شود تا در مواق  عروری ای  همه بالتکلیفی  استفاده نمی

و مشکل وجود نداشته باشد؟ در کنار اقبال عمومیی بیه 

ها ،نهیادهیاییی  های حقیقی و به اصطالح سلبریتی چهره

مانند هالل احمر، ارتش و سپاه هم عیمیلیکیرد خیوبیی 

الی شایعا  و حمال  غلی   داشتند؛ اما ای  خدما  البه

های اجتماعی کم رنگ شد. ای   ها و مردم در شبکه رسانه

طورتصور     وجود دارد که اعتماد عمومی در ایران نییاز 

به بازسازی و تقویت داشته و بی  میردم و نیهیادهیای 

دولتی،شکاف عمیق به وجود آمده است. مردم ایی  بیی 

اعتمادی را در حادثه و البته به مرور به معرض نمیاییش 

گذاشتند.ای  شکاف می تواند دالیل زیادی داشته بیاشید 

ازجمله   فساد اقیتیصیادی،روییکیرد مسیتیوالن ارشید 

دولتی،اختالس های میلیاردی در دستگاه های دولیتیی 

 و..... .

به افراد، بلیکیه »اعتماد نمادی   «آینده ایران نه در گرو 

به سازمان های مردم نهاد رقم  »اعتماد نهادی «در قبال 

می خورد.آینده درخشان ایران تنهیا 

از مسیر ترمیم سرمایه اجتماعی و 

اعتماد عمومی شهیرونیدان میی 

 گذرد...

 Iasu_ir       6               گاهنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه سمنان

 دعوت به همکاری
نشریه الف برای نویسنددیدی   

طراحی  نشریه از شما عدالهده 

 مندان دعوت به عمل  می آ رد.

برای کسب اطالعات بیشتدر بدا  

تدمدا   16611311931شماره 

 بگیرید

 

 مصطفی پیری زاده

 

 

صنیفیی انیجیمی  اسیالمیی -در دیدارسرزده دبیر علمی

دانشجویان به اتاق های خوابگاه فرهیختگان، مشکیال  و 

 مسائلی مطرح شد که تعدادی از آنها پیگیری شد 

اتوبوس های درساعا  پایانی روز سروقت حیرکیت 

نکرده و به سمت دانشگاه هنرنمی آیند.سیاعیت حیرکیت 

 اتوبوس ها در روز پنج شنبه و جمعه مشخص نیست.

با معاونت دانشجویی صحبت کردیم، و قیول دادنید        

که پیگیری کنند. و برای اطالع از ساعت حرکت اتیوبیوس 

ها می توانید به کانال انجم  اسالمی)آدرس در پیایییی  

 صفحه(مراجعه کنید.

یک ماشی  برای دانشجویان هنر که در خیوابیگیاه 

 اقامت دارند کافی نیست.

در اولی  دیدار با معاونت دانشجویی ای  مورد را بیه 

 گوش مستولی  میرسانیم.

چندی پیش به علت خراب بودن دَرکمد اتیاق بیه 

تاسیسا  خوابگاه مراجعه کردیم اما هیچگونه پیییگیییری 

انجام نداند وفق  اتاق ما نیست،تعدادی دیگری از اتاق هیا 

به دالیل مختلف به تاسیسا  مراجعه کردند اما تاسیسا  

 به مشکال  دانشجوها توجه ندارند 

با سرپرستی خوابگاه صحبت شده وقیول پیییگیییری   

 داده اند.   

بعضی از غذاها کیفیت خوبی ندارند وخیلی چیرب  

 هستند.

ای  مورد پیگیری شده و معاونت دانشجیوییی قیول  

 دادندکیفیت غذا روز به روز بهتر شود. 

 


