
  

 

 بپاخیز
یاىهٌاهه سیاسی فرهٌگی گا  94اردی بهشت-جاهعه اسالهی داًشجى

 

ه
موذن جامع

 

هک تي دوم رصلت هػظتن بص لب جٍی و گشر ؾمص دیسن 
دوعتان ؼیصازیظت، و خال و اوضاع مصدم غصق ؼسى در 

 !!!دهیای مجازی 

لای ًمظادى افتادم
 
 ....یاد الگٍ بصداری ًای ا

رالصي کي در اهتزاب الگٍی مواعب کمال دلت را داؼتي 
 .باؼیس

 

 نیکی چو اس  حد بگذرد ...

بص دوش ما لصار داؼت، در عال با تٍجي بي وػیفي ای کي 

بوا را بص عکٍت و خمایت معلق از دولت و  جاری 

 دوعتاهغ گشاؼتیم.

از ابتسای عال با اتفالاتی کي در کػٍر افتاد، از تًٍم 

تٍافق، تظلیت بي راس عٍم فتوي تا عزوان دوعتان 

دلٍاپظان ًمي را بي ًیچ اهگاؼتیم و دولت در هکًٍغ 

دولت ًمسل باؼیم و اؾتصاض هکویم،  فكط عؿی کصدیم با

ن 
 
اما ولتی کي این عکٍت اؼتباى تؿبیص ؼٍد و گمان بص ا

ؼٍد کي رفتار ظصف مكابل ًمگی صدیح اعت و یا خسالل 

گاًی هساریم، وػیفي تغییص میکوس و 
 
ن ا

 
ما از اؼتباًات ا

 بي امٍر  را مصدمبایس 
 
بؿضی  گاى کصد، تا از عوگ اهسارتنا

ٍگیصی کووس، کي دلٍاپظی لبل ن  افصاد در چاى جل
 
از ا

ن از ؾكال کاری بصهیایس.
 
مستص اعت و بؿس از ا

 
 کارا

 از اؼتباًات میگٍییم!در این ؼمارى، 
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 دوستان بزند جهنم با دشمنان توافق

خجت االعالم و المظلمین دک تص خظن روخاهی روز 
چٌارؼوبي با اؼارى بي ایوکي امظال عال وخست، بصادری، 
مدبت و اهظجام ملی اعت، گ فت: ما درس اؾتسال و 
عیاعت رارجی را از خافغ و درس مدبت و وخست را از 

مٍرتیم
 
 .عؿسی ا

با دوعتان مصوت و با دؼموان مسارا" ، موعق دولت "
 .تسبیص و اؾتسال با ًمي جٌان اعت

س.ن:بوسى خكیص تا یاد دارم جواب خافغ ؼیصاز در تمام 
ک ؼیصاز لسمی بیصون هگشاؼت. ؾمص رٍد ًصگض از راک پا

 خال چي ؼسى کي ؼس الگٍی عیاعت رارجي ما؟!؟!!؟

 .هللا و اؾلم

ا ؼایس هک تي بؿس ایوکي دوعت کیظت و دؼمن چیظت؟ ی
ت چٍ دوعت دؼمن اعت ؼکایت کجا بصیم؟ یا گ فبایس 

ا در پٍعت دوعت فصو رفتي باؼوس؟  بلکي دؼموان این روًز

 .یسى امعبي هتیجي ای هص در مٍرد اؾتسال ًم کي ًوٍز من 

 
  

 اس همشبانی تا کم حافظگی

تفاًمی اتفاق افتاد و از این ررساد ملتی رٍؼدال ؼسهس. از 
دلٍاپط هباش کي "ًص کي پصعیسیم کي چي ؼس، ؼویسیم 
 وا ؾجبا!! !"دلٍاپظی ؼیٍى هتاهیاًٍعت

ایام بگشؼت، رٍؼدالی تمام ؼس، مصدم بي فکص رفتوس کي 
 ضا رفتیم؟چي ؼس؟ ما اًل تًٍم هبٍدیم، چي ؼس کي بي ف

مس کي اینباه
 
ای لٍزان اعت، خال اثص لصصٌای تًٍمض  گی بصا

مسیس.
 
 کي مستی گشؼتي متاعفاهي بي رٍد ا

مس خال روؼن کویس داعتان را، کي چي ؼس، ًمي  دعتٍر 
 
ا

 پط فکت ؼیت را ارائي دًیس.، وسًم بساه صدمکي میساهوس م
اگص گ فت الزم هیظت،  صالدی  گ فت بي چػم! ػصیف

یم میوٍیظیم. ؾصالچی گ فت داراختیاج بٍد اؾالم میکویم! 
 گ فت هٍؼتیم! صالدی

مس کي  روخاهی بین این ًمي هالي و ؼیٍن، فصیادهاگٌان 
 
بصا

ما فکت ؼیت را زودتص از ًمي اؾالم کصدیم، یادتان همی 
یس؟؟؟

 
 ا

ًص چي گ فتیس، عاکت ماهسیم. فکت ؼیت را کی و کجا 
لای ػصیف، ؾصالچی و صالدی هسیسهس؟

 
 موتػص کصدیس کي ا

 خافؼي ؼما بي مػکل رٍردى اعت.خافؼي ملت هي بلکي 

ؼما اؼتباى میکویس کي گمان کصدیس اجازى داریس ملت هي، 
ملت ایصان اجازى در مشاکصات بص عص ًص چیضی مشاکصى کویس، 

 .همیسًس کي یک تصکمن چای در کارهامي اش ثبت ؼٍد
 بتصعیس از لضاوت تاریذ!
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یزهاى را به   « ًظارت ًکردى»و « بی تفاوتی»هي هردم عز
را به اهتوام در هسائل کشىر فرا  دعىت ًوی کٌن بلکه آًها

 .خىاًنهی

 یدون ستون دانشجو

از خكٍق و دغسغي ًای داهػجٍی  ی خصف از این بي بؿس در این عتٍن 
ن را بي کل هػصیي تٍعؿي دًیم.

 
 میضهیم و بي لعف او عؿی میکویم ا

 حقوق دانشجوی  ی

 همصى بي اؾتصاض و ؾادالهي ارزؼیابی از بصرٍرداری  خق - ًفسى مادى

 درس هٌای  ی ارزیابی همصى گضارش اعت مٍػف درس ًص مسرس

 عالهیم امتدان بصگضاری  تاریذ از روز ده مدت ػصف را داهػجٍیان
ن
 
مٍزش ادارى بي درس ا

 
. همایس اؾالم مصبٍط واخس یا داهػکسى ا

  داؼتي درعی ارزیابی همصى بي هؼص تجسیس تكاضای کي داهػجٍی  ی

 تكاضای همصى، اؾالم تاریذ از هفته یک مدت ػصف تٍاهسمی باؼس،
مٍزش ادارى بي را رٍد ک تبی هؼص تجسیس

 
 مصبٍط واخس یا داهػکسى ا

 ًفتي یک مست ػصف اعت، مٍػف هیض درس ًص مسرس. کوس تظلیم
 اؾتصاضات بي داهػجٍیان، هؼص تجسیس تكاضای دریافت تاریذ از

 ادارى بي را لعؿی همصى و بصظصف را اختمالی اؼتباًات و رعیسگی
مٍزش

 
 لعؿی از پط درس همصى. کوس اؾالم مصبٍط واخس یا داهػکسى ا

 .اعت تغییص غیصلابل ؼسن
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 مناظزه بهتز است یا دعوا؟

در دوراهی کي افصاد کمتص ظالت ؼویسن خصف مكابل را دارهس، 
در دوراهی کي "زهسى باد مزالف من" صصفا یک ؼؿار 
اعت،دیسن مواػصى ًای  ی کي دو ظصف بي ًم اختصام 

میگشارهس، یکسیگص را تزصیب همیکووس، ًم کم هؼیص و ًم 
 الزمي جامؿي اعت!

داهػجٍیان در این جاعت کي، دیگص بي دهبال اما اؼتباى ما 
خق و خكیكت هیظتیم و فكط بي دهبال ًیجان و گاًی 
دؾٍاًای عیاعی ًظتیم و ًص کط کي "ک ف و عٍت" 
 بیػتصی ؾایسش ؼس، پیصوز مبارزى )و هي مواػصى( اعت.
چي دلیلی وجٍد دارد کي در یک مواػصى افصاد بظان دو 

ط ماهسى اعت کي تماؼاگصان گالدیاتٍر بي جان ًم بیفتوس؟ فك
هٌا با ًم ؼصط ببوسهس و اخیاها عص بازهسى ًم 

 
بص عص پیصوزی ا

 !ؼٍدلعؽ 

مسى اعت کي 
 
یک مواػصى بایس بي چي بص عص مصدم این کػٍر ا

تًٍین بکػس، تا بتٍاهس مزاظب رٍد را خفغ کوس؟ چصا 
زیباکالمٌا و فصاعتیٌا بایس بي مؿوای والؿی کلمي بي جان ًم 

تا تماؼاگصان بي وجس بیایوس؟ یکی دیگصی را وظن بیفتوس 
فصوش بزٍاهس و ظصف مكابل در جٍاب وی را بی عٍاد رعاب 

 کوس!

رصٍص داهػجٍیان( بي دهبال و بي تا زماهی کي رٍد مصدم )
لػوگ پیصوی جشاب و خصف خق هباؼوس و صصفا از خصفٌای 

 هبایس از مواػصى ًا اهتؼاری جض دؾٍا داؼت!کووس، 
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