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که با رفت و آمد انسان ها و سالیق مختلف عوض "جهت گیري درست"من تشکل شما را هم که دوست دارم به خاطر همین است؛ این 
)امام خامنه اي. (این را قدر بدانید. نمی شود

بولتن

اعالم مواضع

جامعه اسالمی دانشجویان
))دانشگاه صنعتی قم((

1394-1393سال تحصیلی 
و مصاحبه هاي اعضاي شوراي مرکزي جامعه اسالمی دانشجویان بیانیه 

دانشگاه صنعتی قم
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مصاحبه هاي واحد هاي مختلف شوراي مرکزي
.......................................................................................................

دهدقراراولویتدررابومیدخترانپذیرشقمصنعتیدانشگاه: امامی 

گرفتنقراروقماستانموقعیت: گفتقمدرفارسخبرنگارباوگوگفتدردبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قمامامیعلی
بومییروينبهاستانصنایعواداراتافزونروزنیازوقماستاندرصنعتیهايشهركوجودنیزوکشورصنعتیبزرگقطبسهمیاندر

قماستاندردهدپرورشرامتعهدومتخصصنیرويکهدانشگاهیچنینوداردمیبیانراصنعتیدانشگاهبهجديتوجهلزوممتخصص
.داردوجود

تاسانقالبیواسالمیهايتشکلوعلمیهايانجمنازمتشکلاستان،صنعتیدانشگاهنخستینعنوانبهقمصنعتیدانشگاه: افزودوي
منظوربهاستانیمسئولینخاصتوجهاتنیازمنددانشگاهاینلذااستاستانودانشگاهفرهنگیوعلمیمجموعهتعالیآنهاهدفکه

.استنیزجانبههمهتقویت

یرشپذسالدوازپسدانشگاهبهخانمهايوروديمجددپذیرشازکهاخباريبهتوجهباقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
درراخوددخترانحضوراجازههاخانوادهازخیلیاینبربنااستمذهبیشهريقم: گفتاستشدهمنتشردانشگاهایندرآقایانانحصاري

.دهندنمیتحصیلبرايشهرازخارج

وزارتواستانیسئولینماستان،درمهندسیوفنیمتخصصنیرويپرورشقطبعنوانبهقمصنعتیدانشگاهحضوربا: دادادامهوي
قمبومیوساکنهايخانمپذیرشبهاقدامداردجاکنندمبادرتدانشگاهبرايخانمورودياخذبهمجدداخواهندمیکهصورتیدرعلوم
شدگانپذیرشبرخیازناشیفرهنگیتفاوتدیگرطرفازوشدهبرطرفخوددخترانبراياستانهايخانوادهدغدغهطرفیازتاکنند

دانشگاهباطرازهمدانشگاهیدرتحصیلبراينباشندمجبورهمقمیدخترانونکندرسوخاستانمذهبیبافتبهمجاور،هاياستان
.شوندمواجهفرهنگیوعاطفیمالی،متعددمشکالتباوباشندخانوادهازدورسالچهارقمصنعتی

خوابگاههزینهکنیدحسابسیاستایناتخاذبا: کردبیانودانستدیگريفوایددارايراقمساکنینمیانازخانموروديپذیرشامامی
ازدوريثانویهمسائلطرفیاز. یافتخواهدکاهشبسیارشوداجارهشهرداخلدرودانشگاهازخارجموجود،مشکالتبهتوجهبابایدکه

دانشگاهواستانمسئوالنازاینبربنادادنخواهدرخدیگرنیزآیدپیشبومیغیرخانمیکبراياستممکنکهمشکالتیوهاخانواده
.آورندفراهمدانشگاهایندرقمساکنبومیدخترانحضوربرايخاصیامتیازدانشجو،دخترانپذیرشدرامکانصورتدرخواهیممی

: کردتاکیدوشدخواستارراقمصنعتیدانشگاهپیشرفتبهاستانمسئولینبیشترتوجهقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
مهماینواستمتدینومتخصصنیرويتربیتآنخالصهکهواالستهدفیقمصنعتیدانشگاهبرايدانشجویاناسالمیجامعهآرمان

.شدخواهدمحققاستانمعظمروحانیتوعلماعنایاتبا

.......................................................................................................................

استصهیونیستیرژیمبرفلسطینپیروزيعاملتنهامقاومت: امامی 

فلسطینیدفاعبیانزنوکودکانکشتارازحمایتمعنیبهصهیونیستیرژیمازپشتیبانیاینکهبیانبادانشگاهیاناسالمیجامعهدبیر
سکوتدرسرطانی◌ٔ غدهاینتادهیماجازهنبایدنیزماواستمقاومتصهیونیستیرژیمبرفلسطینپیروزيعاملترینمهم: گفتاست،
باانسانیهرقلباینکهبهاشارهباخبرنگاران،باشگاهدانشگاهخبرنگارباگفتگودر"امامیعلی". دهدادامهراخودجنایاتغربايرسانه
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بهراپیرزنانوپیرمردانکودکان،زنان،صهیونیستیرژیم: اظهارداشتآید،میدردبهغزهدرصهیونیستیرژیموحشتناكجنایاتدیدن
.  کندمیبمبارانهمراهابیمارستانحتیورساندمیقتلبهشکلترینبد

رژیمازحمایت: کردتصریحدارد،قرارآمریکاجمهوريرئیسحمایتموردصهیونیستیرژیماخیرهايعامقتلاینکهبیانباوي
کهباشدداشتهراسوالاینخودازبایدجهانیجامعهلذااست،فلسطینیدفاعبیمردموزنانکودکان،کشتارازحمایتیعنیصهیونیستی

شود؟میتلقیخودازدفاعغیرنظامیانواهپنبیمردمکشیدنخونوخاكبهالمللیبینموازینازکدامیکاساسبر

رژیمامروز: کردتاکیدهستیم،جهاندیدگانستمومظلومانازدفاعدارداعیهماانقالباینکهبیانبادانشگاهیاناسالمیجامعهدبیر
غزهبهراايوحشیانهحمالتناشدنیصفوخشونتوامکاناتتمامبااستکبار،سرانحمایتوايرسانهسانسورازاستفادهباصهیونیستی

.دهدمیانجام

پایمالحقوقوآزاديبرراخودچشمکهاستصورتیدرایننامند،میآزاديوبشرحقوقمدافعراخوددائماآمریکاوغرب: افزودوي
.اندبستهغزهمردمشده

کنیم،استفادهجهانیانبهغزهدفاعبیومظلوممردمصدايرساندنرايبروپیشهايفرصتازکهماست◌ٔ وظیفهایناینکهبابیانامامی
مباركماهجمعهآخریننامگذاريدر) ره(خمینیامامحضرتاسالمیانقالبکبیرمعمارراهبرديومدبرانهحکیمانه،تدبیر: دادادامه

.استفلسطینممظلومردمازحمایتجهتارزشمندفرصتیکقدسجهانیروزعنوانبهرمضان

نیزماواستمقاومتصهیونیستیرژیمبرفلسطینپیروزيعاملترینمهم: کردنشانخاطرپایاندردانشگاهیاناسالمیجامعهدبیر
.دهدادامهراخودجنایاتغربايرسانهسکوتدرسرطانی◌ٔ غدهاینتا. دهیماجازهنباید

.......................................................................................................................

استدینیساالريمردمتقویتاسالمیهايتشکلتقویت: امامی

هايتشکلتقویت: گفتاستاسالمیانقالبشعائربهعملبستراسالمیهايتشکلاینکهبیانباقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
استاسالمیانقالبشعائرمطالبهوانتشاربهکمکودینیساالريمردمتقویتواقعدراسالمی

کردند،ایفاراتريروشنوبارزترنقشداشتندکهاستعدادهاییوهاویژگیلحاظبهبرخیجامعه،مختلفهايگروهمیاندر: افزودوي
اسالمیهايآرمانتحققپیدراسالمیامتوجامعهازگروهاینوبودندانقالبینجواناتاثیرگذارهايگروهاینازیکیاستبدیهی
.شودمیخالصهاسالمیجمهوريوآزادياستقالل،شعاردرکههاییآرمانبودندخویش

شورهمانبااسالمیيهاتشکلایران،اسالمیانقالبازهاسالگذشتازپسواکنونهم: گفتقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
مردمبهتوجهدار،ریشهاسالمیهايتشکلبهتوجهکهاینجاستوهستندمقدسدفاعوانقالبشهدايراهدهندهادامهانقالبیشعورو

.استاسالمیانقالبتاکیدمورددینیساالري

مهم،اینهستند،اسالمیانقالبنابهايارزشانتقالوحفظدنبالبهدانشجویان،اسالمیجامعهقبیلازاسالمیهايتشکل: گفتوي
.کندمیپیدانمود... وعلمیهايبرنامهاندیشی،آزادهايکرسیفرهنگی،وسیاسیهايهمایشمطالعاتی،سیرهايقالبدر
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اسالمیهايتشکلتقویتوهتوجدلیلهمینبهاستاسالمیانقالبشعائربهعملبستراسالمیهايتشکلاصلدر: کردبیانامامی
باهمگامعلمیروحیهتقویتباجزمسیرایناست،اسالمیانقالبشعائرمطالبهوانتشاربهکمکودینیساالريمردمتقویتواقعدر

.شدنخواهدمحققدینیوسیاسیبینش

تالشدربسیارياستامتامامنزدرفیعجایگاهیدارايوباالستبسیاراسالمیجمهوريدراسالمیهايتشکلاهمیت: شدیادآوروي
شکستبارههرکهکنندخویشهايطرحبهمحدودراآنهایاوکردهخارجانقالبوگريمطالبهمسیرازراانقالبیجوانانکهاندبوده

هايفعالیتانجامازراآنهایاوندبکنجناحیوسیاسیفضايبهمحدودرااسالمیهايتشکلکهشدندمیپیدابرخیگاهیاند،خورده
راآنهاانقالبیجوانانمنطقبارههرکهبکاهندراآنهاعملگسترهکهاندبودهتالشدربرخیدیگرجاییدرودارندبازفرهنگیوعلمی

.استداشتهبازانقالبیشانضداهدافبهنیلاز

هايارزشنشربرايمناسببستريایجادمعناي،بهاسالمیتشکلیکتقویت: کردخاطرنشانقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
.استدانشجویانخصوصبهخودپیرامونجامعهعلمیسطحافزایشوسیاسیاندیشیآزادترویجاسالمی،

جديحضورانقالبهايشارزانتقالبامرتبطهايبخشتمامدرتالش،وعزمبهمزینسالدرداریمآنبرامید: کردخاطرنشانوي
ايبرجستهبسیارنقشمسئولینراستاهمیندروکنیمترویجمختلفطرقبهرااسالمیخواهیآزاديوگريمطالبهروحوباشیمداشته

.هستیمفناهلبزرگانودینعالمعلمايهايهدایتوهاحمایتنیازمندراهایندراستبدیهیودارندهاتشکلبهکمکدر

.......................................................................................................................

بوداسالمیجامعهودانشجوییبسیجهايفعالیتکردنمحدوددرصددعلوموزارت: امامی

: گفتبود،دانشگاهدراسالمیجامعهوبسیجهايفعالیتکردنمحدودصدددرعلوموزارتاینکهبیانبادانشجویاناسالمیجامعهدبیر
اقدامآناناجراییهايبرنامهرونددردخالتنیزوعلمیهايانجمنیافرهنگیهايکانونبهدانشجوییهايتشکلساختارتبدیل

.استتضاددرگريمطالبهودینیدموکراسیروحباکهاستمناسبینا

بودندوياستیضاحخواستارکهنمایندگانینتوانستعلوموزیراینکهبیانباخبرنگاران،باشگاهدانشگاهخبرنگارباگفتگودر"امیامعلی"
.بودخواهدعملکردشازدفاعدرسختیروزويبرايچهارشنبهروز: اظهارداشتکند،قانعرا

دربایددانشجوالبته: کردتصریحسیاسی،هايباشگاهبههادانشگاهتبدیلدرخصوصانقالبمعظمرهبرهاينگرانیبهاشارهباوي
.گیردقرارسیاسیاحزابسوءاستفادهمورددانشگاهنبایداماباشد،گرمطالبهوپویاجهانوکشورروزهايجریانفضاي

انجاماسالمیهايتشکلدر88و78هايسالدرغیرخوديافرادبرخیايسوءاستفادهاینکهبیانبادانشجویاناسالمیجامعهدبیر
. شدخواهدنابودکاراینباکشورعلمیرشدوخطرناكبسیارکشورعلمیپیشرفتبراياوامراینگونه: داشتاظهاردادند،

است،شدهاحزابآمدورفتمحلامروز،شدتشکیلهادانشگاهدر92خردادازپسکههاییمحفلوهاتشکلبرخیاینکهبیانباوي
احزابمانورگیرد،میرادانشگاهدرفرهنگیوعلمیرشدانقالبی،گريمطالبهسیاسی،گريروشنجلويکههاییآفتازیکی: گفت

.استاحزابوسیاسیونلشکرسیاهیبهدانشجوشدنتبدیلوهادانشگاهدرافراطیوروتندسیاسی

وزیراستیضاحبرايمجلساقداماینشاید: داشتبیانکنند،حرکتثباتباوآرامفضاییدربایدکشورهاياهدانشگاینکهبیانباامامی
فرديمجلسنگاهاز"توفیقی"اینکهبهعلمباآمدنکاررويمحضبهدانافرجی. استاصولیومهمهدفیکبهرسیدنبرايعلوم

.استکردهخودمشاوررابودهدارحاشیه
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ماقمصنعتیدانشگاهدرهللالحمدکهدهند،میفتنهاصحاببرخیحضوروانتصابازخبرهادانشگاهاخبارکناروگوشه: دادادامهوي
. ایمبودهحساسهايمدیریتدروالییهاينیروحضورشاهد

کردنمحدوددنبالبهها،سیاستبرخیجهتبهکهشدمیاحساسويمدیریتدوراندراینکهبیانبادانشجویاناسالمیجامعهدبیر
.باشدمجلسنمایندگانجديمطالبهوپیگیريموردمهماینباید: گفتاند،بودهبسیجیااسالمی◌ٔ جامعهچونهاییتشکل

آناناجراییهايمهبرنارونددردخالتنیزوعلمیهايانجمنیافرهنگیهايکانونبهدانشجوییهايتشکلساختارتبدیل: افزودوي
.استتضاددرگريمطالبهودینیدموکراسیروحباکهاستمناسبینااقدام

رشدسمتبهوباشیمهادانشگاهفضايدرعلمیوسیاسیآرامششاهدها،بحثاینتمامباامیدوارم: کردنشانخاطرپایاندرامامی
.یمکنحرکتافزاییدانشوعلمفرهنگی،وسیاسیبینش

.......................................................................................................................

بودخواهدجنتیاستیضاحمردممطالبهکندپیداادامهارشادوزارتکنونیروند: امامی

وزیراستیضاحمجلسازمردممطالبهندهد،تغییرراخودفعالیتکنونیروندشاداروزارتاگر: گفتقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
.بودخواهدفرهنگ

خانهوزارتاین: گفتاسالمیارشادوفرهنگوزارتعملکردخصوصدرقم،در»دانشجوخبرگزاري«خبرنگارباگفتگودرامامیعلی
اسالمیباورهايوفرهنگپیکرهبهشدیديآسیبمجموعهایندرلغزشیینکوچکتردارد،اسالمینابفرهنگترویجدرعظیمینقش
.کندمیواردمردم

مسیردرراانساندستوراتشواحکامکهکردندقیاماسالمیکردنحاکمواحیابراي57سالدرایرانوالییوپرورشهیدامت: افزودوي
پروردگار،عنایتبهودادندانجاممعصومولیحکومتبهاسالمیانقالباتصالهدفبارااقداماینهاآندهد،میقرارالهیقرب

.خوردرقمایراناسالمیشکوهمندانقالب

وزارتتریبونازاسالمیاخالقیاتواحکاممبانی،ازعظیمیبخشانتشارامروز: کردتصریحقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
اینازاست،اسالمینظامشأندرانتظاريوزارتخانه،اینازایرانانقالبیومومنمردمانتظاروشودمیمانجااسالمیارشادوفرهنگ

.باشنداسالمیشورايمجلسنمایندگاننظارتتحتدائمااسالمیارشادوفرهنگمجموعهبایدرو

جامعهاقشارتماممتوجهاسالمیارشادوفرهنگوزارتمسئوالنهايگیريتصمیمورفتارهانوعرویه،تاثیراتاینکهبهاشارهباامامی
وبینندمیرامسئوالنودولتعملکردهممردمخودالبتههاست،آنبودناسالمیهاگیريتصمیمایندراصلترینمهم: گفتاست،

.کنندمیمقایسهاهللاروحامامهايآرمانوانقالباهدافبا

استورزانهغرضارشادوزیرازاداتانتقدادنجلوهسیاسی

غرضوغلطتصویريایندهند،جلوهسیاسیراداردوجودارشادوزیربهنسبتکهانتقاديهرگونهکنندمیسعیايعده: دادادامهوي
مواردبرخیدرحتیونبودهمنطبقاسالمیوایرانیفرهنگبامواردازبسیاريدرکنونتاآنوزیرووزارتخانهاینعملکرداست،ورزانه

.استبودهتقابلدراسالمیمتعالیفرهنگواهدافبا
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ایرانیعمیقفرهنگواخالقیاتباکهکتبیانتشار: گفتکتاب،ممیزيشدنبرداشتهبهاشارهباقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
ازپیشممیزيبرداشتنباناشرانگستردهمخالفتکهطوريبهد،شخواهدفرهنگعرصهدلسوزانآزردگیدلموجباست،تضاددر

.استداشتههمراهبهراکتابچاپ

ارشادوزارتمجموعهزیرتوسط) عج(زماناماممادربهتوهین

حاويکهرندگیمیانتشارمجوزامیدوتدبیردولتارشادوزارتازهاییرمانوهاکتابهستیماینشاهدگاهی: داشتبیانامامی
علینوشته»دوازدهم«رمانبهتوانمیهاآنايجملهازاست؛مردماعتقاداتبامتضادیاوعفتیبیاخالق،روحازخارجمطالبی
.استگرفتهصورتفراوانیهاياحترامیبی) عج(زمانامامگرامیمادرجایگاهبهنسبتآندرکهمؤذنی

وزارتهايمجموعهزیرازکهاستشدهمنتشرداستانیادبیاتبنیادبهمتعلقداستان،عصرنتشاراتاتوسطرماناین: دادادامهوي
سیاستپیگیرممیزيبحثدرارشادوزارتکهدادهرخشرایطیدربزرگاحترامیبیاینرود،میشماربهاسالمیارشادوفرهنگ
.استتساهل

جلوگیرياست،اسالمینظامملزوماتازآنشعائرواسالمیانقالبهايآرمانانتشار: کردیدتاکقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
نمایشگاهتعطیلیومختلفنشریاتبهتذکروبستنیاشد،انقالباینپیدایشباعثکهتفکراتیواسالمیانقالبهايبنیانانتشاراز

.داشتنخواهدپیدرمیاسالنظاماستحکامبهضربهجزدستاورديارزشی،هاي

کنداصالحراخودشکاريمسیربایدارشادوزیر

هاییحرفچنانزنانخوانندگیخصوصدربایدایران،اسالمیجمهوريارشادوزیرچراکهاستسوالجايبندهبراي: دادادامهامامی
حوزويتحصیلهمخودشانوهستندعالمخانوادهازکهويد،برانگیزراحوزویانوعلماواکنشوشدهمنتشرهارسانهدرکهبزندرا

ندارند؟آشناییاسالماولیهاحکامباداشتند

درشیرازيمکارمالعظمیاهللاآیتتشیعجهانمرجعکهبودحديبهزنانخوانندگیبحثمخربآثاروموضوعحساسیت: گفتوي
.کنداصالحراخویشکاريمسیربایدوزیرآقاي،»...نداردابقهسگوییسخنطرزاین«: گویدمیاظهاراتاینخصوص

نتیجهکهگردیدفرودهاییوفرازدچاراصالحاتدوراندراسالمیوایرانیفرهنگاینکهبیانباقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
ازمردمصورتاینغیردرکند،اصالحراکاريروندیناجنتیآقايامیدواریم: کردخاطرنشانشد،ختممهاجرانیآقاياستیضاحبهآن

درعلوموزیرجناباستیضاحمسیرهمانوکنندپیگیريرااسالمیوفرهنگیمطالباتجديصورتبهدارندانتظارمجلسنمایندگان
.شودطیایشانمورد

.......................................................................................................................

قمصنعتیدانشگاهساختماناحداثبهدولتاهتماملزوم: امامی

مراکزهايزیرساختتقویتمستلزمکشورعلمیتوسعهوپیشرفتاینکهبهاشارهباقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
ودولتتوجهموردبایدکهاستهاییاولویتمهمترینازیکیقمصنعتیدانشگاهتجهیزواختمانساحداث: گفتاست،عالیآموزش

.گیردقرارامرمسئوالن



ھ|٧ ح ف ص

وزمیناینکهبهاشارهباقم،در"دانشجوخبرگزاري"خبرنگارباگفتگودرقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیرامامی،علی
بهدانشگاهاینتبدیلدنبالبهاستانیمسئوالناگر: داشتبیاننیست،دانشگاهخودبهمتعلققمصنعتینشگاهدافعلیمحلساختمان

.بپوشانندعملجامعهراخودزبانیهايحمایتبایدهستند،استانصنعتیوعلمیپایگاه

مسکنطرفاز87سالبودقرارکهزمینیصنعتی،گاهدانشسرپرستآخوندي،دلسوزانههايپیگیريومتعالخداوندعنایتبا: افزودوي
.استیافتهاختصاصدانشگاهاینبهسالهمهاینگذشتازبعدیابد،اختصاصدانشگاهاینبهقماستانشهرسازيو

صنعتیدانشگاههايزیرساختارتقايوتوسعهمستلزمقماستانصنعتپیشرفت

دانشگاههايساختزیرارتقايوتوسعهمستلزماستانصنعتپیشرفتاینکهبیانباقمصنعتیاهدانشگدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
ساختمانساختهايهزینهتامیندرودادههمدستبهدستبایداستانمدیرانمجموعهوعلوموزارتدولت،: کردتاکیداست،صنعتی
.ندباشداشتهايویژهاهتماموهمکاريقمصنعتیدانشگاه

کارگاهوآزمایشگاهمانندامکاناتحداقلدانشجوکهکندمیپیداتحققکلمهواقعیمعنیبهعلمتولیدوعلمیرشدزمانی: گفتامامی
تامینورفاهیمسائلمورددرونشودتبدیلدغدغهیکبهبرایشتحقیقاتیوعلمیامورهايهزینهتامینباشد،داشتهاختیاردرراعلمی

. باشدنداشتهنگرانیخوابگاهینههز

باهستند،حرکتوپیشرفتدنبالبهکهاندکردهثابتهمگانبهخویشهاينگرانیدلباقمصنعتیدانشگاهدانشجویان: دادادامهوي
.شودمیحسدانشگاهاینازعلمیجوششوحرکتنسیمامروزداد،رخقمصنعتیدانشگاهدرکهمثبتیتغییرات

قمصنعتیدانشگاهعالیهاهدافتحققبرايبدانندبایداستانیمسئوالن: کردتصریحقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
.استآنمدیریتیمجموعهودانشگاهاینازحمایتوقتامروز

هايتشکلواستدانشگاهایندانشجویانکتتکمطالبهصنعتیدانشگاهامکاناتکیفیوکمیارتقايوتوسعه: دادادامهامامی
یادامرمتولیانومسئوالنبهرامهماینهموارهدانشجوییگريمطالبهروحیهیکبادانشجویاناسالمیجامعهتشکلماننددانشجویی

.کردخواهدآوري

واستانیمسئوالنعملیحمایتباالبتهوويمعنفضايازاستفادهباکهداردراظرفیتوپتانسیلاینقمصنعتیدانشگاه: گفتوي
.دهدپرورشخویشدررا) عج(زمانامامسپاهمهندسانوشودتبدیلکشوردرمهمیقطببهعلوموزرات

.......................................................................................................................

بوداسالمیجمهورينظامتضعیفدرانگلیسهايسیاستاستمرارکامرونسخنان: مامیا

اسالمیمقدسنظامومردم◌ٔ خوردهقسمدشمنانکهنیستپوشیدهکسیبر: گفتقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهدبیر
.کنندمینظامتضعیفمنظوربهنادرستراخباپخشوپراکنیشایعهبهاقدامانگلیسسلطنتیتریبونازبارههر

ملل،سازماندرانگلیسوزیرنخستگستاخانههايصحبتبهاشارهباخبرنگاران،باشگاهدانشگاهخبرنگارباگفتگودر"امامیعلی"
وانقالبازپس. استدادهانجاماقداماتیمختلفزمانیهايبرههدرایرانمردمملیمنافععلیههاباراخیرقرنطیدرانگلیس: گفت

وکردهتالشهموارهمقدسنظاماینمحومنظوربهزدنضربهبرايصفت،روباهوپلیدانگلیساسالمی،جمهوريمقدسنظاماستقرار
. استبخشیدهاستمرارتالشاینبرامروزتا
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. شودمیشناختهمظلومهايملتبیندرجهانیاستعمارواراستکبعلیهمقاومتمحورعنوانبهایران،اسالمیجمهوري: کردتصریحوي
. استایرانامتضرربهالبتهوبودههموارههاطلباصالحبینپیر،روباهبادیداروصحبتاززدگیذوقاین

ایندشمنانسمتبهیدوستدستکهبارهراینجاستجالباینکهبیانباقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهاتحادیهدبیر
رازهرخودایران،ملتدشمنانچگونهکهشاهدندبارهرکهاستصورتیدراین: داشتشوند،اظهارمیزدهذوقبرخیشود،میدرازملت

. گیرندنمیدرسمتاسفانهوکنندمیواردایرانملت◌ٔ پیکرهبه

. استدادهپاسخدیپلماتیکنامرديباراایرانملتطرفازدوستیدستصفت،شیطانانگلیس: افزودوي

اموردردخالتوسوءاستفادهباپیرروباهاین: کردتاکیداست،پایدارصلحدنبالبهکهدادنشاندنیابهایرانامتاینکهبیانباامامی
. داشتراجهانی◌ٔ جامعهدرصهیونیستهايالبیاهدافپیشبردقصدایرانداخلی

بهاقدامانگلیسسلطنتیتریبونازبارههراسالمیمقدسنظامومردم◌ٔ خوردهقسمدشمنانکهنیستپوشیدهکسیبر: دادادامهوي
. کنندمینظامتضعیفمنظوربهنادرستاخبارپخشوپراکنیشایعه

بهراخودشوماهداف88سال◌ٔ فتنهدرآن،دوستانوانگلیساینکهبیانباقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهاتحادیهدبیر
. استایرانمردماسالمیانقالب◌ٔ عالیهاهدافضرربهحیلهومکرسراسرکشوراینبادوستی: کرددادند،عنواننشانخوبی

تجهیزوآوردهپدیدراداعشوالنصرهوالقاعدهامثالتروریستیهايسازمانخودامریکا،هاآنراسدروانگلیس: داشتبیانوي
. کنندمیتروریسمازحمایتبهمتهمراایرانامروزاند،حالکرده

ایرانالهیفضلبه: باشد،گفتمیاینانچشمدرخاريکهاستمقاومتهايگروهازایرانحمایتهاآنمنظوراینکهبیانباامامی
. کردخواهندکورراصهیونیستمنحوسرژیمچشمخودقاطععملکردباپاینده

خودهايرسانهوکردهحمایتبارهافلسطینمظلومانکشینسلمقابلدرصهیونیستیرژیمازکهاستکشوريانگلیس: دادادامهوي
تروریسمازاسالمیجمهوريحمایتازدلسوزيجهانی◌ٔ جامعهبرايحالکنند،میتجهیزکشکودكرژیماینمنافعجهتدررا

. کنندمی

اومسئولینوانگلیسهايمکروهاسیاستایران،مردماینکهبیانباپایاندرقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهاتحادیهبیرد
وخودمنافعجهتدرسیاسیبرداريبهرهاوازنحويبهشودنزدیکآنهابهکهکشوريهر: کردنشانبرد،خاطرنخواهندیادازهرگزرا

راآزمودهواندآزمودهراکشوراینامثالوانگلیسهابارایرانمردموگرفتهدرستاریخازبایدهاطلباصالح. کنندمییونیستیصهرژیم
.خطاستآزمودن

.......................................................................................................................

استدانشگاهبهسیاسیجریاناتنفوذمقدمهراستوچپبهدانشجوییجنبشانتساب: امامی

جریاناتنفوذبرايايمقدمهاصولگراوطلباصالحبهدانشجوییهايجریانکردنمنتسب: گفتقمصنعتىدانشگاهاسالمىجامعهدبیر
.ایمچشیدهراهاخواهییادهزاینتلخطعمگذشتهدرکهاستدانشجوییجنبشبهسیاسی
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هردردانشجویانواستاستبدادبامبارزهنمادآذر16اینکهبهاشارهباخبرنگاران،باشگاهدانشگاهخبرنگارباگفتگودر"امامىعلى"
کوشامردمیمطالباتیگیريپوآرمانهابهرسیدنراستايدرهموارهودریابندراخودمشیحرکتایندادنقرارالگوباتوانندمیزمان

.نداردهمخوانیاسالمیقیامهايتئوريباکند،سکوتزورگویانمقابلودهداستعماربهتنکهدانشجویی:  گفتباشند،

راآمریکابرمرگباید: اظهارداشتکنند،میرفتارهاملتباظالمانهکهاستفکرياتاقعلیهمرگ"آمریکابرمرگ"اینکهبیانباوي
.کردخواهیآزاديوهمبستگیسمبلیکبهتبدیل

راخودآرزوهايوآمالتماموزنندمی"آمریکابرمرگ"شعارحذفازدمکهکسانی: کردتصریحقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهدبیر
. جاریستوسیالیاندانشجوعقیدهواندیشهدرهمچنانآذر16کهبدانندیابندمیمحققبزرگشیطانبادوستیدر

دانشجوییجنبشبهسیاسیجریاناتنفوذبرايايمقدمهاصولگراوطلباصالحبهدانشجوییهايجریانکردنمنتسب: کردتصریحوى
یاسیسبرداريبهرهآنانازسرزمیناینفرزندانتحریکبااحزاببرخیکهایمچشیدهراهاخواهیزیادهاینتلخطعمگذشتهدرکهاست

.کردند

برسد،جمهوررئیسگوشبهدانشجوییهايتشکلتمامصدايندارندخوشبرخیاینکهبیانباقمصنعتىدانشگاهاسالمىجامعهدبیر
فضايازراهادانشگاهرفتارهااینگونهکنند؟نمیپیداصحبتحقدانشجویاننمایندگاندانشجوبهمنتسبمراسمدرکهاستچگونه: گفت

.باشنددانشگاهفضايدررفتارهااینگونهمراقببایدمسئوالنوکندمیخارجاندیشیدآزا

.......................................................................................................................

نگذارندگیفرهنتهاجمپايراخودکاريکمفرهنگیمسئوالن: فیض آبادي

هايبرنامهباتقابلجايبهایراناسالمیجمهوريسیمايوصدا: گفتقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهمقامقائم
مختلفیهايبرنامهوهاسریالپخشوتولیدبهوشدهآنهاهمرنگنیزخودشمخاطبجذببرايکندمیسعیاي،ماهوارههايشبکه

.دارندزیاديفاصلهاسالمیهايآموزهباهاآنمینمضاکهبپردازد

دانشگاهدر"اختیاريپوشش"آزادتریبونبرنامهبرگزاريبهاشارهباقم،در»دانشجوخبرگزاري«خبرنگاربادرگفتگوآباديفیضعباس
ازبسیاريتفکرشدیممتوجهپوششدربارهدانشجویانازگروهیسخنانتحلیلوبررسیوتریبوناینبرگزاريبا: گفتقم،صنعتی

.نداردتطابقاسالمیانقالبو) ره(خمینیامامهايآرماندینی،مبانیباپوششدربارهدانشجویان

متاسفانه: افزوداست،برانگیزتأملحجابوعفافموضوعمورددردینیهايسفارشبادانشجویاننظرمطابقتعدماینکهبیانباوي
.نیستمطلوبجوانانسایرودانشجویانمیاندرمحاکفضاياین

کشورفرهنگیمسئولینسمتبهاعتقاديمسائلدرانتقادپیکان: داشتبیانقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهمقامقائم
واسالمیمبانیازجوانانزاتعداديکههستیماینشاهدامروزوگرفتهصورتفرهنگیعرصهدرزیاديهايکاريکممتأسفانهاست،
.اندگرفتهفاصلهانقالبیودینی

اینازاستفادهباایشان: کردخاطرنشانفرهنگی،ناتويوفرهنگیتهاجمخصوصدررهبريمعظممقامتاکیداتبهاشارهباآباديفیض
ازاياستفادهچندانفرهنگامرمتولیانونمسئوالانگاراماشود،زدهکشورمانفرهنگیمسئولینبرتلنگريداشتندبناعبارات

.برندنمیرهبريرهنمودهاي
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نگذارندفرهنگیتهاجمپايراخودشانکاريکمفرهنگیمسئوالن

کهمشکالتیهمهوخودشانکاريکماست،جوییبهانهواقعدرکهکنندمیدنبالرارویکرديکشورفرهنگیمسؤالن: داشتبیانوي
.دانندمیفرهنگیتهاجمازناشیراداردوجودفرهنگعرصهدر

میشنیدهبیگانههايتلویزونازکهزنندمیهاییحرفدانشجویانوقتی: گفتقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهمقامقائم
رسانهسایروسیماوصداریقطازانقالبیواسالمیاصیلهايارزشومفاهیمشناساندندرمسئوالنتوفیقعدمدهندهنشانشود،
.استداخلیهاي

وبپردازدايماهوارههايشبکههايبرنامهباتقابلبهکهاینجايبهایراناسالمیجمهوريسیمايوصدا: کردتاکیدآباديفیض
تولیدبهوشدههاآنهمرنگنیزخودشمخاطبجذببرايکندمیسعیدارد،نگهدورمردمخاطرازراهاآنپوچهايسوژهومفاهیم

سینمايدررونداینالبتهدارند،زیاديفاصلهاسالمیهايآموزهباهاآنمضامینکهبپردازدمختلفیهايبرنامهوهاسریالپخشو
.شودمیدنبالتريشدیدنحوبهخانگی

ایراناسالمیانقالبهايآرمانباجواننسلویاندانشجوبیشترآشناییودرستفهمبرايمسئوالنامیدواریم: گفتپایاندروي
رهنمودهايبادانشجویانتفکراتبیشترهرچهنزدیکیشاهدوشدهاصالحکنونیروندنزدیکآیندهدروباشندداشتهبیشتريتالش
.باشیمرهبريمعظممقامواسالمیانقالبگذاربنیان

.......................................................................................................................

کنندواکاويرا88فتنهابعادبایددانشجوییهايتشکل: امامی

فتنهازدعوتوسیاسیحاشیهایجادجايبهاسالمیهايتشکلودانشجویان: گفتقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
.کنندواکاويرا88سالفتنهابعادروشنگرانهفعالیتبابایدگران

خیابانیاردوکشیایجاددرسعیانتخابات،درتقلبپوچادعايبافتنهسران: کرداضافهقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
بهمکلفراخود88سالتلویزیونیهايمناظرهدرکهآنانیند،کنواردضربهایراناسالمیجمهوريمقدسنظامبهمسیراینازتاکردند
است،الخطابفصلکهرهبرينظرونگهبانشوراينظرنظام،مقابلقبلیریزيبرنامهباالبتهوقدتمامدیدندمیموجودوضعیتاصالح

.ایستادند

دچارطیفیتاشدندعاملیوکردندتلخملتکامبهراانتخاباتدرمردمحداکثريحضورشیرینیخود،اقداماتبااینها: کردتصریحوي
فتنهسرانبودندروغگورهبريمعظممقامروشنگرانهسخنانوعاشورایینوايباالبتهکهشوندنظاموانقالبخصوصدرتردیدوشک

.شدروشنهمگانبر

ايعدهندادندراآناجازهودادندافراداینبهشکندندانوکوبندهسخپاگذشتهچون88سالماهدي9درایرانمردم: کرداظهارامامی
.کنندتوهیناسالمیمقدسنظاممعارفترینعمیقبهجاهل

شاهدامروزماونکشیدهخوداقداماتازدستهمبازخوردند88سالدرمردمازمحکمیسیلیاینکهوجودباايعدهالبته: کرداظهاروي
درفرهنگیمسئولینحمایتباوراحتیبهرافتنهسرانحامیانوتقلبمدعیانخاص،هايحمایتبابرخیهادانشگاهدرکههستیمآن

.دهندمیراههادانشگاه
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بایدداردگريمطالبهوروشنگريجایگاهکهدانشجوییهايتشکلچرا: کردتصریحقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
حضورازهادانشگاهفرهنگیمسئوالنبرخیکههستیمآنشاهداوقاتبرخیچراکهاینجاستجالبوشوددانشگاهوفتنهحلقهبینرابط
گفتهپاسخبایدکهاستسئوالیاینگیرند،میسبقتآنانبههدیهدادنوعکسگرفتندروکنندمیاستقبالهایشانصحبتوافراداین
.نشودریزيپایهدیگر88سالفتنهو78سالچونحوادثیبنیاننکردهییخداتاشود

فتنهابعادروشنگرانهفعالیتبابایدگرانفتنهازدعوتوسیاسیحاشیهایجادجايبهاسالمیهايتشکلودانشجویان: کردتاکیدوي
تفکرعلیهماهدي9درملتعاشوراییقیاماینکهالبتهوشودفراموشهایادازماهدي9يحماسهنگذارندوکردهواکاويرا88سال
.داشتنخواهدفراموشیهرگز) ع(حسیناماموفقیهوالیتباستیز

.......................................................................................................................

قمصنعتیدانشگاهدر»ايهستهتوافق«آزاداندیشیبردکردنبه پارهملکی؛ در واکنش 

ازپسروزیک: گفتقم،در»دانشجوخبرگزاري«باگفتگودرملکی،حامددبیر سیاسی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم 
پارهبردایندانشجویان،خوباستقبالرغمعلیاه،دانشگایندرقمصنعتیجادهمتبهايهستهتوافقموضوعبااندیشیآزادبردنصب

.شدپیدادانشگاهزبالهسطلدرو

وسازيگفتمانبهمنطقیواخالقیفضاییدرتابودآنبرسیاسیواحددرخصوصبهدانشجویاناسالمیجامعهتالش: افزودوي
مخالفهايگفتمانبهاحترامواندیشیآزادفضايبرخیازدهم،یدولتآمدنکاررويازپسدانشگاهایندر.بپردازدانقالبترویج

.کنندنمیرعایتراخویش

مهمبسیاراصلدومنطقواخالقنظر،تبادلواندیشیازادفضايایجادبراي: گفتقمصنعتیدانشگاهاسالمیجامعهسیاسیواحددبیر
دانشگاهدرتشکلایناعتدالوافراطمناظرهبرنامهدرمثالبراي. کنندمینرعایترااینافرادبرخیبینیممیمتاسفانهکههستند
.آوردندوجودبهرااغتشاشفضايوزدههمبهرااشخاصبرنامهاینقمصنعتی

بودکردهیشیاندآزادبرداندازيراهبهاقدامرهبريمعظممقاممنویاتازپیرويراستايدرقمصنعتیجادنیزاخیرا: کردخاطرنشانوي
کسبرغمعلیوآننصبازروزیکازترکممتاسفانهکهبپردازند؛ايهستهمسائلپیرامونخودنظراتبیانبهدانشجویانآندرکه

.استشدهانداختهزبالهسطلدروپارهاندیشیآزادبرداینالزم،مجوزهاي

نسبتودادهقرارکارياولویتدرراسیاسیخشنهايرفتاراینگونهبرویشخنظارتبایدهادانشگاهخصوصبهودولت: افزود؟ملکی
مناظرهجریاندرماهاسفندونبودهاولباردانشجویاناسالمیجامعههايبرنامهدرخرابکارياست،ذکربهزمال. کنندتالشآنهارفعبه

کردندمتشنجرادانشگاهفضايلحظاتیتاوهزدهمبهرامراسمطلباصالحگروهینیزاعتدالوافراطسیاسی

.......................................................................................................................

نیستبرند،میسوالزیررااستکبارستیزيکهافراديجايدانشگاه: امامی

کهکسانیحضورمحلدانشگاه: گفتدانشگاهایندرزیباکالمسخنانبهواکنشدرقمصنعتیدانشگاهندانشجویااسالمیجامعهدبیر
.نیستشناسند،میرسمیتبهراصهیونیستیرژیموگیرندمیدوستیبهراقرنجانیاینمتحدهایاالت
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درزیباکالمسخنانبهواکنشدرقم،در»دانشجورگزاريخب«باگفتگودرقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیرامامی،علی
مقابلدر) ره(امامحضرت. استانقالبایناصلیهايگفتمانازیکیستیزياستکبار: گفت»غربباایرانضدیتهايریشه«همایش

.شدمردمیانقالبومبارزهجهتمانیگفتبهتبدیلمردمیحمایتبانهایتاکهایستادصهیونیستینامشروعرژیمرسمیتوکاپیتوالسیون

سلطهدرکههاییملتایستاده؛جهانمظلومومستضعفهايملتکناردرماانقالب. استتضاددراستکبارباماانقالب: دادادامهوي
.شودمیپایمالایشانحقوقجهانیاستکباري

دررااستکبارکهاستتفکريبرمرگشعاراین: گفتاست،) ره(خمینیامامپویايدیپلماسیامریکابرمرگشعاراینکهبیانباامامی
.کندمیاستوارهاکشور

وشوندمیدعوتدانشگاهبهکسانیطلبیاصالحاسمبهکهآنجاستتعجب: دادادامهقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
آمریکامتعددجنایاتبهاياشارهکمترینومستنددالیلارائهبدونواندتضاددرزيستیاستکبارغنیشعارباکهگیرندمیحضورمجوز
کههستندمدعیوکردهارزیابیآمریکاباتقابلوستیزياستکبارمعلولراکشورمشکالتعمدهایران،ملتواسالمیجمهوريعلیه
.شودمطرحانقالبمهمگفتمانعنوانبهستیزيآمریکانباید

امروزاستچگونهوآوردبررامتحدهایاالتآنراسدرواستکباربامقابلهبانگقمازاهللاروحامامقبلدههچندآنکهنهمگر: افزودوي
.شودمینفیستیزياستکباروعالممستضعفینبهکمکعلمیهحوزهکناردروایرانمعنويقلبدر

تعبیربااستجهانمظلومهايملتحقوقازدفاعواسالمیتمحوربرکهستیزياستکباررانتشاکهآنجاستدیگرتعجب: گفتامامی
صنعتیدانشگاهمسئولینکهاستچگونه. استگرفتهشکلتودهحزببینیجهاناساسبرمسلمانانبینیجهانازايعمدهبخشایشان

رنگکموشبههترویججزوهستندتضاددراسالمیانقالباصیلهايگفتمانباکهدهندمیدانشگاهدرراکسانیحضورمجوزقم
.ندارندهدفیانقالبیاسالمیهايارزشکردن

بنده. نیستنظامیتجاوزطبسدرهلیکوپتردوآمدنفرودگویندمیآقایان: کردبیانقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعهدبیر
هدفتوانیممیچطوراست؟ایرانخاکیحریمبهتجاوزجزاینکردند؟آیامیچهطبسحرايصدرهلیکوپترهااینکنم،میسوال

کنیم؟آیافراموشراHIVویروسبهآلودههايخونفروشتوانیممیچطورکنیم؟فراموشرامسافربريهواپیمايقرارگرفتنموشک
کردند؟میحمایتراصدامکهبودنداوایاديوآمریکااینتحمیلی،جنگسال8درکهبوداینازغیر

میرسمیتبهراصهیونیستیرژیمومیگیرنددوستیبهراقرنجانیاینمتحدهایاالتکهکسانیحضورمحلدانشگاه: گفتوي
.نیستشناسند

تحریفومغلطهباوندکنمیاستفادهدانشگاهیهايتریبونازآزادانهافراديهمچنینکهاستتعجبجايواقعا: کردتصریحامامی
متنودهندمیانجامسخنرانیچندايهستهمسائلبابمنروشنگريراستايدرکهافرادياماکنند،میافکنیشبههچنینتاریخ،
.گیرندنمیاصالیاوگیرندمیمجوزیادانشگاهازسختیبهخوانند،میرانامهتوافقوبیانیه

.......................................................................................................................

اسالمیستانقالبنهضتشعارتریناساسی»آمریکابرمرگ«: بدیعی

ازیکیبارستیزياستککهاستدادهنشانایرانملت: گفتقمصنعتیدانشگاهمعاونت تحلیل و بررسی دبیر جامعه اسالمی دانشجویان
.استاسالمیانقالبدرمطرحوجديهايگفتمان
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اینکهبودآنجاازشاهرژیمبا) ره(امامبرخوردهايجرقهازیکی: گفتقم،در»دانشجوخبرگزاري«خبرنگارباگفتگودربدیعیمهدي
الیحهاینبهاماموحوزهوآوردندراکاپیتوالسیونالیحهکهنجاآتا. کندایرانباالسرآقابهتبدیلرامتحدهایاالتتابودتالشدررژیم

.کردنداعتراض

ازیکیستیزياستکبارکهدادندنشانوایستادندجهانمستضعفینکناردرامروزبهتاانقالبابتدايهمانازایرانملت: افزودوي
.استانقالبدرمطرحوجديهايگفتمان

حملهوبیایندتاگیرندمیمجوزهادانشگاهازايعدهمردم،عظیمهايتودهخالفبرکهاستشدهچه: کردتصریحدانشجوییفعال
هلیکوپترچندحضورمگرکهبگویندلوحانهسادهخیلیوبگیرندسخرهبهراآنوببرندسوالزیرراطبسواقعهوایرانبهآمریکانظامی

ویند؟گمینظامیحملهراطبسصحرايدر

بهدادنپناهشودمیمگربیاورند؟یادبهخواهندنمییارفتهیادشانراایرانعلیهآمریکاجنایاتالحالمعلومافراداینآیا: دادادامهبدیعی
درعراقبهتسلیحاتیومالیهايحمایتنوژه،کودتايتهران،درسفارتشاندرجاسوسیایران،اموالکردنبلوکهجنایتکار،ومخلوعشاه

ترورمتجاوز،ناوکاپیتانبهافتخارمدالاهدايومسافربريهواپیمايدادنقرارموشکهدفایران،ملتعلیهتحمیلیجنگسالهشت
چهرهچراکنیم؟فراموشرا88اسرائیلی- آمریکاییفتنهسرانازحمایتایران،ملتعلیهظالمانههايتحریماي،هستهدانشمندان

کنید؟میبزكراخوارخونجنایتکاراینا،آمریک

شعاروکردنددفاعآنازهمسال36ایندرودادندآريراياسالمیجمهوريبه58سالدرایرانبزرگملت: کردخاطرنشانوي
.استکباریستتفکرهرگونهبرمرگشعار،ایناصوال. آمریکاستبرمرگاصلیشان

واسالمجهانالقرايامدراستتعجبجايواقعا: کردخاطرنشانقمصنعتیدانشگاهسالمی دانشجویانتحلیل و بررسی جامعه امعاون
مغلطهچنینویابندمیحضوردانشگاهدرغالب،گفتمانهمینخالفبرايعدهاست،شدهریزيپایهآندراسالمیانقالبکهشهري

روبهسختیباکشورمختلفمسائلمورددرروشنگريبرايافراديحضورمقابلدرامادهند؛میسوقگمراهیبهرادانشجووکنندمی
.بودیمشاهدقبلسالآذر16درراآنبارزنمونهکهکنندلغورابرنامهتاآورندمیفشاروشودمیرو
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بیانیه و نامه هاي  جامعه اسالمی دانشجویان صنعتی قم
.......................................................................................................

دانشگاهجدیدسرپرستانتخابجهتبهقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهبیانیه

الرحیمالرحمن... ابسم

):ره(اهللاروحامامحضرت

»زندمیعقبراملتیکبد،دانشگاهراسالمی،غیدانشگاهوکندمیسعادتمندراملتیکخوب،دانشگاه«

کوششهمچنینومجموعهآنمسئولینهايدلسوزيوتالشبهوابستهدانشگاه،هررفاهیوفرهنگیعلمی،فضايپیشرفتورشد
هايفعالیترغمعلیگذردمیقمصنعتیدانشگاهتاسیسازکهزمانیکوتاهدر. استدانشجوییهايفعالیتوگريمطالبهعلمی،

.داریمپیشدرمطلوببهرسیدنتابسیاريراهاوضاع،بهبودبرايدانشجویانومسئولین

. استشدهدوختهترروشنفرداهاییبهدانشجویانمايهمهامیدچشمامانیست،پوشیدهکسیبرقمصنعتیدانشگاهفراوانمشکالت
اخیر،سالچندطی- دانشگاهایندردانشجوییتشکلترینسابقهباعنوانبه- قمتیصنعدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهتشکل

سطحدرگرمطالبهوآرمانگراتشکلیعنوانبههموارهوپرداختهفعالیتبهآموزشیوعلمیسیاسی،فرهنگی،مختلفهايحوزهدر
.استشدهشناختهاستانودانشگاه

سایرکناردرودیگرباریک،قمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهدانشگاه،جدیدسرپرستکاربهآغازيآستانهدرواکنون
آقايجناببهگذشتهمسئولینزحماتازقدردانیضمنونمایدمیاعالمدانشگاهفکريفضايارتقايجهتراخودآمادگیدانشجویان

.نمایدمیعرضتبریکصمیمانهدانشگاهرپرستسعنوانبهایشانانتصاببابتآخونديدکتر

اینبهلبیکدرطرفیازاست،»جهاديمدیریتوملیعزم«عبارتبهمزین،انقالبفرزانهرهبرتدبیربهکهسالیدرایشانانتصاب
وطلبدمیرادانشگاهنفسهتازمسئولینباهمراهیوهمگامیدردانشجویانعزم،قمصنعتیدانشگاهمقیاسدرایشانحضرتمطالبه

.نمایندجبرانرادانشگاهاینچندسالههاينقصانوضعفدوچندانتالشیباکهرامحترممسئولینجهاديمدیریتدیگرطرفاز

عالیتاهللارضوانآخونديشهید- جهاديوبزرگوارفرماندهمنشبااستاندرکهايخانوادهدرآخونديصادقدکترآقايجنابحضور
.باشددانشگاهمحترمسرپرستخاصطوربهوجدیدمسئولیندرعزمیچنینبخشنویدتواندمیاست،مزین-علیه

نظامبه) العالیمدظله(رهبريمعظممقامهايرهنمودو) فرجهتعالی... اعج(عصرولیحضرتعنایاتتحتمايهمهاستامید
.مبنماییخدمتایراناسالمیجمهوريمقدس

برکاتهو... ارحمهوعلیکموالسالم

قمصنعتیجادمرکزيشوراي

93/4/4
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قم در واکنش به اظهارات کیارستمیصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهبیانیه

تعالیبسمه

)عمرانلآ169/ (یرزقونربهمعنداحیاءبلامواتاًاهللاسبیلفیقتلواالذینتحسبنالو

اینافتخارنشانپشتیبانانش،وبعثرژیمناجوانمردانهتهاجمازدههسهازبیشگذشتازپسهمچنانمقدس،دفاعسالهشتحماسه
.داردوامیتحسینبهمرزهاازخارجوداخلدرراهمگانواستپرورشهیدامتوسرزمین

بودند،سالههشتجنگدراسالمیشکوهمندانقالبمحوصدددریکدیگردستدردستاستکبارحامیهايکشورتمامیکهزمانیدر
.نمودخویشانقالبوسرزمینازجانانهدفاعی) ره(خمینیامامرهبريتحتاسالمیایرانپایدارومقاومامت

مظلومیتبهکهآزادههايملتحتیواستاحترامیقابلومهمموضوعهماسالمیجمهوريمخالفینبرايحتیمقدسدفاعموضوع
کهایرانملتمقاومروحیهبردیگرسويازومنزجرندبعثرژیمتجاوزگريازقلباسوییازهستند،واقفهاسالآندرایرانملت

200درکهاستجنگیتنهاجنگاینکهچراخورند،میغبطهآوردارمغانبهکشوراینبرايراسربلنديومضاعفقدرتوپیروزي
بهراشانبودنایرانیکهزدهغربروشنفکرايعدهمقابلدرآنکهحال. استنشدهجداسرزمینمانخاكازوجبیکحتیاخیرسال
مدافعانبرايايذرهکهدهندمینشان»نداشتمفهومیهیچماجنگ«چونعباراتیبیانباندارد،نموديشانهايپاسپورتدرجز
.نیستندقائلاحترامپاكسرزمیناین

بهاست،مدرنغربکثافاتبهممزوجوآغشتهمغزشانوخونکهنامیدفکرانیتیرهراآنانبایدحقیقتدرکهروشنفکريمدعیاناین
سیمرغزاوزنندمیدمآنازخودکهوطنیهمانازکهبینندنمی. بینندنمیراخویشزمانبدیهیاتکهاندشدهمبتالالعالجدردي
ونخلهايمجسمهگرفتندرآغوشبرايکهاسترسانیدهجاییبهراکارشانروزگارواندافتادهدورقدرچهدماوندشافالكهاي

چنانخودفروختهطیفاینکهاستآنحقیقتاماشودگفتهچنینکهاستتاسفمایه. اندافتادهبیگانگاندریوزگیبهخروبزوخرس
خودگیرآفتابعینکتوانندنمیعمرآخرتاکهشدهتبدیلحساسیتیبهبرایشانبخشروشنیآفتابکهاندشدهغربماتظلبهوابسته

.بیازاردراشانغربیهايمردمکشرق،آفتابکهمبادابردارند،چشمازرا

سخنایناندستباکهغربیهمان. استنمودهخودامیالبازیچهراآنانکهگذاشتهتاثیرافراداینذهنبرچنانغربی،عینکهمینو
سادگیبهتاکندعجینناتوانیوسرخوردگیبارامظلومهايملتروحیهکهزندمی»دفاعومقاومت«و»جنگازپرهیز«و»صلح«از

هنوزانقالبهنرمردمیواصیلجریانبههنرورزي،مدعیانوکارگردانانطیفهمینحسادتوجود،همینباکهاستجالباما
هايبتکهاستایرانسینمايابراهیمشانمقابلطرف. نیستسختهمخیلیحسادتاینچراییدركالبته. استنکردهفروکش
کهکسی. دادانعکاساينقرهپردهبرباراولینبرايرامقدسدفاعچونواالییهايارزشوشکستراانقالبقبلسخیفسینماي

حتیوراسخنشرا،قلمشرا،اشماشههرکسو! استآورحقداوبرانتیغو) ع(مرتضیمرام! آري!  استسیدمرتضیدهپروردست
نانکهآنانکینهرغمعلیانقالباینفرزنداناما. شودمیواقعغضبوحقدموردالجرمدرآوردحرکتبهمسیرآندررادوربینش

تحققبرايانقالبشانکههاییارزشهمهپايواندایستادهانقالبشانپايمردانههمچنانکردند،تخریبراانقالبناموخوردندانقالب
.کشدمیتصویربهخوددوربینوسخنوقلمباراهاارزشاینکهکسآنهرمرامپاياندایستادهنیزو. گرفتشکلآن

یکحسادتآتشکردنفروکشبرايمذبوحانهتالشیازبرخواستهرادسمقدفاعحریمبهاهانتایندانشجویاناسالمیجامعه
غیورامتاینوماستيهمهقرمزخطکلمه،یکدرمقدسدفاعکهداردمیاعالموشماردبرمیوطنشمردمازدورافتادهکارگردان

.تابدنمیبرراسالههشتتحمیلیجنگدرازانجانبوشهداهايرشادتبهاهانتوداندمیمقدسدفاعبهدلبستهووابستهراخود
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آمریکاخارجهوزیربازدنقدمبهواکنشدرقمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعهبیانیه

الرحیمالرحمناهللابسم

)139آیه/ نساءمبارکهسوره(جمیعاللَّهالْعزَّهفَإِنَّلْعزَّهاعنْدهمأَیبتَغُونَالْمؤْمنینَدونِمنْأَولیاءالْکَافرِینَیتَّخذُونَالَّذینَ

يصحنهيمشاهدهبادیدندمیاستکبارواستبدادعلیهمبارزهومقاومتنمادراایراناسالمیجمهوريکهعالممظلومهايملتامروز
.شدبرانگیختهتعجبشانبشریتيدیرینهدشمنابصمیمیتدادننشانوآمریکاخارجهوزیرباظریفجنابزدنقدم

بودندگرنظارهراعملیهاتحریممقابلدرصبورملتوتروریستیهايحادثهمصدومانمقدس،دفاعجانبازانشهدا،هايخانوادهامروز
.دیدندخطردراستایستادگیومقاومتازعبارتکهایشانهايارزشتمامکه

اینيدیرینهدشمنبااستعظیمیملتچهينمایندهآنکهبهتوجهبدونایراناسالمیجمهورييخارجهروزیکهاستگشتهچه
.پردازدمیصمیمیتنمایشوزدنقدمبهملت

رایظلمآنچههرگرددفراموشوشودزدهقدمافتخارباعالم،مستکبرترینوآدمشکانباهاخیاباندرکهاستآنقهرمانانهنرمشآیا
اینازپسکهاستآنملیعزتحفظوقهرمانانهنرمشآیا. استشدهواقعدنیامظلومهايملتوملتاینبراخیرقرننیمطیکه

. استیکیواقعدرایرانخصوصدرصهیونیستیرژیموکشوراینهدفکهکندادعامتحدهایاالتخبیثخارجهوزیردردناك،يحادثه
.استملتایندینومالجان،بهصدمهصهیونیستیرژیمفهداینکهنهآیا

!است؟شدهچهراشماکهپرسیممیشماازصریحظریف،آقاي

.نشینیدمیمباحثهبهحضرتشدشمنانبااسالممکرمرسولبهتوهینایامدرتمامراحتیباوایدبستههاآرمانتمامرويبرراچشمتان

پس. استکردهبیانتمامبهاوباماآقايکهکنیممیبرداشتاینگونهمستکبرکشوریکيخارجهوزیرباراتانجنابزدنقدمترجمانما
.استآوردهمیانبهسخننظامیيگزینهبودنمیزرويازمتحدهایاالتجمهوررییسشمااقدامایناز

اینکهنهآیا. استمستکبرینمقابلدرایستادگیومقاومتيتیجهنکهعزتی. کنیدمیحفظراایرانمردمعزتکهایددادهقولشما
پاسخخواهیزیادهوتوهینباتنهامتحدهایاالتبهجنابتانايرسانههايباجاي،هستههايسایتتعطیلیشده،غنیاورانیماکسید
.استشدهگفته

پرورشهیدمردمازتاخواهیممیایشانجنابازوکردهمحکومشدیداراظریفدکتراقايجناباقداماینانقالبیدانشجویانماامااینک
.بدهندرارفتارهاییچنینتکرارعدمبهتعهدوکردهرسمیعذرخواهیایران

وودشدادهنشاندنیادراشتباهبهظلمواستکبارمقابلدرخویشايدههچندمقاومتتصویرتاگذاشتنخواهندایرانمردمیقینبه
وایستادهاستکبارمقابلدرقدرتباایرانملتکهفهمیدخواهددنیاآمریکا،برمرگشعارباماهبهمن22درگذشتههايسالچون

.ستاندخواهدراخویشحقبهحقوق

قمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعه
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ارشاد وزارت عملکرد به اعتراض بیانیه جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم در

الرحیمالرحمناهللابسم

مصلحوننحنانماقالواالرضفیالتفسدوالهمقیلواذا

.گریماصالحماگویندمینکنیدفسادزمیندرشودمیگفته) منافقان( آنانبهزمانیکه

رهبرانقالب"کنمفدایشراجانمحاضرمکهاستچیزيآنفرهنگ"

برفرهنگاولویتبرمبنیرهبريمعطممقامتاکیدو"جهاديمدیریتوملیعزمبافرهنگواقتصاد"نامبه1393لسانامگذاريبا
.گردیدروشندولتبخصوصوهمگانبرمقولهایناهمیتدیگربارسیاست،واقتصادمانندمسائلدیگر

بارابطهدراست،قرارخودکارسرلوحهرا»اعتدال«شعارخودکاربهعشروابتدايازکهامیدوتدبیردولتکهگفتبایدمتأسفانهاما
اهالیبهتوشوكموجبکنندهنگرانخبریکماهیچندازهروگیردمیپیشراتريافراطیشکلروزبهروزفرهنگیهايسیاست
.شودمیهنروفرهنگ

راتو"موسیقیآلبومبهمجوزاعطايدرارشادوزارتشکنیقبحوتابوشکنیبهماقدا!) لحظهبدینتاالبته(راآنمورداخرینبتوانشاید
خوانیهم؛ونهخوانیتکبهاقدامصراحتبهلحظاتازبعضیدرطافینوشینخانمآندرکهدانست"دارمدوستتبومکهناي

.میپردازد

بهفراراقدامیدرارشادمحترموزارتمتاسفانهاما.داشتپیدررامعظممراجعوعلمیهحوزهسریعالعملعکسخوشبختانهکهاقدامی
.دارداصلیموضوعازعمومیافکارانحرافومسالهصورتکردنپاكدرسعیاعظام،مراجعاطرافیاندادنجلوهمقصرباجلو

فرمودهکهکرد؛جستجوتکخوانیرعیشحرمتخصوصدرجنتیآفايپیشجندينظراظهاردررامجوزاعطايعلتبتوانشایدالبته
مفسدهموجباگرهاخانمخوانیتکاندگفتهتقلیدمراجعازبعضینداردوجودزمینهایندرهمتقلیدمراجعبینحتیواحدينظر": بودند
."نداردوجودهاخانمخوانیتکبیندرواحدينظرهممراجعبینهماالنونداردایرادينباشد

مراجع؛اجماععدمبرفرضکهاستمطرحسوالاینحال

اند؟ناندیشدهمسالهبدینهیچکدامپیشینیانوبردبدپینکتهبدینکههستیدشخصیاولینشماآیا

بروزعدمموجببایستمیافداماینکهاستآنالزمشرطحداقلکهاندنکردهتاکیدنکتهاینرويالقولمتفقمراجعيهمهمگر
وشیوععدمازمطمئنمیتواندپردازدمیمجوزاعطايبهکهمربوطتانخانهوزارتدرکهنهاديچگونهپسشود؟منکرشاعهاوفساد

؟کندمدیریتراآنبتواندیاوبشودجامعهدرمفسدهبروزومنکراینگسترش

دادنقرارخطاببامسئوالنازگريمطالبهیعنیخودذاتیوظیفهبراساسگرفتهصورتاقدامازانزجاراعالمضمندانشجویانمالذا
وشهداخانودهازعذرخواهیبهاقدامونیزمشابهاقداماتازجلوگیريخواستاراسالمیارشادوفرهنگمحنرموزیرجنتیعلیآفايجناب
.نباشیممشابهاتفاقاتیشاهددگربارتاهستیماهللاحزبامتوتقلیداعظاممراجع

مرکزي جامعه اسالمی دانشجویانشوراي 
دانشگاه صنعتی قم
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بهمن ماه22بیانیه جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم به مناسبت 

الرحیمالرحمناهللابسم

لَقَدنَاویکَتَبورِفنالزَّبمدعأَنَّالذِّکْرِبضاالْأَررِثُهیيادبونَعحالالص.

(105(انبیاسوره.  بردخواهندارثبهماشایستهبندگانرازمینکهنوشتیمتوراتازپسزبورردحقیقتدرو

رهبر. استحقبهاندیشیدنبرايجهانسرشتنیکجوانانازعزیزمانرهبردعوتعطرازمملوکهکنیممیتنفسآسمانیزیرامروز
ازنهیومعروفبهامرکهايجامعه. داندمیجانبههمهپیشرفتساززمینهرایتامنوامنیتساززمینهراحقياقامهکهايفرزانه
مااسالمیانقالبپیروزيسالگردجشنيآستانهدروفرصتقدربه. رسدمینظربهحتمیآنزوالشودفراموشآندرمنکر

.نویسیممیسربستهوهایماندلدرمسئوالنبرايراندلهایمادردباراینایرانمسلمانيجامعهنمایندگانعنوانبهدانشجویان

شمابرتاریخکهباشیدرفتارهایتانمراقب. گذراندمیرافتنهازپسنقاهتدورانانقالبکهباشیدگوشبهجملگی! مسئولآقایان
ازراشماحوادثازترسمبادا. ندهیدتشخیصدشمنازرادوستکهبکشاندجاییبهراشماتفریط،وافراطمبادا. کردخواهدقضاوت

واندبستهشمااذهانودستانبهدیدهما،باندیدهمردم. بزنیدگرهخودتانتمایالتبهراملتیکسرنوشتوسازددورخودهايآرمان
فتنهازوبمانیدهایتانسنگردرپس. کردخواهدرهنمونانقالبيعالیهاهدافسمتبهراکشتیاینانقالبمانناخدايکهبدانیدنیک

درونیساختاستحکامکهاستآنشایستهاکنون،. بودنخواهدکسهیچصالحبهامروزمشیتغییر. نهراسیداستراهدرکهعظیمیي
ایجاديزمینهبلکههنبودگشاگرهتنهانههاپدیدهبهسیاسینگاه.بگیردقرارمیزتانرويوکاردستوردرداخلجوانانبرتکیهونظام
.آوردمیفراهمرافساد

عملکرددر. سازدمیمسرورراتوزانکینهقلبورنجوررادوستانقلبکهفسادهایی. اندنگرانومنزجرفسادازایرانمسلمانمردم
منافققامتیدربسیار،چندانهنيعدهاین. کردشکبایدبندندمیفسادگیريشکلعواملرويبرراانگارشانسهلچشمانکهبرخی
!دانشگاهوسیاستتاگرفتهاقتصادوفرهنگاز. زنندمیباورهاتماميریشهبرتیشهگونه

ترمدوطولدراستگفتنیاماتلخچهاگر. بماندتحوالتيهمهمبداهمچنانبایدانقالبوجامعهپرشسکويعنوانبهدانشگاه
برايکافیيبودجهنبودازآورترزجر. اندبودهمواجهگوناگونیمشکالتبادلسوزجوانانوانقالبیندانشجویاتحصیلی،يگذشته
برپاییبرايالزمهايمجوزيارائهعدموهادانشگاهفرهنگیمسئوالنبرخیمطلوبنچندانبرخوردسیاسی،وفرهنگیهايفعالیت

جزعلتیرسدنمینظربهکهدانستهادانشگاهدرموانعمهمترینازتوانمیراسیاسیفعاالنحضورازجلوگیريوهاهمایش
.باشدداشتهدولتاقداماتبرخیشدننقدازجلوگیري

ولیگفتسخندانشگاهدرتحولازتوانمیچگونه! بست؟دولتازانتقادبرراراهولیگفتیسخندانشگاهدرآزاديازتوانمیچگونه
مبشریافمنیستبایدتحولحالدراصطالحبههايدانشگاهایندرامروزهرسدمینظربه! کرد؟محدودرادانشگاهانهمدانشجویان

موزیکالصورتبههابرنامهبایستترجیحایا.! باشیداشتههمایشپاییبریاانتقادياجازهتاباشیاسالمینظاماپوزیسیونیافمنیست
.بگیریدمراسمبرپاییمجوزتانمایدجذببسیارمخاطبو(!) اشدبهمراهسوتوکفباو

مابهرااجازهاینکشورنقاطاقصیدرفرهنگیوتحقیقاتیوعلمیمراکزگسترشوایجادباکهبوداسالمیجمهورياینبماند،یادمان
کههستیمشهداییخونوامدارمايهمه. کنیمیاريحقیقیبخشامیدنقاطسمتبهراملتجامعه،مختلفارکانبرمدیریتباتاداد
.کردندايعقیدهچنینفدايسالمشانبدنامید،اینبه
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برتسلطهدفباکهراغربسازدستهاينظامبهاحترامتابويوکندعوضراجهانشیطانیهاينظمتمامتاآمداسالمیانقالب
.بشکندبودشدهایجادطبیعیشانوانسانیمنابعاستثماروهاملت

وشنوندگانيهمهبهراپیامایناست؛نزدیکانقالبيدوبارهبهار. ماندخواهدوهستبوده،هاخوبیتمامبرايانقالبماانقالب
نخواهدريدیوکردخواهدطیاشمردميپشتوانهبهراخودراهاسالمیعزیزانقالبکهبرساینددنیاسراسردرحقنداينویسندگان

.شویمرستگارهمگانتاباشد. کردخواهیمعلمحیفاوآویوتلهايخاكعمقدررااسالمپرچمکهگذشت

امیديوداشتهنگاهزندهرااسالمجهانیآرمانتاآییممیمانملیجشندرگذشتهچونامسالماه،بهمن22يآستانهدروپایاندر
.یمباشجهانواقعیطلبانحقبراي

قمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیيجامعه

.......................................................................................................................

یزدي اهللا آیت خطاب به  قم صنعتی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریک پیام

نَللمتَّقیوالعاقبۀُۖ◌ عبادهمنیشاءمنیورِثُهاللَّهاألَرضإِنَّۖ◌ واصبِروابِاللَّهاستَعینوالقَومهٰ◌ موسىقالَ

)128آیهاألعرافمبارکهسوره(

)برکاتهدامت( یزدياهللاآیتحضرت

رهبريخبرگانمجلسمحترمریاست

علیکم؛سالم

.گردانیدامیدنارااسالمونظامدشمنانوشادرااسالمیامتدلکهآفریدندايحماسهرهبريخبرگانمجلسدرملتخبرگاندیگربار

و) اهللاحفظه(ايخامنهامام... اآیتایشانحقبرنائب،)ارواحنافداه(عصرولیحضرتبهرارهبريرگانخبمجلسدقیقانتخاباین
رهبريخبرگانيفخیمهمجلسدربزرگانيهمهوجنابعالیبرايافزونروزتوفیقآرزويونمودهعرضتبریکایرانپرورشهیدملت

.نماییممیمسئلتمتعالخداوندازرا

دانشجویاناسالمیيعهجام

قمصنعتیدانشگاه
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در واکنش به هک سایت دانشگاه صنعتی قممقیتعنصبیانیه تشکل هاي دانشجویی دانشگاه

الرحیمالرحمناهللابسم

»لَهامانهاللمنایمانال«): وسلمآلهوعلیهاهللاصل(اهللارسولقال

ازاینترنتیهکرهايتوسطـثابتوهمراهتلفنيشمارهجملهازـقمتیصنعدانشگاهدانشجویانيمحرمانهاطالعاتانتشارپیدر
مسئولرادانشگاهخود،حقبهمطالباتپیگیريراستايدرقمصنعتیدانشگاهدانشجویانما؛)ERP(دانشگاهالکترونیکیيسامانه

.دانیممیدادرخاینمستقیم

قانون25اصلصریحنصباتضاددرامریستقطعاًمحرمانهاطالعاتاینانتشاروافرادیافرداینتوسطدانشگاهسایتکردنهک
حریمهتکمصداقنیزوايرایانهجرایمهمچنینقانوناسراروافشايوتجسسممنوعیتبرمبنیایراناسالمیجمهورياساسی

اقداماتقاطعانهخواستاریمانتظامیوقضاییهايدستگاهسایروفتاپلیسهمچنینوقماستانمحترمازدادستانلذا. باشدمیخصوصی
وبيشبکهدررااطالعاتاینبهدستیابیوفرمایندمبذولپروندهاینمجرمانیامجرميمحاکمهودستگیريشناسایی،جهتراالزم

.نمایندخارجعمومدسترساز

ازبارهاوداشتهاطالعدانشگاهالکترونیکیيسامانهامنیتیسیستمضعفازدانشگاهمسئولینکهاستمبرهنوواضحکهآنجاییاز
راستايدردانشگاهضعف،اینبهبردنپیازپسآیاکهگرددمیمطرحسوالایناکنون. اندگرفتهقراراخطاروتذکرموردمختلفطرق
!است؟دادهصورتشیتالدانشجویانيمحرمانهاطالعاتازصیانتوحراستوامنیتیسطحارتقاء

پذیريمسئولیتودقتباموضوعاینابعادشدنروشنتادانستهموظفراخوددانشجویان،ينمایندهعنوانبهدانشجوییهايتشکل
سطحافزایشراستايدردانشگاهآیاکهنمایندبررسیانتظامیوقضاییمقاماتودانشگاهمسئولینهمکاريباراموجوداسنادومدارك
!خیر؟یااستدادهاثرترتیبراکافیوالزماقداماتامنیتی،

محرزحقیقتچنانچهلیکنبود؛نخواهدایشانمتوجهبابتاینازمسئولیتیباشند،نکردهکوتاهیراستاایندردانشگاهمسئولینچنانچه
اذهانوقانونبرابردربایدوباشند؛میدانشگاهلینمسئواصلیمقصراست،نمودهاهمالوکوتاهیزمینهایندردانشگاهکهشود

عالیآموزشمتولیعنوانبهفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتاساسیوذاتیوظایفبهتوجهبا.باشندپاسخگودانشگاهیجامعهعمومی
دانشگاهسمتازالزمسرعتوشفافیتقاطع،برخوردعدمصورتدرراستاایندردانشجویانمطالباتاجرايوپیگیريمنظوربهکشور

.باشیممیعلومقاطعانهوزارتوسریعاقدامخواهان

للمتقینوالعاقبه

قمصنعتیدانشگاهدانشجویانرفاهیـصنفیشوراي

قمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیانجمن

قمصنعتیدانشگاهدانشجویاناسالمیجامعه

قمصنعتیدانشگاهدانشجوییبسیج
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روهمجمرتحمتسایرهبباطخمقناتساییوجشنادياهلکشتهمان

الرحیمالرحمناهللابسم

ایراناسالمیجمهوريمحترمریاست

روحانیحسندکترالمسلمینواالسالمحجت

احترامعرضوسالمبا

دورانطولدرجامعهآحادسایرایستادگیکناردرو) ره(اهللاروحامامرهبريپرتودرپیشروگروهعنوانبهدانشجویاناگاهانهمبارزات
کهشد»بیرونیواندرونیبدوننظامی«برقراريو) ره(کبیرخمینیرهبريبهاسالمینهضتپیروزيساززمینهانقالب،ازپیشفعالیت

.کردملتودولتهمبستگیوالفتنرخبهتبدیلرا»گريپرسشوپاسخگویی«

دستبهنیزراخردمندانهنقاديوآزاديعلَمِدانش،وعلمپرچمداريبودندارعهدهبرعالوهدانشگاهیانودانشگاهنیزانقالبازپس
ناباسالماساسیریلازهادولتحرکتمسیرکهکجاهرمختلفهايبزنگاهدربینانهواقعآرمانگرایینمايقطبباهموارهوگرفته
عرصهباناندیدهاین-دانشجواصیلصدايِانکارقصدکهکسانیناسزاهايبهتوجهبدوناست،داشتهانحرافآهنگوگرفتهفاصله

وحفاظتاستقامت؛وجسارتباخودگريمطالبهآغوشدررااسالمیجمهوريپیشرفتوآزادياستقالل،داشتند؛را-سیاستوعلم
.اندکردهحراست

درکردهعملامروزبهتاآنچهوگذشتهازبیشبایددانشگاهاسالمی،ایرانامروزجامعهفضايدرمعتقدیدآنبهخودشماکههمانگونه
وصعبراهکردنبازدرمجریهقوهاولشخصِ قدمیپیشوتوجهبذلباجزمهماینوکندنظراعالموورودکشورکالنمسائل
میسر؛کشورمعضالتحلمسیردرجامعهفاخرقشردلسوزانهنظراتونقددریافتوپاسخگوییودانشگاهدرمسئولینحضورسخت

.بودنخواهد

تعبیروایشانبه»بهترراهمعرفی«و»دولتعملکردبهنسبتدانشجویانبراينقدحقِدانستنمسلم«خصوصدرحضرتعالیصحبتهاي
ازبیشرادانشگاهیجامعه؛»داشتخواهدقراردولتچشمرويدولت،بهدانشجوییهايتشکلنقد«کهمضموناینباجنابتانواالي
.استساختهامیدوارتدبیردولتدردانشجورسايصدايشدنشنیدهبهپیش

ودانشگاهدرقوهسهسرانالخصوصعلیومسئوالنحضوربرمبنی)  اهللاحفظه(رهبريمعظممقاممکررتاکیداتبهتوجهباوبنابراین
بودنپیشدربهنظرووالیت،عظمايمقامرهنمودهايبهعملبهنسبتجنابتاناهتماموحضرتعالیدانشگاهیشخصیتبهتوجهبا

محیط«درحضورباتاداریمانتظارشماازاستاندانشجوییهايتشکلعنوانبه) س(بیتاهلکریمهشهربهدولتهیاتروزهدوسفر
فضايدرايروزنهکشور؛نخبهقشرهايدغدغهوهاحرفبهسپردنگوشوقمدانشگاهدر؛»استاندانشجویانجمع«درو»دانشگاه
درقوهسهسرانواسطهبیحضوربهنسبتراجابیهاياندیشیمصلحتغباروکنیدبازدانشگاهدرمسئوالنحضورصعبوسخت
بدونقطعاچراورزید؛اهتمامایشاننظراتنقطهشنیدنوافکارتبادلوگفتگوونقدفضايگسترشبهوبزداییدکشورآکادمیکفضاي

ممکنناانقالبمتعالیاهدافومقصدبهرسیدنوپیشرفتدانشگاهی،جامعهتمامیدلسوزانهومستقیمنقدوحمایتازگیريبهره
.بودخواهد

الصالحینعباداهللاعلیوالسالم

.للمتقینوالعاقبه
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