
به مناسبت روز دانشجو برنامه تریبـون آزاد کـه بـه هـمـت 

بسیج دانشجویی دانشکده زبانها برگزار گـردیـد، مشـکـالت 

دانشجویان مطرح گردید. دوستان شما در این نشریه تالش 

کردند اهم نظرات و انتقادات شما را جمـع آوري کـنـنـد و 

ضمن اطالع رسانی، به سمع و نظر مسـئـولـیـن مـربـوطـه 

 برسانند.

 اساتید. بینی توسط القاي تفکر خودکم ·

 توسط دانشگاه. عدم ایجاد انگیزه و هدف در دانشجو ·

درآمد به محلـی بـراي تبدیل دانشگاه از محلی براي کسب  ·

 علم.  کسب

ترغیب و تشویق دانشجویان جهت ارتباط بـا صـنـعـت در  ·

 هاي فوق برنامه. هاي درسی و برنامه واحد

نـمـره دادن بـه  مورد برخـی اسـاتـیـد در سخت گیري بی ·

 دانشجویان.

و  عدم دقت در انتخاب برخی از اساتیـد تـوسـط دانشـگـاه ·

دقت در حفظ اساتید مجرب که دانشجویان از آنها رضایـت 

 بیشتر دارند.

گذاشتن اساتید دروس تخصصی با سـابـقـه بـاال کـه  کنار ·

 اند. نداشته دانشجویان هیچ وقت از آنان رضایت 

گـرایـش،  دانشجویان رشته مهندسی مکانیک در انتخـاب · 

 مختار باشند.

هـاي  هـمـه رشـتـه هاي تجهیز کتابخانه دانشکده به کتاب ·

 دانشکده، مخصوصاً رشته مهندسی مکانیک.

تعمیر، تکمیل و افتتاح سالن اجتماعات دانشکـده و  ·

 عدم استفاده به عنوان انباري واحد.

تعریف و شفاف سازي ابهامات مالی (به عنوان مثال مبـلـغ   ·

 شود) شود. خاص که با شهریه دانشجویان اخذ می

مهندسی و ارائـه سـریـعـتـر -هاي رشته فنی تکمیل کارگاه ·

 هاي کارگاهی دانشجویان. واحد

ارائه خدمات مناسب با هزینه دریافتی از دانشـجـویـان در  ·

 قبال پارکینگ دانشکده.

بهبود غذاي ارائه شده در بوفه دانشگاه و کاهـش قـیـمـت  ·

 منوي بوفه و بهبود کیفیت غذاي دانشجویی دانشگاه.

 اعمال اعتراض نمرات و رسیدگی به وضع نامناسب آن  ·

 مقبره شهدا و مسجد در پردیس دانشگاه. احداث ·

 بدنی به کاربري اصلی خود ساختمان تربیت برگرداندن ·

 فرآیند اداري براي دانشجویان. سازي آسان ·

 فضاي سبز در دانشگاه. زیباسازي و تعبیه ·

از مسئولین کشور (نمایندگان مجـلـس، فـعـالـیـن  دعوت ·

 هاي دانشگاه. سیاسی و فرهنگی) براي سخنرانی در همایش

هـایـی کـه  مسئولین تراز اول دانشگـاه در مـراسـم حضور · 

 شود (مانند تریبون آزاد). نظرات دانشجویان بیان می

هـا و عـدم بـرگـزاري  تغییر و بهبود زمـان بـنـدي کـالس ·

تا ساعت هشت شب که باعث مشکـالت فـراوانـی ها  کالس

است. (به طور مثال خطراتی که دانشجویان دختر را بعـد از 

 کند). هاي ساعت هشت تهدید می کالس

بندي صحیح امتحانات دانشـکـده و قـرار دادن زمـان  زمان ·

 مطالعه براي هر درس متناسب با آن.

علمی مـربـوط  هاي هاي دانشجویی و انجمن تشکیل تشکل ·

 آنان.اتاق مشخص به  تخصیص به هر رشته و

مالقات مستقیم دانشجویان با ریـاسـت  امکانفراهم شدن  ·

 دانشکده.

انـدازه  بـه نـام و ثبـت رهاي بدون کنکو کردن رشته محدود ·

هاي رشته مهندسـی  ظرفیت دانشگاه تا باعث شلوغی کالس

 نگردد.

 براي دانشکده)  (wi-fiسیم ایجاد شبکه اینترنت بی ·

دادن محترمانه مسئولین حراسـت بـه دانشـجـویـان  تذکر ·

 داراي ظاهر نامتناسب در محیط دانشگاه.

 “دانـشـگـاه مــا”مـشکـالت          

ضمن معرفی، لطفاً از رزومه 

کاري خود نیز بـگـویـیـد. 

 61مسیح لقمانی هستم، متولد 

دانشگاه یزد هستـم  80ورودي 

و   84و لیسانسم را هم سـال 

لیسانس و دکتراي خود را  فوق

دانشگاه تهران گرفتم. از سـال 

در سـازمـان انـرژي  91تا  87

 اتمی شاغل بودم.

توانیم بپرسیم چرا از انرژي اتمی بیرون آمـدیـد؟  می

هـایـم  دکترا که قبول شدم فشار کاري و حجم زیـاد درس

هماهنگ نبود و تصمیم گرفتم دکترا بخوانم که باعث شد از 

 انرژي اتمی بیرون بیایم. 

 چه مدتی است مشغول تدریس هستید؟

در دانشگاه آزاد تهران شمال و یک مدتی هـم  92از سال  

 کردم.  پارسه تدریس می

ستاد چه شد استاد شدید؟  شتم ا من خیلی دوست دا

 ام. دانشگاه شوم و درس دادن را از ابتدا دوست داشته

هایی را که در کالس براي فهم بهـتـر درس  آزمایش

له، تعداديکنید؟ دهید، خودتان طراحی می انجام می   ب

هـاي  کنم و تعدادي را هم از فیلم را خودم فکر و طراحی می

ایـده بـرداري  MITکالس دینامیک و ارتعاشات دانشگاه 

کنم. ولـی  کردم و آن چیزي که قابل تهیه باشد را تهیه می

به دلیل کمبود وقت و حجم باالي دروس، خـیـلـی کـم 

 شود آزمایش انجام داد. می

کردید اسـتـاد بـودن  وقتی دانشجو بودید فکر می

 طور باشد؟ این

ي استاد و دانشجو از یک جهاتی خیلی بـهـتـر  امروز رابطه 

ها کمتـر شـده،  شده است و از جهاتی هم متأسفانه احترام

مثالً دانشجویانی هستند که استاد را با ضمیر مفرد خطـاب 

کنند؛ زمان ما دانشجویان جرئـت چـنـیـن کـاري را  می

گفتند زمان ما مثل شما نـبـود؛  نداشتند؛ تازه اساتید ما می

 دانم سی سال پیش چطور بوده است؟ نمی

بینید؟  سطح علمی دانشگاه و دانشجویان را چطور می

ـاه   هایی که می   آن  ـگ ـاي    شناسم، هم اساتید خوبی هستند و هم از دانش ه

ـرا   معتبر مدرك دارند. دانشجویان هم در این دانشگاه متوسط هستند. چ

 ایم و هم دانشجوي ضعیف.   که هم دانشجوي خیلی خوب داشته 

 به نظر شما کدام نوع دانشجو بیشتر است؟

 ها بیشتر هستند. متأسفانه ضعیف

به نظر شما براي کمتر شدن دانشجویان ضـعـیـف 

د  راهکاري هست یا خیر؟ ــ ــای شجویان را ب تعداد دان

تر کنند، مثالً قانون جدید را  کمتر و قوانین را سخت گیرانه

حذف نشـود. چـرا  10کردند تا نمرات زیر  باید برعکس می

که اآلن دانشجویان چیزي براي از دست دادن ندارند و ایـن 

 کند. ها را کمتر می انگیزه آن

ــا بینید؟  فضاي دانشجویان را چطور می شجوي م دان

خیالی و درس نخواندن و بـه دنـبـال  اآلن بیشتر در جو بی

 تفریحات سالم و غیرسالم هستند.

تـفـاوتـی  خیالی و بـی بهترین راه براي مقابله با بی

چند مورد است که متأسفانه در دانشجویان چیست؟ 

ي اختیارات ما نیست؛ باید انگیزه داشته باشند. ایـن  حیطه

آید؛ از شـغـل و زنـدگـی  شان می انگیزه از اهمیت آینده

کـه  شخصی که باید براي آن تـالش کـنـنـد. دوم ایـن

گرایی باعث شده هرکس بخواهد یک مدرکی بگیـرد  مدرك

هاي ما پـراکـنـدگـی  صرفاً وارد دانشگاه بشود. اما اگر شغل

لیسانس، به لیسانـس، بـه  بیشتري داشت، به دکترا، به فوق

تکنسین و به دیپلم نیاز داشتیم. آن وقت هرکسی جایـگـاه 

 کرد. مخصوص خود را پیدا می

به صورت جدي دوست دارید به کار صنعتی برگردید؟ 

نه. یک مدتی بودم و تا حدي با کار صنعتی آشنا هسـتـم. 

عنـوان شـغـل  اي بله، ولی به صورت مشاوره و پروژه البته به

 اصلی نه.

 دانشجوي دانشگاه آزاد امیدي هست؟به 

درصد، مثالً یکی از دوستانم که در انـرژي اتـمـی  100 

اي  کارهاي بسیار ارزشمندي براي مملکت و فناوري هسـتـه

کرده بود، لیسانس دانشگاه آزاد داشت، واقعاً اگر او نـبـود 

 بسیاري از دستاوردهاي کنونی نیز نبود.

به نظر شما در صنعت، دیـد بـدي نسـبـت بـه 

چنان نه! در  آنالتحصیالن دانشگاه آزاد نیست؟  فارغ

بلد باشـنـد. “  کار” ي اول شاید باشد، ولی بیشتر باید  مرحله

و ... وجـود   CNCاگر در دانشگاه تجهیزاتی صنعتی مثل

داشت در شناخت کار خیـلـی 

تأثیرگذارتر 

 بود.

دروس ما تئوري است و هیچ ارتباطی با صنـعـت  اآلن

ندارد، به نظر شما این خالء چگونه قابل جبران است؟ 

توانند بکنند ایـن  می ] مسئولین[ ترین کاري که  به نظرم مهم

هاي مختلف قـرارداد بـبـنـدنـد و بـا  است که با شرکت

گرفتن کارآموزي و معرفی به دانشجویان، این فاصـلـه  جدي

ي خود آشـنـا  را جبران کنند که دانشجو هم با شغل آینده

هاي شغلی داشته باشد. اآلن کـارآمـوزي،  شود و هم فرصت

روند، یک گـزارش  اي دارد و یا اصالً نمی  بیشتر حالت توصیه

شوند؛ بهتر است خود دانشگـاه  دهند و اهمیتی قائل نمی می

 پیشنهاد دهد و فقط دانشجو پیگیر این مسأله نباشد!

هاي علمی در دانشگاه ما انـجـام  ها و کارگاه فعالیت

 شود؟  می

نویسند، اما به نظر من کافی   نـیـسـت،  یک چیزهایی می

هاي  فعالیتچون هدفمند نیست؛ یک چیزهایی گذري است، 

 مند نیست. خوب و بد هم هست، اما نظام

ره  میدهید؟  شما چطور نمره می ــ ــم گویند که خوب ن

هایی که با من درس برداشتنـد بـایـد  دهم، ولی از بچه می

 دهم. پرسید که چطور نمره می

اصوالً تأثیري هاي دانشجوها تأثیري هم دارد؟  آیا نامه

ي پدر و مادرها را  ندارد. معموالً هر ترم چندین مورد سکته

در برگه داریم؛ ولی یک مورد که بررسی کردم، روز قبل از 

امتحان بستري بوده، مدارك آورد و مـن یـک مـقـداري 

 کمکشان کردم.

والً کنید؟  اعتراض نمره را چطور؛ بررسی می ــ ــم ــع م

برم،   تاثیري ندارد. با توجه به اینکه نمرات را روي نمودار می

کند؛ اما این به این معنی نیست کـه نـگـاه  نمره تغییر نمی

 کنم تا سؤالی را جا نینداخته باشم. ها را نگاه می نکنم، سؤال

ایم. نظـر  در پایان، چند سوال متفاوت هم آماده کرده

شما در مورد استاد سرائیان (مدیر گروه مکـانـیـک) 

شـنـاسـم.  سال اسـت ایشـان را مـی 2حدود چیست؟ 

کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران خواندند و بـا اسـتـاد 

راهنماي من، دکتر نیکخواه، خیلی آشنـا بـودنـد. بسـیـار 

کشند و آن چیزي که من در جـریـان هسـتـم،  زحمت می

مندتر کنند و از وقتی مـدیـر  تالش دارند اینجا را کمی نظام

همزمـان فشار هستند و  گروه ارشد نیز شده اند، خیلی تحت

  دهند (رئیس دانشکده، مـعـاونـت کارِ چهار نفر را انجام می

و آموزشی، معاونت تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهشی) 

 راهکارهایی که ارائه داده اند، موفق بوده است.

من زمان زمان دانشجویی چه نوع دانشجویی بودید؟ 

دانشجویی نمراتم دو دسته بود، نمرات خیلی خوب مـثـل 

دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات و... کـه اآلن دارم 

دهم و دروسی که کمتر به آنها عالقه داشتم. کـالً  درس می

خوانی بودم و همیشه با اساتید رابطه خیلی  دانشجوي درس

 خوبی داشتم.

ــی تان چیست؟  عالیق شخصی ــاس عک عالیقم  کی از  ی

هـا،  است. در این مورد خیلی مطالعه کـرده ام. از ورزش

تنیس را دوست دارم ولی اآلن  مینیسک پایم آسیب دیـده 

توانم بـازي کـنـم. بـدتـریـن  و تا سه چهار ماه دیگر نمی

ي ورزشی هم شکستگی دماغم است. از مـطـالـعـه  خاطره

ام  برم، آنقدر که کتاب تاریخی خوانـده تاریخ معاصر لذت می

 اگر مکانیک خوانده بودم دوتا دکترا داشتم.

 در آخر حرف دلتان را با دانشجویان بزنید؟ 

 گویم:   در این مورد فکر کرده بودم. یک شعر از موالنا هست که برایتان می 

 هاي علم هندسه / یا نجوم و علم طب یا فلسفه   خرده کاري 

 کان تعلق با همین دنیاستش / ره به هفتم آسمان بر نیستش 

 این همه علم بناي آخور است / که عماد بود گاو و اشتر است 

 بهر استبقاي حیوان چند روز/ نام آن کردند این گیجان رموز 

 علم راه حق و علم منزلش / صاحب دل داند آن را با دلش 

اگر فکرتان جایی غیر از خدا باشد، آن دنیا چیزي قرار نیست گیرتان بیاید.  

داستان این است که ما آن علم اصلی را یاد بگیریم و ما را در راه درسـت  

 بدهد. ان شاء اهللا.   قرار  

 مصاحبه جنجالی با استاد خالق رشته مکانیک

 اسـتـاد مـسـیـح لـقـمـانـی 

 ي مکانیک ي جنجالی با استاد خالق رشته مصاحبه

 اسـتـاد مـسـیــح لـقـمــانـی 
  ام؛ اگر مکانیک خوانده بودم دوتا دکترا داشتم! آنقدر که کتاب تاریخی خوانده 

  یکی از دوستان در انرژي اتمی که فرد مهمی بود لیسانس دانشگاه آزاد داشت 

  چرا از انرژي اتمی بیرون آمدین؟ 

 

 “دانـشـگـاه مــا”مـشکـالت  
  حرف دانشجویان در تریبون آزاد دانشجویی به

 گوش مسئولین خواهد رسید.

 !پخش تریبون آزاد دانشکده در شبکه خبر 

 دانشجو نباید سیاسی نباشد! 

 هاي اجتماعی را نیز پاس کنید واحد ! 
 ِتُرش به دام نیفتید! مواظب باشید که با یک آبنبات 

 ي فرداي کشور الزم داریم. جوانان را براي اداره 

 

 ناجی حجاز... 

 اي از سخنان شهید شیخ نمر باقر النمر گزیده 

 براي امتحانات چه کار کنیم 

 هاي نهایی، نه دشواري مسیر توجه به لذت ! 
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 ام؛ اگر مکانیک خوانده بودم دوتا دکترا داشتم! خوانده

  بلد باشند.“ کار”[دانشجویان] بیشتر باید 



هایی هم کـه در  گذاریم باید مسئولیت اگر اسم خود را دانشجو می

هـا،  قبال دانشجو بودن داریم، بپذیریم. یکی از ایـن مسـئـولـیـت

تفاوت نبودن در قبال مسائل جامعه است. ما فقط وظیفه نداریـم  بی

هاي اجتماعی را نـیـز  هاي دانشگاهی را پاس کنیم، بلکه واحد واحد

باید پاس کنیم. یکی از وظایفی که ما دانشجوها در جامـعـه خـود 

 اما چگونه ؟!داریم روشنگري و بیدار نمودن اطرافیانمان است. 

قدرت تحلیل که نباشد انسان فریب تحلیل فریبـگـر بـیـگـانـه را 

آید بگویـد کـه  خورد. در دنیاي سیاست هیچ کسی صریحاً نمی می

خواهم به تو ظلم کنم! نه به یک شخص و نه به یک مـلـت،  من می

کنند که بتوانند بر او تسلط پیدا کنند. ذهن طرف را بـا  کاري می

منحرف کنند. یـک  _در واقع یک تردستی _یک چشم بندي علمی

مغالطه سیاسی درست بکنند میخ خودشان را بکوبند جوانان بـایـد 

آشنا باشند به این که مغالطه چیست تا بتوانند مچ مغالطه کننده را 

بگیرند و بگویند این قضیه اي که درست کرده اید اینجایش اخـالل 

این است. باید این را در جوانان قدرت تحلیل سیاسی و اشکال دارد. 

 به وجود آورد.

ها و دانشمند ترینِ دانشمندان هم، اگر مغز و فـهـم  عالم ترینِ عالم

او را بـه   تواند مییک آبنبات ترش سیاسی نداشته باشند دشمن با 

 طرف خود بکشد و مجذوب خود کند .

قسمت عظیمی از فتنه ها، شکسـت هـا، انـحـرافـات و 

حوادثی که در جامعه اسالمی رخ داده است نـاشـی از 

نداشتن تحلیل سیاسی در میان مردم بوده است که از 

توان به حوادث مشروطـه در تـاریـخ  ها می جمله آن

معاصر و فتنه خوارج در صدر اسالم اشاره کرد. هر جا 

ي  مردم نتوانستند درست تحلیل کنند آن جا نـقـطـه

خطرناکی است. آن جا، جایی است که ممکـن اسـت 

دشمن ضربه را وارد کند. چیزي که فتنه خوارج را بـه 

(ع) را آن طور تحت فشار قرارداد و  وجود آورد و امیرالمؤمنین

قدرتمندترین آدم تاریخ را آن گونه مظلوم کرد، نبـودن تـحـلـیـل 

سیاسی در مردم بود. و اال همه مردم که بی دین نبـودنـد. بـلـکـه 

اي انداخت، این شایـعـه  تحلیل سیاسی نداشتند. دشمن یک شایعه

 کردند. شد و همه آن را قبول می همه جا پخش می

خ تحرك سیاسی الزم است:   ــ ــاس و پ ــ شج بعد از این که دان

مبنی بر این که چرا دانشگاه و دانشجو باید سیـاسـی -سؤال خود را

گرفت، الزم است به مسئله لزوم تحرك سیاسی دانشجـو در  -باشد

الزم  دانشــگـاهدانشگاه پرداخت... تحرك سیاسی دانشجویان در 

است، نه فقط براي این که دانشجو تخلیه شـود، بـعـضـی خـیـال 

اش  ها فقط فایده کنند که تحرك سیاسی دانشجویان در دانشگاه می

ما این است که این جوان یک خورده تخلیه بشود. نه! این  جوان را 

ــت را براي اداره فرداي کشور الزم داریم ــاس ــی . این باید س

و اال مغزش در زمینه سیاست مغز پخته و کارآمدي باشد. بفهمد. 

زنند. حال ممکن است این سؤال در  دهند و زمینش می فریبش می

منظورتان از تحرك سیاسی چیست؟! ذهن دانشجو نقش ببندد که: 

 چه نوع تحرکی؟ 

هـا  پاسخ: یعنی دانشجو مسائل سیاسی کشور را بفهمد، دربـاره آن

فکر کند و به یک نظر برسد. مثالً شما درباره سیاست خارجی دولت 

تحقیق کنید و آن را مورد بررسی قرار دهید. اگر ابهامی داریـد از 

مسئوالن بپرسید. بعد به یک نظر برسید که این سیـاسـت درسـت 

است، این سیاست غلط است، این سیاست ناقص است و این گـونـه 

شود. ورود در سیاست معنایش این است. عنصر سـیـاسـی  کامل می

هاي سیاسی که در خارج دانشگاه است و آن  یعنی این. اما به بازي

 کشاند مطلقاً وارد نشوید. ها می را به دانشگاه

 کنیم ... حال به برخی از خصوصیات دانشجوي سیاسی اشاره می

ــاص و زند:  . حرفش را روشن می1 ــخ ش ــه ا شجو باید ب دان

ها ممکن اسـت وارد  حاال آن اعتراض -هایی کند ها اعتراض دستگاه

اصل این است که دانشجو حـرفـش را روشـن،  -باشند یا نباشند

صریح و آشکار بزند و دچار سیاسی کاري نشود. اشـکـال وارد بـر 

محیط دانشجویی این است که دانشجو حرفش را بـا مـالحـظـه 

ید موقعیت و مصلحت خیالی بیان کند. در صورتی که  با جو  دانش

ــان، حرفش را صریح بزند ــی . البته در کنار این صراحت در ب

صداقت در نیت هم باید وجود داشته باشد و در کنار او سرعـت در 

اگر ثابت شد که حرفش اشتباه است، سریع آن پذیرش خطا. یعنی 

 را پس بگیرد...

ــاه کش نیست:  . فحاش و عربده2 گ ــ ش فعالیت سیاسی در دان

فقط با بد گفتن و با فحاشی کردن و با اهانت کردن بـه ایـن وآن 

کنند که اگـر  اندیش خیال می اي از افراد ساده شود. عده حاصل نمی

دانشجو بخواهد حضور انقالبی داشته باشد راهش این است کـه بـر 

گـري نـیـسـت.  سر مسئوالن خود داد بکشد! خیر، این انقالبـی

کشـد،  بینید دانشجو بر سر مسئوالن داد مـی آنجایی که می

هـا مـزدور  آن  جهت نیستنـد، مسئوالن با دانشجویان هم

توانند طاقت بیاورنـد و  ها هستند و این جوانان نمی قدرت

 کشند ... باالخره فریاد اعتراض می

د از وتفریط نیست:  . اهل افراط3 ــ ــای و ب ــ شج دان

هـاي  روي کاري و زیـاده وتفریط پرهیز کند. افراط افراط

گوناگون در هر جهتی اشتباه است. باید با اعـتـدال بـا 

ها در  ها، داعیه داشتن گري روش منطقی و صحیح مطالبه

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و دانشگاهـی را  زمینه

 دنبال کرد و دانشجو بداند که خواست و پیگیري او اثر دارد.

م است و انصاف نیست:  . بی4 شود تخریب کدا شخص ب باید م

اي اسـت کـه  یابی منصفانه انتقاد کدام است. معناي انتقاد آن ارزش

بَرید پـیـش یـک  کند. وقتی شما طال را می یک آدم کارشناس می

زرگر که نقادي کند، طرف بگوید که آقا این عیارش بیسـت اسـت 

وچهار کـه طـالي  کند. حاال از بیست یعنی عیار بیست را قبول می

. البتـه زرگـر هـم این شد نقاديخالص است چهار عیار کم است، 

هست و وسیله نقادي هم دارد. اما اگر چنانچه طال را ببریـد مـثـالً 

پیش یک آهنگر و او یک نگاهی کرد و آن را انداخت و گـفـت آقـا 

که چیزي نیست این اسمش نقادي نیست. چون اوالً اصل طـال  این

بودن این انکار شده. خب بـاالخـره مـرد حسـابـی! حـاال عـیـار 

وچهار ندارد، عیار بیست که دارد. این را قبول کن! ثانیاً شـمـا  بیست

 که اهل این کار و آشناي این کار نیستی!! 

عنوان نقطه اساسی کشور باید سـیـاسـی بـاشـد و  پس دانشگاه به

دانشجو باید سیاسی باشد. معناي این حرف آن است که دانشـجـو 

هاي دنـیـا را  بندي باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد تا جبهه

بشناسد تا بفهمد امروز دشمن کجاست و از کجا و با چـه ابـزاري 

کند. این براي دانشجو الزم است. اگـر دانشـجـو تـالش  حمله می

سیاسی، کار سیاسی، مطالعه و مباحثه سیاسی نـداشـتـه بـاشـد، 

 را پیدا کند. -یعنی قدرت تحلیل سیاسی -تواند این توانایی نمی

 ادامه دارد ...

 )1( !دانشجو نباید سیاسی نباشد 

روزِ اولی که اومدم دانشگاه، پیش خودم گفتـم 

گیرم، بعـد مـیـرم  که علم و مهارتی رو یاد می

گیرم و  سرکار و پولی در میارم و بعدش زن می

ي گوگولی مگولی به  چند تا بچه

دنیا میارم و یه زندگی راحـتـی 

 سازم... برا خودم و خانوادم می

حاال با هر مشقـتـی کـه بـود 

دانشگاه قبول شدم و بـعـد از   

نـام،  خانِ ثـبـت طی کردن هفت

باالخره دانشجوي دانشگاه آزاد 

شدم ( البته بگذریـم کـه االن 

ورودي جدیدها بدون کـنـکـور 

 میان دانشگاه) و خالصه رفتم سر کالس...

حکایت من و دانشگاه این شده که استاد سـاز 

 رو. زنه و منم ساز خودم خودش رو می

رقصم یا باز مـن  آخرشم یا من با ساز استاد می

شم. به ایـن حـالـت  با ساز استاد رقصونده می

رسـه و  گذره تا این که وقت امتحانات مـی می

هفته آخر هم دنبال جزوه هستم و امـیـد بـه 

 یاري  دوستان دارم ...

حاال که چند سال دانشجو هستم و در عـرض 

واحد پاس کـردم، بـه  70ترم تحصیلی تنها 9

این نتیجه رسیدم که این همـه نـامـه 

نوشتن براي اساتید عـزیـز در بـرگـه 

ترم، بیهوده بـوده و بـایـد کـار  امتحانِ پایان

کشم از  کردم. حاال هم  هرچی می اي می دیگه

تنبلیِ خودمه و جَوّ بد دوستام. و االنم کـه بـه 

پایان ترم نزدیک شدم، امـیـد 

اي گرفتم تـا حـداقـل  دوباره

هـاي  چند واحد بیشتر از تـرم

قبلی پاس کنم، با ایـن کـه 

دونم فقط پـاس کـردن  می

وآب  کافی نیست و برا من نون

شه. و دوباره پیش خـودم  نمی

گم: حاال اومد و همـه رو  می

پاس کردم، تو مصاحبه بـراي 

کار، چی کار کنیم؟! و پس فردا اگه یکـی ازم 

پرسید این ترم چی یاد گرفتی، اگه دو روز از 

امتحانم گذشته، حتی یک کلمه هم یادم نیومد 

که بهش بگم چی! حاال هم دارم به شما حرفمو 

امیدوارم شما به درد مـن دچـار   زنم، رك می

نشید و آخر ترم، درس خوندن رو شروع نکنید. 

ترمه شدن تو ایـن وضـع  9چون که بد دردیه 

هاي اولید، بـراي  ها. اگه هنوز ترم گرونی شهریه

خودتون به فکر آشنا شدن با فضاي صـنـعـت 

 ها رو کاربردي یاد بگیرید ... باشید و درس

شک، وحدت و برائت هر دو جـزء  بی

الینفک دین مبین اسالم هستـنـد و 

کنار گذاشتن هر یک از این دو، قطـع 

نمودن عضوي ارزشمند از پیکره دیـن 

و خطایی فاحش اسـت؛ از طـرفـی 

مطرح نمودن دو موضـوعِ وحـدت و 

اصـطـالح  موازات یکدیگر) به برائت (به

دولّا دولّا شترسواري نمودن است و در 

فضایی که یکی به میخ بزنیم و یـکـی 

به نعل، هرگز وحدتی رخ نخواهد داد. 

در شرایط فـعـلـی کـه دشـمـنـان 

هـا  خورده اسالم با انواع هـجـمـه قسم

انـد و در  کمر به نابودي اسالم بستـه

ویـژه  جهت حذف اسالم و مسلمین، به

شیعه، نوك پیکان خود را با فرقه ضاله 

انـد،  و خشن وهابیـت تـیـز نـمـوده

عقالنیت و سیاست و کیاست حـکـم 

کند که بر طبل وحدت بکوبیم و با  می

پر رنگ نمودن نقاط مشترك و علنـی 

هـاي  نکردن بـرائـت (بـا فـعـالـیـت

کننده) احساسات برادران اهل  تحریک

دار ننماییم و جـبـهـه  سنت را جریحه

خویش را علیه دشمن مشترك (یعنی 

آمریکا، انگلیس، صـهـیـونـیـسـم و 

وهابیت) تقویت نماییم و خـون پـاك 

مسلمانان را در اقصی نـقـاط جـهـانِ 

اسالم حفظ کنیم. در شرایط کنـونـی  

صداي وحدت، عزت اسالم و مسلمین 

و حفظ خون مسلمانان را بـه دنـبـال 

کـه از طـرح  خواهد داشت. درحالـی

هفته برائت و دمیدن در شکاف تفرقه، 

گناه و  جز ریخته شدن خون مردم بی

هاي وهابیت  میدان دادن به درو کردن

و به خطر انداختن امنیت مسلـمـانـان 

ــرداشــت  ــگــري ب ــی دی مــحــصــول

 کرد. نخواهیم

 بهترین استاد ترمِ قبل، از دید شما کیست؟

در شماره بعدي نشریه، با این استاد بـرتـر 

تـوانـیـد  مصاحبه میگردد، در ضـمـن مـی

سواالت خود را هم همراه بـا نـام و نـام 

خانوادگی اسـتـاد مـنـتـخـب خـود بـه 

یا بـه  30009900091223پیامکی  سامانه

 dehliz@basijutn.ir الکترونیکـی پست

 ارسال فرمایید.

منتظر نظرات شمـا 

در مـورد نشـریـه 

دانشجویی دهلـیـز 

 هستیم.

هاي انتخاب شما براي راي دادن بـه  معیار

 کاندیداهاي مجلس شوراي اسالمی چیست؟

لــطــفــا نــظــرات خــود را بــه شــمــاره 

ارسال نماییـد تـا در  30009900091223

شماره بعدي نشریـه 

دانشجویی دهلیز بـا 

نام خـودتـان چـاپ 

 گردد.

. تغییر متناوب مکان 1
ــعــه و درس  مــطــال
خواندن: دانشمندان به 

انـد  این نتیجه رسیـده
که تغییر مکان درس 
خواندن بـاعـث عـدم 
یکنواختی در مطالعه دروس شـده و 
حافظه انسان در فضاي غیریکنواخـت، 

 کند. بهتر اطالعات را ذخیره می
. مطالعه قبل از ورود به کالس: باعث 2

به وجود آمدن شوق یادگیري و رغبت 
شود و شمـا  براي حضور در کالس می

هـاي اسـتـاد  درك بهتري از صحبـت
 خواهید داشت.

هـاي نـهـایـی، نـه  . توجه به لـذت3
که هر  دشواري مسیر: عدم پذیرش این

ویـژه  مسیري با دشواري روبروست، بـه
در آغاز راه، شما را براي رسیـدن بـه 

 کند. هدفتان ناامید می
هاي متـنـاوب  . امتحان دادن: آزمون4

به یادگیري دوباره و به خاطـر آوردن 
کند، ضمن اینـکـه  اطالعات کمک می

در هنگام آماده شدن براي امتحـانـات 
نهایی، تازه بـه ارزش و عـمـلـکـرد 

 ترم پی خواهیم برد. امتحانات طول
. خوابیدن: یک ذهن خسته، ذهـنـی 5

 اندازه کافی بخوابید. کند است. پس به
اي  . خود را در هیچ گروه یا دسـتـه6

قرار ندهید: دانشجویان اغلب خـود را 
بـنـدي  در یک دسته خـاص طـبـقـه

مـثـال خـود را  عـنـوان کنند. بـه می
دانشجوي داراي هـوش دیـداري یـا 

کنند  داراي هوش شنیداري قلمداد می
یا اینکه برخی معتقدند طـرف چـپ 

تر است یا برخی بر ایـن  مغزشان فعال
تر  باورند که طرف راست مغزشان فعال

دهد که ایـن  است. تحقیقات نشان می
ها به میزان زیادي همراه با  بندي طبقه

خطاست. بهترین شیوه این است کـه 
جاي نگرانی درباره اینکه در کجـاي  به

فــرآیــنــد یــادگــیــري قــرار داریــد، 
ترین شیوه یادگیري را مطابـق  مناسب

 هاي خود پیدا کنید. با توانایی
. حضور در کالس: بهتـریـن شـیـوه 7

براي آمادگی در امتحانات، حضـور در 
 باشد. کالس درس می

ها و منابع درسی  . خود را غرق جزوه8
متعدد نکنیـد: بـا تـوجـه بـه ایـن 

المثل قدیمی که کیفیت بهتر از  ضرب
هاي دانشـمـنـدان  کمیت است، یافته

دهد غرق شـدن در خـیـل  نشان می
هـاي درسـی  ها و کـتـاب عظیم جزوه

متعدد، شیوه مؤثري براي یـادگـیـري 
نیست. بلکه بهترین شیوه، تمرکـز بـر 
روي یک موضوع و وقت گذاشتن بـر 
روي آن تا زمان تسلط کامل بـر روي 

 باشد. مطالب موجود در آن کتاب می
. منظم باشید: همیشه منظم باشیـد 9

و از تعلل و به تعویق انداختن وظایـف 
 خود اجتناب کنید.

 براي امتحانات چه کار کنیم       

رییس مرکز بین المللی اطالع رسانـی عـلـوم و 

: بر اساس آمار موجود تـا پـایـان سـال فناوري

هزار و  46«میالدي کشور هلند با تعداد  2015

در جایگاه پانزدهم و جمهوري اسالمی  »مقاله27

در  »مقاله ثبت شـده 430هزار و  36«ایران با 

جایگاه شانزدهم دنیا قرار دارند. این رتبه بـنـدي 

 بر اساس تعداد و کمیت مقاالت است. 

وي گفت: نباید رشد علمی را با تعداد و کـمـیـت 

مقاالت سنجید و باید به توسعه و پیشرفت علمی 

به عنوان یک تفکر و گفتمان در جامعه نگاه کرد؛ 

چرا که مرجعیت علمی در جهان نباید فقط کمّی 

بایست به  و بر اساس تعداد مقاالت باشد، بلکه می

کیفیت و میزان اثرگذاري و رفع مشکالت آن علم 

ها و تـبـدیـل  توجه شود. لذا باید کیفیت پژوهش

علم به قدرت را جدي گرفت و باید در دستور کار 

گذاران علم و فناوري کشور قرار گیرد تـا  سیاست

رشد علمی همچنان شتابان و به صـورت هـمـه 

 جانبه طی شود.

 زَنـم حَـرفَـمو رُك می   اتحاد  

 نظر سنجی  رتبه  علمی  ایران  در  جهان  

 مناظره پیامکی 

شیخ باقر النمر روحانی مبارزي که 
شیعیان سرزمین حجاز (در شرق 

کرد، توسط رژیم  عربستان) را رهبري می
سعودي به شهادت رسید. در همین راستا 

هاي ایشان را جهت  قسمتی از صحبت
هاي این عالم مبارز براي  شناخت اندیشه

کنیم. ایشان در زمان حیات  شما بازگو می
که در خط اول  اند خود بارها تأکید کرده

رویارویی با ظلم و جورِ خاندان سعودي 
گیرند، چون اعتقاد داشتند بدون  قرار می

توان به حقوق مورد   مبارزه و تالش نمی
یافت و عدالتی در کشور  نظر خود دست 

توانند  برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی
این شهید بزرگوار  آزادانه زندگی کنند.

هاي نماز جمعه خود نیز بارها  در خطبه
گفته بودند که شیعیان حجاز، دیگر در 

ها و تجاوزات  ها و تعدّي برابر توهین
سعود سکوت نخواهند کرد و در این  آل

سعود گوشزد کردند:  باره خطاب به آل
مانیم که هر چه بخواهید  ما ساکت نمی«

گذاریم کرامت و  بر سر ما بیاورید و نمی
ترین چیز در  شخصیت ما را که با ارزش

. به گفته »زندگی ماست، زیر پا بگذارید
هاي  سعود به مفتی آل«شهید شیخ نمر، 
زدن به  دهد تا با دامن وهابی پول می
اي و مذهبی و ایجاد  اختالفات طایفه

اختالف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را 
به خود مشغول کند و با ایجاد تفرقه 

اي به حاکمیت  اي و قبیله مذهبی و طایفه
هاي  خود بر حجاز و غارت و چپاول ثروت

ایشان در یکی از  »آن ادامه دهد.
هاي  هایش به خاطر دیدگاه خطبه

عمیقشان در قبال رژیم سعودي گفته 
دانم فردا براي بازداشت  می«بودند که 

آیید!  می من به سراغم خواهید آمد. خوش
این منطق و راه شماست؛ بازداشت و 
شکنجه و کشتار؛ ما از قتل و کشتار 

 »ترسیم. هراسیم. ما از هیچ چیز نمی نمی
هایشان  شیخ انقالبی در یکی از خطابه

شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت 
شدت خشونت و ظلمش علیه مردم حجاز 
به طور اعم و شیعیان به طور خاص، 
طاغوت و ستمگر خواند که در قبرش 
شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد 
سوزاند. او در همین خطبه تأکید کرد که 

وي  .از مرگ نایف خوشحال خواهد شد
هاي نمازجمعه و  همواره در خطبه

سعود انتقاد  هایشان نه تنها از آل خطابه
کردند، بلکه از منتقدان سرسخت  می

هاي عربی حوزه خلیج  برخی از رژیم
خلیفه نیز بودند. او  فارس از جمله آل

بارها مردم آگاه را به مبارزه علیه ظلم و 
گام برداشتن در مسیر عاشورا و امام 

 کردند. حسین (ع) ترغیب می
تردید خون به ناحق ریخته این شهید  بی

 مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد.

 ناجی حجاز 

حاال که چند سال دانشجو  

تـرم  9هستم و در عرض 

واحد پاس  70تحصیلی تنها 

کردم به این نتیجه رسیـدم 

که این همه نامه نـوشـتـن 

هاي عـزیـز در  براي استاد

برگه امتحان پـایـان تـرم 

 “بیهوده بوده

 dehliz@basijutn.irپست الکترونیکی:  | 30009900091223سامانه پیامکی:   |هاي ارتباطی با نشریه دهلیز   راه

 1394دي ماه  | 1پیش شماره  |گاهنامه فرهنگی،سیاسی و علمی بسیج دانشجویی  |نشریه دانشجویی دهلیز  1394دي ماه  | 1پیش شماره  |گاهنامه فرهنگی،سیاسی و علمی بسیج دانشجویی  |نشریه دانشجویی دهلیز 

 dehliz@basijutn.irپست الکترونیکی:  | 30009900091223سامانه پیامکی:   |هاي ارتباطی با نشریه دهلیز   راه

 محمد باکی :: |محمد آسوده |سید محمد سجاد امیري :: 

 :: علیرضا بهادري :: :: محمد جعفري::

 :: مصطفی مطیعی :: آرسام خزرائی :: |:: علی ابراهیمی 


