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علیرضا صفرپور

دانشگاه را به مثابه یک کارخانه ببینید یک کارخانه ای که خروجی آن آدم است نه یک متخصص بی تخصص.
ایده آل ها و آرمان ها افراد برای ورود به دانشگاه متفاوت است

عده ای کمپانی های ماکروسافت و بنز رو در نظر گرفته اند 
عده ای هم به دنبال مدال نوبل 

عده ای به دنبال قدرت 
ــال و  ــده ای م ــهرت و ع ــده ای ش ع

ــروت ث
دانشــگاه توانایــی ایــن را دارد کــه بــه 
ــد  ــخ ده ــا پاس ــاز ه ــن نی ــی ای تمام
ــه  ــانی ک ــتند کس ــد و هس ــوده ان و ب
ــد بــه چیزهایــی کــه  دســت یافتــه ان

ــد. ــده ای آرزوی آن را دارن ع
امــا خــدا بیامــرزد کســی را کــه بدانــد 
ــر  ــه س ــا ب ــه کج ــده ؟ ب ــا آم از کج

ــه کجــا مــی رود؟ ــرد و ب ــی ب م
پاســخ گفتــن بــه ایــن ســوال در 
فضــای دانشــگاه مــی توانــد دانشــگاه 

ــی کاال. ــاب دیج ــا بازاری ــد ی ــافت باش ــر ماکروس ــی آن مدی ــه آدم خروج ــن ک ــدای از ای ــد ج ــازی کن ــه آدم س را کارخان
اکنــون مــا بهتریــن بــازه عمرمــان را در دانشــگاه مــی گذرانیــم بهتریــن بــازه ای کــه آن را مــی تــوان قلــب عمــر یــک 
انســان دانســت. کســب علــم و کســب تجربــه و شــناخت ســایق مختلــف و ارتبــاط بــا افــرادی کــه از سرتاســر ایــران و 

گاهــا جهــان در یــک مــکان حاضرنــد تجربــه ایســت کــه دوران بعــد از دانشــگاه را خواهــد ســاخت.
خیلــی هــا تصمیمــات بــزرگ زندگیشــان را در ایــن دوران گرفتــه انــد چــون در ایــن دوران فهمیــده انــد کــه هــر کــه را 
بهــر کاری ســاخته انــد و شــناخته انــد و فهمیــده انــد آنچــه را کــه در رابطــه بــا خــود بایــد مــی فهمیدند.فرصتــی اســت کــه 

انســان آزاد تــر از الزامــات دســت و پاگیــر بیاندیشــد و تصمیــم بگیــرد.
رشــد آدمــی مبتــی بــر شــناخت خــود اســت شــناختی کــه مــی توانــد یــک انســان را تبدیــل بــه یــک غارتگــر جهانــی کنــد 

و یــا در مقابــل تبدیــل بــه یــک خمینــی جهانــی کنــد.
اکنــون نوبــت ماســت کــه دانشــگاه را کارخانــه آدم ســازی کنیــم و در هــر رشــته و بــا هــر فرهنگــی کــه هســتیم قــدر خــود 

را بیابیــم و مبتنــی بــر آن قــدم برداریــم.
به دانشگاه صنعتی امیرکبیر خوش آمدید.

سرمقاله
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انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 پــر قدمــت تریــن تشــکل ایــن دانشــگاه بــوده و تاســیس آن ســال ۱۳۴۲ مــی باشــد. انجمــن 
اســامی دانشــجویان فــراز و نشــیب هــای بســیاری را تجربــه کــرده اســت از دوران انقــاب کــه 
محلــی بــرای گردآمــدن انقابیــون بــود تــا تســخیر پــر افتخــار النــه جاسوســی و در دوران دفــاع 
مقــدس نیــز محلــی بــرای اعــزام نیــرو بــه جبهــه هــای حــق علیــه باطــل بــود. متاســفانه ایــن 
تشــکل در دوره اصاحــات بــه انحطــاط کشــیده شــد و تبدیــل بــه پیــاده نظــام سیاســت بــازان 
ــه  ــوان یــک ضــد انقــاب از آن ب ــه عن ــی افشــاری ب ــرادی چــون عل ــه طــوری کــه اف شــد ب
وجــود آمدنــد و چهــره ایــن تشــکل را بــرای انــدک مدتــی تیــره و تــار کردنــد. امــا ایــن تشــکل 
پــر فــراز و نشــیب دوران میانــی تاریــک خــود را ســپری کــرد و در اواســط دهــه هشــتاد دوبــاره 
ــای  ــر مبن ــن را دارد کــه ب ــز افتخــار ای ــون نی ــی شــد و اکن محــل گرآمــدن دانشــجویان انقاب
فکــری حضــرت امــام خمینــی )ره( مــی اندیشــد و گــوش بــه امــر ولــی زمــان خــود امــام خامنــه 
ایســت و تــاش مــی کنــد در فضــای فتنــه گــون روشــنگری کنــد و حــق را فریــاد بزنــد و شــعار 
آزادی ســر بدهــد تــا شــاید مقدمــه ای فراهــم ســازد بــرای ظهــور منجــی عدالــت گســتر عالــم 

حضــرت قائــم )عــج( ان شــااهلل

تشــکل هــای دانشــجویی فرصتــی بــرای دانشــجو ایجــاد میکنــد بــرای کار 
ــاز  ــن را نی ــاد دارم و ای ــی اعتق ــته جمع ــه کار دس ــن ب ــی و م ــته جمع دس
ــم بســب مهــارت هــای گوناگــون مهارتهــای سیاســی  یــک دانشــجو میدان

ــی  و اجتماع
مقام معظم رهبری ۲۴.۹.۳۸۷ 

واحــد فرهنگــی –عقیدتــی انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیــر 
خورســند اســت کــه توفیــق خدمــت بــه دانشــجویان بخصــوص دانشــجویان 

جدیــد الــورود را دارد و از همیــن ابتــدا برایتــان ارزوی موفقیــت دارد
ــرای  ــی را ب ــه اول فضای ــر دارد در درج ــی در نظ ــی –عقیدت ــد فرهنگ واح
ــای  ــت ه ــل در فعالی ــار تحصی ــد در کن ــا بتوانن ــد ت ــا کن ــجویان مهی دانش
ــه عبارتــی تشــکیاتی فعــال باشــند و ســال هــای خوبــی را در  جمعــی و ب

ــد ــپری کنن ــان س ــم دانشگاهیانش ــار ه کن
ــه طــور خاصــه شــامل فعالیــت  ــی ب برنامــه هــای واحــد فرهنگــی عقیدت
هایــی در زمینــه هــای فرهنگــی شــامل برنامــه هایــی متناســب بــا فضــای 
فرهنگــی دانشــگاه از جملــه مســابقات کتابخوانــی تحــت عنــوان جرعــه ایــی 

از والیــت  وبرگــزاری جشــن هــا و... میباشــد 
ــان  ــت م ــد  اولوی ــان باش ــای عقیدتیم ــت ه ــر فعالی ــاید موضــوع مهمت و ش
افزایــش ســطح اگاهــی دانشــجویان در فضایــی دوســتانه اســت و در پایــان 
ــوم محمــد حســین بهشــتی همیشــه در  ــاب شــهید مظل ــه ن ــدوارم  جمل امی

ــد : ذهنمــان بمان
دانشجو موذن جامعه است اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.

واحد عقیدتی

علیرضا دهقانی
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واحــد سیاســی انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر_
عضــو دفتــر تحکیــم وحدت۱۳۴۲_بــه عنــوان زیــر مجموعــه ای از یک تشــکل 
انقابــی و پیشــرو،تاش مــی کنــد تــا بــا بهــره گیــری از بیانــات حکیمانــه ی 
امــام خامنــه ای،درکنارمیــراث مکتــوب بنیانگذارانقاب اســامی یعنــی صحیفه 
ی آن امــام عزیز،فضــای سیاســی کشــور را رصــد کــرده و بــدون وابســتگی بــه 
 جریــان سیاســی خاص،موضــع خــود را نســبت بــه مســائل کشــوراعام کنــد.
ــد  ــه واح ــت ک ــه ایس ــگاه انقابی،روی ــا ن ــور ب ــی کش ــای سیاس ــن فض تبیی
ــه  ــت ک ــده اس ــود برگزی ــالت خ ــوان رس ــه عن ــامی ب ــن اس ــی انجم سیاس
هــدف آن ارتقــاء بینــش سیاســی دانشــجویان و جامعــه ی دانشــگاهی بــرای 
ــد  ــای بلن ــان ه ــدس و آرم ــداف مق ــوی اه ــه س ــدار و مســتمر ب ــی پای حرکت
ــه  ــا برگــزاری حلق ــون ب ــا کن انقــاب اســامی اســت.این واحــد از گذشــته ت
ــی و  ــی سیاس ــی،جریان شناس ــکا شناس ــات آمری ــا موضوع ــی ب ــای مطالعات ه
ــه  ــره در مســائل سیاســی ب ــراد خب ــاتید و اف ــری از اس ــره گی ــن به ...،همچنی
ــار  ــه ای،درکن ــی و منطق ــون سیاس ــات گوناگ ــخنران در موضوع ــوان س عن
ــه از  ــع بینان ــی واق ــه ی نگرش ــال ارائ ــه دنب ــنگرانه ،ب ــریات روش ــار نش انتش
مســائل روز کشــوربه جامعــه ی دانشــگاهی بــوده و خواهــد بــود کــه ثمــره ی 
آن ایجــاب قــوه ی تحلیــل مســائل روز جامعــه در ذهــن دانشــجو و همچنیــن 
ــجویان  ــه دانش ــری  ب ــم گی ــزی و تصمی ــه ری ــرای برنام ــی ب ــاد توانای ایج
 دغدغــه منــد بــه عنــوان آینــده ســازان ایــران اســامی خواهــد بــود.
ــای  ــه ه ــا دربرنام ــم دارد ت ــر تصمی واحــد سیاســی انجمــن اســامی امیرکبی
آتــی خــود بــا تــوان بیشــتر،به بررســی و بازخوانــی مکتــب پــر فــروغ خمینــی 
ــش از  ــون بی ــاده ســازی آن در عرصــه هــای گوناگ ــرای پی ــردازد وب ــر بپ کبی
پیــش تــاش کــرده وبراین اســاس، موضــع خــود را دربررســی وقایــع گوناگون 
ــه  ــوکل ب ــا ت ــران اســامی ب ــا ای ــد ت کشــور،درابعاد خــرد و کان اعــام نمای
ــان  ــر آرم ــه تحقــق هرچــه زودت ــی عصر)عــج( ب ــات حضــرت ول خــدا و عنای

هــای امــام راحــل نائــل آیــد.

واحد سیاسی

علی دهقان



نفس،در سینه حبس می ماند.نگاهی کوتاه به ساعت،هنوز دو دقیقه باقیست.
تنها صدایی که می شنوی صدای تق تق کیبورد است که همچون پتک بر سرت میکوبد.

برای دهمین بار سناریوهای ازقبل چیده شده را در سرت مرور می کنی:"خب اول آزو می گیرم ،بعد فیزیک۲ نوشاد و بعدش..."
که ناگهان آوای مهیبی تو را به خود می آورد"بااااااز شد..."

سکوتی سهمگین بر فضای سایت غالب می شود.در حالی که دستپاچه شدی به ساعت نگاهی می اندازی ،۴5 ثانیه باقیست، اما قدرت تجزیه و تحلیل 
نداری و باسرعت هر چه تمام تر عبارت امنیتی را وارد میکنی و اینتر می زنی و به این موضوع پی می بری که شوخی کثیفی بیش نبوده است.

حاال دیگر شمارش معکوس آغاز شده است...
صدای ضربه های وارد بر کیبورد همینطور وحشیانه تر می شود که یاد آور رژه سربازان نازی در قلب پاریس است.

صفحه کم کم در حال باال آمدن است...
صفحه همچنان در حال باال آمدن است...

خوشحالی وسوت وکف گرگ ها رامی شنوی که خبر از جشنی با شکوه به مناسبت صید هایی که داشتند میدهد.
و صفحه همچنان در حال باال آمدن است...

لبها در اثر سایش بیش از حد و فشار دندانها چاک چاک شده اند،فشار روی ۲0 متوقف و درجه حرارت بدن نیز به صورت نمایی زیاد می شود.حاال دیگر 
رگه هایی از خون نیز در چشمها هویدا شده ولی همچنان صفحه در حال باال آمدن است...

روحیه ای دیگر وجود ندارد و هیچ امیدی نیست،هیچ،آری هیچ و باز هم هیچ...
اما کور سوی امیدی با ظاهر شدن رنگ آبی در صفحه مانیتور پدیدار می شود .

به خود دلداری می دهی و دوباره سناریوی  خود را مرور می کنی .
حاال کم کم نوشته ها نیز پدیدار می شوند، وقتی روی دانشکده کلیک می کنی ، مات و مبهوت می شوی... تنها تصویری که مشاهده می کنی ، شهر 
جنگ زده ای  که حاال خالی از سکنه است ، گویی سالهاست که در این مکان بشری نزیسته ، صدای هوهوی باد را مدام می شنوی که کاغذهای پاره 

پوره و آشغالها را در هوا جابه جا می کند...
واحدی باقی نمانده...

دوباره رفرش می کنی و دوباره و سه باره و...
در این لحظه در و گوهر است که از دهانت خارج شده و حواله مانیتور، کیبورد، مسئول سایت، گرگهای واحد دریده و درو دیوار وخاصه هر جنبنده 

دیگری اعم از فیزیکی و متافیزیکی می شود.
اما این لحظات،لحظات استجابت دعاست. چرا که انسان در مصائب و مشکات است که خدا را یاد می کند.تنها کاری که از دست بر می آید دعاست، دعا 
برای آنکه اوال اساتید محترم در دانشگاه حضور داشته باشند و عاوه بر آن اجازه دیدار به شما بدهند و از همه مهمتر نوشت افزاری چیزی در اختیار داشته 

باشند تا با آن فرم درخواست اخذ درس شما را امضا نمایند.
آری پورتال وما ادراک مالپورتال...

اما مأیوس مشوودامن از کف مرهان ،چرا که این تازه آغاز است...
به پلی تکنیک خوش آمدید.


