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 استقبال آجری!
نقدی بر فضای دانشگاه رازی

به  دانشجویان  نو  ورود  از  است  روزی  چند 
مدرسه  فضای  از  جدایی  و  دانشگاه  محیط 
گذشته است؛ محیطی که تجربه جدیدی را در 
بخش  سایر  از  مجزا  و  متفاوت  کامال  جو  یک 
های آموزشی ایجاد می کند. با توجه به اهمیت 
سعی  باید  آن،  علمی  غالب  رویکرد  و  دانشگاه 
زمینه  در  رشد  مناسب  بستر  شاهد  که  شود 
های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی 

سیاسی یک دانشجوی جدیدالورود باشیم. 
دانشجو  نو  یک  آشنایی  برای  دیگر  سویی  از 
با فضای دانشگاه، می بایست تالش هایی جهت 
که  سواالتی  به  پاسخگویی  و  دانشگاه  معرفی 
داده   دارد،  خود  ذهن  در  الورود  جدید  یک 
عنوان  به  نیز  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  شود. 
یک دانشگاه دولتی و مادر در استان کرمانشاه، 
معرفی  جهت  مناسب  کار  و  ساز   بایستی 
انجام  سهولت  همچنین  و  خوابگاه  و  دانشگاه 
نام  ثبت  برای  را  الورود  دانشجویان جدید  امور 
خوابگاه ها و امور دیگر فراهم سازد، در حالی که 
فرایند ثبت نام خوابگاه ها  در ساختمان معاونت 
و  مدیریت  عدم  و  رازی  دانشگاه  دانشجویی 
پاسخگویی معاون دانشجویی  و عدم تخصیص 
موجب  والدین،  موقت  اسکان  جهت  مکان  یک 
را  اعتراضاتی  و  شد  دانشجویان  والدین  رنجش 

در پی داشت.

 مورد مشابهی که در خوابگاه شهید اشرفی )ره( 
ورود  از  ممانعت  و  جلوگیری  گردید،  مشاهده 
بود؛  خوابگاه  محوطه  به  دانشجویان  مادران 
رشد  را  خود  فرزند  امید  و  هزار  با  که  مادرانی 
دلیل  به  بایستی  برسد،  نقطه  این  به  تا  داده 
دانشگاه  مسئولین  توجهی  بی  و  انگاری  سهل 
روی خاک های اطراف محوطه خوابگاه نشسته 

و منتظر انجام کار فرزندشان باشند.
ناراحت  که  دلسوز  دانشجویان  اعتراض  حتی 
نبود.  کارساز  بودند،  نابسامان  اوضاع  این  از 
سهل  و  کوتاهی  نیز  کوثر  خوابگاه  خصوص  در 
عدم  و  دانشگاه  مسئولین  بی خیالی  و  انگاری 
مدیریت زمانی جهت تعمیر بلوک های خوابگاه 
در  دیگر  موارد  و  ساختمانی  مصالح  وجود  و 
ریاست  حوزه ی  بود.  مشهود  خوابگاه  محوطه 
تابستان،  بازه  در  دانشجویی  معاونت  و  دانشگاه 
هیچ تصمیمی در خصوص این امور اتخاذ نکرده 
و تمامی تعمیرات و انجام ساخت و ساز را به روز 
های ورود دانشجویان ورودی موکول می کنند. 
 عدم مدیریت زمانی و سهل انگاری در مورد 
نیز مشاهده گردید. متاسفانه  تغذیه  اتوماسیون 
به  آغاز سال تحصیلی  تغذیه در  امور  مسئولین 
تغذیه  سیستم  مشکل  رفع  و  رسانی  بروز  فکر 
افتادند و هیچ توجهی به زمان و مشکالتی که 
متوجه دانشجو خواهد شد ندارند. امید است که 
در  مادر  دانشگاه  یعنی  مجموعه،  این  در  دیگر 
از این دست  غرب کشور، شاهد چنین مسائلی 

نباشیم.

سوء قصد به جان استاد دانشگاه

سرمقاله

تنهایی عشاق
چه دردی بود با دوری که درجان و دلم 
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به وقت مشایعت
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رازی  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  استقبال 
جهت  را  خود  گذاری  هدف  و  ریزی  برنامه 

کمک به...

ش
زار

گ
2

استقبال آجری!
به  دانشجویان  نو  ورود  از  است  روزی  چند 
مدرسه  فضای  از  جدایی  و  دانشگاه  محیط 

گذشته است؛ محیطی که...

ی
صنف

صفحه ۲

خیلی نیاز به کنکاش نیست، تنها کافیست چند 
دقیقه ای را در محیط خوابگاه سر کنید تا متوجه 
دادند  آب  بر  دانشگاه  مسئولین  که  گلی  دسته 
بشوید. اگر بخواهم تصویری دقیق تر از این برهوت 
ِتصمیم گیری ِ موثر ِ مسئولین ِ دانشگاه را نشانتان 
نام شهیدان  بگویم همانطور که حذف  باید  بدهم، 
یا  و  گرفت  صورت  صدا  و  سر  بی  درسی  کتب  از 
ِلفظ  در حال حذف  تهران  گونه که شهرداری  آن 
رازی  دانشگاه  در  هاست؛  کوچه  در  سر  از  ِشهید 
البته  و  دغدغه  پر  مسئولین  وجود  برکت  به  نیز 
»خوابگاه شهید  از کلمه  حتما متعهد، لفظ شهید 
اشرفی)ره(« در حال حذف شدن است؛ چرا که با 
فعلی  مسئولین  افتضاح  و  ااَّلبختکی  عملکرد  این 
نه  ای  آینده  در  که  می شود  بینی  پیش  دانشگاه 
چندان دور این استدالل از طرف همین مسئولین 
آورده شود که »بهتر است لفظ شهید را از خوابگاه 
خرابکاری  این  با  زیرا  برداریم؛  اشرفی)ره(  شهید 
مدیریتی به وجود آمده توسط پیشینیان و به تبع 
آن اََسف ناک شدن اوضاع خوابگاه، تشخیص ها این 
خواهد بود که یقینا توهین به مقام شامخ و شأن 
است  آن  بهتر  لذا  گیرد،  می  صورت  شهید  واالی 
که لفظ شهید را از کنار خوابگاه شهید اشرفی)ره( 

حذف کنیم!«

  غرض این نبود که با این توصیفات، تلخ کامتان 
خوابگاه  حاضر  حال   ِ اوضاع  که  کنم  چه  اما  کنم 
این  با  جز  که  دارد  ِماری  زهر   ِ ِتلخ  طعم  آن قدر 
کلمات نمی توان شرایط را دقیق توصیف کرد و ایضا 
خراب تر از این خرابی که توصیف شد زمانی شکل 
دانشگاه  محترم  ریاست  های  که صحبت  می گیرد 
مضمون  این  با  آل آقا  اعلمی  دکتر  جناب  رازی، 
مصاحبه ی  در  را  است  بلبل  و  گل  چیز  همه  که 

اخیرشان بشنویم.
آقایان، بزرگان، حضرات! ُرک بگویم که نگاهتان 
نسبت به دغدغه های دانشجویان خیلی بی مسئله 
و خود خوب پندار است. الزم به ذکر است که نیازی 
به ذکر و توصیف مو به مو و نکته به نکته ی ایرادات 

گذشته  ماه  یک  همین  در  فقط  که  چرا  نیست؛ 
به  را  موارد  از  بسیاری  لسانا  و  قلما  قدما،  کرارا، 
صورت موشکافانه خدمت مسئولین محترم عرضه 
گفتن ها  این  از  هم  آبی  که  دیدیم  البته  و  کردیم 
گرم نشد. اینکه مشکلی نقدا موجود باشد و نتوان 
آن را حل کرد تا حدودی با توجیحاتی قابل هضم 
است، اما این که اشکالی بزرگ وجود داشته باشد و 
آن اشکال به چشم کسی نیاید یا خود را به ندیدن 
بزند دیگر از عجایب روزگار است! به عنوان  نمونه 
عرض کنم که در یک ماه گذشته، عالئم ِ حیاتی ِ 
مثبتی از گیت های خوابگاه مشاهده نشده، لذا قهرا 
بسیاری از اشکاالت به وجود آمده به همین نکته ی 
در ظاهر کوچک ِدر باطن خیلی بزرگ برمی گردد؛ 
ِافتتاح گیت ها و  سخت  ِشوری  به آن شوری  نه 
گیری های آن زمان و نه به ِول بودن االن ِ گیت 
ها و جالب آن که به مسئولش هم که ایراد را بگویی 
راه را دستِ آخر به این می رساند که » این ایرادات 
در خوابگاه عریض و طویل شهید اشرفی)ره( عادی 
عادی  و  چیزها  خیلی  ندیدن  یعنی  این  و  است« 

جلوه دادن خیلی از اشکاالت! 
و  مواد مخدر  مسئله ی  در خصوص  بعد  مورد  یا 
و خیلی چیز  بی شمار داخل خوابگاه  میخانه های 
های صنعتی و سنتی دیگر که به حدی در خوابگاه 
)دقت کنید در خوابگاه، نه در محله های اطراف!( 
ناخودآگاه  یافت می شود که  وفور  به  و  به سهولت 
از  که  می گردد  متبادر  ذهن ها  به  سواالت  این 
معاونت فرهنگی گرفته تا حراست و این همه خدم 
و حشم و غیره و همه و همه، چه چیزی حاصل 
»هیچ!«  که  کنم  عرض  خدمتتان  را  جواب  شده؟ 
جز دسته ای َعالف ِبیکار که گمانشان این است که 

در خوابگاه همه چیز بر وفق مراد است. 
مگر می شود پدری بفهمد که فرزندش هم اتاقی 
گرفته،  اشتباه  زندان  با  را  است که خوابگاه  کسی 
کار و هزار چیز مهمش را ول نکند تا مکان نا آرام 
و نا امن فرزندش را به مکان آسایش و امن تبدیل 

کند؟ 
به نظر می رسد تنها راه حل موثر و کم هزینه در 
رابطه با رفع هزاران معضلی که در این چند مورد 
از دریای مشکالت  عنوان شد و قطره ای کوچک 
بود، این است که برای یک بار هم که شده، فرزند 
دلبندتان را به خوابگاه های تحت نظارت و مدیریت 
ِفرزندتان  اندک  تا شاید تجربه ی  خودتان بسپارید 
از یک شب ماندن در خوابگاه، باعث شود تا کمی 
به تریج قبایتان بر بخورد و به حرکت دادن و تکان 
اقدام  دادن خودتان در جهت اصالح وضع موجود 
کنید. خالصه آن که دعا می کنیم برای روزی که ما 
را هم جز فرزندان خودتان به حساب آورید. آمین!

احمد فرهادی
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عزیز.  دوست  شما  خدمت  سالم  عرض 
راستاي  در  سال  هر  از  تر  توان  پر  امسال  امیدواریم 

کسب علم و دانش، ادب و اخالق گام بردارید.
این  در  چنانچه  است،  فرهنگ  تولید  مرکز  دانشگاه 
دانشگاه  واالي  جایگاه  متوجه  و  برنداریم  گام  راستا 
هنگام  آن  نباشیم،  بودن  دانشجو  و وظیفه ي سنگین 
و  مي کند  گم  را  خودش  هویت  جامعه،  که  است 
بي ارزشي، جاي ارزش را مي گیرد. هر نسل، بیشترین 
تعهد را براي آینده ي خود دارد. به راستي ما خواهان 
چه آینده اي هستیم؟ آینده اي متکي به ارزش یا متکي 

به بي ارزشي؟
ما  مندي  دغدغه  و  ما  امروز  به  بسته  ما،  آینده ي 
به  توجه  کنوني،  جامعه  در  هاست.  ارزش  به  نسبت 
ارزش ها و پاسداري از آن اولویت ندارد و این یک زنگ 

خطر است.
رسیده ایم؟  اینجا  به  که  است  شده  چه  راستي  به 
عوامل متعددي موجب ایجاد چنین شرایطي شده که 
آن چه  اما  است،  خارج  متن  حوصله ي  از  آن  بررسي 
اهمیت دارد، این است که متوجه عواقب غفلت نسبت 

به آینده ي خود باشیم.
نقاط  به  انقالب  ارزش هاي  صدور  شاهد  که  اکنون 
مختلف دنیا هستیم و نگاه ملت ها به سرچشمه ي آن 

است، باید حافظ ارزش ها باشیم.
 از ثمرات درخت انقالب، ملت مقاوم یمن است که 
با الهام گیري از نهضت انقالب اسالمي و تقویت روحیه 
دژخیمان  دنیاي  همه ي  مقابل  در  جهاد،  و  ایمان 
جهان ایستاده و پاسخ کوبنده اي به این کودک کشان 

مي دهد.
یعني  ارزش ها،  پاسداران  به  گفت  تبریک  باید   
را  آن  بر حراست،  اسالمي، که عالوه  انقالب  جبهه ي 
را  بزرگواران  این  که  است  پسندیده  کرده اند.  صادر 
الگو قرار دهیم. اکنون به ابتداي سخن بر مي گردیم، 
سنگر دانشگاه باید مولد فرهنگ باشد و ما حافظ این 
ارزش ها چه از نظر اخالقي، چه فرهنگي، چه سیاسي، 

چه اجتماعي و... باشیم و آن را تقویت کنیم.
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همه چی آرومه! ما چه  قدر خوشبختیم!                           
مصاحبه ی دکتر اعلمی آل آقا با فرتاک نیوز    

صفحه ۲

دانشــجویی  بســیج  بــا  چطــور 
بگیــرم؟ ارتبــاط  رازی  دانشــگاه 

@basij_razi

@bas i j . raz i

ه ویژه
روند

  پ

دانشگاه یا َشرِّ َوسَواِس الَخنَّاس
کنکاش پیرامون خوابگاه شهید اشرفی)ره(

که  بفهمد  پدری  می شود  مگر 
است  کسی  اتاقی  هم  فرزندش 
اشتباه  زندان  با  را  خوابگاه  که 
گرفته، کار و هزار چیز مهمش را 
ناامن  و  ناآرام  مکان  تا  نکند  ول 
و  آسایش  مکان  به  را  فرزندش 

امن تبدیل کند؟ 
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اخیرا مصاحبه ای نیم ساعته از جناب دکتر اعلمی 
فضای  در  رازی  دانشگاه  محترم  ریاست  آل آقا، 
که  است  شدن  دست  به  دست  حال  در  مجازی 
جهت صرفه جویی در زمان دانشجویان که ارزش 
از  برابری می کند، خالصه ای  با طال  برایشان  زمان 

مصاحبه را در زیر آورده ایم:

مجری بشاش: دانشگاه چند تا دانشجو داره؟ )از 
اون دسته سواالت ویکی پدیایی که با یه سرچ ساده 

میشه فهمیدش!(
ریاست محترم: 1۲هزارتا

مجری بشاش: بزرگ ترین چالش یک دانشجو در 
دانشگاه رازی چی می تونه باشه؟

برای  ما  توسط  وسایل  خریدن  محترم:  ریاست 
ِمن  خود  محکم  دالیل  از  یکی  )اصال  دانشگاه! 
انتخاب دانشگاه همین بوده که کدوم رئیس  برای 
دغدغهَ ی  بیشتر  ایران،  نقاط  اقصی  در  دانشگاهی 
برای  رو  جا  همون  من  تا  داشته  وسایل  خرید 

تحصیلم انتخاب کنم.(

مجری بشاش: به طور مرتب به دانشکده ها سر 
می زنید؟

ریاست محترم: آره همش تو دانشکده ها هستیم! 
)و آره ما هم هی ایشون رو تو دانشکده ها می بینیم!(

مجری بشاش: اگر دانشجویی بخواد مشکلشو به 
شما بگه می تونه؟

استثنائا خیلی  رو  )این سوال  نه  ریاست محترم: 
ممنونیم  دادند!  پاسخ  صحیح  و  پرمغز  و  دقیق 

ازشما!(

که  گفت  خنده  با  رو  )چرا  چرا؟  بشاش:  مجری 

به همین قلم قسم نفهمیدم چرا خندید و به چی 
خندید!(

ریاست محترم: چون وقت ندارم )گویا دانشگاهی 
که فلسفه ی وجودیش وجود خود دانشجو و رشد 
از  غیر  دیگه ای  کارهای  درگیر  باید  بوده،  اونها 

دانشجوش باشه.(

دکتر  ِدانشگاه  گیر  تصمیم  میگن  بشاش:  مجری 
سلیمیه راسته؟ )و باز خندید!      (

ریاست محترم: ایشون )دکتر سلیمی منظورشون 
یاد  بی ربط!  )خیلی  هستند!  مظلوم  خیلی  هست( 

دختر مظلوم و میلیاردر وزیر افتادم(

مجری بشاش: تا حاال فشار سیاسی در انتصابات 
مسئولین داشتید؟

ریاست محترم: نه )همین رو فرمودند! تازه نه رو 
این قدر قاطع و  نَع!  با عین گفتند؛ یعنی فرمودند: 

محکم(

مجری بشاش: جوان گرایی داشتید؟
ریاست محترم: خود من ظاهرم این جوریه وگرنه 

جوونم! 

مجری بشاش: درصد بگید؟) و باز خندید این        (
ریاست محترم: درصد ِ خیلی باال!

مجری بشاش: وضعیت دانشگاه چطوره؟
ریاست محترم: خیلی خوبه )با خوشحالی جواب 

می دهد!(

باز  )و  کنم!  می  عرض  جدی  بشاش:  مجری 
باحال  ی  نشانه  به  را  راستش  دست  و  می خندد 
بودن بر روی ران ِ چپ ِ ریاست محترم می کوباند!(

ریاست محترم: گفتم خوبه دیگه، گیر نده!

مجری بشاش: میگن غذا سلف بده راست میگن؟
ریاست محترم: بلند شید بیاید بخورید! )جان؟!(

این  )در  سلف؟  تو  هست  قاشق  بشاش:  مجری 
اصطالح خنده  به  نکات  ذکر یک سری  از  قسمت 

دار مطروحه توسط مجری صرف نظر شد(
دانشجویان  رفاه  فکر  به  ما  دانشگاه:  ریاست 
هستیم، روز و شب! بله قاشق هم داریم! من خودم 
بود)  عالی  غذاش  و  بودم  پیش سلف  هفته  همین 
همراه  به  ریاست  هروقت  تصادفا  ازاینکه  بگذریم 
و  بود  جوجه  غذا  آمدند،  سلف  به  حشم  و  خدم 
تصادفی تر از اون جوجه این بود که در همان یک 
حتی  و  نوشابه  حتی  و  چنگال  حتی  و  قاشق  روز 
روی  دیگه هم  و خیلی چیزهای  کاغذی  دستمال 

میز یافت می شود!(

مجری بشاش: تو دانشگاه اعتراضی دارید؟ )خدا 
رو شکر این یک بار رو نخندید.(

ریاست دانشگاه: نه هیچی نداریم!!! )کاش امکانش 
فقط  و  ِفقط  اعتراضات  از  تاریخچه ای  یه  که  بود 
اما  می نوشتم،  پرانتز  همین  بین  رو  پیش  یکسال 
نشریه  در  می تونم  که  کلماتی  تعداد  که  افسوس 

بنویسم محدود هست.(

از بیست نمره  مجری بشاش: ریاست به خودش 
چه نمره ای میده؟

بار  این دومین  )و  ِده خوبه؟  زیر  ریاست محترم: 
بود که جوابی دقیق و پر مغز و درست از ریاست 

شنیدیم(
چرا  دیه  برو  مردودی  اَگه  خو  بشاش:  مجری 
که  کلماتی  همون  کردم  سعی  )الف:  واستادی؟ 

بنویسم.  عینا  رو  آورده شد  دهان  به  مجری  توسط 
ب: در اینجا خنده مجری دیگه به قهقه تبدیل شد! 
و به این خاطر که ریاست، نمره مردودی به خودش 
میده، البد توقع این بود که ما هم باید مثل آقای 

مجری بخندیم!(

مجری شاداب: نه جدی چه نمره ای میدی؟!
به  می خوای  راستشو  که  حاال  محترم:  ریاست 
خودم نزدیکای بیست میدم )فهوای کالم این بود.(

مجری بشاش: نه بابا چه قدر خوب! )و همین طور 
قهقه اش بلند و بلندتر می شد!(

ریاست دانشگاه: آره بابا، آخه خیلی رشد داشتیم 
تو این پنج شیش ساله )پنج شش سال منظورشان 
این ور  به   9۲ از  که  بود  خودشان  ریاست  دوره ی 
تکمیل  را  بیست شان  نمره ی  گمانم  به  و  هست 

کردند.(

می کنن!  نقد  چرا  شما  منتقدای  بشاش:  مجری 
)جوابش درحقیقت باید این می بود که چون خیلی 
اشکاالت مشاهده می کنند و دلسوز دانشگاه هستند 

نقد می کنند اما این نبود!(
ریاست محترم: نقد می کنن چون نمی دونن چرا 
نقد می کنن! )فکر کنم وخامت سوال طوری بود که 

همین جواب رو می طلبید!(

رسانه  فضای  توی  رو  ما  هوای  محترم:  ریاست 
داشته باشید؛ چون ما رو خیلی نقد می کنن!
مجری بشاش: اکیه بابا! خیالت تخت ِتخت!

حدود یک ماه قبل، خبری را دیدم که توجه ام 
را به خودش جلب کرد: دستگیری دانشمند ایرانی 
در آمریکا. دکتر مسعود سلیمانی، جزو یک درصد 
هماتولوژی  تمام  استاد  و  جهان  برتر  دانشمندان 
 15 حدود  تالیف  دارای  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
انجام  المللی، به دلیل  کتاب و 550 مقاله ی بین 
  FBI توسط  آمریکا  خاک  در  علمی  تحقیقات 

بازداشت شد. 
ایشان که عضو انجمن سلول های بنیادی اروپا 
است، نزدیک به یک سال قبل برای انجام پروژه ای 
در مؤسسه آمریکایی به نام»مایو کلینیک«، یکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  مراکز  معتبرترین  از 
جهان،که همکاری زیادی با آن ها داشته، به آمریکا 
دور زدن  و  بهانه ی جاسوسی  به  اما  سفر می کند 
از مهر ماه  و  تحریم های کشور دستگیر می شود 
سال گذشته تاکنون در زندان به سر می برد. مادر 
ایشان نیز با شنیدن خبر به کما رفته و حدود یک 
ماه قبل پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد. در 
به  ای  نامه  تهران،  دانشگاه  اساتید  رابطه،  همین 
محمد جواد ظریف جهت آزادی ایشان زده و این 

موضوع را مطالبه کرده اند. 
در بخش هایی از این نامه آمده است:

هسته ای  دانشمندان  روزی  که  بزرگ  شیطان 
زمینه  در  بنیادین  تحقیقات  انجام  بهانه  به  را  ما 
هسته ای به شهادت رساند، اینک رسماً دانشمندی 
نوین  انحصار علوم  دانستن و شکستن  به جرِم  را 
بازداشت نموده است. از جناب عالی به عنوان رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می رود ضمن اتخاذ 
موضع فعاالنه و مطالبه گرانه در برابر شناعت ها و 
خباثت های آمریکا، نسبت به دادخواهی و مطالبه 
جدی از مجامع بین المللی و استفاده از دیپلماسی 
جنایت ها  این  روشنگری  جهت  فعال  عمومی 
همه  از  هم چنین  نمایید.  اقدام  ایران  ملت  علیه 
ایرانی دارند  اندیشمندانی که دل در گرو ایران و 

با  مرتجعانه  برخوردهای  به  نسبت  می رود  انتظار 
دانشمندان ایرانی سکوت نکنند؛ زیرا هدف آمریکا 
سوی  از  دانستن  و  دانش  و  علم  هرگونه  بایکوت 
دشمنان  است.  غیروابسته  و  مستقل  کشورهای 
ما که در برابر قدرت علمی جوانان و دانشمندان 
درصدد  شده اند،  حقارت  و  استیصال  دچار  ایرانی 
برآمده اند.  فیزیکی  حذف  و  علمی  ناامنی  ایجاد 
فرزندان  این  سلیمانی ها،  دکتر  نام  تاریخ،  اگرچه 
و  ملّی ترین  به عنوان  را  کبیر  خمینی  خلف 
و  کرد  خواهد  ثبت  زمانه  انسان های  بصیرترین 
سرزمینمان،  زینبی  مادران  پاک  دامن  از  البته 
تحریم،  علی رغم  که  شد  خواهند  زاده  فرزندانی 
هم  در  را  فناوری ها  و  علوم  پیچیده ترین  انحصار 

خواهند شکست.
مادر  با  بزرگ  تهران  دانشگاه های  استادان  ما 
که  می بندیم  عهد  عزیز  مسعود  دکتر  مظلوم 
دربند  فرزند  حقوق  استیفای  برای  را  تالشمان 

ایشان به کار خواهیم بست.
اکنون که بیش از یک سال از این واقعه گذشته 
ایشان  این سوال پیش می آید که وضعیت  است، 
به کجا خواهد کشید؟ با توجه به این که بیماری 
سندروم روده ی تحریک پذیر دارند و دارو به ایشان 
می گذارند؟  سر  پشت  را  مشکالتی  چه  نمی رسد، 
مدعیان حقوق بشر که برای جاسوسان و خائنانی 
چون جیسون رضاییان وکاووس سیدامامی گریبان 
پیشه  سکوت  باره  دراین  چرا  می دهند،  چاک 
کرده اند؟ چرا سلبریتی ای که با مرگ یک گربه به 
ماتم نشسته، ختم و سوم و چهلم می گیرد و شال 
عزا بر گردن می اندازد، برای یک انسان شریف خم 
به ابرو هم نمی آورد؟ آیا جان گربه اجل از جان 
انسان است؟ چرا اساتید دانشگاه رازی و مسئوالن 
واقعه  این  به  نسبت  واکنشی  گونه  هیچ  فرهنگی 
این ماجرا را  نداشته اند؟ و چرا رسانه های کشور 

همچون قتل خاشقچی در بوق و کرنا نکرده اند؟

همه چی آرومه! ما چه قدر خوشبختیم!
مصاحبه ی دکتر اعلمی آل آقا با فرتاک نیوز

تنهایی عشاق
شعر برگزیده مسابقه ی محیا
 با موضوع حماسه ی اربعین

 

#طنزیم
راه ارتباطی شما با محیا:

@:mahyagram

@:mahyagram
         09301901451 : پیامک

نظرتون روی چشم ما جا داره!

به میان جمع اسیران

 عربستانی رفتم.
خواسته همه شان #رفع_حصر بود.

#محمودصادقی_طور

*محمدحسین صادقی*

حافظ اگه زنده بود شعرش 
رو این جوری آپدیت می کرد:

سیاست روحانی تفسیر این دو 
حرف ست 

با دشمنان بخندیم ، دوستان برن 
جهنم!
*آدم*

 روزانه چند برابر تعداد 
توییت های ارتش فیک سعودی، 
زائر از مرز های عراق عبور می کنه

حاال شما از زیر پتو هشتگ بزنید، 
ما رکورد گینس جابه جا می کنیم.

*حاج فیدل*

 رئیسی گفته  دست مفسدا 
رو نه از مچ، بلکه از بازو قطع 

می کنیم.
دوستان مفسد از همین االن  

بزنید توکار واردات دست 
مصنوعی :(
*فطرس*

احمد فرهادی
علوم سیاسی

علی نیکخواه95
زیست شناسی
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در تاریخ ۲3شهریور ماه سال 1398، ستاد استقبال 
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی برنامه ریزی و هدف 
گذاری خود را جهت کمک به نو دانشجویان و رفع 
داد  انجام  را  دانشگاه  به  ورود  بدو  در  آنان  مشکالت 
همه  برای  استقبال  ستاد  مسئول  تعیین  از  پس  و 
دانشکده ها )خواهران و برادران مجزای از هم(، رسما 

برنامه اجرایی را آغاز نمود.
 ابتدای طرح، سازماندهی نیروهای موجه و دلسوز 
و دغدغه مند در زمینه کمک به نو دانشجویان انجام 
برپایی غرفه های استقبال و فضا  امر،  این  از  و پس 
انجام  محرم  ایام  با  بودن  مصادف  تناسب  به  سازی 
نشریه  دانشجویان، طراحی  نو  از  نیاز سنجی  با  شد. 
محیا و توضیح فضای کرمانشاه به همراه چند خاطره 

دانشجویی و ... در محتوای نشریه صورت گرفت. 
های  ساختمان  به  سریع تر  دسترسی  جهت 
و  کوثر  خوابگاه های  دانشکده ها،  دانشگاه،  مختلف 
کامل  نقشه ی  تهیه ی  و  طراحی  اشرفی)ره(،  شهید 
دانشگاه به همت بسیجیان دانشجوی رشته معماری 
رفت  پر  و  مهم  های  قسمت  در   و  انجام  عمران  و 
اجرایی  کار های  بطن  در  شد.  نصب  دانشگاه  آمد  و 

با  به مصاحبه  دانشجویی،  بسیج  تیم رسانه ی  ستاد، 
والدین و نودانشجویان همت گمارد و مسئولین ستاد 
گروه  هر  درسی  برنامه  تهیه ی  به  اقدام  دانشکده ها، 
درسی به تناسب دانشکده و توضیح و مشاوره درسی 

به آن ها کردند. 
ستاد  مسئولین  استقبال،  ستاد  روند  ادامه ی  در 
و  مشاوره  و  همراهی  به  خوابگاه ها  و  دانشکده ها 
و  دانشکده ها  فضای  با  جدیدالورودی ها  کردن  آشنا 

خوابگاه ها اقدام نمودند.
در خوابگاه شهید اشرفی)ره(، موکبی تحت عنوان 
ریحانه النبی به همت هیئت محبان اهل بیت و بسیج 
و  پاتوق گرم  دانشجویان، یک  تا  برپا گشت  خوابگاه 
حسینی وار را در فضای خوابگاه تجربه کرده، از حس 
آیند.  بیرون  از خانواده  اول جدایی  تنهایی روز های 
ترویج  با هدف  کتابی  نمایشگاه  نیز،  موکب  کنار  در 

فرهنگ کتاب خوانی برپا گشت.
به  به همراه همیاران ستاد،  مسئول ستاد خوابگاه 
انجام فرایند اتاق دهی و ثبت نام در خوابگاه شهید 
اشرفی)ره( پرداختند و در کنار این اقدام، با همفکری 
و ایده مسئولین ستاد، محل اسکان والدین و همراهان 
دانشجو به تفکیک زن و مرد در حسینیه ی خوابگاه و 

مسجد دانشگاه فراهم گشت.

سو قصد به جان استاد دانشگاه
ماجرای زندانی شدن دکتر سلیمانی

  پرونده ویژه

چه دردی بود با دوری که درجان و دلم افتاد 
شنیدم ازعلمداری که از دستش علم افتاد

شنیدم سربریدن را، شنیدم قد خمیدن را
شنیدم تشنه بودی تو بر این ابیات نم افتاد

نبودم جزء زوارت، ندیدم مرز مهران را
نبودم در حرم ها من که پایم از قدم افتاد

عجب سخت است تنهایی همه عشاق پیش تو
گناهم چیست موالجان که نامم از قلم افتاد

خدا قسمت کند آقا شوم قربان طفالنت
بمیرم پیش طفلی که به پاهایش ورم افتاد

خدا قسمت کند آقا قبولش می کنی از من
همین ابیات ناقابل که پایانش به غم افتاد


