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هیئت، دانشگاه شهدا
 » صفحه2«

 شعر به رنگ خون
 » صفحه4«

17 تلنگر

دانشجو موذن جامعه
 » صفحه4«

رویدادهای تلنگر

صحیفه خوانی تلنگر

امام خمینی )ره(
کوششی برای اعتالی کشور

امروز که کشور از استقالل شایسته برخوردار است و قید و بند غرب و شرق و غربزدگان 

و شرقزدگان از کشور و دانشگاه گسسته شده است، جوانان عزیز دانشگاهی هرچه 

بیشتر در کسب علوم و فنون در اعتالی کشور معظم خود کوشش نمایند؛ و از نفوذ عناصر 

صحیفه امام ، جلد 18 ،  صفحه 84منحرف و وابسته به چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند.

جنبش دانشجویی در آیینه تاریخ 
» صفحه3«
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فطرت  به  منتهی  است  حرکتی  هیئت،  
انسانیت  احساس  و  عقل  بعد  دو  که  آدمیت 
به  شعور  و  شور  قالب  در  و  رفته  نشانه  را 
را  هیئتی  فرد  پرتاب  سکوی  یک  مثابه 
به  وصل  می نشاند..  *وصل*  وادی   در 
خویشتن.. وصل به اصل و سرچشمه خویش...

هایی  سیاره  و  ها  ستاره  تجمع  محل  هیئت 
زیر  در  مختلف،  عقاید  و  ها  نگرش  با  است 
حسین*  *لوای  نام   به  هدفی  واحد  لوای 
گمشده  کردن  پیدا  هدفش  که  السالم  علیه 
است آزادی  و   عدالت  یعنی  بشریت 

شهدایی  شهداست..  دانشگاه  هیئت 
تا  نمانید  و  بمانید  تا  بروید  درِس  که 
خود  ی  پیشه  و  آموخته  را  بمیرید 
شدند... وصل  خویش  اصل  به  و  ساختند 

و   دنیا  این  در  عزت  ماندند...  واقعا  آری... 
است  پاداشی  آخرت  در  شدن  خدا  مرزوق 
در مقابل شاگرد ممتاز بودنشان در هیئت ...

هاست...  حججی  شهید   پرورشگاه  هیئت 
خانی  قربان  مجید  شهید  پرورشگاه 
اهلل  سالم  زینب  حضرت  عشق  که  هاست 
خالکوبی  و  مسلکی  لوتی  از  را  او  علیها 
و  رسانده  خودشناسی  به  و  کنده   هایش 
بود  پاداشی  حرم   مدافعان  حر  نهایت  در 
وی... بودن  تالشگر  دانشجوی  برابر  در 

هایی  انسان  دهنده  پرورش  باید  ها  هیئت 
و  نرم  و  برابردشمن  در  خاصم  باشند 
جاست  واین  مظلوم..  برابر  در  پرور  آغوش 
علی  امیرالمومنین  حضرت  سخن  که 
می  که  می نمایاند   چهره  السالم  علیه 

فرمایند:کونوا للظالم خصما، و للمظلوم عونا
ها  گریه  و  ها  هیئت  می گویند 
افسردگی  اش  ثمره  که  است  عاملی 
اساس!! و  پایه  بی  چقد  است... 

در هیئت ها اشک نعمتی است که با هبوطش 
نْفسی را  ارمغان می آورد و  به  را  صعودی 
که تخطی کرده  پیشنهاد به برگشت)توبه( 
بندی*  و  قید  هر  *از  آزادی  و   می دهد 
به  می کند  ُکند  را  انسان   تکامل  سیر  که 
ریختن  اشک  پس  در  آورد...  می  ارمغان 
برای مظلومیت  قتیل العبرات، سرخوشی، 
شادابی و نشاط است.. در پایان بزرگترین 
نعمت یعنی اشکی که عطا کننده شادی و 
خوشی و آزادی است را برایتان آرزومندم... 

هیئت دانشگاه شهدا...

هیئت ، دانشگاه شهدا

کارشناسی علوم اجتماعیحجت حاجی زاده

کارگروه رسانه
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جنبش دانشجویی در آیینه تاریخ

از  که  سال   ۶۰ این  در  دانشجویی  جنبش 
بسیاری  های  نشیب  و  فراز  میگذرد  عمرش 
با  که  است.فعالیت هایی  بوده  شاهد  را 
از سوی  اجتماعی و سیاسی  تغییرات  هدف 
از  می توان  را  می گرفته  صورت  دانشجویان 
تاسیس مدارس عالی جدید در  همان دوره 
دانشجویان  کرد.  مشاهده  حدودی  تا  ایران 
فالحت  و  سیاسی  دارالفنون،  عالی  مدارس 
مظفرالدین  و  شاه  ناصرالدین  دوره  در  که 
حرکت های  در  شدند  تاسیس  قاجار  شاه 
مشروطه خواهان چون تحصن و مقاله نویسی 
و سخنرانی شرکت می کردند. آنها هماهنگ 
با جریان رود زمان، دالیل عقب ماندگی ایران 
را برمی شمردند و راه ترقی را تعلیم و تربیت 
دانشجویی  تحوالت  می دانستند.مهم ترین 
تهران  دانشگاه  تاسیس  از  بعد  سال های  به 
مدرنیزه  با هدف  تهران  دانشگاه  برمی گردد. 
کردن کشور در ۲۴ اسفند ۱۳۱۳ به دست 
نخست  سال  هفت  شد.  افتتاح  شاه  رضا 
تاسیس دانشگاه تهران در دوره یکه ساالری 
رضا شاه بود که فعالیت های کنترل نشده را 
اعتراض های  بیشتر  نتیجه،  در  برنمی  تافت. 

به  مربوط  مسائل  با  رابطه  در  دانشجویی 
بهبود وضعیت تحصیلی و زندگی آنان بود. 
دانشجویان در نبود فضایی آزاد در دانشگاه، 
از  خارج  در  را  اجتماعی شان  فعالیت های 
می توان  اینجا  در  می دادند.  انجام  دانشگاه 
مارکسیست  روشنفکران  نفر   ۵۳ گروه  به 
شدند.  دستگیر   ۱۳۱۶ در  که  کرد  اشاره 
۴۸ تن از آنان یک سال بعد محاکمه شدند 
تبعید  با  بودند.  دانشجو  نفرشان   ۱۳ و 
سیاسی  فضای   ۱۳۲۰ سال  در  شاه  رضا 
های  جنبش  و  توده  حزب  و  شد  آزادتر 
دانشجویی  پا گرفت.این مسئله را میتوان 
دانست. دانشجویی  جنبش  رسمی  آغاز 

ایران،  تاریخ  پژوهشگر  آبراهامیان،  یرواند 
به نقل از مهدی بازرگان، نخستین دانشیار 
نوشته  تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده 
که  بود  گونه ای  به  توده  حزب  نفوذ  که 
چیزی  نداشتند  جرأت  دانشگاه  مسئوالن 
هم  دولتی  هر  نفوذ  این  دلیل  به  بگویند. 
محدود  را  سیاسی  آزادی  می خواست  که 
دانشجویان  سخت  رودررویی  با  کند 
مشکوک  نافرجام  قصد  سو  می شد.  مواجه 

 ۱۳۲۷ بهمن  در  شاه  محمدرضا  جان  به 
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  برابر  در 
برای  ای  بهانه  به  مبدل  و  برگشت  ورق 
گشت. دانشجویی  های  جنبش  سرکوب 

با قدرت گیری محمد مصدق در ۱۳۳۰ به 
دانشجویانی  دیگر  بار  وزیر  عنوان نخست 
اجتماعی  عدالت  برقراری  خواستار  که 
کردن  ملی  جنبش  شدند.  فعال  بودند 
انگیزه  نیرو و  نفت به جنبش دانشجویان 
می بخشید. بسیاری از آنان طرفدار جبهه 
برای  توده  حزب  آرای  و  مصدق  ملی 
نشان  برای  آنها  بودند.  اجتماعی  عدالت 
تظاهرات  در  جمله  از  حمایتشان  دادن 
حزب  و  مصدق  نفع  به  نشریات  پخش  و 
مصدق  سرنگونی  می کردند.  شرکت  توده 
خشم   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس 
اوج  که  داشت  دنبال  به  را  دانشجویان 
آن به واقعه ۱۶ آذر انجامید.روابط دولت 
ایران با دو حامی کودتا انگلیس و آمریکا 
نیکسون،  ریچارد  بود.  شده  نزدیکتر 
ایران  به  آمریکا،  جمهور  رئیس  معاون 
همراه  به  موضوع  این  بود.  شده  دعوت 
ارتباط  برقراری  برای  ایران  قصد  اعالم 
مجدد با بریتانیا که در جنبش ملی شدن 
باعث  بود،  حمله  اصلی  هدف  ایران  نفت 
دانشگاه  در  جمله  از  ناراحتی  و  خشم 
تهران شده بود. در روز ۱۶ آذر نیروهای 
آنها  به  آنکه یک دانشجو  بهانه  به  نظامی 
شدند   فنی  دانشکده  وارد  کرده  توهین 
کالس ها  تعطیل  به  مجبور  را  استادان  و 
سرسرای  در  دانشجویان  کردن  جمع  و 
شعار  اولین  از  پس  کردند.  دانشکده 
مصدق  نفع  به  و  کودتا  علیه  دانشجویی 
نتیجه  در  که  گشودند  آتش  سربازان 
کشته  بالفاصله  بزرگ نیا  مصطفی  آن 
شریعت  مهدی  دیگر  دانشجوی  دو  شد. 
رضوی و احمد قندچی در راه بیمارستان 
و  دستگیر  دانشجو  چندین  درگذشتند. 
اینکه  تا  شدند  شکنجه  و  برده  زندان  به 
را  دولت  دانشجویی  وسیع  اعتصاب های 
مجبور به آزادی آن ها کرد. چند روز بعد 
دانشگاه  در  افتخاری  دکترای  نیکسون 
تهران گرفت؛ جایی که سه دانشجو کشته 
شده بودند. این خاطره جمعی از ۱۶ آذر 
باقی  اذهان  در  دهه  شش  به  نزدیک 
بود  بهمن  انقالب  از  پس  آذر   ۱۶ ماند. 
که به طور رسمی روز دانشجو نام گرفت.

کارشناسی علوم تربیتیشاهین کیارش پور
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مدیرمسئول و سردبیر: محمدامین شیخی
مدیـراجرایی: فرهاد پادیر   طـراح: امیرحسین خوشرو  

هیئت تحریریه:  پارسا امینی راد،  شاهین کیارش پور، حجت حاجی زاده 
محمدحسین جداخانلو  

کارگروه رسانه: زهرا حیدری، مهران شفاعتی 
 ویراسـتاران: مجتبی بندرز،  علی کاظمی

 روابـط عمومی: امیر کریمی، رقیه مدیرروستا

از فکه تا فتح المبین، از کرخه تا کارون
اینجا پر است از قصه های لیلی و مجنون 

جایی که ذاِت خاک ها بوی خدا دارد
خاکی که گویی هست از خونِ خدا گلگون

مرداِن لبریز از شجاعت، سادگی، ایمان
قارون روشِن  روزهای  کرده  ویرانه 

بودند قدم  ثابت  راهشان  در  و  دلداده 
ماندند پای عاشقی با قطره های خون

باید که ما شاگرد درس معرفت باشیم
خارج شویم از سای شیطاِن پر افسون 

ای کاش ما هم عاقبت در راهشان بودیم 
گمناِم گمنام و غریق ِ عشق بی قانون

از مخاطبان عزیز نشریه تلنگر 
دعوت می شود تا نظرات ، 

انتقادات و پیشنهادات خود را 
از طریق پیامرسان تلگرام به 

آی دی :

ارسال نمایند
@Talangor_phf

پایگاه اطالع رسانی
@Basij_phf

دعوت به همکاری ماهنامه فرهنگی - سیاسی بسیج دانشجویی پردیس حکیم فردوسی البرز

» صداي رگبار مسلسل در گوشم طنین می 
را  بدنم  از رگبار  بعد  اندازد، سکوت موحش 
می لرزاند آه بلند و ناله جان گداز مجروحان 
میشنوم.  دردناک،  این سکوت  میان  در   ، را 
دانشکده فنِی خون آلود را، در آن روز و روزهاي 
بعد ، به رأي العین می بینم. آن روز، ساکت 
تریِن روزها بود. چون شواهد و آثار، احتمال 
وقوع حادثه اي را نشان می داد، دانشجویان 
هیچ  به  که  بودند  هوشیار  و  آرام  اندازه  بی 
ندهند.  کودتاچیان  دست  به  اي  بهانه  وجه 
پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟ 
بزرگ  ما،  بهترین دوستان  از  نفر  چطور سه 
رسیدند.«  شهادت  به  رضوي  و  قندچی  نیا، 
قرارگرفته  آن  در  که  ایامی  و  هفته  این 
کشورمان  تاریخ  از  مهمی  بخش  یادآور  ایم 
را  کشیدن  نفس  ما  به  که  .روزهایی  است 
استوار  هایمان  گام  شد  باعث  و  آموخت 
. نشویم  فراموشی  و  خاموشی  دچار  و  شود 

شرایط  در  دوره  آن  دانشجویان  راستی  به 
سختی که رژیم وقت به وجود آورده بود چه 
با جامعه  دانشجویی  رابطه ي جنبش  خوب 
وقت  در  و  بودند  کرده  درک  را  خویش  ي 
اما در  دادند.  انجام  را  اقدامات الزم  مناسب 
عصر حاضر پس از گذشت سالیان طوالنی از 
آن واقعه رسالت و وظیفه ي دانشجو و جریان 
دانشجویی چیست ؟ آیا صرفاً با مراسم ها و 
روز  گرامیداشت  خصوص  در  هایی  برنامه 

توانیم  می   ، دست  این  از  مسائلی  و  دانشجو 
خود را یک دانشجوي دغدغه مند تصور کنیم 
بهشتی  شهید  که  همچنان   ... نه  مسلماً  ؟ 
است  جامعه  مؤذن  »دانشجو  کردند:  بیان 
شود«  می  قضا  ملت  نماز  بماند  خواب  اگر   ،
اما متأسفانه براي خیلی از دانشجویان جریان 
دانشجویی صرفاً در تحصیل و زندگی روزمره 
حیاتی  نکته  این  ذکر  است.  شده  خالصه 
پس  دانشجویی  فعالیت های  جنس  که  است 
تغییراتی   ۱۳۳۲ سال  به  نسبت  انقالب  از 
کرده  پیدا  امام  تفکر  و  انقالب  جنس  از 
دارد. دوش  به  را  انقالب  سنگین  بار  و  بود 

ایران  ملت  رهبري  معظم  مقام  منویات  طبق 
همه   ، پیشرفت  این  که  کند  پیشرفت  باید 
 ، فناوري  و  علم  در  پیشرفت   . است  جانبه 
اخالق  پیشرفت در   ، ملی  اقتدار  در  پیشرفت 
درواقع  و...  امنیت  در  پیشرفت   ، معنویات  و 
عدالت زمانی مفهوم درستی پیدا می کند که 
همراه با پیشرفت باشد. گرچه می دانیم یکی 
از علل ناکارآمدي در رسیدن به اهداف انقالب 
ي  مساله  همین  کشور  مطلوب  اداره شدن  و 
بی اعتنایی یا کم اعتنایی به عدالت است اما 
اشرافی  و  فساد  با  مبارزه  صرفاً  عدالت  این 
گري نیست . بلکه باید ساختارهایی در کشور 
ریشه  عدالتی  بی  مشکالت  که  بگیرد  شکل 
با  مبارزه  و  نظارت  درگیر  اینقدر  و  شود  کن 
چنین ناهنجاري هایی نباشیم. در عصري که 
مقام معظم رهبري در دهه ي  فرموده ي  به 
عدالت و پیشرفت قرارگرفته ایم چه وظیفه ي 
خطیري بر دوش دانشجو قرار دارد ؟ بهتر است 
با تأمل در سخنان رهبر انقالب به این پرسش 
دانشجوئی  هاي  دهیم: »تشکل  پاسخ  بنیادي 
 . نکنند  گم  را  هایشان  هدف  باشند  مواظب 
هدف هاي اصلی تشکل هاي دانشجوئی همان 
چیزهایی است که بر روي ، طاق بلند جنبش 
استکبار،  با  ضدیت  شده  نوشته  دانشجوئی 
کمک به پیشرفت کشور و کمک به اتحاد ملی«

کارشناسی علوم تربیتیپارسا امینی رادکارشناسی علوم تربیتیمحمدحسین جداخانلو

به رنگ خون

دانشجو موذن جامعه


