
 

  بیانیو جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه خواجو نصیرالدین طوسی بو مناسبت آغاز سال تحصیلی
یؿًع اًگ اًگیؿًع؛ ظیکتاتْؼُا، نماّت ؼا تؽ هی ظیکتاتْؼُا، تؽظگی ؼا تؽ هی  اًگیؿًع؛ ظلن ؼا تؽ هی  "ظیکتاتْؼُا،

اًگیؿًع؛ پف تؽ هاقت تا تا آنٌایی، توؽکؿ ّ  ظیکتاتْؼُا زوالت ؼا تؽ هی  اًگیؿتؽ اؾ ُوَ ایٌکَ، ّ ًفؽت

ی گكتؽظٍ ّ ُوَ خاًثَ ضْظ  ُا، تَ تؽقاضتي ُْیت ًاب ظاًهگاٍ ّ ظاًهگاُیاى ّ اظاهَ ُدوَ قاؾهاًعُی فؼالیت

  ػلیَ ظقتگاٍ قؽکْب اظاهَ ظُین."

 نْظ...  ایكتاظٍ هثلَ هی  آًچَ ایي ؼّؾُا،  کٌین ّ تَ ًام نؽافت اًكاًی؛ تَ ًام آؾاظی آغاؾ هی

  کٌین؛ تا تغُی ظؼ گلْ ّ ضؽّنی ظؼ قاللَ ّخْظهاى آغاؾ هی  ؼفتَ، ُای اؾ پیم هِؽ اهكال ؼا ًیؿ ُوچْى قال

  خْؼ ؾهاًَ این؛ کَ ها،ضْؼظگاى  ؾضن  کَ ها،  این؛ پیواًاى آؾاظهؽظاى ّ آؾاظؾًاى ایي ضاک تَ ضْى کهیعٍ کَ ها، ُن

 ُای ظیؽّؾ ّ ایكتاظٍ تؽ آؼهاى ُای ظیؽّؾ ّ اهؽّؾین...  ًكالى خْاًَ ُن

 تانع...  آغاؾی ظّتاؼٍ تؽ کاتْـ ظقتگاٍ قؽکْب ًیؿ هی  ّ ایي آغاؾ،

  ُا، تؼمیة  ُا،  تا توام ظقتگیؽی  ُا ّ تاالضى ِی ظّقال گػنتَ، ضْظکاهگاى ّ هتسدؽیي ظؼ ِْل ایي قال

کاؼ  ُای اختواػی تَ زػف ّ کٌتؽل تواهی خٌثم  توام ظؽفیت ضْظ ؼا ظؼخِت قؽکْب،  ُا ّ تِعیعُا،َ نکٌد

ُای  ًاتكاهاًی ّ قؽظؼگوی التعاؼگؽایاى ظؼتواهی ػؽيَ  آیع، تكتَ اقت؛ اگؽچَ ظؼایي تیي، آًچَ تَ چهن هی

 الوللی اقت.  هٌطمَ ای ّ تیي  هلی،

ُای قیاقی، التًاظی، فؽٌُگی، اختواػی ّ  ُای ًاظؼقت ّ قطسی قؽاى زاکویت ظؼ تواهی ػؽيَ قیاقت

 ؾًع.  ُؽظم تَ گكتؽل ػفًْت ایي پیکؽٍ ظؼزال تالنی ظاهي هی  زتی ًظاهی،

فؿًّی  اخؽای ِؽذ ُایی چْى اهٌیت اختواػی، هماتلَ تا اؼاغل ّ اّتال ّ ِؽذ ػفاف ّ زداب؛ اػوال ؼّتَ

ُا تؽتواهی زاَؽاى ّ ًاظؽاى ػؽيَ ٌُؽ ّفؽٌُگ؛ تثثیت ّ  قاًكْؼ ّ تهعیع فهاؼُا ّ هسعّظیت هویؿی،

ُای زکْهتی ّ  اهٌیتی ظؼ ؼأـ ُیأت ّؾیؽاى ّ قایؽ ًِاظُا ّ اؼگاى -اقتوؽاؼ زُْؼ ًیؽُّای ًظاهی

تٌِا هطتًؽی اؾ ُای قیاقی ظاضلی ّ ضاؼخی،  ُای التًاظی ًظام تا تسؽاى اختواػی؛ ّ ظؼ آضؽ، تاللی قیاقت

آّؼ افؿایم فهاؼُا، ًؿّل قطر هؼیهتی،  هدوْػَ خٌایات قؽیالی ّ ضاهْل ایي ضْظکاهگاى اقت؛ کَ پیام

گؽی، ِالق، لتل، تداّؾ، فكاظ،  فؽٌُگی ّ اختواػی هؽظم ّ تَ ظًثال آى، ؼنع آهاؼ تؿُکاؼی، تکعی

تیي، کاؼگؽاى، ؾًاى، کْظکاى ّ تواهی ُای اختواػی اقت. ّ ظؼ ایي  ضْظفؽّنی ّ تٌؿل ظؼقطْذ تواهی ػؽيَ

ُكتٌع؛ چؽاکَ ایي، ظقتاّؼظ قَ ظَُ ظؼّؽ، « هسْؼ ػعالت»الهاؼ َؼیف هاًعٍ خاهؼَ، ضوْظگاى ایي هكیؽ 

ًظاهی ایؽاى اقت ّ ظؼ ایي تیي، يسي ظاًهگاٍ ًیؿ اؾ ًظؽ  -ضْظکاهگی ّ قؽکْب ظقتگاٍ ظیکتاتْؼی

 گیؽاى ّ هكتثعاى هًْى ًواًعٍ اقت.  هؼؽکَ

ُای  ّخْی پؽاتیک ظؼ آقتاًَ قال تسًیلی خعیع لؽاؼ ظاؼین ّ اؼتاتاى لعؼت ّ نْکت ًظاهی، ُؽ ظم ظؼ خكت

ای ظؼخِت تثثیت اقتثعاظ زاکوَ ضْظ ُكتٌع؛ تالل تؽای پاظگاًی کؽظى ظاًهگاٍ تا اِػوال  قؽکْتگؽاًَ تاؾٍ

ى ظاًهدْیی ککَ هغایؽ تا زمْق ظاؼ کؽظى فؼاال قاؾی ّ قتاؼٍ ُایی چْى اقتوؽاؼ ّ گكتؽل پؽًّعٍ قیاقت

ای هِلک تَ ؼنع قطر ػلوی ظاًهگاٍ ّاؼظ  ِْؼ لطغ، ظؼِْالًی هعت َؽتَ ظاًهدْیی ّ زمْق تهؽ اقت ّ تَ

ظؼپی ّ ضاؼج اؾ چاؼچْب ظاًهدْیاى تَ کویتَ اًُثاِی ّ ظفتؽ پیگیؽی ّؾاؼت  قاؾظ(، ازُاؼُای پی هی

نائثَ زؽاقت،  ت اؾ تسًیل؛ ظضالت ّ زُْؼ گكتؽظٍ ّ تیای تؼلیك ّ هسؽّهی اِالػات ؛ يعّؼ ازکام فلَ

نعٍ تیي زْؾٍ ّ   تاؾگی زْؾّیاى کهیثاق اضْت هٌؼمع ًوایٌعگی ؼُثؽی، ًِاظُای گًْاگْى چْى تكیح ّ تَ

ُای ػلوی ّ  ظاًهگاٍ ظؼ ؼاقتای اػوال ًفْغ ّ يالزعیع ُؽچَ تیهتؽ ؼّزاًیت يْؼی ظؼ تواهی ػؽيَ

ُا ّ  اِالػاتی ظؼ ؼأـ ظاًهگاٍ -اب اػُای قپاٍ پاقعاؼاى ّ قایؽ ًِاظُای اهٌیتیُا(؛ اًتً فؽٌُگی ظاًهگاٍ

اخؽای ِؽذ تؽکٌاؼی اقاتیع ظاًهگاٍ ّ خاقاؾی ػٌايؽ تكیدی ّ اهٌیتی تؽای کٌتؽل ّ اػوال ُؽچَ تیهتؽ 

ؼ تَ نواؼ ُای ؼًّع اَوسالل خؽیاى فکؽی فؼلی زاکن ظؼ کهْ کؽظى فاالًژیكن، اؾ قؽفًل ُا ّ پیاظٍ هسعّظیت

 آیع.  هی

ُا، هعیؽیت اقکاى  قاؾی ظاًهگاٍ تٌعی خٌكیتی، تْهی ُایی چْى قِویَ ُدْم هتسدؽیي تَ ظاًهگاٍ ظؼ لالة

کهع ّ ُوَ  ُای ظؼقی ًیؿ ضْظ ؼا تَ ؼش ُوگاى هی خٌكیتی کؽظى کالـ ظاًهدْیاى ّ ایي ؼّؾُا ًیؿ تا تک

آپاؼتایع خٌكی ّ قیكتواتیک ػلیَ ؾًاى ّ ًِاظیٌَ کؽظى گؽی،  ػعالتی، ًظاهی ُا، ًهاًگؽ گكتؽٍ ّقیغ تی ایي



ًام ّ ًهاى اًمالب فؽٌُگی  زمْلی هسٍ ظاًهدْیاى اقت؛ اهؽی کَ ظؼ ُّلَ آضؽ، ظؼيعظ اخؽایی کؽظى تی تی

ًؽم کظّم( ظؼ ؼاقتای تی ُْیت کؽظى ظاًهدْ ظؼ هؼٌای ّالؼی کلوَ ّ تثعیل ظاًهگاٍ تَ گْؼقتاى تفکؽ ّاًعیهَ 

 اقت. 

ُای قٌگیي ظؼتماتل تا ظیکتاتْؼی ، ظاًهدْ ّ ظؼّالغ لهؽ خْاى ّ آگاٍ خاهؼَ تْظٍ  َ ُوْاؼٍ یکی اؾ اُؽمچؽاک

ِْؼ  اقت؛ تٌاتؽایي تسْالت ظاًهدْیی تَ هثاتَ چٌیي اُؽم هماّهی ّ اثؽگػاؼِی آى تؽ تواهی خؽیاًات هولکتی، تَ

 لطغ ُؿیٌَ گؿافی تؽ گؽظٍ هٌسْقیي ًظام اقت. 

تي آیٌعٍ ای ؼّني ّ تا ًگاُی تَ تاؼیص ّ قؽًْنت ُوَ ظیکتاتْؼُا آًچَ ظؼ ُّلَ ًطكت پیم تا ظؼ ًظؽ ظان

ػعالتی،  ؼّی هاقت، زفع ّ تثثیت ظقتاّؼظُای ظاًهدْیی اقت. ظاًهگاٍ اؾ ظیؽتاؾ پایگاُی ػلیَ ظیکتاتْؼی، تی

 تانع.  یاقی تْظٍ ّ هیق -ُای آگاُاًَ ّ تسْالت اختواػی ُا ّ ؼقتاضیؿ کٌم قتن خٌكی، قتن ػلیَ اللیت

گیؽی ّ تؽّؾ یک ُْیت ههتؽک تیي  اها الؾهَ تسمك ایي اهؽ، ّلْع یک کٌم خوؼی پایعاؼ ّ ظؼ ّالغ، نکل

گیؽی ّ اقتوؽاؼ چٌیي زف ُْیتی  ظاًهدْیاى اقت ّ ظؼ ایي تیي ها، تایع ظؼیاتین کَ چَ ػْاهلی هْخة نکل

گیؽظ. الثتَ تازعّظی لؽاؼگؽفتي ظؼ  ُؽ نؽایطی نکل ًوینْظ؛ چؽاکَ ایي ُْیت خوؼی ظؼ  هیاى ظاًهدْیاى هی

ِْؼ کَ ها ایي پیًْع ؼا ظؼ  ُواى  تؽای ایداظ چٌیي ُْیت ههتؽکی الؾم اقت؛  یک هكیؽ تاؼیطی ههتؽک،

 گؽ تْظین.  ًظاؼٍ ۸۸فدایؼی چْى کْی ظاًهگاٍ ّ اًتطاتات 

کٌع، ّخْظ ّ  یک ػولگؽایی اختواػی کوک هیتَ   اها آًچَ تیم اؾ ُؽچیؿ تَ تؽقاضتي چٌیي ُْیت ههتؽک هٌتح

ظٌُعٍ یک خوغ  ُای ػیٌی ّ غٌُی هتؼاؼٌ اقت؛ تؼاؼَی کَ ُؽگاٍ تؽای افؽاظ تهکیل ظؼک ّ نٌاضت هْلؼیت

 قاؾظ.  قاؾی یک کٌهگؽی فؼال ؼا فؽاُن هی ضاو پیم آیع، ؾهیٌَ

یی اقت چؽاکَ نٌاضت ّ کكة آگاُی ظاًهدْ -تْظٍ -ّ الؾهَ کكة ایي ظؼک ّ نِْظ، فمّ ّ فمّ، تواـ تا تعًَ 

ظلیك اؾ هطالثات يٌفی ّ ُوَ گیؽ ظاًهدْیاى، ؼُثؽی ایي هطالثات ّ ظؼًِایت ازیاء ّ تاؾقاؾی ظّتاؼٍ ّ 

 ُای اقتثعاظ قیكتواتیک.  ُای ظاًهدْیی، قعیكت ظؼ همثال تواهی هؼؽکَ گیؽی ُا ّ خْالى ظاظى تؽ تهکل ؾًعٍ

اًگیؿًع؛ ظیکتاتْؼُا، نماّت ؼا تؽ  ظیکتاتْؼُا، تؽظگی ؼا تؽ هی  اًگیؿًع؛ ظلن ؼا تؽ هی  آؼی؛ ظیکتاتْؼُا،

اًگیؿًع؛ پف تؽ هاقت تا تا آنٌایی، توؽکؿ  ظیکتاتْؼُا زوالت ؼا تؽ هی  اًگیؿتؽ اؾ ُوَ ایٌکَ، اًگیؿًع ّ ًفؽت هی

گكتؽظٍ ّ ُوَ خاًثَ ضْظ ی  ُا، تَ تؽقاضتي ُْیت ًاب ظاًهگاٍ ّ ظاًهگاُیاى ّ اظاهَ ُدوَ ّ قاؾهاًعُی فؼالیت

 ػلیَ ظقتگاٍ قؽکْب اظاهَ ظُین. 

قت تَ  قت؛ ظاًهگاٍ تثؽی اقتثعاظ ّ ضْظکاهگی ظاًهگاٍ ؾًعٍ اقت؛ ظاًهگاٍ گْؼقتاى قٌت ُای غلّ، تسدؽ،

ّ ایي اقت آى کالهی کَ   قت ظؼ تطي ُؽ زواقَ ؛ زمْلی؛ ّ ظاًهگاٍ، نکیثی ػعالتی، تثؼیٍ ّ تی ؼیهَ تی

 تْاًع کؽظ...  َ تواهی ّيف هیقٌگؽ ها ؼا ت

ُای قؽکْب اًسًاؼِلثاى تا تَ اهؽّؾ،  ظاؼین کَ تواهی قیاقت ّقیلَ ها، ظاًهدْیاى آگاٍ ّ هتؼِع اػالم هی  تعیي

ُای اختواػی، يؽفاً ًهاًَ تؽـ قؽاى اؾ زُْؼ ّ ؼنع آگاُی  چَ ظؼ يسي ظاًهگاٍ ّ چَ ظؼ قایؽ ػؽيَ

ًْایی ػلیَ اقتثعاظ ؼا تؽپا کؽظٍ ّ تا  پؽچن اتساظ ّ ُن  ضاک کهْؼهاى،خای  قت اها ها ُوچٌاى ظؼ خای خوؼی

یاتی تَ تواهی هطالثات اًكاًی ّ تؽ زك ضْظ تؽ ػِعی کَ تا یاؼاى ظتكتاًی هاى تكتَ این پایثٌعین ّ تؽ زفع  ظقت

 ظقتاّؼظُای ظاًهگاٍ کْنا ضْاُین تْظ. 

 تایع ضاُههی تگؿیٌی  تْ هی

 ی ات اگؽ پیاه تَ خؿ ظؼّؽ

 تْاًع تْظ؛  ًوی

 اها اگؽ هداِل آى ُكت 

 کَ تَ آؾاظی 

 ای کٌی،  ًالَ

 فؽیاظ ظؼافکي 

 ات ؼا تَ تواهی  ّ خاى

  آى کي...  ِ پهتْاًَ ی پؽتاب

  هٌثغ :ظاًهدًْیْؾ 
 


