
 

 

 

 ویژه نامه بزرگداشت روز دانشجو 

آذر( 16)

 1400-1401سال تحصیلی  
 

 بیانات ریاست محترم دانشگاه 

 جناب آقای دکتر کی نژاد

در دیدار جمعی از دانشجویان در روز 

 1400دانشجو 

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 امام و اسالم شهدای پاک روان بر درود با

 به خدمتگزاران همه توفیق ، شهیدان

رهبری  معظم مقام بویژه مسلمین و اسالم

 . خواهانم متعال خداوند از را

 16خدا را شاکرم که توفیق پیدا کردیم در 

آذر امسال هم خدمت عزیزان باشیم تشکر 

گرامی می می کنم از برگزاری این جلسه و 

 1332داریم یاد شهدای دانشجو را از سال 

 تا به امروز.

که ما وارد دانشگاه شدیم سعی  46از سال  

ما بر این بود که در روز دانشجو به نوعی 

مشارکت خودمان را برای دانشگاه تبریز 

اعالم کنیم آن زمان با آن معیارهایی که بود 

سعی می کردیم دانشجویان را دور هم جمع 

م و برای دفاع از حق و حقیقت و حقوق کنی

دانشجویی نماینده تعیین کنیم . خب اساتید 

آن زمان مشکل داشتند و ما بدنبال طرح 

 15یا  14مشکالت بودیم. تا اینکه نهایتاً 

آذر ماه زمانی که من در منزل تنها بودم 

ساواک بدنبالم آمد و دستگیرم کرده و در باز 

دانشجویانی داشت ساواک ماندم. معموال 

که در دوره های قبل دستگیر می شدند از 

خود آنها یا پدرانشان تعهد می گیرفتند و یا 

 31با تهدید آزادشان می کردند  ولی اینبار 

روز ما را شکنجه کردند و دو ماه نیز در 

زندان ماندم.متوجه شدیم که رکورد دار 

 حضور در ساواک را داشته ایم.



نشجویی را نیز تجمع دا 1350در سال 

ترتیب دادیم اما خودم بنا بدالیلی حضور 

پیدا نکردم تجمع  تشکیل شد و بعد آمدند 

 سراغ ما .

سال های  بعد از انقالب نیز  همچنان از 

روز دانشجو غافل نبودیم و این روز را گرامی 

 داشته ایم..

سعی کرده ام این جلسات را در  69از سال 

م. باید این دانشگاه با دانشجویان برگزار کن

را خاطر نشان کرد که حضور دانشجویان در 

دانشگاه  مثل آب روانی است که همیشه 

زالل است و آلودگی ها را می تواند در 

 محیط دانشگاه از بین ببرد.

ولی در مقاطعی وضعیت متفاوت شد و االن 

هم متفاوت تر شده است . در یک مقطعی 

این روز تبدیل شده بود به روز محاکمه 

سئولین و انتقادهایی که سازنده نبودند. تا م

اینکه در دیداری که دانشجویان با مقام 

معظم رهبری داشتند ایشان رهنمودهایی 

فرمودند مبنی بر اینکه دانشجو موظف است 

آسیبها را بگوید و فرصت ها را هم غنیمت 

بشمارد و در راس همه اینها فراموش نکردن 

 جنایات امریکاست.

در آن زمان )رژیم طاغوت( برای اعتراض  

کشتار راه می انداختند و در ماه های آذر و 

آبان دانشجویانی که فعال فرهنگی یا ممتاز 

بودند و زیر بار حرف زور نمی رفتند تهدید 

می کردند و یا می گرفتند تا روز دانشجو  

تمام شود و اگر هم اتفاقات تلخی می افتاد 

بودیم باید جواب  حتی ما هم که در حبس

 پس می دادیم. 

من آنچه از خدا می خواهم ادامه راه 

شهید شدند و  32عزیزانی است که در سال 

 شهدایی که بعدا به آنها پیوستند. 

جنایات آمریکا را فراموش نکنیم و برای 

ساخت علمی کشور در دانشگاه ، مراکز 

 تحقیقاتی و علمی و غیره مشارکت کنیم.

چند هفته پیش در فضای شما ببینید از 

مجازی بحث برجام شروع شده است ، 

باالخره ما دوگروه اصلی سیاسی داریم که 

هر دو برای رضای خدا و برای ایران عزیز 

و کشورما تالش می کنند ولی دقیقا می 

شود فهمید که برخی می خواهند تخریب 

کنند زیرا روزی که هیآت ایرانی اعزام می 

ود که به احتمال شد برای همگان مشخص ب

زیاد برجام موفق نخواهد بود برای اینکه ما 

چیزی از این بیشتر برای از دست دادن 



نداریم ، هر آنچه که می خواستند تحریم 

کردند هر آنچه که می خواستند مسأله 

بوجود بیاورند آوردند چه از نظر روانی و 

غیره، منتهی در جامعه و فضای مجازی 

ه اند که مردم منتظر طوری برنامه ریزی کرد

بمانند و ببینند در وین چه تصمیمی گرفته 

خواهد شد . این اتفاقی است که دنیای 

استکبار رویش کار کرده است. در حالیکه 

هیچ ضرورتی ندارد ما برویم سرمان را خم 

کنیم و ببینیم چه چیزی می توانیم 

بگیریم.فرض کنید این هسته ای هم حل 

انی که شروع به کار شود دولت آمریکا از زم

کرده بحث موشکی و غیره را پیش کشیده 

 است . 

عزیزان ، توان موشکی امروز یک بحث 

است و موضوع پهباد نکته زن هم بحث 

دیگری است . و اگر هسته ای هم تمام شود 

 این مسأله را پیش خواهند کشید.

توصیه من به شما این است که به مسائل 

نید و اگر فضای مجازی عمیق تر توجه ک

سواد رسانه ای داشته باشید خواهید دید 

عوامل داخلی چه زمینه سازی هایی را می 

کنند. روزی که در وین مذاکره می شود 

رئیس جمهور فرانسه به کشورهای عربی 

پیشنهاد می دهد که شما هم باید در برجام 

حضور داشته باشید. این کجای قرار داد بود! 

آن طرف قضیه هم کجای تفاهم نامه بود؟ . 

بحث پهباد نقطه زن و موشکی را مطرح 

کرده  می گویند باید کنار بگذارید و ما یقیناً 

 کنار نخواهیم گذاشت. 

 100االن اگر مذاکرات نتیجه دهد حدود 

میلیار دالر ما را که نگه داشته اند با احتساب 

سودش باید پرداخت کنند ولی اینها نمی 

 خواهند پرداخت کنند .

خوشبختانه تعداد زیادی از شما چندرسانه 

ای خوانده اید . وقتی ما چندرسانه ای را 

شروع کردیم کشور نمی شناخت و برخی با 

آن مخالفت می کردند چون الگوی برخی 

ها غرب هست ، شما ببینید اگر در غرب 

یک رشته ای را داشته باشند سریع اینها می 

اری پذیرند ولی اگر نباشد در اینجا گرفت

دارید. هنر اسالمی همین گرفتاری را داشت 

، شهرسازی اسالمی، معماری اسالمی هم 

همینطور، یا بعضی از رشته های دیگر مثل 

 شیشه.

رشته چندرسانه ای ،واقعیت مجازی  و .. که 

در کشور نیست همین مشکالت را دارد در 

 حالیکه  به این رشته ها نیاز هست .



ما اینجا داریم در خیلی از رشته هایی را که 

فضای مجازی طوری استنباط می شود که 

مثل رشته های دیگر است ولی اینطور 

نیست اگر رشته طراحی صنعتی در همه 

کشور ها هست  در اینجا استادی تدریس 

می کند که معتقد به فرهنگ اسالمی 

 میباشد.

ن شاء اهلل با حذف این ویروس إمن ممنونم و تشکر می کنم که امروز تشریف آوردید و 

منحوس سال های آینده با سواد رسانه ای باال این جلسه را ادامه بدهیم. 
 

 1400آذر  16فعالیت های انجام گرفته به مناسبت روز دانشجو گزارش 

دیدار و نشست صمیمی دانشجویان فعال فرهنگی ، بسیج دانشجویی ، کانون های فرهنگی و  -

انجمن های علمی دانشجویی  با ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کی نژاد به همراه پخش 

 مجازی این دیدارفضای برخط در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در حضور ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم نهاد رهبری تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی  -

 و معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و مدیر محترم فرهنگی، اجتماعی دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



توسط  برگزاری آیین برش نفیس ترین فرش قرآنی جهان اسالم با خط استاد احمد نیریزی -

 دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری مسابقه طراحی در دانشگاه -

 

 

 

 

 

 

 

 



برگزاری آیین بزرگداشت روز دانشجو با سخنرانی مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه حضرت  -

دکتر خدیوی به همراه پخش برخط نماهنگ تهیه شده توسط کانون حجت االسالم و المسلمین 

 فرهنگی دانشگاه در فضای مجازیهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


