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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

خطاب به ریاست محترم شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دان بیانیه بسیج دانشجویی 
در جهت روشنگری و شفافیت  به حضور محترم اساتید گرانقدر و بزرگوار و دانشجویان و   ،دانشگاه
 پیرامون مساِئل اخیر دانشگاه گرامی 

 سالم علیکم

 آن از خوارانجهان و دشمنان طمع چشم شد، اندازطنین بسیجی تفکر دلنشین نوای کشوری بر اگر»
 اطمینان و قدرت با و گذشته مثل باید بسیج. ماند حادثه منتظر باید لحظه هر واال گردید؛ خواهد دور

 «. است طلبه و دانشجو بسیج ها،تشکل ترینازضروری یکی امروز. دهد ادامه خود کار به خاطر

 امام خمینی )ره(

، گذشته هروی برخالف را دانشجویان از اینکه ابتداریاست محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در 

 هایی امهن مندید عالقه جنابعالی آیا پرسیم می شما از میکنیم، اما تشکر دانستید پاسخگویی و خطاب ی شایسته

 راظاه که کنید؛ چرا برداشت نامه محتوای از جدا و دیگر مفهومی و معنی با شود می نوشته شما به خطاب در کهرا 

 و امهن آن به رسمی پاسخگویی عدم و شما به رسمی نامه ارسال و فکنی فرا و آرامش به توصیه و اتهام و سوال بین

 نتلقی صدد در شما و ندارد وجود جنابعالی منظر از تفاوتی هیچ شما پاسخگویی عدم از پس نامه شدن ای رسانه

 ند،هست سازی حاشیه دنبال به فقط دانشجویانگویی  هستید که دانشجویی های تشکل طرف از برخورد نوعی

 سمیر پاسخی هیچ دانشگاه رسمی های تشکل رسمی ی نامه به شما است، دیگر ای گونه به شرایط که درصورتی

 یدنشن به ای ذره اگر که صورتی اید، در رفته ای رسانه و روانی کارهای و حاشیه سراغ مستقیم به طور واید  نداده

 د؟ چطوربستی نمی را دانشگاه اینستاگرام رسمی ی صفحه بخش نظر دهی داشتید اعتقاد دانشجویان و اساتید نظر

 موافقید؟ این دانشجویان خواهیبخش نظر بستن با اما دهید می قرار خطاب را دانشجویان ،اخیر نامه در شود می

 یم دانشجویان صدای نشنیدن در را آن مسیر که ایست بیهوده سازی صحنه چه و ایست یک طرفه ی مکالمه چه

 ؟بینید

 ینهادها و افراد بین روابط بر آن شدن حاکم خواهان همیشه شما که مداری اخالق آن آیا دانشگاه محترم ریاست

 الس چند در و اند بوده دانشگاه مختلف امورات دست عصای سالها که هایی تشکل که است این هستید مختلف

 ادهد پوشش ،صبر و تالش و رنجدرد و  با را منصوبتان فرهنگی مدیران گسیخته ی هم از ناکارآمد و مدیریت اخیر

 ماش به احترامی بی سراسر ای نامه که کنید القا بزرگوار اساتید و محترم دانشجویان عمومی افکار به طوری اند،
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 حاشیه کامال و جدا بصورت به بلکه شده ارسال قبل از های نامه همراه نه را نامه آن جواب سپس و است؟ رسیده

 ازاینکه لقب دانشجویان انگار که کنید  آرایش زیرکانه طوری را صحنه و کنید، نمایی مظلوم که صورتی به و سازانه

 کی عنوان به شما و دیگریست، چیز واقعیت که صورتی در اند؟ کرده ای رسانه را آن کنند ارسال شما به را نامه

 گاهدانش فضای برای سازی حاشیه و نمایی مظلوم همه این و بدهید را نامه جواب توانستید می ما استاد و بزرگتر

 .نمودید انتخاب را دیگر مسیری شما که کرد باید چه اما نبود، الزم

 ردیگ ای عده به را آن شود می مطرح دانشجویان طرف از جنابعالی از سوالی تا همیشه چرا دانشگاه محترم ریاست

 و شما که فهمند؟ نمی و بینند نمی خودشان نرم جنگ جوان افسران عنوان به دانشجویان مگر دهید؟ می ارتباط

  تید.هس دیگر ای عده به دانشجویان توسط دانشگاه مشکالت بیان دادن ارتباط دنبال همیشه اطرافیانتان برخی

 خوبی به یجنابعال و اند نبوده کنند نقد را شما اینکه برای بهانه دنبال به هیچگاه دانشجویان ،دانشگاه محترم ریاست

 بر  شانصبر و دانشجویان عملکرد که درشت و ریز های بهانه بوده بسیار چه ،بودند بهانه دنبال به اگر که دانید می

 دلیل دنبال به اگر که ،اند بوده دلیل دنبال به همیشه دانشجویان اما است، همین نشانگر خود گذشته های کمبود

 گریدی های شیوه و ها راه و دزدن نمی شما به احترام  سراسر هایی نامه وقت هیچ نبودند، روشنگری دنبال و نبودند

 اینگونه روش های آن از اساتید و دانشجویان به نامه در نیز شما خود که بود عمومی افکار بردن حاشیه به برای

 نخواهند و دهنکر استفاده هیچوقت ولی کنند استفاده توانستند می نیز  دانشجویان اید، کرده استفاده سازانه حاشیه

 با اندانشجوی تخریب جهت در بزنید نامه فرهنگی مختلف های نهاد به توانید می شما دانشگاه، محترم ریاست. کرد

 گرم بدهید؟ پدرانه لحنی با را دانشجویان ی ساده سوال جواب توانید نمی اما دانشجویان، سوال بردن انحراف هدف

 کردید؟ ایجاد را شرایطی اینچنین که بودیم گفته چه نامه در ما

 در شما از همیشه دانشجویان آیا دانشجویان، همیشگی صبر از زنیم می مثالی دانشگاه عمومی افکار و شما برای

 اند؟ یدهنپرس سوال دانشگاه فرهنگی ی بودجه کل میزان نیز و دانشگاه فرهنگی بودجه بندی تقسیم ی نحوه مورد

 امالک امری مختلف های دانشگاه در موضوع اینکه  صورتی در شنیدند؟ ندارد ارتباط شما به اینکه جز جوابی آیا

 ارهیکب به که شد چه اما دانستید؟ می نامحرم را دانشجویان چرا  که بوده همیشه سوال این .است افتاده پا پیش

 اقیاتف چه نکردند؟ همراهی را شما مدیران و شما مختلف شرایط دانشجویان آیا زنید؟ می نامه دانشحویان به خطاب

 نبوده آن به ورود خواهان دانشجویان وقت هیچ که دیگری بازی و معرکه وارد را دانشجویانتصمیم گرفتید  که افتاد



- 3 - 
 

 رخیب پوشش برای آیا شد؟ ایجاد ها ناراحتی و ها حاشیه چنین این  ساده پرسش و ساده ی نامه یک با و کنید اند

 کنید؟ لقاا دانشگاه بیرون افراد برای دیگر طوری را دانشگاه و جو فضا هستید این دنبال به دیگر مسائل و مشکالت

 قدرآن رفاهیشان امور دانشجویان برای اما کنید؟ می تقویم چاپ به اقدام اداری های دستگاه قانون خالف بر شما چرا

 قدیمی ی افتاده کار از ماشین یکبه  شبیه دانشگاه اداری سیستم کند می احساس هرکسیکه ،رود می پیش کند

  رود؟ می جلو آهسته و کند بسیار ساده نامه یک پیگیری و ستا

 عزیزمان(ره)احلر امام مستقیم پیام با که را دانشجویی بسیج مثل تشکلی دانید نمی الیق که اکنون دکتر آقای جناب

 نآ به وادار ناخواسته و باالجبار را ما بدهید، را هایمان نامه جواب دانید نمی الیق و دهید قرار خطاب گرفته، شکل

 شما و مبگویی را این و کنیم جاری کاغذ روی بر را ها آن نداشتیم دوست گاه هیچ که بگوییم، را جمالتی که داشتید

 بزرگانی خط ما خط و است انقالب معظم رهبری خط ما خط است،( ره) امام خط ما خط که دانید می خوب هم

  نام حتراما به الاقل توانستید می نداشتید قبول را بسیج اعضای اگر شما .است مطهریشهید  و بهشتی  شهید چون

 رد الاقل و دهیدن قرار خطاب ها تشکل برخی چون ای کلمه با را بسیج واالی جایگاه بسبج، شهدای و بسیج امام

 ی ههم ما کردید، می برداری الگو ایران مردم اسالمی انقالب متفکران و بزرگان سایر از بسیج نام دادن قرار خطاب

 .کنیم آوری یاد را شما نزد بسیج ی شده فراموش جایگاه تا گوییم می را اینها

 و محترم دانشجویان به خطاب ای نامه نیز دختران خوابگاه از دزدی نامه مورد در کاش ای دانشگاه محترم ریاست

 نیز را تردخ دانشجویان برخی به پاسخگویی نوع و دختران خوابگاه از دزدی ابعاد و کردید می منتشر بزرگوار اساتید

 و دای کرده برگزار تاریخی چه رد ای، جلسه چه دانشجویان خسارت جبران برای گفتید می وکردید  می روشنگری

  .است داشته ای نتیجه چه

 از ان،دانشجوی و اساتید برای روشنگری و محبان اهل بیت )ع( هیئت نامه به پاسخ برای چرا دانشگاه محترم ریاست

 بر را امهن این آنها و گفتید آنها به آیا باشد؟ نامه آن زیر در نیز ها آن نام که نخواستید فرهنگی شورای اعضای دیگر

 اتظرن همیشه مثل یا و دانید؟ نمی فرهنگی شورای در حضور ی شایسته را آنان اینکه یا و دانستند؟ قانون  خالف

 بسیج مسئول از 51/2/99 شورای فرهنگی مورخ ی جلسه در چرا ندارد؟ اهمیتی شما برای شما نظر با متفاوت

 کردید؟ن دعوتی هیچ بسیج مسئول از قانون خالف کار با چرا کند؟ پیدا حضور جلسه در تا نکردید دعوت دانشجویی

 بود؟ قانونی کار این آیا
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 را تهنک این نداشته، وجود محبان اهل بیت )ع( هیئت اساسنامه وجود بر مبنی رسمی مدرک هیچ شده گفته اینکه

 مورد در تحصیلی سال شروع ابتدای در ساله هر تقریبا نیز دانشگاه فرهنگی مسئوالن که کنیم می عرض خدمتتان

 سایت به را آنها ما که دهند می قرار سوال مورد را ما و  کنند می تردید اظهار دانشجویی بسیج اساسنامه وجود

 معاونت دفتر در دانشجویی بسیج اساسنامه وجود عدم آیا دهیم، می ارجاع فناوری و تحقیقات علوم وزارت رسمی

اما  ؟ ددار دیگری معنی یا ندارد؟ اساسنامه دانشجویی بسیج که است این بیانگر اجتماعی و فرهنگی دانشجویی

 داده ارائه را خود شده مصوب اساسنامه فرهنگی شورای اعضای و جنابعالی به )ع(  بیت اهل محبان هیئت ظاهرا

 شدن روشن جهت را جنابعالی با دیدار تقاضای رسمی ای نامه با  تئهی مسئول نیز اخیر های ماه در حتی است،

 شورای به 22/7/99 تاریخ از ای برنامه گونه هیچ اهل بیت )ع( محبان هیئت از فرمایید می اینکه .اند داده ابهامات

 که دبو شده اعالم ها تشکل و ها کانون تمام به جاری تحصیلی سال ابتدای در که صورتی در نشده، ارائه فرهنگی

 همین طبق هم محبان هیئت و کنند اعالم فرهنگی شورای به زمان، آن جاری ترم آخر تا را خود های برنامه یهمه

 اعالم را خود های برنامه مذهبی مراسمات و اعیاد زمان بودن مشخص به توجه با وقت، فرهنگی مدیریت یخواسته

 و ارائه جهت را باشد می ترم همان در هیئت های برنامه یهمه شامل که ای نامه وقت فرهنگی مدیر و کند می

 . باشد می موجود نیز نامه آن و است کرده مطرح فرهنگی شورای در تصویب

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد عهده بر هیئت مسئولیت فرهنگی، شورای در ای جلسه یک طی فرمودید جنابعالی

 کردیدن بیان را موضوع این چرا داشته، حضور جلسه آن در نیز بسیج نماینده اینکه به توجه با. است شده گذاشته

پیگیری و  مسئولیت شما، توسط هیئت های هزینه پرداخت شرط به جلسه آن در رهبری نهاد دفتر مسئول که

 امتم آیا که خواستیم ای نامه طبق دانشگاه رهبری نهاد مسئول از نیز ما ضمن در. اند پذیرفته را تئهینظارت 

 مواجه نایشا طرف از منفی پاسخ با که ،شده پرداخت دانشگاه توسط نهاد، به پرداختی فرهنگی مصوبات و مطالبات

 ارائه را آن دارید، مصوب فرهنگی های هزینه کامل پرداخت بر مبنی مدرکی اگر خواهیم می جنابعالی از. شدیم

 .دهید

 اش کارنامه در صرفاَ که تشکلی اطراف حاشیه همه این که کند می بیان گذشته مثل همچنان دانشجویی بسیج

 و ندارد توجیهی هیچ و دارد تعجب جای نشده دیگر مسائل وارد هیچگاه و گرفته صورت دینی و مذهبی کار فقط

 و ریگ مطالبه و داند، می محفوظ مسئوالن برخی ساز حاشیه اقدامات به پاسخگویی و واکنش بر مبنی را خود حق

 شفاف و صریح خواهان همیشه چونهم لذا داند، می الزم خود بر دانشجویان و دانشگاه حق راستای در روشنگری

 باشیم، یم دانشگاه اساتید و ریاست جایگاه و شأن حفظ خواستار نیز دانشگاه محترم ریاست از. است مسئوالن بودن
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 می ادایج را شائبه این ،است دانشگاه محترم ریاست عملکرد تایید در فقط که هدفی با تنهاکه  هایی نامه که چرا

 روناک شرایط و اقتصادی شرایط این در قاعدتا که چرا است، شده امضا سفارشی کامال صورت به نامه این که کند

 خانه وزارت یک در اگر پرسیم می جنابعالی از ما کند؛ ایجاد دیگر مشکالتی خود برای خواهد نمی نیز شخصی هیچ

 کردعمل تاییدیه نامه یک مجموعه آن رئیس یا و مدیرکل وزیر، دیگر، دانشگاه یک در حتی یا و کل اداره یک یا و

 آن اقدام مورد در شما برداشت دهد، ارائه شما به است اش مجموعه زیر مسئوالن و مدیران طرف از که را خودش

 ها اییدت گونه این بگوییم و بپرسیم شما از نیز را سوال این بدهید حق ما به پس بود؟ خواهد چه کل مدیر یا و وزیر

 و جایگاه که چرا ندارد؟ سوال جای شما، طرف از شفافیت و آگاهی عصر و اجتماعی های شبکه و رسانه عصر در

 نگران ما همچنین. باشند می عظمت با و واال بسیار محترم، دانشجویان نزد در دانشگاه تالشگر و گرانقدر اساتید شأن

 خدوم کارمندان از دور چندانه ن ای آینده در هایی تاییدیه و ها نامه چنین آوری جمع نوبت که هستیم موضوع این

 می عزت با و آزاده ایمان، با افراد منش از دور به ها عملکرد گونه این که صورتی در برسد، نیز دانشگاه زحمتکش و

 مسائلی و سازی حاشیه تهدید، گونه هیچ بار زیر دانشجویی بسیج که میکنیم آوری یاد را موضوع این ضمن در. باشد

 داند می )مد ظله العالی(رهبری معظم مقام و( ره) ها خوبی امام راه در را خود راه که چرا رفت، نخواهد دست این از

 .آمد نخواهد کوتاه حق حرف برسر و

 عملکرد هک گذشته دانشگاه؛ همچون در خود مشخص رسالت به توجه با دانشجویی بسیج کنیم می تاکیددر پایان و  

 دخواه رصد مستقل را دانشگاه مختلف مسائل و شد نخواهد سیاسی های بازی وارد گاه هیچ آن است، گواه ما روشن

  ائلمس بیشتر چه هر سازی روشن جهت متقابل احترام رعایت با وگو گفت برای را خود آمادگی همیشه، مثل و. کرد

 .کند می اعالم دانشگاهپیش آمده در 

 وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

 بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمواضع شورای تبیین 
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