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دومینوی فلسطین 
دانش��جویان دانش��گاه امیرکبیر، 
چهارمین شماره  نشریه دانشجویی 

»زیتون« را منتشر کردند.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
زیتون که به ص��ورت تخصصی به 
مسئله قدس ش��ریف و فلسطین 
پرداخت��ه اس��ت، مطالب��ی چون 
بررسی بیانات رهبری در روز قدس، 
تأثیرات فلسطین بر جبهه مقاومت و اهمیت فلسطین را به عنوان 

 اصلی ترین مسئله جهان خواهید خواند.
----------------------------------------------

نحوه مبارزه فرهنگ ها با کرونا
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 
الزهرا شماره ۳۱ نشریه دانشجویی 

»روزنه« را منتشر کرد.
این ش��ماره از نش��ریه دانشجویی 
به بررس��ی اجمالی تأثیر بیماری 
کرونا بر جه��ان از جوانب مختلف 
پرداخت��ه اس��ت، نح��وه مب��ارزه 
فرهنگ ه��اي مختلف ب��ا ویروس 
کرونا را تحلیل کرده و کرونا را معیار نسبتاً خوبی جهت مقایسه 
میزان مسئولیت پذیري اجتماعی در جوامع امروزی دانسته و آن 
را بازبینی کرده است. بررسی نحوه مواجهه سیاست های جهانی 
و البته رسانه در قبال شیوع این بیماری و گمانه زنی های آینده 

بیماری کرونا از دیگر مطالب مهم این نشریه است.
----------------------------------------------

ديدار با رهبري
به همت بسیج دانشجویی دانشکده 
فنی و حرف��ه ای دکتر ش��ریعتی، 
ش��ماره  ۳۱ نش��ریه دانش��جویی 

»خط کش« منتشر شد.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
درباره  دیدار دانش��جویان با رهبر 
انقالب در هفته آخر م��اه مبارک 
رمضان، روز قدس و مقارن شدن آن 
با سالروز آزادی خرمشهر و پایان کار دهمین دوره مجلس شورای 

اسالمی گزارش هایی مکتوب است.
----------------------------------------------

کرونا و زندگي بشر
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه 
امام صادق )ع(، شماره ۹۶ نشریه 

دانشجویی »حیات« منتشر شد.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
آثار وی��روس کرونا ب��ر جنبه های 
گوناگون زندگی بشری، از دریچه 
فض��ای علم��ی در پن��ج پرون��ده 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنر 
و رسانه و اندیشه مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفته است. در این 
شماره همچنین آثار و گفتارهایی از دکتر سیداحسان خاندوزی، 
دکتر کمیل خجس��ته و دکتر سیدامیر س��یاح به رشته تحریر 
درآمده است. عالقه مندان می توانند نسخه الکترونیکی شماره 
۹۶ »حیات« را از طریق نرم افزار کتابخوان »طاقچه« مطالعه و 
برای تهیه نسخه کاغذی آن به صفحه اینستاگرام و کانال حیات 

در پیام رسان بله به نشانی hayatmag_ir@ مراجعه کنند.
----------------------------------------------

راه حل هايی 
برای برون رفت از اقتصاد کرونايی

فصلنام��ه  ش��ماره  هفتمی��ن 
»دانشجویان مستقل« با عنوان »به 
فکر باشیم« منتشر شد. این شماره 
نگاهی به مسئله اقتصاد کرونایی به 
قلم کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
داش��ته که ب��ا هم��کاری پویش 
دانشجویی »به فکر باشیم« تهیه و 

منتشر شده است.
در سرمقاله این شماره »دانشجویان مستقل« آمده است: »ورود 
ویروس منحوس کرونا به کشور شوک بزرگی را به اقتصاد ایران وارد 
کرد. تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ و به دنبال 
آن مختل شدن فرآیند خدمت رسانی عمومی و تأمین مایحتاج 
روزمره مردم موجب شد تا کشور، با چالش بزرگ اقتصادی مواجه 
شود، چالشی که در چنین شرایط بحرانی گریزی از آن نیست و در 
این میان اصلی ترین وظیفه حاکمیت، کنترل وضعیت بحرانی به 
سمت ایده آل اقتضایی خواهد بود. در چنین وضعیتی خأل موجود 
ساز و کاری مناسب جهت س��اماندهی راهکارهای موجود برای 
مدیریت هرچه بهتر »اقتصاد کرونایی« جنبش دانشجویی را بر آن 
داشت تا حرکتی را تحت عنوان پویش »به فکر باشیم« برنامه ریزی 
و اجرا کند، به امید آنکه راهگشای برخی معضالت اقتصادی کشور 
در این شرایط خاص و بحرانی باشد. پویش به فکر باشیم با تمرکز 
بر جمع آوری ایده ها و راهکارهای مردمی و کارشناس��ی آغاز به 
کار کرد. برای جمع آوری ایده های مردمی، مس��ابقه ایده پردازی 
به فکر باش��یم طراحی و بیش از 200 ایده مردمی جهت ارزیابی 
به دبیرخانه پویش ارسال شد؛ ایده هایی که پس از ارزیابی نهایی 
برای عملیاتی شدن در اختیار نهادهای مربوطه قرارخواهد گرفت. 
جمع آوری ایده های کارشناسی نیز بعد دیگری از این پویش بود که 
پس از بررسی راه های موجود، سلسله برنامه های گفت وگوی زنده 
اینستاگرامی با حضور اساتید و پژوهشگران جوان و نخبه اقتصاد 
کشور، برنامه ریزی و اجرا شد. در جریان این گفت وگوها، ۱2 نفر 
از کارشناسان اقتصادی به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود جهت 
کنترل وضعیت بحرانی اقتصاد کشور پرداختند اما دغدغه »به فکر 

باشیم« چیزی فراتر از موارد فوق است. 
دانیال داوودی و مجتبی مرادی از فعاالن سابق دانشجویی در این 
شماره نگاهی به موضوع اقتصاد کرونایی داشته اند و چهره هایی از 
جمله حجت اهلل عبدالملک��ی، روح اهلل ایزدخواه، مهدی موحدی 
بک نظر و مس��عود براتی در پویش به فکر باشیم حضور داشته اند 
که متن کامل آنها در این شماره آمده است. فصلنامه »دانشجویان 
مستقل« به صاحب امتیازی و مدیرمس��ئولی علی خضریان در 

هشت صفحه منتشر می شود.

گشت نشریات

دانشجوی مستقل، دانشجوی فردا
 اتحادیه انجمن های اسال می  دانشجویان مستقل با توجه به سوق هرچه بیشتر 
تشکل های دانشجویی به سمت تولید محتوای نو و پیش برنده مطابق با نیازهای 
جامعه، اولین دوره جشنواره مقاالت دانشجویی با عنوان »دانشجوی مستقل 
دانش��جوی فردا« را راه اندازی کرد. این فعالیت پیش از این سابقه نداشت و 
متفاوت با اقدامات عادي در تش��کل های دانشجویی اس��ت و لزوم فعالیت های علمی 
 تشکیالتی را یادآور  می شود، تا فضای دانشگاهی و نخبگانی جایگزین فضاي سیاست زده 

نشود.
همه افراد دانشجو و ادوار جنبش دانش��جویی یا فارغ التحصیالن  می توانستند با ارسال 

آثارشان در این جشنواره شرکت کنند.
هر مقاله  می توانست یک تا پنج نویسنده داش��ته باشد و چارچوب و فرمت ارسال مقاله 
هم یکی از چارچوب های رایج مقاالت بود، هر شخص یا گروه برای ارسال چندین مقاله  

هم محدودیتي نداشت.
مقاالت توسط داورانی شامل اعضای هیئت علمی  دانشگاه ها، نمایندگان مجلس و ادوار 
سابق جنبش دانشجویی داوری خواهند شد و در رسانه های خبری مطرح کشور نمایه 

خواهند شد.
برای شرکت در جشنواره و ارسال مقاالت هزینه ای دریافت نمی شود و مقاالت برگزیده 
جوایز ارزشمندی دریافت خواهند کرد. پس از عادي شدن شرایط برگزیدگان  می توانند 
در جشنواره نهایی در ۱5 دقیقه مقاله خود را برای دانش��جویان و مهمانان ارائه کنند. 

محدودیتی برای تعداد صفحات مقاالت نیست بلکه محتوای مقاله مدنظر خواهد بود.
عدالتخواهی ساختارمند، نوگرایی در حکومت، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد توانمند، استقالل 
سیاسی، گام دوم انقالب، جهش تولید و نوگرایی در حکومت از محورهای ارسال مقاالت 

بود که فرصت ارسال تا خردادماه بود.

جهادگران از شمال تا جنوب
در مجموع  ۱۳ هزار و 2۶0 جهادگر در 72 گروه جهادی پزشکی و ۶۶ گروه 

جهادی عادی برای مقابله با کرونا فعال بودند.
حدود ۱۶0 کارگاه تولید ماس��ک در کش��ور توس��ط نیروه��ای جهادی 
دانشجویی ایجاد شد که بیش از یک میلیون ماسک در این کارگاه ها تولید 

شد. تولید مواد ضدعفونی کننده و گان نیز از دیگر اقدامات این دانشجویان بود.
اوایل فروردین در حالي که حدود چند روز از وقوع زلزله در شهرستان خوی می گذشت، 
قرارگرفتن روستای قطور بر روی خط زلزله باعث شد تا این شهرستان ۶0 بار بلرزد و باعث 

تخریب بسیاری از منازل مسکونی روستا های اطراف شود.
در این راس��تا با وجود س��رما و صعب العبور بودن بعضی از روستا های خوی، نیرو های 
امدادی و جهادی بسیج دانشجویی خود را در س��اعات اولیه به این مناطق رساندند و 
برای کمک رسانی به مردم مناطق زلزله زده تقسیم بندی کردند به طوری که تیم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای درمان کسانی که در این زلزله آسیب دیده بود، اعزام 
شدند و گروه های امداد و جهادی هم مشغول توزیع چادر و اقالم غذایی بین این افراد 

شدند. خوشبختانه بهار امس��ال ملخ ها به کالنشهرهاي کشور وارد نشدند، با این حال 
نیرو های جهادی در حال آماده باش بودند. به گفته مسئول مجمع جهادگران کرمان 
با توجه به تجربه سال گذشته، تقس��یم وظایف را بین نیرو های جهادی انجام دادیم تا 
بتوانیم کار را به خوبی جلو ببریم. توانستیم در همان ابتدا که ملخ ها به بلوغ نرسیده اند 
آنها را از بین ببریم و بر همین اساس به احتمال خیلی زیاد سال آینده چنین مشکلی 
نخواهیم داشت. بارش های شدید باران در اردیبهشت هم موجب وقوع سیل در استان 
لرستان ش��د. از همان لحظات ابتدایی جهادی ها آماده بودند و بعد از آبگرفتگی ها به 
کمک مردم آمدند. مسئول جهادی بسیج دانش��جویی استان لرستان گفته به منظور 
امدادرسانی به سیل زدگان لرستانی حدود ۱200 بسته غذایی نیز از سوی جهادگران 
بین مردم سیل زده شهرستان نورآباد توزیع شد. رئیس مجمع جهادگران استان لرستان 
هم خاطرنشان کرده که برخی ساکنان پلدختر که در معرض سیالب احتمالی بودند، 
جابه جا شدند و به منازل اقوامشان در بخش های دیگری انتقال پیدا کرده اند و تقریباً 
بخش��ی از ضلع غربی پلدختر که در معرض سیل بود، تخلیه ش��د. فعالیت گروه های 
جهادی در این بخ��ش ادامه دارد اما ب��ه دلیل برگزاری رزمایش مؤمنانه بس��یاری از 
فعالیت ها تحت الشعاع این رزمایش قرار گرفته و گروه های جهادی بیشتر فعالیت خود 

را به این بخش معطوف کردند.

جشنواره در جشنواره
 واحد بین الملل بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی فراخوانی از دانشجویان 
برای ش��رکت در جش��نواره مجازی »جدال دو فرهنگ« دعوت کرد. این 
جشنواره ویژه دانش��جویان و با موضوع »دوگانه فرهنگ غربی و فرهنگ 
اسال می  در مواجهه با کرونا« برگزار شد. دانش��جویان آثار خود را در قالب  
عکس، پوستر، یادداش��ت، کاریکاتور،  کلیپ و شعر به سایت اینترنتی بسیج دانشجویی 
دانشگاه تهران که در پوستر جشنواره درج شده، ارس��ال کردند. واحد بین الملل بسیج 
دانشجویی دانشگاه تهران هم به برگزیدگان این جشنواره یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
ایرانی شاهین به همراه جوایز ارزنده دیگری اهدا کرد. واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسال می 
 دانشجویان هم به منظور شناسایی و گزینش نخبگان سیاسی فعال در دفاتر جامعه اسال می  
دانشجویان و همچنین تقدیر از فعاالن سیاسی دفاتر این اتحادیه در سراسر کشور اقدام به 
برگزاری یک برنامه ملی تحت عنوان »جشنواره  ملی شهید آیت« کرد. محمد قاسمی  دبیر 
اجرایی جشنواره شهید آیت با بیان اینکه این موضوع، نه تنها باعث دیده شدن نقاط ضعف 
و قوت واحد های سیاسی خواهد شد، گفت: هدف از فعالیت های سیاسی در جامعه اسال می  
دانشجویان، پدیدار شدن و افزایش قدرت تحلیل در دانشجویان، به عنوان سرمایه های 
کشور و جلوگیری از فریب خوردن و سردرگمی  دانشجو است. اوضاع سیاسی کشور نیز به 
گونه ای است که دانشجویان باید از مسائل سیاسی کشور آگاه باشند لذا محورهای این 
جشنواره به گونه ای انتخاب شده اند که دانشجویان، به عنوان سرمایه های کشور، بتوانند 
هم در تصمیم گیری های سیاس��ی و قدرت تحلیل، رشد داشته باش��ند و هم بتوانند در 
اجتماع، اثرگذاری داشته باشند. بازه زمانی برنامه های شرکت در جشنواره از آبان ۱۳۹۸ 
تا اردیبهشت ۹۹ در نظر گرفته ش��ده بود. داوری آثار در تیر ۹۹ صورت خواهد گرفت و 
اهدای جوایز و اعالم نتایج جشنواره در مرداد ۱۳۹۹، همزمان با کنگره سراسری اتحادیه 

جامعه اسال می  دانشجویان، انجام خواهد شد.

»سجاد«؛ مطالبه گري براي دانشجويان
دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمي 
دانشجویان کشور در زمینه طرح 
سجاد به روزنامه »جوان« گفت: 
قب��ل از هر چی��ز الزم اس��ت از 
مدافعان سالمت و کادر درمانی بیمارستان ها که 
در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار داشتند قدردانی 
کنیم، از کس��انی که از جان خود گذشتند برای 
اینکه به مردم خدمت رسانی کنند، این اقدامات 
جای قدردانی دارد و ما با حضور در بیمارس��تان 
شهدای تجریش با اهدای نشان شجاعت از این 
عزیزان تقدیر کردیم. برنامه  »فانوس راه« قرار بود 
درباره مسائل حوزه زنان و خانواده از 7 تا ۹ اسفند 
در قم برگزار ش��ود که متأسفانه با توجه به بحث 
کرونا، این دوره برگزار نشد. همایش دوم اتحادیه 
جامعه اس��ال می  دانش��جویان قرار بود با عنوان 
»نخبه پروری تشکیالتی« اسفندماه برگزار شود 
که متأسفانه برگزار نشد. برنامه همایش آموزشي 
اتحادیه که بسیار حائز اهمیت بود را هم به دلیل 

کرونا برگزار نکردیم. 
محمد زادمهر  تصریح کرد: با  توجه به تعطیلی های 
اخیر ما جلساتی را به صورت مجازی با مسئوالن 
برگزار کردیم. در همین راس��تا دفاتر ما به چهار 
گروه در دانش��گاه های آزاد، وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و فرهنگیان تقسیم ش��د و هر گروه دو 
جلسه مجازی با حضور مسئوالن مختلف برگزار 
کرد. یکی از طرح هایی که برگزار کردیم که مکمل 
جلس��ات مجازی ما هم بود، طرح سجاد بود. در 
این طرح با همکاري  کارشناس��ان و مدیران در 
زمینه شعار مقام معظم رهبري در جهش تولید 
و اولویت های مجلس یازدهم بحث هاي مفصلي 
شده و انش��اءاهلل در روزهای آینده این جلسات 
ادامه خواهد داش��ت.  همچنین با توجه به عدم 
برگزاری برنامه های حضوری اتحادیه، جلسات 
ویدئوکنفرانس به صورت استانی با دفاتر سراسر 
کش��ور باحضور اعضای اتحادیه و دبیران دفاتر 
جامعه اسال می  دانشجویان نیز در حال برگزاری 
است. در عرصه مطالبات عمو می  نیز دوره مبانی 
اساسی ما و طرح دیده بان به صورت مجازی و الیو 

اینستاگرا می  درحال برگزاری است.
زادمهر افزود: ما در این ایام شش طرح مطالعاتی را 
برگزار کردیم و سعی کردیم طرح ها متنوع باشد 
تا بتوانیم اقشار مختلف دانشجویی را جذب کنیم. 

ط��رح مطالعات��ی 
شهید سلیمانی ۱ 
و 2 برای بررس��ی 
مبان��ی اس��الم و 
ط��رح  انق��الب، 
مطالعات��ی فانوس 
راه ب��رای ح��وزه 
مسائل زنان، طرح 

مطالعاتی بیانات برای جریان شناس��ی سیاسی، 
ط��رح مطالعاتی س��فیران گام دوم انقالب برای 
حوزه مسائل بین الملل و طرح مطالعاتی شهید 
علم الهدی جهت بررسی مبانی تشکیالتی برگزار 
شد که اس��تقبال ویژه ای از این طرح ها از سوی 
دانش��جویان انجام ش��د. در بخش فعالیت های 
جهادی، گروه جهادی شهید شاهینی اتحادیه با 
هماهنگی هایی که با سازمان بهزیستی انجام شد، 
طرحی را برای کمک به نیازمندان بهزیستی آغاز 
کرد. هدف گذاری ما به این صورت بود که تولیدات 
ما مثل تولید ماسک، دستکش و موادضدعفونی 
کننده و کمک های نقدی جمع آوری شده برای 
کمک به مراکز بهزیستی در نظر گرفته شود که 
به مراکز بهزیستی ۱۳ استان کشور تولید نزدیک 
به ۱۳هزار ماسک، ۱5 هزار دستکش و ۶00 لیتر 

انواع محلول های ضدعفونی کننده کمک شد.
دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمي دانشجویان تأکید 
کرد: با توجه به دستور رهبر معظم انقالب برای 
رزمایش همدلی، هیئت زینبون اتحادیه، طرح 
ابرار را در س��ه مرحله اجرا کرد. مرحله اول نیمه 
اول ماه مبارک بود که ۱۱0 بس��ته اقالم غذایی 
کمک شد. در مرحله دوم که نیمه دوم ماه مبارک 
برگزار ش��د ۱۱4 بس��ته حبوبات به نیازمندان 
اطراف تهران کمک ش��د. در مرحل��ه پایانی نیز 
هفته گذشته 500 بسته حمایتی شامل دو عدد 
مرغ میان نیازمندان روستاهای اطراف شهرستان 

مالرد توزیع شد.
در حوزه جشنواره ها نیز اتحادیه فرآیند برگزاری 
جشنواره شهید ش��اهینی را برای حوزه مسائل 
فرهنگی، جشنواره ش��هید  هادی را برای حوزه 
مباحث تجربی��ات دفت��ر در کرونا، جش��نواره 
شهید آوینی را برای حوزه نشریات دانشجویی و 
جشنواره شهید آیت را برای حوزه مسائل سیاسی 

آغاز کرده است.

قرنطینه تشکیالتی
 دفتر تحکیم وح��دت هم با توجه ب��ه روزهای کرونای��ی و عدم حضور 
دانشجویان در سطح دانشگاه، دوره ای برگزار کرد تا این تعطیلی ها منجر 
به عدم فعالیت و تعطیلی دفاتر زیرمجموعه اتحادیه نشود. دوره ای  که 

قرنطینه تشکیالتی نام داشت.
این دوره به طور کلی به دو بخش میدانی و مجازی تقسیم بندی شد که طبیعتاً با توجه 

به اوضاع کشور، بخش عمده دوره به صورت مجازی بود.
رحیمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در رابطه با محورهای دوره قرنطینه 
تشکیالتی گفت: بحث اولی که ما داریم، بحث حلقه مطالعاتی موضوعی است که مبنای 
ما برای این مهم کتاب مردم ساالری دینی از منظر مقام معظم رهبري خواهد بود. این 
قسمت به صورت مقدماتی برگزار خواهد ش��د و تما می  اعضای دفاتر  می توانند در این 

دوره شرکت کنند.
دبیر روابط عمو می  دفتر تحکیم وحدت تصریح ک��رد: بحث دو می  که ما مدنظر داریم و 
در حال اجرای آنها هستیم، بحث سلسله گفت وگوهای اینستاگرا می  است که با توجه 
به بستر اینستاگرام سعی شده که گفت وگوهایی ترتیب دهیم و بتوانیم برنامه هایی به 
صورت زنده یا اصطالحاً الیو داشته باشیم. از این رو هم الیو ها را به سه دسته فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی تقسیم کرده ایم. حال اگر بخواهم ریزتر به موضوعات مدنظر توجه 
کنم باید بگویم در بحث اقتصادی به بودجه پرداخته ایم، در بحث سیاسی هم به مجلس 

و در بحث فرهنگی هم به دانشگاه اسال می  پرداخته ایم.
رضا رحیمی در  ادامه گفت: مورد سوم هم مس��ابقه عکاسی است که سعی شده در این 
بحث جلوه های هنری فعالیت گروه های جه��ادی، کادر درمانی زحمتکش و زحمات و 

خدمات طالب را به تصویر بکشیم.

پیگیري اولويت ها از نمايندگان مجلس
دبی��رکل تش��کیالت اتحادیه 
انجمن های اسال می  دانشجویان 
مس��تقل ب��ا بی��ان اینک��ه 
فعالیت های جه��ادی  یکی از 
راه های عبور از رخوت و سس��تی در این ایام 
اس��ت، گفت: بهره گیری از فض��ای جهادی 
ایجادش��ده در زمان ش��یوع کرون��ا یکی از 
پیش��نهادهای ما بود که با ارائ��ه راهکارها و 

ایده های مختلف تالش کردیم تا اعضای دفاتر هرچه بیشتر از این فرصت 
استفاده کنند. در این زمینه با تالش دانشجویان بیش از 70میلیون تومان 
در قرارگاه جهادی معین که مرکز هدایت فعالیت های جهادی این اتحادیه 
دانشجویی است از خیران به صورت مس��تقیم جذب داشتیم. البته عدد 
کمک های مرد می  و خیران با احتساب فعالیت های جهادی دفاتر به رقمی 
 بیش از ۱00میلیون خواهد رسید که تا به امروز در حوزه های بهداشت  و 
سالمت اعم از تولید محصوالت بهداشتی یا ضدعفونی معابر و... صرف شده 
است.«  دبیر تشکیالت اتحادیه انجمن های اسال می  دانشجویان مستقل 
ادامه داد: »از این هفته نیز وارد فاز دیگری خواهیم شد و با محوریت سه 
استان کهگیلویه  و بویراحمد، خوزستان و سیستان  و بلوچستان کمک های 
معیشتی به افراد آس��یب دیده ناشی از ش��یوع کرونا خواهیم داشت. این 

حرکت در سایر استان ها نیز هرچند کوچک تر اما پیگیری خواهد شد.
سجاد اسدي افزود: یکی دیگر از محورهای حرکت های اتحادیه، برنامه ریزی 
جهت اجرا و برگزاری طرح های مختلف در س��طح دفات��ر و اتحادیه بوده تا 
اعضای تشکیالت بیش  از پیش از نظر فکری درگیر شوند. در سطح اتحادیه نیز 
پیگیری برخی از فعالیت هایی که نیاز به زمان بیشتری داشت و در طول سال 
تحصیلی پیگیری آن به سختی انجام می شد را دنبال می کنیم. یکی از همین 
حرکت ها بازگشت صفحه اتحادیه به همراه آرش��یو آن در شبکه اجتماعی 

اینستاگرام بود که به همت تیم روابط عمو می  اتحادیه اتفاق افتاد.«
دبیرکل تشکیالت اتحادیه انجمن های اسال می  دانشجویان مستقل  تصریح 
کرد: موضوعی دیگر که در این ایام درنظر داشتیم و اجرا کردیم برگزاری 
جلسات تشکیالتی با اعضای شورای مرکزی دفاتر عضو است که با هدف 
حفظ ارتباط، حل مشکالت و ارائه راهکارها و ایده ها برگزار شده و خواهد 
ش��د. همچنین در موضوعات مختلف مورد نیاز دانش��جویان عضو دفاتر، 
اساتید با استفاده از پخش زنده اینستاگرام مباحث تشکیالتی را تدریس 
کردند. طرح دیگری نیز با عنوان »دانش��جوی مستقل، دانشجوی فردا« 
توسط واحد سیاس��ی اتحادیه اجرایي ش��د. در این طرح که فراخوان آن 
منتشر شده، مقاالت دانشجویی در زمینه های فکری مانند عدالت خواهی 
اخالق مدارانه، نوگرایی در حکومت و اقتصاد توانمند جمع آوری می شود و 

درنهایت پس از داوری در همایشی با همین عنوان ارائه شد. 
همچنین نامه ای از سمت اتحادیه به صورت تفصیلی خطاب به نمایندگان 
مجلس یازدهم به نگارش درآمده است. در این نامه اولویت های مدنظرمان 
برای پیگیری توسط نمایندگان دوره جدید در حوزه های مختلف مطرح 

شده است.«

دانشجویان جهادي و تشكل هاي دانشجویي همچنان پرتحركند

تپش نبض تشکل هاي دانشجويي در تعطیالت

علیرضا سزاوار

پرونده
تشكل هاي دانشجویي

با آغاز تعطیلي دانشگاه ها به خاطر شیوع بیماری در كشور، دانشجویان بسیجی در هر 
استان قرارگاهی جهادي تشكیل داده و به تولید محتوای آموزشی، كارهای پژوهشی 
و حتی كمک به كادر درمانی پرداختند. تشكل هاي دانشجویي هم بیكار ننشستند 
و با انبوهي از فعالیت هاي مجازي به خدمات دهي به دانشجویان پرداختند. نگاهي به 
فعالیت جنبش هاي دانشجویي حاكي از پویایي و نشاط در بین دانشجویان حتي در 

تعطیالت اجباري است. از همان فروردین ماه دانشجویان جهادي لباس جهاد بر تن 
كردند و بند پوتینشان را محكم بس�تند. حداقل 1۲ گروه  جهادی دانشجویی برای 
مقابله با ویروس كرونا در خط مقدم مبارزه با این ویروس فعالیت می كنند. آنهایی كه 
علم پزشكی می خواندند به یاری پزشكان و پرستاران رفتند و برخی دیگر به  آموزش 
مردم شهر ها و حتی روستاهای محروم پرداختند. در گام  اول در هر استانی از سوی 

بسیج دانش�جویی، قرارگاه های مقابله با ویروس كرونا در زمینه های تولید محتوا، 
مطالبه گری و آموزشی تشكیل شد.

هر چند در تعطیالت، تشكل های دانشجویی زمینه اي برای فعالیت میدانی نداشتند اما 
دانشجویان همیشه در صحنه باز هم از فعالیت های خود دست نكشیدند و فعالیت های 

خود را چه در عرصه جهاد و چه در عرصه آموزش و پژوهش ادامه دادند.


