
یک پیامک تلفنی پدر مادر های دانشجویان پزشکی رو 
دعوت کنین و مشاور با اونها هم صحبت کنه که شرایط 
فرزندانشون رو بهتر درک کنن.خب باالخره حجم دروس 
پزشکی از دندون و دارو یکم بیشتره و دوره تحصیل اون 

هم خیلی بیشتره.
برای گذراندن این همه سال با سختی همراهی خانواده و 

درک شرایط و کمک حتما الزم هست.
مشاوره هم میتونه راجع به مسائل درسی، هم خانوادگی و 
اجتماعی، هم موضوع ازدواج در حین تحصیل و مشاوره و 
آگاهی پیش از ازدواج ،رفع مشکالت دانشجویان خوابگاهی، 

مدل سالم تفریح کردن و  گذروندن
اوقات فراغت، اعتیاد به شبکه های مجازی، کنترل احساسات 
تو شرایط خاص، قدرت نه گفتن حتی به دوستان نزدیک، 
پر رنگ کردن نقش دین و حفظ تقوا در برخورد با مسائل 
زندگی،تک بعدی رشد نکردن و یادگیری هنر های دیگه، 
استفاده حداکثر از این دوره با ارزش و تکرار نشدنی زندگی، 

و ...  با عرض معذرت خیلی حرف زدم.!
۳. سالم

ببخشید چرا جواب  همه مسئولین ب مشکالت اینه که 
بودجه ندارن؟ مگه این نیست که برای هر دانشجو به طور 
میانگین 8 میلیون تومن بودجه میدن؟ پس این پوال کجا 
میره؟ ما که نه تو خوابگاه امکانات میبینیم نه تو دانشگاه. 
کمترینش همین صندلی های کالس هاست که روشون سر 
میخوریم... حداقل در حد صندلی دبیرستانا که میتونستن 
امکانات بیارن... باالخره چیزی ک ماها از این دانشگاه دیدیم 
اینه که فقط اسمش دانشگاهه  حتی از لحاظ فضای سبز 

هم اگر با بقیه جاها مقایسه بشه دانشگاه محسوب نمیشه.
۴.سالم ،چندهفته پیش یکی ازآب سردکن های سالن 
اصلی روبرداشتن..امروزم تنها آب سردکنی که داخل سالن 
بودروبرداشتن..خب حداقل یه آب سردکن که بایدداخل 

سالن باشه

پیگیری پاسخ مشکالت مطرح شده در شماره قبل:

دانشجویی  مدیرامور  کریمی  آقای  جناب  ۱.پاسخ 
درمورد اردوی مشهد وعده داده شده:   در این مورد یک 
سری اختالف نظر ها بین حوزه دانشجویی فرهنگی 
و اداره تربیت بدنی وجود دارد. با این وجود معاونت 
محترم دانشجویی فرهنگی جناب دکتر دهقانی دستور 
دادند که فقط دوستانی که عضو تیم بوده اند و حائز 
رتبه برتر شده اند، در قالب اردوی مشهد دانشجویی، در 

اردو شرکت داده شوند
۲. پیگیری انجمن در مورد پیشنهاد پخش موسیقی در 
سلف؛ باموافقت مدیر دانشجویی به زودی موسیقی بی 

کالم در سلف پخش خواهد شد) به انتخاب شما(
۱.باسالم

کامپیوترهای مختص دانشجویان کارشناسی دانشکده 
بهداشت بسیارقدیمی وفرتوت هستند اگر ارتقای این 
امکانات هم در حوزه اختیارات آقای دهقانی میباشد 

اقدام دراین زمینه رواز طرف ماازایشون بخواین
البته در جلسه دانشجویان بامسئولین ورئیس دانشکده 
این موضوع مطرح شدو رئیس گفتن پیگیری میشه....

حدودیکماه ونیم پیش...! 
 ۲. سالم یه پیشنهادی داشتم:

تو فواصل بین میان ترم و پایان ترم یا بهتر اینکه وقتی 
اول سال هست و سر بچه ها خلوت تر هست،برای 
استفاده مفید از ساعت فرهنگی یه برنامه ای داشته 
باشین. مثال برگزاری جلسات مشاوره با سخنرانی یه 
مشاور حاذق که به مشکالت دانشجویان آشنا باشه. 
البته برای حضور حداکثری بچه ها از یک هفته قبلش 
باید اطالع رسانی بشه. البته خیلی از حرف های کلیشه 
ای و تکراری بهتره زده نشه. مشکالت روز دانشجویان 
توی این سن بررسی بشه بهتره. حتی میشه طی 
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صدای دانشجو برابر دردهای  این است که در  دانشجو رسالتش در 
جامعه برای همیشه حساس بماند.  فقر و محرومیت 
گودنشینان را دریابد نه این که فارغ التحصیل که شد 
یک شغلی که پیدا کرد هرقدر که شغلش بهتر می شود 

حساسیتش کمتر  بشود.

 دیگه پاره کردن نمی خواد 

»برجام را پاره خواهم کرد« یکی از چالشی ترین 
شعارهای دونالد ترامپ یا بهتر بگویم پرزیدنت ترامپ 
این شعار بود. شعاری که به عقیده کارشناسان باعث 
شد توجه طرفداران سیاست های اسرائیلی و ضد 

ایرانی به سمت دونالد ثروتمند جلب شود...

 دیگه پاره کردن نمی خواد 
»برجام را پاره خواهم کرد« یکی از چالشی 
ترین شعارهای دونالد ترامپ یا بهتر بگویم 
شعاری  بود.  شعار  این  ترامپ  پرزیدنت 
که به عقیده کارشناسان باعث شد توجه 
طرفداران سیاست های اسرائیلی و ضد 
ایرانی به سمت دونالد ثروتمند جلب شود، 
شعار ترامپ مخالفان بسیاری در ساختار 
ایالت متحده داشت ،به طوری که مشاور 
امنیتی اوباما،وزیر امور خارجه و جالب تر 
حزب  نماینده  کلینتون  هیالری  ازهمه 
دموکرات در انتخابات را می توان از جمله 
برجسته ترین آنها دانست.موضع گیری 
تنها  نه  برجام  مورد  در  هیالری  های 
آمریکایی های برجام دوست ،بلکه یک عده 
ای در داخل کشور خودمان که منافعشان 
در سایه برجام آب وتاب می گرفت را به 
سمت خود جلب کرده بود و حتی بعضی 
از روزنامه های حامی برجام در درون کشور 
نیز تیتر هایی زدند که گواه حرف ماست.

اما پس از تمایل بی نتیجه یک عده برای 
پیروزی کلینتون، اکنون ندای وامصیبتا سر 
داده اند و دل آشوب اند از اینکه نکند تمام 
رشته هایی که با برجام در هم تنیده اند 

متالشی شود !! 
از  ترامپ پس  ناگهانی  رفتار   تغییر  اما 
انتخاب شدن ، همه را یاد پیش بینی اوباما 
انداخت که می گفت: »ترامپ پس از ورود 
به کاخ سفید و فهمیدن اینکه برجام چه 

هادی زارع

توافق موثری است نظرش را در مورد این 
توافق تغییر خواهد داد« از این جمله اوباما 
این برداشت را می توان کرد که برجام برای 
آمریکا قطعا یک برد محسوب می شود و 
تنها امید این است که این توافق برد-برد 
باشد و منافع ما از بین نرفته باشد که قطعا 
توافق های ترکمن  این موضوع همانند 
چای و گلستان بعد ها با دیده ی بی طرف 

بررسی خواهد شد،
البته فراموش نکنید که طبق فرمایشات 
رهبر انقالب قطعا برای ما تفاوتی ندارد 
که چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود 
و هرکسی آمد به نحوی در فکر ضربه زدن 
به ایران ومنافعش است. و حرف آخر اینکه 
تمدید تحریم های ده ساله ایران معروف 
به داماتو چیزی کم تر از پاره کردن برجام 
ندارد ، پس ای مسئولین و نخبگان هوشیار 

باشید.

طورکامل  به  شهرسوریه  بزرگترین  حلب   .۱
آزادشد)تابناک(

بادستوررهبرانقالب ۵۰۰ میلیون دالر ازصندوق   .۲
توسعه ملی برای آبادانی استان سیستان وبلوچستان 

اختصاص پیدا کرد)اصالحات نیوز(

اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیر   مظاهری    .۳
مستقل  گفت: یادداشت وزیر ارشاد و مقایسه تشکل 
های دانشجویی با گروهک فرقان و فرقه رجوی، توهین 
آشکار به دانشجویان و تشکل های دانشجویی است و 
صالحی امیری باید از این بابت از دانشجویان عذرخواهی 

نماید.)خبرنامه دانشجویان ایران(

۴.  سعیدجلیلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان : 
گمان میکردند مشکل آب هم با برجام حل میشود! اگر 
به فکر حل مشکل آب با دیپلماسی هستید اشتباهی در 
خانه کدخدا نروید، تعامل و مذاکره با برادران افغانستانی 

الزم است.

۵.مرکز آمارایران:دردوسال اخیر بیش از یک میلیون نفر 
برجمعیت بیکارکشور افزوده شده است.

۶. کشف جمجمه ی سه هزار ساله درتهران هنگام 
عملیات عمرانی شرکت آب وفاضالب )ایسنا(

نیا:مهم ترین و ضروری ترین  ۷. محمدرضاشریفی 
چیزی که امروزبرای  جوانان ما نیاز است تماشای 

سریال معمای شاه است)شما(

8.رییس جمهور:هم هالل شیعی وهم مثلث سنی غلط 
است.آنها که نفت تروریست هاراخریدند در جنایاتشان 

شریک اند.)مفدا(

دولت در زمین دشمن بازی نکند!

اخبار کوتاه نجوا در کرانه
من پیش از تو

 
نویسنده جوجو مویز

 مترجم مریم مفتاحی
                                                                     

انتشارات آموت
اما ترسویی   ، »لوسیا« دخترک شاد و پرحرف 
هست که در یک کافه کار می کنه  ، کارش را از 
دست می ده و بعد ، به عنوان پرستار ، راهی خانه 
جوان ثروت مندی به نام »ویل« می شه . ویل 
پسر خیلی پولدار ، باهوش و ورزشکاری بوده که 
در اثر سانحه ی رانندگی ، دست و پاهاش کامل 
فلج شده و اآلن واقعا افسرده است و حتی دست به 
خودکشی زده  . ویل شدیدا از زندگیش ناامیده و 
خانواده اش به این نتیجه می رسند که شاید یک 
پرستار شاد ، بتواند نظرش را در مورد زندگی عوض 

بکند و او تصمیم تازه ای رو بگیره ...
این کتاب که چند ماه ، جزو پرفروش ترین کتاب 
ها بود؛ خیلیا بهم پیشنهاد خواندنش رو دادن . این 
کتاب انگلیسی ، البته نه فقط توی ایران ، بلکه  
در سراسر دنیا با فروش خوبی مواجه شد و حتی 
فیلمی هم از آن ساختند که فیلم قشنگی است . 
من ، شخصا معتقدم کتاب متوسطی بود شایدم 
یه مقدار بهتر از متوسط . می دانید ، مطلب ادبی 
خاصی نداره ، واقعا یه جور شبیه داستان های عامه 
پسنده ، حتی دیالوگ هاش برای من قوی نیست 
، اما خب ، واقعا روی بعد احساسی قضیه ، دست 

می ذاره ؛ البته بگم اونم برای من خیلی خاص نبود 
، چیزی که بیشتر از همه من را تکون می داد ؛ 
نصیحت های ویل به لوسی بود ؛ اینکه بازتر فکر 
کنه ، جسارت داشته باشه در زندگیش ، چیزای 
جدید را امتحان کنه ؛ چیزایی که احساس می 

کنم واقعا نقاط ضعف خودمه ....
قسمت های زیبایی از کتاب

آدم فقط یک بار به دنیا می آید . واقعا وظیفه داری 
حتی االمکان بهترین زندگی را در پیش بگیری.

چرا زن ها عادت دارند این قدر از یک موضوع حرف 
بزنند و بزنند تا تبدیلش کنند به یک مشکل؟

می فهمید چه قدر سخت است که سکوت کنید 
و هیچی نگویید در حالی که ذره ذره وجودتان می 

خواهد منفجر شود ؟
گاهی زخم ها جوری ترمیم پیدا می کنند که 

باورت نمی شود .

 صاحب جمعه های ما

سالم ای امام غریب و رئوفم
سالم ای تنها حّجت حاضر خدایم

سالم ای یوسف گم گشته عالم
سالم ای صاحب جمعه های غمگینم

سالم بر تو ای آخرین فرزند زهرا
نمیدانم دلیل غیبتت چیست ؟

ولی میدانم هرچه هست یک دلیل نیست
دوران غیبت دوران غربت است

دوران انزوا و بی کسی و گریه است
هزار و یکصد و هفتاد سال است

که مهدی زهرا شب را تا به صبح بیدار است
امام زمانمان منتظر بیداری شیعیانش است
امام زمانمان غریبه ی در خانه خویش است

برایم سخت است که همه را ببینم ولی 
برایم سخت است که عالم را بی تو ببینم

ای کاش تمام عمر لحظه ای بود
و آن لحظه تورا می دیدم

ای کاش مهدکودکم
مهد آشنایی تو بود

ای کاش در کالس اول
اول یاد دادن نام تو بود
ای کاش در زنگ انشا

موضوع انشایمان تو بود
هزار و اندی سال است که از حضورت می گذرد

چگونه شیعیان به آسانی از تو می گذرند
حضورت احساس می شود ولی

از هل من معین تو آسان می گذرند
چگونه شب را به صبح می کنند ولی
تورا صبح تا به شب یادی نمی کنند

چرا برای دوری چند ساله ات
به این در و آن در نمی زنند؟

ما که شیعه ایم و می دانیم امام زمانمان غریب 
است

چرا برای کوتاه کردن غربتش کاری نمی کنیم
او که با آمدنش اشکی ز گوشه ی چشم یتیمی 

نمی چکد
چرا اشکی برای آمدنش ز گوشه  چشمی نمی 

چکد ؟
 نیست مستضعفی در روزی که  بیایی 

مستضعف آن است که روزی برود که بیایی
در زمان جّدت حسین نبوده ایم

ولی بدان که در صف لشکرت می مانیم
به حرمت خواهرت جان می  مدافعان حرم 

دهند
بیا و ببین که برای آمدنت جان می دهند

نمی دانم که برای آمدنت چه باید کرد
بیا و بگو که با آمدنت چه باید کرد

بیایید خدا را به دل شکسته ی مادرش قسم 
دهیم

 خدایا دل شکستن هنر نمی باشد

 نکند باعث دل شکستنش شیعیان باشند
اوکه دل به شیعیانش بسته است

در سوریه و یمن چه میگذرد ؟

تمام عالم خلق شده برای پنج تن است
تو بیایی تمام عالم خلق شده برای تو است

این ظلم است که از ۳۶۰ روز سالمان
غروب جمعه هایش سهم تو باشد

برای یاد سعدی و حافظ یک روز بس است
اّما سهم امام مان یک روز هفته بس است

برای شاه فراری مان فیلم ها که نساخته ایم
 برای صاحب زمانمان یک فیلم ساخته ایم؟!!!

بیایید به هم قول دهیم
که شروع نماز مان با دعای او باشد

از درد دل ها و رنج و داغ هایمان چیزی نگفته 
ام

چون امام زمانمان میگوید که نگوییم
اگر چند  خطی نوشته ام این وظیفه ی من 

است
این سفارش آقای مظلوم دو عالم است

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یزد
مدیرمسئول:مصباح سلطانی نژاد

سردبیر:محمدامین متالهی
شورای سردبیری: محمدامین متالهی،علی نصر،هادی زارع

شماره تلفن:  ۰۹۳8۱۶۵۱8۱۶
طراح و گرافیست: مسعود نظری

@ssuanjoman : کانال تلگرام           
ssu.anjoman1394  :اینستاگرام            
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نجوا در کرانه

باد  را خشک می کند.  عرقم  و  باد خنکی می وزد 
دلچسبیست. انگار که دریا مرا به سوی خود تحریک 
بی صدای دختر مورد  دلبری های  می کند. مثل 

عالقه ام. بی صدا لباسم را می پوشم. و نقابم را...

ادامه در صفحه2

سیاستوفوبیا

در تاریخ ۲۴ آبان اعالم شد که نیکسون معاون رئیس 
مي آید.  ایران  به  آیزنهاور  طرف  از  آمریکا  جمهور 
دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که 
هنگام ورود نیکسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه 

کودتای ۲8 مرداد نشان دهند. 

هادی زارع

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  یزد

راضیه احمدی شاعر:

زوزه  یخچال  می کند.  جیر  جیر  جیرجیرک 
می کشد. با این حال هنوز هم صدای ترشح عرق 
از صورتم شنیده می شود. پنجره را باز می کنم.

صدای پارس سگی که در میان زباله هایی که 
مردم در ساحل ریخته اند به دنبال غذا میگردد 
شنیده میشود. و با هر زوزه اش صدای موج دریا 
را که خواهش می کند شنیده شود در خود محو 
میکند.چه کسی می داند که امروز چند نفر زیر 
موج ها فریاد زده اند؟ چه کسی میداند چند نفر 
به افق دریا خیره شده اند و مو هایشان را به باد 
سپرده اند؟که چند نفر در تالشند که افکارشان را 

به باد بسپارند.که روحشان را... 
باد خنکی میوزد و عرقم را خشک میکند.باد 
به سوی خود  مرا  انگار که دریا  دلچسبیست. 
تحریک میکند.مثل دلبری های بی صدای دختر 
مورد عالقه ام. بی صدا لباسم را می پوشم. و نقابم 

را...
پیاده تا ساحل سه دقیقه راه است.کمی بیشتر 
طول می کشد.وارد ساحل شنی می شوم.همیشه 

از شن ها بدم می آمده است.درست مثل افکار 
مزاحمی که ناخواسته وارد ذهنت می شوند وارد 
صندلم میشوند.وقتی که هوای دلت بارانی است 
و حالت خوش نیست و گونه ات خیس میشود 
افکار مزاحم بیشتر اذیتت می کند.درست مثل 
شن ها.کافیست کمی پایت خیس شود تا به پایت 
بچسبند انگار که هرگز نمیخواهند جدا شوند.

همینطور، هم شن ها و هم  افکار برای دیگران 
دلچسب نیستند.درست مثل کاغذ نوشته هایی 
که در جلوی ساختمان ها و ویال ها زده اند که 
“لطفا بدون شن وارد شوید” آدم های دور و برم 
هم همینگونه اند ».باد دریا شدید تر به صورتم می 
وزد.و اسم تمام کسانی که در دریا غرق شده اند را 
در گوشم زمزمه می کند.دیگر نه صدای ناله ی 
سگیست و نه جیر جیر جیرجیرکی.فقط صدای 
دریا  ازشیطنت های  که  را می شنوم  باد  زمزمه 

میگوید«

مجید محمودی مقدم

عکس های منتخب...

عکاس: آیدین اولیایی

عکس از خبرگزاری فارس
اشک های مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی سازی کشوربا۵۳۰۰ کارگر به 

خاطرعدم اعتماد مسئولین به تولیدداخلی و عقد قرار داد با کره ای ها

عکاس: مجید محمودی
داعش سگ کی باشه؟! )پیاده روی اربعین(

کشف مار در اطراف دانشکده بهداشت!! )دانشگاه علوم پزشکی یزد(

مهرزاد سپاهی

مهرزاد سپاهی اصفهانی

پیام های ارسالی مخاطبان
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آبان سال ۳۲ بود؛ کابینه زاهدي و دولت انگلستان 
براي تجدید روابط ایران و انگلستان که در جریان 
ملي سازي نفت قطع شده بود، مخفیانه شروع به 

مذاکرات کردند. 
در تاریخ ۲۴ آبان اعالم شد که نیکسون معاون 
ایران  به  آیزنهاور  از طرف  آمریکا  رئیس جمهور 
مي آید. دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند 
که هنگام ورود نیکسون، نفرت و انزجار خود را 
به دستگاه کودتای ۲8 مرداد نشان دهند. وقوع 

تظاهرات هنگام ورود نیکسون حتمي مي نمود.
صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان 
متوجه تجهیزات فوق العاده سربازان و اوضاع غیر 
عادي اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه اي را پیش 

بیني مي کردند.
بین محوطه مرکزي دانشکده فني و قسمت هاي 
عقب  هنگام  و  داشت  وجود  پله  سه  جنوبي، 
نشیني عده زیادي از دانشجویان روي پله ها افتاده، 
نتوانستند خود را نجات دهند؛ مصطفي بزرگ نیا به 
ضرب سه گلوله از پا درآمد. مهدي شریعت رضوي 
که ابتدا هدف قرار گرفته به سختي مجروح شده 
بود بر زمین مي خزید و ناله مي کرد،  دوباره هدف 
گلوله قرار گرفت. احمد قندچي حتي یک قدم هم 
به عقب برنداشت و در جاي اولیه خود ایستاده بود 
و از گلوله باران اول مصون مانده بود در همین حال 
یکي از جانیان »دسته حاجیباز« با رگبار مسلسل 

سینه او را شکافت.
دانشجویان پس از آن، هر سال قبل از انقالب در 

مقام معظم رهبری: )مدظله العالی(
»خدا لعنت کند آن دستهایي را که تالش کرده اند و مي کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسي کنند.« سیاستوفوبیا

این روز اعتصابهای دانشجویی به راه می انداختند و در واقع ۱۶ آذر به 
معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از حکومت استبدادی و توانایی نفوذ 

مخالفان در بین روشنفکران، تبدیل شد.
2(نظر مقام معظم رهبری در مورد وجود فضای سیاسی در دانشگاه ها 

چیست؟

حال که حدود ۶ دهه از آن واقعه میگذرد بد نیست تحلیلی بر نقش 
و وظیفه ی دانشجوی امروز در سیاست،با توجه به سخنان مقام معظم 

رهبری داشته باشیم.
رهبر معظم انقالب در دیدار جمعي از دانش آموزان و دانشجویان مي 
فرمایند؛ »بنده دلم مي خواهد این جوانان ما شما دانشجویان... روي ریزترین 
پدیده هاي سیاسي دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. گیرم که تحلیلي هم 
بدهید که خالف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت کند آن دستهایي را که 
تالش کرده اند و مي کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسي کنند. 
کشوري که جوانانش سیاسي نباشند، مسائل سیاسي دنیا را نمي فهمند، 
جریانهاي سیاسي دنیا را نمي فهمند و تحلیل درست ندارند،مگر چنین 
حکومتی میتواند بر دوش مردمحکومت، مبارزه، حرکت و جهاد کند؟! بله 
اگر حکومت استبدادي باشد، مي شود. حکومتهاي مستبد دنیا، صرفه شان 
به این است که مردم سیاسي نباشند؛ مردم درک و تحلیل و شعور سیاسي 
نداشته باشند. اما حکومتي که مي خواهد به دست مردم کارهاي بزرگی را 
انجام دهد؛ نظام را مي خواهد با قدرت بي پایان مردم به سر منزل مقصود 
برساند و مردم را همه چیز نظام میداند، مگر مردمش - بخصوص جوانان، 
و باالخص جواناِن دانشجویش - مي توانند غیر سیاسي باشند؟! مگر میشود 
؟!عالِمترین عالِمها و دانشمندترین دانشمندها را هم، اگر مغز و فهم سیاسي 
نداشته باشند، دشمن با یک آبنبات تُرش مي تواند به آن طرف ببرد؛ 
مجذوب خودش کند، و در جهت اهداف خودش قرار دهد! این نکات ریز 
را، باید جوانان ما درک کنند.« همچنین ایشان با تکرار اعتقاد دیرینة خود 
مبني بر ضرورت وجود روح و نشاط سیاسي در دانشگاهها مي فرمایند: 

آینده دعوت به عمل می آورند.
حتما همه ی شما به خاطر دارید همین چند وقت 
پیش سخنرانی دکتر عباسی-نظریه پرداز سیاسی-به 
دالیلی در دانشگاه ما لغو شد اما فردای همان روز 
ایشان سخنرانی ای داشتند در همین دانشگاه رو به 

روی خودمان، دانشگاه یزد!
واضح است وقتی به یک شخص در یک دانشگاه 
اجازه سخنرانی داده میشود و همان وقت در دانشگاه 
دیگر این اجازه داده نمیشود،نمیتوان انگشت اتهام را 
به سمت دولت و سیاست های آن گرفت؛چرا که 

دولت همان دولت است اما مسئولین نه!
اگر به عقب نیز برگردیم الاقل تا جایی که من میدانم 
متاسفانه دانشگاه ما برنامه ی سیاسی خاصی در طول 
یکی دو سال اخیر نداشته است.حال اینکه دلیل این 
همه سیاست گریزی مسئولین دانشگاه ما  چیست 
سوالی است که بهتر است خودشان به آن جواب 

دهند.
و در پایان الزم است از مسئولین محترم انجمن 
اسالمی مستقل و انجمن اسالمی دانشجویان که 
اخیرا »اولین مناظره تاریخ دانشگاه علوم پزشکی« را 
برگزار کردند کمال تشکر را داشته باشیم.و همچنین 
تشکر کنیم از برخی از مسئولین محترم دانشگاه که 
با حضور در این جلسه نشان دادند که عزمشان برای 
حمایت از اینگونه جلسات و عمل واقعی به دستورات 

مقام معظم رهبری جدی است.
انشاهلل که با حمایت و همکاری مسئولین و دانشجویان 

شاهد رشد بیشتر اینگونه مراسم ها باشیم.

»مي دانید من از سابق عقیده ام بر این بوده است که در دانشگاه باید روح 
سیاسي زنده باشد؛ این یک نشاطي به جوان مي دهد. ما جوان بانشاط الزم 
داریم دانشگاهی که از سیاست دور باشد این دانشگاه خالي از شور و نشاط 
خواهد بود؛ بعالوه که محلي خواهد شد براي رشد میکروبهاي خطرناک 

فکري و رفتاري. بنابراین خوب است و باید در دانشگاه سیاست باشد«
3(آیا دانشگاه ما جو سیاسی دارد؟

حال که تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم وجود فضای سیاسی در دانشگاه 
را دانستیم بهتر است این امررا در دانشگاه خودمان بررسی کنیم و ببینیم تا 

چه حد به این توصیه ایشان عمل میشود؟
راه دور نرویم.همین مراسم ۱۶ آذر امسال دانشگاه خودمان.در حالی که 
بسیاری ازدانشگاه های مطرح کشور در این روز از نظریه پردازان مختلف 
سیاسی دعوت به عمل آورده بودند تا به بیان دیدگاه های سیاسی شان 

بپردازند؛ به دانشجویان نیز این فرصت دادند
تا عقاید و دیدگاه های گوناگون سیاسی خود را آزادانه بیان کنند.

اما مسئولین محترم ما نیز در این روز سنگ تمام گذاشتند و از دارنده ی 
میکروفون طالیی!!!دعوت کردند تا برای دانشجویان اجرای برنامه های تقلید 
صداو شاد داشته باشد. الزم به ذکر است در پایان مراسم مسئولین این نوید 
را به دانشجویان دادند که سال آینده از »قلقلی و عموقناد«برای مراسم سال 

لیبرالیسم
: واژه Liberal در لغت به معانی مختلفی مثل آزاد مرد در 
مقابل برده، روشنفکر، الابالی، بی بند و بار و...  به کاررفته 
است اما در اصطالح به یک گونه طرز تفکر در زمینه  های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی گفته می شود که 
تکیه اصلی آن بر آزادی هر چه بیشتر و توجه به حقوق 
طبیعی افراد است. این مکتب  اولین بار به عنوان یک 
حزب سیاسی در سال ۱8۵۰ در انگلیس مطرح گردید. 

می گویند اوایل که تازه تلویزیون به خانه ها آمده بود، وقت 
پخش اخبار خانم خانه قبل از این که پای تلویزیون بنشیند، 
چادر سرش می کرد. فکر می کرد واقعا کسی به خانه ی 
آنها آمده نشسته پشت شیشه ی تلویزیونشان نشسته و به 
آنها سالم می کند. این باورپذیری به مرور زمان در ما محو 
شد تا به جایی برسد که امروز، از گذر به گذر خاورمیانه، از 
عراق تا نیجریه، کشته ها و زخمی ها و انفجارها را نشانمان 
بدهند و ما پشت میز ناهارخوری، در ناخودآگاهمان منتظر 
این باشیم که باالخره تیتراژ پایانی این فیلم هم پخش شود، 

تا فردا که باز فیلم جدیدی پخش کنند.
پشت شیشه ی تلویزیون ها وضع پیچیده است. پیچیده 
و کابوس وار. انگار چندین نفر در هوایی گرگ و میش، با 
ماسک هایی که بر چهره دارند، در یک هزارتو دنبال هم 
می گردند. اما مطلب واضحی وجود دارد که با صراحت می 
توان به آن پرداخت. و آن این است که در این میان، عده ای 
تنها به خاطر آن چه در دل دارند و در خلوت بر زبان می 
آورند دارند کشته می شوند. عده ای تنها به این جرم که به 
ندای درونشان گوش داده اند و به فطرتشان اعتماد کرده اند 
دارند به عجیب ترین شکل ممکن کشته می شوند و به نظر 
من این برای شرم جامعه ی جهانی کفایت می کند. غصه 
خوردن بیهوده است، چه برای کشتگانی که به غایت آمال 

 اولین مورد چالش اسالم و لیبرالیسم، دیدگاه اومانیستی 
لیبرالیسم نسبت به انسان است. اومانیسم “حالت و 
کیفیتی از تفکر است که بر اساس منافع بشری و کمال 

مطلوب به جای اصول مذهبی و الهیات استوار است.
دکتر شریعتی در این باره میفرماید 

 “لیبرالیسم!! یعنی “بی بند و باری انسانی که در بند 
است“! و دموکراسی، یعنی انتخاب کسانی که قباًل 

ماهیت تو را انتخاب کرده اند! ”

خود رسیده اند، و چه برای گمراهانی که خدا درباره ی 
آنان تصمیم می گیرد. کسی که باید غصه اش را بخوریم 
خود ما هستیم. چرا که از آن چه در تلویزیون می بینیم به 
فیلم شبیه تریم. اما نه به این راحتی ها از نقشمان خارج 
میشویم، نه فیلممان آن قدرها که خودمان فکر را میکنیم 

شایسته ی تقدیر است.

میخواهد ها  رسول  این  از  مرز  این 
دورتری من  به  ماه  فاصله  از  گرچه 
ولی  انگار همین جا و همین دور وبری
ماه می تابد و انگار تویی می خندی
باد می آ ید و انگار تویی می گذری

خوش ندارم که این شادمانی را با لباس 
های سیاه و غمگین ببینم. غم اگر 
هست برای بی بی جان حضرت زینب 
باید باشد، اشک و اه و ناله اگر هست 
برای اربابمان ابا عبداهلل باید باشد و اگر 
دلتان گرفت روضه ایشان را بخوانید که 
من هم دلم برای روضه ارباب و خانم 

جان تنگ است. 
 ای که بر تربت من می گذری روضه 

بخوان
نام زینب شنوم  زیر لحد گریه کنم.....

نامه شهید  از متن وصیت  قسمتی 
مدافع حرم حضرت زینب)س(  محمد 
حسن )رسول(خلیلی را مرور کردیم. 
شهید خلیلی یکی از انصاری بودکه 
به صورت داوطلبانه مدافع حرم بانوی 
دمشق شد و جنگید تا آنجا که در 
گروهک  دست  به  محرم  چهاردهم 
تکفیری در سوریه با ضرب گلوله به 

شهادت رسید.
 شب سیزدهم محرم با خانواده اش 
تماس می گیرد و از برگشتنش خبر 
و جارومی  را آب  می دهد،مادرخانه 
کند و به همه خبر می دهد که فردا 

فعالیت مطبوعاتی سالم و موفق، یکی از جذاب ترین فعالیت ها در دوران دانشجویی است. فلسفه ی 

داشتن رسانه و بیان سخن در فضای جامعه روشنفکر دانشگاهی، این مسئله را ایجاد می کند تا بیش از 

هر زمان به دنبال تریبونی بگردند تا مطالبات خود را پیگیری کنند.

متاسفانه در سال های اخیر شاهد افول چشمگیر فعالیت رسانه ای تخصصی در دانشگاه ها و بخصوص 

دانشگاه های علوم پزشکی هستیم. و تغییرات همیشگی بدنه جنبش دانشجویی مانع از بیرون آمدن 

قشر متخصص رسانه ای می شود. از طرفی نداشتن تجربه، محدودیت زمانی، عدم اعتماد به نفس، 

ندانستن زمینه های فعالیت و سرگرم حواشی این جشن و آن مراسم و برنامه شدن معضل بزرگی است 

که ما را از توجه به فعالیت مطبوعاتی بازمی دارد و باعث آن شده است که همه مدیران مطبوعات دنبال 

یک داروی سریع االثر می گردند تا با استفاده آن بتوانند در کمترین زمان به بیشترین پیشرفت برسند...

»نشریه تراپی« این فرصت را فراهم می کند تا مطبوعات دانشجویی به خود بیایند و همت کنند و برای 

پیشرفت قدم بردارند. شاید در برهه ای نهادها، تشکل ها یا سازمان هایی برای این امر تدبیر کوتاه مدتی 

نمودند اما جنس »نشریه تراپی« از جنس جنبش دانشجویی است. حرف ما در نشریه تراپی توجه 

به این مسئله است که هر رسانه ای که مطالبات مردم و 

دانشجو نزدیک است بهتر دیده شود. رسانه باید از دست 

مسئوالن خارج شود و در خدمت مردم بکار گرفته شود. 

و این امر بدون همت بدنه دانشجویی و مردمی محقق 

نمی شود. هدف ما در »نشریه تراپی« پیوند دادن رسانه 

به تخصص است. و با این ساز و کار می خواهیم از نگاه 

مردم به مطالبه در امر نظام سالمت بپردازیم.

ان شاء اهلل

پس با ما در تماس باشید. 

مع السالمه

مصطفی هاشمی

دبیر پایگاه تحلیلی حرف نو

رسولم بر می گرددولی درست یک 
روز مانده به برگشت در نزدیکی حرم 
رفیع  درجه  )س(به  رقیه  حضرت 

شهادت نائل می شود.
   شهید خلیلی در بیستم آذرسال 
۱۳۶۵ در شهر تهران متولد شد، دانش 
آموخته ی دانشگاه امام حسین)ع( و 
دانشجوی رشته مدیریت بود. بر حسب 
وظیفه به سوریه اعزام شد و در تخریب 
،جنگ های نامنظم و تاکتیک تخصص 

داشت. 
 شهید خلیلی از همان دوران کودکی 
اش به مسجد و هیئت های مذهبی 
عالقه نشان می داد.به نماز اول وقت 
عالقه داشت ،مداحی می کرد وشهدا 

را الگوی خود قرار داده بود.
 حتی درسن سیزده سالگی در دوره 
آموزشی   مربی  از  بسیج  آموزشی 
تقاضای دعا برای شهادت میکرد.شهید 
خلیلی در طول زندگی اش بار ها به 
اقدام  والیت  و  اسالم  حریم  از  دفاع 
کرد،به عنوان مثال در قضیه ی فتنه 
88 فعالیت داشت و حتی با فتنه گران 

در روز عاشورا درگیر شد. 
صفات بارز اخالقی  شهید: بسیار خوش 
اخالق و شوخ طبع، ورزشکار، عاطفی، 
پیگیرمشکالت  باحیا،  و  زیر  به  سر 

دیگران و مطیع رهبر
پر  و  هیجانی  شهید:کارهای  عالیق 

استرس، ورزش )کاراته، کوهنوردی۰ جودوو...( خوشنویسی، نقاشی، 
طراحی، سفر، زیارت اهل بیت علیهم السالم و شهدا، خدمت به شهدا 

حتی با رنگ آمیزی قبورشان  و.....
قسمت انتهایی وصیت نامه شهید:

من خود را در حد و اندازه ای نمی بینم که برای کسی پند و 
نصیحتی داشته باشم و اگر ما دنبال نصیحت باشیم چه بسیار است، 

فقط می خواهد گوش شنوا و چشم بینا....
خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به امید سر کویش پر و بالی بزنم
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

آن که آورد مرا باز برد تا وطنم
مرغ باغ ملکوتم ،نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
بخشی از دلنوشته های شهید خلیلی :

از من است، خدایا می دانم که من  خدایا ،می دانم کم کاری 
بی توجهم، خدایا می دانم که من بی همتم اما خود می گویی که به 

سمت من بازآیید ؟ آمده ام خدا....
کمکم کن تا از این جسم دنیوی و فکر های مادی نجات یابم به من 
هم مثل  شهدا شیوه گذراندن این دنیای فانی و محل گذر را بیاموز 

،به من هم معرفت امام زمانم را عنایت کن....
و من اهلل التوفیق     العبد الحقیر محمد حسن خلیلی )رسول (

زهرا علیزاده
نویسنده و نقاش

شهادت لباس تک سایزیست... بیایید نشریه تراپی کنیم!

گرگ و میش...   )اثر منتخب حرف نو سال 94(

واژه نامه سیاسی

اولین مناظره سیاسی در دانشگاه علوم پزشکی 
یزد با حضور حجت االسالم قاسم روانبخش، 
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، عضو شورای 
سردبیری نشریات ۹ دی و پرتو سخن به عنوان 
عضو  قاسمی  مصطفی  دکتر  و  دولت  منتقد 
شورای اصالح طلبان استان یزد به عنوان حامی 

دولت، برگزار شد
 این مناظره با موضوع »بررسی عملکرد دولت 
روحانی در زمینه اقتصاد و سیاست خارجه با 
رویکرد برجام« و با همکاری دو تشکل انجمن 
اسالمی مستقل و انجمن اسالمی دانشجویان روز 
پنج شنبه ۱8 آذرماه در مجتمع امام رضا )ع( 

دانشگاه انجام شد.
حجت االسالم قاسم روانبخش در ابتدای سخنان 
در  دولت  منتقدان  باانتقادازلغوسخنرانی  خود 
دانشگاه ها بیان کرد چرا دولت سعی در یک 
طرفه کردن فضای دانشگاه ها دارد . وی ادامه 
داد مسئولیت های سیاسی بزرگ ترین امانت ها 
هستند وباید به اهلش سپرده شود وی بااشاره 
مذاکره  آیااینکه  گفت  ای  مذاکرات هسته  به 
کنندگان بیان می کنند که ما نتوانستیم خطوط 
درامانت  خیانت  نشانه  کنیم  رعایت  را  قرمز 
نیست؟ آیا وعده های عملی نشده رییس جمهور 

وفای به عهد است؟ 
دکتر مصطفی قاسمی:مهندس موسوی چهره 
برجسته انقالب اسالمی است و مدیریت عالی او 
در سال های جنگ غیرقابل انکار است و بااشاره 
به حوادث سال 88 گفت ما معترضیم که چرا 
احمدی نژاد باید راست راست راه برود و موسوی 
و کروبی در حصر باشند وابراز امیدواری کرداین 
مسئولین  پیگیری  و  رهبری  بادرایت  مسئله 

شورای امنیت می شدیم برای منافع ملی ما بهتر 
از ورود آن بود.

و  بااستدالل حقوقی  و  منطقی  داد  ادامه  وی 
را  و موضوع مذاکرات  دیپلماتیک حرف زدن 
پیش بردن جزو کارهای موفق دولت روحانی بود 
و تصمیم گیران پرونده هسته ای مجموعه نظام و 

دولت و رهبری بوده است .
باید در یک جمع  داماتو  تحربم های  تمدید 
حقوقی و بین المللی بحث شودو ما میتونیم 
باهمراه کردن کشور های اروپایی و روسیه و چین 

مانع از دست اندازی آمریکا به برجام بشویم . 
اصولگرایان باید حد و مرز مسائل جناحی با ملی 

رارعایت کنند.
روانبخش ادامه داد در دولت قبل مذاکرات با 

برطرف شود.
وی ادامه داد آمریکا بعداز ۳۰ سال هنوز تحلیل 

درستی ازانقالب اسالمی و مردم ایران ندارد
وی بااشاره مسئله هسته ای گفت دولت خاتمی 
بادرایت وتدبیر توانست مانع ورود پرونده ایران 
به  شورای امنیت سازمان ملل شود ولی آمریکا 
بافشار و زیاده خواهی پرونده ایران را به شورای 

امنیت برد
حجت االسالم روانبخش بااشاره به برجام گفت 
حال که مسئله pmd تمام شده است چرا ماباید 
حداقل ۱۵ سال برای انرژی صلح آمیز هسته ای 

صبر کنبم ؟ 
وی بااشاره به ناکارآمد بودن برجام گفت چرااالن 
که آقای روحانی همه امتیازات را دودستی تقدیم 

کرد آمریکا دوباره داماتو را تمدید کرد
وی بااشاره به سابقه دشمنی آمریکا گفت اگر 
وگفتاراحمدی  رفتار  ایران  های  تحریم  دلیل 
نژادبود پس چرا قانون داماتو اولین بار  دردولت 
هاشمی که دولت خوش زبانی بود تصویب شد ؟

چرادردولت روحانی که دولت گل و بلبل و لبخند 
است مجددا تحریم کردن؟ 

این رفتارنشان دهنده خوی و منش استکبار 
هست

تنها راه جلوی روی مامقاومت است نه امتیاز 
دادن بیشتر

و  االن با لگدی که به برجام زدن دیکر برجامی 
نمانده که ماازش دفاع کنیم 

دکتر قاسمی بابیان اینکه اگر ما در چارچوب 
مقرات بین المللی حرکت میکردیم برای ما بسیار 
مفید بود و اگر ما درسال 8۲ یک سال دیگر صبر 
میکردیم و بامذاکرات مانع ورود پرونده ایران به 

دست پر و پیشرفت بخش هسته ای و موشکی 
بود  پر  دست  دولت  و  بود  همراه  کنارش  در 
،اگرفتنه 88 نبود مذاکرات هسته ای پیشرفت 
خوبی می داشت اما فتنه آمریکا را امیدوار کرد که 
می تواند در داخل ایران نفوذ کند واز پادوهایش 

استفاده کند برای تحت فشار قرار دادن ایران.
حال که برجام شکست خورده نباید آن را گردن 
رهبری بیاندازید، مرد باشید و پای حرف خود 

بایستید.
قاسمی: حضور اوباما در کاخ سفید فرصتی بود 
که ما چند سالی از آن راازدست دادیم ولی آقای 

روحانی بهترین استفاده را کرد. 
وی بااشاره به وضع بد اقتصادی در دوران احمدی 
نژاد گفت آیا یادتان رفته 8۰ اقتصاددان کشور به 

وی نامه نوشتند و او اعتنایی نکرد.
ما اصالح طلبان درزمینه اقتصاد به دولت روحانی 

منتقدیم اما نمیخواهیم او را زمینگیر کنیم 
روانبخش: 

االن آقای روحانی به این حرف که اوباما برای 
ماخوب بوداعتقادی ندارد باتوجه به گفته هایش 

در دانشکاه تهران
راستگویان  دولت  ما  بگوید  روحانی  یک  اگر 
هستیم اما به حرفش عمل نکندبه دین لطمه 

خواهدزد.
حاصل عملکرد دولت روحانی دراقتصاد بدترین 
رکود تاریخ ملت ایران است و حاصل عملکردوی 
در سیاست خارجه توهین کشورهای کوچک و 

تهدید آن ها علیه ایران است.

مهدی قناعت دولت
نویسنده

مجید محمودی مقدم


