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 !شوندیم کیکه امتحانات نزد یقسم به زمان

 چرا حجاب!

 اشعار مهدوی

 با ما در شهرفرنگ بمانید!

 

 شلوار آبی کاربنی

 سخن فعالین

 گزارش 

 سازندگی محروم
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 قسم به زمانی که امتحانات نزدیک میشوند!

 به رسانیدن آزار از تهران پرآشوب شهر تمیز چندان نه نیز و نرم و گرم چندان نه روزهای این رد

 مدام سرشان که گوگولی غایت به و بیچاره مظلوم، موجوداتی تردد حال در گوشی به افق از و افق به گوشی از
 نسبت مزاحمت داشتن روا از و فرموییده خودداری جداً است کنار از عطوفت و مهربانی با و بپرهیزید ایشان به

 حال در ولیگم گوگولی جماعت این که چرا گذرکنید، هاآن calculator با خویش احتمالی معدل محاسبه
 میزان چه باید دقیقاً که غرق فکر این در و هستند شان گوشی همایونی سر به مالیدن برای را خاک و آب

 .بگریزند مهلکه این از بتوانند که کنند ترکیب

 در نمرات تکمیل انتظار است، پارادوکسی پر انتظار چه و است محشر ی صحنه گویی. سما نامبارک تارنمای
 اتگذشته اعمال. ای ایستاده پا به اعمالت ی نامه منتظر و ابوی محترم یشیره هم تصویر کنم، عرض چه که
 خدایا .گذرندمی چشمانت جلوی از هم آبادش و جد هفت و امتحان شب خودم جان به برگردم، گذشته به اگر

 با چه را امتحان شب آخر. کنممی خودداری مغزی دادن رد از !مجازی؟ های بازی جنگولک و سازی اسمش داب
 !چرا؟ راستی لوبرو، گوییمنمی و لوبیا گوییممی چرا اینکه به نیز و بیاندیشم کمتر ندارند زانو ها پنگوئن چرا اینکه به امتحان شب دیگر دهممی قول

 9/75شود،می مواجه دلخراشی تصویر با که است غرق اندیشه همین در بیچاره دانشجوی

 گیریم؟؟ نمی پند آیا پس
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 شدندیم منع روبند و روسری چادر، پوشیدن از زنان آن موجب به که شد وضع پهلوی رضاخان سطتو قانونی ،1314 ماه دی 17 در

 ایران. در حجاب موضوع به پرداختن برای شد ایبهانه تاریخی مناسبت این

 از مانده جای به شنقو. برد خواهیم پی ایرانی زنان حجاب یسابقه به بزنیم قدم باستان ایران شهرهای در و بگذریم زمان تونل از اگر

 بلند هایاهنپیر دارای زنان نقوش، اکثر در. سازد می نمایان باستان، ایران در را زن حجاب خوبی به هخامنشیان و مادها ی دوره

  اند.پوشانده بلند ای پارچه با را خود لباس تمام و هستند

 انقالب یروزیپ از بعد و بیشتر مردم یتوده میان در آن به تقید و ترمشخص حجاب مرزهای اسالم، به ایرانیان آوردن روی از بعد

  د؟هستن حجاب رعایت به ملزم همه ایران در چرا اینجاست اصلی سوال. شد اجباری ایرانی یجامعه در حجاب رعایت اسالمی

 تا خواندیم فرا تحقیق و تعقل به را ما اندیش، آزاد فطرت. شود می جامعه در زن مصونیت موجب حجاب که اید شنیده بارها حتما

 . شود ثابت ادعا این راستی

  وقوع شاهد نباید که است آن معنی به این و شودمی عادی مرد برای زن یجاذبه مدتی از بعد زن، حجاب حذف با که است مدعی غرب

 . دهد می خبر نظریه این مدعی کشورهای در عنف به تجاوز عجیب آمار از تحقیقات اما باشیم جوامع این در عنف، به تجاوز و جنایت

 از حدودی آن زنان اکثر که ای جامعه در. است حجاب دیگر، جوامع با مقایسه در ایرانی هایخانواده استحکام علل از مسلماً یکی 

  است. آنان اجتماعی حقوق کردن ضایع و خود جنسان هم به ظلم نامتعارف پوشش کنند،می رعایت را پوشش

 ایرانی ی جامعه رد حجاب به پایبندی برای دیگر دلیل یک بگذاریم کنار را کریم قرآن در خداوند فرمان انضمام به دالیل این تمام اگر

  . کنیم می زندگی آن در که است ای جامعه قوانین رعایت آن و دارد وجود

  . ودشمی حاصل مطالعه و تعقل تحقیق، با که است دیگر امری آن، به قلبی باور و حجاب به اعتقاد ها، این ی همه از جدای

  «.شود می توصیه مندان عالقه به مطهری شهید حجاب ی مسئله کتاب ی مطالعه»



 

56، شماره 1396نشریه صنفی، سیاسی، فرهنگی دی   

4 



 

 

  

 دانشگاه بیر علمی سابقد میثم شخصی
 برای خودشناسیتشکیالت بستری 

 از خود فراتر رفتن است.

 

 سرور باران دبیر خواهران دانشکده تغذیه
عالوه بر  یانجمن اسالم ییعضوشدن درتشکل دانشجو

الوه بر آن . عدهدیرمییتغشمارا هم  نشیب البردن دانش شمابا
 بارکیفقط  دیه شاکدیآشنا شو یبا دوستان شودیمباعث 

 .دینتجربه ک یرا در زندگ یدوستان نیداشتن همچن شانس
فقط  یکه گاه یکندرا فراهم م یآموختن موضوعات ی نهیزم
 های تمسئولی و ها . تجربهدیآموزی م تانیدرزندگ کباری
 یهمه  دیکنیکه احساس م یدهدبه شما م را ینیریوش نیسنگ

 .ابدییابعاد وجودتان پرورش م

 میمیثم بیرانوند دبیر تشکیالت انجمن اسال
 در طول این مدت که در تشکل ها کار کرده ام

 پی برده ام که: به دفعات به این حقیقت
 کل است.طن مسئولین تشرفتار افراد تشکل نمایی از با

 جواد زین آبادی دبیر روابط عمومی دانشگاه
 دهنده نشان ما زندگی در مسئله هر

 ماست وجود در استعدادهایی
 پروردگار هایرزق ها مسئولیت پس

 ماست استعدادهای پرورش برای

 

 دانشگاه ی دبیر خواهران سابقزینب نورزه
 «ب توستخدایا هر نعمتی که به ما رسیده است از جان»

ه باید ک از نظر بنده فعالیت در تشکیالت، نعمتی است
در  رغنیمت شمرد و از تمام لحظات حضوآنرا بسیار 

و  شددر جهت ر احسن استفاده کرد وتشکیالت به نحو 
تمامی این تالش ها و خودسازی قدم برداشت و 

خالص زمانی نتیجه دارد که همراه با ا خودسازی ها
 باشد.
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ت )ویژه برنامه ازدواج دانشجویی(
ش تصویری جشن شاخه نبا

گزار
 

ت روز دانشجو )
ش تصویری بزرگداش

گزار
16 

آذر(
 

 یخشخواهران دانشکده توانب ریدبالهه نیک پور 
 ییدانشجو نیبا فعال ییکارکردن در فضا

 .دارد یانسان را به حرکت وام
 اش را بداند یدانشجو قدر و ارزش وجود اگر

 بزرگ یتهایفعال یرا برا ییدوران دانشجو
 داشت. شمارد و سکون نخواهدیم متیغن



 

 

 

 

 . سالم جان خانم

 در هم ریزی هایجرخوردگی و بود شده کوتاهم که کاربنی آبی   شلوار   آن و شوید بلند االن همین و بگذارید زمین است دستتان آب اگر لطفا

 . بفرستید برایم پیشتاز پست با را شدمی دیده کنارش و گوشه

 .ها برادر و جان آقا به آشنایی خوش بوی چو سالمی حاال خب

 . ببرید سر به کامل   سالمتی در و باشد خوب حالتان امیدوارم

  خواهدمی را وپورپاره کاربنی  آبی شلوار آن که افتاده کار از مغزش هوا آلودگی این در بیچاره دختر این بگویید خودتان پیش االن شاید

 ! خیر که شوم عارض خدمتتان باید اما

 . ندارد ایرادی مغزم و هستم سالم من ولی است مطلق کثافت   نه، که آلوده هوا اینجا که است درست

 دانشگاه... در پوشش نام به دارد وجود ای مسئله اینجا

 . است دانشگاه در پوشش عدم آن اصلی نام درواقع که

 کاری کسی و بپوشیم هم را جدمان پدر طفولیت دوران ی دررفته درز و پاره پاچه های شلوار حتی داریم اجازه دانشگاه در ما که صورت این به

 . باشد نداشته ما با

 کند جارو را زمین هایش پاچه و بیاید پایمان کف تا خشتکش که بپوشیم هایی شلوار توانیممی هم طرفی از

 . باشد نداشته کارمان به کاری کسی هم باز و

 . هاست غریب عجیب کردن   تجربه و دیدن محل تهران هایدانشگاه جان مادر

 هم هایی وقت البته بدهند شیر بچه دانشگاه توی است قرار انگار که گذارندمی باز را پیرهنشان ی یقه جوری یک دانشگاهمان پسرهای اینجا

 که بس نشوند، آبروبی ما جلوی و نخورد جر لباسشان نکرده خدای که هستیم نگران مدت تمام ما است بسته پیرهنشان هایدکمه که

 . است تنگ هایشانلباس

 .هستند برخوردار قبولی قابل مقبولیت و پوشش میزان از ها دختر مقابل در پسرهایمان البته

 . دارند همراه به خود با دستکشی، چیزی کالهی، و دهندمی اهمیت صبح ۸ ساعت سوز استخوان سرمای به حداقل پسرها

 تنشان به مو که حالی در و خوشحال بسیار دخترها، اما خوردن بهم حال  در سرما از هایشاندندان و شده سیخ

-صبح سرد   هوای   معرض   در هایشاناست، گوش تا هایشانآستین. است ولنجک های

 متر میلی ۲ تا شلوارشان هایپاچه و آرنج مورد در البته. باالست زانو، از تر پایین

 نیست هاسادگی این به مسئله دخترها است سخت جان اقا و شما برای باورش.

 خانم دختر یک وقتی ما خوابگاه در ولی ۵ و ۶ ساعت دارد، کالس صبح ۸ ساعت

 نقاشی. و کاری صاف به کندمی شروع دقیقه ۷ ساعت تا دقیقه پنج و سی و ۶ ساعت

 چشم خط یک کندمی سعی دقیقه پنج سی و  آن از بعد  و بکشد سرش پس تا

 " یک با هم آخرش و رسدمی صبح ۱۰ کالس به نباشد ترافیک اگر نهایتا و دارد کار مرحله این هم ساعتی یک. حومه و رژلب سراغ رودمی

 .شودمی بیشتر بنویس جزوه خوان   درس من  از اشنمره " استااااااد

 . نیست قصه شرح یحوصله این از بیشتر و خوریممی حرص پسرها و دخترها دست از اینجا ما که خالااصه

 آمده هایتانلب روی تلخی یخنده آور، تاسف و مسخره وضع  این از و باشید شده آگاه عجایبش و من تحصیل محل   از حدودی تا امیدوارم

  . باشد

 . نویسممی برایتان اینجا یچندگانه عجایب یبقیه از ام،بعدی هاینامه در

 . را ما سالم برسانید باران، به هاشکوفه به
 

 شلوار آبی کاربنی
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 زینب زارع ترم 3 علوم آزمایشگاهی



 

 

  

 
 

 کندات چون چشم، دریا میداد از این تنهایی
 کندمن شدم کوهی که دردت را تماشا می

 
 امفرقت یار است و دیگر هیچ در مخروبه

 کندشهر خاموش است و ظلم و جهل غوغا می
 
 ات بین که مرا دربند کردُرخ نادیدهمه

 کندعاقبت شیدا شدن، دیوانه رسوا می
 

 دانی چرا؟بر سر عهد توام هرصبح، می
 کندچشم در راهم که کی ما را منادا می

 
 
 
 

 ست اینجا خبری جز غم و اندوه فراغین
 نیست در دل خبری جز تو و این حال خراب

 
 نیست میخانه جز آن سبز بنای تو، ُمراد

 تابمن ُمریدم، ِبَطلب، نیست دگر در من 
 

 بنشینم َصِده ها در طلب روی تو دوست
 ِبِنشانَم به َدمی چهره ی نازت ای دوست

 
 همه شب ها شده خوابم به وصالت پیوند

 همه لب ها شده است ذکر تو آقا برگرد
 
 

 

پرستاری 1مونا نوری ترم   

پزشکی 3محمد مهدی واحدی ترم   
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 با ما بدبخت نمانید!  با ما در شهر فرنگ بمانید!
 عاشق که هاییقناری یرالجزا مجمع ساکنین عبارتی به خسته و له و داغان بهشتیه یک هایعربده

 !!!نیستند

 زار و فسردها و خسته داریم قناری اتفاقاً ...باشه عاشق نباید همش که قناری واال

 !خویش یویرانه یدانشکده سوی رودمی!! اخالق خوش هایراننده و لیموزین با صبح هر که
 ویرانه...   چی؟
 بهشتی... کجا؟

 این روی ژنتیکی الحاص انجام حال در سالمتی، جزیره میگن بهش که هاجزیره ازین یکی چطور؟
 ادامه همینطوری شگرمایشی و سرمایشی سیستمای موندن خراب روند کافیه فقط .است هاقناری

 .هیپوتاالموس ناحیه در هویت بحران ایجاد به برسیم تا کنه پیدا
 با ریزوون عرق نزمستو و بزنن لرز سگ پوست، پالتوی پوشیدن با تابستونا که شکل این به

 که دریغ و افسوس صد اما میدن ول عربده گاهاً هیچ... که چهچه ...دانشکده بیان رکابی و شلوارک

 ...نمیفته کار بولدوزرم و خمپاره با و چینه سوم درجه جنس مسئولین سمعک
 دودوتا فنونی هچ با که میشنیدن کالس سر رو اساتید الحان خوش صوت میفتاد کار اگه که

 این خورد میدن و میکنن کافورا قاطی انیشتین نسبیت نظریه قالب توی رو ریاضی چهارتای

 !!!!ناشکر قناریای
 اسالیددون. اسم به دارن آپشنی یه قناریا این تازه

 به کنن افتخار یدبا ..کنن اسالیدکتومی باید اسالید ها باالی حجم علت به ترم هر آخرای

 ...خودشونااا
 و کتاب زرت و تزر که ریخته سواد بی استاد و فرهنگ بی ادم مشت یه دیگه دانشگاهای تو

-دانشگاه که چیه ابازی لوس این...بیرون میدن پروپوزال و مقاله فرت فرت و میخونن رفرنس

 دارن؟؟ دیگه های
 هست کی دیگه ...تهمیف خطر به هم هاقناری عاطفی آینده نباشه جزوه و فلش و اسالید اصال

 ...بدی فلش بهش و بگیری جزوه ازش

 ...فراوونه و فتّ که ما جزایر توی...خب داره الزم تفریح قناری
 !!!زندس مجسمه های یموزه از بازدید ...نمونش

هاست قناری جیک یکج و سواالت برابر در اساتید پوزیشن ینی میگم که هامجسمه این اصل در
 .(میکن جیک . جیک..تروخدا ببین رو هاقناری قابلیت)

 نداره جرات همینجوریش وگرنه پایین میندازن فکشونو که دراد یکنواختی از کالس میخوان اساتید

 ...ضایع میشی میکنن پیچت فیتیله اطالعتن، با که بس از بپرسه اضافه سوال ازشون کسی
 ماساچوسه جزایر مسئولین و داساتی میرسه، ما گوش شون بهپته تته آوازه گاهاً که هم اونایی

 ...کننمی ناشکری بازم هاقناری این حاال ...ازیناااا نداریم که ما ...هستن
 نوکر کلفت نعنوا به کارآموز هایقناری از که مریخ تو هست دانشگاهی یه میگن بابا

 ...ندار تابستون تعطیالت دوماه هم فقط تازه میکنن استفاده بیمارستاناشون
 امتحانات شروع و کالسا اتمام بین که ایهفته یه توی پایین بنداز سرتو شما دیگه بگه نیس یکی

 ...بزن نوک درساتو  هست

 ...کمه بس زا ریخته پرمونو و کُرک که نگو رو ها فرجه وااای بگن میخوان باز االن

 ...بیابن امکانات فول این با فرنگی شهر میخوان کجا اخه
 !!لپاسا سهل امتحانات انقد  11باال نمرات انقد  11رسیدگی انقد  11راحت انقد

پرستای 3حسنا فاضلی ترم    



 

 

 

 

1348دفاتر انجمن اسالمی دانشجویان   
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دانشکده تغذیه
 

دانشکده پیراپزشکی
 

ی
دانشکده پزشک
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 دانشکده سالم

56، شماره 1396نشریه صنفی، سیاسی، فرهنگی دی   
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@iassbmu 

 

@iassbmu 

 

3000700021348 

 کانال تلگرامی

 سامانه پیامکی

 اینستاگرام

 راه های ارتباط با ما

 تهیه عکس دفاتر:
ایمنی صنعتی 3شقایق حیدری ترم   


