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کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج 

 است .                                                                             فردوسی 

ترین اهداف پیایامی یر  با اینکه ترویج اخالق و گسترش آن در جامعه انسانی، از مهم

کینید،  گرامی اسالم بوده و این وظافه همواره بر دوش مسلمانان سینینیاینیی میی

هیا  ترین بداخالقی سوگمندانه باید اعتراف کنام که امروز خود مسلمانان گرفتار زشت

های تکفاری تروریستی همانند داعش و القاعده و طال یان  هستند. نه تنها وجود گروه

های مسلمان را در جنگ و  و النصره و بوکوحرام، چهره اسالم را مخدوش کرده و ملت

ها فعال ناستند نیای   کشتار و ناامنی فرو برده، بلکه حتی در کشورهائی که این گروه

تر آنکه در  های سااسی موجب گرفتاری و مشکالت فراوان شده است. مهم بداخالقی

های تکفاری تروریستی فعال هستند نای  بیا ایینیکیه  آن دسته از کشورها که گروه

دولتمردان و فعاالن سااسی باید متحد باشند تا بتوانند این دشمینیان خیانینیی را 

های خارجی آنها را نا  ناکام نمایند، خودشان به جیان هیمیدیینیر  سرکوب و عق ه

کنند. این وضعایت، درسیت  ها فراهم می اند و زمانه را برای موفقات تروریست افتاده

برخالف تعالام پاام ر اسالم و قرآن کریم است که مسلمانان را به اخوت و وحیدت 

 دعوت و توصاه فرموده و از تفرقه و برادرکشی برحذر داشته است.

هائی که در کشورهای اسالمی جرییان دارد و  دانند که جنگ این واقعات را همه می

ها را برعیهیده دارنید،  های تکفاری تروریستی سردمداری این کشتارها و ناامنی گروه

های استعماری همچون آمریکا و اننلاس و رژییم  های ناابتی هستند و قدرت جنگ

 کنند غاصب و نامشروع صهاوناستی آنها را فرماندهی می

های شاطانی غرب، الزم است ب رگان جهیان اسیالم بیا  در برابر این شاطنت قدرت

تشریک مساعی تداباری بااندیشند و با  اسالم هراسی که انواع مختیلیفیی دارد بیه 

ترین نوع اسالم هراسی، خشن جلوه دادن چهیره  صورت جدی مقابله کنند. خطرناک

های تکفاری تروریستی انیایام  های ناابتی توسط گروه اسالم است که در قالب جنگ

شود و در نقطه مقابل اسالم رحمانی و اخالق محمدی قرار دارد. اگر ب رگان جهان  می

کنند، بیایید پیاییان دادن بیه  اسالم تالشی برای مقابله با این حرکت شاطانی می

هیا  های چنان تالشی قرار داشته باشد. با این تیالش های ناابتی در صدر برنامه جنگ

های تکفاری تروریستی پایان داده شود تا راه بیرای تیروییج  باید به عمر نننان گروه

 چهره رحمانی اسالم و اخالق محمدی باز گردد.

برای رسادن به این هدف ب رگ، باید از شعار دادن ع ور کرد و به مادان عمیل وارد 

آید، ب رگان جهان اسالم باید از امیکیانیات  شد. از همایش و سخنرانی کاری بر نمی

ها برای اقدامات عملی استفاده کنند و از طریق ایااد وحدت کلیمیه در امیت  دولت

هائی که ماموریت دارند چهره نورانی اسالم را میخیدوش  عمر خائنانه گروه  اسالمی،

کنند پایان دهند. عاد سعاد م عث خاتم پاام یران حریرت میحیمید مصیطیفیی 

وآله فرصت خوبی برای اندیشادن به این مهم و به مادان عمل کشانیدن  علاه اهلل صلی

 آنست.

 مبعث و رسالت امروز بزرگان جهان اسالم
 * مرتضی داودی *

صاحب امتیاا    اجانا ا  
اسالمی داجشنویان داجشگاا  
دریاجوردی و علوم دریاایای 

 چابهار
 مدیر مسئول   میالد صالحی

 سردبیر   مرتضی داودی

 خیانت
 بخشی از نامه حضرت امام خمینی )ره( به آقای منتظری

 خود اعتراف به اشتباه و گناه خود کنید ، شاید خدا کمکتان کند .

 نسوزیدقعر جهنم برای اینکه در 

 

ای اعالم کرد از امیروز بیه  فافا در بااناه

های فوت الی که لوگو و نشیان  بعد تام 

ها از صدا و سامای ایران تایاد عیدم  آن

بدآموزی نداشته باشند، از حریور در 

شیونید.  المللی محروم میی های بان بازی

ریاس فافا در این باره به خی یرنینیاران 

گفت: راستش من هم مثل شما از چهیل 

سال ق ل که ش که سه آن بیال را سیر 

کیردم کیار  لوگوی تام رُم آورد فکر میی

ها اشت اه بوده ولی وقتی دییروز بیه  آن

صورت اتفاقی با کسی که این سانسور را 

اناام داده بود میالقیات کیردم، تیازه 

فهمادم بدآموزی ورزش بیه اصیطیال  

های  فوت ال حتی از برخی ماالت و فالم

دار هم باشتر اسیت و افسیو   مساله

خوردم چرا عمری در فوت ال جهان موی 

سفاد کردم ولی به مقیاصید شیوم اون 

گرگ روی لوگوی تام رُم پیی نی یردم  

یعنی سربسته همان قدر میاینیم صید 

رحمت به گرگ قصه شنیل قیرمی ی و 

گرگ داستان شننول و مینینیول کیه 

هدفشیان فیقیط کشیتین و خیوردن 

 هیییییاشیییییون بیییییود  سیییییوژه

اما حماد هاراد در گفتنو با خ رننار پاره 

خشت  اعالم کرد ترانه جدیدش کیه بیا 

شعر: دوش دیدم که میالئیک آییفیون 

ماخانه زدند/ گل آدم بسرشتنید و بیه 

استکان زدند  در واقع سرقیت ادبیی از 

شعر حافظ با همان مرمون ناست بلکه 

این حافظ بوده که شعر میرا در قیرن 

هفتم به سرقت برده  ایشان در پاسخ بیه 

این سوال خ رننار ما که: ولی شما که در 

آن زمان اصال وجود خارجی نداشیتیاید  

. چون اگر وجود داشتم کیه  گفت: دقاقا..

دادم حافظ بااد بیه هیمیاین  اجازه نمی

راحتی شعر منو سرقت ادبی کنه  ایشیان 

وگو ال ته ق ول کرد که  در پایان این گفت

های شاعیری کیه بیه  شاید برخی الهام

ایشان و شعرای گذشته شیده از ییک 

جنس بوده باشد و مثال زد که: اگه ایین 

هیای اییرانیی  طور باشه در تمام سرییال

باالخره یه شخصات این دیالوگ رو بعید 

از شنادن صدای زنگ مانه که: ییعینیی 

کی ماتونه باشه؟  اما آیا درسته کیه میا 

ها رو به خیاطیر ایین  نویس همه فالنامه

ش اهت، متهم به سرقت ادبیی از روی 

 دست یکدینر کنام؟

از سرقت ادبی حافظ از حمید هیراد تا شرط تازه فیفا !!! 
 * میعاد رشیدی *
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 ....................عکس نوشت................... ..........عکس نوشت..........

مسأله آساب شناسی در حوزه عیدالیت 

خواهی،مسأله ای است،که در جوامع بان 

المللی ،منطقه ای و حیتیی داخیلیی و 

 اجتماعی و فردی نا  مطر  است.

عدل در ادباات فارسی معنی ندارد که ما 

معنی تراد عدل را عکس ماکنیایم تیا 

معنی عدل بدست بااد،تراد عدل ظیلیم 

است،و معنی ظلم این است که هرچا ی 

را سرجای خودش قرار ندهایم،میعینیی 

عدل این است که ما هرچا ی را سرجای 

خودش قرار بدهام.پس عدالیتیخیواهیی 

یعنی اینکه حق ما که بیایید بیرای میا 

مصرف شده باشد ، برای ما مصرف نشده 

است،و ما به این مینیریور دسیت بیه 

کارهایی که حقمان بهمان بیرگیردانیده 

شود در چهارچوب قیانیون و مینیطیق 

 ما نام.

اما  آساب شناسی عدالتخواهی فردی از 

اهمات باشتری برخوردار است،چونیکیه 

اگر به این آساب فردی توجه کنیایم، و 

افراد از خودشان حل این معرل را شروع 

 کنند 

ما شاهد این هستام که این امر بعید از 

همنانی شدن موجب النوی فرهنیگ و 

رفتار خواهد شد،و ما جامعه ای عدالت 

محور بر پایه های عدل و عقل خواهام 

 داشت.

عییدالییتییخییواهییی یییک امییر ورا ییتییی 

ناست،عدالتخواهی یک امر سیاخیتینیی 

ناست،عدالتخواهی یک امر غار معیقیول 

ناست، بلکه عدالیتیخیواهیی ییک امیر 

اللهی،یک امر درونی و یکی از ارکان مهم 

 پایداری یک جامعه و یک نرام است.

خب آساب های عدالتیخیواهیی فیردی 

 چاست؟

عدالتخواهی فردی این ناست که فیقیط  

کسانی بتوانند عدالتخواه بیاشینید کیه 

مسؤل هستند،یا ما  و پسیت و میقیام 

 دارند

عدالتخواهی این ناست کیه میا بیرای 

احقاق حق مان چوب تاراج دست بناریم 

و همه چا  و همه کس را خرد کنام تیا 

 به حقمان برسام.

اما به چه کسی شکایت خود را ب رییم و 

عدالت طلب کینیایم، وییا راه هیای 

 عدالتخواهی چاست؟

از ظالم در ：امارالمؤمنان علی ع فرمود

عدالتخواهی کمک مخواه،چه قاضی،چیه 

واسطه ،چه هرکسی که ماتوانید بیاین 

 طرفان صلح برقرار کند.

پس رجوع به افراد عادل هم از دیینیر 

موارد عدالتخواهی صحیایح و ضیروری 

 است.

نکته بعدی که باید توجه کنام این است 

اصال آیا حقی با ما هست که بخیواهیایم 

طل یش کینیایم و در راسیتیای ان 

 عدالتخواهی کنام؟ 

متاسفانه باشتر مشکالت ما ترباتی است 

که فکر ماکنام هماشه حق با میاسیت،و 

بعد می آیام همه چا  و همه کس را بی 

ابرو ماکنام،برای اینکه حق نداشیتیه را 

 ا  ات کنام،این نکته بساار مهم است،

خب ما شاید بتوانام سرافراد و حیتیی 

 قانون را کاله بنذاریم و گول ب نام،

 اما خدا را ماخواهام چه کنام؟

عدل خدا را چنونه ماتوانام با منیش و 

رفتار حقارت گونه ادمی نعوذباهلل گمیراه 

 کنام؟ 

فی الواقع معروف است که می گویند بی 

گناه تا پای چوبه دار مارود ولیی اعیدام 

 نماشود.

آنچه که به دل انسان عدالتخواه واقیعیی 

اماد ما خشد این است که چون مادانید 

حق و عدالت واقعی با اوست نینیران و 

مرطرب اینکه حقش را نیدادنید هیم 

 ناست،

چون ماداند که قراوت کننیده اصیلیی 

خییداسییت،عییدل اصییلییی عییدل اهلل 

است،زندگی اصلی و ابدی هیم سیرای 

هماشنی جهان ابدیست که این وعیده 

 خداست.

پس عدالتخواهی ییک امیر طی یایعیی 

است،انسان عدالتخواه باید برای احیقیاق 

 حقش به ظالم مراجعه نکند 

انسان عدالتخواه باید بداند که ایا حق بیا 

 اوست بعد دست به تالش ب ند

عدالتخواه واقعی تر  و اضطراب نیدارد 

چونکه ماداند قراوت کینینیده اصیلیی 

 خداست.

یکی از مواردی که میوجیب میایشیود 

عدالتخواه نتواند به حق خود برسد ایین 

است که فکر ماکند عقل کل،فهم کل و 

 سواد و علم کل را دارد،

با این حساب همه برای او بی سواد ،کیم 

عقل ،کم فهم و بی شعور هستند.لذا این 

خودبانی و این غرور چا ی اسیت کیه 

حتی بیاعیث میایشیود دسیت هیای 

نامحسوسی هم که از سمت خدا براییش 

 مااید را ن اند و ننارد،

این فرد قطعا شکست ماخورد و غرور او 

ماشود دیوار محکم و سدی برای عیدم 

 رسادن به حق خود.

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 

 1 بفشارید و به هم خشم نگیرید.                                امام رضا)ع(
 مالک و اساس سیاست، عدالت است.  

 )ع(  امام علی                                                           

 سخن سردبیر

 دل راشوق و چشم را نوری دگر است،

 گویی خلقت را آنطور که باید ما انام.

 ی  گذرِ لحره ها و رد شدن از لحره

تحویل سال، مهر تایاد ما ند بر اینکه خدایی هست  که زنیده میی 

 کند، سپس می ماراند، آنناه دوباره زنده ماکند.

 خوشا آنانکه بارویی سپاد دوباره زنده می شوند.

سالی که گذشت، توام بود با حوادث و اتفاقات نیاخیوشیایینید، کیه 

 بسااری از خانواده ها و ع ی انمان را در ح ن و اندوه فراوان قرار داد؛

اماداست سال پاش رو عاری از هرگونه اتفاقات ناخوشایند برای ملت 

 فهام سرزمانمان باشد.

نشریه دانشاویی پاره خشت فرارسادن سال جدید را به هم وطنیان 

ی دانشناهی ت ریک عرض نموده و از خداونید  ع ی  بخصوص جامعه

منان سالمتی و تعاال در امر فرج آقا امام زمان)عج( را خیواسیتیار 

است. ازآناایی که هماشه انتقاد می کردیم، توی این شماره هیای  

 انتقادی به هاچکسی نداریم فقط متشکریم

از خدا متشکریم که عمرمون رو طوالنی کرد تا یک شماره دینه هم 

 در خدمت شما ع ی ان باشام.

از ریاست دانشناه متشکریم که قرار ناست جواباه نامه سنوات میارو 

 بدن.

تشکر از کماته انر اطی دانشناه برای اینکه میا اصیال دانشیایوی 

 ساناری نداریم.

تشکر از مرک مشاوره دانشناه که  همه دانشاوها ن د مشاور مارن و 

 مشکلی هم ناست.

متشکریم از تربات بدنی دانشناه که امسال با راه ننداختن اسیتیخیر 

 تونست آب استخر رو انقدر تما  ننه داره.

تشکر از مرک  آی تی دانشناه که با قطع کردن اینترنت خوابناه هیا 

 انقدر به فکر حام اکانت های ما بود.

متشکریم از نهاد ره ری دانشناه که خالی خوبه و میاهیم هیای  

 انتقادی ازش نداریم .

 تشکر از شما که تحمل کردید و این مطلب رو خوندید. 

این روزها که ایرانی ها  تعطیایالت نیوروزی را 

سپری کردند و کمتر به چا ی غار از گیذرانیدن 

این اوقات فکر می کنند و صد ال ته خرسینید از 

دریافت پاامک از سوی رئیایس جیمیهیورشیان 

هستند،باید شیاهید افی اییش قیایمیت دالر 

 باشند،دالری که اقتصاد ایران وابسته به آن است.

گذشتن  قامت  دالر  از  مرز پنج ه ار تومان در 

آرامشی بخصوص ، ارزش  پول ملی  ایراناان  را 

 کمتر  از  ق ل کرده است.

ال ته این طغاان دالر با                             

بی اعتنایی رئاس دولت و                        

رئاس بانک مرک ی همراه بوده                 

است. ارزش دالر تا همان چند ماه              

تومان بود اما این               ۰۰۳۳پاش حدود 

تومان هم معامله         ۰۰۳۳روز ها حتی 

ماشود. اف ایش افسارگساخته قامت ارز          

که نتااه  عدم ت ریق مقدار کافی آن در      

بازار توسط بانک مرک ی است،در حالی       

اتفاق می افتد  که  دولت  ادعای  اف ایش  درآمد 

 های ارزی و تورم تک رقمی را دارد.

اما باید دانست که مایحتاج روزانیه و کیاالهیای 

اساسی مردم در سال های اخار با واردات بیدون 

حساب و کتاب و تعطالی کارخاناات و صینیاییع 

داخلی، باش از پاش به ارزش ارز وابسته شده و 

اف ایش آن یعنی تورم باشتر و کوچکیتیر شیدن 

سفره این مردم . همه این ها یعنی دروغ بیودن 

ادعای دولت تدبار و اماد در کینیتیرل اوضیاع 

 اقتصادی کشور 

ط ق معمولِ دولت، رئاس و سخننوی آن ترجاح 

می دهند به گفتار درمانی روی بااورند و با بیازی 

با کلمات و آمارسازی، واقعاات اقتصاد کشیور را 

 نادیده بنارند.

ورای نوسانات بازار ارز، عدم تطابق موضع گایری 

روحانی درق ال اف ایش قامت آن در ابیتیدای 

 تحویل گرفتن دولت و کنون،محل تأمل است.

ایشان   علت  این   پدیده   را   در   آن   زمان،    

خودشافتنی ،عدم مشورت و عدم استفاده از     

اب ار علمی مادانست. حال سوال اینااست: 

چنونه طغاان دالر در آن زمان ناشی از  

خودشافتنی بود اما کنون ح ابی               

 باش ناست؟ 

اخاراً اقای روحانی به مردم در                   

مورد عدم اف ایش قامت ارز                  

اطمانان خاطر داده بود،اما                       

اننار این روزها فاصله بان                       

وعده ها تا عدم اجرا و شکست                     

آنها  خالی  کمتر  از   روزهای  نخستان  ریاست  

 حسن روحانی بر دولت است.

حال عاق ت دالر نا  همچون برجام دینر قیابیل 

 پاش بانی ناست.

با شکست سااست های اقتصادی دولت،اقتیصیاد 

کشور در آستانه بحرانی عماق قرار دارد. و بیه 

زودی ا رات این بی تدباری دولت را در معاشیت 

 مردم خواهام دید.

 طغیان دالر
 * واحد سیاسی انجمن اسالمی *

 آسیب شناسی عدالتخواهی
 * محمد صالحی *

 

 دیوار کشی در سلف دانشگاه 
احتماال با این دیوار کشی و این وضع دالر 
  رئاسی رئاس جمهور شده و ما بی خ ریم

 

 انگار از پا افتاد
 محمدعلی نجفی شهردار مستعفی تهران

 

 خوزستان ،  مناطق محروم دزفول
 ـ گروه جهادی معین 31نوروز 

 

 کرمانشاه ، مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
 ـ گروه جهادی معین 31نوروز 

 
 سیستان و بلوچستان ، مناطق محروم  زابل

 ـ گروه جهادی معین 39اسفند 
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همانا سعادتمند)به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( را 

 )س( در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.   حضرت زهرا

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت 

 )س( .                                                           حضرت زهرا خوانده می شوند

 ۰میاده  ۷۰برای نخستان بار در قوانان ایران، در بینید 

صیورت گیرفیتیییه  ۷۰۳۱نامه امیور خالفیی مصیوب  آیان

ها ییا  کرد: کسیانی کیه دخترها و زن اسیت کیه تصریح می

 ۱پسرها را به اصرار تعقایب نماینید بیه ح یس تع ییری از 

ریال  غیرامیت میحیکیوم  ۷۳۳تیا  ۰۳روز و از  ۰روز تیا 

 شیوند. می

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خاابانی برای اولان 

به تصویب قوه مقننه رساد و  ۰۳بار در قوانان ایران در سال 

یافته و بیا  بانی شد که اگر م احمت برای زنان، سازمان پاش

 تر هم بشود. قصد ق لی باشد، ماازات آن سننان

قانون ماازات اسالمی مصیوب سیال  ۳۷۶ها بعد، ماده  سال

در این مورد به صراحت اعالم کرد: هر کس در اماکن  ۷۰۰۰

اطفال یا زنان بشود یا بیا   عمومی یا معابر، متعرض یا م احم

آنان توهان کند،   الفاظ و حرکات مخالف شئون و حاثات به

ضربه شیالق میحیکیوم  ۰۱به ح س از دو تا شش ماه و تا 

   . خواهد شد

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بیه معینیییای 

درازی اسیت. مرتکب در عمل بایید بیا کردار خییود  دسیت

درازی کند. م احمت باید بیا انایییام  نسی ت بیه زن، دسیت

فعل باشید؛ بیه ایین معنا کیه فیرد بایید بییییا کییییردار، 

گفتییار و نوشییتار نسیی ت بییه زن، ایاییاد م احیمیییییت 

کند. توهایین در قسییمت دوم میاده بایان شیده اسیییت. 

رفتیار فا یکیی در توهاین، بیه کار بیردن لفیظ و حیرکیات 

یافتیه تنهیا از طرییق الفیاظ  اسیت. رفتیار فا یکیی ارتیکاب

)اعیم از شیفاهی و کت یی( و نای  حیرکات ماننید حیرکیات 

شیییود،  دسیت و اشیارات چشیم و نرایر آنهیا را شیامل می

 رسند. آما  می نه چا هایی که به نرر توهان 

 پرانی مجازات متلک
 * محمد اربابی *

 صدای دانشجو
 دانشجویان عزیز

 

 

سالم سال نو شده دانشجوهاا :    4190*** 2402

کمی بی پولن، مسابقه ی کتابخوانی و ازین چیزا 

بزارید ، تا هم پولدار شیم ، هم سرانه مطالاعاه 

 کشور رو باال ببریم. با تشکر

شما منتظر برنامه های جدیاد ماا پاره خشت : 

 باشید حتما.

در جریان هستایاد امساال :    4122*** 0049

مسابقات فوتسال درون دانشگاهی اصال برگازار 

 نشد؟

در این مورد در همون ترم قابال،  پاره خشت : 

دوستان ما پیگیری هایی کردن اون موقع گفتاه 

شد که قراره اردیبهشت برگزار بشه ولای انن 

شنیده شده قراره فقط مسابقات فوتبال ساحلی 

برگزار بشه .این در حالیه که سالهای اخیر هار 

دوتای این مسابقات برگزار می شد و در کل این 

موضوع ضعف تربیت بدنی دانشگاه رو میرسونه. 

 که امیدواریم دیگه ازین مسائل نبینیم.

یادمه آبسرد کنی تو مسجاد :    4190*** 4220

بود که انن دوسالیه نیستش، درخواست داریام 

بیارن بزارن سر جاش.حداقل نهاد دانشگاه یاه 

 کاری بکنه

 واقعا درخواست به حقیه.پاره خشت : 

نمیدونم آیا پیامم به گاوش :    4100***2002

مسئولین آموزشی میرسه یا نه ، ولی از همایان 

تریبون میگم که خیلی )خراب کردید(. هر سال 

که میگذره هی بیشتر خراب می کنید ، به جای 

اینکه به خاطر گرمای چابهار ترم رو زودتار از 

دانشگاه های دیگه تموم کنید تازه دارید دیرتر 

تموم می کنید ، یادمه دوسال پیش هجده خرداد 

خارداد  22امتحانات تموم شد ولی امسال تازه 

امتحانات شروع میشه.ماه رمضونم کاه هسات 

هنوز برق رفتن های وسط امتحانات پارسال رو 

به خاطر گرما فراموش نکردیم .چکار میکنایاد 

 شما تو این جلسات ؟؟!؟!؟ به فکر ماهم هستین؟

جانا سخن از زبان ما میگویی ...تازه پاره خشت : 

 قضیه ی سنوات هم بزار روش.

سالم میشه بپرسم االن چاه :    4190*** 5502

 بهونه ای دارین که اردو نمیزارین

ایشاا... خودمون براتون یاه ساری پاره خشت: 

 اردو داریم

سالم .از ریاست دانشگااه و :    4100*** 2259

هیات همراه انتظار میره کاه کاناار کابااب 

خوردنشون از آب پرتغال های تمامی آبسرد کن 

 های سلف هم استفاده کنند.

سالم و خدا قوت به بچه هاای :    4190*** 1942

انجمن دانشگاه لطفا پیگیری کنید کاه ماایاع 

 دستشویی تو خوابگاه بهشت تامین بشه.

یکم حال و هوای فرهنگی رو :    4190***0542

توی خوابگاه راه بندازین.میتونین کالس هاای 

آموزشی توی خوابگاه را بندازین یاا ایاناکاه 

مسابقات مختلف برگزار کنین .خودتون بیشتار 

 میدونین دیگه.

 کو گوش شنوا؟!؟!؟پاره خشت : 

 

با توجه به اینکه ممکن است تلنرام به زودی از دستر  خیارج 

هیا،  شود، ممکن است بسااری از مخاط ان بخواهنید از فیاییل

شان نسخه پشیتیای یان ییا  های شخصی ها و چت ها، کانال گروه

بکاپ تهاه کنند. موضوع بکاپ گرفتن از مطالب تلنرامی آنیایا 

های اجتمیاعیی دسیت بیه  ای در ش که شود که شایعه مهم می

چرخد با این مرمون که در صورت فالتریینیگ ایین  دست می

رسان، دسترسی به تلنرام حتی با استفاده از فالترشکن هیم  پاام

 غارممکن خواهد شد 

در این مطلب قصد داریم طی چندین مرحله نحوه بکاپ گرفتن 

 را به مخاط ان آموزش دهام.

 * چگونه از تلگرام بکاپ بگیرید؟ * 

 بکاپ بگیریم؟ های شخصی تلگرام ها و چت چگونه از فایل
 همزمان با جدی شدن موضوع فیلترینگ

ایید،  اگر تاکنون تحت این نسخه وارد حساب خود نشیده

ی  نااز است که نام کشور خود را انتخاب کرده و شیمیاره

تان  سازی برای تلفن همراه خود را وارد نمایاد تا کد فعال

ارسال شود. پس از وارد کردن شماره تیلیفین بیر روی 

Next ی تلنیرامیی کیه  کلاک نمایاد. این کد به نسخه

شود اید ارسال می ی خود نصب کرده روی گوشی یا رایانه

را دریافت کناد(.   هم آن SMSتواناد از طریق  )ال ته می

 کلاک نمایاد. OKسپس برای تأیاد درخواست روی 

سازی از طریق خود تیلینیرام  پس از چند  اناه کد فعال

 Telegramشود و شما وارد محاط  تان ارسال می برای

Web  سیازی خواهاد شد. این محاط کامیالً شی یایه  

 ی گوشی و دسکتاپی تلنرام است. ی نسخه شده

تواناد با فشیردن  ی مورد نرر می پس از باز کردن مکالمه

مرورگر خود  Printی  ، پنارهCtrl+P کلادهای ترکا ی

تواناد این صفحه شیامیل کیلیایه  را باز کناد. اکنون می

و یا بیه  PDFمکالمات را به صورت ماازی در قالب فایل 

 صورت واقعی بر روی کاغذ چاپ نمایاد.

الزم به ذکر است اگر مایلاد تنها مکالمیات خیاصیی را 

ها را توسط ماو  به حالیت انیتیخیاب  چاپ نمایاد، آن

را فشیار  Ctrl+Pدربااورید سپس کلادهای ترکای یی 

 دهاد.

کناد روی  استفاده می مرورگر گوگل کروم اکنون اگر از

More Settings  کلاک کناد و تیایکSelection 

only  را انتخاب نمایاد. همچنان اگر مایلاد فیاییل بیه

مقیابیل  Changeی  چاپ شود روی دکمه PDFصورت 

Destination  کلاک کینیاید وSave as PDF  را

 انتخاب کناد.

کناد، پس  استفاده می مرورگر فایرفاکس همچنان اگر از

بایسیتیی از  Ctrl+Pاز انتخاب متن و فشردن کلادهای 

را  Selectionی  گی یینیه Print rangeی  محدوده

نیای   PDFانتخاب نمایاد. اگر مایلاد فایل بیه صیورت 

پرینت شود بایستی نس ت به نصب یک پرینتر میایازی 

 بر روی ویندوز اقدام کناد.

کرد که گفت: صاح م  یه شتر به شتر دینه از دست صاح ش شکایت می

شه. شتر دینه گیفیت: بیارت  کنه که طاقتم طاق می از بس بار من می

 اون شتر جواب داد: معموال نمک. چاه؟

شتره گفت: اگر توی راهت جوی آبی چا ی دییدی تیوی جیوب آب 

 ها آب بشه و بارت س ک، حال صاح تم جا مااد. بخواب تا نمک

شتره به حرف دوستش عمل کرد و صاح ش فهماد که خوابادن شتر از 

ناتوانی ناست و دفعه بعد صاحب شتر نمد بار شترش کرد و شتر هم از 

خ ر توی جوی آب خواباد و وزن بارش این بار چند برابر شید  جا بی همه

و صاح ش به زور شالق اون رو از زمان بلند کرد و به راه انداخت و ایین 

 کنن. مثل شد که کار به جایی رساده که شتر رو با نمد داغ می

ای که در آن به کیار  این ضرب المثل در عان سادگی و عنصر طن  گونه

تواند پندی مهم را بازگو کند. که از نرر بنده از این مثیل  رفته است، می

 توان استخراج کرد؛ چند نکته را می

زد می کند. دینر این کیه در  پذیری را گوش ی مسئولات نخست روحاه

انتخاب دوستان و اطرافاان دقت کنام. بعری افراد در ظاهر صالحیمیان 

 شان منفی است. خواهند اما نفس خواسته را می

نکته دینر که من از این داستان برداشت نمودم این بود که در اصطیال  

عامه سعی در دور زدن کسی نداشته باشام چون باالخیره ییک روزی، 

یک جایی حقاقت امر آشکار خواهد شد و تنها چا ی که باقی خیواهید 

 ست. ماند پشامانی

 کنن شتر رو با نمد داغ می
 * حامد معصومی  *

در لغت به معنای ریشه است و این کلمه از طرف لای یرال هیای 

استعمال شد، که مایل بیودنید بیه ریشیه  ۷۶اننلاسی در قرن 

موضوعی نفوذ کنند، و طالب تادید اسا  کلاسا و خیواسیتیار 

انحالل مالس اشراف و گاهی متمایل به لغو سلطنت بودند. امیا 

این اصطال  باشتر در مورد کسانی اطیالق میی شیود کیه از 

مؤسسات سااسی و اجتماعی موجود ناراضی و عص انی شده اند و 

 درصیییدد تیییغیییایییایییرات اجیییتیییمیییاعیییی هسیییتییینییید.

ولی در جامعه امروزی به کسانی که درصدد اصالحیات اسیاسیی 

جهت به ود وضع اقتصادی و اجتماعی می باشند، رادیکیال میی 

گویند. اما در آمریکا این اصطال  باشتر درباره سوساالاست ها و 

کموناست ها اطالق می شود. اما در اروپا در گروه هیای اصیال  

 طلب به کار می رود. 

 ایسم شناسی
 رادیکالیسم 

 پل اهی ارتباطی با ما:
         5522 331 5335    

Parehkhesht        

5522 331 5335 
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انسان مجبور نیست حقایق را بگوید. ولی باید چیز هایی که میگوید 

 حقیقت داشته باشد.                                                 دکتر شریعتی

 عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند. 

 امام حسین)ع(                                                                        

 بررسی جایگاه هنر در انقالب اسالمی ایران
 فروردین روز هنر انقالب اسالمی 25به مناسبت 

 محمدرضا معصومی

 

 

در سال های دور  هنرمند جایناهی خاص در میایان میردم 

داشته با این دلال که شخصی با سواد بوده و مردم به زی ایی 

هنر عالقه مند بوده اند و هرآنچه که کم و زی ا باشید چشیم 

گار خواهد بود به گونه ای که هنرمندان جایناه خیاصیی در 

مناصب پادشاهی داشته اند و از این علم برای انتقال فرهنگ 

،زی ایی و از همه مهمتر ساخت محاطی زی ا و پرنشاط بیرای 

زندگی استفاده می شده است که هنر معماری پا به عیرصیه 

ظهور گذاشت .در عصر حاضر هنر و هنرمند هست ولی دینر 

هنر در ماان مردم ناست و تنها یک موضوع عیلیمیی شیده 

است و کمتر با آن احساسی برخورد می شود و هنرمینید از 

هنر برای رسادن به زی ایی ها کمتر استفاده ماکند  وایین 

موضوع در ماان مردم باعث ننرانی و ال ته یک تصمام نیرم 

 اجتماعی برای شناخت هنر  شده است .

به دلال این که  این تصمام با هنر و معماری اسال میی هیم 

مسار می باشد  و درون مایه انقالب اسالمی ،یعنیی تیمیدن 

اسالمی با هنر اسالمی پایه ری ی ماشیود اسیالم جیایینیاه 

هدایتی برای هنر پادا ماکند. مردم از این جهیت بیا هینیر 

اسالمی همسو هستند که خود اسالم طرفدار هنر بوده  و از 

سویی جایناهی برای  صفات  ناپسند  در هنیر قیرار نیداده 

است و این موجب طرفداری مردم از هنر همراه اسالم شیده 

است .انقالب اسالمی نا  در این راسیتیا حیرکیت کیرده و 

ارت اطی متقابل با هنر و معماری پادا کرده است به گونه ای 

که انقالب به رشد و گسترش هنر و معماری پرداختیه و در 

مقابل هنر و معماری اسالمی صفات ناک را به طور ملمیو  

در زندگی جامعه جاری ساخته است.  ال ته جای کار بسیایار 

 است ...

به ع ارتی کوتاه جایناه هنر و معماری در انقیالب اسیالمیی 

معطوف به آ ار ی است که در سطح جامعه و شهر در مقابیل 

دیدگان مردم باشد و رو  جامعه را جال داده و بیه سیمیت 

تمدن اسالمی با تمام کماالت و زی ایی هایش حرکت دهد و 

زندگی پرنشاط با نشانه های الهی به مردم هدیه دهید.پیس 

ماتوان این گونه نناه کرد که هنر اسالمی ق ل اسالم موجیود 

بوده و غار مسلمان ها نا  از هنر اسالمی بهره برده اند و آ ار 

زیادی پدید آورده اند زیرا ننرش الهی امر فرا زمانی بیوده و 

شکل دهنده تاریخ است. پس انقالب اسالمی ماتواند به هنیر 

و معماری به عنوان علمی که رابیطیه دییداری هیمیراه بیا 

احساسات لطاف با محاط و مردم دارد اعتماد کند . آیینیده 

ننری که باید در این زمانه صورت پذیرد بخشی از آن در 

مفهوم خطوط گذشته آمد.در این باره ییک عیده مسیئیول 

ناستند بلکه هنر زندگی است و همه زندگی ماکنند . یعنیی 

تمام مردم از پایان ترین سطح مسئولاتی تا باالترین سیطیح 

آن وظافه دارند ال ته در کوتاه مدت شهرداری هیای نیقیش 

اساسی و قابل توجهی دارند.ال ته باید در استفاده از هنر بیه 

این نکات توجه کرد که هنر و معماری یعنی تغاار اشایا در 

جهت ط اعتشان که خود دارای زی ایی است .پس بیایید در 

هر منطقه و فرهننی از هنر سازگار با آن محاط اسیتیفیاده 

گردد.و هنرمند ن اید فراموش کند که وظافه او رو  دادن به 

 ماده است.

مسواک زدن و نخ دندان ازمهم ترین کارهایی است  کیه میی 

تواناد اناام دهاد  و برای حفظ دندانها و لیثیه هیا ضیروری 

است . فلوراید، شایع ترین مواد تشکال دهنده فعال در خمایر 

دندان است، آن چا ی است که مانع از حفره دندان میایشیود. 

بنابراین هماشه باید مطمئن شوید که خمایر دنیدان حیاوی 

 فلوراید باشد.

مراق ت از بهداشت دهان و دندان همچون مراق ت از بدن شما 

اهمات ویژه ای دارد. باشتر مردم در مراق ت از بدن، ذهین و 

هایی دارند، اما دندان هایشیان را  سالمت جسمانی خود برنامه

های خود بی توجهی کینیاید،  کنند. اگر به دندان فراموش می

اغلب دچار مشکالت حادی خواهاد شد که به عمل جراحی و 

 درمان های جدی ختم خواهد شد.

پوسادگی دندان س ب تخریب ساختار دندان می شود و میی  

تواند روی هر دو مانای دندان ) الیه خارجی دندان ( و الییه 

عاج دندان تا ار بنذارد. پوسادگی دندان هننامی رخ می دهد 

که غذاهای حاوی کربوهادرات ) قندها و نشاسته ( مانند نیان، 

غالت، ح وبات، شار، نوشابه، ماوه، کاک، آب ن یات بیر روی 

دندان باقی بماند. در ایناا  چند روش که شما برای محافریت 

 از دندانهای خود می تواناد اناام دهند باان می شود.

 مسواک زدن دو بار در روز به مدت دو دقاقه. -۷ 

 مسواک زدن در ص ح با بوی تنفس بد م ارزه می کند. -۳

 باش از حد مسواک ن ناد. -۰ 

 از مسواک های برقی استفاده نکناد. -۱

 مطمئن شوید که هر روز نخ دندان می کشاد. -۰

 نوشابه مصرف نکناد. -۰

وعده های غذایی مغذی و متعادل بخورید و تینیقیالت را  -۰

محدود کناد: از خوردن کربوهادرات مانند آب ن یات، چیوب 

شور و چاپس، که می تواند در سطح دنیدان بیاقیی بیمیانید 

اجتناب کناد. اگر غذاهای چس ناک خورده اید دنیدان هیای 

 خود را به زودی پس از آن مسواک ب ید.

 سانار کشادن را ترک کناد. -۶

 از دهان شویه استفاده کناد. -۷۳

 راه های مراقبت از دندان

 *  محمدرضا محسنی *

همان گونه که سال های ق ل نه چندان دور )سالهیاییی 

که همه ی بی انصاف ها فقط ضعف ها را دیدند و هیر 

اتفاق ناگواری و ناکارآمدی خود را در جمله ای سهل و 

آسان تقصار دولت ق ل انداختینید در صیورتیی کیه 

خسیارت  «دستاوردی غار از برجام بردبرد کیه شید 

نداشتند که ال ته جای بحثش باشترش ناست(  »محض

خدمت کردی اگرچه اشکاالت تو هم کم نی یود ولیی 

قطعاحال آن روز هایت مثل امروز ن یود و گیفیتیارت 

گفتار شاطان ن ود، حامیی تیو  ۰۰همچون فتنه گران 

 بودم و پشامان ناستم و مسئولاتش بر گردنم است.

هماننونه در این سال های اخار که در گرداب فیتینیه 

گرفتار شدی و مقابل گذشته ی خودت قرار گرفته ای و 

شده ای مقابل والیت فقاه و امام امت از تو بیای ارم و 

برائت می جویم چرا که ق ل از هر تعهیدی، تیعیهیدی 

نس ت به ولی زمان و نائب برحق امام زمان دارم و ایین 

موضوع هماشه خط قرم  زندگی من بوده و هست و ان 

 شااهلل خواهد بود.

 * مالک حال فعلی افراد است * 

جمله ای که امام خمانی )ره( در آخیریین صیفیحیات 

وصات خود اضافه کردند، این که چه دیده بود و از چیه 

کسی را شاید کسی دقاق نمی داند، اما ایین جیمیلیه 

تکلاف را مشخص ماکند. کم ن ودند افرادی کیه سیال 

های اولاه تازه نفس در رکاب انقالب بودند اما به میرور 

از نفس افتاده و جاماندنید و در در میقیابیل خیود 

انقالباشان در سال های ق ل ایستادند و ایین جیرییان 

زوال هماشه در کمان همه ی ما هست. نام بیردنشیان 

 -بنیی صیدرمیوسیوی -خالی از لطف ناست منترری 

حیایارییان  -اک رگنایی -مهاجرانی -کروبی -خاتمی

و چند سالی احمدی نیژاد  -آن مرحوم -صریح القلم ها 

 و تفاله هایش.

قطعا مسئولات حمایت آن موقع بر گردن من و امیثیال 

من است که ال ته بدون دلال ن ود و این مخالفت هیم 

 ۰۳بدون دلال ناست،  اما چه کسی مسئول بایش از 

سال انحراف و آقازادگی و اشرافی گری و حقوق هیای 

ناومی و  روت های ه ارمالااردی و... در جیمیهیوری 

اسالماست چه کسی حاضر است مسئیولیایت رای و 

حمایت خود را با همه این فاایع رخ داده بپیذییرد در 

ظاهر همه، روی هوا همه در حرف همه  اما هماشیه و 

اکثریت از روی احساسات و بدون منطق حرف می زنند 

 که اننار که نه می بانند و نه می شنوند.

چه کسی حاضر است منصفانه همان قدر که ضعف های 

رقاب را می باند خوباهایش را هم ب اند و همان قیدر 

که خوبی های خود را می باند ضعف هایش را قی یول 

 کند؟؟

اکثریت مخالفان و موافقان از روی احساسات و صیرف 

نرر جناحی نس ت به او و یا هر شخصی نرر مایدادنید 

که ال ته در اوایل خود من نا  ازین میورد مسیتیثینیی 

ن ودم، اما این روزها تو و همان طرفداران تیقیلی یی و 

خاانت کارت خاال کرده اید از ره ر جامعه انیقیالبیی 

ترید و نامه مانویساد و دستور مادهاد.  همانند نیامیه 

نوشتند و بیه  ۰۰ای که رفسناانی و موسوی در سال 

جای اطاعت از دستور ره ر به مخالف صریح با ایشیان 

 پرداختند.

حاال امروز عده ای روشنفکرنما به ما می گویند میا از 

 همان اول مادانستام که فالنی مشکل دار است و ... .

اما خودشان هم مادانند نه آن موقع از روی عیقیل و 

منطق حرف زدندنه االن که بی چون و چیرا حیامیی 

دولتی هستند که عان مشابهات خود در سالهای قی یل 

پر از اشت اه و ذلال است که حتی طر  خوب تیحیول 

سالمت را نا  به گفته خودشان با شکست همراه ساخته 

اند و وضع از ق ل بهتر نشده است دینر مسیائیل کیه 

 بماند.

امروز بهتر از هر روزی بدور از دعوای م خرف جنیاحیی 

اصالحات و اصول گرایی دو ل ه یک قاچی که خسیارت 

محض شده اند. ما انم چا هایی که شاید قی یل تیر 

نمادیدم که ن اید دل به غار از  امام امیت بیه کسیی 

بست  آن را که خواب است، باداری هم هست ولی آنکه 

خود را به خواب زده خدا بادارش کند برای اینکیه در 

قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشت اه و گناه کنیاید، 

شاید خدا کمکتان کند )بخشی از نامه ی امام خمانیی 

 به منترری(.

ان شااهلل خدا توفاق دهد تا لحره آخر عمر در خیط  

 والیت بمانام و در گرداب فتنه ها گرفتار نشویم.

 درد دل با دیروز و امروز احمدی نژاد
 * میالد صالحی *

 مطالعه کتب ضاله

های گمراه کننده و  * آگاه شدن از کتاب 

های ادیان دیگر برای شناخت دین  کتاب

ها به قصد افزایش معرفت و  و عقاید آن

 اطالعات چه حکمی دارد؟

خاطر  حکم به جواز خواندن این کتب فقط به 

شناخت و اف ایش اطالعات، مشیکیل اسیت، 

ها برای کسیی کیه قیدرت  ال ته خواندن آن

شناخت و تشخاص مطالب باطل را دارد بیه 

ها جای  است به شیرطیی  قصد ابطال و ردّ آن

که به خود مطمئن باشد که از حق منیحیرف 

 شود. نمی 

 نهی از منکر دانشجویان

* آیا جایز است دانشجویان یاکای از 

هایی از منکراتای  مراکز آموزشی گزارش

کنند به مسئاولایان  را که مشاهده می 

هاا  فرهنگی ارائه دهند تا از ارتکاب آن

 جلوگیری شود؟

ها راجع به امور علنیی بیاشید و  اگر گ ارش 

ها صدق نکینید،  عنوان تاسّس و غا ت بر آن

اشکال ندارد و بلکه در صیورتیی کیه جی   

 مقدمات نهی از منکر باشد واجب است.

 نامه برای دیگری نوشتن پایان 

* نوشتن پایان نامه برای فرد دیگر چاه 

  حکمی دارد؟

تیابیع   به طور کلی کافات تألاف پایان نامه 

قوانان و میقیررات میربیوطیه اسیت؛ اگیر 

قانون ، پایان نامه باید تیوسیط خیود   ط ق

دانشاو تألاف شود، واگذاری آن به دیینیری 

جای  ناست، همچنان که تألیایف آن بیرای 

دینری خواه برای کسب درآمد از آن وخیواه 

 ماانی، جای  ناست.

 

احکام گفته شده مطابق با فتاوای رهبار 

معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 

 می باشد.

 احکام دانشجویی
 برخی از مسائل مهم 


