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چنــد روز پیــش در راه رفتــن بــه 
دانشــگاه طبــق معمــول راننــده ی 
تاکسی شروع کرد به تحلیل مسائل 
سیاســی. از اینجــا شــروع کــرد کــه » 
پــا  آمریــکای المصــب هرکجــا  ایــن 

گذاشته اونجا رو آباد کرده...«
ایــن جمله راننده تاکســی مرا به 
فکر فــرو بــرد. چگونه ممکن اســت 
کشــور  توســط  جنایــت  همــه  ایــن 
آمریکا آن هم نه خیلی سال پیش، 
بلکه در ســال هــای اخیــر را نادیده 
گرفت و این جمله را گفت. از کودتای 
۲۸ مــرداد و حملــه بــه هواپیمــای 
مســافربری و جنگ تحمیلی گرفته 
کــه در  تــا تحریم هــای ظالمانــه ای 
تحمیــل  مــا  بــر  اخیــر  هــای  ســال 
کرده اند. وضعیت کنونی کشور های 
سوریه، عراق، یمن، لیبی و... نیز از 
دســت پخت های آمریکا در منطقه 
اســت. کشــور آمریکا طی سال های 
اخیــر نشــان داده اســت کــه در راه 
چپــاول ملت ها از هیــچ راهی دریغ 
نمی کند.سیاست هایشان به گونه 
ای بوده که ارزش های انسانی را به 
چالش کشیده است. داعش فرزند 

ایــن  بــر  گواهــی  آمریــکا  خلــف 
مدعاســت. مقــام معظــم رهبــری 
اعتــراف  بــه  »امــروزه  می فرماینــد: 
ارزش هــای  از  آمریــکا  خودشــان، 
انســانی فرســنگ ها دور افتــاده؛در 
جمهوری شــان  ریاســت  مناظــره 

دیدید، آمریکا را افشا کردند.
و  می گفتیــم  مــا  کــه  چیزهایــی 
عده ای نمی خواســتند بــاور کنند، 

اینها چند برابرش را گفتند.«
حــال ســوال اینجاســت کــه چرا 
عده ای نمی خواســتند و شاید هم 
نمی خواهنــد بــاور کننــد! آیــا ایــن 
افراد جنایت های آمریکا را فراموش 
کرده اند که این گونه آغوش خود را 
بــرای آمریکا گشــوده اند و برایشــان 

لبخند می زنند!
چرا عده ای فکر می کنند که اگر با 
آمریکا ســازش کنیم مشــکالت مان 
حــل می شــود؛ حتــی مشــکل آب 

خوردن مردم!
آیا بدعهــدی آمریکا برای آنها به 

اثبات نرسیده است!
برای پیشــرفت و حل مشــکالت 
بــه  بایــد  کشــور 
و  داخلــی  تــوان 
جــوان  نیــروی 
کــرد.  اتــکا  داخلــی 
وعده هــای  دادن 
گالبــی  و  ســیب 
دوا  کشــور  از  دردی 
نمی کنــد. مقام معظم 
اینکــه  دیگــر  رهبری:»خطــای 
ســازش  آمریــکا  بــا  اگــر  می گوینــد 
کنیــم، مشــکالتمان حــل خواهــد 
شــد.تعامل بــا آمریــکا چیــزی جــز 
کشــور  بــرای  اســتعمار  و  بدبختــی 
کشــور های  گاهــی  نــدارد.  ملــت  و 
خونریــزی  و  جنــگ  بــا  مســتعمر 
کشــور های دیگر را چپاول می کنند 
و گاهی کاری می کنند تا عده ای در 
داخــل، کشــور را دو دســتی تقدیم 

دشمن کنند.«
نباشد،  بزرگان  خیانت  »تا 
دولت های خارج  نمی توانندتصرف 
اسباب  که  هست  خیانت  بکنند. 
راه شان  ها  این  که  می شود  این  
را  باز می کنند؛ مستشار می آورند،  
از این  بساط  کارشناس می آورند؛ 

درست می کنند.
ایــن خیانــت اســت کــه راه آنهــا 
را بــاز می کننــد. اگــر یــک دولت غیر 
خائــن باشــد، راه بــاز نمی شــود بــر 

آنها که بیایند منافع ما را ببرند«
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غ آسایش ؛ ترم 3 مامایی	  فرو

ــــر چه می گذرد؟   در این مجمع الجزاىݔ
اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در  تقلبــات  و  آالینده هــا  پایــش  ملــی  طــرح  افتتــاح 
مــواد غذایی و مرکز ملی غربالگری بیمــاری های متابولیک 

نوزادان. 
متابولیــک  بیماری هــای  غربالگــری  آزمایشــگاه  از  بهره بــرداری  بــا   
نــوزادان، امــکان شناســایی 30 نــوع اختــالل در نــوزادان بــا یــک قطــره 
خــون در کشــور فراهم شــد. دکتر پیونــدی روز دوشــنبه، 24 آبان ماه در 
مراسم افتتاح دو طرح کالن ملی در حوزه سالمت که در دانشگاه شهید 
بهشــتی صورت گرفــت، مهمترین راهبرد دانشــگاه های علوم پزشــکی 
بــرای پیشــبرد اقتصــاد مقاومتی را ســرمایه گــذاری در حــوزه پژوهش و 
فــن آوری، توســعه اقتصــاد دانــش بنیان و نیز ســرمایه گــذاری در حوزه 

پیشگیری از بروز بیماری ها دانست. 

سومین جلسه 
ستاد مرکزی طرح تحول 

نظام سالمت استان تهران 
تشکیل شد

مرکز رشد 
انستیتو تحقیقات 

تغذیه  ای و صنایع غذایی 
تاسیس شد

تعداد مراکز رشد 
دانشگاه علوم پرشکی 

شهیدبهشتی به عدد 4 
رسید

دانشــکده  در  ناپســند  و  زشــت  صحنه هــای  بــا  فیلمــی  اکــران 
دندانپزشکی

با خبر شدیم که در دانشکده دندانپزشکی یک فیلمی با صحنه های 
زشت و ناپسند به نمایش گذاشته شده است. چنین برنامه هایی هرگز 
در شــان جامعــه ی دانشــگاهی نبــوده و در خوش بینانــه تریــن حالــت 
نشــان دهنده  ی عدم نظارت مســئولین فرهنگی دانشــکده و دانشــگاه 
بــر محتــوای برنامه های فرهنگی می باشــد. بیش از یکمــاه از اکران این 
فیلــم می گــذرد و علــی رغــم پیگیری هــای متعــدد، هنــوز برخــوردی بــا 
متخلفیــن ایــن ماجرا انجام نشــده اســت. چرا مســئولین بــه بعضی ها 
اجازه می دهند که با بهانه های کار فرهنگی، دانشگاه را عرصه ولنگاری 
و بی بنــد و بــاری کنند؟!مــا  دانشــجویان مســلمان هرگــز در برابر چنین 
اقداماتــی ســاکت نخواهیــم مانــد. از مســئولین خواهشــمندیم توجه و 
نظارت  بیشــتری داشــته باشــند. همچنین منتظر جوابیــه  و برخورد با 

متخلفین هستیم.
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از خوابــگاه هــا برامــون بگیــد. 
تابســتون امســال چــه برنامــه ای 
بــرای خوابــگاه هــا داشــتید و چه 

تغییرات و تحوالتی پیدا کردند؟
از خوابگاه الزهرا شروع می کنیم. 
خوابگاه الزهرا چون بافتش قدیمی 
بود مشکالت زیادی داشت. اول از 
همه هم اینکه سیســتم فاضالبش 
دچــار مشــکل بــود و از ۸ یا ۹ ســال 
پیــش تــا االن پرونــده اش بــاز بــود 
که امســال با همکاری و هماهنگی 

دفتــر فنی دانشــگاه پــروژه به اتمام 
رســید. کار بســیار ســختی هــم بــود 
چون حجم کار بســیار زیاد و فرصت 
هــم خیلــی کــم بــود. از طــرف دیگر 
بحــث بازســازی بلــوک ســه بــود که 
و  صنفــی  شــورای  درخواســت  بــه 
دانشجویان بهسازی و تعمیر شد و 
ان شــا اهلل تــا اوایــل آذر ماه تحویل 
 دانشجویان محترم داده می شود .
اقدامات دیگری هم که انجام شده 
خوابــگاه،  ورودی  اصــالح  شــامل 

بــه اتمــام رســاندن ســوله ورزشــی 
موتورخانــه  تعمیــر  و  بازســازی  و 

خوابگاه است.
خوابگاه ســمیه: مشکل اساسی 
و اولویــت اول خوابــگاه ســمیه این 
بود کــه ورودی موتورخانه خوابگاه 
ســالن  و  ســاختمان  البــی  داخــل 
هــای طبقــات بــاز و باعــث می شــد 
کــه گاز هــای ســمی موتورخانه وارد 
ساختمان شوند که اکثر  دانشجوها 
از این قضیه و  سردردهای متناوب 

 گفتگوی صمیمی با 
مهنــدس نـــریــمـانـــی

مدیر دانشجویی دانشگاه
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مســاله   ایــن  داشــتند.  شــکایت 
الحمدهلل  برطرف شد و   موتورخانه 
و سیســتم سرمایشــی و گرمایشی و 
آب رســانی که به طبقــات باالتر آب 

نمی رسید بازسازی شد. 
یــک  می دونیــد  کــه  همونطــور 
سمت خوابگاه نبش خیابان است 
و ســرو صدای ماشــین هــا و بیرون 
بســیار آزاردهنــده بود که بــرای رفع 
ایــن مشــکل پنجــره هــا دوجــداره 
و پــرده هــا تعویــض شــدند. موکت 
و  شــدند  تعویــض  خوابــگاه  هــای 
سیســتم برق هم که نوسان داشت 
درســت شــد. همــه ایــن اقدامــات 
ظرف مدت ۴۵ روز به اتمام رســید 
اســکان  بتواننــد  دانشــجویان  تــا 
یابنــد. برای ســاخت اتــاق تغذیه و 
اتاق مالقات دو اتاقی که در دســت 
معاونت درمان بود گرفته شد و قرار 

است که بازسازی شود.

)س(:  زینــب  حضــرت  خوابــگاه 
مشکل فاضالب از مشکالت اساسی 
خوابــگاه حضــرت زینــب )س( بــود 
کــه حــل آن هم با مشــکالت زیادی 
همــراه بود. چــون ایــن خوابگاه در 
تابســتان فعال بــود و دانشــجویان 
در آنجــا رفــت و آمــد داشــتند. یکی 
دیگــر از مشــکالت موتورخانــه بــود 
کــه )کنــار کتابخانــه اســت و ورودی 
آن از داخــل کتابخانــه( ورودی آن 
به حیاط منتقل شــد. فضا ســازی 
خوابــگاه  حیــاط  بنــدی  جــدول  و 
جهــت رفــاه حــال دانشــجویان نیز 
صورت گرفت. اتاق رختشویخانه با 

تمامی امکانات تاسیس شد.
 ورودی و اتاق مالقات و نگهبانی 

کــه  اســت ســاخته شــود  قــرار  هــم 
البته فعــال با محدودیت های مالی 
خوابــگاه  ســایر  ایــم.  شــده  روبــرو 
مشــکالت  هــم  خواهــران  هــای 
چیلــر  مثــل  داشــتند  مــوردی 
 خوابــگاه گل نرگــس که تعمیر شــد.
هــای  زیرســاخت  و  بــرداری  گــود 
خوابگاه گل مریم هم انجام شده و 
در حال ســاخت اســت و ان شاءاهلل 
اتمــام  بــه  آن  ســاخت  ســاله  ســه 

می رسد.

خوابگاه امام علی )ع( : 
بهســازی و تعمیر ســالن ورزشــی 
خوابگاه امــام علی )ع( که تقریبا به 
اتمــام رســیده اســت. زمیــن چمن 
و  اســت  شــده  بهســازی  هــم  آن 
اتــاق مالقات و ســردر بــرای ورودی 
 خوابــگاه در حــال ســاخت اســت.
خوابگاه ۲۷: قرار بود بازسازی شود 
کــه داســتان خوابــگاه دربنــد پیش 

آمد و مجبور به تخلیه شدیم. 
آقایان به خوابــگاه ولیعصر )عج( 
منتقل شــدند که البتــه در خوابگاه 
مشــکالتی  بــا  هــم  )عــج(  ولیعصــر 
روبــرو بودیــم. در مــورد مســائلی بــا 
مالــک بــه تفاهــم نرســیده بودیــم 
و قصــد داشــتیم تخلیــه و تحویــل 
دهیــم که بــه ناچار مجــددا قرارداد 
تمدیــد شــد و البتــه مالــک متعهد 
شــد اقداماتــی را در جهــت افزایش 
دهــد.  انجــام  رفاهــی  امکانــات 
یخچــال،  کمبــود  مثــل  مشــکالتی 
اتو، لباسشویی، جاروبرقی که برای 
حــل ایــن مســاله در حــال پیگیری 
دانشــگاه  حقوقــی  دفتــر  هســتیم. 
نیز در حال بررســی و عقد قرارداد با 

مالک خوابگاه اســت. هنوز قرارداد 
امضا نشــده است ولی طی یکی دو 
روز آینده قراردادش امضا می شود. 
نمازخانــه خوابــگاه ولیعصــر )عــج( 
هم نشــتی فاضــالب داشــته و فعال 
بســته شده اســت که برای رفع این 
مســائل قرارشــد از مســئولین فنــی 
و دانشــجویان نظــر خواهــی شــود. 
در خوابــگاه ولیعصــر )عــج( مشــکل 
فضــا داریــم و حــل ایــن مشــکل را 
گذاشــتیم.  دانشــجویان  بعهــده 
بــرای جابه جایی نمازخانه ،ســالن 
ورزش و کتابخانــه که چــه تغییراتی 

باید صورت بگیرد.
پارســال  هــم  فــردوس  خوابــگاه 
بازســازی شد و امســال هم مجددا 

بهسازی شد.
جدیــد  خوابــگاه  یــک  امســال 
هــم داریــم؛ خوابــگاه سرشــار. ایــن 
خوابــگاه از همــه لحــاظ اســتاندارد 
همــه  و  نــدارد  مشــکلی  و  اســت 

امکانات رفاهی نیز فراهم است. 
در واقــع اولین خوابگاهی اســت 
کــه بــر اســاس اســتانداردها تجهیــز 
شــده اســت. برای تجمیع خوابگاه 
ها و کاهش پراکندگی هم اقداماتی 

درحال انجام است.
  

کــه  مشــکالتی  از  یکــی  امســال   
دانشــجویان رو بــه ســتوه آورده، 
چــرا  هاســت.  ســرویس  مشــکل 
اینقــدر بــی  نظــم هســتند و تاخیر 

دارند؟
پراکندگــی  دلیــل  بــه  متاســفانه 
فضاهــای آموزشــی و خوابــگاه ها و 
بیمارستان ها، مشــکالت بسیاری 
برگشــت  و  رفــت  ســرویس  بــرای 
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خوابــگاه هــا ودانشــکده هــا وجــود 
دارد و پیمانکار حاضر اصال سرویس 
دهــی خوبی ندارد. دانشــگاه ما ۱۴ 
 12 تهــران،  نقطــه   ۱۴ در  خوابــگاه  
دانشــکده در ۱۰ نقطــه تهــران و ۱۶ 
بیمارستان در ۱۶ نقطه تهران دارد 
کــه به همیــن جهت چیــزی حدود 

۲۵۰ مسافرت در  روز داریم.
برای انتخاب پیمانکار، مناقصه 
)بــر  شــد؛  انجــام  ای  مرحلــه  دو 
خالف ســال های قبــل( در صورتی 
ارائــه  خوبــی  خدمــات  شــرکت  کــه 
ندهــد قــرارداد بســته نمی شــود. تا 
امــروز کــه شــرکت موفــق نبــوده در 
شــرکت  اینکــه  بــا  دهــی،  ســرویس 
بزرگــی اســت و شــهرت خوبــی دارد 
و توانمنــد اســت. بارهــا بــا رئیــس 
شرکت جلسه گذاشته و وی متعهد 
شــده اســت کــه خدمــات را بهبــود 
شــرکت  ایــن  ناتوانــی  ولــی  بخشــد 
محــرز شــده اســت و قصــد تعویض 
آن را داریــم. بــر اســاس کمیســیون 
ماده۹۴ جلسه ای با حضور ریاست 
دانشــجویی  معاونــت  دانشــگاه، 
مدیــران  و  پیمانــکار  و  فرهنگــی 
کمیســیون مناقصه تشکیل شد. تا 
پایان آذر به شــرکت مهلت دادیم تا 
اعتماد سازی کنند و خدماتشان را 
بهتر کنند در غیر اینصورت به ناچار 

باید تعویض شوند.

خاطرم هست درست یکسال 
قبــل در مورد ســاخت آشــپزخانه 
مرکــزی دانشــگاه بــا هــم صحبــت 
کردیــم. آن موقــع تــازه کلــگ زنی 
کار داشــت.  بــود و خیلــی  شــده 
ســر  بــه  ای  مرحلــه  چــه  در  االن 

می برد؟
بــه لطف خداوند ســاختمان آن 
بــه پایان رســیده و اکنون در مرحله 
ان شــاءاهلل  هســتیم.  آن  تجهیــز 
ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی 
و  می گــردد  نصــب  زودی  بــه  آن 
آماده ارائه خدمات به دانشجویان 
مرکــزی  آشــپزخانه  می شــود. 
غــذا  پــرس  هــزار   ۷ تــا   6 دانشــگاه 
بصــورت روزانه ظرفیت پخت دارد. 
در  حاضــر  حــال  در  ظرفیــت  ایــن 
رســتوران سبز اســت که با شروع به 
بــه  کار آشــپزخانه پردیــس نیایــش 

آنجا منتقل می گردد.
ســال  شــروع  بــا  کــه  دیگــری  کار 
تحصیلــی جدید انجام شــد تجهیز 
خوابــگاه هــا بــه دســتگاه ماکروویو 
جهــت حفــظ زنجیــره گــرم غذایــی 
اســت. منوی ســبزیجات و سه نوع 
میــوه هــم کــه از ســال گذشــته بــه 
ســبد غذایــی دانشــجویان اضافــه 
شــده بــا اســتقبال خوبــی از ســوی 

دانشجویان مواجه شد.
ســبد صبحانــه دانشــجویان نیــز 
ســه منــو گردیــد و بــرای جلوگیــری 
از اســراف هــم منــوی نیــم پــرس را 

افزودیم.

آخریــن ســوال: چه خبــر از وام 
30 میلیونی ازدواج دانشجویی؟ 
شــنیدیم کــه ســقف دریافتــی وام 
متفاوتــه؟!!! دانشــجویان   بــرای 
تا کنون بیش از ســی نفــر این وام را 
دریافت کرده اند.بر اساس تقاضای 
و   تشــکیل  کمیتــه  دانشــجویان 
موضوع بررسی  می شود و طبق آن 

وام پرداخت  می گردد.

توجــه  بــا  وام  دریافتــی  ســقف 
بــه مقطــع تحصیلــی دانشــجویان 
متغیــر اســت. دانشــجویان مقطــع 
دکتری و دســتیاران ســقف وام ۲۵ 
اگــر  می کننــد.  دریافــت  میلیــون را 
خانم و آقا هر دو دانشــجو دانشگاه 
خودمان باشند ســقف ۳۰ میلیون 
را دریافت می کنند. سقف دریافتی 
 20 نیــز  کارشناســی  دانشــجویان 
میلیون تومان می باشــد. اگر هر دو 
دانشجو خودمان باشند سقف 25 
 میلیونــی را دریافــت خواهنــد کــرد.
ســقف دریافتی وام مســکن ازدواج 
هیچ ربطی به رشــته های تحصیلی 
دانشــجویان نــدارد بلکــه به مقطع 

تحصیلی آنها بستگی دارد.
ای  ویــژه  تشــکر  دارد  جــا 
داشــته باشــیم از معاونــت محتــرم 
جنــاب  فرهنگــی،  دانشــجویی 
آقای دکتر جزنــی، مدیریت محترم 
دانشجویی، جناب آقای نریمانی و 
همچنین همکاران محترم ایشــان 
دانشــجویی  معاونــت  حــوزه  در 
زحمــات  و  هــا  تــالش  بخاطــر 
شــبانه روزی شان از اوایل تابستان 
تا به امروز در راستای بهبود فضای 
خوابگاهی و تامین امکانات رفاهی 

دانشجویان.
مــا معتقدیم که بایــد نقاط قوت 
و ضعــف را کنار هــم ببینیم و تالش 
کنیم تا با یاری همدیگر نقاط قوت 
را بیشــتر و نقــاط ضعــف را برطــرف 
کنیــم. انتقاداتی نیز وجــود دارد که 
ان شــاءاهلل در شــماره هــای بعدی 

بیشتر به آنها می پردازیم. 
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ــه ای کــه طنیــن دلنــواز  ــر مــدار عاشــورا مــی چرخــد، حادث خردســالیاش ب
بــرد. عطــش امانــش را بریــده و  تــاراج مــی  بــه  را  خنــده هــای باطراوتــش 
فــرات کمکــم از ســاحل چشــمانش مهاجــرت مــی کنــد. چشــمان معصومــش 
کنــار کاخ ســبز خانــدان ظلــم، مصیبــت هایــی  ناباورانــه در ویرانــه هایــی 

عجیــب را نظــاره گــر اســت.
بــه یکبــاره بغضــش قصــد فــوران می کند، شــکایت ها دارد از این3ســالگی! 

شــکایت هایــی کــه تــاب گفتنــش را نیــز ندارد!
مــردم ســیه دل کــه تمــام روز بــر ایــن کــودك کــه در کاروان اســارت بــود 
ــا  ــد، ام ــی رون ــرو م ــب ف ــواب ش ــه خ ــوده ب ــال آس ــد؛ ح ــری زدن ــی ِمه ــنگ ب س
صــدای حــزن آلــود کودکــی خــواب را از چشــمان مــردم شــهر مــی ربایــد! کســی 
جــز پــدر نمــی توانــد او را آرام کنــد، ســر پــدر را در آغــوش مــی کشــد و آرام مــی 

ــدی! ــی اب ــرد! آرامش گی
فرشــته ی کوچکــی کــه تنهــا 3 بهــار در آغــوش پــدر طعــم زندگــی را چشــید؛ 
غریبانــه ماننــد پــدر از غربــت ایــن غریبســتان خاکــی رخــت ســفر مــی بنــدد و 

بــه افــالك پرمــی کشــد. چــه معصومانــه ســتاره شــام خامــوش مــی شــود!
اینــك واقعــه ی بــزرگ کربــال آهنــگ تکــرار برخــود گرفته اســت؛ چــه پدرهایی 
کــه نامشــان موحــد، معجــزه شــان قــرآن، پیامشــان ایمــان، حرفشــان قیــام، 
راهشــان اســالم، سالحشــان تقــوی و مقصــد پاکشــان شــهادت اســت، خــون 
خــود را ضامــن فرشــته هــای کوچــك 3ســاله مــی کننــد تــا دشــمنان دیــْو 
سرشــت آرامــش را از قلــب کوچکشــان ســلب نکننــد. اگرچــه آرامــش یعنــی 

تکیــه بــر قهرمــان زندگــی هــر دختــر یعنــی پــدرش امــا...
پدر! ای خاطره ی شیرین تکرار نشدنی رویاهایم، شهادتت مبارك...

نفیسه عبداللهی ؛ ترم ٥ مهندسی صنایع	 
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 رک گویــی بــا بــی احترامــی فــرق 
دارد:

اینکــه هر صحبتی را بــا هر لحنی 
اطرافیانمــان  بــه  بیانــی  هــر طــرز  و 
گویــی  رک  معنــای  بــه  می گوییــم 
نیســت. در رک گوییمــان احتــرام و 

لحن بیانمان را هم در نظر بگیریم
بــه داخــل خانــه ی با در بــاز نگاه 

نکنیم:
هر خانه ای یک حریم خصوصی 
بــرای آن افــراد اســت و باز بــودن در 
آن دلیلــی بــرای نــگاه کــردن و وارد 
شدن به این حریم خصوصی ندارد
☑ بلنــد صحبــت کــردن بــا تلفــن 
عمومــی  هــای  مــکان  در  همــراه 

ممنوع:
این که یک مــکان عمومی دلیل 
بــر ایــن نیســت کــه هــر کــس حــق و 

حقــوق خــودش را ندارد مــا نباید از 
ایــن طریق حقــوق دیگــران را زیر پا 

بگذاریم و موجب آزار آن ها شویم
در  فامیلــی  ☑ خداحافظی هــای 

کوچه آن هم ۱۱شب به بعد:
ایــن مــورد هــم جــزو آزار و اذیــت 
هایی است که نا خواسته دیگران را 
درگیــر می کند ایجــاد آلودگی صوتی 
آن هم در زمانی که زمان استراحت 
بزرگــی  احترامــی  بــی  اســت  مــردم 

است
☑ آن چــه برای خود می پســندیم 

برای دیگران هم روا بداریم:
هیــچ دلیل منطقی وجــود ندارد 
کــه اگــر شــما کاری را انجــام دادید و 
یــا کاالیی تهیه کردید بــرای دیگران 
حرام است. افراد این اجازه را دارند 
چیــزی را که برای خود می پســندند 

در  شــما  اگــر  حتــی  کننــد  انتخــاب 
انتخاب آن پیشی گرفته باشید

ایســتادن ناگهانــی در پیاده روها 
آن هم در اوج شلوغی

تداعــی  را  منــا  ی  حادثــه  لطفــا 
نکنیــد. اگــر بــه هــر دلیلــی الزم مــی 
دانیــد کــه توقــف کنید در گوشــه ای 
از مســیر باشــد کــه موجــب آزار افراد 

نشود
☑ لطفا درست بنشیدید:

هــر مکانــی آداب خــودش را دارد 
نشســتن صحیــح ســر کالس ها و در 
مــکان هــای عمومی و در جلســات 
فرهنــگ  و  مــکان  آن  آداب  جــزو 
موبایــل  از  اســتفاده  شماســت. 
رفتــار  هــر  و  نامناســب  نشســتن  و 
دیگری نشان دهنده ی بی احترامی 

به افراد واقع در آن مکان است

مهال پورمحمد ؛ ترم ۳ پرستاری	 

ْرَهْنگ ٰباشیْم
َ
 ٰبا ف

ً
ْطفا

ُ
ل

نوشتاری به پاِس روز فرهنگ

و در آخر بی فرهنگی دیگران توجیهی برای بی فرهنگی ما نیست
ایــن مــا هســتیم کــه حتــی کوچکتریــن رفتارمــان فرهنــگ  مــا را نشــان میدهــد و فرهنــگ بقیــه افــراد 

ربطــی بــه فرهنــگ مــا نــدارد
پس لطفا با فرهنگ باشیم

#لطفا_با_فرهنگ_باشیم
اگر نگاهی گذرا به تقویم بیندازیم به روز فرهنگ عمومی بر می خوریم.

شــاید همیــن یــک روز کافــی باشــد تــا کمــی فکــر کنیــم کــه آیــا تــا بــه حــال آن طــور کــه بایــد بــا فرهنــگ 
بودیــم؟! اصــال فرهنــگ در محیط هــای عمومــی یعنــی چــه؟!

در اینجــا بــه چنــد مــورد از رایج تریــن نکاتــی کــه شــاید از صبــح علــی الطلــوع تــا آخــر شــب در دور و 
اطــراف خــود می بینیــم و جــزو مــواردی هســتند کــه رعایــت نمی شــوند اشــاره می کنیــم:

حریم محرم   
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من محرم را در آستانه ی کوچک 
شــب  شــناختم.  پــدری  روســتای 
عاشــورای هرســال، کنــار مــادر که با 
بقیــه ی خانم ها ظرف می شســت 
و ســبزی پــاک می کــرد، کنــار پدر که 
همــراه بقیــه ی آقایــان آســتین باال 
مــی زد و یاعلــی گویــان دیــگ هــای 
کنــار  کــرد،  مــی  جــا  جابــه  را  بــزرگ 
هرهــر گرمی که در آشــپزخانه جریان 
داشــت و کنــار آدم هایــی کــه بعد از 
شــام، پیر و جوانشان می ایستادند 
و ســینه می زدند و بلند می گفتند: 
حسین... یاد گرفتم محرم، حریم و 
حرمت دارد. و من چقدر این حریم 
ســبز مهربان را که آدم ها را در قالب 
یــک معنویت ســاده و صمیمی کنار 
هــم جمــع می کنــد، دوســت دارم. 
اســت؛  جامعــه  مــؤذن  دانشــجو 
اگرخــواب بمانــد نمــاز امــت قضــا « 
.خواســتم خــواب نمانم، به چشــم 

هــای باز و ذهن «میشــود بیدار نیاز 
داشــتم و ایــن همــان تجربــه بــود. 
محــرم  دنیــای  بــا  گرفتــم  تصمیــم 
هــای بیرون از آســتانه آشــنا شــوم. 
مــن هیئتــی را دیــدم کــه ســخنران 
برجســته ای بــر منبــرش بــه جــای 
تبییــن مرهمــی که حســین بــر زخم 
اســالم گذاشــت، ســخن از ســوز دل 
عاشــوراییان می گفت. مســتمعین 
از آه دل رباب می گریســتند و جایی 
کیسه ی کفش هایشان در نزدشان 
ارجحیت داشــت بــه جایی برای 
عشــق  کــه  بــارداری  زن  نشســتن 
حســین بــه آنجــا کشــانیده بودش. 
مــن جماعتــی را دیــدم کــه گریه می 
کردند و دســت بر ســر مــی کوفتند از 
بــار محــزون تــراژدی کــه روایــت می 
شد و حسینی نبودند ... و حسینی 
نبودند. من باچشم باز و ذهن بیدار 
کــردم  نــگاه  بــه آدم هــای غمگیــن 

و فکــر کــردم کــدام حکایــت عاشــورا 
مهم تر اســت؟ چگونه شهیدشدن 
بــرای چــه شهیدشــدن؟ و چــه  یــا 
جــای متفکــران و قلــم بــه دســتان 
آزاده خالیســت کــه فریاد ســردهند: 
حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک 
افــکارش  کــه جــای  افســوس  بــود. 
زخم های تنش را نشانمان دادند و 
بزرگترین دردش رابی آبی نامیدند. 
دنیای محرم های آستانه ی پدری 
دنیــای سبزســاده ایســت کــه گرچه 
بلندگــو و طبــل آنچنانی نــدارد، اما 
بنا به درکی که از اکتســاب جداست 
می داند رســم عاشــورا، رســم ساده 
ایســت که با نیالودنش به طمطراق 
مــی  و  پایدارمانــده  ســخن،  عصــر 
جوشــد. چنانکــه ازدل ســال هــای 
کــدر تاریخ بــی گزند و شــفاف مانند 
دســت  بــه  ارزشــمند  ای  ودیعــه 

مارسیده است.  

   داروسازی4زهرا مرادی ؛ ترم 	 

حریم محرم   
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قصــه ی تلخــی اســت کــه هــر ســال ابتــدای محــرم شــور و شــوق 

زیــارت و پیــاده روی اربعیــن را داشــته باشــی و روزهــا را بشــماری تــا 

اربعیــن فــرا رســد و راهــی حــرم یــار شــوی امــا وعــده دیــدار کــه می رســد 

ــر رفتــن  ــه در میــان جــاده ایســتاده ای و نظــاره گ ــاگاه می بینــی ک ــه ن ب

خیــل عشــاق بــه ســوی حــرم یــار هســتی، بــاز هــم در لیســت مهمانــان 

ــال نیســتی، قصــه جانکاهیســت جامانــدن از قافلــه عشــق. کرب

مــات و مبهــوت ســر در دامــان می گیــرم و قطــرات اشــک بــه یکبــاره 

ــا امــام خــود درددل  ســرازیر می شــود، گاه در اعمــاق ذهــن خویــش ب

می کنــم و از جــا مانــدن شــکوه کــه آقــا جــان نوکــر حقیــرت می دانــد کــه 

گنهــکار اســت و شایســته راهیابــی بــه درگاه تــو نیســت امــا ایــن روســیاه 

ــه  ــود ک ــو دارد و امیــد بســته ب در اعمــاق وجــودش نشــان از محبــت ت

ایــن دل مــرده را می خــری و بــه حضــور می طلبــی، گاه نیــز بــا خــود 

میگویــم کــه دیــدار پســر فاطمــه لیاقــت می خواهــد تــوی بــی ســر و پــا 

مجلســش شــرکت کنــی...را بــا دیــدار او چــکار؟ همــان بــس کــه اجــازه می دهــد در محرمــش در 

آقــا جــان رحمــی بــر ایــن نوکــر ســراپا تقصیــر کــن و اذن دیــدار بــده کــه 

ترســم روزی دیــده بــر دنیــا بنــدم و شــش گوشــه ات را نبینــم کــه بــه وهلل 
اگــر چنیــن شــود نــاکام از دنیــا رفتــه ام...

 	
میثم بیرانوند ؛ ترم 3 رادیوتراپی

ده اما�ن مراه �یک �ج طی ݠه د �ن �ن �چ
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آمریــکا  انقــالب:  معظــم  رهبــر 
دینــی  معیارهــای  حــذف  به دنبــال 
در حکومــت اســت؛ مگــر می تــوان به 
خیــال  بود؟برخــی  خوش بیــن  آن 
می کنند آمریکا شکست ناپذیر است؛ 

این تصور، خطایی بزرگ است.
راحتــی  از  روحانی:عــده ای  آقــای 
مــردم ناراحــت هســتند./آن ها قول 
دادند روند را اصالح کنند./ تضعیف 
دولت شرعًا حرام است. خدا نیامرزد 
کســانی را که در قلوب مردم ناامیدی 

تزریق می کنند.
آیــت اهلل علم الهــدی: کجــا برجــام 
جلــوی جنــگ را گرفت؟اگــر مدافعان 
حرم نبودند امروز داعش وسط ایران 

بود.
آیت اهلل جنتی: منکرترین منکرات 

بازکردن پای آمریکا به کشور است.
ایــن  بــا  قرائتــی:  حجت االســالم 
وضــع رکــود کســی مشــمول پرداخت 

خمس نمیشود.
تحریم هــا  هاشــمی:  اهلل  آیــت 

به سمت برداشتن کامل می رود.
سیدحسن خمینی: دولت کنونی 
مشــکالت مالــی ســنگینی دارد، ولی 
ایــن امــر دلیل و بهانه مناســبی برای 

عدم انجام کارهای ممکن نیست.
کلینتــون: اگــر رئیس جمهور شــوم 

فاطمه حسنپور ؛ ترم 3 پرستاری	 

بــه اســرائیل کمــک مــی کنم/توافــق 
نیســت،  کافــی  ســانترفیوژها  ســر  بــر 
موشک های ایران باید تحت نظارت 

باشد.
صرفــا  یونسکو:»مســجداالقصی« 

متعلق به مسلمانان است.
پیروزی میشــل عون در انتخابات 
تبریــک  و  لبنــان  جمهــوری  ریاســت 

سید حسن نصراهلل به وی.
بــه  اعتــراض۴۰ نماینــده مجلــس 
قــراردادIPC: »این قرارداد زمینه ســاز 
ایرانــی  فعــال  شــرکت های  نابــودی 

نفتی است«.
قالیباف: با برجام موافقم، مذاکره 

هم شیوه ای از مبارزه است.
مــا  بــرای  اقتصــادی:  کمیســیون 
هــای  بانــک  بــا  ازکار  تــر  مهــم  ســپاه 
ازهمــه  بایــد   FATF/آمریکاییســت
دنیایــک نــوع اطالعــات درخواســت 
کند/قرارداد FATF شــرش بیشــتر از 

خیرش است.
طیــب نیا: FATF را اجــرا خواهیم 

کرد.
بازگشــت  محاســبات:  دیــوان 
 20 بــاالی  نامتعــارف  هــای  حقــوق 

میلیون تومان به خزانه. 
زیبــا کالم: نمــره روحانــی در حوزه 
اقتصــادی خــوب نیســت./ انقــالب 

اســالمی بــرای آمریــکا ســتیزی انجام 
نشد. 

امــام  نصیحــت  تحریــف  رســایی: 
حســین)ع( بــه عمــر ســعد و مذاکــره 
خوانــدن آن بــرای توجیــه مذاکــره با 

آمریکا است.
فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیا: برای 
جمهوری اســالمی ننگ اســت با ۳۷ 
ســال تجربــه زیرمجموعــه خارجی ها 

در پروژه های نفتی باشیم.
از  مــورد  عمده تریــن  ذوالنــور: 
نقــض برجام طــرف مقابل عــدم رفع 

تحریم های بانکی و مالی است.
عجوالنــه  دولــت  ای:  کارخانــه 

تعهدات خود را انجام داد.
هماننــد  یازدهــم  دولــت  غرضــی: 
دولت نهم و دهم بدون درآمد هزینه 
شــده  گرفتــار  خیلــی  بنابرایــن  کــرده 

است.
امنیــت  کمیســیون  رئیــس  نائــب 
ملی: 20 زندانی که در قبال جیســون 
رضاییان قرار بود آزاد شوند هنوز آزاد 

نشده اند. 
جلیلــی: اگر اجازه مذاکــره با آمریکا 
داده نمیشــد امــروز میگفتنــد همــه 
مشــکالت را میتوانســتیم حــل کنیم 
امــا نگذاشــتند!مگر قــرار نبــود همــه 
تحریم ها رفع و مشکالت حل شود؟

آنچه گذشت...
مروری بر اخبار ایران و جهان در ماهی که گذشت



12

پیــاده  دولــت  قطــار  از  وزیــر  ســه 
شــدند آن هــم با اســتعفایی که همه 
کردنــد.  حــس  را  بودنــش  اجبــاری 
ســه وزیر ارشــاد، آموزش و پــرورش و 
ورزش! آن هم در حالی که با یک نگاه 
ساده کامال می توان فهمید مشکالت 
اصلــی کشــور بیشــتر مربــوط بــه چند 
وزارتخانــه ی اقتصــاد٬ صنعــت، نفت 

و... است.
فرهنگــی،  ولنــگاری  از  جــدای 
آقــای  وزارت  دوران  شــوم  میــراث 
هــزار  هشــت  اختــالس  و  جنتــی، 
میلیــاردی وزارت آمــوزش و پرورش، 
بزرگ تریــن اختالس در تاریــخ ایران، 
وزرای  پیشــینیه ی  همچنیــن  و 
در  کــه  کســانی  همــان  پیشــنهادی، 
ابتدای دولت به مجلس نهم معرفی 
شــدند و رأی عــدم اعتمــاد نگرفتند؛ 

حال دولت به اسم ترمیم کابینه و به  
کار گیری وزرای کاراتر چنین اقدامی را 

انجام داد.
امــا به نظــر می رســد دلیــل اصلــی 

عزل این وزرا از این قرار بوده باشد: 
*بامعرفی آشــتیانی قصد عملیات 
روانی با اهداف سیاســی و انتخاباتی 
داشــته باشــند تاضمن تســت عملی 
مــردم ومجلــس افــکار عمومــی را هم 

برای انتخابات سازماندهی کنند.
ارتباطــی  وزارتخانــه  ســه  *ایــن 
ویــژه بــا جوان تریــن بدنــه کشــور و بــا 

مخاطبان فرهنگی وفرهیخته دارد.
*ســه کرســی خالــی می شــود پس 
روحانــی می تواند با دســت باز اقشــار 
واحزابــی کــه از وی متوقعنــد را راضی 

نگه دارد.
مراجــع،  و  دولــت  *رابطــه خــوب 

کــه با برکناری جنتــی میتوانند طیف 
خود را همفکر آنها بخوانند.

لــذا بــا طــرح چنیــن مســائلی بعد 
از گذشــت ســه ســال نه تنهــا دغدغه 
مطالبــات مردمــی بــه چشــم نمیآید 
شــعارهای  دنبــال  بــه  حرکــت  بلکــه 
انتخاباتــی پــر رنــگ تــر از قبــل شــده 

است.
اســتعفای چنــد مدیــر در مســائل 
ایــن چنینی تنهــا پاک کــردن صورت 
مســئله بــوده و ایــن درصورتی اســت 

که اصل فساد همچنان باقیست .
امید داریم به اینکه  مسئوالنی که 
نامســئوالنه برای منافــع حزبی خود 
میتازند کمی وجدانشــان برای ملتی 
که با مشــکالت معیشتی و  اقتصادی 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد و زیــر بار 
رنج ها کمرشان خم شده بیدار شود.

 عاطفه پرنور ؛ ترم ٥ بهداشت حرفه ای	 

  داستان عجیب این روزها
قطار نیمه راه!
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کلــی  انقــالب سیاســت های  رهبــر 
انتخابات را ابالغ کردند.

احمدی نژاد:
از هیــچ یــک از نامزدهــای اصولگرا 
حمایــت  ام  کابینــه  وزیــران  حتــی 

نخواهم کرد.
محمدرضا باهنر:

رئیس جمهــور  ناپلئونــی  روحانــی 
شد/شرکت احمدی نژاددر انتخابات 
باعــث اختــالف اصولگرایــان می شــد 
/دلیلــی بــرای ردصالحیــت روحانــی 
وجود  ندارد/شاید روحانی نخستین 

رئیس جمهور یک دوره ای باشد.
بادامچیان:

اصولگــرا  کاندیداهــای  دیگــر  از   
نامــزد  نفــع  بــه  می کنیــم  خواهــش 

موتلفه کنار روند.
زیبا کالم:

روحانــی در بســیاری از بخــش هــا 
موفق نبوده ولی مااصالح طلبان نمی 

توانیم بگوییم به ما مربوط نیست. 
وزیر دولت احمدی نژاد:

شــانس  اصولگرایــان  کاندیــدای   
باالیی برای رای آوری دارد /به دنبال 

شکستن رای روحانی نیستیم.
احمد توکلی:

قصد رئیس جمهور شدن ندارم.
حسن بیادی:

قالیباف بــرای کاندیداتوری شــرط 
دارد/ اصولگرایــان گزینــه قابــل بحث 

ندارند.
مسئول ســتاد انتخاباتی جلیلی 

در سال ۹۲:
 هزینــه کــردن ۲ میلیــارد از بودجــه 
وزارت علــوم در ســتاد جلیلــی کــذب 

است/ از صادقی شکایت می کنیم.
حدادعادل:

بــا وحــدت بیشــتری  اصولگرایــان 
می یابنــد/ حضــور   96 انتخابــات  در 
الریجانــی  و  ضرغامــی  کاندیداتــوری 

صرفا گمانه زنی است.
بادامچیان:

 آقای روحانی متکی به رای اصالح 
طلبان شــود قطعا رای نخواهد آورد/ 

اگــر احمدی نژاد ردصالحیت می شــد 
ممکن بــود طرفداران متعصبش یک 

سونامی به راه بیندازند.
حبیبی:

 در انتخابــات آینــده نامــزد حزبــی 
داریــم/ بــا نبود احمدی نــژاد امید به 

نامزد واحد اصولگرا بیشتر شده.
کارشناس مسائل سیاسی:

 از ابتــدای انقــالب رئیــس جمهــور 
هاشــمی،  ایــم/  نداشــته  اصولگــرا 
خاتمــی، احمــدی نــژاد و روحانــی هر 
بــه برخــی فرامیــن  بــه نحــوی  کــدام 

رهبری عمل نکردند.
انصراف احمدی نژاد از حضور در 

انتخابات.
»نجفــی« رئیــس ســتاد انتخاباتــی 

روحانی شد.
اعتدال گرایان:

عــارف در  کاندیداتــوری   به دنبــال 
انتخابات هستیم.

فاطمه حسنپور ؛ ترم 3 پرستاری	 

 کاندیدولوژی
 میام؟ نمیام؟ میام؟ نمیام؟!...؟ 



آلمــان باید بودجه ی دفاعی خود 
را بــرای مقابله با تهدیدهای خارجی 

به شکل اساسی افزایش دهد.
-آنگال مرکل

چــرا در ژاپــن بایــد چنــان دیــدی 
وجود داشــته باشــد که هفتاد درصد 
کارشناســان قانون اساســی به نقض 
نیروهــای  توّســط  اساســی  قانــون 

دفاعی مشکوک باشند؟
-آبه شینزو

اگر مــی بینید که آلمان و ژاپن این 
روزهــا هنوز محکمتریــن اقتصاد دنیا 
را دارنــد اینهــا بعــد از جنــگ جهانــی 
دوم و محروم و ممنوع شدن از اینکه 
باشــند  داشــته  نظامــی  نیــروی  کــه 
پــول هایشــان آزاد شــد و رفت دنبال 
کارهــای علمــی تا اقتصــادی علمی و 
دانش بنیان برای خودشــان درست 
کردند؛ این راه باز شده در ایران، شما 
معلمان شــما مدیران شما دلسوزان 
کشــور و مربیــان بایــد وارد ایــن فضــا 
بشــوید مطمئنم که دوره دوم دولت 
آقــای روحانــی می تواند مــا را به آنجا 

برساند.

-ا کبر هاشمی
أّمــا جــدای از ایــن کــه عهــد نامــه 
ژاپــن  و  آلمــان  بــه  تحمیلــی  هــای 
بســیار ظالمانــه بودنــد، اگــر حــاج آقا 
می فرماینــد ایــن راه بــرای ایــران هم 
بــاز شــده اســت بــه قــول بزرگــی انگار 
گفته انــد به نماز نزدیک نشــوید ولی 
»و انتــم ســکاری« آخر آیه را یادشــان 
رفتــه بگوینــد! مــرد مؤمــن! آلمــان و 
ژاپــن تحت اشــغال نظامــی مّتفقین 
بــه  نیــازی  کــه  اســت  بودنــد معلــوم 
کــه  هــم  بعــدش  نداشــتند،  ارتــش 
کامــاًل تحــت حمایــة نیروهــای آمریکا 
و ســازمان ملــل بودنــد، بازهم ارتش 
اینکــه  ]۱[حــال  نمی شــد!  الزمشــان 
حــاج آقا تلویحــًا می فرماینــد در دوره 
هســت  قــرار  روحانــی  آقــای  دوم  ی 
کــه ایــن راه برای ایــران باز شــود -که 
یعنــی ارتش و ســپاه کنــار بروند- هم 
از دو حــال خــارج نیســت. یا ســروش 
غیب پیام إشغال غریب الوقوع کشور 
توّســط نیروهــای إئتــالف آمریکائی را 
در عالــم رؤیا بر ایشــان نــازل نموده و 
یا اینکه دســتهای پشت پرده ترتیبی 

داده انــد کــه در دوره ی دوم ریاســت 
آقــای دکتــر تأمیــن امنیــت مرزهــای 
بــرادران  توانــای  دســتان  بــه  کشــور 
عــراق  در  اســالمی  دولــت  مخلــص 
ایــران  ]بــزودی[  و  شــام)داعش(  و 
سپرده شــود. الحمد هلل. فقط حیف 
شــد فراموش کردند خــّط قرمز بودن 
لشــکر محافظان خودشــان را گوشزد 

کنند. خدا حفظشان کند.
۱(بــا ایــن حــال بــه تدریــج قانــون 
شکنی کردند و ارتشهای خودشان را 
شــکل دادند، بخصــوص در ژاپن و با 
روی کار آمدن حزب لیبرال دموکرات 
به رهبری آبه تالشهائی برای بازنگری 
معاهــدات  و  أساســی  قانــون  در 
بخصــوص  شــده.  أنجــام  تحمیلــی 
بعــد از جریان ذبح خبرنــگاران زاپنی 
بدســت داعش تالشــها برای تشکیل 
یک ارتش واقعی ســیری صعودی به 
خــود گرفت و بــا وجود تمامــی موانع 
داخلی و خارجی همچنان در جریان 
اســت. در مــورد آلمــان هــم مســائل 

مشابهی در جریان بوده و هست.

  سینا نجومی ؛ ترم ۳ داروسازی	 

همه به غیر از محافظان بنده!
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سالم دانشجو...
می خوای با فعالیتای انجمن 

اسالمی آشنا بشی؟
فقط  می بینی  که  اینایی 
بچه های  کارای  از  بخشی 

انجمنی هست...
تزریقات  ی  روزه  یک  ۱_کارگاه 

وریدی توسط کمیسیون علمی
حجاب  و  عفاف  ۲_نمایشگاه 
؛دانشکده  ریحانه«  »حریم 

تغذیه
عبرت؛  موزه  از  بازدید   _۳

دانشکده دندانپزشکی.
عزای  خیمه  برپایی   _۴
اباعبداهلل حسین )علیه السالم( 
همراه با دسته سینه زنی و توزیع 
و  داروسازی  دانشکده  نذری؛ 

دانشکده پرستاری مامایی
کانال  در  صوتی  مناظره   _۵

تلگرامی خط دانشجو
»از  نویسی  مقاله  کارگاه   _۶
علمی«  مقاله  یک  صد  تا  صفر 

توسط کمیسیون علمی
روزه  یک  اردوی   _۷

کوهنوردی دارآباد ویژه برادران
۸_اردوی یک روزه کوهنوردی 

کلکچال ویژه خواهران
شناسی  آسیب  کارگاه   _۹
با  نوجوان  و  جوان  ارتباط 
جنس مخالف »پیچ پرخطر!«؛ 

دانشکده پیراپزشکی
»آوای  خیریه  جشنواره   _۱۰

مهر« ؛ دانشکده داروسازی
۱۱_ اردوی یک روزه امام زاده 

داوود؛ دانشکده توانبخشی
و  تحقیق  روش  کارگاه   _۱۲
دانشکده  نویسی؛  پروپوزال 

پیراپزشکی 

شورای  جلسه  برگزاری   _۱۳
اسالمی  انجمن  عمومی 

دانشجویان)۱۳۴۸(
؛  خدا«  تا  جیغ  الک  »از   _۱۴

دانشکده تغذیه
آموزشی  دوره  برگزاری   _۱۵

صراط
۱۶_ مسابقه بزرگ عکاسی در 

کانال خط دانشجو
کهف  زیارتی  اردوی   _۱۷

الشهدا ویژه خواهران
۱۸_ کارگاه »عشق یا هوس؟!« 

؛ دانشکده توانبخشی
انقالب  های  کالس   _۱۹
کمیسیون  توسط  اندیشه 

سیاسی
فعالیت  چندین  و   ...  _۲۰
این  در  اونا  از  صحبت  که  دیگه 

مقال نمی گنجه... 

انجمن اسالمی بهشتی
 چند قدم با بچه های انجمن اسلامی دانشجویان

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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معّرفی اجمالی:

سعید  طینت،  پاک  پروردگار  نام  به 
دوم  سال  دانشجوی  هستم  راد  توانا 
سیاسی  دبیر  کاردرمانی،  کارشناسی 
و  دانشجویان)۱۳۴۸(  اسالمی  انجمن 

دبیر تشکیالت دانشکده ی توانبخشی.
همانطور  اجتماعی   - سیاسی  واحد 
که از نام آن برمی آید، به مسائل کالن در 
مواضع  اعالم  و  می پردازد  جامعه  فضای 
بر  اسالمی  انجمن  اجتماعی  و  سیاسی 

عهده ی این واحد می باشد.
وظایف واحد سیاسی:

مسئول  سیاسی  دبیر  حقیقت  در 
سیاسی  کمیسیون  جلسات  برگزاری 
متشّکل از دبیران سیاسی دانشکده ها و 
است.  اسالمی  انجمن  سیاسی  نخبگان 
همچنین از وظایف واحد سیاسی که در 
اساسنامه ی آن هم ذکر شده به موارد زیر 

می توان اشاره نمود.
- تشکیل کانون های بحث و پژوهش 
و  کنفرانس ها  میزگردها،  مانند  سیاسی 
و همچنین دعوت  مناظره های سیاسی 
از شخصّیت های سیاسی برای سخنرانی 

و جلسات پرسش و پاسخ
- تهّیه ی ویژه نامه های سیاسی

- تحویل مطالب سیاسی برای نشریه 
سالم

با  بیانّیه ها  آماده سازی  و  تهّیه   -
نظارت شورای مرکزی

گزارش کار مختصر:
کار ما از ابتدا در سه حوزه پیگیری شد 
که در ادامه خدمتتان عرض خواهم کرد:

فضای  و  رسانه  کمیته ی   _  ۱

نوشته های  دست  انتشار  مجازی: 
در  سیاسی  کمیسیون  اعضای  متعّدد 
و  تلگرام  کانال  اسالمی،  انجمن  سایت 
 ( دانشجو«  »خّط  اینستاگرام  صفحه ی 
فضای  مدیرّیت  و    )khatedaneshju@
رسانه ای در حوزه ی سیاسی که در فضای 
کمیته  این  است.  پیگیری  قابل  مجازی 
در  حقیقتًا  و  دارد  جهادی  و  سنگین  کار 
تمامی برنامه های واحد مجبور به ورود و 

همکاری است.
و  پژوهش  تحقیق،  کمیته ی   _۲
مطالعات محتوایِی سیاسی: اعضای این 
قّوت  با  را  خود  کار  اخیرًا  نوپا،  کمیته ی 
نیاز  مورد  سیاسی  محتوای  و  کرده  آغاز 
روز دانشجویان را به صورت های گوناگون 
تهّیه  و...  فیلم  صوت،  جزوه،  جمله  از 
خالصه  حال  در  اکنون  هم  و  می کنند 
متفاوت  دیدگاه های  از  کتاب  دو  نمودن 
سیاسی  جزوه های  تهّیه ی  و  سیاسی 
کمیته  این  قرار است  هستند. همچنین 
تحقیقات گسترده ای در خصوص وقایع 
سال ۷۸ و ۸۸ انجام دهد که ان شاءاهلل 
کتاب  یا  جزوه  یک  بتواند  آن  نتیجه ی 
دانشجویان  دسترس  در  و  شود  معتبر 
این  خالصه  گیرد.  قرار  مردم  عموم  و 
از  استفاده  فقط  کمیته  این  هدف  که 
نیست.  شده  آماده  پیش  از  محتواهای 
تولید  بیشتر  قسمت،  این  در  ما  رویکرد 

محتواست...
آزاداندیشی:  کرسی های  ۳_کمیته ی 
با  مشترک  جلساتی  برگزاری  پیگیری 
عنوان  با  دانشگاه  انقالبی های  دیگر 
پنج  تقریبًا  امروز  تا  که  اندیشه«  »انقالب 

آن  اخبار  که  شده  تشکیل  آن  جلسه ی 
نظر  و  سمع  به  مجازی  فضای  در  هم 

دانشجویان عزیز رسیده است.
همچنین در همین مّدت کوتاه، سیر 
۲۵۰ساله،  انسان  کتابهای  مطالعاتی 
وصّیتنامه ی  راه،  نیمه  از  بازگشت 
سیاسی - الهی امام خمینی)ره(، قانون 
ایران، جریان  اساسی جمهوری اسالمی 
تعداد  و  ایران  معاصر  سیاسی  شناسی 
جمله  از  چندرسانه ای  محتوای  زیادی 
قسمتی  سه  بسته ی  دهم،  مستند 
در  مختلف  کلیپهای  و  بزک  مستندهای 
قرار  سیاسی  کمیسیون  اعضای  اختیار 
فزاینده ی  رشد  باعث  حقیقتًا  که  گرفته 
اّطالعات سیاسی اعضا شده است و گواه 
ما بر این مّدعا هم در فضاهای رسانه ای 
واحد سیاسی و ال به الی یادداشت ها و 
دستنوشته های اعضای سیاسی انجمن 

اسالمی قابل جستجو می باشد.
دانشجویان  تمامی  از  هم  پایان  در 
خواهش  تفّکری  و  گرایش  هر  با  عزیز 
آزادی  و  کردن  فکر  فرصت  که  می کنم 
و  نگیرند  خود  از  را  حقیقی  اندیشه ی 
تحت تأثیر فضاسازی های رسانه ها اقدام 
نکنند.  عجوالنه  تصمیم گیری های  به 
یافتن حق،  »برای  کالم:  کالم، ختم  یک 
بیایید در فضایی آزاد و به دور از تعّلقات 
انتخاب  و  کنیم  فکر  مستقل  سیاسی، 

کنیم.«
عرض ادب و ارادت
موّفق باشید. 

 خبر؟

 از کمیسیون سیاسی
 چند خطی با سعید توانا راد

 دبیر  سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸


