
سرمقاله

 مایه های شرمساری 
ذخیره های جاودان انقالب

چندماه پیش بود که فیش هایی از میزان حقوق برخی از مدیران دولتی 
افشا شد که رقم آنها به حدی باال بود که خشم عمومی مردم را در 

پی داشت.
در همان روزها مصطفی کواکبیان نماینده اصالح طلب تهران، در این 
مورد گفت: »آماری وجود دارد که حدود ۳۰۰۰ فیش بین ۲۰ تا ۵۰ 
میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم باالی 

۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد« 
در این میان، آنچه که انتظار می رفت، این بود که دولت، قبل از انتشار 
این فیش ها در رسانه ها، دستور پیگیری و برخورد با مدیران متخلف 
را بدهند اما با وجود این کوتاهی ها، حتی پس از انتشار  آمارهای دقیق، 
تالشی از سوی دستگاه های نظارتی برای شناسایی مدیران متخلف و 
برخورد با آن ها صورت نمی گرفت تا اینکه رهبرمعظم انقالب در خطبه 
نماز عید فطر، دستور به شناسایی متخلفین و مجازات آنها دادند و بعد 
از آن هم آقای روحانی در سخنرانی خود قول شناسایی این افراد را به 

ملت ایران دادند.
اما پس از آن، گویی به جای مقابله با این قانون شکنی ها، به مقابله با 
افکار عمومی پرداختند و تمام تالششان را در جهت انحراف افکار مردم 
به کار گرفتند. تالش هایی از قبیل؛ انداختن تمام تقصیرات بر گردن 
دولت قبل که برای این قضیه، کلی تحلیل و سند هم آوردند اما آنچه 
که قابل توجه است این است که دغدغه افکار عمومی در کشور، صرفا 
شناسایی مقصر نبوده، بلکه بحث، بحث برخورد با متخلف بوده است.

شناسایی  رود،  می  انتظار  زمان،  از  برهه  این  در  دولت  از  که  آنچه 
متخلفین و معرفی آنها به قوه قضائیه به عنوان متخلف است تا برخورد 
اظهارات  به  باتوجه  متاسفانه  ولی  گیرد  آن ها صورت  با  قاطعانه الزم 
رئیس قوه قضائیه در هفته گذشته، متوجه شدیم که هنوز پس از طی 
چندماه، دولت هیچ گزارشی از نجومی بگیران نداده است و گویا تالشی 

هم برای آن نکرده است.
اذهان  در  موضوع  این  شدن  شد،کمرنگ  تالش  آن  برای  که  آنچه 
به  توجه  با  ای  عده  که،  جایی  تا  پیوست  وقوع  به  که  بود  عمومی 
استانداردهای غربی، این موضوع را، مسئله ای کم اهمیت جلوه می 
دهند در حالی که قیاس ما با کشورهای غربی،با توجه به شرایطی که 
ایران تالش دارد پس از سال ها تحریم، اقتصاد خود را احیا نماید، اصال 

صحیح نمی باشد.
اما آنچه که در این بین مهم است، این است که وقتی دولت در بخش 
نظارت بر مجموعه خود کوتاهی می کند، این وظیفه ی قوه قضاییه 
است که وارد شود و مسئله را حل و فصل کند ولی متاسفانه این روز ها 
در قوه ی قضاییه نیز شاهد آن هستیم که حقوقدانانی که باید حقوق 
مردم را بازگردانند،تبدیل به حقوق بانانی شده اند که پرده از مدیرانی که 

حقوق مردم را خورده اند،بر نمی دارند.

اردوی غدیر هفدهم هم گذشت... 

مشهد  تا  دانشگاه  دانشجویان  همراهی  افتخار  اسالمی،  انجمن  که  هایی  سال  اولین 
مقدس را داشت، حوالی روزهای عیداهلل اکبر،عید غدیر بود.

این شد که نام اردوی مشهد انجمن اسالمی ,غدیر شد و غدیر ماند...
غدیر یعنی نصب علی )ع(، 

نصب علی )ع( ب امامت،
 به پدری، پدری امت.

البته که فرقی نداشته و ندارد، چه علی ابن ابی طالب, چه علی ابن موسی رضا ...
حال ,روزها گشته و گشته و گشته است، تا غدیر از ذی الحجه به غدیر در صفر رسیده... 
امسال هفدمین سالی بود که بچه ها برای اظهار یتیمی، برای تجدید بیعت و مدد گرفتن 

از پدر امت و  برای رضا شدن به والیت رضایشان ,به مشهد مقدس رفتند.
البته امسال حسن دیگری هم داشت.وقتی یک هفته مانده به اربعین  طلبیده می شوی 
آخرین  بیا,  یعنی  من.  با  کربالیت  برات  بیا  فقط  تو  گوید؛  دارد می  آقا  یعنی   ، مشهد 

التماس هایت راهم بکن، قطعا من زود رضا میشوم. 
بیا , دلم نمیخواهد امسال هم جا بمانی...بیا فکری برایت می کنم!

زرنگ تر ها فرصت را غنیمت شمردند و برات کربالیشان را از حضرت سلطان گرفتند, 

اما من بیچاره...
به قول شاعر،گر گدا کاهل بود, تقصیر صاحبخانه چیست؟!

برای زیارت حضرت , اگر نمی دانستیم ورودی نواب صفوی, پایین پای حضرت است 
و ادب حکم می کند از این در وارد حرم شویم، سخت ترین تصمیم مان انتخاب یک 

ورودی به حرم بود. باب الرضا, باب الجواد, بست شیخ طوسی و....
بعد از دخول به حرم و چشم در چشم گنبد طال شدن, توصیفی از حس و حال کسی 

در دسترس نیست...
تنها چیزی که فی الواقع در دسترس است؛ توصیف لحظاتی از نشستن سر سفره کرامت 

امام رضا و  دریافت غذای حضرتی است.
 هنوز 1۲ ساعت از شروع اردو نگذشته بود که فردی شخیص)!( وارد کوپه ها شد و به 
تمامی دانشجویان ژتون غذای حضرتی داد!!! ) آخه مگه داریم؟! مگه میشه؟!!( اتفاقی 
کاماًل باورنکردنی و دور از وهم و خیال بود. کسی به نوع غذایش فکر نمی کرد.  به 
قول یکی از دوستان خوب ما، نان خشک آقا به لذیذترین غذاهای بهترین رستورانهای 
جهان می ارزد...!  ژتون برای شام بود و همه در انتظار بودند که دو وعده ی  آتی را,  

به سرعت هرچه تمام تر بگذرانند تا به مقصود خود برسند ):
گنبد حرم از دور، از انتهایی ترین خیابان امام رضا)ع( ,نمایان میشود. دل ها می لرزد. 
بعضی ها شوق دیدار بی تاب شان کرده بود و  خستگی راه، برایشان اهمیتی نداشت. 

وای که چه صحنه ی زیبایی بود.
وقتی وارد غذاخانه ی حضرتی شدیم، احترام خدمت گزاران حضرت عشق )ع( ، بسیار به 
چشم می آمد. خیلی برایشان مهم بود که مدعوین آقا، با کمال احترام و شوکت و مکنت 
در مهمان سرا حضور یابند و  کسی نباشد که به خوبی هرچه تمام تر از او پذیرایی نشده 
باشد. وصف بیشتر از فضای بهشتی آنجا،  اشک ها را وادار به جاری شدن می کند؛ پس 

بیشتر از این ادامه نمی دهیم!!
ولی وقتی از غذا خوری بیرون می آیی، خیل مردان و زنانی را مشاهده می کنی که 
التماس می کنند اگر از غذایی که خورده ای، چیزی مانده است به آنها هم بدهی تا 
آن را به عنوان نوش دارویی برای یکی از بستگان مریض احوالشان ببردند. واقعا چه 
حکمتی در پس این ضیافت است که همگان آرزوی ذره ای متنعم شدن از آن را دارند!..

اما غدیر امسال هم با تمام کم و کسری هایی که از سوی ما بود و تمام لطف و محبت 
هایی که از سوی سلطان ایران بود به پایان رسید، خدام الرضایتان و ریزخوران اربابتان 

را حالل و دعا کنید...

به قصد زیارت حرم عشق ، تن و روح خود را در فرات عشق  غسل داد. نوشته اند جابر، 
با چشمان نابینایش، رو به مزار حسین می کرد و با او سخن می گفت و گویی چشم 
دل باز کرده بود تا آنچه نادیدنی است ببیند...  جابر رو به  مزار حسین علیه السالم می 
گفت: »سوگند به خدایی که محمد )ص( را به حق برای پیامبری برانگیخت، ما با شما 
شهیدان در راهی که وارد شده اید، شریکیم«  در این حین همراهش پرسید : چگونه ما 
شریک آنها هستیم؟، با آن که نه فراز و نشیبی را پیمودیم و نه شمشیری زدیم، درحالی 
که اینان، میان سرها و بدن هایشان جدایی افتاد و فرزندانشان یتیم شدند و زنانشان 

بی شوهر.
از حبیبم رسول خدا)ص( شنیدم که می فرمود : هرکس گروهی   : جابر پاسخش داد 
را دوست داشته باشد در قیامت با آنان محشور خواهد شد و هر کس عمل گروهی را 

دوست داشته باشد، در عمل آنها شریک است.
دشمنان   ِ به دل  از حسین  بعد  برافراشت و   را  جابر پرچم زیارت حرم حضرت عشق 
حسین زد و سد خفقان را شکست و معبری زد از زمین به آغوش حسین ِ جا گرفته در 

آغوش آسمان.
امروز اما، قافله ی اربعینی ها، مانور اتحاد می دهند؛ مانوری از نجف تا کربال...

آن روز ها امیرالمومنین)ع( به یاران خود خرده می گرفت که چرا همدلی ندارند و خطاب 
به آنها می فرمود: دشمنانتان در مسیر باطل خود، این چنین متحدند ولی چرا شما در راه 

حق، این چنین پراکنده و متفرق هستید؟

ولی حاال، زائران اربعین آمده اند تا به حضرت امیر عرض ارادت کنند و بگویند حاال دیگر 
متحدند در دفاع از حق؛ حقی که جز خود علی نیست و حقی که جز، در دست نسلِ  علی 

نیست و اگر راه کعبه بستند به روی ما، راه ِ مفسر ِکتاب خدای کعبه هنوز باز است...
جابر کسی بود که در هجده نبرد در کنار پیامبر بود و در صفین، با شمشیرش به ذوالفقار 
حیدر اقتدا کرده بود ولی سالها بعد از آن درد پیری مانع از همراه شدنش با حسین شد 
ولی درد جا ماندن از قافله ی کربال باعث شد که همان جابر، با سفرش به کربال در 
اربعین موالیش پرچمی بر افراشت که نسل به نسل، دست به دست شد و  امروز در اوج 

آسمان ها به اهتزاز درآمده است.
قصه ی جابر هم چون حر ، درسی است برای ما... 

حسین)ع( شهید شده بود اما گوش های جابر هنوز هم می شنید هل من ناصر او را...
پرچم »یا لیتنا کنا معک« حاال رسیده است به ما. به دست مایِ  جامانده . ببین مرد راه 
هستی برای » لبیک« گفتن در جوابِ  هل من ناصرِ  امامت ؟ اگر که هستی ، پا بگذار 
در راه! اگر انتهای راه امام زمان)عج( باشد، دیگر چه تفاوت که راه ، نجف تا کربال باشد 

یا همین خیابان های تهران؟
شاید در میان ما خیلی هایمان کمر خم کرده باشیم، زیر بار ِ جا ماندن از کربال ...اما 

فراموش نکنیم که هر امامی، جابری هم می خواهد ...
 بیایید جابر شویم.
جابر جامانده ها...

بیایید جابـر شویم!
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این ضرب المثل درجایی به کاربرده می شود که کسی برمرکب سوار ودیگری » سوار غافل از پیاده! «
بی مرکب باشد،که به همت مسئولین دانشگاه شاهد از این پس می توانید این 
ضرب المثل را با پوست و گوشت خود به صورت کامل در دانشکده ی انسانی 
درک کنید، چرا که مسئولین این دانشکده برای ایجاد محیطی ورزشی وچربی 
سوزی دانشجویان در اقدامی شگرف آنچنان دانشجویان را از استفاده ازآسانسور 
محروم نمودند که گویا دانشجویان دارای آپشن باالرفتن از۳ طبقه پله بدون زانو 
درد و عوارض جانبی هستندو از آن جایی که اساتید وکارکنان این آپشن را دارا 
نمی باشند به این بندگان خدا مجوز استفاده از آسانسور به صورت دربست داده 

شده است.
تمام شدن  است که هنگام  این  دانشکده  این  دانشجویان  برای  ما  پیشنهاد  اما 
کالس با جزوه به سمت استاد رفته وسوالی در باب درس از استاد بپرسید طوری 
که سوالتان تا رسیدن به درب آسانسور طول بکشد و استاد مجبور باشد شما را 
هم به درون آسانسور در بست خود ببرد تا جواب سوالتان را بدهد و به این ترتیب 
شما توانسته اید به هدف خود دست یابید و یک باال یا پایین رفتن  آسانسور را 

مهمان اساتید باشید:((

رفقای هیات فاطمیون)س( دمتان گرم
در روز های غم انگیز دوری از ضیافت اربعین حسینی

در روز هایی که در اوج ناباوری ؛ از رفقای ِ دعوت شده مان وداع می کردیم
در روز هایی که بغض ، امان گلو و دیده های ما جاماندگان را بریده بود ؛ دست 

گیر بغض مان شدید.
موکب جامانده ها را به پا کردید به نام نامی ِ باب الحوائج ...

پای دیگ آش تان  آه ها که  چه بغض ها که در موکب شما شکسته شد، چه 
کشیده شد و عجب است اگر باب الحوائج نگاهی حواله ی دل های شکسته ی ما  

زیر سیاهی خیمه ی موکب مان نکند.
حال ما ، حال همان کبوتر های موکب بود در حالی که عاجز از پریدن، نشسته 
بودیم کنجِ  خیمه و به یاد مسیر نجف تا کربال ، با بویِ  چوب سوخته مست می 

شدیم و در حال و هوایی خاص اشک می ریختیم.
 هر چه خارج از موکب بود ؛ مثل نمک بود بر روی زخم، روی زخمِ  جاماندگی...

 جلوی خیمه ی شما ، هر بغضی را که یک مدت گریه کنی باالخره تعدیل یا 
خنثی می کند اال همین بغض وامانده ی جاماندگی که هر چه گریه اش کنی ، 

گره اش کورتر می شود.
رفقای هیات فاطمیون دمتان گرم ...

دمتان گرم که خالصانه روی پله ها نشسته بودید و کفش های بچه ها را واکس 
می زدید، خلوصی که ادویه ی تمام نذری های تان بود چه جانی می بخشید به 
بچه ها... دمتان گرم که برای لحظاتی هم که شده ما را از دنیا می کندید و می 

بردیدمان به مرکز عشق.
از سمت همه ی بچه های دانشگاه می نویسیم :

ان شاءاهلل که با گوشه نگاه ِ حضرت باب الحوائج ، سال دیگر خودتان را از حرم 
حضرت حیدر برسانید به حرم سردار عشق.

 ان شاءاهلل با همین خلوصی که امسال خرجِ  جامانده ها کردید ، پا در آرام ترین 
جاده ی دنیا بگذارید و نجف تا کربال روزی تان...

تفاوت را احساس کنید!!
نظرات دو دانشجوی ممتاز و مشروطی در مقایسه باهم:

مشروطی ممتاز عنوان

جایی  که حضور و یا عدم 
حضور در آنجا تفاوتی 

ندارد

جایی که به دانشجو در 
جهت تعلیم علم کمک 
شایانی میکند واشکاالت 
دانشجو را برطرف میکند

کالس درس 

تنها دلیل رفتن به کالس برایم فرقی ندارد چرا که 
برای فراگیری علم اکثر 

اوقات حضور دارم

حضور و غیاب

کپی شدش بهتره... همیشه درهمه ی کالس 
هاتمام سخنان اساتید را 

به صورت کامل برای خود 
مینویسم

جزوه

تاحد پاس کردن دروس 
الزم و ضروری و مابقیش 

مازاد

اولویت اولم یادگیری 
دروس است، در پی آن 

نمره خودش می آید

نمره

دلیل14واحد برداشتنم ارزیابی خود در پایان ترم معدل

تنها هدفم از دانشگاه رفتن بعداز گذراندن دروس 
وکسب تخصص الزم در 

رشته آن را می دهند

مدرک

ضدحال زدن استاد به 
دانشجو

باعث می شود که دانشجو 
هرجلسه خود را برای 

کالس آماده کند

کوییز

 شبی برای یادگیری 
هرچی که استاد کل ترم 

درس می داد

 شبی برای مرور آموخته 
هایم در طول ترم

امتحان

آخرین تیر در تاریکی تاحاال برایم پیش نیامده 
است

اعتراض به نمره

چیــــه!!!مگـــه 
یعنی  جدید«   »تنفس  یعنی  برجام   : خوزستان  در  *روحانی 

دریچه ها باز شده و »هوای آزاد« آمده است
لطفا به منطقه ای هم که دارید در آن،این سخن را می گویید،توجه 

فرمایید!
دلشون  نکردن،  استنشاق  سالم«  »هوای  خدا،مدتیه  بندگان  این 

میخواد!
مردم اهواز از فردا یه نسخه از برجام رو بگیرن جلو بینی شون و 

نفس بکشن...

*یه رسمی هست تو ایران که خیلی جالبه ...
همیشه اول یه کاری رو میکنن و بعد فکر می کنن که درسته یا نه...

حتی مسائل و  خدمات و  چیزای مربوط به اون رو  بعد این که به مرحله ی بهره 
برداری میرسه فکرشو میکنن...!!!

این رسم اولش تو دولت نفوذ کرد حاال تو دانشگاه ها هم به عنوان یه سنت 
بهش عمل میشه

امید داریم که شاهد این شکلی نشه و حواسش باشه که یه چند وقت دیگه،قراره 
میزبان خیل دانشجویان دانشکده های پزشکی،پرستاری و دندان پزشکی باشه و 
دانشگاه، باید برای افزایش ظرفیت در خوابگاه و سلف،یه برنامه ای داشته باشه.

البته إن شاءاهلل که برنامه دارن...
خوب باالخره باید به سنت ها پایبند بود دیگ...

مسئولین زحمت کش  دارن دو تا دانشکده میسازن که االن دیگ دم دمای بهره 
برداری شون هست ، امید به خدا ...

طبق احادیث در ماه صفر، باید به دادن صدقه اهتمام بیشتری شود...
 پیامبر اکرم )ص( در باب صدقه دادن می فرمایند : » لبخند تو بر روی برادرت صدقه است ، امر به معروف و نهی از منکر کردنت صدقه است ، 

راهنمایی کسی که راه را گم کرده صدقه است و دور کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است . «

معرفی کتاب روایت یک مرغ دریایی
نویسنده : ریچارد باخ

“ جاناتان “ مرغي دریایي است که امور روزمره 
مانند جنگیدن براي شکار، خوردن و خوابیدن 
او را راضي نمي کند و به او معنا نمي بخشد 
او تالش مي کند که در باال ترین حد ممکن 
پرواز کند اما در هر ارتفاعي مي بیند ارتفاعي 
بلند تر ازآن هم وجود دارد در نهایت روزي او 
از این جهان وارد جهان دیگري مي شود و در 
آنجا مي فهمد که مهم ترین مسئله رسیدن به 
کمال است و اگر در جهان فعلي چیزي نیاموزد 
جهان بعدي هم مانند همین جهان خواهد بود 
وارد  تا  یابد  به کمال دست  باید درهر مرحله 

مرحله دیگري شود. 
جاناتان همه مراحل را با موفقیت پشت سر مي گذارد سپس تصمیم مي گیرد به جهان 
اول برگردد و دیگران را هم با مفهوم اصلي زندگي که رسیدن به کمال است آشنا 

کند ولی...

نشریه دانشجویی تسنیم         
صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد  

مدیرمسئول : محمدرضا محمدی
سردبیر : راضیه ظفری

جانشین سردبیر : رباب درستکار
 طراح گرافیک:جـــــــواد آزادی پــــور ، محّمد رضا شریفی

تحریریه : هدی ترابی، ارغوان فتوحی، امیر رضا سیفی، مهسا سلیمانی
آدرس تلگرام انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد:

https://telegram.me/anjoman_eslami_shahed
آدرس اینستاگرام انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد:

@ anjoman.eslami.shahed
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 متشکریم که با افزایش کارگران و زحمات مسئولین، سایر قسمت هاعکس نگار تسنیم
 هم کم کم دارند همانند اطراف ساختمان مرکزی، سرسبز می شوند.

البته هنوز فاصله بسیار است


