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  اذان مــی گوینــد! خــوب گــوش کــن، نــدا می 
دهنــد... حــی الــی الصاه...حــی  الــی  الفــاح                                 
کــه ای صاحــب زندگــی، برخیــز و بشــتاب بــه 
ســوی رســتگاری و بشــتاب بــه ســوی ســعادت!                       
ــا  ــت معن ــعادت را در زندگی ــی س ــر بخواه اگ
کنــی چــه معنــی ای دارد؟ مطمئنــا هــر آنچــه 
ــالم و  ــی س ــوب و تن ــال خ ــود، ح ــی ش معن
روحــی شــاداب را هــم شــامل مــی شــود.                                                            
ــخه ای  ــا نس ــت. گوی ــر اس ــازی دیگ ــت نم وق
الهــی  اســت کــه از آســمان بــر مــن و تــو نــازل 
ــه  ــت ک ــم اس ــان عل ــن زب ــت و ای ــده اس ش
توانســته اندکــی از ایــن خــواص شــگفت انگیــز 

نماز را برایمان روشن کند. 
ــف از  ــای مختل ــه ه ــی جنب ــه بررس ــال ب ح
تاثیــرات نمــاز بــر آرامــش، تمرکــز و تندرســتی 

ــم:  ــی پردازی م
آرامش 

  بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده میــدان 
ــش انســان  ــر آرام ــن ب ــای مغناطیســی زمی ه

ــه ســزایی دارد.  تاثیــر ب
ــه  ــن رو ب ــه از زمی ــر نقط ــان در ه ــر انس  اگ
قبلــه بایســتد، میــدان مغناطیســی بدنــش بــر 
میــدان زمیــن منطبــق مــی گــردد و در حیــن 

ــردد.  ــی گ ــش منظــم م ــدان بدن نماز،می
حیــن  ییــل  دانشــگاه  از  بــور  پروفســور 
تحقیقــات خــود بــه ایــن نکتــه جالــب دســت 
یافــت کــه در بــدن تمــام دانشــجویان مؤنــث، 
ماهــی یــک بــار تغییــر ولتــاژ شــدیدی ایجــاد 
ــن  ــم تری ــه منظ ــدن ب ــدان ب ــود و می ــی ش م

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی رس ــود م ــت خ حال
ــد  ــاز ندارن ــدت نی ــن م ــان در ای ــه زن اســت ک

ــد.  ــاز بخوانن ــه نم ک
ــت  ــه عل ــت ک ــده اس ــف ش ــم کش ــراً ه اخی
اینکــه قلــب زنــان منظــم و قــوی تــر از مــردان 

ــاژ اســت.  ــر ولت ــن تغیی ــد، همی ــی زن م
تحریــکات  اثــر  در  کــه  زائــدی  بارهــای 
ــر  ــد، ب ــه وجــود مــی آین الکتریکــی اعصــاب ب
امــواج مغــزی اثــر ســوء دارنــد و ایــن اثــرات در 
نواحــی کــه اعصــاب در آن تحریــک بیشــتری 
دارنــد خطــرات جــدی تــری ایجــاد مــی کننــد 
ــی دور  ــر از آن نواح ــریع ت ــه س ــد هرچ و بای
شــوند. بــه طــرز حیــرت آوری مــی بینیــم کــه 
ایــن نواحــی دقیقــا بایــد در وضو شســته شــوند 
ــن  ــه، بهتری ــورت گرفت ــات ص ــق تحقیق و طب
ــد اســتفاده از یــک مــاده  راه دفــع بارهــای زائ
ــد آب  ــترس مانن ــرر و در دس ــی ض ــانای ب رس
اســت. جالــب ایــن اســت بــه جــا آوردن نمــاز 
ــزول و  ــون کورتی ــش هورم ــث افزای ــح باع صب
ایجــاد حالــت شــادی و نشــاط میشــود کــه در 
زندگــی نمــاز گــزار بســیار موثــر بــوده و باعــث 
ــترس و  ــر اس ــدن در براب ــت ب ــش مقاوم افزای

ــی مــی شــود. فشــار روحــی و روان
تمرکز 

ــد    ویلیــام جیمــز کــه پــدر روانشناســی جدی
محســوب مــی شــود، مــی گویــد: تفــاوت بیــن 
افــراد نابغــه بــا دیگــران، یــک موهبــت فطــری 
نیســت؛ بلکــه مربــوط بــه توجــه کاملــی اســت 
کــه بــه موضوعــات و نتیجــه هــای آن مبــذول 

مــی دارنــد و میــزان نبــوغ بســتگی بــه میــزان 
و درجــه تمرکزفــرد دارد. و از نظــر دکتــر 
ــا هــم کار  ویلیــام فکــر و جســم هــردو بایــد ب

کننــد تــا تمرکــز بهتــر صــورت بگیــرد.
ــه  ــن ب ــیله تمری ــه وس ــر ب ــز فک ــروی تمرک نی
دســت مــی آیــد و نمونــه ی بــارز ایــن تمریــن 

نمــاز اســت. 
تندرستی 

 حــال بــه بیــان اثــرات برخــی از حــرکات نمــاز 
بــر ســامت جســم میپردازیــم.

ــی بدن،کمــک  ــت تعادل ایســتادن: تقویــت حال
ــز در  ــا تمرک ــی ب ــک بین ــص نزدی ــع نق ــه رف ب

ــه مهــر(  ــگاه کــردن ب یــک نقطه)ن
ــتون  ــردن و س ــای گ ــره ه ــجده:تقویت مه س

ــرات فق
ــتون  ــات شکم،پا،س ــت عض ــوع: تقوی  تقویرک

مهــره هــا 
ــه  ــک ب ــا ها،کم ــات پ ــت عض ــتن: تقوی نشس

ــخ  نف
 بــرای رســیدن بــه آرامــش یکــی داروی 
ــد  ــی کن ــرف م ــرش را مص ــده دکت ــز ش تجوی
یکــی تــا 50 مــی شــمرد و یکــی آنقــدر نفــس 
عمیــق مــی کشــد تــا شــاید بــه نتیجــه برســد.  
و یکــی تمرکــز رادر مــدت هــا خیــره شــدن بــه 
ــا  ــش معن ــه های ــری در مراقب ــه ای و دیگ نقط

مــی کنــد.
 اما،آرامــش ،تمرکــز و تندرســتی را باهــم 
ــان  ــد نمازم ــات  بع ــر دفع ــم داشــت اگ خواهی

ــم. ــر بخوانی ــاوت ت را متف

علمی- فرهنگی

نسخه ای از باال

 مادر شاه شهیدان فاطمه است
 مظهر اعجاز و ایمان فاطمه است

 روی آیات خدا سیلی زدند
 کوثر زیبای قرآن فاطمه است

 عاشقم، آرام جانم فاطمه است
 تا ابد روح و روانم فاطمه است
 نور اسام و تمام عالم است

بانوی هردو جهانم فاطمه است

دافع حق والیت فاطمه است
 شافع ما در نهایت فاطمه است

 ذکر عالم نام زهرا می شود
چشمه ی نور هدایت فاطمه است

 مادرم زهرای اطهر فاطمه است
 آن طای پر ز گوهر فاطمه است
 کل کعبه غرق نورش می شود
 نام آن بانوی برتر فاطمه است 

 آیه تطهیر قرآن فاطمه است 
 ایستادن با دل و جان فاطمه است 

 روز  بانوی تمام عالم است
 نور آن خورشید تابان فاطمه است

ابدا ادعای نویسندگی ندارم اما دلی پر شور و 
سری پر دغدغه چرا.

دنیایی  هرکدامتان  درون  که  شما  عشق  به 
شگفت و پر رمز و راز نهفته است قلم به دست 

می گیرم و باز نقشمان را یاد آور می شوم...

برایت می گویم که اگر می بینیم در کنار هر 
اند و در  کاخ نشین، صد ها کوخ نشین آواره 
کنار جامه های رنگین، ژنده پوشانی عریانند و 
در کنار خنده های قاه قاه، اشک هایی بی صدا 
که  مقصریم  هم  ما  غم،  از  اند  چشم  سوغات 

دیروز فریاد بی عدالتی را سر ندادیم.

 ما نیامده ایم درگیر حرف های مفت و جناح 
که  بشویم؛  دانشگاه  کف  مضحک  های  بندی 
سبز خوب است و آبی بد است... یا آرم بی بی 
اسرائیل  سی قرمز است وسبز نیست و پرچم 
آبی است و بنفش نیست. خوب است بدانیم که 

ترکیب آبی و قرمز، بنفش می شود!

باشیم،  بازی  سیاست  مشغول  که  زمانی  تا 
نمی توانیم مالک اشتر زمانه بشویم برای علی 

)ع(.
که اگر بیت المال به غارت رفت، عمار گونه 

بایستیم و حق را سر جایش بنشانیم.
تاریکی ها را بزداییم و نور بتابانیم به جاهای 
بین  از  را  تاریکی  توانیم  نمی  اگر  یا  تاریک 
ببریم، حداقل فرق بین نور و ظلمات را نشان 

دهیم...

مؤذن  خواهی،  عدالت  حال،  شرایط  درک 
نیازمند  جامعه بودن و گرفتن تصمیم درست 
تحلیل سیاسی است، اگر دانشجو نتواند تحلیل 
مرز  و  باشد  داشته  کشور  مسائل  از  درستی 
بدهد  تشخیص  را  ظلمات  و  نور  بین  باریک 
دهد،  نجات  بحرانی  شرایط  در  را  کشورش  و 
جرز  درد  به  دکترایش  و  شناسی  کار  مدرک 

الی دیوار هم نمی خورد...

باید خودمان را بسازیم، شاید کسی در گوشه 
ای از تاریخ منتظر باشد تا جوانان خود ساخته 

از راه برسند.

نمی دانم اکنون که این نوشته را می خوانی، 
در چه رشته ای از دانشگاه تحصیل می کنی 
اما می خواهم بدانی که 40 در صد از بیکاران 
اند و در آینده  التحصیل دانشگاه  فارغ  کشور، 
بیکارانی می  ما شاهد  و  بیشتر می شوند  هم 
می  تر  کرده  تحصیل  روز  به  روز  که  شویم 

شوند...

هم  کنونی  وضع  از  اوضاع  نکنیم  کاری  اگر 
بد تر می شود!

و  بیکاری  برای  توانیم  حداقل کاری که می 
اقتصاد نیمه جان ایران انجام بدهیم این است 
تولید  اجناس  از  را  امسالمان  عید  خرید  که 
ایران بخریم. شاید توانستیم نفسی در ریه های 
اقتصاد بدمیم تا ال اقل هوای بهار را استشمام 

کند.

به امید روزی که صدای ساز و تنبک حاجی 
برای  از رسیدن عید می دهد،  فیروز که خبر 

همه خبری خوش باشد...

فاطمه متولی، لیا فیضی   دندان پزشکی96 

فاطمه کول ، زهرا دیر   مامایی و اتاق عمل95

ــر  ــش مفتخ ــریه ی روی ــماره از نش ــن ش در ای
ــگاه  ــت دانش ــئول حراس ــا مس ــه ب ــه مصاحب ب

ــتیم. هس

ــد  ــمی بفرمائی ــای ابوالقاس ــام آق    س
حراســت در دانشــگاه چــه جایگاهی دارد 

ــد؟ ــال میکن ــی را دنب ــه اهداف و چ
 بــا ســام و تشــکر از شــما، امیــدوارم بــا معرفی 
حراســت مقــداری از وجهــه و نــگاه منفــی کــه 
نســبت بــه حراســت وجــود دارد برداشــته شــود 
ــن  ــجویان روش ــن دانش ــت بی ــگاه حراس و جای

تــر شــود.    
در حقیقــت فلســفه وجــود نهــاد حراســت 
ــر  ــارت ب ــت و نظ ــت، حفاظ ــازمانها صیان در س
ــوری  ــه ط ــازمان ب ــی س ــط مش ــرد و خ عملک
کــه ایــن  اهــداف و خــط مشــی هــا در جهــت 
سیاســت هــا و اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی پیــش برونــد. ایــن نظــارت مــی 
ــال  ــردی اعم ــف عملک ــطوح مختل ــد در س توان

ــود.  ش
ــرای  ــی و ب ــه مواقع ــجویان در چ    دانش
ــد از  ــی توانن ــان م ــدام مشکلش ــع ک رف

ــد؟  ــک بگیرن ــت کم حراس
زیرمجموعــه  واحدهــای  کــه  مــواردی  در   
ــن  ــو احس ــه نح ــود را ب ــه خ ــگاه وظیف دانش
ــه  ــی ک ــم زمان ــر بگوی ــا بهت ــد و ی ــام ندهن انج
شــرایط و امکانــات بــه گونــه ایســت کــه 
ــد  ــی مانن ــای نظارت ــت واحده ــد دخال نیازمن
حراســت باشــد مســائل از ایــن طریــق بررســی 
و پیگیــری خواهــد شــد. در کل وقتــی کــه بیــم 
ــل  ــه معض ــل ب ــی تبدی ــه موضوع ــرود ک آن ب
ــره  ــا مخاط ــام را ب ــه نظ ــداف عالی ــود و اه ش

مواجــه کنــد لــزوم دخالــت حراســت احســاس 
ــود. ــی ش م

ــه  ــا ب ــگاه ه ــی دانش ــت در بعض   حراس
جــای بعــد فیزیکــی، در بعدهــای دیگری 
مثــل برگــزاری نمایشــگاه و پخــش 
بروشــور هــم فعالیــت دارد. دانشــگاه مــا 
چــه دیــدی بــه ایــن برنامــه هــا داشــته 

ــت؟  اس
ــت  ــح اس ــم و صحی ــوع مه ــن موض ــه ای  البت
کــه حراســت هــم مثــل تمــام واحدهــای 
زیرمجموعــه دانشــگاه عــاوه بــر شــرح وظایفــی 
ــائل  ــه مس ــد در زمین ــده دارد، بای ــر عه ــه ب ک
ــی  ــی و مذهب ــف فرهنگ ــای مختل ــه ه و برنام
ــن  ــم در ای ــا ه ــد. م ــته باش ــت داش ــم فعالی ه
ــایر  ــه س ــک ب ــکاری و کم ــاده هم ــه آم زمین
واحدهــا بویــژه دانشــجویان عزیــز هســتیم و در 
ــز  ــه از پیشــنهادات دانشــجویان عزی ــن زمین ای

ــم. ــی کنی ــتقبال م اس
      از وضع پوشــش نامناســب دانشجویان 
در محیــط بیمارســتان، گزارشــاتی وجــود 
دارد ،آیــا ایــن موضــوع بــه دلیــل عــدم 
نظــارت حراســت اســت، یــا  بــی توجهی 

بقیــه قســمت هــا هــم می باشــد؟
ــدف  ــکل، ه ــن مش ــا ای ــورد ب ــه برخ در حیط
اصلــی مــا حفــظ آبــرو و شــخصیت افــراد اســت 
و برخوردهایــی کــه از جانــب حراســت بــا ایــن 
موضــوع انجــام میگیــرد اغلــب جنبــه محرمانــه 
و در بعضــی مــوارد فــردی کــه مرتکــب خطایــی 
مــی شــود بــه خــاف بــودن آن رفتــار آگاهــی 
نــدارد کــه در ایــن مــوارد فــرد بــا یــک تذکــر 
ســاده یــا یــک رفتــار ســنجیده متوجــه اشــتباه 
خــود مــی شــود و رفتــار خــود را اصــاح مــی 
کنــد. ولــی در مــواردی کــه فــرد علیرغــم اینکه 
ــارش آگاه اســت  ــودن رفت ــه اشــتباه ب ــًا ب کام
ــی  ــط کاری و آموزش ــای محی ــیت ه و حساس
ــود  ــن وج ــا ای ــی ب ــد ول ــی کن ــم درک م را ه
ــود دارد،  ــتباه خ ــار اش ــرار رفت ــه تک ــرار ب اص
ــاوت  ــا هــم متف ــار م ــوارد رفت ــن م ــاً در ای قطع
ــرام  ــوارد احت ــی م ــه در تمام ــود. البت خواهــد ب
ــا  ــرلوحه کار م ــراد س ــخصیت اف ــرو و ش ــه آب ب

ــود.  خواهــد ب
   آیــا نگهبانــان خوابــگاه و دانشــکده هــا 
ــاب  ــه حس ــت ب ــه حراس ــه زیرمجموع ک
ــروج  ــه ای در ورود و خ ــد وظیف ــی آین م
دانشــجویان یــا تامیــن عفــاف دانشــجو 

دارنــد؟
ــه  ــی ک ــرح وظایف ــاس ش ــان براس ــه نگهبان بل
ــر ورود  ــد ب ــده بای ــته ش ــا گذاش ــده آنه برعه
دســتورالعمل  طبــق  دانشــجویان  خــروج  و 
ــرم  ــت محت ــت و معاون ــی از حراس ــای اباغ ه
دانشــجویی و فرهنگــی نظــارت کننــد و در 
زمینــه عفــاف و حجــاب هــم تذکرهــای الزم را 
در کمــال احتــرام و بــا حفــظ حریــم اشــخاص 
ــور  ــتر منظ ــورد بیش ــن م ــه در ای ــد. البت بدهن
تذکــر مــواردی هســت کــه بــه نحــوی خــاف 
عــرف و هنجارشــکنی تلقــی مــی شــود. در کل 
ــن  ــط بی ــتر راب ــه بیش ــن زمین ــان در ای نگهبان
ــات الزم  ــتند و گزارش ــت هس ــط و حراس محی

ــد.  ــی کنن ــه م ــت ارائ ــه حراس را ب
ــه  ــئولین در رابط ــی از مس ــار بعض     رفت
بــا حجــاب و عفــاف را چطــور مــی 
دانیــد؟ آیــا صحیــح اســت کــه در 
مقابــل عــده ای در محیــط دانشــگاه بــه 

ــد؟ ــر بدهن ــر تذک ــک نف ی
در ایــن زمینــه بایــد عــرض کنــم اوالً رفتــار هــر 
شــخص بــا ایــن موضــوع و از طرفــی برداشــت 
طــرف مقابــل از رفتــار و برخــورد انجــام شــده 
ــد در  ــا بای ــل م ــت. در اص ــاوت اس ــًا متف کام
برخوردهــای اصاحــی کــه انجــام مــی دهیــم 
ــراد را  ــروی اف ــت و شــخصیت و آب ــظ حرم حف
مــد نظــر داشــته باشــیم. همــان طــور کــه در 
ــار  ــه رفت ــرد ب ــواردی ف ــم در م اول بحــث گفت
اشــتباه خــودش آگاهــی کامــل دارد و بــا ایــن 
ــت.  ــد نیس ــن پایبن ــول و قوانی ــه اص ــود ب وج
چنیــن فــردی در یــک محیــط دانشــگاهی 
ــی در آن  ــرات متفاوت ــرز تفک ــایق و ط ــه س ک
وجــود دارد بایــد انتظــار برخــورد یــا هــر رفتــار 
دیگــری را هــم داشــته باشــد. بــه ایــن معنــی 
ــت و  ــظ حرم ــه حف ــر ب ــرد حاض ــی ف ــه وقت ک
شــخصیت خــودش نیســت و عقایــد جامعــه را 
هــم نادیــده مــی گیــرد نبایــد انتظــار بهتــری 
ــرد  ــود ف ــن خ ــت ای ــد. در حقیق ــته باش داش
هســت کــه حریــم خــودش را حفــظ مــی 
کنــد در حالــی کــه مســئولین فرهنگــی و 
بعضــاً نظارتــی عمومــاً بنــا بــه وظیفــه شــرعی 
ــی  ــراد م ــه اف ــی ب ــی تذکرات ــی گاه و اخاق

ــد. دهن
  آقــای دکتــر ممنــون کــه وقتتــان را در 

اختیــار مــا  گذاشــتید.
  خواهش می کنم.

2 سال هفدهم/ شماره بیست و دوم/ اسفند ماه ۹۶

ما هم مقصریم

 اسما مددی زاده      مامایی94

بانوی برتر
مهسا موالپرست   علوم آزمایشگاهی96

لیا فیضی       دندان پزشکی 96

وقــت  بــه  اندیشــه 
ج و عــر

ابوالقاسمی در مصاحبه با بخش خبری رویش:

هدف اصلی ما حفظ آبرو و شخصیت افراد است

ــد از آن  ــی بع ــد و تاریک ــمانت را ببن     چش
را باورکــن! روزی ایــن تاریکــی بــرای هرکــدام 
ــان  ــوی جه ــه س ــود ب ــی ش ــی م ــان پل م
ابدی...وســعتی بــه نگاهــت ببخــش کــه تمــام 
ــا  ــا در آن ج ــه ه ــا و ثانی ــا و ســاعت ه روزه

ــوند ...  ش
بعــد نظــری هــم بــه راه پیــش رویــت بینــداز، 
ــد  ــا بای ــه کج ــن... ب ــی روم م ــا م ــه کج ب
رفــت؟ ویژگــی انســان اســت دیگــر، اگــر در 
ــم  ــی ه ــگاه کوچک ــم  ن ــش نی ــاب راه انتخ
بــه لحظــه ی پایــان، لحظــه ی دل کنــدن و 
رفتــن داشــته باشــد، مســیری بــس فرخنــده 
تــر را بــر مــی گزینــد. و امــا آنــان کــه بــرای 
رفتنشــان و حتــی بــر ســر  زندگــی بــا 
ــه ای از  ــد، معامل ــه کــرده ان خدایشــان معامل
روی عقــل و عشــق، در لحظــات آخــر قبــل از 

ــی اندیشــیدند؟ ــه چــه م وصــال ب
ــی  ــر دین ــو ای خواه ــودی: و ت ــهید محم ش
ــرده  ــه ک ــو را احاط ــه ت ــیاهی ک ــادر س ام، چ
اســت از خــون ســرخ مــن کوبنــده تــر 
اســت. )جملــه ی ذکــر شــده را شــهید بــرای 
ــا تشــویق  ــه ســران و صرف خوشــامد چــادر ب
آنــان نگفتــه اســت!( ایــن بخشــی از وصیــت 
باالتریــن وهلــه  اســت کــه در  شــهیدی 
ــان  ــرش بی ــام عم ــق از تم ــر و عش ی تدبی
شــده. چــادر، فقــط یــک پارچــه ی مشــکین 
نیســت، چــه داســتان هــا دارد بــرای شــنیدن 
گــوش دل همــگان. چــادر فقــط داســتان تــو 
و ایــن روزهایــت نیســت. ایــن حجــاب زیبــای 
بانــوی ایرانــی در کوبندگــی و تاثیــر   از خــون 
ــراز  ــی پ ــرد. جوان ــی گی ــی م ــهیدی پیش ش
شــور و انــرژی مــی آیــد، مــی جنگــد،  شــب 
ــه  ــر نام ــود،  و در آخ ــی ش ــی م و روزش یک
ــهادتش  ــرخ ش ــون س ــا خ ــش را ب ی عروج
امضایــی مــی زنــد و آن ســخنی کــه از او بــه 

ــن اســت: ــد ای ــادگار مــی مان ی
شــهید علــی نجفــی: از خواهــران گرامــی 
ــظ  ــود را حف ــاب خ ــه حج ــمندم ک خواهش
کننــد ، زیــرا کــه حجــاب خــون بهــای 

شــهیدان اســت.
ــای  ــون به ــت. خ ــهیدان اس ــای ش ــون به خ
شــهیدان... و ایــن تنهــا بنــد کوچکــی از 
ــی اســت. ــوی ایران داســتان بلنــد حجــاب بان



آزادی مفهوم عمیقی است.
پروردگار  بند  در  و  غیر  از  آزاد  انسان 
انسان  آزادی  است.  شده  آفریده  توانایش 
نمی  وقت  هیچ  و  دارد  را  خودش  محدوده 
شود از بند خدا رهایی یافت. اگر چه انتخاب 
عمل به عهده خود فرد است. لذا کسانی که 
سعی بر آزادی از بندگی خدا و اطاعت از امر 
های پروردگار جهان می کنند، قطعا در این 
امر ناتوان خواهند بود و تنها بسته به میزان 
از  سرکشی و طغیان شان، درجات متفاوتی 

کفر را در پرونده خود ثبت خواهند کرد...
به  بتوانند  دنیا  روز  چند  این  در  چه  حاال 
اهدافشان برسند و چه نرسند... فرجامی جز 
شکست نخواند داشت و این وعده خداست. 

استکبارگران جهان و سران کفر هیچ گاه 
به دنبال آزادی واقعی مردم نبوده اند، بلکه 
به دنبال آن اند که مردم را در بند خود کرده 

و به خواسته های خود برسند.
خداوند  که  حجاب  قرمز  خط  از  آزادی 
کاهش  موجب  واقع  در  اند،  فرموده  امر 
برابر  در  که  خوبی  فرزندان  و  خوب  مادران 

استکبارگران عالم می ایستند، می شود.
جامعه  عموم  دغدغه  خواهند  می  ها  آن 
تنزل پیدا کند و کسی حال ایستادن در برابر 
نداشته  را  طغیانشان  و  ظلم  کشی،  گردن 

باشد.

ماجرای  انقاب،  خیابان  دختران  ماجرای 
افرادی است که چه آگاهانه و از سر کفر و 
چه جاهانه در راستای اهداف مستکبران و 

جرثومه های جهان قدم بر می دارند.
ماجرای کسانی که در این چند دهه اخیر، 
منافقانه سعی بر براندازی واژه نظام اسامی 
از جمهوری اسامی ایران داشتند و هر چه 
ناتوانی  در  و  بستند  کار  به  بود  توانشان  در 
آن  یا  است،  همینطور  هم  ماندند  خویش 
کرده  غصب  را  فلسطین  سرزمین  که  هایی 
حس  سرکش،  کوچکی  ی  بچه  مثل  و  اند 
گمان  به  و  کنند  می  بزرگی  و  قدرتمندی 
خودشان می خواهند از بند خط قرمز هایی 
با  و  کنند  فرار  است،  کشیده  خداوند  که 
نمیرند! چه خط  به خدا  و کینه شان  بغض 
با  )ارتباط  خارجه  روابط  در  که  هایی  قرمز 
چه  است،  شده  داده  قرار  عالم(  مستکبران 

اقتصاد، عدالت، مجازات و...
خود  که  اند  آن  دنبال  به  کفر  سران  آری 
ثروتمند و قدرتمند و نعوذ بااهلل، خدای عالم 
در  دروغین  های  عنوان  با  چه  اگر  و  باشند 
با  و  دوستانه  بشر  های  سند  ملل،  سازمان 
شعار رفع فقر، عدالت و آزادی بازی در می 
آورند ولی بر هیچ اهل تفکری پنهان نیست 

که آنان در عمل چه ها کرده اند.
و خب طبیعی است...

تا  و  بوده  همیشه  حق  بوده،  همیشه  کفر 
است  دافعه  و  درگیری  و  جنگ  بینشان  ابد 

تا روز قیامت.
آنچه تاسف آور است، عمل کسانی است که 
نه تنها کافر نیستند بلکه از سر جهل، کافران  
را دوست می پندارند و برای کمک به آنان و 

دوستی با آنها سر و دست می شکنند.
راستش نگران آن ژن های برتر و اختاس 
از  مبادا  که  ام  زده  غرب  مسئوالن  و  گران 
بین  خوش  کافران  با  دوستی  به  غفلت  سر 

باشند...  

 آیا اندیشه نمیکنیم؟
به راستی چه کسی خدای ماست!؟

آزاد ز غیر او و در بندش !!!

3 سیاسی -تحلیلی

بیســت و نهــم بهمــن مــاه ۱396 مــردی از 
ــت و ناکارآمــدی  ــی)ع( عــدم عدال جنــس عل
دولــت هــا را ضعــف جمهــوری اســامی 
خوانــد و همچنیــن حســاب اصــل انقــاب را 
از نظــام ))دیــوان ســاالری(( دولــت هــا جــدا 

کرد، 
ــاز  ــن ب لک
ــل  ــم مث ه

گذشته 
صحبت 

هــای ایــن 
شیرمرد 
خاندان 
علی)ع( 

نند  ما
موالیــش ســید روح اهلل)ره( در حاشــیه رفــت 
و در میــان جنجــال های رســانه ای دشــمنان 
ــه!  ــا ن ــان،  ی ــرال خودم و ایضــا دوســتان لیب
ــورد  ــا م ــی نم ــداران انقاب ــار پن ــی عم حت
ــود  ــه ب ــن گون ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــی توجه ب
کــه مســئله اصلــی کشــور، درویشــان و نامــه 
ی  م.ا شــد. و دگــر بــار فرصتــی فراهــم شــد 
ــا اصــل قضیــه کــه مطالبــه حضــرت مــوال  ت
ســید علی)مــد ظلــه( اســت ناپدیــد شــود تــا 
روزی کــه پــس از مــرگ ســهرابی دیگــر بــار 
در گوشــه ای از نظــام نــوش دارویــی بیاوریــم 
و بگوییــم: )) آقــا بارهــا گفتنــد ولــی مــا بــاور 
ــری  ــه را بن ــاره آن جمل ــا دوب ــم.(( ی نکردی
کنیــم و در گوشــه ای بزنیــم. یــا نــه!!! حتــی 
ــم و  ــت(( بگذاری ــم همایش))عدال ــی توانی م
ــم  ــا ه ــم و آن ه ــوت کنی ــوا دع ــران ق از س
راهــکار عدالــت بدهنــد، تــا شــاید مســئولین 
نظــام!!! بــه کار بیافتنــد و کاری کننــد. و 
دوبــاره کار بــه جایــی برســد کــه ایشــان بــه 
ــی  ــذر خواه ــه ع ــی عرض ــئولین ب ــای مس ج
کننــد و خــود را در کنــار ایشــان قــرار دهنــد 
ــه  ــئوالن، گل ــا مس ــردم از م ــد: ))م و بگوین

مندنــد((. 
 

ــه  ــه ب ــد ک ــوده ان ــواره خواصــی ب آری! هم
نــدای )) مــن خوشــبین نیســتم(( یــا )) مــن 
ــا  ــا ب ــد. ی ــوش نکنن ــم(( گ ــی دان ــاح نم ص
ــای سرگشــاده  ــه ه ــی« و نام ــات منقل » ادبی

هــای  حــرف  خــود، 
بــه  را  ســید مظلــوم 
ــد، لکــن  تمســخر بگیرن
کــه  جاســت  آن  درد 
ــم  ــداران و جان عمــار پن

ــازی  ــم همب ــام ه ــاِن نظ ــر گوی ــدای رهب ف
ــرت  ــای حض ــه ه ــوند و توصی ــی ش ــان م آن
ــوش  ــا گ ــه( را ی ــد ظل ــی )م ــید عل ــوال س م
نمــی دهنــد یــا بازهــم بــا توییــت و یــا 
اســتوری!!! علیــه دراویــش یــا دولــت، حــرف 

ــد.  ــی برن ــیه م ــه حاش ــش را ب های
ــاد  ــد کــه: )) اتّح مگــر خــود ایشــان نگفتن
ــن  ــد. ممک ــم نزنی ــه ه ــت را ب ــت و ملّ دول
اســت شــما از یــک دولتــی خوشــت بیایــد، از 
یــک دولــت دیگــری خوشــت نیایــد؛ دیگــری 
ــد، از  ــش نیای ــر خوش ــت دیگ ــم از آن دول ه
ــد؛ ممکــن اســت،  ــت خوشــش بیای ــن دول ای
ــی  ــای انتخابات ــدارد. - رقابته ــم ن ــکالی ه اش
ــای  ــه ج ــا ب ــود، اختاف نظره ــای خ ــه ج ب
ــود-  ــای خ ــه ج ــم ب ــاد ه ــی انتق ــود، حّت خ
اّمــا دولــت و ملّــت بایــد همــه در کنــار 
ــت  ــن مملک ــر در ای ــی اگ ــند؛ یعن ــم باش ه

یــک حادثــه ای رخ بدهــد کــه تهدیــدی 
ــد  ــت بای ــت و ملّ ــد، دول ــور باش ــرای کش ب
بــه  نِقــار)۱۸(  همــدوش حرکــت کننــد. 
وجــود نیاوریــد، کــدورت بــه وجــود نیاوریــد، 
ــن  ــد؛ ای ــظ کنی ــت را حف ــت و ملّ ــاد دول اتّح
ــده  ــای بن ــی از توصیه ه یک
اســت در همــه ی دولــت 
دولــت  همــه ی  در  هــا. 
هایــی کــه بنــده بعــد از 
رحلــت امــام)ره( مســئولّیت 
توصیــه ی  ایــن  داشــتم، 
بــا  اســت؛  بــوده  مــن 
ــت هــا سیاســت  اینکــه دول
هــای مختلفــی داشــتند، 

جهت گیری های 
مختلفــی داشــتند لکــن ملـّـت بایــد بــا دولــت 
ــن  ــد؛ ای ــظ کن ــاد را حف ــد، اتّح ــراه باش هم
ــا حــرف  ــردن ی ــاد ک ــا انتق ــدارد ب ــات ن مناف
ــکالی  ــا اش ــن ه ــردن؛ ای ــه ک ــا مطالب زدن ی
نــدارد؛ رقابتهــای انتخاباتــی بــه جای خــود.(( 

ــا  ــی ه ــاح انقاب ــه اصط ــا ب ــرا م ــب چ خ
هنــوز فقــط بلدیــم تخریــب انتخاباتــی کنیم!!! 

سوال 
ــن  ــن ای م
ــه  اســت ک

کلید 
واژه هــای ))دولــت مقاومــت((، ))جنبــش 
نــرم افــزاری((، ))دولــت اســامی((، ))اقتصــاد 
ــلطه دالر((  ــردن س ــن ب ــی((، ))از بی مقاومت
ــا همیــن مطالبــه بنــد قبــل و... کــه بارهــا  ی
مطالبــه  و  مطــرح  آقــا  حضــرت  توســط 
شــده انــد؛ کجاینــد؟؟ جــز بنــر و شــعار 
ــه شــیرمردانی هســتند  ــا ن ــد؟؟ ی همایــش ان
کــه نــدای ))هــل مــن ناصــر ینصرنــی(( 
موالیشــان را پاســخ گفتــه و بــه تئوریــزه 
کــردن و عملــی کــردن آنــان کمــک کننــد؟؟ 

ــان در  ــوالی مظلومم ــد م ــی دانی ــر م آخ
ــاد و  ــه از فس ــتمان ک ــه آن دوس ــواب نام ج

ناکارآمدی 
مسئوالن 

ــرده  ــه ک گای
ــد:  ــود، گفتن ب
بــه  ))چشــم 
راهــم کــه شــما جوانــان خــود ســاخته از راه 

برســید(( 
ایــن یعنــی ازمســئوالن بــی عرضــه کنونــی 
دیگــر ناامیــدم. خواهشــا شــما کــه نــه 
امــام)ره( را دیــده ایــد،  نــه انقــاب را بیاییــد 

ــد.  ــده بگیری ــه عه ــام را ب ــن نظ و کار ای
عزیــزان مــن بصیــر باشــید؛ خــط را فقــط از 
فرمانــده بگیریــد! نــه از دشــمن، کــه همــواره 
یکــی از حربــه هــای دشــمن جایگرنــی اصــل 
ــوده اســت لکــن  ــا ب ــان ه ــرع در گفتم ــر ف ب
ــا  ــه صرف ــد ک ــم نیفتی ــام ه ــرف ب از آن ط
ســخنان ایشــان را در ســخنرانی هــا، گفتگــو 

هــا و متــون خــود کپــی و پیســت کنیــد...

ــل  ــد،  تحلی ــان را بگیری ــان ایش ــه! گفتم ن
خــود  و  کنیــد  تفســیر  کنیــد،  منطقــی 
ــوذن  ــجو م ــه دانش ــید. ک ــاز باش ــان س گفتم

ــاز!   ــان س ــت و گفتم ــه اس جامع
 دربــاب گفتمــان عدالــت کــه دغدغــه 
ــن  ــت و همچنی ــوده و هس ــاب ب ــان انق امام
ــه  ــان چشــم ب ــه مردم ــروز در کــف  جامع ام
ــط  ــت و قس ــه عدال ــت ک ــد گف ــد؛ بای راه آنن
ــه  ــئولین ب ــوام مس ــت و ق ــام مل ــه قی ــز ب ج
ــه  ــوام ک ــام و ق ــن قی ــد. ای ــی آی ــر نم آن، ب
دو واژه قرآنــی در زمینــه عدالــت انــد؛ دقیقــا 
معــادل ســخن رهبــری هســتند ک فرمودنــد: 
)) دانشــجو گفتمــان ســاز اســت(( و ))وقتــی 
گفتمانــی رایــج شــد، مســئول تصمیــم گیــر 

ــد.((  ــرا کن ــه آن را اج ــت ک ــور اس مجب
ــرف  ــر ح ــاری دیگ ــم ب ــر نخواهی ــس اگ پ
اماممــان روی زمیــن بمانــد، بایــد بــا صریــح 
ــت را  ــن صــدا عدال ــن لحــن و قاطــع تری تری
ــل  ــر در مقاب در متــن جامعــه و از آن مهــم ت

ــاد زد.  ــئولین فری مس

ــادی  ــه فری ــادی، بلک ــر فری ــه ه ــم ن آن ه
ــچ  ــه هی ــردم )ک ــده از دل م ــی و برآم منطق
پیامبــر و امامــی مثــل آن را نداشــت(. چنــان 
فریــادی کــه بــه  مفســدان و عدالت ســتیزان، 
ــان  ــای گفتم ــیدن  در فض ــس کش ــازه نف اج
ندهــد.    را  عدالــت 
امــا ایــن فریــاد از 
ــی  ــت م ــه دس ــا ب کج
ــا  ــا کج ــد؟؟ و دقیق آی
شــود؟؟  زده  بایــد 
ــل  ــاد حاص ــن فری ای
مطالعــه گفتمــان دو امــام عزیــز انقــاب، 
همچنیــن  و  )ع(  علــی  عدالــت  گفتمــان 
ســتیز  عدالــت  هــای  گفتمــان  شــناخت 
و  و...(  داری  لیبرالیسم،ســرمایه  )ماننــد؛ 
تحلیــل و تفســیر فــردی و گروهــی ایــن 
ــی  ــع کنون ــناخت وض ــراه ش ــه هم ــوارد ب م
جامعــه و آینــده آن در زمینــه عدالــت اســت. 
و امــا در بــاب کجایــی زده شــدن آن حتمــا 

مــی گوییــد فضــای مجــازی!!!  
ــه ای دیگــر  ــل آن را در مقال ــه!!! دالی ــا ن ام
ــام  ــه ام ــن جمل ــه ای ــن االن ب ــه ام لک گفت
ــم؛ ))   ــی کن ــه( بســنده م ــد ظل ســید علی)م
اهتمــام بــه تخاطــب واقعــی. فضــای مجــازی 
چیــز خوبــی اســت، فرصتــی اســت اّمــا کافــی 
ــای  ــه فض ــبیده اند ب ــا چس ــت. بعضی ه نیس
مجــازی -توئیتــر و ماننــد اینهــا- بــرای اینکــه 
ــدارد؛  ــده ن ــن فای پیامهایشــان را برســانند، ای
تخاطــب واقعــی الزم اســت، میزگــرد الزم 
اســت، ســخنرانی الزم اســت، نشــریّه الزم 
ــه نفره الزم  ــره و س ــای دونف ــث ه ــت، بح اس
اســت، جلســات تحلیــل الزم اســت؛ این جــور 
بــا مخاطبینتــان بنشــینید و ماننــد ایــن 

ــا.((  کاره

پــس ای دوســتان، بــرادران و خواهــران! 
ــی  ــلیقه سیاس ــدام س ــرای ک ــم ب ــی دان نم
ابعــاد  همــه  در  عدالــت  لکــن  هســتید 
ــذا  خواســته ی هــر انســان آزاده ای اســت؛ ل
ــت را  ــان عدال ــه گفتم ــم ک ــه آنی ــف ب موظ
ــی و  ــر اجرای ــه نف ــر ب ــره و نف ــه چه ــره ب چه

ــم.  ــی کنی جهان

بــه امیــد ظهــورش کــه صــد البتــه نزدیــک 
اســت. 

والسام 

سال هفدهم/ شماره بیست و دوم/اسفند ماه ۹۶

رفراندوم،آری یا خیر؟

شفاف سازی هایی در مورد رفراندوم
 که همه ی مردم باید بدانند!

علیرضا اسدی         هوشبری96

ــون اساســی: ]در مســائل بســیار   اصــل 59 قان
مهــم اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه  ــه از راه هم ــوه مقنن ــال ق ــن اســت اعم ممک
پرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آرای مــردم 
ــه آرای  ــه ب ــت مراجع ــرد. درخواس ــورت گی ص
ــوع  ــوم مجم ــب دو س ــه تصوی ــد ب ــی بای عموم

ــد.[  ــس برس ــدگان مجل نماین
ــورد  ــن م ــه نظــر در ای ــر و ارائ ــرای درک بهت  ب
ابتــدا بایــد بــه متــن دقیــق آن در قانــون 
ــی  ــون اساس ــل 59 قان ــت؛ اص ــی پرداخ اساس
بیــان مــی کنــد:]در مســائل بســیار مهــم 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، سیاســی، 
ــه  ــه از راه هم ــوه مقنن ــال ق ــن اســت اعم ممک
پرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آرای مــردم 
ــه آرای  ــه ب ــت مراجع ــرد. درخواس ــورت گی ص
ــوع  ــوم مجم ــب دو س ــه تصوی ــد ب ــی بای عموم

نماینــدگان مجلــس برســد.[ 
ــه  ــا ب ــامی ت ــاب اس ــروزی انق ــس از پی    پ
ــی  ــه پرس ــئله ی هم ــار مس ــن ب ــال چندی ح
مطــرح شــده اســت. اولیــن بــار بــه اصــرار امــام 
ــازه  ــام ت ــوع نظ ــاب ن ــرای انتخ ــی)ره(  ب خمین
ــردم  ــد م ــه در آن9۸/2 درص ــود ک ــیس ب تاس
بــه جمهــوری اســامی رای آری دادنــد. الزم بــه 
ــی اجــرا  ذکــر اســت ایــن همــه پرســی در حال
شــد کــه برخــی از نزدیــکان امــام خمینــی )ره( 
ــودن نتیجــه همــه پرســی  ــه دلیــل بدیهــی ب ب

ــتند. ــه آن نمیدانس ــازی ب نی
نــوع حکومــت، مجلــس  انتخــاب  از   پــس 
ــون اساســی را تدویــن و بازنگــری  خبــرگان قان
کــرد و ماحصــل آن را بــه همــه پرســی گذاشــت 
کــه بــا ۷5 درصــد رای مــردم بــه تاییــد رســید. 
ــا  ــال تنه ــه ح ــا ب ــتقبال، ت ــن اس ــته از ای گذش
ــون اساســی  ــه اصــل وجــود و قان ــی ک حکومت
خــود را بــه همــه پرســی گذاشــت فقــط و 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــامی ای ــوری اس ــط جمه فق
ــار  ــن ب ــی چندی ــون اساس ــب قان ــس از تصوی پ
از جانــب رئیــس جمهــور وقــت یــا نماینــدگان 
ــرای مســائل گوناگــون  مجلــس همــه پرســی ب
ــل  ــه ی اص ــارج از حوض ــه خ ــده  ک ــرح ش مط

ــرای  ــد. ب ــرا نش ــا اج ــت و قاعدت ــوده اس 95 ب
ــو  ــح دوقل ــی لوای ــه پرس ــنهاد هم ــال پیش مث
ــور  ــس جمه ــارات رئی ــش اختی ــورد افزای )در م
ــات(  ــه نظــام انتخاب ــوط ب و اصــاح قوانیــن مرب
توســط ســید محمــد خاتمــی در زمــان ریاســت 
ــورای  ــت ش ــا مخالف ــه ب ــان ک ــوری ایش جمه
نگهبــان مواجــه شــد و منجــر بــه تحصــن 
نماینــدگان اصــاح طلــب مجلــس ششــم و 
ســپس پــس گرفتــن ایــن الیحــه توســط آقــای 
ــژاد  ــدی ن ــای احم ــنهاد آق ــد. پیش ــی ش خاتم
در مــورد همــه پرســی اجــرای طــرح هدفمنــد 
ــاف  ــروز اخت ــل ب ــه دلی ــا ) ب ــه ه ــردن یاران ک
ــا مجلــس نهــم در تامیــن بودجــه(، پیشــنهاد  ب
ســید محمــد خاتمــی و پــس از آن بیانیــه 
ی مجمــع روحانیــون مبــارزدر ســال۱3۸۸ 
) بــرای بــرون رفــت از بحــران سیاســی آن 
زمــان (، ارائــه نظــر آقــای بنــی صــدر در اوایــل 
ــن ۱396  ــی در 22 بهم ــای روحان ــاب و آق انق
و همچنیــن در مــورد اینکــه بهتریــن یــا حتــی 
تنهــا راه خــروج از اختافــات سیاســی- کــه بــه 
بــن بســت سیاســی تعبیــر شــده اســت-  همــه 
پرســی اســت، نمونــه هایــی از ایــن مــوارد  
ــون اساســی  ــه قان ــت دادن ب ــه اصال اســت. البت
ــی  ــت اصل ــل 59 ظرفی ــه اص ــر اینک ــد ب و تاکی
ــن  ــت ای ــد از ظرفی ــون اساســی اســت و بای قان
ــه  ــی ک ــم در  زمان ــرد، آن ه ــتفاده ک ــل اس اص
برخــی مخالفــان حکومــت خواســتار همــه 
ــز  ــل برانگی ــی تام ــتند، کم ــام هس ــی نظ پرس

اســت.

  آزاده صفاری       رادیولوژی94

  تا اصل قضیه که مطالبه حضرت موال سید 
علی)مد ظله(  است ناپدید شود، تا روزی که 

پس از مرگ سهرابی دیگر  در گوشه ای از نظام 
نوش دارویی بیاوریم و بگوییم:  ))آقا بارها گفت 

ولی ما باور نکردیم(( یا دوباره آن  جمله را بنری 
کنیم در گوشه ای بزنیم یا نه حتی می  توانیم همایش 
))عدالت(( بگذاریم و از سران قوا دعوت  کنیم و آن 

ها هم راهکار عدالت بدهند. تا شاید مسئولین نظام!!! 
به فکر بیافتند و کاری  کنند...

مردی که حرف هایش ناشنیده میماند!

 آخر می دانید موالی مظلوممان در جواب
 نامه آن دوستمان که از فساد و ناکارآمدی

 مسئوالن گایه کرده بود گفتند: )چشم به راه ام
                                                                     که شما جوانان خود ساخته از راه برسید.(

سوال من این است که کلید واژه های ))دولت 
مقاومت((، ))جنبش نرم افزاری((، ))دولت 

اسامی((، ))اقتصاد مقاومتی((، ))از بین بردن سلطه 
دالر(( یا همین مطالبه بند قبل و... که بارها توسط حضرت 

آقا مطرح و مطالبه شده اند؛کجایند؟؟ جز بنر و شعار 
همایش اند؟؟

 امیرحسین ترابی نژاد  پزشکی96



4 دانشجوسرا

 این نیز گذشتندی
سام

 Rums تاشــگاه  اســت حکایــت  امیــد 
نکــرده  فرامــوش  را  امیــن  اســتراحتگاه  و 

باشــندی.

ــود کــه عــده  ــدر حکایــت تاشــگاه ایــن ب ان
ــدی  ــن بودن ــر ای ــرض ب ــگران معت ای از تاش
کــه وضعیــت اســتراحت گاه را بــه ماننــد 

ــتندی. ــید دانس ــارون الرش ــدان ه زن

ــن  ــز ای ــدی ج ــا دیدن ــه م ــزی ک ــال چی ح
ــد  ــه قص ــتراحتگاه ب ــروج از اس ــدی و خ بودن
رســیدن بــه مقصــد فقــط بــا ســندی کنتــرل 
شــدندی کــه گاه بــا حیوانــات پــاره شــدندی 
و عقوبــت ســفر مهــم نبودنــدی. حــال آن کــه 
در دیگــر تــاش گاه هــا ایــن طــور نبودنــدی و 
چاپــاری را بــه مقصــد فرســتادندی و عقوبــت 

ــا شــدندی. را جوی

در اســتراحت گاه امیــن حیواناتــی از جملــه؛ 
پرنــده، خزنــده و گربــه زندگــی کردنــدی.

ــدی  ــرار کردن ــدی و ف ــه کردن ــای گرب تماش
و حیــوان هــاج و واج بودنــدی کــه چــه 

شــدندی!

ــا، اســتراحت  ــم کاوشــگر تام ــه گــزارش تی ب
ــه هــا فتــح شــدندی. گاه امیــن توســط گرب

امیــن  گاه  اســتراحت  کنــار  دژهایــی 
ــه شــام، ســایه  هســتندی کــه گاهــی شــام ب
ای دیــده شــدندی و گاه چراغــی روشــن 

شــدندی.
ــن  ــود ای ــل وج ــدی عل ــر کردن ــه فک هرچ
امیــن  گاه  اســتراحت  روبــروی  دژهــا، 

نفهمیدندی...جالــب  چیــزی  چیســتندی، 
ــق  ــا متعل ــن دژه ــه ای ــدی ک ــا بودن ــن ج ای
ــان  ــی گم ــدی و ب ــتراحت گاه نبودن ــه اس ب
بــا دینــاری چنــد، شــهربانان را خامــوش 

کردنــدی.
  Rums مــا را بــه اجبــار بــه غــذا خانــه ی 
ــر از  ــی ت ــی، طوالن ــوف طوالن ــدی! صف بردن
ــدی و  ــوران دیدن ــران و ت ــگ ای ــوف جن صف
ترســیدندی!!! باشــک جنگــی مهیــب در 
ــوف  ــه صف ــدی ک ــتندنی. فهمیدن ــش داش پی

غــذا بودنــدی و ایــن تاشــگران از زخــم اثنــی 
ــیدندی. ــر  ترس عش

ــس  ــری ح ــدی، تغیی ــف بودن ــی در ص لخت
نکردنــدی و گاه عقــب رفتنــدی!!! 

ــه  ــان ب ــه ابوریح ــی ک ــوف از قانون ــا صف گوی
ــدی... ــروی کردن ــدی پی ــی کشــف کردن تازگ

دوســتان همدیگــر را جــذب کردنــدی، و غیــر 
دوســتان را دفــع کردندی!

چنــد دهــه گذشــتندی، بــه غــذا رســیدندی 

...

بــه حــال تاشــگران گریســتندی، کــه بــرای 
ایــن غــذا، جنگیدنــدی...

ــان  ــا یکس ــدی، دائم ــداری دادن ــان را دل آن
ــدی... ــم مخوردن ــه غ ــال زمان ــدی ح نبودن

ــگاه  ــن تاش ــد از کاوش در ای ــا بع ــم تام تی
حــزن گرفتنــدی و مجبــور شــدندی خــود را 

ــپردندی؛  ــان س ــه دســت این ب
ــدی  ــی بودن ــوادگان بوعل ــدی از ن ــا کردن ادع

...
خداوندگار نگهدار ما بودندی...

تا سری بعد....
خدانگهدارندی

باسمه تعالی
 اردوی آموزشــی تشــکیاتی جهــاد اکبــر، 
ــه  ــی در اتحادی ــاق آموزش ــن اتف ــزرگ تری ب
انجمــن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل 
اســت کــه هــر ســاله در بهمــن مــاه و 
ــرم، در مشــهد مقــدس  ــن دو ت تعطیــات بی
برگــزار می شــود. برگــزاری ایــن اردو منبعــث 
ــدار  ــری در دی ــام معظــم رهب ــش مق از فرمای
خصوصــی اعضــای شــورای عمومــی اتحادیــه 
انجمــن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل 
بــا ایشــان درســال ۱3۸3 اســت کــه در ایــن 
ــازی« در  ــه »خودس ــا ب ــرت آق ــه حض جلس

ــد. ــد کردن ــا تاکی تشــکل ه
»جهاداکبــر«، مبــارزه بــا نفــس، نشــات 

ایــن خودســازی اســت. از  گرفتــه 
در ایــن اردوی هفــت روزه، پانصــد نفــر از 
ــد  مســتقلی هــا در نوبــت صبــح اصــول عقای
اســتداللی را بــا تدریــس اســتاد حــوزه و 
ــب کاس  ــت ش ــد. در نوب ــگاه آموختن دانش
و  داشــته  همایشــی  حالــت  بیشــتر  هــا 
ــم  ــدس حری ــاالر ق ــم آن در ت ــمت اعظ قس
مطهــر رضــوی برگــزار مــی شــد و در نوبــت 
عصــر نیــز کارگاه هــای آمــوزش مهــارت کار 

ــد.  ــی گردی ــزار م ــکیاتی برگ تش
ــه، جهــاد  ــر اســبق اتحادی ــه، دبی ــر افکان دکت

اکبــر را یــک اعتــکاف سیاســی اعتقــادی 
معرفــی کــرد کــه طــی ایــن هفــت روز، 
شــرکت کننــدگان اردو کــه اکثراََ دانشــجویان 
جدیدالــورود هســتند، بــا فعالیــت هــای 
ــامی  ــن اس ــر انجم ــای دفات ــه و اعض اتحادی
مســتقل در سراســر کشــور آشــنا می شــوند.

در روز دوم اردو، اســتاد رحیــم پــور ازغــدی، 
شــعار اردو یعنــی »احیاگــر خــط امــام، پیــرو 
والیــت، پرچمــدار عدالــت« را تبییــن نمــود.

همایــش عرصــه حضــور در تــاالر قــدس 
حــرم مطهــر بــا ســخنرانی خانــم طباطبایــی، 
ــس  ــه، و پ ــران اتحادی ــد خواه ــئول واح مس
ــی،  از آن، حجــت االســام والمســلمین غام
پیرامــون چالــش هــای حضــور زنــان در 

ــد . ــزار ش ــه برگ جامع
ــا عطــر شــهدای مدافــع    ســومین روز اردو ب
حــرم متبــرک شــد. یــادواره شــهدای بصیــرت 
ــی دختــران بزرگــوار شــهید  ــا دکلمــه خوان ب
حســین محرابــی آغــاز و بــا ســخنرانی ســردار 
ــادواره،  ــن ی ــان ای ــت؛ در پای ــه یاف ــی ادام برق
مــادر گرامــی شــهید محمدرضــا دهقــان 

ــان صحبــت کــرد. ــا جوان امیــری نیــز ب
ــتند  ــران مس ــا اک ــن ب ــم بهم ــر روز ده عص
تولیــت  دیــدار  آن  از  پــس  و  »کانکــس« 
االســام  قــدس رضــوی حجــت  آســتان 
والمســلمین رئیســی در حــرم مطهــر رضــوی 

ــت. ــه یاف ادام
ــوع  ــا موض ــی ب ــی آزاداندیش ــزاری کرس برگ
ــه  ــش روز س ــان بخ ــام« پای ــدی نظ »کارآم

ــود. ــنبه ب ش
بهمــن،   ۱۱ چهارشــنبه  مهــم  اتفــاق    
ــت  ــجویی حمای ــس دانش ــزاری »کنفران برگ
از انتفاضــه فلســطین« در تــاالر قــدس حــرم 
ــی  ــات عال ــور مقام ــا حض ــوی ب ــر رض مطه

ــود. ــی ب ــن الملل ــوری و بی ــه کش رتب

کنفرانــس  دبیــر  فیــروزی،  علیرضــا   
ــطین،  ــه فلس ــت از انتفاض ــجویی حمای دانش

در ابتــدای مراســم گفــت: >> امیدواریــم ایــن 
کنفرانــس شــروعی باشــد بــرای ورود جنبــش 
ــان  ــی. هم ــن الملل ــه بی ــجویی در عرص دانش
طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمــوده 
انــد؛ تشــکل هــای دانشــجویی در امــور بیــن 
ــدا  ــام ورود پی ــان اس ــائل جه ــل و مس المل

کننــد. .<<
ــل  ــن المل ــور بی ــاور ام ــی، مش ــر والیت   دکت
مقــام معظــم رهبــری، پیرامــون اتفاقــات 
اخیــر منطقــه افــزود: >> کســانی کــه شــعار 
ــد درک  ــر می دهن ــان... س ــه لبن ــزه، ن ــه غ ن
ــد  ــد. مانن ــه ندارن ــوالت منطق ــتی از تح درس
ایــن اســت کــه بگوییــم خانــه همســایه آتــش 

ــه ربطــی دارد؟  ــا چ ــه م ــه ب گرفت
ــر  ــا ه ــم ت ــت بگذاری ــت روی دس ــا دس  م
اتفاقــی بیفتــد. اینجــا قلــب تپنــده ی تفکرات 
سیاســی و بیــن المللــی جهــان اســت.<<دکتر 
والیتــی پــس از ســخنرانی در آییــن رونمایــی 
از نشــریه ی »جبهــه ی واحــد« شــرکت کــرد. 
در ایــن نشــریه مقــاالت دانشــجویی پیرامــون 

انتفاضــه فلســطین بــه چــاپ رســیده اســت.
مرجــع عالیقــدر، آیــت اهلل نــوری همدانــی، به 
ایــن کنفرانــس دانشــجویی پیامــی فرســتادند 

کــه توســط نماینــده ی ایشــان قرائــت شــد.
در ادامــه دکتــر رمضانــی) رئیــس مرکــز 
ریاســت جمهــوری(،  فلســطین  مطالعــات 
دبیــر مجمــع جهانــی  اراکــی)  اهلل  آیــت 
تقریــب مذاهــب اســامی( و ناصــر ابوشــریف) 
بــه  فلســطین(  اســامی  نماینــده جهــاد 

پرداختتــد. ســخنرانی 
  حســن ختــام شــانزدهمین اردوی جهاداکبر، 
حضــور حجت االســام والمســلمین محمدیان 
)مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
ــا( و حجــت االســام  ــری در دانشــگاه ه رهب
والمســلمین قرائتــی در جلســه اختتامیــه بــود 
کــه بــه تاکیــد بــر تدبــر در قــرآن پرداختنــد.

     آغاز ماست مشهد، پایان نمی پذیرد...

فاطمه کول     مامایی95

تخفیف ویژه دانشجویان

 کپی برای گروه های جزوه نویسی 
 هر صفحه 55 تومان

 فــروش لــب تــاب بصــورت اقســاط بــا تخفیــف     
دانشــجویی

 فــروش لــوازم جانبــی و لــب تــاب ویــژه   
درصــد  ۱5-5 تخفیــف  بــا  دانشــجویان 

@seven7net     تلگرام 
@pc_seven2010  اینستاگرام
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نفیسه امینی      مامایی95

امسال چیزای جدید بچینید، عکس بگیرید و  مسابقه هفت سینی متفاوت!
برامون بفرستید.

 جوایز ویژه برای ســه عکس برتر
ارسال عکس ها به:

شماره ی روابط عمومی:   092۱5300354
 یا ادامین کانال انجمن اسامی دانشجویان:       

       @rumsanjoman_ir

دو

دوستان رویشی سام
شما میتونید با خاقیت خودتون ۷ سین 

امسال رو متفاوت بچینید!غیر از سیب و سیر 
و سرکه و... که هرسال لحظه ی تحویل سال 

زینت آرای سفره ی هفت سینتون بود، 

شنیده ای که میگویند در برخی مسائل وارد 
نشوید و بگذارید سربسته باقی بماند؟! 

آری سیستم فرهنگی دانشگاه ما، تقریبا چنین 
بشوی،  جزئیات  وارد  بیشتر  هرچه  که  است 
در  خصوصا  گردی،  می  تر  حیران  و  سرگشته 

حوزه ی مسائل مادی و خراج... 

این جا کارپرداز به گونه ای پادشاهی می کند 
که گویا ما بسان کاهنان معبد و او عزیز مصر؛ 
که لطفی بفرمایند و برای برنامه های مصوب از 
فرهنگ  لختی  خوشه های گندم ذخیره شده، 

دانشگاه را بهرمند کنند. 

)گاها برای گرفتن هزینه باید پیش این و آن 
مسئول کمر خم کنی و آن ها را به جان عمه 

عزیزشان قسم بدهی( 

و در آخر باید از جیب مبارک هزینه کنی که 
برنامه راه بیوفتد و شاید در آینده کارگزاران بر 
شما منت نهاده آن مبالغ را بپردازند و شاید هم 

در بین سایر هزینه ها گم شود. 

که  حالی  در  بفهمی،  که  اینجاست  جالبش 
شما برای پذیرایی ساده التماس می کردی و با 
دست رد روبرو می شدی، 430 میلیون خوشه 

ی گندم در این سیستم هزینه شده است! 

و اگر زبانم الل جویا شوی که این مبلغ هنگفت 
به  متهم  را  شما  گشته،  هزینه  فرهنگ  کجای 
زدن تهمت به خسروان مملکت می کنند و در 
دام لغات اقتصادی چون ردیف بودجه، تخصیص 

و...  می اندازند. 

و این  شما هستید که عذرخواهی بدهکار می 
شوید و علی ای حال شرایط در تکرار و در تکرار 

خواهد ماند...

نیست  ای  نشانه  آیا  گویند؛  می  نهایت  در  و 
جهت ایمان آوردن که ما بهترین هستیم؟! 

ما نیز گوییم:

که  عزیزتان  عمه  همان  جان  به  آری!  آری! 
چنین است! 

شکر خدای عزوجل را که بر ما منت نهاده و 
بر ما رعیت معاشان دانشگاه  چنین کارگزارنی 

مسلط کرده است! 

 50 به  نزدیک  مبلغی  که  ایم  شنیده  بعضا 
میلیون خوشه ی گندم، که در عمل  به مثابه 

ی کل بودجه ی ساالنه ی فرهنگی ماست، 
به  دندانپزشکی  دانشکده ی  دفتر خسروی  از 
سرقت رفته که گویا نه نگهبان و منشی متوجه 
گشته و نه دوربین های به اصطاح مدار بسته 

در سامت به سر می بردند. 

طوری نمی شود که! این کمبود را از سیلوهای 
گندم فرهنگی برداشت کنند؛ ما رضایت قلبی! 

داریم.

است که همه ی مسئولین  این  ما  توصیه  اما 
اسبق  از  برخی  چون  مربوط  غیر  و  مربوط 
آموزشی، حواسشان به دوربین های مدار بسته 
که  باشد  دندانپزشکی  ی  دانشکده  پشت  ی 

اسام در آنجا به خطر نیوفتد!

 به خطر افتادن اسام
ی دانشــکده  پشــت   در 

 دندانپزشــکی!؟

اینجا کجاست. ..حیدر رئیسیان       پزشکی93
بله درسته صدای شماست...

شــهید  نبــود  قــرار  مگــه   :09۱۷***65۸0
ــس؟ ــا؟ چــی شــد پ ــارن دانشــگاه م ــام بی گمن
ــون  ــی چ ــارن، ول ــود بی ــرار ب ــش: ق روی
بــردن  نداشــتیم  مناســب  فضــای 

آزاد. دانشــگاه 
انشاهلل دفعه های بعدی...

وضعشــه؟  چــه  ایــن   :09۱۷***6۱22
ــو  ــاه ت ــه کوت ــلوار پاچ ــکی، ش ــجوی پزش دانش

!! بیمارســتان!
رویــش:در ایــن نــوع از بدحجابــی دیگــه 
ــر  ــه زی ــگاه ب ــن و ن ــر انداخت ــربه زی س
دوختــن جــواب نمیــده کــه هیــچ نتیجــه 
ــا را  ــده ه ــد کا دی ــده، بای ــم می معکوس

ــرو بســت! ف

دانشــجویان  فقــط   چــرا   :09۱0***3944
ــی ؟ ــا چ ــس م ــد پ ــون دارن ــکی پاوی پزش

ــی  ــن خیل ــی کن ــر م ــاید فک ــش: ش روی
ــما  ــیم. ش ــی ش ــته نم ــم و خس مقاومی

ــن . ــگاه ک ــو ن ــت ش ــه مثب جنب

۸654***0933: چــرا جایــی واســه اســتراحت 
ــم از  ــت، مردی ــتاری نیس ــکده پرس ــل دانش داخ

بــس بــوی جــوراب رو تحمــل کردیــم...
رویــش: ایــن از خوبــی هــای دانشــگاه مــا 
هســت کــه میشــه از یــه مــکان چنــد تــا 
ــه و اســتراحتگاه... اســتفاده کرد؛ نمارخون

ــر  ــه اگ ــم البت ــی کنی ــری م ــا پیگی ــتان م دوس
گــوش شــنوایی باشــه! نقــد هــا و پیشــنهاداتتون 
ــحالمون  ــر دوش خوش ــتید، ه ــا بفرس ــه م رو ب

مــی کنــه!
به شماره ی روابط عمومی: 092۱5300354

یا ادامین کانال انجمن اسامی:
@rumsanjoman_ir

 تاشگاه: دانشگاه/ استراحتگاه:
 خوابگاه/ تاشگران: دانشجویان/ سند:

 دفتر/ عقوبت سفر: سرانجام سفر/ چاپاری:
 منظور از تلفن یا چیزی که با آن از حال
 دانشجویان اطاع پیدا کنند/ فتح:گرفته/
 دژها: خانه های کنار خوابگاه امین/ دینار

 : رشوه/ شهربانان: شهرداری/ خاموش
 کردندی: ساکت شدن/ لختی: چند لحظه/

حزن: افسردگی


