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                  امام خامنه ای : می گویند اگر با آمریکا سازش کنیم، مشکالتمان حل می شود. 15 دلیل بر دروغ بودن این ادعا وجود دارد ، که آخرینش برجام  است. 

اقتصاد  درباره  انقالب  رهبر  بیانات  گزیده 
مقاومتی

را  مشکلی   ، دشمن  دست  به  چشم  دوختن 
حل نمی کند. باید اقتصاد ایران را به گونه ای 
تکانه  مقابل  در  که  کنیم  مستحکم  و  تقویت 
و  رفت   . نپذیرد  تأثیر  و  بایستد  خارجی  های 
بسته  و  خارجی   های  هیأت  کنونی  آمدهای 
شدن قراردادها ، نباید به هیچ وجه به صنعت و 
تولید و کشاورزی داخل لطمه بزند ، مسئوالن 

مراقب باشند .
  ''94/8/20  دیدار روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها ، مراکز رشد و 

پارک های علم و فناوری''

از دانشگاه چه خبر؟

یکی از شاهکارهای به اصطالح فرهنگی 
بود. نمایشگاه رویش  برگزاری  دانشگاه، 

حال پس از برپایی نمایشگاه این سوال 
مطرح است که این برنامه چه هدفی را 
نشانه رفته بود؟ آیا نتیجه مقصود حاصل 
واقعا  آیا  است،  مثبت  جواب  اگر  شد؟ 
پول  از  تومان  ها  میلیون  صرف  ارزش 
رسد  می  نظر  به  داشت؟  را  المال  بیت 
نمایشگاه جز بداخالقی و زیرپاگذاشتن 
دیگری  دستاورد  نظام،  قرمز  خطوط 
قبل  مسئولین  است  بهتر  نداشت. 
در  اندکی  ای  برنامه  هر  برگزاری  از 
باشند. داشته  تامل  نیز  آن  در نتایج  اگر   : گفت  و  شد  وارد  هارون  بر  بهلول  روزی 

بیابانی هیچ آبی نباشد تشنگی بر تو غلبه کند و می 
خواهی به هالکت برسی چه می دهی تا تو را جرعه 
ای آب دهند که خود را سیراب کنی ؟ گفت : صد 

دینار طال .
بهلول گفت اگر صاحب آن به پول رضایت ندهد چه 

می دهی ؟ گفت نصف پادشاهی خود را می دهم .
بهلول گفت : پس از آنکه آشامیدی ، اگر به مرض 
حیس الیوم مبتال گردی و نتوانی آن را رفع کنی ، 
باز چه می دهی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد ؟

هارون گفت : نصف دیگر پادشاهی خود را می دهم 
. بهلول گفت : پس مغرور به این پادشاهی نباش که 
سزاوار  آیا   . نیست  بیش  آب  جرعه  یک  آن  قیمت 

نیست که با خلق خدای عزوجل نیکویی کنی ؟!

تلخـنـدک سیاسی

فرهنگستان زبان فارسی اعالم کرد در پی فراوانی 
کاربرد واژه » اختالس « ، زین پس این کلمه به 

صورت های زیر نوشته خواهد شد : 
تا سه هزار میلیارد ، »اختالس«

از سه تا پنج هزار میلیارد ، » عختالس«
از پنج تا هشت هزار میلیارد ،« عخطالس«

همچنین به هشت هزار میلیارد و باالتر نیز ، چیز 
خاصی گفته نمی شود ...

مشکالت و آسیبهایی که جوانان را تهدید میکند همیشه از 
جمله دغدغه والدین بوده و هست. علی الخصوص در این 
چند دهه اخیر و با توجه به تراکم باالی جمعیت این قشر 
در کشور و نیز به وجود آمدن پدیده های جدید و متعدد 
چندان  دو  والدین  میان  در  ها  نگرانی  این  فرهنگی،  ضد 

گشته است.
اما از هرطرف که دفتر مشکالت جوانان امروز را ورق می 
زنیم مشکل بیکاری را همیشه یکی از قطورترین فصل های 
مستقیم  غیر  تبعات  که  مشکلی  بینیم.  می  غمنامه  این 
فرهنگی آن، کم از هجمه های مستقیم فرهنگی دشمنان 
سیاست  وعیدهای  و  وعده  رغم  علی  که  مشکلی  ندارد. 
در  الینحل  و  پیچیده  موضوعی  همچنان  مختلف،  مداران 

کشورمان قلمداد میشود.
در این زمینه و علل به وجود آورنده معضل بیکاری مخصوصا 
به جرأت  شاید  اما  است  بسیار  عزیز صحبت  برای جوانان 
بتوان گفت که بزرگترین دری که به سوی مشکل بیکاری 

جوانان باز می شود درب دانشگاه است!
قبل از اینکه بحث دانشگاه خودمان را باز کنم الزم میبینم 
که برخی آمارهای مربوط به جوانان را در کشور مطرح کنم.

ایران تقریبا با جمعیت 80 میلیونی خود رتبه 17 ام جهان 
را در این باب به خود اختصاص داده و همه میدانیم یکی از 

جوان ترین کشورهای دنیا محسوب میشود.
با نگاه به هرم جمعیت ایران متوجه می شویم که متولدین 
دهه 60 ) 25 تا 34 سال( عریض ترین قاعده هرم جمعیت 
ایران را با  21.6 درصد از جمعیت کل کشور یعنی 17/3 

میلیون نفر را به خود اختصاص داده اند.
متولدین دهه 70 با حدود 16 درصد جمعیت کل ، 12/8 
میلیون نفر و بعد از آن متولدین دهه 80 حدود 12 میلیون 
یعنی  اند.  داده  اختصاص  به خود  را  از جمعیت کشور  نفر 
دهه  متولدین  از  میلیون   5 اختالف  با  تقریبا  ها   60 دهه 
هفتاد یا هشتاد بیشتر اند. به عبارت دیگر جمعیت این دهه 

40 درصد بیش تر از دهه های 70 و یا 80 می باشد.
حال با توجه به  داشتن اطالعات باال می توانیم وارد بحث 
دانشگاه ها و تاثیرات نامطلوبی که بر اشتغال جوانان گذاشته 
است بشویم، شاید به جرأت بتوان گفت بخش عظیمی  از 
این  مشکالت و یا ضربه ای که عموما جوانان ما در این دهه 
متحمل می شوند از سیستم آموزشی غلط حاکم بر دانشگاه 

ناشی می شود.
طبیعتا برای اینکه فردی در جرگه کار قرار بگیرد باید دارای 
تخصص و تجربه الزم باشد که البته برای خود اشتغالی و کار 
آفرینی حداقل یک فاکتور دیگر – صرف نظر از فاکتورهای 

روحی- باید اضافه نمود و آن هم سرمایه است.
بعضا در داخل دانشگاه بنرهایی تحت عنوان ''دانشگاه ثروت 

افرین یا کارآفرین'' مشاهده می شود !!!!؟؟؟
آقایان رئیس میشه بفرمایید ثروت آفرینی از کجا؟؟ از جیب 
مبارک دانشجو؟ ارائه واحدهای درسی پولی، تمدید سنوات 
پولی، خدمات آموزشی پولی حتی گرفتن یک فرم یا کاغذ 
صورت  به  ورزشی  خدمات  کلیه  ارائه   ، آموزشی  جزوه  یا 
پولی )استخر، سالن ورزشی، کالس فوق برنامه و دوچرخه 
و...( یا کارآفرینی از کجا؟ ببخشید از کدام طرح کارآفرینی 
دانشجویان حمایت کردید؟ آهان فروش دستگاه های شیر 
طرح  یا  نبود.  حواسم  ببخشید  میگفتید؟!!  رو  پاستوریزه 

دانشجویی پرورش قارچ توسط دانشجویان که 2 سال بود 
داشتن برای خودشان کار می کردند، با بی مهری های تمام 

توسط این مسئولین کارآفرین جمع شد...؟
رشته هایی صرفا تئوری...بدون آنکه تخصصهای الزم را به 
شده  خوانده  های  درس  این  از  میزان  چه  بدهد.  دانشجو 
از کار  و گره  واقعا الزم است  ما  دانشجوی مهندسی  برای 
صنعت باز می کند؟ شاید در خوشبینانه ترین حالت بتوان 
گفت کمتر از 30 درصد. بعضا کم کاری استاد های بدون 

تجربه و عدم توان تدریس دروس تخصصی، بماند...!
مجوز چند  که  کند  می  اعالن  افتخار  با  دانشگاه  ساله  هر 
دانشجویان  از  یکی  با  وقتی  است.  گرفته  را  جدید  رشته 
این رشته ها در دانشکده فنی صحبت می کردم، می گفت 
بعضا فاقد حداقل ترین امکانات تخصصی هستیم و معموال 
از رشته ها و دانشکده های دیگر برایمان استاد تعیین می 
کنند. یعنی فاقد استاد متخصص و مسلط به رشته جدید  
هستند. )حواست باشه، استاد بشنوه باهات برخورد میکنه 
و حاشیه درست میکنه ها!!! حق اعتراض به کار استاد.......... 

نداری ها.....افتاد.....؟؟ اینجا استادساالری حاکم است!(
ممتاز  شاگردان  برای  رفاهی  و  صنفی  های  تشویق  حذف 
کالسها )اول تا سوم هر رشته(که تا چند سال پیش تخفیف 
پنجاه درصدی در نرخ غذا، شهریه خوابگاه و...شامل حالشون 
بود که متاسفانه با ورود مسئولین جدید به دانشگاه فتح باب 
کردند و این تشویق های انگیزشی را لغو کردند تا به قول 
خودشان از دانشجویان درس خوان و نخبه بیش تر حمایت 

کنند...
ایجاد  باعث  ذیل  موارد  به  آموزشی  معاونت  نظارت  عدم 

مشکالت زیادی برای دانشجویان شده است:
با  آموزشی  حوزه  کارمندان  برخورد  به  توجه  عدم   -1
زننده  برخوردهای  شاهد  هم  باز  متاسفانه  که  دانشجویان 
هستیم.  دانشجویان  با  کارمندان  برخی  اخالقی  وغیر 
ولنگ  میفته  عقب  ماه  یک  کارت  کنی  هم  اعتراض  اگه 
میمونی!!؟؟ )ببخشید آقا یا خانم مثل اینکه حواست نیست 
حضور و استخدام شما در دانشگاه به خاطر دانشجو است،که 
اگه نباشه از نون خوردن می افتی ها!!! حواست هست...؟!(

با  اساتید  برخورد  به  نکردن  توجه  ساالری:  استاد   -2
دانشجویان و نحوه تدریس و نمره دهی. بماند دانشجویی 
در  ترم   2 استاد  ناپسندیده  رفتار  به  اعتراض  به خاطر  که 
آن واحد افتاد )در قالب یک بازدید علمی( یا اساتیدی که 
حضور  دانشگاه  در  40ساعت  قانون،  طبق  هستند  موظف 
داشته باشند و به کارهای پژوهشی و راهنمای دانشجویان 
)البته  ندارند  دانشگاه حضور  در  بیشتر  روز  بپردازند، چند 
یا  و  دارند(  درس  دانشگاه  در  که  هایی  ساعت  فقط  اونم 
ها  نامه  پایان  هدایت  و  مشاوره  در  که  راهنمایی  اساتید 
نقش کمتری دارند و فقط حق الزحمه استاد راهنمایی را 
عالوه بر حقوق شان می گیرند......_ نگو!!؟ راست میگی؟؟؟

عقب  و  تحصیلی  های  ترم  موقع  به  نکردن  شروع   -3
نکردن  توجه  یا  بماند،  دیگر  های  دانشگاه  از  ماندن 
زمان  ندادن  تغییر  و  دانشجویان  داری  روزه  مسئله  به 
خاطر  به  حاضرند  کار  سیاسی  آقایون  بعضا  که  امتحانات 
امتحانات  زمان  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  یا  انتخابات 
هرگز....!! اعتقادی  مسائل  خاطر  به  ولی  بدند  تغییر  رو 

دانشگاه ؛ موتور محرک جوانان نیست
 سیستم تـعلیــــق آنهاست !

خبرگزاری تسنیم : هزینه برگزاری هر یک دقیقه 
جلسه علنی مجلس حدود 22 میلیون و 250 هزار 

تومان است . 
- پس بخاطر همین بود برجام رو توی 20 دقیقه 
تصویب کردند به فکر بیت المال بودن بنده خداها ...!!

منتظر ادامه نقدها برعملکردهای غلط در شماره های بعدی نشریه باشید...

از  شمار  انگشت  اندکی  استثنای  به 
کارمندان آموزش، الباقی در حس ارباب 
بودن به سر می برند! هر وقت دلشان می 
خواهد بر سر کارشان تشریف می آورند، 
هرجور دوست دارند با دانشجویان رفتار 
خواهد  می  دانشجو  انگار  و...  کنند  می 
ارث پدرشان را تصاحب کند! یک فکری 

باید به حال این اربابان شود!
بد نیست آقایان رئیس یک نظرسنجی از 

دانشجویان داشته باشند!

فوت   از  بعد  دانشجویی  معاونت  مسئول 
دانشجوی خوابگاه بنت:  

'' درمانگاه دانشگاه از امکانات الزم برای 
تشخیص و درمان سرپایی برخوردار است 
که با حضور پزشک، پرستار و تجهیزات 
ارائه  حال  در  شبانه روزی  صورت  به 
نیازمند  این  از  خدمات می باشد و بیش 

امکانات دیگری نیستیم.''
- خب حتما نیازمند نیستیم که گفتن! 
ولی به دلیل دوری دانشگاه از شهر اصوال 
باید درمانگاه خیلی بیشتر از اینها مجهز 
ناخوشایند  اتفاقات  وقوع  از  تا  باشد. 

جلوگیری شود.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
حتی یک ریال از سرمایه فرهنگیان از بین نرفته است. 
- بله، بلکه از جیبی به جیب دیگر منتقل شده است.

رئیس قوه قضاییه خطاب به سخنان متناقض روحانی:
نزد رهبری گالیه می کنید که چرا با فالن رسانه 
ندای  رسانه  اهالی  بین  در  اما  نمی شود،  برخورد 

آزادی مطبوعات سر می دهید.
- فقط هالک این صداقت رئیس جمهور هستم!

نقدی بر رویکرد های غلط آموزشی، دانشجویی، صنفی و ورزشی دانشگاه

نشریه فرهنگی سیاسی اعتقادی دانشجویی
قیمت برای دانشجویان : رایگان

 با سابقه ترین نشریه  دانشجویی دانشاگه ارومیه

شروع به کار گیت های ورودی خوابگاه ها.
رعایت  شاهد  پس  این  از  امیدواریم 
قوانین ورود و خروج از طرف دانشجویان 
گرامی باشیم. ولی پیشنهاد ما برای ورود 
و خروج، استفاده از اثر انگشت به جای 

کارت دانشجویی هست! 

گذاشتن  پا  از  اصالحات  های  شخصیت  از  یکی 
اسرائیل خودداری کرد، که  و  آمریکا  روی پرچم 
تشویق  رسانه های صهیونیستی را در پی داشت!

_  اصالحات باید به جهت داشتن چنین شخصیت 
هایی به خود ببالد! البته همین که این پرچم ها را 

بوسه نزده خود جای تشکر دارد!

شهدای گمنام دانشگاه در اوج گمنامی.
ولی  دانیم  نمی  را  دانشگاه  مسئولین   -
در شان دانشگاه ارومیه نیست نسبت به 
مزار شهدا بی توجه باشد. ساختن بنایی 
ساده عالوه بر انجام وظیفه ، اولین کار 
آقای  ریاست  دوره  در  دانشگاه  عمرانی 

حب نقی نیز خواهد بود!

حراست فقط حراست دانشگاه ارومیه!
تشکر ویژه از حراست به جهت برخورد 
و  نمایشگاه  در  فتنه  حامی  با  قاطع 
همچنین تشکر ویژه به دلیل حمایت از 
یکی از تشکلهای فرهنگی در مقابل زور 

گویی یکی از آقایون رئیس!
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  خالف نظر تمام کسانی که در تدبیر دولت تدبیر 
و امید تردید می کنند، با تمام کم و کاستی هایی 
که از این دولت مطرح می شود ، من دست کم در 
یک موضوع به تدبیر این دولت یقین دارم و آن 

هم سواد رسانه ای است ! 
بله دولت اعتدال نمره اش در سواد رسانه ای بیست 
بیست بیست است! چرا که خوب می داند کجا و 
چه وقت، چه چیز بگوید تا مردم حواسشان پرت 
شود و یادشان برود آن همه وعده و طرح و برنامه 
انتخابات  در  جمله  یک  فقط  را  روحانی  جناب   !
پیروز کرده است و آن اینکه:» من سرهنگ نیستم 
! حقوقدانم « و چون حقوق دان است هر کالمی 
که دل تنگش بخواهد بر زبان می آورد و باقی را 

بی سواد و بی شناسنامه و ... می خواند .
از این حرف ها که بگذریم می رسیم به داستان 
نیست  برای شما جالب  ولی  ها.  شیرین کنسرت 
انقالب و  از پیروزی  از گذشت 35 سال  که پس 
برگزاری انواع و اقسام کنسرت ها ) چه مجاز و چه 
غیر مجاز !!!( چرا ناگهان این قضیه ی لغو کنسرت 
به  کار  که  قدر  آن  شود؟  می  بزرگ  قدر  این  ها 
مسلمان  امت  اصطالح  به  تجمع  و  وزیر  صحبت 

می کشد !
و نتیجه ی تمام این بحث ها و جدل ها آیا چیزی 

جز اختالف  و تفرقه میان اقشار مردم است ؟ 
چه کسانی از به جان هم انداختن مردم سود می برند ؟

این حواس پرتی ها به سود کیست ؟ 

آقــــای حقــــوقــــدان !

آیا این ها همان هایی نیستند که بیم برمال 
شدن فیش های نجومی شان را دارند ؟ 

برای  همیشه  شما  ناظر  آقایان   :1 ن  پ 
بود  خواهید  ارزشمند  ایران  مردم  تمام 
نجومی  این  ی  بازیچه  باشید  مواظب  اما 

بگیران و نجومی خورها نشوید .
پ ن 2: خداوند لعنت کند آن کسی را که 
بخواهد چوب به هیزم این بازی ها بریزد 
ناخواسته درگیر  را  و بصیر گرداند آن که 

شده ...
''والسالم علی من اتبع الهدی''

                                                                             

ویترین آفتاب

مدتی است که خبر اختالس های میلیاردی گوش فلک را هم  کر 
کرده است و دست درازی و چپاول به بیت المال روزهای اوج خود را 

سپری می کند.
دراین میان نگاهی اجمالی به لیست فسادهای مالی واختالس های 
کالن از گذشته نه چندان دور تا به امروز اسامی اشخاص متعددی را 
در ذهن تداعی می کند، ازفاضل خداداد وشهرام جزایری تا محمد رضا 
رحیمی و بابک زنجانی. این روزها نیز اختالس هشت هزار میلیاردی از 
صندوق ذخیره فرهنگیان. صندوقی که قرار بود روزی دستگیر معلمان 

باشد ولی حاال دست وپاگیرشان شده است!
مرور سخنان وزیر سابق )جناب فانی( در روز معارفه مدیر عامل صندوق 
»شهاب الدین غندالی« خالی ازلطف نیست:»صندوق ذخیره باید در 
سرمایه  که  کنند  احساس  فرهنگیان  نخست  بردارد؛  گام  عرصه  سه 
آنان در صندوق پشتوانه قابل اعتمادی برای دوران بازنشستگی است. 
دوم اینکه فعالیت های صندوق شفاف شود وسوم خدمات مناسب در 
حین خدمت به اعضا ارائه شود تا فرهنگیان شهد وشیرینی عضویت 
کام  ازحد  بیش  شیرینی  این  متاسفانه  اما  بچشند.«  را  صندوق  در 
فرهنگیان را تلخ کرد؛ چراکه سرمایه آنان پشتوانه ای شد برای وام 
های ناچیزآقایان خاص!! وام های کم بهره وبدون بهره که با بی تدبیری 
عده ای کشتی امید فرهنگیان را به گل نشاند. بهتر نبود این سرمایه 
برای  بود  به نهصد هزار فرهنگی  که حاصل خون دل خوردن قریب 
خود آنان هزینه می شد؟! به خصوص در دورانی که پرداخت 45500 
تومانی یارانه برای آقایان مصیبت عظما است واین در حالی است که 
هر  سهم  تومان  وشش  نهصدوبیست  هزارو  وپنج  وشصت  میلیون  نه 
فرهنگی از صندوق ذخیره درجیب اختالسگران و به نفع ذخایر نظام 

سکوت سنگین مسئوالن مربوطه را در پی دارد.
درکنار تمام این مسائل دادن پاسخی روشن به مطالبه گری فرهنگیان 
عمل  جامه  آن  به  میتوانست  محترم  دولت  که  بود  کاری  کمترین 

بپوشاند اما این کار هم صورت نپذیرفت.
با شعار» من سرهنگ نیستم، من  آقای رئیس جمهور که  ای کاش 
یک حقوقدانم« سکان دولت تدبیر و امید را در دست گرفتند پاسخ 
گوی حواشی به وجود آمده درصندوق ذخیره و حق و حقوق از دست 
رفته فرهنگیان بودند چرا که جناب روحانی با شعار التزام و پایبندی 

به قانون وارد میدان ریاست جمهوری شدند.
شهید مظلوم دکتر بهشتی:» دوست ندارم دیگرمعلم خود را »باغبان« 
بنامند. دوست ندارم دیگرمعلم ومربی خود را »چوپان« تلقی کنند. 
این کلمات مبتذل شایسته شأن معلم نیست. نه شایسته شأن او و نه 
شایسته شأن آنان که مسئول تعلیم وتربیت آن هاست. معلم و مربی 

برترین کمک کار به انسانی است که در حال »خودساختن« است.«

8 هزار میلیارد < 3 هزار میلیارد
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هر كس عّزت را با ظلم و باطل طلب كند، خداوند ذلّت نصیبش می  نماید.
امام علی)ع( :

برگزاری مراسم تعزیه خوانی به همت انجمن اسالمی

اردوی تفریحی کاظم داشی

 دیدار اعضای انجمن اسالمی با کودکان سرطانی

استکبارجهانی از بحران تا استقامت

آنچه امروز در دنیا مشاهده می شود، این است که قدرتها 
و نظام های مدعی انصاف و حقوق بشر، هیچ انصاف و 
عدالتی را جز در حیطه سیاست های تنگ و محدود و 
ظالمانه خودشان مالحظه  نمی کنند. یکی از بارزترین 
در  استکبار  و  پذیری  ظلم  تقابل  مقوله  آن  نمودهای 

جهان است.
مسأله استکبار در دنیا با تعاریف جدید و گوناگونی همراه 
است. آنچه که واضح و مبرهن است این است که از زمان 
صدر اسالم همه جوانب آن مطرح است. در دولت هایی 
که عده ای دم از عدالت ، انصاف و مباحث حقوق بشر 
و انسانیت می زنند باید دید که چگونه در جهان، پای 

جنگ و خونریزی و ظلم به مظلومان جهانند.
به همین  مربوط  قرار گرفته  بحث  مورد  آنچه  قرآن  در 
بحران ظلم پذیری و استقامت مظلومان در جهان است. 
خدا در قرآن انسان را از ستم به مظلومان نهی کرده و 
متذکر شده اگر غیر از این صورت گیرد چه عواقبی را به 

دنبال خواهد داشت.
در تقابل نظام اسالمی با استکبار و بحران ظلم پذیری و 
استقامت، نقطه مقابل آن ملت ها نیستند، بلکه استکبار 
اصلی ترین و پرهزینه ترین مسأله موجود در بین آحاد 
مردم است و اگر نتوانیم با آن مبارزه کنیم ریشه ی آن 

در تمامی بدنه یک جامعه اسالمی منتشر خواهد شد.
در پی آن، انقالب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار 
در ایران به وجود آمد و بعد از آن در همه جا گسترش 
یافت، اینکه امروز در مواجهه با استکبار و مصادیق آن 
کنیم  و محکوم می  بریم  می  زیر سوال  را  نظام سلطه 
ای  عده  اینکه  اما  و  دارد  روحیه جهادی  از  نشان  خود 
پردازند خود  می  مذاکره  و  بحث  به  آنها  کنار  در  قلیل 

جای بحث دارد.
کسانی  چه  که  است  مشخص  کامال  همه  برای  امروز 
دیگر  در  جهانی  استکبار  حامیان  از  هایی  دولت  چه  و 
کشورها مرتکب جنایات و کشتار مظلومان هستند. طبق 
با ظلم و  فرمایشات رهبری و نص صریح قرآن، مبارزه 
و  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  و  ندارد  پایانی  استکبار 
امروز آمریکا اتم مصادیق استکبار است. نظام های جعلی 
و کودک کش رژیم صهیونیستی و آمریکا دو نمونه بارز 
از مصادیق بحران ظلم و استقامت مظلومان جهان است.

مبارزه ی با استکبار در انقالب اسالمی و در میان ملّت 
پشتوانه ی  دارای  و  منطقی  و  معقول  ایران یک حرکت 
وانمود  میخواهند  بعضی  آنچه  برخالف  است،  علمی 
بکنند که این یک حرکت شعاری است، مّتکی به منطق 
یک  ایران  ملّت  حرکت  بعکس  اما  نیست،  عقالنّیت  و 

و  قرآن  آیه ی  و  دین  از  است.  منطق  به  مّتکی  حرکت 
»ُرَحمآُء  و  الُکّفار«  َعلَی  »اَِشّدآُء  است  الهی  وعده  آنچه 
َة الُکفر«  بَیَنُهم« و صرف نظر از همه جدال ها »قاتِلوا اَئِمَّ

باید عملی شود.
مجموعه همه این دستگاه های سیاسی و سرمایه داری 
هم  آنها  اکثر  که  بزرگ  های  کمپانی  و  ها  شرکت   ،
اگر  آمریکاست.  آن  شاخص  نمونه  هستند  صهیونیست 
امروز ندای »مرگ بر آمریکا« در جامعه طنین انداز می 
است  عظیم  فکری  محتوای  یک  دارای  این  قطعا  شود 
و برخاسته از فکر و دشمنی ما با ظلم و استکبار است 
اما آنچه مطرح است در شعار مردم منظور اطاعه کالم 
دشمنی همه مردم جهان با ظلم و زورگویی و استکبار و 
هر نظام سلطه ای که بخواهد یا نقش استعماری داشته 
باشد یا نقش استکباری و بخواهد هم چهره ی خوبی از 
خود نشان دهد و هم در جایی دیگر با مجموعه زر و زور 
و تزویر بخواهد حکم فرمانی کند و عده ای بی گناه و 

بدون تسلیحات را به کشتن دهد.
کشتار مسلمانان در کشمیر و حمله وحشیانه رژیم آل 
سعود به مردم یمن و بحرین و بی عدالتی های سازمان 
ملل و چشم پوشی هایی که صورت می گیرد ، کشتار 
مردم مظلوم و بی گناه نوار غزه بدست نظام  کودک کش 
اسرائیل و ایجاد یک فضای پرتنش در منطقه ، مداخله 
در امور سوریه و حمله نظامی و حمایت از سازمان های 
جاسوسی و تروریستی همه و همه در زیر سایه استکبار 
جهانی و به دنبال آن سکوت دولت های اروپایی و قدرت 
های جهان نشان از ضعف و حقوق بی بشری است که 
تنها دلیلی برای ایجاد مبارزه با مستکبرین و بحران ظلم 
پذیری و به دنبال آن ظلم ستیزی و قاعده نفی سبیل 

است.
حضرت امام)ره( مبتنی بر این آیات و روایات متعددی 
که در نفی پذیرش والیت کفار و مستکبر آمده، آنهایی 
را که بدنبال مذاکره و کنارآمدن با دشمنان خدا هستند 
را به عنوان خائن معرفی می کند. ایشان با صراحت در 
نفی هرگونه سازش با استکبار جهانی فریاد بر می آورد:

را  جهانخواران  با  سازش  راه  ما  که  نکند  تصور  »کسی 
نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان اسالم به ملت خود 
خیانت کنند!... اگر بندبند استخوانهایمان را جدا سازند، 
اگر سرمان را باالی دار برند، اگر زنده زنده در شعله های 
آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی مان را در 
جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه 

کفر و شرک را امضا نمی کنیم«
                                علی توالیی 
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باز جمعه شد و غروب و باران و چشم انتظاری 
    آقاجان باز هم نیامدید 

        چشم ها به انتظار شما بود و اشک هم مهمان بود 
             آقا جان باز هم نیامدید 

                 دست ها به سمت آسمان همانند كبوتران روان بود 
                      آقاجان باز هم نیامدید 

                         باز دعا كردیم كه این جمعه بیایید 
                             منتظر شما بودن هم عالمی دارد 

                                 آقاجان كاش این جمعه بیایید   
تاری                                    كاش این جمعه بیایید                                

ه  مخ
فائز



فیلمی از ابوالقاسم طالبی معرفی فیلم     یتیــم خانـه ایــران
و  وبا  بیماری  شیوع  و  قحطی  داستان  فیلم:  موضوع 
خشکسالی عظیم ایران که در سالهای 1295 تا 1297 و 
در کوران جنگ جهانی اول در زمان اشغال ایران به دست 
قوای بیگانه روس و انگلیس رخ داد را روایت می کند. به 
دنبال اشغالگری انگلیس ، قحطی بسیار بزرگی ایران را در 
. به طوری که به خاطر نقش آفرینی مستقیم  بر گرفت 
ایران  مردم  از  میلیون   9 از  بیش   ، انگلیسی  اشغالگران 
و  بیماری  اثر  در  کشور(  نفری  میلیون   18 جمعیت  )از 
گرسنگی در گذشتند ، به طوری که از این اتفاق به عنوان 

یکی از بزرگترین هولوکاست های تاریخ یاد می شود.
به دلیل سیطره جریان های غربگرا بر تاریخ نگاری در ایران ، این بخش از تاریخ معاصر به عمد توسط 
شبه روشنفکران و غرب زده ها سانسور می شد. . به نظر می رسد ، تماشای این فیلم می تواند تأثیر 

بسزایی در آشنایی با واقعیت های تاریخ کشورمان داشته باشد .

 تنوع را وارد زندگی دانشجویی تان کنید !
اگر زندگی شما پر از روزهای کسالت آور است ، اگر روزهایتان تکراری 

و بی هیجان است ، اگر احساس می کنید عمرتان دارد به بطالت می گذرد 
و هیچ هیجان و تنوعی در آن نیست و می خواهید رنگ تازه ای به زندگی 

خود ببخشید و از لحظات خوب دانشجویی و خوابگاهی بودن بهره کافی را ببرید 
، به شما توصیه می شود تنوع را به زندگی تان راه بدهید از بین این دستورالعمل 

هایی که در زیر به آن اشاره شده یکی از عملی ترین دستورالعمل را انتخاب کرده و با 
اجرای آن تنوع را وارد زندگی دانشجویی خود کنید. مطمئن باشید که با عمل به این 
راهکار زندگی شما برای همیشه از روزمرگی خارج می شود ، اما شک نکنید که کسالت 

آور بودن زندگی دانشجویی و خوابگاهی تان را خودتان طراحی می کنید !
1 – سعی کنید در مرحله ی اول شهریه خوابگاهتان را واریز نکنید چون با این کار 
سیستم اتوماسیون تغذیه تان بسته خواهد شد و شما تا زمانی که شهریه خوابگاه را 
واریز نکرده اید از غذای لذیذ دانشگاه محروم گشته و با گرسنگی دریک شهر غریب 
، توانسته اید تنوع را وارد زندگی دانشجویی خود کنید . حتی شنیده ها حاکی از آن 
است که احتماالً برای ترم آتی هم خوابگاه برای شما تعلق نگیرد . که  نور عال نور 

خواهد شد !
2 – در رابطه با مسائل آموزشی هم اگر واقعا از اینکه هر ترم 20 واحد یا حتی بیشتر 
از اینها )!!!( انتخاب واحد می کنید فقط کافیست که یکی از دروستان را حذف کنید 
)غیر از زمان حذف و اضافه ( در اینصورت هست که برای ترم آینده مجبورید تا 
سقف 17 واحد نه بیشتر انتخاب واحد کنید و با این کار از فشردگی کالس 
ها در امان خواهید بود . بازهم با این کار خودتان خواستار این بودید 
که تنوع را وارد زندگی تان کنید و از یکنواختی زندگی تان تا 

حدودی کاسته اید !

کل همه ی این واژه ها را در بر می گیرد. اما امروزه نیز شاهد دفاع از اسالم در بیرون از مرزهای کشورمان 
هستیم چون دفاع از اسالم و شعائر اسالمی وابسته به هیچ تقسیمات جغرافیایی نیست و خط و مرز نمی 

شناسد.
قطع به یقین راه همان راه ، حرف همان حرف ، قصه همان قصه است. فقط زمان و مکانش عوض شده 
است. روزگاری شاهد دفاع در مکان هایی به نام خرمشهر ، شلمچه و طالئیه و ... بودیم حال در مکان 
هایی به نام سوریه ، عراق و یا حتی در شهرهای کوچکی بنام فلوچه و خان طومان و ... که شاید نامشان 
برایمان آشنا نیست ولی هر جا که باشد هر چقدر هم که دور باشند چه داغ ها که در این شهرها هر روز 

بر دلها نمی نشیند. 
اما دلمان به درد می آید وقتی هم وطنان عزیزمان سواالت و شبهاتی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه 
جنگ بشار اسد و سوریه به ایران چه ربطی دارد؟ و یا آیا می دانید مدافعان حرم چند میلیون پول میگیرند 
تا به سوریه بروند ؟ اما من و شما خوب می دانیم که هر کشوری استراتژی مخصوص خودش را دارد تا 
جنگ را در بیرون مرزها نگه دارد . و صد ها دلیل دیگر و باز هم خوب تر می دانیم که آیا می شود میلیون 
ها پول گرفت و از جان شیرین و خانواده خود گذشت . در نهایت سر و گردنت  نیز به دست یزیدیان زمان 
بریده شود ، همسرت را بی سر پناه بگذاری و فرزندانت را یتیم و پدر و مادرت را داغ دار کنی ؟ در حالی 
که همه ی این سخنان مغلطه ای بیش نیست چون مدافع حرم بانوی مقاومت شدن عشق به اهل بیت 

)ع( و اندیشه و ایمان فوق العاده ای می خواهد .
 دست بر قضا تاریخ تکرار شده است . امان از این تکرار تاریخ ، چون بودند کسانی که در دوران دفاع مقدس 
حرف های این چنینی را مطرح می کردند که چرا جنگ را تمام نمی کنید ؟ چرا صلح نمی کنید ؟ و یا 
صد ها سوال و شبهه و زخم زبان که نتوانست مرهمی بر دل داغ دیده ی خانواده های شهدا باشد. شاید 
تکرار تاریخ همواره بر این مبنی بوده است که همواره پدرانی برای حفظ ارزش ها شهید شوند و سه ساله 

هایی یتیم و همسرانی بی سر پناه تا وطنی باشد و هم وطنی بماند .
ما عمیقاً باور داریم که مدافعان حرم همواره به وظیفه ی عقلی و شرعی و میهنی خویش عمل می کنند. 
و  غارت  به  دینمان   ، نرود  تاراج  به  ناموسشان  که  است  این  غیر  مگر  مدافعان حرم  فداکاری  و  گذشت 
کشورمان جوالنگاه تروریست های تکفیری و داعشی نشود و در یک کالم ایران نشود سوریه و عراق تا من 

و شما در اوج امنیت به سر ببریم .

مـدافـعــــان حــــرم بـانــــوی مـقــــاومـتــــــــــــ

وقتی در یک مراسم تجلیل و بزرگداشتی 
شود  می  پخش  کشورمان  ملی  سرود 
همه ما ناخودآگاه چنان دچار دل لرزه 
مطبوعی می شویم که خوب می دانیم 
پشت این دل لرزه مطبوع واژه هایی از 
نوع وطن ، ناموس ، دفاع از ارزش ها و 
آرمان هایمان نهفته است که هر کدام از 
این واژه ها برای هر کداممان بار معنایی 
متفاوتی دارند . آری دفاع مقدس ، که 
در  و  آشناست  ما  تک  تک  برای  نامش 
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و در آخر روی صحبتم با کسانی است که وقتی تروریست های 
 ، اروپایی بمب گذاری می کنند  از کشورهای  تکفیری در یکی 
روزه ی سکوت می گیرند . به هزار تأسف باید گفت که سال پیش 
شاهد گل بردن و شمع روشن کردن هم وطن هایمان در مقابل 
خونشان  و  اند  مسلمان  غیر  شاید  .چون  بودیم  فرانسه  سفارت 
رنگین تر از خون مسلمان هاست ! مگر غیر این است که آتش 
از کبریت خودشان می باشد .حال بماند که ما شاهد همدردی 
اروپایی ها حتی در حادثه منا نیز نبوده ایم و در سفارت خانه 
ی هیچ کشور اروپایی برای ما گل نیاوردند و شمعی نیز روشن 

نکردند .

پوشیده  کس  هیچ  برای  دردانشگاه  حجاب  مساله  اهمیت 
نیست. همه از پیامدهای عدم رعایت این فریضه ی فطری 
این است  اما سوالی که مطرح می شود  اند.  آگاه  وعقالنی 
به  مشکل  این  درقبال  دانشگاهی  جامعه  ی  همه  واقعا  آیا 
در  که  محترمی  مسئول  آن  اند؟  کرده  عمل  خود  وظیفه 
پشت میز خود می نشیند و با نوشتن یک بیانیه 6خطی کار 
خود را در این موضوع به اتمام می رساند آیا تمام وظیفه 
شرعی و قانونی اش انتشار یک بیانیه چند خطی و ناقص 
است؟ یا آن دانشجوی محترمی )چه دختر و چه پسر( که 
علی رغم امضای تعهد عفاف و حجاب درهنگام ثبت نام، بی 
تعهدی کرده و پوشش و رفتار ناخوشایند ازخودشان نشان 
می دهند. متوجه نتیجه کارشان نیستند و به وظیفه شان 
عمل نمی کنند؟ یا در روز قیامت آن دسته از دانشجویان 
تشکل های ارزشی دانشگاه که با کمی بی تفاوتی ازکنار این 
مساله می گذرند وکار مفید و عملی انجام نمی دهند چه 
جوابی دارند؟ آیا می توانند به خدا بگویند تمام تالششان را 
کردند؟ آیا نتیجه تمام تالش ما دانشجویان و دانشگاهیان 

وضعیت موجود است؟
اما سوال مهم تر این است که چرا با وجود آگاهی جامعه 
دانشگاهی از این مساله مهم همچنان عدم رعایت عفاف و 
حجاب یکی ازمعضالت مهم و اساسی دانشگاه ارومیه است؟

آیا سطح آگاهی مسئولین و دانشجویان ما عمل را به دنبال 

وظیفه  این  در  انگاری  باعث سهل  عاملی  یا چه  و  آورد؟  نمی 
سال  ماه  مرداد   8 در  علوم  وزارت  شود؟  می  قانونی  و  شرعی 
جاری آیین نامه صیانت از عفاف و حجاب را به تصویب رسانده 
است. اما کاری که دانشگاه ارومیه درقبال این آیین نامه انجام 
داده است. فقط و فقط انتشار یک بیانیه چند خطی است. بیانیه 

ای که متولیش به آن عمل نمی کند.
این بیانیه ی آیین نامه ی عفاف وحجاب که توسط بخش روابط 
عمومی دانشگاه ارومیه منتشرشده است شامل 3مورد تذکربرای 
فقط  حجاب  گویا  است.  آقایان  برای  تذکر  مورد  و3  ها  خانم 

مختص این موارد است و شامل موارد دیگری نمی شود.
دومین اشکالی که برای این آیین نامه می توان گرفت این است 
که مسأله عفاف درآن کامال به باد فراموشی سپرده شده است. 
به همین دلیل برخود واجب دانستیم که در ادامه ی یادداشت 

به چند نکته مهم در مساله عفاف بپردازیم.
1( عفاف یک عامل درونی و زیربنای حجاب است .

عفیفی  هرانسان  خصوص  دراین  موجود  تحقیقات  بنابر   )2
محجبه است اما متاسفانه هرانسان محجبه ای عفیف نیست.

3 ( عفاف با شرم و حیا رابطه مستقیم داشته و برخی ازصاحب 
نظران عفاف را معادل حیا می دانند.

4( ریشه ی غیرت مردان و حجاب زنان حیاست.

   جایگاه حجاب در دانشگاه ارومیه 

صرفا جهت طنز

در کنار معجزات کالمی قرآن که حضرت محمد )ص( به واسطه آن مشرکان را به مبارزه طلبید و از آنها 
خواست که یک آیه مانند آن بیاورند و آنها نتوانستند ، قرآن کریم در برگیرنده معجزات علمی زیادی 
است که خداوند بیش از هزار سال پیش آشکار کرده است و باعث تقویت ایمان  ایمان آورندگان شده 

است و اثباتی برای الهی بودن قران کریم است .
دانشمندان به کشف جدیدی در آیه ی 18 سوره نمل رسیده اند و خداوند در این آیه می فرماید :

» تا چون به دره مورچه ها رسیدند ، مورچه ای گفت : ای مورچه ها به النه هایتان وارد شوید ، مبادا 
سلیمان و لشکرش خردتان کنند و خود آگاه نباشید «

در آیه ی باال مورچه خطر قریب الوقوعی را که در کمین مورچه ها است را بیان می کند:
» ای مورچه ها « این اولین اعالم خطری است که توسط مورچه داده می شود تا توجه دیگر مورچه ها 
را به سرعت جلب کند . مورچه های دیگر با گرفتن این پیام صبر می کنند تا دیگر پیام ها را توسط 
همان مورچه دریافت کنند. اولین ماده که توسط مورچه ها شناسایی می شود آلدهید هگزانال است 
و باعث جلب توجه و عالقه ی آنها می شود. در نتیجه شاخک های خود را تکان می دهند و باال می 

برند تا دیگر بو ها را نیز بگیرند .
چند سال پیش عده ای از دانشمندان بی دین گرد آمدند تا اشتباهی را در قرآن کریم جستجو نموده 
و بیابند ، و نادرستی دین اسالم را اثبات نمایند ، تا اینکه به آیه شریفه فوق رسیدند که در آن واژه  
»یحطمّنکم « به کار برده شده بود. بی درنگ شاد و سرمست شدند که چیزی در آن یافتند که به ضرر 
این دین است ، گفتند : واژه ی یحطمّنکم ) شما را در هم شکنند ( از » تحطیم « یعنی شکستن ، 
ویران کردن آمده است . چگونه مورچه ویران شده و درهم می شکند ، حال آنکه از ماده ی قابل در 

هم شکستن ساخته نشده است ! بنابراین این واژه در این آیه درست بکار برده نشده است !
تا اینکه دانشمندی استرالیایی تحقیقات طوالنی و زیادی را روی این مخلوق ضعیف انجام داد. تا جایی 
که چیزهایی را دریافت که کسی توقعش را نداشت ! و به دنبال این اکتشاف ، دانشمند استرالیایی 
مسلمان شدن خود را آشکار ساخت ! او پی برد که ساختار بدن مورچه ها دارای مقدار قابل توجهی 
از ماده ی شیشه است . یعنی حدود 75 درصد از غشای خارجی بدن مورچه ها را شیشه تشکیل می 
دهد. دیگر دانشمندان به تازگی کشف کردند که بدن مورچه با اسکلت استخوانی سختی پوشیده شده 
که بدن ضعیفش را از هر گونه آسیبی محافظت می کند. ولی این پوشش استخوانی در حین قرار دادن 
آن زیر فشار به راحتی خرد شده و مانند یک تکه شیشه می شکند . حقیقت خرد شدن و له شدن 
مورچه را که در حال حاضر کشف شده ، 14 قرن قبل، قرآن کریم آن را از زبان یک مورچه برای ما 

نقل کرده است .
 ''آیا او خبر ندارد از آنچه آفریده ، حال آنکه او مهربان و بسیار آگاه است .'' 
 ''آیا تدبر نمی کنند در قرآن !''

اعجاز قرآن و حقایقی درباره مورچه 

هر كس به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، زیر لگد دشمنش بیدار می شود.نشریـــــه فرهنـــــگی سیاســــی آفتابـــــ . . . سال دهم    شماره 65    سه شنبه  1395/08/25
امام علی)ع( :



با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، فرصت  برای اصالح طلبان بیشتر مهیا 

شد تا بتوانند به یک سری از فعالیت های خود قوت بیشتری ببخشند. آن ها 
برای دست یابی به خواسته های خود از ابتدا روی دانشگاهیان حساب ویژه 
ای باز کرده اند. در ادوار مختلف شاهد بهره جویی های سیاسی از احساسات 

و قدرت دانشجویان بوده ایم.
ایران اسالمی در دانشگاه  انجمن دانشجویان  نام   تشکیل تشکل جدیدی به 
از ثمرات خوابی است که سیاسیون اصالحات برای دانشگاه  ارومیه نیز یکی 
دیده اند. البته ناگفته نماند چگونگی مجوز دادن مسئولین دانشگاه برای فعالیت 
این تشکل اصالح طلب جای بحث و شک زیادی دارد. چرا که به عنوان مثال 
مسئولین دانشگاه ارومیه اجازه تبلیغات به موسسات علمی در داخل دانشگاه 
را نمی دهند، حال چه شده که به یک تشکل مبلّغ جریان اصالحات مجوز 
فعالیت داده و حمایت می کنند! علی أّی حال وجود تشکل وابسته _ که بهتر 
است بگوییم پیاده نظام اصالحات _ در دانشگاه جای بسی تاسف دارد. طبیعت 
دانشجو عدالت خواهی و مطالبه گری است نه وابستگی و حمایت از احزاب. 
برای  و  خود  خالهای  پوشاندن  برای  دانشگاه  طلب  اصالح  تشکل  تنها  حال 
کسب وجهه در بین دانشجویان و برای اینکه بتواند خود را در حد و اندازه دیگر 
گروه های دانشجویی ببیند، چندی است بدون ارائه سند و مدرک ادعاهایی بی 
اساس می کند و در فرصت های مختلف تاریخچه ای کذایی از پیشینه فعالیت 
اصالح طلبان در دانشگاه ارومیه ارائه می دهد. متاسفانه اخیرا هم با مطالب 

کذب به استقبال دانشجویان جدیدالورود رفتند.

حقیقتی که می پوشانند از این قرار است که در تاریخ دانشگاه ارومیه نه تشکل 
اصالح طلبی بوده و نه انجمن اسالمی دانشجویان اصالح طلب بوده. بلکه فقط 
نفر  تاثیر چند  دانشجویان تحت  اسالمی  انجمن  زمانی  برهه خیلی کوتاه  در 
معدود از اعضای خود قرار گرفته و از ریل خارج شده و به سمت اصالحات 
منحرف می شوند. پس از آنکه اصالح طلبان افراطی بر امورات انجمن اسالمی 
دانشجویان مسلط می گردند ، به مانعی تبدیل می شوند برای فعالیت های 
آزاد فرهنگی مذهبی دانشجویان در انجمن اسالمی. این امر سبب می شود 
تا دانشجویان این وابستگی و ذلت را بر نتافته و از انجمن اسالمی جدا شوند. 
سپس اعضای اصلی و واقعی که به علت انحراف مسیرتشکل، از انجمن اسالمی 
جدا شده بودند برای ادامه دادن فعالیت های انقالبی و پس گرفتن حق خود 
از اصالح طلبان ناگزیر شدن تشکل جدیداالسمی را بنا نهند. انجمن اسالمی 

دانشجویان مستقل نامی تقریبا تازه اما با قدمت چندین ساله!
از آن سو ادامه یافتن افراطی گری های معدود اصالح طلبان انجمن اسالمی 
آفرینی  تشنج  از  جلوگیری  برای  مسئولین  نهایتا  تا  شد  موجب  دانشگاه  در 
انجمن  تخلفات،  با  برخورد  و  دانشگاه  علمی  و  فرهنگی  فضای  حفظ  و  ها 
اسالمی دانشجویان را منحل اعالم کرده و طومار فعالیت اطالح طلبان را در 
هم میپیچند. پس از این اتفاقات نیروهای مومن و انقالبی با برداشتن پسوند 
»مستقل« از اسم تشکل خود، خانه غصب شده دانشجویان را دوباره پس می 
گیرند ، تا باز پس از مدتی وقفه کوتاه انجمن اسالمی دانشجویان مشابه ایام 

گذشته خود مکانی باشد برای فعالیت های انقالبی در دانشگاه. 

جهت تکمیل گفته هایمان خالصه ای از گفت وگویی که با سه تن از دانشجویان ادوار مختلف شورای مرکزی انجمن اسالمی در باب اکاذیب نشر شده داشتیم را آورده ایم:

به هیچ وجه! انجمن اسالمی دانشجویان نه اصولگراست نه اصالح طلب. بلکه آرمان گرا و مطالبه گر هستند. تشکل های دانشجویی 
خالق پیام های واقعی هستند نه حامل آنها. انجمن های اسالمی از بدو تاسیس کانون نیروهای انقالبی نظیر شهید چمران بوده ، شخصیت 
هایی مثل سردار عزیزی فرمانده سپاه ، مهندس ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما و بسیاری از شهدای هشت سال دفاع مقدس نظیر علم 
الهدی و باکری و...از بچه های انجمن اسالمی بودند. در بعضی از مقاطع با دخالت نیروهای بیرون از دانشگاه، انجمن از مسیر خود خارج 

شد اما بدست نیروهای والیتمدار دوباره به مسیر اصلیش برگشت...

آقای شریف حیدربیگی / عضو شورای مركزی انجمن اسالمی / سالهای 84-87

مشکالت صنفی و آموزشی خود 
را مطرح كنید...

...اتفاقا انجمن اسالمی ارومیه عضو تحکیم وحدت نبود. بعد از سال79 به عضویت در تحکیم وحدت در آمدند. در ثانی ماهیت انجمن 
اسالمی در اصالح طلبی یا اصولگرایی نیست ، بلکه به اسالمیت آن است. در مرامنامه تمامی ادوار آمده است...

آقای علی محمودی / عضو شورای مركزی انجمن اسالمی  / سالهای 80-84

آقای علی اوستادی / عضو شورای مركزی انجمن اسالمی / سالهای 76-80
...  غلط است، انجمن اسالمی از اول تاسیس والیی بود. خط فکری بچه های انجمن در یک کلمه 'والیی بودن' بود. قبل بحران داخلی 

انجمن اسالمی جوانان مومن و انقالبی سکان دار بودند لکن بعد دوم خرداد76 پروژه نفوذ از بیرون و استحاله از درون کلید خورد و انجمن 
اسالمی شاهد حضور انسانهای فاقد پایبندی به ارزشهای اسالمی شد. البته بعد از یک دوره بسیار کوتاه دوباره این سنگر به دست اهلش افتاد.

به همه خواهران گرامی و برادران عزیز دانشجو صادقانه توصیه می کنیم حواس خود را جمع کنند تا در دام تشکل هایی که از دانشجو سوء استفاده کرده و برای 
پیشبرد اهداف شوم سیاسی خود بهره می جویند، نیفتند. به دوستانمان در تنها تشکل اصالح طلب نیز نصیحت می کنیم دست از ارائه تاریخچه کذب بردارند که 
مسلما جواب نشر اکاذیب سکوت نخواهد بود. همچنین یادآور می شویم که تاریخ بافتنی نیست! ضرب المثل »غوره نشده مویز شده« شرح حال تشکلی است که 

سه ساله نشده ادعای کهنسالی دارد!

 به اطالع دانشجویان با استعداد ، خالق و پرذوق ! می رسانیم، با ارسال   

كاریکاتور ، مطلب طنز و... با موضوع آزاد به نشریه آفتاب ضمن 

چاپ در نشریه ، در مسابقه آفتاب نیز شركت نمایید.
به آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد ...

صدای دانشجو

در  آقایون  رنگ  کم  خیلی  حضور 
خوبگاه بنت سر به فلک می کشد!

وقتی رشته جدید میارید، اول به فکر 
خوابگاه و امکاناتش باشید.

دهه60 تو جنگ درس می خوندند، 
شکسته!  صندلی  روی  هم  ما 
کشاورزی' دانشجویان  از  'جمعی 

فنی  دانشکده  دانشجویان  پشتکار 
نهایتا  رفت،  نخواهد  بین  از  خوی 
خواهیم  رو  دانشجویی  نشریه  مجوز 

گرفت.

بازی  پارتی  لطفا  عزیز  مسئوالن 
ما  از  بعضی  چرا  کنار!  بذارید  هاتونو 
هایی که ترم3 هستیم هنوز خوابگاه 
یکی  ترم  بعضی  ولی  شهریم  های 
خدا  از  هستند؟  داخل  خوابگاه  ها 

بترسید!

چرا غذاها ظرفیت دارند؟!

خوابگاه های طوبی و بنت، نت ندارند. 
مسئولین به گوش!

های  سرویس  روز  ساعات  از  بعضی 
فکری  لطفا  شلوغه.  خیلی  دانشگاه 

کنید

برای  سریعتر  هرچه  خواهشمندیم 
آموزش  کارکنان  مخصوصا  کارکنان، 

کالس آداب معاشرت بذارید.
وضعشون خیلی خرابه! 

در  دانشجواین  های  نوشته  از  ''تعدادی 
منایشگاه رویش''

انجمن دانشجویان ایران اسالمی دست به دامن تاریخچه انجمن اسالمی دانشجویان

 به نظر من دانشجوی موفق کسی است که خوب 
و خوب  بکند  اخالق  تهذیب  ، خوب  بخواند  درس 
ورزش کند. دانشجویان به عنوان نیروهای متخصص 

در آینده کشور نقش مهمی خواهند داشت.

نشریه فرهنگی سیاسی اجتماعی دانشجویی دانشگاه ارومیه
مدیر مسئول و صاحب امتیاز: آقای سینا عزیزی

سر دبیر: سرکار خانم عبادی
طراح: سعید
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