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 دنیا خوابی است که اگر آنرا باور کنی پشیمان میشوی            

 امام علی )ع(                                                                          

الزم به ذکر است که بیش از یک ماه از 

ارسال این نامه می گذرد اما هنوز هیچ 

 جوابیه رسمی دریافت نکرده ایم.

ریاست محترم دانشگاه دریانوردی و علولوم 

 دریایی چابهار جناب آقای دکتر نصیری 

 سالم عویکم

با توجه به قانون جدید وزارت عووم در ملورد 

سنوات مجاز تحصیل و مشکالت بله وجلود 

آمده ،انجمن اسالمی دانشجویان به هلملراه 

دیگر تشکل های عومی و صنفلی بلر دلود 

وظیفه می داند حقوق دانشجویان را پیگیری 

 نماید!

بر اساس قلانلون سلنلوات، دانشلجلویلان 

کارشناسی زمانی که در ترم هشت تحصیولی 

فارغ التحصیل نشوند ،ادامه تحصیل آن هلا 

مشروط به پردادت هزینه دواهد بود، و اگلر 

بخواهند در ترم نهم به بعد ادامه تلحلصلیلل 

دهند، نمی توانند از تسهیالت صندوق رفلاه 

دانشجویان استفاده کننلد و اسلتلفلاده از 

دوابگاه و تغذیه هزینه های زیادی را بلرای 

 آن ها به همراه دواهد داشت.

تعداد زیادی از دانشجویان قدرت پلردادلت 

چنین هزینه هایی را ندارند، مطمئلنلا ایلن 

دانشجویان زحمت کشیده و عمر صرف کرده 

اند تا در دانشگاهی دولتی قبول شوند و حاال 

می دواهند از این امکانات استفاده کننلد و 

این درست نیست که دانشگاه دانشجویان را 

از این قاعده محروم کند، به راستی که ایلن 

پول زوری است که از دانشجویان دردواسلت 

قلانلون  ۰۳می شود و این بر دالف اصلل 

اسللاسللی کشللور اسللت. تللو للیلل  

 در میمه(۰۳اصل

از طرفی این فشار های پولی دانشجویان را از 

کار های عومی و پژوهشی بلاز ملی دارد و 

دانشجویان را مجاب می کند که فقط به فکر 

گذراندن واحدها و نمره قبولی باشند!کله در 

این صورت دانشگاه با افت سط  علولملی و 

 کندی پیشرفت مواجه می شود.

این که فکر می کنید شاید بلا ایلن قلانلون 

دانشجو به دود بیاید و کار را به تلرم نلهلم 

نکشاند اصال روش دوبی نلیلسلت چلراکله 

مسائل مالی هیچ وقت نلملی تلوانلد اهلرم 

 بازدارنده باشد.

هیئت رئیسه محترم اگر که می دواهید ایلن 

قانون را اجرایی کنید باید ساز و کلار آن را 

فراهم کنید ،اگر در توان دانشگلاه نلیلسلت 

اجرایی نشود و اگر قصد اجرای این قانون را 

دارید این ساز وکار آموزشی مسخره و غلولط 

را اصالح کنید! دانشجویان به عوت کلملبلود 

امکانات آموزشی، سخت گیری اسلاتلیلد و 

تلرمله و ۹شاید هر دلیل دیگری نادودآگاه 

شاید بیشتر شوند ،شاید فقط تعداد کملی از 

دانشجویان هستند که به دلیل کلوتلاهلی و 

تنبوی دوره تحصیل شان به بیش از هشلت 

ترم کشیده شود وگرنله یلس سلر ملاجلرا 

 سیستم دانشگاه است.

سیستم دانشگاه دریانوردی و عووم دریلایلی 

چابهار به شکوی است که گاها دانشلجلو را 

ترمه شدن می کلنلد، بله ایلن  ۹مجبور به 

صورت که بعضی از دروس در دانشگاه ساللی 

یکبار ارائه می شوند و این سیستم باعث ملی 

شود دانشجویان در بله پلایلان رسلانلدن 

تحصیالتشان دچار مشکل شوند؛ دانشجویلان 

چه گناهی کرده اند که به دلیل عدم برنلامله 

ریزی های درست هم باید هزینه پلردادلت 

کنند و هم باید درس بخوانند. این کارها بلا 

یکدیگر در تناقض است و شلایلد هلملیلن 

تناقض رفتار ها باعث بولنلد شلدن صلدای 

دانشجویان بشود! بسیار سخت است کله بلا 

این شرایط دانشگاه یس دانشجوی ملتلوسلط  

ساله تمام کند و کسلی  ۴بتواند درسش را 

که بخواهد درسش را به روال معمولی طلی 

کند احتمال این که تحصیوش به بلیلش از 

چهارسال کشیده شود هلم وجلود دارد ،و 

 ۴بسیار سخت تر اینکه دانشگاهی اجبار بلر 

سال تمام کردن درس می کند که از للحلا  

جغرافیایی در یس نقطه کلور وجلود دارد؛ 

دانشجویانی که از دورترین مناطق کشور بله 

این دانشگاه سفر می کنند و حاال باید علالوه 

بر مشکالت عاطفی و دوری بلولنلدملدت از 

دانواده متحمل هزینه های گزاف و سلرسلام 

 آوری در اوادر دوره تحصیل شان بشوند.

اصال این توجیه منطقی وعاقالنه ای نیلسلت 

که بردی مدیران دانشگاه می گویند دانشجو 

باید درسخوان باشد و نباید از امکانات رایگان 

استفاده کند، یعنی آیا نظام آموزشی دانشگاه 

و حتی کشور که قرار است در آینده مهندس 

و مدیر و... بسازد نتوانسته جذابیلت ایلجلاد 

 کند؟

مسئوه دیگر که باید گفت فلعلاللیلت هلای 

دانشجویی است،اگر دانشجو بلخلواهلد بله 

فعالیت های دانشجویی اعم از کار در تشکلل 

ها ،کانون های فرهنگی،انجمن های علولملی 

و... بپردازد ،با این قانون شملا علملال ایلن 

فعالیت ها را محدود می کنید و آن را بله 

 حاشیه می برید!

مطمئن باشید طلوالنلی تلر شلدن دوره 

کارشناسی اگر مطووب شما نیست ،مطلولوب 

دانشجویان هم نیست، یس سال عقب افتادن 

از ورود به بازار کار  یلا ورود بله ملقلطل  

 ۳۰کارشناسی ارشد ،آن هلم حلداقلل در 

سالگی به  رر همه دانشجویان است که باید 

گفت ورود دیرتر به صنعت و بازارکار شرایلط 

تشکیل دانواده را حتی برای دانشلجلویلان 

 سخت تر می کند.

می توان این حق را به دانشگاه داد کله در 

عین بی عدالتی و ناحق بودن ،این قانلون را 

اجرا کند ولی دانشگاه چه شرطی می دهلد 

به دانشجویان که این قدر هزینه بلدهلنلد و 

بعدهم وارد بازار کار بشوند ؟ واقعا آیلا ایلن 

پول از لحا  شلرعلی درسلت اسلت کله 

دانشجویان این همه هزینه کنند اما نتوانلنلد 

 وارد صنعت بشوند؟

آیین  ۵۱در نهایت بر اساس تبصره یس ماده 

نامه تحصیل در دوره های کارشناسی وزارت 

عووم که دانشگاه این ادتیار را دارد حداکلرلر 

دو نیمسال برای دوره کارشناسی پلیلوسلتله 

مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد ،از هئیلت 

رئیسه محترم دانشگاه تقا ا داریلم تلا در 

رابطه با قانون جدید پولی شدن ترم هشلتلم 

به بعد کارشناسی شفاف سازی نموده تلا از 

هرگونه بی عدالتی جووگیری شلود و بلرای 

رف  مشکالت مالی دانشجویان در راسلتلای 

پیش برد اهداف عالی آموزشی و پلژوهشلی 

دانشگاه و فراهلم کلردن فضلایلی کلاملال 

آموزشی،فرهنگی وپژوهشی دانشجویان تلرم 

هشت به بعد را مشمول قوانلیلن سلنلواتلی 

 ندانید و جریمه های سنواتی را اعمال نکنید!

باید متوجه بشوید که با یس قشر آگاه و پلای 

کار طرف هستید، امید است دردواست ملارا 

 بررسی و نتیجه را سریعا اعالم کنید!

 نامه تمامی تشکل ها،انجمن های علمی وکانون های فعال دانشگاه به ریاست دانشکاه برای شفافیت سازی سنوات

 بنگاه دریانوردی و
 علـوم دریـایی چـابهـار

گاه پولکی  دانش
 هزینه های ظالمانه سنوات قطعا باعث بلندشدن صدای دانشجویان می شود

 رجیمه زورکی
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آن نعمت نصیب ماست که قدرش را میدانیم وگرنه از صورت زیبا                                                         

 برای کور چه حاصل؟!                                                   ویلیام تن

هر که با بدان نشیند اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت                                                                      

 ایشان متهم گردد                                                        سعدی

سالهاست که تفکری روی کار آمده و قوه مجلریله و 

مقننه را به دست گرفته است که تفکرش و نگلاهلش 

در باطن غرب گراست و ذلیل شدن برای کسب سود 

و منفعت را به درون جامعه و متن مردم القاء میکنلد 

و این آفتی شده است که امروز زندگی در اروپلا و 

آمریکا راحتی به قیمت تحقیر، عکس گرفتن با یلس 

سوپراستار غربی حتی به قیمت زیرپا گذشتن هویلت 

موی دویش، پوشیدن لباس فادر دارجی حتلی بله 

قیمت نابود کردن تولید و صنعت دادوی، داشتن نانی 

چرب تر حتی به قیمت کلوتلاه آملدن در بلرابلر 

هرزورگویی، رقابت برای کسب قدرت حتی به قیملت 

 پذیرش مساعدت دشمن و...

ارزش شده است و مسائوی چون استقالل و مبارزه بلا 

 ظوم و دفاع از مظووم... در این فرهنگ جایی ندارد.

آیا این نگرش که در تضاد با آموزه هلای دیلنلی و 

تمدنی است، برگرفته از نگاه غرب گرای لیبرال است 

 یا نگاه اسالمی انقالبی؟؟؟

اینجاست که تفاوت بین انتخاب اصو  و انلتلخلاب 

 مرتضی داودیغیراصو  مشخص میشود.             

 فرهنگ ذلتشرط حذف 

جشنواره سی و شلشلم بلا هلمله فلراز و 

فرودهایش به پایان رسید و کمیت و کیفیلت 

باالی فیوم های سینمای موی و ایلرانلی و 

نزدیس به گفتمان انقالب به حدی بلود کله 

هیئت داوران نتوانست چشم بر آنها بپوشانلد 

، اگر تالش ها برای منکوب کلردن التلاری 

نتیجه بخش بود اما کیفیت باالی بله وقلت 

شام و تنگه ابوقریب انتخاب دیگری برای آنها 

نمی گذاشت! سخنان ابراهیم حاتمی کیا کله 

در ادتتامیه بحران بالتکویفلی 

مدیران سینما را باردیگر به رخ 

کشید،مدیرانی که  حتی وقتی 

نزدیکان آنها هم عوامل تهلیله 

مهم تلریلن بلرنلامله هلای 

سینمایی هستند هم ملرعلوب 

جریان شبه روشلنلفلکلری و 

شومن ها می شوند. برنامه ای 

که در آن منتقد به راحتی بله 

دود اجازه می دهد جووی چلنلدملیلولیلون 

بیننده به دروغ بودجه فیوم های مولی را از 

سایر فیوم ها تخمین بزند ،اما در این ملیلان 

باید دداقوتی به زحمتکشان مجملوعله او  

گفت ،مدیرانی که اجازه نمی دهند اقلتلصلاد 

سینمای ایران وابسته به شاهزادگان حاشلیله 

 دویج فارس و بابس زنجانی ها شود!

بغض حاتمی کیا شکست،از بی دردی ها ، از 

غریب بودن فرزندان شهیدی که فیومشان را 

کمدی نامیدند. دیشب بغض حاتلملی کلیلا 

شکست برای مادرپدر شهیدی که از جلولوی 

جهانگیری کاخ نشین رد می شوند و او با بی 

احترامی به زور در لحضات آدر بلولنلد ملی 

 شود.

اینکه حاتمی کیا عصبانی شده بلود ،دللیلل 

دارد ، به داطر اینکه بعضی هلا از بلردلی 

حدود قرمزها رد شلده انلد. 

شهدا و مدافعان حلرم کلم 

کسانی نیستند ،حاتمی کیلا 

دودش بچه جلنلگ اسلت، 

قطعا اگر به دودش اینلقلدر 

می توپیدند چنین واکنشلی 

نشان نمی داد اما به فیوملی 

توهین کردند که از مدافعلان 

 حرم حرف میزد.

و اما ایمان به دداست که این طور بله آدم 

شجاعت می دهد، اینکه مردانه   می ایستنلد 

حرف حق می زنند ،از نامردی ها می گوینلد 

و از تهمت ها... از سربازان گمنام در سازملان 

او  ،از سپاه ،از شهدا،از همه کسانی که همله 

ما مدیون فداکاری هایشان هستیم.حلاتلملی 

کیا تخصص و هنرش را شجاعانه به رخ ملی 

کشد ،دودش را فیومساز وابسته ملی دانلد  

وقتی که با افتخار می گوید سی سال هسلت 

که روی این سن می آید و می رود یعنی می 

دواهد همه بدانند و یادشان نرود هنرش را و 

آثار فادرش را ، می گوید که یادملان نلرود 

بود این کار است ،جوگیر و تلازه بله دوران 

رسیده نیست ،حاتمی کیا دیشب سلیلملرغ 

گرفت ،سیمرغی  که به جلز او الیلق فلرد 

دیگری نبود. اما آقاابلراهلیلم 

دیوی پیشتر سیمرغ هلایلش 

را از شهدا گلرفلتله بلود، از 

دانواده هایشان و هلملیلن 

 چندروز قبل از حا  قاسم.

الزم است که برگلردیلم بله 

جایزه اسکار اصغر فرهادی در 

فروشنده . فیومی که بلرنلده 

جایزه بهترین فیومنامه شد . 

اما آیا فیومی که نمی شود حلتلی بلا یلس 

نوجوان دانم دید جایزه بهترین فیومنامه  را 

داراست؟ اینکه فردی مرل فرهادی فیلولملی 

می سازد که غربی ها لذت ببرند در حلاللی 

که برای آنها تجاوز جنسی امری عادی اسلت 

،مشخص است که جایزه اسکار کامال سیاسی 

است ؛حال کسانی چون حاتمی کیا که فیولم 

های ارزشی می سازند ،عمرا در اسکار و کلن 

جایزه بگیرند چون فیوم های این عزیزان بله 

 مزا  غربی ها دوش نمی آید!

حال در کشور دودمان وقتی برای دلودملان 

ارزشی قائل نباشیم ،توق  نباید داشته باشیم 

که کشورهای دیگر نظیر آمریکلا بلرای ملا 

ارزش قائل باشند ، ما اگر برای ارزش هلای 

دودمان ارزش قائل نباشیم قطعا غربی ها و 

شرقی ها برای ارزش های ما تره هم دلورد 

 نخواهند کرد.

اگر به فردی می گویلنلد 

جیره دور نلظلام اسلت 

،بهتر است ازینکه جیلره 

 دور غربی ها باشد.

حاتمی کیا دیشلب دل 

موتی را شلاد کلرد و 

جشن پیروزی انقالب را 

تکمیل. ایلن اتلفلاقلات 

باعث شد کله یلادملان 

بماند که این جشنواره هنوز هلم انلقلالبلی 

هست و تا زمانی که جمهوری اسالمی بمانلد 

و نام این جشنواره هم فجر باشد ،انلقلالبلی 

 دواهد ماند ان شااهلل.

 میالد صالحی                                       

 

شرط حذف شدن  غربت سینماگران انقالبی در میان جریان شبه روشنفکری

اگر به فرری  یر  

گویند جررررخ ررو  

نظام  ،بهترر اتر  

ازینکه جرررخ ررو  

 غرب  ها باشد.

وقت  که با افتخا  ی  گوید 

ت  تال هس  کره  و  

این تن ی  آید و ی   وی 

یعن  ی  رواهد همه بدانند 

و یایشان نروی هنرش  ا، 

ی  گوید که یاییان نرروی 

 بلد این کا  ات .

زیاد مطالعه کنید تا با واژه ها و کومات و جموه بندی های 

مختوف بیشتر آشنا شده و هنگام نیاز از آن استفاده کنید و 

 سط  قدرت و توان دود را باال ببرید 

با دوستان و نزدیکان سر سخن را باز کنید و درباره یکی از  

مو وعات روز و عمومی صحبت کنید و یا درباره نلقلطله 

نظرات دیگران فعال بردورد کنید و اظهار نظر نمایید تا بلا 

روش و روحیه مواجهه با دیگران آشنا شوید و توان روانی و 

 روحی شما باال برود.

سعی کنید در کالس درس درباره یکی از مو وعات رشتله 

تحصیوی و مواد درسی دود، مطالعه بیشتری انجام داده و 

در قالب کنفرانس و یا سوال و جواب، مطالب گلرد آوری 

شده را به دیگر دانشجویان منتقل کنید. همچنین کلتلاب 

هایی که درباره فن ایراد سخنرانی، نوشلتله شلده اسلت 

انتشلارات  مطالعه کنید. مانند آیین سخنرانی، دیل کارنگی

 پیمان و نیز سخن و سخنوری، نوشته مرحوم فوسفی.

کارهای نخستین را از اقدامات کوچس تر آغاز کلنلیلد و 

سنگ بزرگ بر ندارید پر وا   است که هر فعالیت را بایلد 

 از کارهای کوچس شروع کرد تا و توانایی شما باال برود.

به هنگام ارائه سخن به فعالیت های دیگران  چه پسندیلده 

چه ناپسند( توجه نکنید و تمام اهتمام دود را متوجه انجام 

سخنرانی دود نمائید و در همین حال که دونسردی دلود 

را حفظ می کنید به دیگران توجه نداشته و توجه دلود را 

 به عمل دود معطوف دارید. 

سخنرانی دود را از مو وعات کوچس، کامالً در دستلرس،  

آسان، مورد عالقه و رغبت دود و با سابقه عوملی قلبلولی 

انتخاب کنید تا از ادامه آن احساس غربت و بلیلگلانلگلی 

نکنید. و همچنین قبل از پردادتن به سخنرانی مدتلی بلا 

 دود تمرین کنید و همان سخنان را در ذهن مرور کنید.

 مجتبی فرامرزی                                                    

 راه های  قوی شدن فن بیان 

دانشجویانی که به طور نامعقول از اینترنت و فضای مجازی 

استفاده میکنند و به آن معتلاد شلده انلد در ملعلر  

افسردگی قرار دارند. یکی از دالیل اصوی افسلردگلی بلی 

دوابی یا دواب نا سالم است . عالوه بر آن مواردی همچون 

گوشه گیری ارتباط نداشتن با مردم به صورت رو در رو .و 

نبودن در اجتماع و غرق شدن در دنیای فضلای ملجلازی 

 همگی بر رفتار دانشجویان تاثیر دارند.

مهم ترین آسیب های روانی استفاده طلوالنلی ملدت از 

اینترنت که به اصطالح به آن اعتیاد ایترنتی  و ادلتلالل 

روحی میگویند این است: افسردگی متلملرکلز ا لطلراب 

 اجتماعی   عف و مهارت مقابوه و... .

اما چند راهکار  پیشنهادی برای کلاهلش اسلیلب هلای 

 اجتماعی و فضای مجازی :

 فرهنگسازی برای کاهش پیامد های  روری آن 

استفاده از ظرفیت هایی چون رسانه های دیداری  روزنامه  

 ها   نشریات 

طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی در ارتلبلاط   

با آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید ایلنلتلرنلت 

 محمود کریمیودطرات بالقوه انها.                        

شر  تاثیرات فضای مجازی

شود که به دلیل مقاصد اقتصلادی یلا  به نظامی گفته می

مللولی و قلومللی  ملرزهلای دللواهلد از سلیلاسلی ملی

و اقلوام دیلگلر را  موتها ها و کند و سرزمین تجاوز دود

دللود درآورد. سللیللاسللتللی کلله مللرام  زیللرسللوللطلله

کشور دویش بر کشورهای دیلگلر  قدرت و نفوذ بسط وی

اسللت. رژیللمللی کلله بللر اثللر از مللیللان 

تلورم و  دادوی و پلدیلد آملدن داری سرمایه درده رفتن

دسللت  کلملبلود ملواد دلام ملی شلود و بلرای بله

و بلازار بله دیلگلران تلجلاوز کلنلد.  مستعمره آوردن

کشلوری  کلنلتلرل امروزی به معلنلای مفهوم در واژه این

است  رود؛مرالً گاهی گفته شده دیگر بکار می کشور ازسوی

دللاورمللیللانلله               بللر کشللورهللای آمللریللکللا نللظللارت

 امپریالیسم آمریکایی است.

شرط حذف   امپریالیسم 
  ایسم شناسی

:سالم دلیل مسئولین چیله ۳۹۵۱*** 4۱۰۴

که دوابگاه بهشت رو تبدیل کردن به زنلدان 

بهشت؟!؟!؟ و دواهشا برای این آب سرد کلن 

ها یس فیوتری بزارین که کویه هامون به فنلا 

 رفت.

: سالم .چرا دلوابلگلاملون ۳۹۰0*** 0۱۹۳

امکانات درست و حسابی نلداره .ایلن چله 

یخچالیه که گذاشتیلن واسله ملا.هلزیلنله 

دوابگامون که بیشتر از بقیه دانشگلاهلاسلت 

 حداقل طبقه تو یخچال بزارن.

: امیدوارم دلیلل ایلنلکله   ۳۹۵۱***00۵0

گفتن همگف رو تخویه کنند فقلط هلملون 

مسئوه ی امنیت باشه و نه سوددهی دانشگاه 

که عید بخوان سوئیت اجاره بدن و از حلق 

 دانشجوی دانشگاه دولتی درآمد زایی کنن.

: وجود چندین نور افکن تو ۳۹۰۱*** 0۱۴0

بردی از جاهای دانشگاه احساس میشه چون 

شبها دیوی تاریس میشه مرل راه تلربلیلت 

بدنی تا سردر دانشگاه و مسیر بین سادتمان 

 دوقوو تا مسجد.

:از آقای بخشی زاده انتظار  ۳۹۵۱*** 4۱۴۳ 

نمیرفت که به قولشون عمل نکلنلن.دو ملاه 

پیش قول دمبل برای باشگاه دوابگاه بهشلت 

رو داد ولی متاسفانه این وعده هم علملولی 

 نشد.

: من معدل الف شلدم .بلا ۳۹۵۴*** ۳4۰0

واحد بردارم املا بله  ۳۴وجود اینکه میتونم 

 ۵4دلیل تدادل کالسی و امتحانلی فلقلط 

واحد برداشتم .آقای فالنی که مدیر گلروهله 

اینقدر بی برنامه عمل میکنه تقصیر ما چیه؟ 

تازه دردواست های پیشخوان ددمت رو هم 

 قبول نمیکنه.

 صدای دانشجو
 

 پل اهی ارتباطی با ما :
2255 333 5332 

@aecmu 

صاحب امتیایا: ا امی ی ی  
اسالمی دامش ویان دامشگاه 
دریاموردی و عیویود درییاییی 

 چابهار

 مدیر مسئول ا ماالد صالحی

شورای سردباری ا میرضییی 
 داودی ، :هار قورچی :اده

 با ه کاری ا عوی مزروعی
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 خود را بزرگ شمردن نشانه ی بدبختی است                

 امرسون                                                                                      

 غرور ، دروغ  و عشق   ;به سه چیز تکیه نکن

 آدم با غرور میتازد، با دروغ میبازد و با عشق میمیرد       دکتر شریعتی

تمام دانشلگلاه   ۹۰بنابر آیین نامه مصوب سال 

 های سراسر ایران اعم از دولتی، آزاد، پیام نور و...

 ۵۳حداقل نمره قبولی در هر درس   -۸۱ماده 

 است.

دانشجویی که در هر نیمسال در یلس .    ۸تبصره 

و یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانلچله 

در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را 

با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نملره هلای 

مردودی قبوی در ریز نمرات تحصیوی دانشجلو ، 

فقط ثبت و باقی می ماند اما این نلملره هلا در 

محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آدریلن 

نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگیلن 

 کل دوره دواهد بود.

گذراندن دروس با استفاده از تبصلره .    ۲تبصره 

، صرفا برای محاسبه میلانلگلیلن کلل دوره  ۵

تحصیوی در هنگام دانش امودلتلگلی اسلت و 

مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را دنرلی 

 نمی کند.

تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی .  ۳تبصره 

که به دلیل تقوب و یا حکم کمیته انظباطی، نمره 

 مردود دریافت می کنند، نمی شود.

این آییلن نلامله  ۵0ماده  ۰همچنین در تبصره 

آمده است: دانشجو می تواند با رعلایلت ملفلاد 

 ،  اگر دانشجو در درسی بیش  ۵0ماده  ۵تبصره 

جوسات یا در جوسه امتحانی پایان نلیلم  ۴۱۵0از

سال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو 

به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرملوجله 

تشخیص داده شود، نمره آن درس صلفلرو در 

صورت تشخیص موجه آن درس حذف می شود، 

واحد در طول  ۵۳دراین صورت رعایت حد نصاب 

نیم سال برای دانشجو الزامی نیست وللی نلیلم 

سال مذکور به عنوان یس نیم سال کاملل جلزء 

سنوات تحصیوی وی محسوب ملی شلود ( در 

صورت ا طرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات 

پایان نیمسال صرفا یس درس نظری را با تایلیلد 

گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تلعلداد 

واحلد  ۵۳واحد های باقی مانده دانشجو کمتر از 

 نشود.

آیین نامه جدید آموزشی دوره هلای کلاردانلی، 

 ۰۴ماده و  ۰۰کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 

اسفنلد ملاه  ۵4در مورخ  0۱۹تبصره در جوسه 

به تصویب شورای عالی بلرنلامله ریلزی  ۵۰۹۰

 رسید.

این آیین نامه برای دانشجلویلان ورودی سلال 

و پس از آن و نلیلز تلملام  ۵۰۹۰-۹۴تحصیوی 

دانشجویانی که در زمان ابالغ این آیین نلامله ، 

شاغل به تحصیل هستند الزم االجرا است و تمام 

آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغلو و 

 بال اثر است.

  شرط حذف شدن درس
 

این کتاب بر آن است تا سیری منطقی، متنوع، موثر و راهگلشلا از 

 تدابیر نظام جمهوری اسالمی در آغاز دهه چهارم انقالب ارائه دهد.

مجموعه تدابیر و چاره اندیشی هایی که نظام برای حفلظ حلیلات 

دویش به هنگام غائوه ها و بحران های مختوف اندیشلیلده اسلت، 

چلهلل «نگارنده این اثر را بر آن داشته تا در مجموعه ای با عنوان 

به بررسی بخشی از این تاریخ پرافتخار جمهوری اسلالملی » تدبیر

 بپردازد.

این چهل پرونده شامل جریان هایی است کله تلاکلنلون نلظلام 

جمهوری اسالمی با آن مواجه بوده و با لطف و علنلایلت دلا  

دداوند رحمان و سربازان نام آشنا و گمنام املام زملان علج( بله 

صحنه قدرت نمایی و نمایش کارآمدی نظام اسالملی بلدل شلده 

 است.

مورد از این چهل پرونده مربوط به حیات سیاسی املام راحلل ۳۵

مورد آن مربوط به دوران زعامت مقام معظلم رهلبلری ۵۹ ره( و 

 مدظوه العالی( است. به یقین هریس از این دو مقط  زمانی، دارای 

ویژگی های دا  و منحصر به فرد دود است که هیلچ یلس بلر 

دیگری ترجی  و برتری ندارد؛ چرا که هر غائوه و فتنه در هر زمانی 

بر اساس شرایط زمانی و مکانی مختص دود طراحی می شود کله 

 تدبیری از جنس زمان و مکان دود را می طوبد.

 محمدمهدی پورعباس                                                             

شرط حذف  
 معرفی کتاب

 چهل تدبیر

انقالب یس درس دو واحدی است. و در 

نهایت حدود یس هفتادم از معلدل کلل 

انلقلالب  «سازد. درس  دانشجویان را می

تواند چیزی فراتر  اما می »اسالمی ایران 

تواند به بستری مناسب  از اینها باشد. می

برای بررسلی شلبلهلات و ابلهلاملات 

سلالله  ۴۳دانشجویان درباره عموکلرد 

تلوانلد  جمهوری اسالمی تبدیل شود. می

تر و مفیدتر از آن چیزی که  بسیار جذاب

 اکنون هست باشد.

داستان این درس دو واحدی بلرای ملا 

هنگامی شروع شد که  در بلزرگلتلریلن 

کانال توگرامی دانشگاه از دانشلجلویلان 

پرسیدیم : به نظر شما بهتر است کلدام 

درس از میان دروس علملوملی حلذف 

درصد پاسخ دهنلدگلان  0۴شود؟ حدود 

درس انقالب  اسالمی را انتخاب کردنلد. 

درصدی ملیلان درس  4۱فاصوه تقریباً 

دوم در این سؤال با انلقلالب،  نشلان 

دهنده او  نار ایتی دانشجویان دانشگاه 

دریانوردی و عووم دریایی چابهار از نحوه 

ارائه این درس است. اما چرا بسیاری از 

دانشجویلان، نسلبلت بله ایلن درس 

 مند نیستند؟ عالقه

به عقیده بعضی کتاب روی اعصاب است. 

درآمدی تحویوی بر انقالب اسالمی ایران 

عنوان کتابی است که در بسلیلاری از 

های کشور و همچنین دانشلگلاه  دانشگاه

ما برای درس انقلالب اسلالملی ایلران 

شود. کتابی کله ابلتلدا بله  تدریس می

تعریف مفاهیم و عناوین ملرتلبلط بله 

پردازد و سپس با طرح دوگانه  انقالب می

گرا و  تلعلاللی  الگوی شبه ترقّی غرب

دواهی اسالمی از ابتدای قرن نوزده، بله 

بررسی تاریخ معاصر ایران تلا ملقلطل  

پلردازد. از  پیروزی انقالب اسالمی ملی

گذاری این دو اللگلو  همین ابتدا و در نام

داری را  توان ردپایی از جلانلب هم می

مشاهده کرد. شبه ترقّی در مقابل تعاللی 

دواهی. کتاب از همین ابتدا جبهه دلود 

کند و دانشجوی منتقدنظلام  را معووم می

 کشاند. گیری عویه دود می رابه مو  

معموالً طرح درس انقالب اسالملی، بلا  

پذیرد و  پیروزی انقالب اسالمی پایان می

شلود و  با وقوع انقالب مشروطه آغاز می

های اصوی انقلالب  بیش از آنکه به چالش

کنلد.  های آن را مطرح می بپردازد، ریشه

ترین دالیل علدم  این شاید یکی از مهم

اقبال دانشجویان به این درس بلاشلد. 

چراکه برای دانشجوی امروز، بیش از آن 

های انلقلالب ملهلم بلاشلد،  که ریشه

های انقالب مهم است. جوان متوللد  میوه

دهه هفتاد که تلملام علملرش را در 

حکومت جمهوری اسالمی گذرانده، بیش 

از هر چیز انتظار دارد کله سلؤاالت و 

ابهاماتش درباره این حکوملت ملرتلفل  

شوند. شرایط پس از انقالب اسلالملی و 

دعواهای سیاسی  و  دللیلل انلحلراف 

بخشی از    ۱0های سال  انقالب از آرمان

سؤاالت دانشجویان بوده که در کلالس 

 اند. انقالب اسالمی بی پاسخ مانده

توانایی عومی استاد، استفاده از اساتلیلد 

جوانتر ،توجه به مقط  پس از پلیلروزی 

ای و پرهیز  انقالب، گذر از عبارات کویشه

ترین راهکارها  داری، احتماالً مهم از جانب

برای اصالح روند فعوی درس انلقلالب 

اسالمی هستند. راهکلارهلایلی کله در 

توانند رأی درس  صورت عموی شدن، می

انقالب در نظرسنجی دروسی که ترجیل  

 دهید حذف شوند را کاهش دهند. می

البته برای قضاوت درباره این درس  باید 

رسد اگر آینلده  منتظر بود اما به نظر می

محوری جایگزین گذشته گرایی شلود و 

درس انقالب به روز تر و بلا اسلاتلیلد 

جدیدتر ارائه شود، دانشجویان ر لایلت 

بیشتری پیدا کنند. عموم دانشلجلویلان، 

درس دو واحدی انقالب اسالمی را تقریباً 

تنها فرصت برای پاسخ به سؤاالت دلود 

دانلنلد بله  درباره جمهوری اسالمی می

 حق، انتظارات باالیی از این درس دارند. 

شرط  چرا درس انقالب باید حذف شود؟

 الیت p10هواوی 

هسلتله ای بلا  0این موبایل که در بر دارنده یس پردازنده 

ملولی  ۰۳۳۳گیگا بایت رم  باتری  ۴گیگا هرتز،  ۳.۵فرکانس 

مگاپیکسل  و  ۵۳گیگا بایت حافظه دادوی دوربین  ۰۳امپر، 

مگا پیکسل  که تمامی تصاویر را توسط یس  0دور بین ثانویه 

نمایش میدهلد بله   full HDاینچی با کیفیت ۱.۳نمایشگر  

 بازار عر ه شد. 

از دیگر قابویت های این موبایل میتوان به حسگر اثر انگشت و 

NFC توملان  ۹4۳۳۳۳هم اشاره کرد. قیمت این موبایل تقریبا

 .میباشد

 A1شیائومی می  

برند تازه واردی که حرف های زیادی برای گفتلن دارد ملی 

A1  را باسادتاری باور نکردنی در برابر قیمت به بلازار علر له

هستله ای بلا  0کرد.  این موبایل در بر دارنده یس پردازنده 

 ۵۳اللعلاده دوگلانله  گیگا هرتز دوربلیلن دلارق ۳فرکانس 

ملگلاپلیلکلسلل ،  ۱دوربین ثانویه ۴kمگاپیکسل  با کیفیت 

گیگابایت  بلهلملراه نلملایشلگلر  4۴گیگابایت رم حافظه ۴

 میباشد.  Full HDاینچی ۱.۱

از دیگر قابویت های  این موبایل  میتوان به حسگر اثر انگشت 

العاده  شلارژ بلی  میوی امپر و تکنولوژی فوق ۰۳0۳، باطری 

 سیم اشاره کرد. 

 تومان میباشد. ۵۳۳۳۳۳۳قیمت این موبایل به تقریبا 

 A5سامسونگ گلکسی 

 ۵.۹هسته ای  0این موبایل که  تشکیل شده از یس پردازنده 

مگا پیکسوی در پشلت و ۵4گیگا هرتزی بهمراه  یس دوربین 

گیگابایت ،  ۰۳مگا پیکسل، حافظه دادوی  ۵4دوربین ثانویه 

 Fullاینچی با کیفیلت  ۱.۳گیگابایت  رم، صفحه نمایش  ۰

HD   میوی امپر روانه بازار شد.   ۰۳۳۳و باطری 

از دیگر قابویت های چشم گیر این موبایت میتوان به  د گرد 

هلم NFCو غبار  و اب بودن این موبایل و حسگر اثر انگشت  و

 اشاره کرد. 

توما می بلاشلد کله در  ۵۰۳۳۳۳۳قیمت این موبایل تقریبا 

 مقابل برند های هواوی و شیائومی کمی گران میباشد.

 ماهان عاشوری                                                 

 
 فناوری اطالعات

 گوشی پرفروش و به صرفه ایران و جهان  ۳

 واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان

شرط 

  آیا محل تحصیل، در حکم وطن محسوب می شلود؟

(: مکارم و وحیلد ،سیستانی همة مراج   به جز  

  دیر، در حکم وطن ملحلسلوب نلملی شلود.

 :آیت اللّه سیستانی

اگر برای مدت دو سال یا بیشتر، دو روز در هفته 

  کامالً می ماند، آن جا در حلکلم وطلن اسلت.

 :آیت اللّه مکارم 

اگر برای مدت یس سال یا بیشتر، سله روز در 

  هفته کامالً می ماند، آن جا در حکم وطن است.

 :آیت اللّه وحید

اگر برای مدت یس سال یا بیشتر، چهار روز در 

  هفته در سفر باشد، آن جا در حکم وطن است.

  احکام دانشجویی



7 ۳ 7 1 
 حق را بگو اگرچه تلخ باشد            

 حضرت محمد )ص(                                 

 یا چنان نمای که هستی 

 یا چنان باش که مینمایی                     بایزید بسطامی              

روز پیش دو نملایلنلده از  ۵۳بهمن ماه یعنی حدود  ۵۱

مجم  نمایندگان استان سیستان و بووچستان طی نلامله 

ای به حجت االسالم والمسومین حسن روحانلی رئلیلس 

جمهوری اعالم کرده اند که با توجه بله گسلتلردگلی و 

پهناوری استان سیستان و بووچستان که فاصوه دو شلهلر 

کیوومتر است و تقسیم استلان  ۹۳۳زابل و چابهار بیش از 

یس  رورت و فرصت است. آنها در تایید این نظریه نمونه 

های بسیار موفق در جهان و ایران را آورده انلد کله در 

ایران به عنوان مرال به قبل و بعد دراسانها اشلاره کلرده 

 اند.

اما این مو وع از این قرار است که پیش از این عبدالر لا 

رحمانی فضوی وزیر کشور در صحن عونی ملجلولس در 

در پاسخ به سوال شهریاری نلملایلنلده  ۹4مهر  ۵۵تاریخ 

مردم زاهدان درباره تقسیم استان سیستان و بووچستلان، 

اظهار داشت: تقسیم شدن استان سیستان و بووچستان به 

نف  مردم این منطقه نیست. ما به همین دلیل عولیلرغلم 

افزایش دو برابری بودجه عمومی در طلی چلنلد سلال 

مان توجه بیشتر به این استان بلرای  گذشته تمامی تالش

بهبود و عیتش است. امیدواریم نمایلنلدگلان نلیلز در 

ای تغییرات اساسی رخ دهند  ریزی و بودجه نظامات برنامه

تا شاهد بهبود شرایط باشیم چون در غیر ایلن صلورت 

ای جز افلزایلش بلار ملاللی و  تقسیمات استانی نتیجه

دگرگونی مسائل امنیتی نخواهد داشت. بنده بله علنلوان 

رئیس شورای امنیت این مو وع را در مقط  کنونلی بله 

 دانم. صالح نمی

اما بی شس هنگامی که برای استانی دردواست تقلسلیلم 

داده می شود باید در مرحوه اول گلزارش اوللیله ای از 

استان ارائه و اصل تقسیمات در استان با توجه به آسیلب 

شناسی مناسب صورت گیرد که برای چنین مو وعلاتلی 

 باید تحقیقات گسترده ای انجام گیرد.

تصور رایج در کویت تقسیم استان های محلروم و کلم  

بردوردار آن است که پس از تقسیم و عشان بهتلر ملی 

شود اما این مو وع عمومیت ندارد؛ به آن معنا که بردلی 

از قسمت ها و عشان بهتر و بردی دیگر اما بهتلر نشلده 

 است.

باید فضای مدیریتی مناطق را تحت نظر گرفت تلا یلس 

منطقه محروم پس از تقسیم، استقالل و همچنین تبدیلل 

شدنش به یس استان مستقل و   مدیریتی اش بلدتلر 

نشود به آن معنا که برای مدیریت استان نخبگانی نداشته 

باشیم یا نخبه پروری صورت نگرفته باشد پلس در ایلن 

 صورت استان تغییری نخواهد داشت.

مطمئنا فضای اداری حاکم اجازه نمی دهد تا نخبگان بله 

پست های مدیریتی برسند. همچنین برای تقسیم استلان 

سیستان و بووچستان باید چندیلن سلال کلار فشلرده 

 راهبردی و مدیریتی انجام شود.

اگر بنا است استان سیستان و بووچستان تقسیم شود باید 

برای این تقسیم به مدت یس سال کار فشرده راهبردی و 

مدیریتی انجام شود؛ به آن معنا که باید به صلورت ویلژه 

برای اداره این مناطق به پرورش و آماده کردن ملدیلران 

بومی و آماده کردن فضای اجتماعی آن مناطق بپردازیم و 

در پایان تقسیم استان صورت گیرد. باید در نظر گلرفلت 

چه کسی قرار است مدیریت این منطلقله را در دسلت 

گیرد؟ آیا دوباره می دواهیم مدیران پروازی و غیربلوملی 

که دانواده شان در یس استان دیگر مستقر هسلتلنلد و 

دودشان به منظور کار به یس استان آمده و در در یلس 

ستاره بخوابند و سپس برای آدر هفته بله شلهلر ۴هتل 

دودشان بازگردند؟ این گونه می دواهیم مناطق را اداره 

کنیم یا می دواهیم به سمت مدیران بالقوه و نلخلبلگلان 

 موجودی که در بومی همین منطقه هستند برویم.

اولین دغدغه مسوولین محوی و نمایندگان شهرها بلایلد  

آن باشد که اگر چابهار به فر  تبدیل به اسلتلان شلود 

دوباره قصد دارند که از کرمان، بندرعباس و مشهد مدیلر 

برای استان بیاورند یا از افراد ساکن در چلابلهلار ملدیلر 

انتخاب کنند؟ آیا ظرفیت انسانی و مدیریتی این کلار را 

دارند؟ امکاناتش را فراهم کرده اند؟ زملیلنله را فلراهلم 

 کردند؟

اگر با استان شدن مناطق موافقت شود یا دلیلر هلیلچ  

تغییری نمی کند؛ به فر  فردا صب  چابهار تبدیلل بله 

مرکز استان شود،  من آنکه زمین هایش گران و یلس 

تورم کاذب به این  منطقه تحمیل شلود هلیلچ اتلفلاق 

دیللگللری در مللنللطللقلله نللخللواهللد افللتللاد.                           

 واحد سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان

رط  آیا چابهار استان می شود؟ 

به تازگی متوجه شده ام یکی از همسایلگلان بلا هلس 

کردن رمز وای فای منزل ما از آن استفلاده و ملقلدار 

زیادی از پهنای باند را استفاده کرده است، آیا این عمل 

 جرم است؟چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جرایم رایانه ای چنانچه شخصی بطور غلیلر 

مجاز به سامانه مخابراتی دیگران دسترسی پیلدا کلنلد 

مجرم بوده و به حبس از سه ماه تا یس سال یا جریلمله 

 نقدی از پانصد هزار تا دو میویون تومان محکوم میشود.

در صورتی که برای مودم دود رمز قرار نداده بلاشلیلد  

 امکان شکایت ندارید

شرط حذف   ............عکس  نوشت  ............ اطالعات حقوقی
ثبت نام شرکت در این آیین معنوی از نخستین ساعات روز 

 ۰۳آغاز شده و مرحوه ابتدایی ثبت نلام تلا  ۹4بهمن  ۵۱

شلدگلان یلس   بهمن ادامه دواهد داشت و اسامی پذیرفته 

 شود. هفته بعد از اتمام مهوت ثبت نام اعالم می

توانند برای ثبت نام به پرتال جام  آسلتلان     مندان می عالقه

مراجعه یلا  www.etekaf.aqr.irقدس ر وی به نشانی

 ارسال کنند. ۳۰۰۰۰۰۰۱را به شماره  ۱عدد 

 ۹0فروردیلن  ۵۰تا  ۵۵آیین اعتکاف امسال بین روزهای  

 برگزار دواهد شد. 

 
  77پذیرش اعتکاف

ی   ۷۹جزئرات پذیرش  آیرن اعتکاف تال 

 یسجدگوهرشای حرم یطهر ایام  ضا)ع(

میگویند تاریخ تکرار میشود ،نه عیناً بوکه سبکاً ولی ایلن 

را نمیگویند انسان ها تکرار نمیشوند بوکه تربیت شدگلان 

هستند که تاریخ را مینویسند و میشوند الگو برای تربیلت 

انسان های آینده پس باید از آنها یاد گرفت.دوب ،الگلوی 

ما تاریخ باشد یا شخصیت های تاریخی!؟ اگر نظر ملن را 

میخواهید بدانید باید گفت الگوی انسان تاریخ باید باشلد 

نه هر تاریخی بوکه تاریخی که شخصیت های با ایملان و 

عالم در آن نقش داشته اند. که تاریخ زنلدگلی حضلرت 

فاطمه یکی از اینهاست .حضرت فاطمه تنها ددتر پیامبلر 

ی  است که با ورودش سوره ی کوثر و با حضلورش آیله

تطهیر نازل شده است و معومشان پیامبر بلوده اسلت . 

پیامبر در حدیری میفرمایند :فاطمه به این دلیل فاطلمله 

شد که دداوند او و دوستارانش را از آتش دور نگه داشتله 

است .پیغمبر   ( در این حدیث به ما الگویی ملعلرفلی 

میکند که با پیروی و اطاعت از آن از عذاب دور دواهلیلم 

بود .حال باید بدانیم در زندگی حضرت فاطمه چه بلوده 

 که شده الگویی برای مردان و دصوصاً زنان.

اگر بخواهیم کوی بگوییم میشود فراموشی نفس و انلجلام 

مصوحت و تکویف الهی .مصوحت و تکویف هلر انسلان از 

جموه حضرت فاطمه در سه ناحیه است که باهم اشتلراک 

زنلدگلی -زنلدگلی دلانلوادگلی -دارند: زندگی فردی 

 اجتماعی .

سیر عموی حضرت فاطمه در زندگی فردی انجام واجبلات 

از جموه حجاب و ترک محرمات و تربیت نفس بود و در 

زندگی دانوادگی انجام وظیفه شوهر داری و تلربلیلت 

فرزندان صال  بود و در زندگی اجتماعی آموزش و کملس 

و دیر رسانی به تمام انسان ها بود که هر سه این ملوارد 

در پرتوی دشنودی ددا انجام میشد و البته عوت شهادت 

 ایشان هم عامل سوم بود .

ناراحتیم این است که چرا این الگوها تنها برای چند روز 

در سال آنهم تنها در هیئت باشد. این بزرگواران برای ملا 

عمل آورده اند نه شعار .چند نفر از مسئولین برای داشتن 

نحوه ی بردورد با ارباب رجوع به مطالعه زنلدگلی ایلن 

بزرگواران پردادته اند یا چند نفر از دانشلجلویلان بلزای 

داشتن اهمیت عوم و استفاده از آن ... یا چند نفلر بلرای 

داشتن اهمیت نگهداری بیت المال و یا چند نفر ... شایلد 

عوت اینکه اینکار را انجام نمیدهیم این است که دنیا را از 

آدرت جدا کرده ایم و همین دنیا را هم فقط برای دلود 

 میخواهیم و نه برای همه ی انسان ها ....شاید!؟

هاجر چون سراب نخورد به زمزم رسید... در یس صفلحله 

نمیشود زندگی شخصیت ها را تو ی  داد ولی ملیلشلود 

آدرس داد و برای رسیدن به مقصد باید راه رفلت و در 

آدر هم یس پیشنهاد دارم برای شروع آشنایی از سلبلس 

زندگی درست و آنهم این است که دواندن دو کتاب نهلج 

 . محمدر ا معصومیالبالغه و انسان دویست و پنجاه ساله

 دل سوخته عمر کم فاطمه ایمشرط 

 

 ته شنبه ها  یهدو 

شانزدهمین  اجرای سه شنبه های مهدوی در دانشگاه       
 در محوطه بین ساختمان شهدا )دو قلو(

 

 بغض ترباز وطن

حاتمی کیا در شبی که بهترین کارگردان جشنواره  
 شد سخنانی آتشین بر زبان آورد.

 

 نمای  زیبا از یسجد نبوت یانشکاخ

بهمن این مسجد میزبان دانشجویان شرکت  22و 21
 تشکیالتی افسران خواهد بود.-کننده در اردوی آموزشی

 

 بهمن غبا   وب  یزا  شهدا  یانشگاخ 12

 تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا

 

 ی  تالروز پرروز  انقالب  قم رو ی

ائت بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان قر
 توسط دبیر انجمن اسالمی دانشجویان

 
 بهمن افتتاح نشد 11تلف 

 و رییس دانشگاه که هم مارا بدقول کرد هم خودش را

 

 بهمن  11

حضور جامعه دانشگاهی دانشگاه دریانوردی و علوم 
 دریایی چابهار در سالروز پیروزی انقالب

 

 ا یو  آیوزش  تشکرالت  افسران

شجاعت ،پیروزی در جنگ نرم با بصیرت در تصمیم 
 پیروی از رهبر و امام،در اقدام 


