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به میدان مین نزدیک می شوید!
مرتضی خرسوی

گـاهنـامـه انجمـن اسالمـی دانشجویـان                   شامره 25                             شامره مجوز : ۸۳۰۸۰۳۰۳

راست نیوز
       رهرب انقالب در دیدار مداحان اهل بیت :

مایه  و  خانواده  مدیر  اثرگذار،  اجتامع  در  اسالمی  زن 

آرامش مرد است / امروز زن غربی مظهر مرصف، آرایش، 

جلوه گری مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی است. / 

بانوان ایرانی با حفظ حجاب، استقالل هویتی و فرهنگِی 

خود را به دنیا صادر و این سخن جدید را اعالم می کنند که 

زن می تواند با حفظ حجاب و عفاف و جلوگیری از سوء 

استفاده مردان بیگانه و زیاده طلب، در میادین اجتامعی 

حضور فعال و مؤثر داشته باشد.

        برای حضور در منطقه با آمریکا مذاکره منی کنیم. 

اینجا منطقه ماست. هر گاه خواستیم در امریکا حضور 

پیدا کنیم با شام گفت وگو می کنیم!

       رقص دخرتان و آواز زنان در هامیش شهرداری تهران 

/ باید به هامیش هنجار شکن برج میالد، پس از ماجرای 

»دخرتان انقالب« شک کرد.

       اژه ای در دانشگاه شهید رجایی :
اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می شود.

باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون 

اجازه می دهد، علنی باشد. / محاکمه رسان فتنه منوط به 

نظر شورای عالی امنیت ملی است.

       موضع قابل تقدیر علی مطهری درباره حجاب:
»حجاب اختیاری« بهانه است، هدف چیز دیگری است/ 

منطق »حجاب اختیاری« به برهنگی ختم می شود و 

فساد را بیشرت خواهد کرد.

       حسین دهباشی : 

به عنوان کسی که ولو مّدت کوتاهی از نزدیک با جناب 

آقای روحانی کار کرده ، شهادت می دهم که ایشان در 

مقایسه با همتایان خود یک رس و گردن باالتر است. به 

لحاظ هوش و دانش و مدیریت و نکته سنجی و سخن وری 

و...

حیف اّما که همه این ها، اغلب تحت تاثیر صفت تکّب 

بسیار ایشان زایل می شود.

 منبع : خربگزاری فارس ، رجا و جهان نیوز
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! IPSS سمینار سیاسی _ علمی
محمدصابر قربانی

! IPSS سمینار سیاسی  _  علمی
سمیناری که سیاست زده ها با خواندن بیانیه سیاسی در آن، نگذاشتند علمی باقی مباند! از زحامت » انجمن علمی 

دانشکده داروسازی « جهت برگزاری سمینار تشکر و قدردانی میکنیم.

محمدصابر قربانی

پزشکی بهمن 91

بیست و یکمین دوره کشوری سمینار IPSS در روز 
سه شنبه 15 اسفند 96 به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت سه روز برگزار 
اعضای  متامی   ، آن  برگزاری  در  که  شد. سمیناری 
دانشجویان  و  اساتید  از  اعم  داروسازی  دانشکده 
رشکت داشتند و از این جهت ، سبب اتحاد همه 
عوامل دست اندرکار جهت پیرشفت و ارتقای رشته 
و  مختلف  های  گروه  اتحاد  بود.  داروسازی شده 
سالیق مختلف دانشگاهی جهت برگزاری سمیناری 
علمی ، افتخار آفرین و مایه مباهات است اما در 
این بین ، در روند برگزاری آن ، اتفاقات به گونه ای 
دیگر رقم خورد و سواالتی را در ذهن دانشجویان 
به  آنها  پاسخ  است  شایسته  که  گذاشت  جای  به 
صورِت شفاف از سمت مسئولین دانشگاهی بیان 

شود تا شبهات وارده رفع شود.

داروســازِی  دانشجویاِن  سمیناِر  اساسنامه  طبق 
تشکل  سمینار،  ی  کننده  برگزار  کشور،  رسارِس 
»انجمن اسالمی دانشجویان« دانشکده میزبان است 
»انجمن اسالمی  و در دانشکده هایی که تشکل 
دانشجویان« موجود نیست، وظیفه برگزاری سمینار 
بر عهده ی »تشکلهای پژوهشی دانشجویی« آن 
اساسنامه  مفاد  به  توجه  با  باشد.  می  دانشکده 
حارض ، چون در دانشکده داروسازی دانشگاه اهواز 
، تشکل »انجمن اسالمی دانشجویان« دفرت ندارد 
لذا باید میزبانِی این سمینار به »انجمن علمی« این 

دانشکده واگذار می شد.

از طرفی، هزینه برگزاری سمینار IPSS از دانشگاه 
، معاونت غذا و داروی کشور ، رشکتهای داروسازی 
و سایر حامیان مالی تامین شده است. از طرفی ، 
خود وزارت بهداشت هم جهت برگزاری سمینارهای 
کشوری ، بودجه مضاعفی نسبت به بودجه معمول 
معاونت آموزشی و پژوهشی، به حساب دانشگاِه 

برگزار کننده سمینار واریز می کند تا دانشگاه متولی 
، در پرداخت هزینه های سمینار که در واقع ، یکی 
از ملزومات پیرشفت در حوزه علم و دانش است ، 

دچار مشکل نشود.

متامی  که  زمانی   : است  این  آمــده  پیش  ســوال 
تامین  از روشهای مذکور  این سمینار  هزینه های 
این  به  توجه  با  سمینار،  اساسنامه  طبق  و  شده 
اسالمی  »انجمن  تشکل  داروســازی،  دانشکده  که 
دانشجویان« ندارد قاعدتا باید برگزاری سمینار به 
انجمن علمی این دانشکده واگذار میشد ، چرا تیم 
سابق مدیریتی دانشگاه، امتیاز برگزاری سمینار را 
»به طور غیرقانونی« به یک تشکل خاص دادند و 
این تشکل را میزبان معرفی کردند؟ آیا این تشکل، 
تافته جدابافته مسئولین سابق دانشگاه برای مواقع 
حساس و بحرانی بوده است؟ یا دلیل دیگری برای 

این موضوع وجود دارد؟

شائبه سیاسی شدن این سمینار ، آنجایی قوت پیدا 
میکند که دبیر تشکل مربوطه در ابتدای سمیناری 
کامال علمی، بیانیه سیاسی می خواند و سمیناری را 
که هدف برگزاری آن ، پرداخنت به علم است را با 
اتفاقات سیاسی پیوند می زند. این جا مشخص می 
شود زمانی که افراد سیاست زده به عرصه برسند و 
کار را به دست گیرند ، همه چیز را فدای سیاست 
می کنند و سعی می کنند از هر موضوع کوچک 
یا بزرگی ، حیات خلوتی جهت تفکر سیاسی خود 

بسازند.

جالب تر از آن ، پوشش اخبار توسط کانالی وابسته 
به یکی از معاونت های دانشگاه است که آن  قدری 
که ارصار دارد نام تشکل مربوطه را در پیامهایش 
نام  نــدارد  متایل  ــدازه  ان هامن  به   ، کند  برجسته 
به  خبگزارِی  این  گویی  کند.  برجسته  را  دانشگاه 

اصطالح      بی طرف، موظف به تبلیغاِت جهت 
دهی شده، به نفعِ تشکل مربوطه است. کانالی که 
از هر برنامه نهایتا یک خب کار می کند در شب 
افتتاحیه این سمینار ، چیزی قریب به 10 خب کار 
میکند و چندین بار نام تشکل مربوطه را ذکر میکند، 
که اینها نشان از جهت گیری کانال مذکور دارد، هر 

چند ادمینهای آن، این مسئله را انکار کنند.

مسئله حارض این است که برگزاری چنین سمیناری 
دانشکده  اندرکاران  دست  متامی  مساعدت  با  که 
داروسازی برگزار شد ، نباید با اتفاقات سیاسی پیوند 
می خورد و باید کسانی بر کرسی رفیع علم تکیه 
می زدند که واقعا شایستگی چنین منصبی را داشته 
تعیین  سیاسی  گیریهای  که جهت  این  نه  باشند  
کننده باشد. به امید روزی که جایگاه واقعی علم به 

صاحبان اصلی اش برسد.

به  داروســازی  دانشکده  دانشجویان  از  پایان  در 
بابت  دانشکده  این  علمی«  »انجمن  خصوص 
زحامت فراوانی که در جهت برگزاری هر چه بهرت 
، قدردانی می کنیم و  این سمینار متحمل شدند 
فرابرسد که سیاسِت سیاست  امیدواریم که روزی 
زده ها از فضای علمی دانشگاه رخت بربندد تا به 

عدالت، هر چیزی در جای خودش قرار گیرد.

شفاف  پاسخگویِی  خواستار  مربوطه  مسئولین  از 
به سواالت مطرح شده جهت رفع شبهات هستیم 
بتوانند  دانشجویان   ، پاسخها  این  واسطه  به  تا 
دانشگاهشان را فضایی به دور از تعصبات سیاسی 
 « جهش   « نرشیه  کنند.  تحلیل  خــواری  ویژه  و 
از  ، آمادگی خود را جهت چاپ هر گونه جوابیه 

سمت مسئولین نسبت به این مسئله اعالم میدارد.



                            

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان

دوره انتشار: گاهنامه

شامره مجوز: ۸۳۰۸۰۳۰۳

زمینه انتشار: سیاسی ، اجتامعی ، صنفی ، ... 

مدیر مسئول : مرضیه الهیجان زاده

رسدبیر : احمد اسکندری

هئیت تحریریه: 

مرتضی خرسوی ، حبیب رمضانی

 محمدصابر قربانی

طراح : محمدصابر قربانی

شامره روابط عمومی: ۰۹۳۶۹۱۷۲۹۹۱

شناسنامه جهش

باشگاه مخاطباناز دانشگاه چه خب؟

اول  صفحه  مطلب   ، بخیر  وقت   ، سالم    

نرشیه قبلی ، منطقی و منصفانه بود. اولش 

با تیرتی که زده بودید فکر میکردم انتقادی 

باشه ولی بعد از خوندنش ، نظرم عوض شد.

از این بابت ازتون تشکر میکنم.

    سالم ، یه نقدی داشتم : اگه میشه طراحی 

نرشیتون رو عوض کنید.

   سالم خسته نباشید. به نظرم بیشرت از این 

که خبای کشوری برای ما مهم باشن ، خبای 

خبای  بیشرت  باید  پس  ترن.  مهم  خوزستان 

خوزستانو در نرشیه کار کنید.

    سالم کیفیت نرشیتون بهرت از قبل شده. 

عالیه.  واقعا   ، بدید  ادامه  طور  همین  اگر 

شامرتون  تا  دو  این  که  خوبیهایی  از  یکی 

داشته اینه که تعداد صفحاتش کمرت شده.

    معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت 

، دکرت فراهانی، در روز چهارشنبه 16 اسفند ، با 

مدیران مسئول نرشیات دانشگاه اهواز دیدار 

کرد و ضمن شنیدن مشکالت دانشجویان فعال 

از  بیشرتی  حامیت  داد  قول  حوزه،  این  در 

دانشجویان در این حوزه صورت گیرد.

دانشگاه  میزبانی  به   IPSS علمی  سمینار    

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، هفته گذشته 

به مدت سه روز برگزار شد.

به  میگیم  جانانه  نباشید  خسته  یه   : جهش 
 « مخصوصا  داروسازی،  دانشکده  دانشجویان 
انجمن علمی « که با تالش شبانه روزیشون، این 

همایش با این کیفیت برگزار شد.
البته بعضیا هم تمام تالششون رو کردن که این 

سمینارو مصادره کنن!!!

رسیدن  فرا  دانشجویان،  اسالمی  انجمن   

دانشجوی  مادران  متامی  به  را  مادر  روز 

مادران  متامی  به  همچنین  و  شاپوری  جندی 

دانشجوهای جندی شاپوری تبیک می گوید.

جهش : اگه تونستی فرق دو تا مادری که توی 
پیام نوشته شده رو بگی!!!

     امتحان علوم پایه رشته پزشکی و دندانپزشکی 

دانشجویان  انرتنی  پره  امتحان  همچنین  و 

پزشکی در روز پنج شنبه 17 اسفند برگزار شد.

خیابان  »دخرتان  موضوع  با  آزاد  تریبون    

انقالب« در روز سه شنبه 15 اسفند به میزبانی 

انجمن اسالمی دانشجویان برگزار شد. 

اولین کارگاه نویسندگی 

و فعالیت رسانه ای

به میزبانی انجمن 

اسالمی دانشجویان

با تدریس :

محمدرضا کردلو 

18 اسفند، دانشکده 

پرستاری و مامایی

تریبون آزاد با موضوع 

»دخرتان خیابان انقالب«

سه شنبه 15 اسفند

سلف دانشگاه

چپ نیوز
      وزیر کشور:

    اگر ورود زنان به ورزشگاه آزاد باشد، نیروهای پلیس 

امنیت شان را تامین می کنند / هی می گویند چرا باید یک 

خانم محرتم که به ورزشگاه رفته را به زندان ببند؛ این افراد 

به کالنرتی برده شده و در آنجا با آنها صحبت شد / در دیدار 

با مراجع، اصال بحث ورود زنان به ورزشگاه ها مطرح نشد.

      آیت الله نوری همدانی:
برخی تصور می کنند چون مردم به آنها رأی داده اند هرچه 

گفتند باید هامن باشد / رأی مردم چک سفید نیست؛ شام 

وعده دادید و عمل نکردید / خوشبختانه وزیر خارجه 

فرانسه از ایران مأیوس برگشت / رهب انقالب فرمودند 

بزودی در قدس مناز جامعت خواهیم خواند؛ ترامپ هم 

می خواهد سفارت را به قدس ببد؛ در جنگ خیب و خندق 

هم چنین برخوردی وجود داشت.

      روحانی:
برخی فکر می کنند سخنگوی مردم هستند و دولت رصفاً 

باید پاسخگو باشد / طبق قانون اساسی رئیس جمهور 

می تواند درباره قانون اساسی حرف بزند، سوال کند، تذکر 

دهد و توضیح بخواهد / اگر بناست کسی از طرف ملت 

سخنگو باشد، او رئیس جمهور است/ هر روز که انتخابات 

نیست؛ بعضی ها یادشان رفته انتخابات متام شده/ همه حق 

انتقاد دارند؛ تخریب به معنای نقد نیست / اگر بخشی از 

کشتی تخریب شود، همه با هم غرق می شویم.

      زیباکالم: 

جهانگیری نامزد مناسب اصالحات است. / من فکر می کنم 

که آقای جهانگیری نامزد مناسبی در انتخابات آینده برای 

را  ایشان  به هیچ وجه  من  لذا  است.  اصالح طلب  طیف 

متام شده تلقی منی کنم./ فاصله گرفنت جهانگیری از بدنه 

مدیریت دولت قطعاً به رضر روحانی است.

      نجفی ، شهردار تهران : 
کودکان اجراکننده مراسم گل افشانی در برج میالد زیر 9 

سال بودند، اما بهرت بود این مراسم انجام منی شد!

 منبع : خربگزاری انتخاب و بهار نیوز

به میدان مین نزدیک می شوید! 
 به این جایگاه که مین گذاری است نزدیک نشوید و چنانچه نزدیک شوید، با مین به هالکت خواهید رسید!

امام جمعه ایالم، حجت االسالم لطفی، در واکنش به عکس العمل مردم و رسانه ها :

“میدان مین”ی که باعث هالکت ملّت می شود 

به زعم نگارنده هامن فاصله بزرگی است که 

ممکن است بین مسئولین و مردم بوجود بیاید. 

اگر این فاصله حادث شود و در جهت بهبود این 

وضعیت تالش نشود، دیگر باید فاتحه ملت و این 

نظام مقدس را خواند.

سوال پیش می آید که چه چیز باعث این فاصله 

می شود؟ در جواب باید گفت هنگامی که مردم 

حس کنند فرِد مسئول در نظام جمهوری اسالمی، 

زندگی اش با دیگر اقشار مردم فرق دارد و دردش 

از جنس درد مردم نیست و دغدغه اش، دغدغه 

مردم نیست. پس مسلاّم مطالبات آن مسئول، نه 

تنها دردی از مردم را دوا منی کند بلکه درد هم 

می زاید و نتیجه اش این می شود که دیگر او را 

از جنس خود منی بینند و مورد اعتامد و امین 

خود منی دانند. کسی که وقتی به دیدار مردم 

می آید باید او را پشِت چهار-پنچ ردیف بادیگارد 

و اسکورت و خدم و حشم دید ، با این اوصاف آیا 

مردم به هدف انقالب شک منی کنند؟! به این فکر 

منی کنند که برای چه انقالب کردند؟! مگر برای 

عدالت نبود؟

امئه  به خصوص  روحانیون  مسئولین،  بین  در 

جمعه نقش پررنگ تری دارند که ممکن است 

سبک زندگی خود را به این ظواهر آراسته باشند. 

اگر می دانند که با این سبک زندگی چه رضبه ای 

به نظام و اسالم وارد می کنند که خائن هستند و 

رو به تباهی می روند، و اگر هم منی دانند ای کاش 

اطرافیان به آن ها بگویند که دشمنان این نظام از 

کوچک ترین سخنان و سکنات آن ها منی گذرند 

و منتظر کوچک ترین اشتباهی از آنان هستند تا 

آسامن و ریسامن را به هم ببافند و حکومت را 

محکوم کنند. 

حساسیت بر روی روحانیون مسئول به خصوص 

است،  بیشرت  ها  لطفی  همچون  جمعه  امئه 

چون آن ها مناینده های نظام و صد البته اسالم 

هستندکه خواسته یا ناخواسته با اشتباهات خود 

میتوانند آب در هاون دشمن بریزند و سوژه های خبِی نابی را دو دستی تقدیم 

آنها  کنند.

حجت االسالم لطفی های عزیز! قرار نیست شام راجع به هر مسئله ای اظهار نظر 

کنید، سعی کنید به درد مردم بخورید، فاصله خود را با مردم کم کنید، برای کم کردن 

فاصله،  با این که برداشنت نرده های مصلی مناز جمعه اقدامی مناسب است، اما کافی 

نیست، بیایید نرده های حائل بین زندگی خود و مردم را بردارید که از هر چیزی 

واجب تر است. این را درنظر داشته باشید اگر مردم به این باور برسند که از شام نه 

آبی گرم و  نه دردی دوا می شود، نسبت به اسالم و نظام دلرسد می شوند. آن قدری 

که خود کمر همت بر ریخنت رسمایه اجتامعی این نظام بسته اید، دشمِن چندین ساله 

این مرز و بوم کاری نتوانسته پیش ببد. نیاز به یادآورِی مِن نوعی نیست که شام 

مناینده اسالم و نظامید!

مگر منی شود یک روز رسکشی کنید از کسب و کار مردم و رکود اقتصادی را از نزدیک 

ببینید، بازار کساد و کارگر عیال واری که ۴-۵ ماه حقوق نگرفته است را ببینید؟ البته 

که می شود!

مگر منی شود )مانند امام جمعه تبیز( یک روز با جوانان به ورزشگاه بروید و از 

نزدیک به همراه آنان به متاشای فوتبال مناینده آن شهر بنشینید؟ البته که می شود!

مگر منی شود )مانند امام جمعه کرمانشاه( وقتی برای مردم مشکل بزرگی همچون 

سیل و زلزله پیش می آید، همراه آنان باشید و از دردشان بچشید و به سازندگی 

بپردازید و کمک به نوسازی کنید؟ البته که می شود!

مگر منی شود درب دفرت خود را به روی مردم باز کنید تا آنها به صورت مستقیم 

حرف دل خود را به شام بزنند و شام به حل مشکالت انها کمک کنید؟ البته که 

می شود!

مگر منی شود با اصحاب هرن بیشرت رفت و آمد کنید و از حال سینام و تئاتر و 

موسیقی کشور هم باخب باشید؟ البته که می شود!

لب کالم این است که نگذارید مردم حس کنند اشتباه انقالب کردند.

و در آخر خاطره ای از مرحوم روح الله نامداری را بازگو می کنم که خواندنش 

خالی از لطف نیست.

»با ماشین تویوتا وارد مقر شدند. راننده رسیع پیاده شد و آمد در را برای حاج 

آقا باز کرد. حاج آقا پیاده شد. بسیجی کم سن و سالی گلنگدن را کشید و اسلحه 

مسلح شده را سمت حاج آقا گرفت و گفت سوار شو. حاج آقا با بهت و ترس 

سوار شد. گفت در را هم ببند. در را بست. گفت حاال خودت در را بازکن و پیاده 

شو. حاج آقا که پیاده شد، گفت: »حاج آقا ما انقالب کردیم که دیگه کسی برای 

کسی در باز نکنه!«

مرتضی خرسوی
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