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تا  ست  همیشه انسان بر سر دو راهی انتخاب کردن است اصال خداوند قدرت انتخاب را به انسان ها داده ا

آن ها را آزمایش کنید اما ما سوالی که ما میخواهیم به آن بپردازیم این است که دشمن در یک انتخاب خوب 

بار  غ چه کمکی به ما میکند  ؟وقتی که اوضاع به نظر ما کمی پیچیده شده و فضا برای یک انتخاب خوب 

یی  آلود شده دشمن شناسی بهترین کمک را برای تشخیص یک انتخاب خوب میکند بدین صورت که هر جا

یی ؛  جا هر  ؛ هر کاندیدایی ؛هر اتفاقی را که دشمن حمایت میکند و از آن خوشحال است باطل است و از 

بق  طا م خوب  خاب  ت ن یک ا برای  پس  ست.  حق ا هر کاندیدایی؛هر اتفاقی خشمگین است بدانیم که آنجا 

دستورات دین )حدیث معروف امام صادق علیه السالم و بیانات امام و رهبری ( مخالف خواست دشمنانمان 

میعاد ”عمل میکنیم.                                                                                                     

یت و  ق ف مو با سالم خدمت شما دانشجویان و آرزوی 

یزان  عز شما برای  کسب قله های مرتفع علم ودانش 

ید  69در سال  ل تو تی،  م قاو م صاد  ت ق سال ا نی  ع ی

گان  خت با ن جا برای  یت  ل واشتغال وضمن عرض تس

که  طور  حادثه ی سیل درشمال غربی کشور .همان 

ست  اطالع دارید رفته رفته به انتخابات آینده ساز ریا

برای  ماه  یک  تراز  م جمهوری نزدیک میشویم و ک

ین  نده درا ما قی  با تشخیص کاندیدای اصلح فرصت 

راستا کمیته عالی انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان 

های از  مه  نا بر یی، فزا برای روشنگری وبصیرت ا

با  ظره  نا م شی و  ندی قبیل تریبون آزاد،کرسی آزاد ا

شور  حضور افراد از جریانات مختلف و سرشناس ک

همگی حضوری  برای شما درنظر گرفته تا انشاا.. 

یم  ش با پرشور برای رای دادن پای صندوق ها داشته 

شورای  بات اعضای  خا ت ت و همچنین این کمیته در ا

شهر منفعالنه عمل نخواهد کرد وجلساتی خصوصی 

کردن مشکالت  مطرح  برای  ها  با اکثریت کاندیدا

ین  با ا سخ  پا عمده ی شهرستان و جلسات پرسش و 

برای  سات  ل ج ین  توای ا ح م که  اعضا داشته باشد 

اطالع شما دانشجویان وعموم مردم ازطریق بردها و 

ند  ما ن فضای مجازی رسانه ای خواهد شدالبته ناگفته 

ثل  م گه ای  ی یی د ها مه  در کنار این برنامه ها,برنا

 مسابقه تیتر,اکران فیلم و.... خواهد بود.

 سخن سردبیر دشمن شناسی به زنگ انتخابات

عی  رهبر انقالب درجمعی از کار آفرینان :معنای واق

نا  کلمه ی اقتصاد مقاومتی در کار شما خالصه و مع

صال  یا ا که آ میشود.  حال به این معقوله میپردازیم 

ست  برده ا یش  اقتصاد مقاومتی کاری به پ

صاد  ت ق لم ا ع ؟آیا اقتصاد مقاومتی فقط به 

سوال اول  مربوط میشود؟! درباره جواب 

چرا  صال  یز ا ن یر! و  خ جواب داد  ید  با

که  یم  ه بد قت  خیر؟؟؟؟! باید ما نیز کمی به ایران و

بتواند خودش را جمع کند این کشور از اوایل انقالب 

مه  دچار جنگ هایی بسیاری بوده است که تااکنون ه

یا  نرم  ادامه دارد ولی در اشکال مختلف مثال جنگ 

لی  ی حم ت جنگ  با  تدا  ب که ا روانی یا جنگ سخت 

ثل  م یی  ها شروع شد و اکنون به جنگ با گروهک 

به  نی  داعش و ..... ادامه داردو همچنان جنگ روا

صورت پیشرفته بر علیه ایران و خرج کردن بودجه 

ای عظیم برای به خاک فکندن فرهنگسازی دولت و 

یش  ند چاره ا یز  ن خنثی کرد آن . ولی نیز مسواالن 

به  سوال دوم : سخ  پا باید باشند و به فکره مردم .و 

لم  ع سی  نا ش عه  م جا لم  ع صاد  ت ق لم ا ع یر از  غ

هم  با  مه  روانشناسی و مدیریت نیز مرتبط میشود ه

نه  شا صاد را ن ت ق ید ا در ارتباط است اول از همه با

حال  ست . مردم ا نگ  ف ت گیری کنیم ولی گلوله این 

چگونه به دیگر علوم مرتبط میشود این گلوله را باید 

شهر  یک  به صورت احتمالی یک فضای نمونه در 

به  یم).  ن ک خاب  ت ن چک ا کو هر  ش یک  بزرگ و

هم  نی  سا ین آ م ه به  چون  یم  گو طورمثال البته می

یم و  ن ک نخواهد بود.( نیاز های جامعه را بررسی می

سی  شنا عه  م جا احتیاجات کلی یک شهر که به علم 

عالیق  مرتبط میشود نیز باید در یک فضای نمونه 

قرار  افراد رو به صورت تکی مورد بحث 

کاال  دهیم و مثال انتظارات مردم از یک 

عمل  ین  که میخرند را پرس جو کنند ا

یریت  مد مرتبط به علم روانشاختی میشود. حال 

یم  آنجایی به درد میخورد که بتوانیم راهبردی بیاندیش

ها را  ته  س بیشتر این موضوعات و مشکالت و خوا

 در بگیرد . 

فرهنگ سازی ماشه یا چاشنی  شلیک است. فرهنگ 

سی و  شنا عه  م جا سی و  شنا سازی مرتبط به روان

قط  ف نه  ست  چیدن تدابیر میشود که مرتبط به همه ا

یر  ق ف مردم بلکه مسواالن و همه ی اقشار جامعه چه 

خالصه  چه ثروتمند چه دولتمرد چه مردم عادی. و 

سازی  فرهنگ  گر  همیشه مضرات هم باید گفت :ا

تش  به آ ختن و  ی یا ر به در صحیح باشد نتیجه اش 

محصوالت  فوذ  ن کشیدن برنج آمریکایی میشود. به 

که  ن ی نه ا ایرانی به داخل کشور های دشمن میشود .

مرز کشور را ببندیم نگذاریم جنس وارد کشور بشود 

کر  ف به  یم  ولی این را در نظر نگیریم که اگر میبند

ظر  ن کیفیت کاالی ایرانی باشیم یا مثال این را هم در 

بگیریم که باز کردن مرزباعث رقابت نیز خواهد شد 

ید  پرا یا  ثال آ م طور به  بین کاالی ایرانی وخارجی 

ایرانی با ماشین های هم قیمت خود در خارج رقابتی 

شد  دارد ؟!این مسائل باعث دلسردشدن مردم خواهد 

خود  ما از  خودروی  و یا آیا به طورمثال صنعت 

یع  جم ایده ای داشته است ؟!!چرا ما نباید ازخیل 

عداد  ت س ید ا با ن چرا  یم ؟ ن ک مهندسینمان استفاده 

که  یم  ش ندی یا ب ین  شناسی کنیم ؟چرا نباید به ا

شتن  ندا ثر  برا ما  های  عداد  ت س لی از ا خی

یک  ظام  ن مدیریت دارد حرام میشود ؟چرا مسواالن 

فرا  گوش  بری  درصد به حرف های مقام معظم ره

جوش  خود نمیدهند؟یا چرا دانشجویان را به صورت 

موزی  کارآ برای  و کارآموز به شرکت های بزرگ 

چرا  و استفاده ی علم آنها فرستاده و استفاده نمیشوند؟

یدا  پ قا  ت لی ار نباید دانشگاه های ما از تئوری به عم

ته  ی ل ما فر قط  ف هی  شگا نکند ؟چرا پژوهش های دان

ئوری اش در  ت لم  ع شجو از  ید دان با ن است ؟چرا 

تدا  ب چرا از ا ند ؟ ک ن فاده  ت ساخت مواد و وسایل اس

فاده از  درس در نمره خالصه شده است جنبه ی است

چرا  یا  ندارد  هومی  ف م یچ  علم برای دانش آموز ه

ید  گو ب دانش آموز باید علم را چیزی بیهوده بداند که 

کار و پول در علم را نباید جستووجو کنی واقعا چرا 

 ؟؟ 

 مکانیک  2سجاد میرعباسی , دانشجوی ترم 

 چاشنی اقتصاد مقاومتی“,فرهنگ”

بزرگترین اشتباه های؛ زندگی مواظب باش 

 مرتکب نشی!!!:

 خوشبختی به قیمت بدبختی دیگران

 نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست

 ترس از ریسک کردن برای پیروزی

 محدود دیدن

اهداف درست خود را قربانی افکار بیهوده دیگران 

 کردن

 فکر کردن به محدودیت ها قبل از اقدام به عمل

 باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر

 باور داشتن به شانس

 ندیدن عواقب وپیامد ها

 در اندیشه گذشته بودن

 سطحی نگری

 خنده فراموش نشه.

 آرامش انتخابات شرط انتخاب اصلح
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 نادان ,بنده شهوت خویش است.                               

 امام علی)ع(

عمل مداوم و کم,همراه با یقین, برتر است از عمل بسیار,بدون یقین.                                      

امام                                                                              

برای اینکه در انتخابات یک انتخاب خوب 

صورت بپذیرد باید فضای جامعه یک فضای 

آرام و بدون از هیجانات کاذب باشد.اگر  جو 

انتخابات با آرامش همراه باشد مردم در تشخیص 

اصلح دچار تردید نخواهند شد .پس می توان  

اینگونه نتیجه گرفت آن دسته از کاندیدایی که با 

بگم بگم و یا کاندیدایی که همه چیز را تقصیر 

دولت های قبل می دانند به دنبال این هستند تا 

جو انتخابات را تبدیل به فضایی متشنج و دو 

قطبی کنند و اصوالً این افراد یک انتخاب خوب 

“ابراهیم جعفری”نیستند.             

 اینها ممنوع است

یدای       ند کا نام  درحالی که قبل از شروع ثبت 

فرادی از  ریاست جمهوری صحبت از حضور ا

قای  کابینه آقای روحانی امثال وزیرامورخارجه آ

شت در  هدا ب ظریف یا قاضی زاده هاشمی وزیر 

انتخابات برای دفاع از عملکرد دولت تدبیر وامید 

یا نهایتا عبوراز دولت بود ولی با ثبت نام نزدیک 

عاون اول  م نی  ع ی هور  جم یس  ترین فرد به ری

ایشان به معنای  یقین به ضعف رییس جمهور از 

پشتیبانی کارنامه اش یعنی عملکرد چهار ساله ی 

فراد  برای حضور آن ا که  لی را  ی خود  و دال

تخمین زده شد مسرت بخشید و این حضور را در 

یس  ی هر حالتی به معنای تحقیر و قبول ضعف ر

به  که  ند  ن یدا جمهور دانست، آن ها خود خوب م

هور  دلیل بی تدبیری در  این چهارساله رییس جم

لت را  نتواند در میدان مناظرات پاسخ منتقدان دو

به  فرد  ین  تر یک  نزد بدهد لذا از حضور حتی 

تالش  رییس جمهور برای ماندن در میدان رقابت 

گیری  ن جها شد و  با ین  غیراز ا گر  میکنند و ا

کاندیدای پشتیبانی نباشد که خود نشان از قبول بی 

مار  ش به  نی  حا سن رو یر ح ق ح ت یری و  ب تد

نه  شا عمل ن میرود ,در هر حالتی که بنگریم این 

 ی تحقیر مضاعف اقای روحانی هست.

کرد  ل عم بات  خا ت ن لت در ا بزرگترین رقیب دو

قای  پوچ آ های  اوست اگر به شعارها و وعده 
 روحانی مثل رفع مشکالت

بل و     ق بات  خا ت ن اقتصادی طی صدروز در ا
کرد  ل عم همچنین نگاهی اجمالی به صحبت ها و 
تش  ل عمر دو خره  رییس جمهور در صدروزه آ
سهام  یل  ب ق یی از  ها بیندازیم میبینیم باز برنامه 
که  تی  ل نوان دو ع به  خود  عدالت و نشان دادن 
یه  ج تو تر  بد مه  ه ته و از  ف جلوی جنگ را گر
کرار  ت برای  دروغ های چهارسال پیشش و حال 
عقب  لی  فریب مردم ار هیچ  شعار و اقدام وعم

 نمیکشد.

 

 حقارت آخر

 ماتم کده شهداد و مهناز

داستان شهداد و مهناز یک منظومه عاشقانه در منطقه بلوچستان است که خیلی از مردم دم از واقعی بودن 
یده  این منظومه میزنند,یک روز شهداد به همراهی أمری برای شکار به جایی میروند و شهداد پرنده ای د
تا  یرود  م تی  ق شهداد و و تیری به سمت پرنده پرتاب میکند و از قرار مهناز هم آنجا برای شکار آمده و 
سر  بر  ناز  ه م شهداد و  ین  ب شکار خود را جمع کند مهناز را بر سر شکار خود میبیند و در انجا بحثی 
هر  که  شکار بلند میشود و بعد از آنکه اثبات میشود شکار مال شهداد است مهناز شهداد را به مسابقه ای 
که  شهداد  ساله برای انتخاب شوهرش برگزار میکند دعوت میکند و شهداد هم قبول میکند تا شرکت کند ,
شکست  ناز را  بعد از این جریان دلباخته جسارت و زیبایی مهناز گشته بود در مسابقه شرکت کرده و مه
لی  ی خ ین ازدواج   شهداد از ا شاری زن اول  ند, ن میدهد و بر حسب قول مهناز آن دو باهم ازدواج میک
ین  یی او از ا ناراحت گشته و مویه و گالیه هایی میکند و زندگیش با غصه میگذرد که کنیزش برای رها

له  حال درخواست چاره ای از وی ی ح با  شاری  میشود و او میگوید که شهداد را بر مهناز زهر کن, کنیز 
خت  ت نار  ک تا  ند و و  ک ی م لود  گری یک شب لنگ و کفش های أمری را دزدیده و کفش هایش را گل آ
ندازد  استراحتگاهی شهداد و مهناز با کفش های گل آلود قدم بر میدارد و لنگ أمری را هم بر سر تخت می
کرده و  شک  ناز  ه م بر  ند  ی ب ی م حال را  ین  و سپس میرود, بعد از چندی که شهداد به خانه می آید و ا
لوچ از  ب تی در  خشمگین میشود و مهنازرا با تازیانه میزند و مهناز ادعای بی گناهی میکند, شهداد بر سن
گر  ست و ا بات ا مهناز میخواهد که اگر بی گناه است از اتشی عبور کند که اگر عبور کرد بی گناهیش اث
لم از  سا نتوانست عبور کند که بر گناهش سوخته است و مهناز قبول میکند, مهناز از آتش عبور میکند و 

با آن بیرون می آید و پاکیش بر همگان پیدا میشود شهداد  هد و  خوا ی در این حال مهناز از شهداد طالق م
حالی نادم و پشیمان اورا طالق میدهد و بعد از گرفتن طالق مهناز درخواست ازدواج با أمری را میکند و 
خود  گام  ن ه ضاوت زود  کردار و ق که از  با او ازدواج میکند تا فقط و فقط شهداد را آزار دهد, شهداد 
مه  ه پشیمان وسرگردان میشود و وقتی عشوه های أمری و مهناز را میبیند به جنون و دیوانگی میرسد و 
ند و  ک ی م یم  ل س ین ت کس را مهناز میبیند و در آخر در کنار شاری با صدای مهناز مهناز جان به جان آفر

 شاری وقتی میبیند شهداد میمیرد خودش هم جان میدهد.

شهداد و  قش احساس  ن یدی(  سع قای  فر)ا ن و اما در این تئاتر که یک کار حرفه ای و دونقشی بود یک 
نم  خا ناز) همچنین یک نفر نقش غرور و تعصب شهداد)اقای درازهی( و همچنین یک نفر نقش احساس مه
قای  مری)ا برجسته(و یک نفر نقش غرور مهناز)خانم دال(و همچنین یک نفر نقش شخصیت پخ و خنگی أ
فر  ن یک  شاری و  حملی(و یک نفر نقش سیاست و زرنگی أمری)اقای باران زهی(و یک نفر نقش خود 
قای  نده)ا ن گردا یوان  یک د نقش کنیز را بازی میکند که ابتدا با یک دیوان که بحث میکنند آغاز میشود و 
من  ها دا نم  دامنی(آنرا میگرداند شروع میشود و سپس به بازی عملی ان داستان میرسد و با راویگری)خا
سیب  افشان و بیابانی( ادامه میابد و همچنین با بازی دیگر بازیگران همراه میشود .که پیامی تخت عنوان آ

 های تصمیم در لحظه و قضاوت با تعصب و.....را دارد.

 جنید باران زهی



 شب ها زود بخواب

 صبح ها زودتر بیدارشو...

 نرمش کن،بدو و کم غذا بخور.

 هر چند وقت یه بار نقاشی بکش.

 در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن

 بستنی قیفی بخور

 به ترم پایینی ها سالم کن

از جمله های خوبی که توی کتاب هاهست یادداشت 

 بردار.

 به دوستای قدیمیت تلفن بزن

 نماز بخون ؛دعا کن

 به برگ درختا و صدای دریا دقت کن

 مزار شهدا برو،ساحل برو

 بسم هللا الرحمن الرحیم بگو

 یک تسبیح داشته باش

خالصه زندگی کن... زندگی کردن با شادی هزینه 

 ای نداره 

 شرافت,نزد خدای سبحان به خوبی اعمال است, نه به خوبی گفتار.

امام علی                                                                              

 )ع(

 

فاضلی در مجلسی که افراد زیادی در آن حضور 

داشتند،یک اسکناس رااز جیبش در آورد 

وپرسید:چه کسی مایل است این اسکناس را داشته 

باشد؟دست همه حاضرین باال رفت! سخنران 

گفت:بسیارخوب؛سپس اسکناس را مچاله کرد 

وپرسید؟چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را 

داشته باشد؟وباز هم همه دست های حاضرین 

باالرفت؛ این بار مرد اسوناس مچاله شده را به 

زمین زد ولگد مال کرد با کفش خود آن را روی 

زمین کشید بعد اسکناس را برداشت 

وپرسید:خوب،حاالچه کسی حاضر است صاحب 

این اسکناس شود؟ودوباره دست همه باال رفت. 

سخنران ادامه داد:با این همه بالهایی که من سر 

اسکناس در آوردم از ارزش اسکناس چیزی کم 

نشد وهمه شما خواهان آن هستید.و ادامه داد: در 

زندگی واقعی هم همین طور است ،ما در بسیاری 

از موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکالتی 

که روبرو می شویم خم میشویم،مچاله میشویم،خاک 

آلود میشویم واحساس میکنیم که دیکر پشیزی 

ارزش نداریم،ولی این گونه نیست و صرف نظر 

از این که چه بالهایی سرنان آمده است هرگز 

ارزش خودرا از دست نمیدهیم وهنوز هم برای 

 افرادی که دوستمان دارند،آدم با ارزشی هستیم.

 یک داستان جالب

1 2 
 به هنگام خوشی ,خداشناس باش تا خدا به هنگام سختی تورا بشناسد.

پیامبر                                                                                     

 اعظم)ص(

3630***6966 

فت  ظا ن سالم. لطفا پیگیری کنید تا بیان خوابگاه رو 

نوروزی  فرای  سا های م کاری  ب خرا کنند،فکرکنم 

 باشه...

صال  بل ا ق پاره خشت: الحمداا... امسال خالف سال 

ید  ن خو مسافر نوروزی نداشتیم اگه مصاحبه رو هم ب

به  شاا...  هم ان فت  ظا ن حث  ب متوجه خواهید شد و 

 گوش مسِوولین میرسه

3650***9153 

قط  مرسی از بچه های بوفه که شبانه روزی هستن،ف

یوه  م ند  ن کاش ایام امتحاناتم همینطورباشه و لطف ک

سشون  حوا هم بیارن ولی یه توصیه واسشون دارم 

 باشه به درساشون لطمه نخوره

 پاره خشت: به  خودشون حضوری هم میتونی بگی

3650***0105 

میشه در مورد انتقالی ومهمانی یکم توضیح بدید آخه 

 روالش خیلی پیچیده هست!!!

یم در  ظر دار ن صوص در  ین خ شت:در ا پاره خ

ته  ش به دا ح نشریات بعد با مدیر امور آموزشی مصا

 باشیم

3655***2360 

یام اون  م من  هم  تی  ق تم ،و س وقتی اون میاد من نی

به  مش  ید ند نوز  ه ترم  ین  نیست...استادمو میگم ا

 خدا...

 پاره خشت: داخل دانشگاه ما زیادعجیب نیست

3601***6161 

نه  یه دو پم  شا فی  کا هوا بس ناجوانمردانه گرمه , 

 کارتخون نداره...

اوهه چه شعری گفتم... راستی شب شعرم چهارشنبه 

 ها ساعت هفته

طالعت  پاره خشت: هنوز کو تا گرما... ممنون از ا

 بابت شب شعر

3650***9300 

چیزی  موشی,  میگم شما سوییتتون مورچه داره؟یا 

یر  گ موش  تا  ن چ داره؟ مسوالن خوابگاه لطف کنند 

قط ف گاه  ب خوا کل  تو  یدم  ن ش له  2بیارن ،من  ت تا 

 موشه....!!!

 پاره خشت: !!!پیگیری میشه...

3655***9301 

یه ساله دارم پیام میدم که تو خابگاه باشگاه بدنسازیو 

 راه بندازن ولی کو گوش شنوا؟

فزوده  پاره خشت: حاال یه سری امکانات ورزشی ا

هم  تر  فزوده  شده ا شده و به گفته منبع معتبر قرار 

 بشه

3651***5069 

باتوجه به زمان نماز ،مسئولین جوری برنامه ریزی 

 کنند که برنامه ها با نماز تداخل پیدا نکنه. ممنون

 پاره خشت:انشا...

3663***2392 

یر  ی غ ت یل  ل که د ید  ن ک گیری  ی ببخشیدا ولی میشه پ

کار  خوب  دکترپهلوانی چی بود،ایشون داشتن خیلی 

 میکردن وبچه هاهم ازش راضی بودن!

عت اداری در  سا خرین  که آ ن ی ثل ا م پاره خشت:

شون  26آخرین روز از سال یعنی  حکم ای ند  ف س ا

یان و  شجو خورده و زمانی بوده که هیچ یک از دان

شگاه حضور  خل دان ین دا ل سو حتی هیچ یک از م

یم و  پرس نداشتند باشه انشاا.... سعی میکنیم دلیلشو ب

 داخل نشریه ذکر کنیم

3651***9663 

با  با همه میان میگن عملکرد دولت بد بوده به جهنم ،

بات داره  خا ت ن عینک بزنید این پروژه هایی که دم ا

سه  ست وا خدا سه رضای  افتتاح میشه رو ببینید،وا

 رای جمع کردن که نیست...

سه  گن وا ی م هم  لت  عدا پاره خشت:اره تازه سهام 

محض رضای خداست!!! شاید وعده های دروغشون 

 هم همینطوره

3635***9966 

عا  ق نم وا ک ی م من همیشه صدای دانشجو رو مطالعه 

طلب  یا دانشجوهای ما بنظرم خیلی سطحی نگر و دن

هم  شدند از پیام هاشون معلومه و متاسفانه مسِوولین 

با  ند  جاه طلب  و بعضی هاشون خیلی بدرفتار میکن

 دانشجوها,انگار نه انگار ما نباشیم اونها هم نیستن

 پاره خشت:!!!

3659***5601 

سه  ل به کی بگم واال ما کارگاه داریم هنوز حتی یه ج

کشه  ی م ن لت  خجا هم تا االن تشکیل نشده این استاد 

 خداییش ,

به  تو  تاد س پاره خشت: اسم درس کارگاهیت و اسم ا

 ما بفرست ممنون میشیم

3630***6166 

لوغه و  ش طور  میگما مسجد چرا فقط نماز ظهر این

ین  ل سوو نماز مغرب خلوت؟؟؟ خب ااکثر اساتید و م

هم  تا مسجد  تی  ف سا خونشون داخل دانشگاهه و م

 نداره ولی ....

 پاره خشت:برای ماهم سواله؟؟؟

 پیام های ارسالی به ربات صدای دانشجو :

  .سالم

کردن  حمل  ت مرارت  هااااا  بعداز ریاضت کشیدن 

یم  52 هاااا پیش از یرس م ساعت توراه بودن بلخره 

حت  نی ورا ک حت  سترا حظه ی ا خوابگاه تا چند ل

نه  ی ب ن بد  سرتوبه بالین بگزاری ولی چشمت روز 

  !گوش شیتون کر ان شاوهللا

نصففف شففب مففیففرسففیففم وهففی بففگففرد کففه 

  .کلیداستراحتگاهمون نیست که نیست

که درب  مد هی بابااینوربرواونوربرو بلخره یکی او

 .رو بففففففففففففففففازکففففففففففففففففنففففففففففففففففه

گی  بلخره چشممون به تخت خواب افتاد دوباره خست

جه  تو م تازه  بی  خوا ب که  مدی  مد.او ها بیادمون او

یم  میشی اسپیلیت خراب شد عه ماکه سالم تحویل داد

 پفففففففففففففس چفففففففففففففی شفففففففففففففد؟

موش  نی  ی ب ی م که  تو ناامیدچشمت میوفته به بالشتوپت

 .زده رفففففففففففففففففففففففتففففففففففففففففففففففه

این همه اتفاق روطی یه ساعت کشف کردی وای به 

  ترم.  حال کل ایام این

  اخه این چه وضعشه؟

*** 

 ب رشته ی برق توجه بیشتری شود

 صدای دانشجو

 آیا می دانید:مروارید درون سکه ذوب میشود.

آیا می دانید:یک قطره آب دارای ده میلیارد اتم 

 است.

آیا می دانید:تنهاحیوانی که نمیتواند شنا کند شتر 

 است.

 آیا می دانید:روباه همه چیز را خاکستری می بیند.

آیا می دانید: هشتاد درصد موجودات دنیارا 

 حشرات تشکیل داده اند.

آیا می دانید:دارکوب ها قادرند بیست بار درثانیه 

 به تنه درخت ضربه بزنند.

آیا می دانید:گربه قادر نیست مزه شیرین را 

 تشخیص دهد.

آیا می دانید:یک گرم سم کبری میتواند صدوپنجاه 

 نفر را بکشد.

آیا می دانید:حس چشایی نوعی پروانه بزرگ 

 سیزده هزار بار دقیق تر از انسان است.

آیا می دانید:هر چشم مگس دارای ده هزار عدسی 

 است.

آیا می دانید:جمعیت میمون های هند بالغ بر پنجاه 

 میلیون است.

آیا می دانید:اکثر افراد درکمتر از هفت دقیقه 

 خوابشان می برد.

آیا می دانید:ناهید، دومین سیاره نزدیک به 

 خورشید است.

 ۶۵آیا می دانید:با یک مداد میتوان خطی به طول 

 کیلومتر کشید.

آیا می دانید:تنها موجودی که میتواند به پشت 

 بخوابد.انسان است؟

آیا می دانید:مورچه ها میتوانند بیست برابر 

 وزنشان بار حمل کنند.

آیا می دانید:مقاومت موش صحرایی در برابر بی 

 آبی بیشتر از شتر است.

آیا می دانید:زرافه میتواند گوش خود را با زبان 

 اینچی خود تمیز کند. ۰۲

آیا می دانید:باد به تنهایی هیچ صدایی ندارد مگر 

 اینکه به شیئی برخورد کند.

 آیا می دانید:گوزن ها عاشق موز هستند.

 آیا می دانید

های  سوژه  شما دوستان عزیز میتوانید 

به  گرام  ل ت یق  طر خبری خود را یا از 

و یمما از  24353335500شممممماره 

با  طریق ربات تلگرامی صدای دانشجو 

 آیدی زیر ارسال فرمائید.

@haghighatmagbot 

 پند های پاره خشتی



بول 5 ق تون از  ف هد تون؟ خود لی از  . معرفی اجما
 کردن این پست؟تعریفتون از مدیر اموردانشجویی؟

ین  66ساعد هستم گروه زبان انگلیسی،از سال  در ا
با  یت را  615655دانشگاه هستم وتقری ل سعو ین م ا

 قبول کردم.

غز  م تعریف امور دانشجوی،دانشجویی که ما داریم 
هش  ب خوراک  قدر  ن ی جامعه هست و این مغز باید ا
شته  داده بشه که بتونه بهترین پروسه رو برای ما دا
که  باشه,لذا باید دانشجوی ما امکانات بگیره درحدی 

 توانمون هست رو بهشون خدمات بدیم،

شور  ند,ک ک ن کار  دانشجو اگر یک دقیقه تعلل بکند و
 یکسال عقب می ماند.

یان رو 2 شجو هی دان فا حال ر ضر  حا . وضعیت 
 چطور ارزیابی میکنید؟

یت  ف ی ک ما از  عریف  ت با آمدن آقای دکتر نصیری 
بل از  ق تغییر کرد ,شاید مثال توی خوابگاه امکانات 
صیری  قای ن که آ یدی  ما خوب بوده ولی با اون د
بوده  داشتند متفاوت بوده,آقای نصیری نظرشون این 
دانشجوی ما باید حداقالت رو دریافت کنه)مثال یعنی 
فضففای ورزشففی داخففل خففوابففگففاه بففایففد داشففتففه 
باشه,اطراف خوابگاهش درست باشه,اون وسیله ای 
شجو  که ایاب وذهاب دانشجو هست باید در شأن دان
شجو را  حرف دان باشه و... (,ما نظرمون اینه باید 
یاد  شنید وبهش اعتماد کرد،نظرات دانشجوها وقتی م
کار  ما  شه  ی م طبیعتا با خودش برکت داره وباعث 
ماه  کنیم وسیستم با کیفیت میشه,چیزی که تو این چند

تر  ف خل د من دا بود  عی  ق مو  53هم اتفاق افتاد,یه 
یس  سرو فاوت) ت م کارهای  برای  تم  ش جعه دا مرا
ها,المپ ها,فضای ورزشی,موکت,خیلی خیلی زیاد( 
ته  ش گذ هه  ما االن یا خودم تعجب میکنم که در یک 

کردم  یف  ل ک ت چون  فقط وفقط شوزای صنفی آمدن 
لش  ق حدا لی  شده و بهشون،نمیگم مساعل کامل رفع 
تر  ه ب ما  کرد  اینه وقتی ما مساعل را شنیدیم کمک 

 شویم.

ها 0 . بعضا شمارو تا نیمه های شب،داخل خوابگاه 
یه  قدر  ن ی شما ا مشاهده میکنیم،چه دلیلی باعث شده 
یا  خوابگاه ها سر بزنید؟حتی خارج از وقت اداری؟آ
این کار رو تابه حال مثمرثمر دونستین؟ این سرزدن 

 ها حتما نتیجه داشته خداروشکر,

نم  ی ب ب که  شه  با کار  که اوج  بنده وقتی میام اونجا 
نی,آب  تی,آب رسا ف ظا ن همکارای من هوای سیستم 
شخصا  جوش وامثال اینهارا داشتند یا نه ,من خودم 

 میام که قضاوت سالمی داشته باشم از این مباحث

. شایعه ای که وجود داره،گفته میشه برای ترم بعد 9
به  ند و  ن ک ،دانشجوها باید خوابگاه بهشت رو تخلیه 
مه ی  نا بر ند، شو قل  ت ن م شهر  خوابگاه های داخل 
جا  ن خدا او ید  م به ا یه؟  چ گاه  ب خوا دانشگاه برای 
ها  سال  خواهیم ماند و معموال این گمانه زنی ها از 

که  ن ی خوش ا خبر  ما آب 63قبل هست,و  درصد 
شیرین اونجاراوصل خواهیم کرد,جلسه ای که با بین 
لی از  ی خ که  تن  ف یر پذ خداروشکر  یم  ت ش الملل دا
کارهای مارو انجام بدن ورییس دانشگاه شدیدا پیگیر 

 هست که این کارها انجام بشه

. مشکلی که سال قبل برای تعطیالت وجود داشت, 1
برخی  ها,  شجو با دان اینکه بدون هماهنگی مناسب 
نوروزی  نان  ما ه م به  ند  جاره داد گاه رو ا ب خوا
شدن  گم  حتی  شدن و  ومشکالتی از قبیل جابه جا 
مه  نا بر وسایل دانشجویان شد ؟آیا امسال هم همچنین 

 ای هست؟

جاره  هی ا گا ب خوا یچ  طبق دستور رییس دانشگاه ه
 داده نمیشود.

گاه 9 ب خوا سب درون  نا م عه  ل طا م لن  سا بود ن  .
 ودانشگاه؟ 

ما فضای محدود داریم,امکان موجودمون رو تقویت 
ید  جد گاه  ب خوا هشت و ب گاه  ب می کنیم ,انشاهللا خوا
شاهللا  ما ان شود, خواهران به میز مطالعه تجهیز می 
تر  ع ی سر یم  ن تو ب سی رو  ند ه م شکده  سلفمون ودان
می  تر  باز ما  ضای  یم ف ن ک ندازی  قع راه ا دروا
می  ها  ن ی شودوفضای مطالعاتی ما خیلی بیشتر از ا

 شود.

شه؟ 0 با خراب  نه  تو ی م قت  ندو . آسانسور برای چ
ند  دانشجویان نسبت به این مورد خیلی اعتراض دار

 و همچنین آب سرد کن ها؟

که  ست  البته آسانسور مربوط به دفتر فنی دانشگاه ا
که  ند  بود این عزیزان هم به طور جد دنباله گیر آن 
ین  ب شده و دور یل  کم ت آخرین کار های اداری آن 
به مشکل  هایی جهت اطمینان تهیه شده که با توجه 

 فنی آسانسور حتماً بعد از عید آماده خواهد شد

چرا در 6 .اینترنت درون خوابگاه ها مشکل دارد و 
 الین ها مودم وصل نمیکنید؟!

دوستان ما در مرکز فناوری اطالعات اقدام به خرید 
یام رو  به ا تجهیزاتی کردند که نیروی کار با توجه 

قاو  ت ید ار ع به انتهای سال نبوده و قرارست بعد از 
 یابد.

ما احتماالً از نظر آئین نامه ای مجاز به نصب وای 
 فای در مکان های مطالعه و... نیستیم.

های 6 لی   it. آیا حاضرین برای خودتون از صند
 استفاده کنید, خیلی خراب هستن صندلی ها؟

 ITتا بحال توجه نکرده ام به مشکالت صندلی های 
، إن شاو هللا با کمک نیروهای دانشجویی مشکالت 

  صندلی ها رفع خواهد شد

. وضعیت خوابگاه خواهران چطور هست و در 53
 آینده چگونه خواهد بود؟

که  یم  گو ب هم  خوب است در مورد خوابگاه بهشت 
طقه ن م گاه  ۸معاونت دانشجویی دانشگاه های  ب خوا

 بهشت بهترین خوابگاه کشور است.

ها 55 شجو یه دان ید  ه خوا ی م .آخرین پیامی رو که 
 برسونید؟

یم  قد صمیمانه از دانشجویان ارشد وساکنین خوابگاه 
یرات(  م ع برای جابجایی و کمترشدن فضا )به دلیل ت
هففمففکففاریشففون وکففمففک کففردن خففواهففران بففرای 
باب  نم . در ک ی م شکر  مستقرشدن درون خوابگاه ت
شد  چرایی زمان تعمیرات اینکه چرا تابستان انجان ن
یان  پا به دلیل بسته شدن سقف مال صندوق رفاه در 
یان  سال جاری بود ما با توجه به اینکه اکثر دانشجو

یک 51از  ند و  بر ی اسفند به خانه هایشان تشریف م
گاه را  ماهی برای تعطیالت فرصت بود،تعمیر خواب
بالفاصله شروع کردیم خواهران برای مدت کوتاهی 

با 1در هر اتاق  دانشجو مستقر میشود و همچنین ما 
کاری  هم هی  تا کو مدت  برای  قط  ف دانشگاه آزاد 
هم  شگاه آزاد یان دان شجو ضر دان حا داشتیم و حال 
ما  هدف  نا  ع خوابگاه های مارا تخلیه کردند و مطم
شد و از  با ی م ها  گاه  ب خوا هی  فا سطح ر ارتقای 
های  گاه  ب خوا شدن در  قر  ت س بت م با هران  خوا
نه  ما ی صم نی  ما بازه ی ز ین  ل جدیدوتحمل کردن 

 تشکردارم

**گزارش تصویری از عملکرد امور دانشجویی در 
یک  رابطه با اکثر مسائل ذکر شده ، در آینده ای نزد

می  گرا ل ت نال  کا و در  @haghighatmagدر 

 شماره بعدی نشریه ، مشاهده فرمائید.

 حسود همیشه غمگین است.                      9 0

 امام علی )ع(

 آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است.

امام                                              

نواب  حمد حسین  م ید  س ید  شه قل از  ن به 

در منطقه  ۳۰ای که در سال  )روحانی وارسته

یک بودم،  یده  بار  بوسنی به شهادت رسید(شن

یاد  بود ز تعریفش را از برادرم که همرزم او 

لت  حا گوش دادم؛  یش را  نوارها ر یکی از 

  عجیبی داشت.

می کر  ف یی  از آنچه  نوا بود؛  تر  با ی کردم ز

ملکوتی داشت؛ بعد از آن همیشه در حجره به 

به ل ط گر  ی مراه د گوش  ه یش را  نوارها ها 

  کردیم. می

ند،  بود بسیاری از دوستان مجذوب صدای او 

دعای کمیل و توسل او مسیر زندگی خیلی از 

  افراد را عوض کرد.

شب بود که به همراه چند نفر از دوستان دور 

تورجی  ید  شه هم نشسته بودیم، دعای توسل 

حال  کس در  هر  بود،  خش  پ زاده در حال 

شدم و در را  خودش بود، صدای در آمد بلند 

می  گرا باز کردم، در نهایت تعجب دیدم استاد 

شت در  لی پ م جوادی آ یت هللا  ما حضرت آ

  است؛ با خوشحالی گفتم بفرمایید.

ند و وارد  کرد ایشان هم در نهایت ادب قبول 

به شدند، البته قبالً هم به حجره شان  ها و طل های

  زدند. سر می

تاد در  س یم، ا کرد موش  خا سریع ضبط را 

  ای از اتاق نشستند، بعد گفتند : گوشه

  اگر مشکلی نیست ضبط را روشن کنید.

حال  تی او در  صدای سوزناک و نوای ملکو

  پخش بود.

  استاد پرسیدند: اسم ایشان چیست؟

 گفتم : محمد رضا تورجی زاده 

شان )در  استاد پس از کمی مکث فرمودند : ای

  عشق خدا( سوخته است.

یا  گردان  نده  ما فر شده.  ید  شه گفتم : ایشان 

  زهرا )سالم هللا علیها( هم بوده.

ته  خ سو استاد ادامه داد: ایشان قبل از شهادت 

 بوده.

 شهید سوخته در راه خدا
 کالم آیت هللا جوادی آملی در خصوص شهید تورجی زاده

 خبری در راه هست...

یان در  هدو م این فیلم به کارگردانی محمدحسین 
یادی از  خارات ز ت ف ته ا س توان مدت کوتاه اکران 
لم جشنواره  جمله برنده سیمرغ بلورین بهترین فی
خود  به  فجر، بهترین فیلم از نگاه تماشگران رو 
کران  اختصاص بده و همچنین از زمان ثبت نام  ا
یادی را  های ز شگاه  عداد دان ت دانشگاهی ،نظر 
 بففرای اکففران بففه خففودجففلففب کففرده اسففت.

سال  های  ترور به  لم  ی ف ین  ضوع ا  5093مو
نی صدر  ب واتفاقات در دوران ریاست جمهوری 
لذت  لم  ی ف برمیگرده امیدواریم که از تماشای این 

 ببرید.

 ده سال رویارویی با دزدان دریایی

 
بیش از ده سال است که ماهیگیران ایرانی درگیر 

این پدیده شده اند واز آنجا که استان سیستان 
درصد صید کشور را به 00وبلوچستان بیش از 

خود اختصاص داده و رتبه دوم صید در اقیانوس 
هند را داراست، ماهیگیران این استان بیش از همه 

با این دغدغه روبرو هستند، موضوعی که به 
وضوح در صحبت های مدیرکل شیالت سیستان 
وبلوچستان به آن اشاره شده است که می گوید: 

شناورچابهار وکنارک به  10تاکنون  60ازسال 
 وسیله دزدان دریایی سومالی به سرقت رفته اند.

ماهیگیران این استان بارها قربانی دزدی 
وگروگان گیری های دریایی شده اند اما این دزدی 
ها واسارت ها همه به جزیکی به صورت مقطعی 

پایان یافته است، هرچند مالکان این لنج ها مبالغ 
 زیادی را متضرر شده اند.

روزاست که ادامه  933آنچه اخیرا و بیش از 
دارشده، اسارت دو لنج به نام های سراج وجابر 

به هنگام ماهیگیری در آب  69فروردین  9در
های نزدیک سومالی است که در پی این اتفاق 

صیاد اسیر دزدان دریایی شدند. چندی بعد لنج 03
جابر با هر مشقتی که بود فرار کرد اما شناور 

خدمه از آن زمان 23ناخداجمال الدین دهواری با 
 تاکنون در اسارت دزدان است.

براساس آخرین خبرها هشت نفراز صیادان براثر 
شکنجه های دزدان جان باخته وچهار نفر دیگر 

نیز موفق به فرار شده اند اما همچنان هشت 
 نفردیگر در چنگال دزدان اسیر اند. 

 
 حزب اللهی و نیروی انقالب شخص پرست نیست!حق پرست است

 حق را در شخص نباید دید، معیار حق خود حق است 
 اگر معیار سینه چاکی برای اشخاص باشد هیچ فرقی

 با دفاع قومی و قبیله ای احزاب سیاسی  از  هم حزبی هایشان نیست.
 امام خمیمی)ره(: 

کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد، غلط می  

توانی قبول نداشته باشی.  که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی   

 اکران فیلم ماجرای نیمروز بزودی

مصاحبه اختصاصی با جناب آقای ساعد 

 مدیرامور دانشجویی


