* شرم ده از شهید مدافع حرم »شرهریرد
امرو ی« با اومدن پیکر پاک ایشون به
اتشگاه ،حال ما تغییر پیدا کرر یشرب
وست به گفت» :به قول استا آریا تراا
شهدا قبل از ای که شهید بشن صد بار قبل
تر ،ر مبارزه با تفسشون شهید شردن «
راهشون پای ده

خودتان را برای ادامهی مبابار ی
با استکاار آماد کنید
رهار معظم انقالب -دیدار دانشجویان
سال 49

مچکرررررریم!
* تشکر از مسئولی که به من اشاره کرر
و گفت :شما که همهجا هستیرن مر ر
گفت  :جای خالی شما رو پر کر ی

دوشنبه01خرداد32/59شعبان/0321شماره/71قیمت:رایگان


خصوصی سازی آموزش و پرورش؛
دامن زدن به فاصلهی طبقاتی

*تشکر از استا ی که تظ و قاتون گرایری
رو ر گروه خو ش آور  ،اما ای قدر برهرش
فشار آور ن که مجبور شد ک ار بکشه

*تشکر از مسئولی که ر مور ای تررترت
گفت :همی ه که هست!

* تشکر از سالن مطالعرهی ترداشرترهی
خوابگاه حکمت
* تشکر از تمای دهی مجلسی که اتشگاه
اومد و باعث شد چ د روز غرااهرامرون
ورچین اشته باشه!
*تشکر از سرویسهایی که پولی شد و
اعتراضی که سر برتیاور
* تشکر و خدا قوت به آقای مجتهدی و
آقای حسی ی راتر ردگران آمربرو ترس
اتشگاه؛ که مسئولیتپایری رو ر حر
اتشجو تمام کر تد ،اجرتان با خدا
*تشکر از یک مسئول محک مرعراوترت
آموزشی که ما تو سه شمراره ر مرور
کارای ایشون قصه توشتی ؛ اما ککشرون
ه تگزید!

*تشکر از تاکتیکهای مسئولیرن بررای
پاسکاری اتشجویان!
* تشکر و خدا قوت به مسئولی که ظهرر
و شب با اتشجرو سرروکرار اره ،امرا
همیشه لبخ د بر لباتش هست بررخری
اوقات ه ط ز رو ته مایهی حرفراشرون
میک ن تا این لبخ د بر لبان ما ه تقرش
بب ده یا مه ایشون به گرفرترن»:مرن
مشکالت اتشگاه رو بره برا سرریهرا
گفت اما پاسخی تیومد که هیچ ،بیشرترر
باهام کج افتا ن من ه ساله ایر رجرا
تبعیدم «و از اون به بعد لبخ دِ تلخِ ایرن
بیعدالتی ،ر خاطر من موتد

*تشکر از مهماتسرای قش گمون که براش
چ د صد میلیون تومن خرج شد!
*تشکر از بچههایی که ر م اظره  61آذر
ست و جیغ و هورا میز ن و براشون حرف
مه تبو !

* تشکر از جلسههای پرمحتوای مروز و
کیک سازمان مرکزی

*تشکر از بچههای شورای ص فی که برا
خوتدن متن تقا اته تشریهی ما ،عصباتی
شدن؛ اما موجب شد خیلی با ه رفریر
شی و بعدش بهمون گفتن :مسئرولریرن
حتی ما رو میپیچوتن

*تشکر از ستاور های سال  49اتشرگراه
حکی سبزواری !!

* تشکر ویاه از همایش کریرچره کره از
مسئولین برای مسئولین بو و ست آخر
ه سه مر م کوی گلستان گ شد!
* تشکر از تمام خوات دگان تشرریره » و
کلمه حرف حساب«مخصوصا اتترظرامرات

میتوان بهصراحت گفت یکی از اهداف انقالب امام روحاهلل حمایت از قشر سازمان مرکزی و اتشکده ا بیات کره از
مستضعف بود.یکی از سرمایههای این انقالب همین اقشار محروم هستند که طرفداران پروپا قرص تشریه هست د توجه

حکومتبرایآنانتشکیلشدهاستاماچهشدهاستکهدرعمرکوتاهیکهاز شما واقعا به ما اترژی میدا
انقالب گذشته از همه جهت به این قشر فشار وارد میشود و میشود قشر * تشکر از مسئولی که ه وز و ساعرت از

آسیبپذیر؟ از این فشارها میتوان به خصوصیسازی آموزشوپرورش یا همان پخش تشریه تگاشته بو  ،زتگ ز فرترر
غیردولتیکردنمدارساشارهکرد.
اتجمن و مشکل ساخترمراتری یرکری از
آورندکهدولتپولنداردخرجتحصیلرابدهدیامیگویند خوابگاهها رو حل کر


دلیلوبرهانمی
کیفیت آموزشی این مدارس باالتر است .پاسخ این است که اوالً وظیفه دولت * تشکر از رات ده سرویس شهرک به خاطر
حمایتازاقشارمحروماست؛اماوقتیازاینوظیفهسربازمیزندچهانتظاریاز خوش برخور بو تشون
بخشخصوصیمیرودکهحمایتشانکند.

*تشکر از تکرارهایی که تباید توسط برخی
تواندنسلهایبعدی


توجهیبهآنمی

دوماینکهپرورشمقولهمهمیستوبی
راازتربیتوپرورشیکهدرمدارسصورتمیگیردمحرومکند.خصوصاًکه

اکثرمدارسماآموزشمحوروبدترازآنکنکورمحورندوبااینالیحهمقوله
مهم پرورش بیشازپیش مغفول میماند .همچنین تخصص نیروهایی که در
آموزشوپرورشومدارسغیردولتیهستنددراینالیحهموردتوجهواقعنشده

است .اساساً »با این الیحه عدالت آموزشی« زیر سؤال میرود .محرومان به
کدامین گناه باید از امکانات کشور بینصیب بمانند .رسیدیم بهجایی که
مانرابهرخسرمایهانقالبمیکشیم؟!


سرمایه

اتشجویان تکرار میشد ،اما شد
*تشکر از سرپرست خوابگاه بهار کره ر
جواب اعتراض ما به خرابی تلویزیون گفت
کار خو توته! بابا گاز تز ه بو یمش که!
* تشکر و خدا قوت به افرا اتومراسریرون،
خط و توزیع غاا ،که همیشه با خرو مرون
میگفتی  :چطور تو این گرما طاقت میارن

* تشکر از مسئولی که تمیااره از تجهیزات
بااین وجوداینالیحه هفتهگذشتهبا بیشترینآراءدر مجلستصویبشد که سوله و آزمایشگاهها اسرترفرا ه کر ریر

میتوانتشدیداختالفاتطبقاتیرایکیازنتایجآندانستکهاینشکافهای حواستون باشه خمس تعل میگیره ها!

طبقاتیفساداخالقیبهدنبالدارد ازقبیلایجادتکبردرقشرثروتمندوذلت * تشکر از آیین یدار تجدید توروزی که با
پذیریدرقشرمستضعف.
این کارها تفهمیدیدم چره کرمرکری بره
اتشگاه و اتشجو شد!
البتهرابطهمیانتعلیموتربیتواقتصادامریواضحاستومسئلهموردبحث
ایناستزمانیکهدولتدرتنگناهایاجراییقرارمیگیرداولویترابهکدام و در آخر تشکر از تو دانشجوویوک و

مطلب میدهد؟ اما نکته قابلتوجه این است که تعلیم و تربیت یک خدمت گاهک اوقات الزم بود ،صواات در
عمومیست که لیبرالترین سیستمها آموزشوپرورش را به بخش خصوصی نیوما و فکر ردیم هرچوک بووو وو

داد حق ون ...
اندکاریکهمالیبرالترازلیبرالهاانجامدادیم!


واگذارنکرده

مسئول محترم! واقعا باید غااها  033تومن افزایش قریرمرت
اشته باشن؟ و با همون کیفیت قبلی؟ واقعا این اتصافه؟ حتما
با این حرف من وباره از فر ا جلوی سلف ب ر می زتین که“:
اتشجو! آیا می اتید قیمت تمام شده ی غاا برای هر ترفرر
 0333تومان است؟“ که ما ه بگی  :واااااای خداروشکر کره
ما هزار تومن میدی
آخر ترم شد من تفهمیدم چرا مسئولین فکرر مریرکر رن
افزایش کیفیت غاا یع ی ورچین اضافه کر ن!!!
ر خوابگاه بهار فقط تعدا محدو ی از بلوک ها را مروکرت
جدید اتداخته اتد لطفا پیگیری ک ید که بقیه بلوک هرا هر
برخور ار شوتد ،واقعا موکت ها خراب است
<<کاش موکتای بهار ه جزء کوراکسیون اتاق مسئولرش
بو  ،ای طوری هر سال عوض میشد!
مسئول محترم!!! خریدن یه تِی با یه جارو برا هر واحرد ترو
خوابگاه بهار هزی ه چ داتی تداره تو یرکری از واحردهرای
خوابگاه بهار بعد از شستن آشپزخوته و تداشتن یه تری بررا
خشک کر ن فاجعه به بار آور سُر خور سرش شکاف خور
تا لب مرگ رفت
ر خوابگاه بهار کسی سُر خور ه و مسئولیتش متوجه خو ِ
شخص می باشد که بلد تیست قش گ سُر بخور که بالیری
به سرش تیاید و جوری سُر بخور که فضایی مفرح بسراز !
یگر به تدابیر شا ی ساز مسئولین خر ه تگیرید لطفا!
اتشگاه قیقاً ر کجای این کشور په اور قرار گرفرتره کره
ایراتسل توش آتتن تمیده؟ یک ماهه با این بی آتتری اریر
سر میک ی ؛ پیگیری ک ین لطفن
میگ تأکید ک ین استا ها از برگههای کوئیز قل بهعر روان
چک تویس استفا ه ک ن!!!! آخه حیفه اینهمه برگه سفید!
خواهشا تلویزیونهای خوابگاه را به گیرتدههای یرجریرترال
مجهز ک ید باتشکر
ک ترل تلویزیون رو ه از ما ریغ کر ن! چه برسره بره
گیرتده یجیتال!
این چ وضعشه خوابگاه شقای فقط صب تت اره اون وقتا
ه که ما کالسی آخر شبا ه که اغوته رسیدگی ک ین
رباره ی تت هموتطور که مسئول مربوطه جرواب ا ن:
همی ه که هست! ولی رایزتی کر ی که ساعت کرالرسرا رو
تغییر بدن!
رقص برگزار میک ن بعد میگن جشن اتشجویی! ایرن قردر
م زلت اتشجو رو پایین تیارید با اتشجو تاریخ این مملکرت
رق خور
سالم خسته تباشید سیست های سایت بسیار بسیار افتضاحه
و اغوته به جای صرف هزی ههای بیمور فکری به حرال
سیست های اتشگاه ک ید با تشکر
ما وباره ک گره می خوای  ،آقا ما لمون سا
بگی ؟

میخوا به کی

ایشاا با پیگیری های مجداته (!) کتر حدا تیا و ثربرت
این روز ر تقوی هرسال از این عش و حا اری !
پول و یعه های ورو ی های  46اتشجویان شباته چی شد؟
سرپرست شب و روز اعالم میکر حساب باز ک ید پول و یعه

تو هفتهی خوابگاهها ،مسئولین تمیخوان یه تگاهری بره
خرابیهای خوابگاه ب دازن؟ اقل برای عکس و گرزارش
کار ه که شده یه سری بزتید
از گذشته تا حال...
رو به شما برمیگر وته لطفا پیگیری ک ید هروقت پیام مری
هاپولی شد ا اش!
ی پیگیری تمیک ید
اتشگاه با چهارتا تشکل سیاسی ،هیچ تشریه ی سریراسری
خوبی توی این اتشگاه پخش تمیک ره پریرگریرر اخربرار
شهرستان سبزوار و استان خراسان رضوی تمیتوتی بشریر
تت که خرابه!
وست عزیز! اخبار استان که مه تیست ،ای که اآلن چه
بالیی اره سر امپروران شهرستان میا و شیر گاوشون رو
تو جوب خالی میک ن ،تمای ده های ملت که چ دی پیش برا
طبقی از شعارهای بهبو معیشتی روستاییان وار مرجرلرس
شدتد و اآلن خو شون رو ز ن به تش یدن ای ا که ابردا و
اصال مه تیست ،مه ای ه که بتوتی عکس فِ ل ا ن ی رو
چجور چاپ ک ی که تتوتن تعلیقت ک ن پیش ها من به شما
ای ه که بیشتر توجه ک ی
سالم خسته تباشین این اتش آموزا برای براز یرد چریره
اتشگاه ما میان؟ ذه رو خیلی رگیر کر ه
برا یدن تاثیرات تدبیر و امید
اون از اون سیست فوق پیشرفته اتتخاب واحردشرون کره
همیشه ی خدا سر اتتخاب واحد خراب بو ای از اآلن کره
هی میگن تخلف اتتخاب واحد اری ،چارت کره ترداریر ،
سیست که ارور تدا  ،آخه از کجا بفهم که پیش تریرازشرو
پاس تکر م! واییییی خداااااااا

تگران تباش! اومدن عکس گرفتن ،خیالت تخت!
اختتامیه جش واره حرکت چ دتوع پایرایی ا ن مروز و
سه توع میوه خشک و کاکائو به اضافه ی لیوان وظررف
یه بار مصرف بعد توبت برتامه ما که میشه میگن آقرای
کتر ستور ا ن فقط یه تروع پرایررایری تروبررترامره
هابدین ای قربون این آقای کتر بش که فقرط بررای
اتشجو ها قاتون میااره
مثل ای که شما ه وز پیام اتتخابات  49رو رک تکر ی

مسئولین خواهشا اس جش واره علمی حرکت رو عروض
ک ن باارن جش واره موسیقی حرکت آخه توی هرتقرطره
هر از اتشگاه که بو ی صدای موسیقی شون به گروش
میرسید و تاخو آگاه به“حرکت“ ر میومدیر اوتر چره
حرکاتی !
با عرض سالم وخسته تباشید خدمت شما به جای ایرن
همه مپ و روش ایی اضافی جلوی مهماتسرا ،یه وتاش
رو جای چمن ورزشی بزتید که شبا بشه اوتجرا رفرت و
استفا ه کر مم ون
خوابگاه بهار تیاز شدیدی به س پاشی اره واحرد هرا
سوسک و حشرات زیا ی اره حتی به اتاق هرا و اخرل
وسایل ه رسیدن شرایط خیلی بد شده واقعا س پاشری
رستی اتجام تدا ن فصل امتحاتاس از ترس سروسرک
وحشرات موذی استراحت از ما گرفته شده ایرن وضرع
اتشگاه تیست واقعا!!!

وزیر محترم! ما شما رو به قدم زتی و هوا خوری ر خیابران
ک ار زمین فوتبال عوت میک ی ! قدومتان روی چش همره
ماها بیایید و از آسفالت آتجا لات ببرید م کاریکاتورترون
گرم

از اول ترم قول دادم به شما
ترمی که بُدَم ،ترمکی سربههوا
قول دادم که نویسم گاهی
شعری؛ غزلی؛ حرف حسابی؛ رازی
از سر شوق گرفتم قلمم را بر دست
تا نویسم دو سه خط ،کز جهت گرمیه دست
قلمم به کاغذ نرسیده گرم شد
آن دو چشمان خمارم ،نه که دست
دیده بربستم و آن دم که گشودم آن را
رفت از یادم آنهمه هول و وال
ترمکی بیش نبودم به خدا
ترمکی هم که دگر حال و صفایی دارد
اینک که دگر آمدهام برون ز آن حال و هوا
گفتم که هماینک بکنم وعده وفا
اما چه کنم شد به من این لحظه خطاب
این نسخه شده نسخهی پایانی دو کلمه حرف حساب

سالم خسته تباشین اگه میخواید از تز یک آهن رو لرمرس
ک ین ،اگه بچههای شیمی میخوان طع شیرین زتگ آهرن
رو تجربه کن ،خیلی راحته! فقط کافیه از آبسرر کرنهرای
اتشکده ف ی و برق (سمت اساتید) اسرترفرا ه کر رن!! آب
آشامیدتی با اتواع طع های مختلف شیمیایی بشتابید!!

»تشریه و کلمه حرف حساب«  » /اتشگاه حکی سبزواری«

تیگا این جای کفشای وزیره موتده بو رو خریرابروترای
م تهی به سر ر برای همین اوتا رو ه آسفرالرت کرر ن
چون جای کفش هاشون سمت خوابگاهها تبو  ،اوترجرا رو
آسفالت تکر ن یگه!
اتجم ای علمی که همیشه یا بستن یا محل صحبت افررا
خاصن! تمیدوت با چی میخوان جش واره حررکرت بررگرزار
ک ن جالب ای جاست توی جش واره یهو همه شون ستاور
میارن!
ما خوابگاه اتدیشه یه تلویزیون اری که قرفرل کرو کرش
روش ه این و ترمه اری شبکه  9تگاه میکر ریر حرتری
برتامههاشو حفظ کر ی ته فوتبالی ته اخباری لطفا مسئولین
رسیدگی ک ن

یگه اری زیا ی حرف میزتی! شیطوتی ک ی برجام رو
اجرا میک ما!

صاحب امتیاز :اتجمن اسالمی اتشجویان عدالتخواه (آرمان)
مدیر مسئول و سر بیر :مه تیست! مه تمام عزیزاتی بو تد که ر
این چ د شماره -از  11تا  -78ما را یاری کر تد؛ چه با توشتن
مطلب ،چه با ایده و فکر و اتتقا و تظر و پخش و چه با خواتدن
تشریه
»اولین فریضه اتشجویی ،آرمانخواهیست«
آی ده از آنِ توست! تالش کن!

