کسکنیها مظلومانه

من میخواهم غالب یا بیش از غالب بدنهد ی داهشدودویدی
کشور ،موموع ای متعهن و دارای مسئولدیدن هسدبدن بد
آرمانهای داهشوویی باشنن.
یکی از این آرمانها مسئل علم اسن.
دومی عنالنخواهی اسن.
و آرمان سومی آزاد اهنیشی و آزادیخواهی اسن.
رهبر معظم اهقالب – 31288/2831

جان دادند
برداشت اول

سه شنبه بود  ،خبری خواندم و شوکه شدم.
 8مقن که در حال الیروب قناتم

در

کسکن سبزوار بودند به دلمیمل فمرو

اعالم فراخوان
ثبتنام در بیست و
پنجمین جشنواره
دانشجوی نمونه

لحظهای خشکم زد! مردهاند یا زنده؟! اگرر ارا

به گزارش روابط عمومی دانشراه ،امامی

شب خارج نشوند چه؟! اصالً مرررر وفر ر ره

دانشجویان واجد شرایط می اوانند در

الیروبی همچن ن قناای با مرد است؟!

روزهای اول اا ب ستم آبان ماه  ۵۹نسبت به

سواالت در ذهنم رژه میرفتند ودلشوره داشتم.

ثبت نام در این دوره از جشنواره اقدام کنند.

برداشت دوم

ریختن دیواره قنات ،زیمر آواری در
سهشنبه4آبان39/5931محرم/5491شماره/39قیمت:رایگان


عیق 1/1متری ازسطح زمین ،مدفمون
شدند .وضعیت حیمات آنمان همنموز

عدالت هدف است

مشخص نیست.

سه روز از این حادثه گذشت ،سکوت خبری در

دانشجویان میاوانند با ورود به سایت

این سه روز ،حتی اجرازه نرداد صردای ایرن

 Nemooneh.saorg.irو مطالعه

مظلومان و شرح بالیی که به سر خرودشران و

آی ن نامه مربوطه ،در این جشنواره شرکت

خانواده شان آمده از دهانه ایرن قرنرات 061

کنند.

متری ب رون ب اید!

اراقاء انر زه فعال تهای علمی و فرهنری
در م ان ایشان ،اروی فرهن

علمآموزی و

پژوهشگری ،اشویق دانشجویان به
پرورش همزمان ابعاد متعدد شخص تشان
در حوزه آموزش ،پژوهش ،فرهنری و
اخالقی و ...از جمله اهداف این جشنواره
است.

تمدید مهلت ثبت نام
در بیستمین دوره
ازدواج دانشجویی
دانشراه ان متقاضی جرررت ثربرتنرام در
ب ستم ن دوره ازدواج دانشجویی میاوانند ارا
ااریخ  0۱آبران برا مرراجرعره بره سرایرت
 ezdevaj.nahad.irنسبت به ثربرتنرام
اقدام کنند.

قویترین دانشجوی
سبزوار (علمدار)
به مناسبت هفته تربیت بدنی ،ننینی ی
ورزش ،دننشگاه حکیم سبزونری دست بیه
برگزنری مسابقات قیییتیرنی دننشینیی
سبزونر (مردنن آهنی ) زد.
نن مسابقه با نام »عل دنر« در دو مرحیلیه
تست (چهارشنبه) و فینال در روز ج یهیه
 03مهر ماه به پانان رسید.
در نن مسابقات که به میزبانی ،دننشیگیاه
حکیم سبزونری برگزنر شد:
مح د آذر پارسا دننشنیی دننشگاه حکیم
سبزونری با کسب مقام قهرمانی ،عینیینن
قینترن دننشنیی سبزونر رن بدست آورد.

خط ب جمعه هم ارج ح داد در نماز عبرادی و
دانشگاه که در مسیر رشد و توسعه باشد ،دانشگاه که در مسیر پیشرفت باشد؛ نمیم شمود بمه
دانشگاه آمد وبه بهانه علم و دانش ،برای رشد و پیشرفت ،دانشجو بود و زندگ کرد ول صحبت
از آرمانخواه نکرد ،صحبت از آزاد اندیش نکرد ،صحبت ازعدالت نکرد .مگر م شود؟...

سیاس

ای ن ه ته به جا یِ پ رداخت نِ برره

موضوعِ بی ک ایتی مسئول نِ شررررسرتران در
مدریت این بحران ،به موضوع مرررمِ! ارعردد
شرکای جنسی ارامپ ،بپردازد.

چون که» :عدالت هدف است و رشد و توسعه مقدمهی عدالت«

باالخره با آوردن امکانات ح اری و دسرتررراه

اصالً برای هیین است که م گوییم ” بایست برطبق حق عیل کرد ،و حق هرچیز و هرکس را به او

پمپاژ آب از شررهای همجوار ( فاصلهشران از

داد“

سبزوار فقط چند ساعت بود ،نره چرنرد روز!

تعریف عدالت.

رسالت رسانههای محلی سبزوار برای پر رنر

و حاال هیین که در یک جامعه ،دریک اجتیاع  ،دریک شهری ،هر چیزی را در سر جای خمود
قرار دادی ،بر طبق حق عیل کردی و حق هر چیز و هرکس را به او دادی و گمرفمتم  ،قمد

در

عرصهی عدالتاجتیاع گذاشتهای.
وهم اکنون در دانشگاهیم؛ دانشگاه که دریک ”نظا اسالم “ سالیان سال است که در خود یک
عدهای دانشجو جای داده است و م دهد و خواهد داد” .نظا اسالم “ ای که فوریترین همدف
تشکیلش ،استقرار عدالت اجتیاع و قسط است.

” چرا نمی خواه د ب رم د ،حل این مشکرل برا
برگزاری جلسه مدیریت بحرانی که یک عده برا
کت و شلوار ااو کش ده در آن حضور یرابرنرد و
م وه و ش رینی م ل کنند ،م سر ن ست“.
” جناب نماینده ،نامه فوریِ درخواستِ کمک از

وروزی که سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور م شود مسئهی عدالت .و این دانشجوی دانشگماه
اگر چه خود

کردن نقش مسئول ن شرری آغاز شد.

برخاسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد ،به عدالت اجتیاع و پر کمردن

شکافهای طبقات به چشم یک آرزوی بزرگ و ب بدیل نگاه م کند.

استاندار ،باید همان ساعت اول ه زده میشد ،نره
امروز که سه روز از حادثه گذشته است“.
” سوال اینجاست ،اگر یکی از افرراد خرانرواده

 .و اگر عدالت – عدالت واقع و ملیوس و

هم ن مسئول ن محترم در قنات بود ،به هم رن

نه فقط سخن گفتن از عدالت – آرزو و آرمان و هدف برنامه ریزی هاست ،پس باید هر پدیمدهی

شکل برخورد میکردند؟! جان آنها جان است،

ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سوال قرارگیرد.

جانِ مردمِ مستضعف بادمجان است؟!“

این انگیزه واحساس دانشجو م شود مبارک با ارز

مسابقهی رفاه میان مسئوالن ،ب اعتنای به گستر

شکاف طبقات درذهن وعیل برنامه ریزان،

ثروت های سربرآورده دردستان که تاچندی پیش ته بودند ،هزینه کردن اموال عمیمومم

و ذهنم پر از سواالت بی جواب بود !!!...
برداشت سوم

در

اقدا های بدون اولویت ،و به طریق اول درکارهای صرفا تشریفات  ،میدان دادن به عناصری کمه

روز ششم است که خبردار شدم جسد هر پرنر

زرنگ و پرروئ آنان هیهی گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان م گشاید ،وخالصه پدیده بسیار

ن ر را یافتند (ن ر پنجم برای نجات برادرش در

خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسان که آمادگ دارند آن را هزینهی کسب قدرت سیاسم

روز اول به قنات رفت و دیرر برنرشت.

کنند .و البته با تکیه بر آن قدرت سیاس اضعاف آنچه را که هزینه کردهاند گرد م آورند.
اینها وامثال آن نقطه های استفها برانگیزیست که هرجوان معتقد به عدل اسالم ذهمن ودل
خود را به آن متوجه م یابد وازکسان که مظنون به چنین تخلفات شناخته م شمونمد پماسم
م طلبد .وهیچنین درکنارآن ازدولت ومجلس ودستگاه قضای عیلکرد قاطعانه برای ریشه کمن
کردن این فسادها مطالبه م کند.

رسانهها ا تر زدند  :با وحدت ،هیدل و پوشیدن
لباس رز مسولین ،قفل قنات کسکمن
باز شد !
و من همچنان خ ره به اصویرر ایرن اجسراد،
کسی چه میداند ،شاید اگر اجرر رزات زودارر

سخنران رهبری)//4/41( ، )4///78( ، )17/11/71( :

میرس د ...

از غذاخوری میالد تا رستوران پردیسان
صحبتهای متناقض برنی ساخت رستیرنن ،منهز با پیل بیتنل ال

دنشتم نخبار دننشگاه حکیم سبزونری رن میخینندم که به
نن میضیع رسیدم:
»رستیرنن پردنسان با نرنئه خدمات جدند و متنییع بیه
زودی در دننشگاه حکیم سبزونری نفتتاح م،شید.
مهاون دننشنین ،دننشگاه گفت :رستیرنن پردنسیان بیا
نرنئه خدمات جدند و متنیع جهت رفیاه حیال نعییای
هیات عل  ،دننشنینان تیحیالیییکت تیکی یییلی ،و
دننشنینان کارشناس ،متقاض ،به زودی در دننشیگیاه
حکیم سبزونری نفتتاح م ،شید.
دکتر علیرضا ننتظاری در گفتگی بیا رونبیع عی ییمی،
دننشگاه با نشاره به نننکیه ریرح نرتیقیای ویینخییری
پردنسان به رستیرنن ،منهز و مدرن جهت نرنئه خدمیات
با کیفیت باال نز سال  49به هیات رئیسه دننشگیاه نرنئیه
شد نفزود :خیشبختانه و با مساعدت خیب ،که مدنرنیت
دننشگاه نسبت به نن ررح دنشت ع لیات نجیرننی ،آن
در تابستان  49آواز شد و هم نکنین در مرنحل پیانیانی،
خید م،باشد.
مهاون دننشنین ،دننشگاه با عنینن نن مهم کیه ریر
بیست روز آننده نن رستیرنن نفتتاح خینهد شد تالرنح
کرد :رستیرنن پردنسان با زنربنای حدود  933مترمربی
با ررفیت پینرنن ،لحظهنی  033نفر و جیهیت نرننیه
خدمات و وینهای باکیفیت و متنیع در ضیلی شیرقی،
ساخت ان مهاونت دننشنین ،دننشگاه حکیم سیبیزونری
به بهره بردنری م ،رسد«.
خب آقانان رئیس دننشگاه و مهاون دننشنیینی ،و هیر

مسئیل محترم دنگری که به فکر تامی وینن ،مالرفی،
خیدتان هستید .بنده چند سینل نز حییرتان دنشتم:
ش ا در وقت ندنری وین سفارش م،دهید؟ نا م،گینرنید
در زمان بازگشت به منزل؟ نصکً مگر زمان ،که وینی بیا
کیفیت سلف و ساندونچهای خیشمزه تیرنیا هسیتینید
کس ،م،تینند لب به وینی دنگری بزند؟ م کیه دلیم
رنض ،ن ،شید نز وینی عال ِ،سلف بگیرم...
نا نز ه ه نن ها بگیرنم ...م،تیننم بپرسم نالن با نفتیتیاح
نک رستیرنن ت ام مشککت دننشگاه ما حل م،شید؟
در دننشگاه ،که دننشنینان ،هستند کیه بیرنی رزرو
وینی سلف هم مشکل مال ،دنرند کنای نن رستییرنن
به آنها سید م،رساند؟
آقانان محترم مسئیل! بیاند نک ذره برنی نک بیار هیم
که شده به دننشنی فکر کنید ...شاند ننننیری میتییجیه
شیند که بانید بیرنی رفیاه حیال دننشینی چهکار کیرد...
کیفیت وینی سلف دننشگاه ما هر سال پانی تر م،آند و
به ه ان میزنن پیل وین هر سال باالتر م،رود!!!؟
دننشنی باند پیل ب ،کفانت ،ش ا مسئیالن رن بپردنزد؟ نا
شاند ش ا هم مثل دولت که م،گیند ما باند دستی یان
رن به سیی مردم درنز کنیم! دستتان رن به سیی دننشنیی
درنز کردهنند؟ ناد فیلم شبهای برره نفتادم...
کییون (نز باال برره)  :پیل زور وَده!!!
مسئیلی ِ دننشگاهِ پرحاشیهِ حکیم سبزونری؛ م،شید بیه
جای فکر به مکان ،برنی عکس نندنخت به دننشنیهیای
دننشگاه خیدتان فکر کنید؟؟
مطـمئـنم مـسئولیـنی کـه بـرای
خودشان رسـتوران مجهز و مجزا
افتتاح میکنند آن هم به اسم
رستورانی برای دانشجویان و کـارکنان
و مسئولین! ،کـه من و تـوی دانـشجو
هیـچ وقـت پـولمان نمیرسد از آن
خرید کنیم  ...خیـلی زود هم اطراف آن
رستوران نوساز آسفـالت میشود و
فضای سـبز ساخته خواهد شد...
بعد هنوز ”من و تـو“ از کویر جلوی
فنی به کالس میرویم!!!

صدای شما دانشجوهای حکیم در ” صدای دانشجو“
اگر تمایل ندارید که شمارهتان درج گردد ،در آخر پیام ذکر کنید.
شماره پیامک04609540090 :

این مسابقه قویارین مردان خ لی باحال بود  ...مطمئنم یه روزی
شعر یادت نره و ب رمای د شام و خ لی مسابقه های دیره هم برای
اراقا سطح علمی دانشراه برگزار میکن د1۵0۹...010۹( !...
ک ت غذاها روز به روز داره م اد پای ن ار ،پس کجاست نظرارت
و رس دگی به غذای سلف؛ م خواید دانشجواون رو دچار نرقر
معده کن د .لط ا دکتر انتظاری یا هر مسئول مرابرط دیررره ای
رس دگی کنه 1۵00...۵60۱( !...
مثل هم شه در زمان انتخاب واحد ،س ستم دانشراه با ن رت کرار
میکرد اگر م شه یه دوگانه سوز دست دوم در حد نو از سرایرت
دیوار خریداری کن د شاید اینجوری س ستم انتخاب واحرد زمران
ب شتری برای پاسخرویی به دانشجویان سالم باشره( !...شرمراره
چاپ نشود
دو کلمه حرف حساب :دانشجوها به درجه ای از عرفان رسیدند که برای مشکالت
راهکار هم ارائه میدن  !...سپاس دانشجو!

سالم .پس فروشراه چی شد؟ فکر کنم قرار بود یک جای دیرره
فروشراه داشته باش م ،نه اینکه کالً نباشه ..لط ا به فکر دانشجو
باش د1۵0۵...266۱( .
دو کلمه حرف حساب :بابا فروشگاه میخوای چیکار؟ تنت سالم باشه ...

شن ده بودیم که سبزوار با مشکل قطعی آب روبرو شده ها! اما نه
اا این حد که یه روز کامل دانشکده علوم انسانی یا همون ادب ات
بدون آب باشه1۵0۹...۵6۹0( .
دو کلمه حرف حساب :آقا آب هست ولی کم است !...

اکانت مون شد  6گ ولی بازهم باید همه ازاو اااق ب ای م داخل
سالن واحد ،اا شاید قطع نشه1۵02...۹6۱6( ...
دو کلمه حرف حساب :ولی شیش گیگه ها! شیش گیگ !!!...

چرا سن فرشها انقدر داغونن؟؟؟ نصف اررم گرذشرت هرنروز
مسئول ن واسه طرح سن فرشها به نت جه نرس دن ...میخروایرد
یه بار دیره مدل سن فرشها رو عوض کن د؟  !...خب اقصر رر
دانشجو چ ه؟ که باید کف پاش پ نه ببنده یا ک شش داغون شه...
شما پول م دین ما ک ش بخریم و ...؟ (1۵0۹...۱0۹2

کاریکاتور

دو کلمه حرف حساب :اعتراض بکنید همین سنگ فرش ها رو هم میرن پشت
دانشکده تربیت بدنی میسازن و مجبور میشیم رو خاک راه بریما !...
»نشریه دو کلمه حرف حساب«
دانشراه حک م سبزواری
صاحب امت از :انجمن اسالمی دانشجویان عدالتخواه(آرمان
سردب ر :فاطمه اشرفی
و
مدیر مسئول :مج د مرادقلی
ه ئت احریریه :محمدرضا فالحت پ شه ،رعنا موی ،احسان دهقان
پ امک / 1۵016۹41666 :رایانامهasdhsu93@gmail.com :
الررام@Tunelbad_ir :
آدرس دفتر :طبقه  -0دانشکده علومانسانی (ادب ات  ،روبروی دفتر بس
برادران ،دفتر انجمن اسالمی.

پر کردن شکاف طبقاتی در پسابرجام !

شماره اماس 1۹066100062 :و 1۹066100۱۹2

کاریکاتوریست  :مازیار بیژنی

