مژده مژده!

برخی مسئیالی در ماربی ر می مکی شیس معیر ی م
پیشرف م لم مس مگ یندمج یگ م لیمی مرییرررم
پ یینمنی سد مرس مست جهمب شیم مکیه مریررر مبی ام
ج یگ م لم مریرررمب دترمبروامنهمرینکه مصیرفی م
پ یینمنی ید..

دیگر نگران بسته بودن درب
انجمنهای علمی نباشید!
دیگر دغدغهی عدم دستاورد علمی
نداشته باشید!

رشبرمرنقالبمارمایدررمنخبگ رم لم

حجم اینترنت
سه گیگا بایت شد
قلعه نویی ،مسئول مرکز رایانه دانشگگگاه
در گفتگو با خبرنگار نشریه گفت» :حجم
اینترنت دانشجویان کارشناسی هم اکنون
 3گیگا بایت است ،این حجم در یک بازه
زمانی خاص در شهریور ماه  6گیگابایگت
بوده است«.
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با این نـنـگ چه کنیم؟!

همچنین پیگیر خرابی »سیستم گگزارش
اتصال به اینترنت« شدیگم کگه ایشگان
گفتند تا چند روز آینده درست خواهد شد.
گفتنیست دانشجویان بگا اسگتگفگاده از
سیستم گزارش میتوانند حگجگم بگاقگی
مانده اینترنت خود را مشاهده کنند.

ما بارها هم اعالم کردیم که بهجز رژیم صهیونیستی-که بهطور کل آن را نامشروع میدانیم -با
همهی کشورها از روابط سازنده استقبال میکنیم بهجز آمریکا؛ اما چرا این استثنا را مطرح میکنیم؟
بعضاً دولتهایی هستند که در نوع نگاههایشان مشابهت زیادی با آمریکا دارد؛ اما چرا ما برای

بیانیه انجمن اسالمی
در راستای پیام رهبر
انقالب
روز ششم آبان ماه ،انجمن اسالمی
دانشجویان عدالتخواه ،طی بیانیهای به
تبیین پیام رهبری و تذکر به مسئولین
شهری سبزوار پرداخت .در بخشی از
بیانیه آمده است» :با قاطعیت میتوان
گفت که پیام رهبری به جنبشهای
دانشجویی در تاریخ ،1381/ 8 /6
فرمانی بوده است تا قشر دانشجو،
خودشان علمِ عدالتخواهی را بر دوش
گیرند ...رسالتِ دانشجو آرمانخواهی و
عدالتخواهی است .دانشجو باید مطالبه
گر باشد.
در ادامه خطاب به مسئولین ،خطیبان
نماز جمعه و ائمهی جماعات سبزوار آمده
است» :جنبش دانشجویی نقش شما را
در پدیده اپیدمی شدن ظلم و فساد در
جامعه پررنگ میداند .سؤال و مطالبهی
ما دانشجویان از شما این است که آیا
باید بیعدالتیهای شهری به خانه و
کاشانهتان برسد تا خودتان را هم از
مردم بدانید؟«...
این بیانیه مورد بازتاب رسانهها و
کانالهای خبری قرار گرفت.

و حتی نگران جشنوارههای مار و پله
و توپ انداختن توی سبد و مشت
کوبیدن روی آب و نشاسته نباشید!
چرا که شما با این اوضاع داغان هم
میتوانید در جشنواره ملی حرکت
مخصوص انجمنهای علمی -مقامکسب کنید!
چگونگیاش بماند که این از معجزات
حکیم است! پس بشتابید و بروید
برای کاندیدای انجمنهای علمی
ثبتنام کنید! شاید شما نفر بعدی
مقام کسب کن و معرفِ تالش و
پشتکار علمی یکساله  92انجمن
علمی (فعال!) دانشگاه حکیم باشید!
شما عدهای معدود ،از جای معدود
تغذیه شده نیستید ...پس این فرصت
را از دست ندهید! بشتابید!
عکس بر روی کانال قرار میگیرد

آمریکا یک پرونده خاص باز میکنیم؟

تفاوتش در سند استراتژی امنیت ملی آمریکاست! سندی که مقدمهاش را خود اوباما امضا کرده و
یک سند سِری هم نیست! بلکه متن آن روی اینترنت قابلرؤیت است و میتوانید با یک جستجوی
ساده آن را پیدا بکنید.
در آنجا بهصراحت موضع آمریکاییها در قبال مناسبات بینالملل بیانشده و تأکید میکنند که ما
(آمریکا) باید کماکان برای یک قرن آینده بهعنوان رهبر جهان باقی بمانیم! تأکید میکنند که رهبریِ
قوی و مستمر آمریکا بر جهان ضروری است! و این بر پایه منافع ملی آمریکا بنا نهاده شده است!
بعد بیان میکنند که در جهان هیچ مشکلی وجود ندارد مگر اینکه با آمریکا حل شود! حاال در این
جهان دموکراتیک! یکی نیست سؤال بکند چه کسی به شما چنین حقی را داده؟
اینجا است که شما با یک پدیدهای (آمریکا) مواجه میشوید که عالوه بر آن ویژگیهای مشترکش
با چند قدرت دیگر ،یکچیز اضافه هم برای خودش قائل است و آن این است که من باید جهان را
رهبری کنم ،آنهم برای همیشه!
و میخواهد همان را

این همان ویژگی اصلی امریکاست! یک ساختاری را برای خودش تعریف کرده
دنبال بکند و رسماً هم اعالم میکند این نظمی ست که درستشده ،در طول هفتادسال گذشته هم
در خدمت ما بوده و باید همچنان این ساختار را حفظ کنیم!
درهرصورت مسئله این است که ما اآلن مبتالی یک چنین قدرتی هستیم و با یک چنین دشمنی
روبرو هستیم ،از گفتن دشمن هم واهمه نداریم ...دشمن ،دشمن است؛ معاألسف در داخل هم
جناحهایی هستند که دستوپا میزنند تا همین مسائل را درست کنند و آمریکا قدرت پیدا کند ...ما
این ننگ را به کجا ببریم که اهالی یک کشوری ،افرادی که از همین مملکتاند ،اینجا زاییده شده
و اینجا پرورش پیداکردهاند ،وقتیکه مملکت و ملت ما قدرت امریکا را در اینجا شکست داده است باز
روابط با امریکا دارند که برگردانند! ما این ننگ را به کجا ببریم؟ این شکایت را پیش کی ببریم؟ اینها
توهم توطئه نیست ،شناخت توطئه است ،دیدن توطئه است...

آتلیهی رایگان!
اگر با دوستان خود در حال شوخی و
خنده بودید و صدا آمد :چیک چیک!
اگر در حال شوت شدن از معاونت
دانشجویی به سازمان مرکزی بودید
و صدا آمد :چیک چیک!
اگر در مهدیه در حال عزاداری بودید
و صدا آمد :چیک چیک!
اگر در صف عابر بانک ایستاده بودید
و صدا آمد :چیک چیک!
و کالً اگر در حال دست کردن در
دماغ خود بودید که صدا آمد :چیک
چیک!
نگران نباشید! صدای شاتر دوربین
روابط عمومی دانشگاه است .پس با
آرامش به ادامهی کارهای خود
بپردازید .فردایش میتوانید انواع
ژستهای عکس خود را از روی
سایت دانشگاه سیو کنید.

اندر احوال تولیدات داخله و مرغ همسایه غازه
آوردهاند در آن دوران شیخی بود سخت فاضل

تولید ملی بود را سرطان خیز نامیدندی؛ بنزین

و او را مریدانی بود مفتخور و جاهل .مریددان

ملی شد غده سرطان و IPCشیمیدرمانیاش!

جملگی بیکار بودندی و انددر سدر چدهدارراه

و به بهترین شدکدل مدمدکدن بده دیدگدران

معرکه میگرفتندی و همهچیدز را خدارجدی

بخشیدندی تا زحمتش را از دوش مهنددسدان

میخریدندی و حتی خاللدندان را نیز از چاینا

زحمتکش عسلویه بدردارنددی .بدرای رفد

(چین!) وارد میکردندی؛ آنان به تولید داخدل

مشکل ب ر ج ا م را تصدویدب کدردنددی و

اهمیتی نمیدادندی و با مرغ همسایه ،کدبداب

بهموجب این قراردادِ ظریف ،در تولدیدد بدتدن

غاز توی رگ میزدندی...

برای پر کردن قلب راکدتدور و هدمدیدنطدور

روزی شیخ سخت برآشفت و همهی مریدان را

مالهکشی پیاپی خودکفا شدندی! کورسدی در

سالم .همینجوری بعضی اوقات توی تامین هزینه غذام میمونم...
بعد رستوران زدن ...(: ...حرفی ندارم.

فراخواند و آنان را به تولید و خدریدد تشدوید

فیشهای نجومی هم برگزار کردندی و برنده را

بنمود و آنان را شغل تقسیم بندمدودن کدرد...

”ذخیره نظام“ خواندندی!

عدهای به تولیدات داخلی و کشداورزی روی

پس به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عدمدل،

ناامنی درخانه های دانشجویی! درست است که از یه شهر دیگگه
اومدیم سبزوار ،اما چرا باید در یک بلوکی به بهانه ی صدای بلندِ
شاید فقط عده ی کمی ،یک نفر بیاد و با لگد درب چندین واحگد
رو بشکنه ،تازه یکی از واحد ها هم خانم بودند..حاال بگمگانگد از
اینکه چطوردر پاسگاه ماجرا را خاتمه دادند)5338555316(..

بیاوردندی و عدهای دیگر به صنعت؛ گدروهدی

جامه شلوار کُردیِ دوخت چاینا ،بپوشانددنددی

نیز روی به کارگاههای کوچک .پس گدروهدی

تا کارگاههای کوچک و تولیدیها را هم از امیدِ

بماندندی که سخت بیهندر بدودنددی ،پدس

خود مستفیض گردانند .آنها دندبدال مدارک

سکان اقتصاد و سیاست در دست گرفتندی! و

سیبهای گاز گرفتهی دومیلیونی آمریدکدایدی

سیاستها و اقدتدصداد روز جدامدعده را بده

بودندی و دغدغههایشان را با دو سیب و یدک

حرفهایترین شکل ،مفلوک کردنددی .ایشدان

نعنا دود میکردندی و پسدت ایدندسدتداگدرام

اقتصاد مقاومتی و تولید مدلدی را در کِشدت

میگذاشتند و منو سیب یهویی!

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

بابت وای فای ادبیات مرسی ،یه فکری به حال غذا کنید جگون
مادرتون .به خانوادهی مقنی هام تسلیت عرض میکنم و از خگدا
برای عزیزانشون طلب مغفرت میکنم)5330555427( .

وضع انتخاب واحد و حذف واحدهای درسی و بی مسگئگولگیگتگی
مسئوالن مخصوصا گروه کامپیوتر رو رسیدگی کنن اون باالیگی
ها .جون به لب شدیم)5335555441( .
قرارداد با فرانسه ،گام اول تبادل دانشجو ،بعد یه دوره شگیگش
ماهه دانشجوهای ما اونجا درس بخونن و بلعکس ...صحگنگهای
که دانشجوهای اونا بیان حکیم )5310555377( ): ): ):
سالم یه بار دیگه وظایف برخی سرپرستای خوابگاه رو بهگشگون
یادآوری کنین ،تا وقتی نصفه شب مگیگریگم سگراغشگون کگار
اورژانسی داریم سرمون غز نزنن که چرا منو بیگداری کگردی و
غیره!!

درخت سیب و گالبی جسدتدجدو کدردنددی،
حالآنکه سیب و گالبیهای ملی روی دسدت
کشاورزان باد کردندی و سیب گالبی از ترکیده
وارد کردندی!
اینان به صنعت کشور بها ندادندی و هدر چده

اما باید به خود میآمدند ...صدالبته اگر لبداِِ
وطنی بگیرد ،یک فرصت شغلدی بدرای خدود
ایجاد کرده و اگر جنسِ چاینا بگیرد ،ارزآوری
برای چاینا.......
“آیندهات در اختیار خودت“.....

درحوزههاینویسندگی،

آمادهیجذبنیروهایبامهارت
نشریهیدوکلمهحرفحساب ،

عکس،خبرنگاری،کاریکاتور،ایدهپردازی،طنزنویسیویاافرادباتجربهدررسانهاست.
افرادمیتوانندهمهروزهساعت21-21بهدفترانجمناسالمیمراجعهفرمایند.

میگم اگه بازم میخوان جای تریاها رو دوباره عوض کگنگن مگا
حاضریم ،این دفعه تا ده بشمارید بعد عوض کنید! چه وضعگشگه!
بازار بورس اینقدر تغییر نمیکنه که مکانهای تریا کرد!
()5353555432

سالم چرا پول خوابگاه نوع ( 1گلستان) از  185تومن شده 235
تومن؟؟؟ کسی پیگیری نمیکنه؟؟؟
چرا رسیدگی نمیکنن به اینکه برخی از کسان ،صندوق صدقههگا
رو خالی میکنن و میرن بستنی میخرن!! با اینکه به سرپگرسگتگی
هم گزارش دادم عکس العملی نشون نمیدن! خب حرومه آخه!
»نشریه دو کلمه حرف حساب«
دانشگاه حکیم سبزواری
صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان عدالتخواه (آرمان)
سردبیر :فاطمه اشرفی
و
مدیر مسئول:مجید مرادقلی
هیئت تحریریه :دانیال یادگاری ،نعمت ا ...روحانی مقدم
پیامک و تلگرام / 53357045676 :رایانامهasdhsu93@gmail.com :
کانال@Tunelbad_ir :
آدرس دفتر :طبقه  -1دانشکده علومانسانی (ادبیات) ،روبروی دفتر بسیج
برادران ،دفتر انجمن اسالمی.
شماره تماس 50177513168 :و 50177513208

