روز مهندس

من از این حرکت راهیان نور که چندسال است بحمداهلل روز بهه
روز در کشور توسعه پیدا کرده ،بسیار خرسندم و این حهرکهت را
حرکت بسیار با برکتی میدانم.

پنجشنبه  1اسفند روز ممندس است” ،ممندسین
جوان“ پیشاپی روزتان مبارک...

رهبر معظم انقالب اسالمی

آموزشی از برای ما ...
یک دختر جلف
مجموعه داستان کوتاه

خورده است؛  ...اره ...منم رفتم...

معرفی کتاب
همیشه دختر امروز ،مادر فرداست
ز مادر میسر است ،بزرگی پسران
»پروین اعتصامی«
نویسندگان :سمانه خانلری ،سیده زهرا موسوی،
ممدی قزلی و ...

خوانندگان عزیز برلی مطالعه این کتاب میتواننهد
به کتابخانه انجمن اسالمی در طبقه منفی یهک
دانشکده ادبیا مراجعه کنند و کتاب را به امانهت
بگیرند...
از حضورتون خوشحال میشیم.

جشن پاییز هزار رنگ
ویژه برنامه مسابقه عکاسی به همراه تقدیر از
برگزیدگان این مسابقه و رونمایی از کتاب آثار
برگزیده مسابقه همچنین تقدیر از تیم هندبهال
دختران دانشگهاه ققهمهرمهانهی مسهابهقها
دانشجویان سراسر کشور) چمارشنبه  3اسفهنهد
ماه ساعت  51در تاالر استاد شریعتی بهرگهزار
میگردد.

هوالباقی
زندگینامه مرحوم مغفور” ،خوزستان“
وی در خانواده ای غنی و ثروتمند به دنهیها
آمد اما هیچگاه از این ثرو بمره مند نشد.
در پیروزی انقالب نق مممی داشهت و
پس از پیروزی انقالب درگیر یک جهنهگ
طوالنی مد شد.
پس از پایان جنگ ،با بدنی پر از زخهم و
ریه هایی مملو از مواد شیمیایی ،با سهیهل
وعده های مسئولین خود را سهرپها نهگهه
داشت اما هیچکدام محقق نشد.
وی سرانجام بر اثر تشنگی و تنفس بیه
از حد مواد آالینده و ریزگرد ،در میان اشک
تمساح های مسئولین در گوشهای از ایران
جان کند و بدست گرد و خاکهای اطهرف
دفن گردید.
روح

شاد ،نفت
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مطمئنا تا حاال مسیرتان به آموزش دانشهکهده

روان و آب

منتقل باد

آخوندآباد
دیروز جلسه اسیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شمرسازی دولت تدبیر انجام گرفت که در نمایت با 593
رای مخالف و  97رای موافق استیضاح به شکست منجر شد .در این یاداشت به بررسی میدانی جهلهسهه
علنی استیضاح میپردازیم
دم در مجلس عده ای از دلواپسان بیخانمانِ متقاضی مسکن ممر تجمع کردهاند بیکارند دیگه آخه خانهه
میخواین چکار حتما باید بیان بازداشتتون کنند؟
_ اما داخل صحن مجلس شرایط متفاو است .چرا متفاو نباشد این نمایندگان مردم!! ته تمه دوتها
ویال توی شمال و جنوب کشور دارند .مسکن ممر میخوان چکار!؟
جلسهی استیضاح شروع میشود
علی الریجانی دستی به عینک میزند و جلسه را شروع میکند اعالم می کند  18نماینده غایب داریم که
با هم هماهنگ کردن واسه تعطیال عید انداختن از االن رفتن 53بدر!!
بندهای استیضاح را میخواند و میگوید که عیب و ابمامی در این بندها نمیبیند
بعد از او نوبت به موافقان استیضاح می رسد که حرفاهایشان را بزنند
یکی میگوید احمد آخوندی چکاره ی شماس ،جناب وزیر نکند پسرتان باشد آقا زادهی شهمهاس؟ چهه
ماشاءاهلل به خودتان رفته مثل خودتان میلیاردر شده بزرگوار!
آن یکی هم از دیگر توابع و وابستگان و مقام و منسب هایشان پرده بر میدارد .این ها نمیگذارند بنده خدا
زندگی فامیلی را هم بکند چقدر سخت است وزیری ها ،فقط خواسته است در محل کارش هم صهلههی
رحم را به جا بیاورد همین! خاله و دایی و پسرش و نوه و نتیجه که مشکلی نداره فقط نمیفممهم چهرا
باجناق رو گذاشته؟ قژیان ماشین نمیشه و باجناق)...
یکی میرود و به وزیر اطالعا که در جهلهسهه
حاضر است میگوید حاج آقا جای این کهه از
این ها نمیگذارند بنده خدا زندگی
وزیر دفاع کنی یه مقدار هم پرونده های را رو
فامیلیش را هم بکند چقدر سخت
کن!
است وزیری ها ،فقط خواسته است
بابا این ها چه میخواهند از جان وزرا ایهن هها
بچه های لیست امید را نگاه نمیکنن؟؟؟؟
در محل کارش هم صلهی رحمش را
ببین چه ساکتن و بچه های خوبین! شما ههم
به جا بیاورد همین! خاله و دایی و
ساکت باشین دیگه میخواین رابطه ی دو تها
پسرش و نوه و نتیجه که مشکلی
وزیر رو خراب کنین؛ اخه اصال ارزش رو داره!
نداره فقط نمیفهمم چرا باجناق رو
برین به جمنم دیگه!
یکی دیگر از اسیضاح کننده ها که انگار با وزیهر
گذاشته؟
خورده و پورده داره! داد می زند چرا در حهادثههی
قطار سمنان استعفا ندادی وزیر؛ باو خجالت بک دیگه!
یه جای دیگه حرفاش میگه جناب آخوندی این هواپیماها چی چی بودن مگه مقام مهعهظهم رههبهری
نفرمودن جا این دغدغه های شکم سیرا به فکر زیر ساختها و جادههای مردم مستضعف باش؟
مسکن ممر رو حذف کردی با مسکن اجتماعی کدوم آدم مستضعف توان خونه دار شدن داره؟ تهازه ایهن
مسکن اجتماعی رو هم که نیمکاره گذاشتی حاجی!
آقا یکی این نماینده رو بیاره پایین برادر من مگه چالِ میدونه؛ یک کم با ادب رفتار کن جلو بهزرگهتهر ،
ببین این علی مطمری رو چقدر آروم و متینه!
بعد از نطق نمایندگان اقلیتی نوبت نطق وزیر و نهمهایهنهدگهان مهدافهع و دفهاعهیهاتشهان مهیهشهود
آخوندی که ید طوالیی در حضور در جلسا علنی مجلس و استیضاح و تاییدیه و فهالن و فهالن دارد
همان اول خیال همه را راحت میکند و میگوید از برو بچههای فراکسیون مردمی امید! و ههمهیهن طهور
مستقالن والیی!!!تشکر میکنم که با من همراهند و از من حمایت می کنند.
بسه آخوندی جان تموم کن بیا پایین دیگه مبارکه شیرینی یاد نره وزارتت مال خود باشه کاچهی
مال ما...

روز حذف واضافه بود و من برای برداشتن یک
درس خها

مهزاحهم بهزرگهواران آمهوزش

دانشکدهی فنی وممندسی شدم .طبق معمهول
روزهای اول ترم وروزههای حهذف واضهافهه
آموزش دانشکده خیلی شلوغ بود و مهنهتهظهر
موندم که منتظر موندم تا مسئول عزیزمان از

طبقهی باال ومعاونت فالن و فالن و ...تشریف
بیارن و نوبت من بشه ،نزدیک نیم سهاعهتهی
االف بودم والبته خوشبختانه تنمای تنمها ههم
نبودم ،یه دانشکده پشتم االف بودند.
خب ...باالخره اومدن .اونم چه اومدنی...
مشکلم رو که بمشون گفتم؛ منو پاس دادن بهه
مدیر گروه ومن رفتم که مدیر گروه نبود ،کهه
دوباره پاس داده شدم طرف خودشون وگفهتهم
که مدیر گروه همیشه درصحنه ،نیستنهد .کهه
خونسر گفتند :صبر کن..هستند ،ولی...
باالخره با اصرار زیاد من که آقا مهدیهر گهروه
نیست

و این موضوع خیلهی بهرام مهمهمهه،

تصمیم گرفتند که کمکی کنند و دنبال بهرگهه
لیست کالس بگردند .بعد از چمار پنج دقیقهای
گفتند که برگه و لیست این درس رو نداریم و
تو هم برو ،زود برو که بقیه منتظرن.
خالصه من تصمیم گرفتم که دوباره برم پیه
مدیر گروه .تادر رو بازکردند ،من مشکل رو بها
ایشون درمیون گذاشتم وباالخره بعهداز کهلهی
تالش وپیگیری تونستم نتیجه بگیرم.
و اما روز بعد که رفتم تا مشکل دیگهای رو بها
ایشون مطرح کنم ،بایک نگاه معنادار از مهن

خواست که به سرعت اونجا رو ترک کنهم؛ بها
این استدالل که تو دیروز ده دقیقه وقت مهنهو
گرفتی ،چرا باز اومدی اینجا؟!
آموزش گرامی دانشکدههای مختلف شما کهه
در تمام طول ترم فقط همون هفتههی اول و
آخرش رو یه ذره سرتون شلوغه و کار میکنیهد
و در بقیهی طول ترم نمایت مزاحمت ما برای
شما{کنترل پروژکتور و چندتا ماژیکه} لهطهفها
همین دو هفته رو صبور باشید و به کهارامهون
رسیدگی کنید.
ادامه دارد...

اندر حکایت آوردهاند که...
بسمه تعالی
نامزدا! آقایا! رئیس جممور آیندیا!

ای به قربانت همه ریزگردهای خوزستان ،مونوکسید کربنهای شمرهای کالن ،نرخ رکودهای اقتصادی ایران ،سیل سیستهان و
بلوچستان ،بتنهای قلب راکتور اراک االن ،دبههای برجام پر چاخان ،فی های حقوقی مسئوالن ،امهالک نهجهومهی سهران،

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

اشرافیگریهای بی پایان و چرخ زندگی مردمان ...

شماره پیامک04609540090 :

احواال شریفتان چطور است؟ منزل و متعلقا چطورند؟ کیف بچهها کوک است؟ قادر به پاسخگویی نیازههایشهان هسهتهیهد؟
امیداست بعد از رسیدن به منصب ریاست جمموری قادر به پاسخگویی باشید...
غرض از مزاحمت ...من یک گالبی هستم .اینجانب دارای تحصیال عالیه و پسا دکتری رشته مفید الفایده بی ضرر سهودمهنهد
مختالسیته از دانشگاه نیو بیمق با چندسال سابقه شرکت در آزمونهای مانی طلب استخدامی چه در بخ های دولتی و چه در
بخ

خصوصی جویای کار هستم ،ضمن اینکه به قوقولی قوقو افتاده و به شد ازدواجی و دارای عدم توانایی در همسهریهابهی

نیز میباشم .و فاقد هرگونه سقف ،کف ،دیوار ،پنجره ،در ،کفپوش ،سرویس بمداشتی ،امکانا حیاتی و غیر حیاتی و ...هستم...
از آنجا که شما باالترین مسئول اجرایی کشور هستید و خیلی توانمند در تمامی عرصهها میباشید و به طهوری کهه از تهعهداد
سوراخ های جوراب بابام تا تعداد آجرهای سفار خانه ایران در فالن کشور به شما مربوط است و از آن جمت که شما هم الطاف
بی شمار خود را نسبت به اینجانبان دریغ نمیکنید و با توجه به روحیه پرجنبهای که از شما سراغ داریم بر آن آمدم تها نهامههای
مشکوفانه به نظر آن چشمان شمالی پشت آن عینک  58/58ام برسانم...

آقا این چه وضعشه چرا شام ما شانه ها باید قیمت بهاالتهر از
روزانه ها باشه؟؟؟ مگه گناه کردیم شبانه قبول شدیهم؟؟ خهیهر
سرمون دانشگاه دولتی درس میخونیم ...
دوکلمه سالم!
اگه این ناهارمادونوعه پس چرا قیمت فسنجون  5338هست ؟!
خب بکنن سه نوع8385...351 .
بازهم شروع ترم جدید و باز هم مشکال انتخاب واحد ...راستی
این انتخاب واحد آزمایشی شون چی بود؟؟!! قرار بود چه کمکی
به آموزش یاخدای ناکرده به ما بکنه؟؟!! 8335...333
دولکمه حرف حساب:

ذیل موارد مذکور اینجانب تقاضامند بررسی مشکال الینحل بنده و امثالمم میباشم.

ماکه نمیدونیم ...ولی بعید میدونیم خودشون هم بدونن!

این حکایت ادامه دارد ...

سالم به همهی دانشجویانی که دوستدارن صداشون شنیده بشه ...

سیرت و صورت

استکبارستیزی ،دین باوری ،عدالت خهواههی و ...اسهت.

اینجا یه محل خوبی برای صداهای شماست؛ صدای دانشجوو بورای

ساختارها قصور ) باید بتواند آن هویت و محتوا قسههیر )

پیگیری مشکالت و سواالت شما و ارتباط شما با مسئولین فعالویوت

بازگردیم به بحث درباره نظام جمموری اسالمی و این فهرمهوده انقالب را حفظ کند و اگر آن ساختار نتواند آن مهحهتهوا را

میکند.

حضر آقا که »سیر « جمموری اسالمی اسهت کهه مها را انتقال دهد ،انحراف به وجود می آید .اگر انهحهراف ،یهک

با ما در ارتباط باشید.

تعبیر من »ساختار« آن .این ساختارها برای هر نظامی ،ضهروری شماد می دهد که این انحراف های یهک درجهه یهک

با تشکر از نت دانشگاه حکیم ،که این ترم کاری با ما کرده کهه
از همین اول ترمی بشینیم با هم درس بخونیم8333...337 .
سالم مسئول .قضیه صرفه جویی در مصرف و آب و گاز و ذالک
چیه؟ چرا ما آب گرم رو فقط یه تایم بهخهصهو داریهم تهو
خوابگاه .ارسالی از خوابگاه گلستان
چه خوبه که طرحهای دانشگاه حکیم جدیداً خالصه شهده بهه
عوض کردن درب ورودی دانشکدهقادبیا ) 8351...513
سالم آمدم ناقص میروم .سنگفرشها رو که دیگه چشممهون
آب نمیخوره درست کنید ،القل تو مسیره خوابگاه ولیعصر و بمار
یه چراغی چیزی بزارید8353...971 .
همه جی آرومه ،نه در انجمنهای علمی بازه نه اونایی که ههی
میرن زیرزمین کار میکنن ،اینم وضعیت علمی و فهرههنهگهی
دانشگاهی که هم نور چشمیه .شماره درج نشود

»جمموری اسالمی « میکند و نه صرفا »صور « آن و یا بهه درجه یک درجه باشد ،هیچ کس متوجه نمی شود و تاریه
هستند ولی فی نفسه ارزش گذاری نمیشوند ،خوب یا بد نیستند .درجه ای پس از پنجاه سال سر پسر پیامبر را بر باالی نیزه
اما آیا این ساختارها ما را به آن اهداف که محتوای ماموریت ههر می برد.
نظامی است ،میرساند؟ این ساختارها همگی ابهزار و مصهداق
کارایی هستند ،یعنی انجام درست کارها .اکنون بحث اصلهی در
دنیا بر سر کیفیت یا اثربخشی است .همه انحرافا در مسیرهای
انقالب ها از اینجا شروع می شود که می خواهند به مهقهصهدی
قکیفیتی) بروند و تشخیص مسیر برای رسیدن به آن مهقهصهد،
دشوار است .مانند ماشینی است که می خواهد از شیراز به تمهران
برود .ماشین و تجمیزات

همگی کمیت یا ساختار هسهتهنهد و

مقصد یعنی تمران ،کیفیت است و تشخیص اینکه این مهاشهیهن،
در حال رفتن به تمران است یا بوشمر ،برای فردی که تا به حهال

به تمران نرفته است ،دشوار است .نگاه حضر آقا به جمهمهوری
اسههالمی با نگاه بسیاری از مسئوالن متفاو اسهت .در نهگهاه
ایشان اگر »صور جمموری اسالمی « از محتهوا و »سهیهر
انقالب اسالمی « خالی شود ،این جمموری اسالمی ،هیچ ارزشهی
ندارد اما اگر با بسیاری از مسئوالن صحبت کنید ،عمال تفکیکهی
بین سیر و صور انقالب قائل نیستند و جمموری اسالمی را
نظامی ذاتا مقدس می دانهنهد در حهالهی کهه حضهر

آقها

برای »جمموری اسالمی «هیچ اصالت ذاتیای قائل نیستند بلکهه
اصالت ذاتی و ارزش آن را به »سیر انقالب اسالمی «می دانند.

در کتاب »اقتصاد در اندیشههه امام خمینی « دفتر چمل و
ششم آثار موضوعی صفحه  39آمده است”:اصوال احهکهام
مطلوبیت ذاتی ندارد بلکه وسایل و ادواتی هستند که جمت
اجرای صحیح اهداف حکومت اسالمی و گسترش قسط و
عدالت در جامعه به کار میرود“ با توجه به موضوعهی کهه
پیشتر ذکر شد مبنی بر اینکه اسالم باید دارای تشکهیهال
موضوعی وسیستم حکومتی با تمام شئون آن باشد دیهگهر
تردیدی باقی نمیماند که فقیه هیچ گاه نمهی تهوانهد دژ
اسههتوار اسالم باشد چنانکه به دژ محکم پیرامون شمهرهها
تشبیه شده است مگر آنکه حافظ تمام ابهعهاد و شهئهون
مختلف اسالم از بحث عدالت و اجرای حدود المی گرفته تا
حفظ ثغور کشههورهای اسالمی و گرفتن خراج و مالیا

و

مصرف کردن آن در راه مصالح مسلمانان و تعیین والیان و

»نشریه دو کلمه حرف حساب«
دانشگاه حکیم سبزواری
صاحب امتیاز :انجمن اسالمی دانشجویان عدالتخواه قآرمان)
سردبیر :فاطمه اشرفی
مدیر مسئول  :مجید مرادقلی
هیئت تحریریه :زهرا پورمحرابی ،ممدیه قدرتی ،نعمت اهلل روحانی مقدم
پیامک / 83383198737 :رایانامهasdhsu93@gmail.com :

اسالمی همانا قوانین آن نظام حکومتی است و در واقهع

تلگرام@Tunelbad_ir :

فرمانداران در نواحی مختلف کشور باشد و اگر چنین نباشد
نمیتوان اسالم را تنما بیان احکام دانست و بهس .آری
میتوان گفت که اسالم عبار است از یک نظام حکومهت
با همه شئونا و ابعاد آن که در ایهن صهور

بنابراین ساختارها شکل و »صور « هستند و اصل ،مهحهتهوای یکی از شئون آن محسوب میشود.
اسالمی یا همان »سیر « انهقهالب اسهت .مهحهتهوا ههمهان

احهکهام

آدرس دفتر :طبقه  -5دانشکده علومانسانی قادبیا ) ،روبروی دفتر بسیج
برادران ،دفتر انجمن اسالمی.
شماره تماس 81533853571 :و 81533853311

