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صــراط  نشــریه  محتــرم  خواننــدگان 
مــی تواننــد نســخه pdf همیــن نشــریه را از 
صفحــه پاتــوق نشــریات دانشــجویی بــه آدرس 
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خــود بــه شــماره پیامــک مــا هــر هفتــه صــراط 

ــید... ــته باش ــان داش را در ایمیلت

»فقر فرهنگی« در دانشگاه
بیداد می کند

می کند بی پدری را پدر آقازاده!
ای سه نقطه پدراِن پرس آقازاده!

پرسان هر که که باشند، پدر می خواهند
کِی شود بی پدری، بی پدر آقازاده؟!

»آسامن بار امانت نتوانست کشید«
گفت: انداخت مرا از کمر آقازاده!

)نه که او از صدف کون و مکان بیرون بود...
بر زمین ول شد و شد یک نفر آقازاده(

آسامن را چو زمین لقمه ی چپ می فرمود
بی گامن داشت اگر بال و پر آقازاده

نقطه ی مشرتک گاو و فساد و خدمت!
آن سه تا، ضلع مثلث؛ وتر! آقازاده

می چکد هی هرن از یک یک انگشتانش
از کجا آمده با دسِت تَر آقازاده؟!

عده ای مشرتی چک چک دستش هستند
صاحِب سبک شده در هرن آقازاده

میل ترکیبی بسیار زیادی دارد
نیست همچون هلیوم بی اثر آقازاده

با عنارص، باالخص دسته ی معلوم الحال
گشته ترکیب و مس اش گشته زر آقازاده

از عنایات خدا و دو سه تا مرد خدا
به مقامی برسد هر سحر آقازاده

به مقامی برسد گر سحری، حتامً شب
خلوتی داشته پس پشت در آقازاده

این که قانون جزایی به فالن جایش نیست
مال این نیست که دارد جگر آقازاده!

یا ندارند از او مدرک جرمی هرگز
یا که در رفته شبیه فرن آقازاده!

هفت تا چیز عجیب برشی را ول کن
هشتمین چیز عجیب برش آقازاده

برمودایی است برای خودش از هر نظری
گرچه تعریف شد از هر نظر آقازاده

جای مردان سیاست ننشانید درخت
بنشانید در آن دور و بر آقازاده!

احوال تو چون میتی کومان است...

سوال دانشجوی منتقد از رهبری ؛

چرا همه ی مشکالت را به گردن نیروهای خارجی )امریکای بیچاره!( می اندازید. رهبر کشور، خود باید پاسخگوی مشکالت 
کشورش باشد، نه یک کشور بیگانه ...

 پاسخ رهبری؛
یــک  نیســت!  باچــاره  میکننــد،  خیــال  بعضــی  کــه  هــم  آنچنــان  نیســت؛  بیچــاره  هــم  خیلــی  امریــکا  اوالً  اســت.  درســت  کامــًا 
منتهــا   - اســت  خودمــان  از  مــا  مشــکات   - اندازیــم  نمــی  امریــکا  گــردن  بــه  را  مشــکات  ی  همــه  مــا  اســت.  ای  میانــه  چیــز 
نگوییــم؟! هــم  را  ایــن  دربیــاورد؛  را  ملــت  و  کشــور  پــدر  و  بکنــد  را  اســتفاده  حداکثــر  مشــکات  ایــن  از  میخواهــد   دشــمن 
مــا نمیگوییــم اگــر تــورم هســت، تقصیــر امریکاســت؛ نــه، اگــر تــورم و کاهــش قــدرت خریــد و کمبــود اشــتغال هســت، چــه کســی گفتــه تقصیــر 
امریکاســت؟ ایــن تقصیــر خــود ماســت، تقصیــر مســؤوالن اســت؛ امــا اگــر اســم امریــکا را میآوریــم، میخواهیــم بگوییــم گرگــی کمیــن گرفتــه و پشــت 
ــا  ــن دشــمن باشــید ت ــم متوجــه ای ــه شــما میگویی ــد؛ ب ــا را برطــرف کنی ــم ضعفه ــه مســؤوالن میگویی ــل نباشــید . ب ــن غاف ــد؛ از ای ــه کن ــه شــما حمل ــا ب خــم کــرده ت
بــه شــما حملــه نکنــد. وقتــی دزدی کمیــن کــرده اســت، وقتــی حیــوان وحشــییی در کمیــن انســان اســت، وقتــی دشــمن ســلطه گــری در کمیــن یــک 
ــد  ــه میدانن ــی ک ــز کارهای ــد؛ و نی ــه کنی ــد توج ــردم بگوین ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ــور ای ــری کش ــؤوالن و رهب ــم مس ــی و مه ــف اساس ــی از وظای ــت، یک ــت اس مل
 جلــوی آســیب دشــمن را میگیــرد، بــه مــردم بگوینــد و از آنهــا بخواهنــد؛ وااّل نخیــر، مــا مشــکات داخلــی کشــور را بــه گــردن امریــکا نمــی اندازیــم.

امــا اینکــه رهبــر بایــد پاســخگوی مشــکات کشــور باشــد، البتــه همینطــور اســت و شــکی در ایــن نیســت ؛ قانــون هــم موازیــن پاســخگویی را مشــخص 
کــرده اســت. هــر کــس بــه هــر انــدازه کــه حــوزه ی اختیــارات اوســت، بایــد پاســخگو باشــد. البتــه مســؤولیت مدیریــت انقــاب بــا مدیریــت اجرایــی 
کشــور فــرق دارد؛ ایــن را توجــه داشــته باشــید. رهبــری طبــق قانــون اساســی در کشــور مســؤولیت اجرایــی نــدارد؛ جــز در زمینــه ی نیروهــای مســلح 
. مســؤولیت اجرایــی بــه عهــده ی قــوای ســه گانــه اســت، منتهــا مدیریــت انقــاب - کــه همــان رهبــری باشــد - مســؤولیت حفــظ جهتگیــری انقــاب 
اینهــا  نــرود؛  نخــورد و راه را عوضــی  را  فریــب دشــمن  نشــود؛  از آرمانهــا منحــرف و منصــرف  نظــام  انقــاب و  باشــد  بایــد مواظــب  را دارد؛  نظــام  و 
ــد. ــل کن ــود عم ــؤولیت خ ــق مس ــد طب ــؤولیتی دارد، بای ــس مس ــر ک ــت و ه ــی اس ــؤوالن اجرای ــده ی مس ــه عه ــی ب ــؤولیت اجرای ــت . مس ــری اس ــؤولیتهای رهب  مس

رضا احسان پور

مــی دانــی آقــا ؟ بــا تمــام جهــل و ناتوانیــم تصمیــم گرفتــه 
ام دفترچــه روزگار را بــا پــاک کــن مهــر و عطوفتــت پــاک 
ــوز در  ــم . هن ــاز کن ــو روزگارآغ ــام ت ــا ن ــم و از اول ب کن

ــده ام. ــات آن مان ــتین صفح نخس
ــم میخواهــم  ــه بگوی ــای مــن! مــی خواهــم از جــور زمان آق
ــه  ــرده ای فراگرفت ــون پ ــان را چ ــه جه ــی ک ــم از ظلم بگوی
ــم پــس ذره ای  امــا فرصتــم کــم اســت و مــن آدمــی ناتوان
ــی  ــا بدان ــی آورم ت ــه ام م ــان کودکان ــه زب ــم را ب از درد دل

ــته ام . ــر و خس ــدر دلگی چق
ــل  ــه را تحم ــور زمان ــدر ج ــه  چق ــت زمان ــته ام از دس خس
ــی را کــه  ــه کــوکان و معصومان ــه مظلومان ــدر نال ــم. چق کن

ــم .  ــکوت کن ــنوم و س ــد بش ــتم آم ــر س زی
  مــی ترســم بیائــی و مــن خــواب باشــم . مــی ترســم بیائــی 
ــم .  ــت محــروم بمان ــن از دیدن ــا م ــد و تنه ــو را ببینن ــه ت هم
ــا ایــن کــه شــب هــا  هنــوز مــی ترســم آقــا حــس میکنــم ب
خــواب بــه چشــم نــدارم امــا در خــواب غفلتــم، بیــا و بیــدارم 
ــدار کــن  ــان را از خــواب غفلــت بی ــا و همــه جهانی کــن. بی
ــد و صــدای  ــه ان ــه خــواب ســنگین جهــل فــرو رفت . همــه ب
ــا و  مظلومــان و دل شکســتگان را نمــی شــنوند . خــودت بی

همــه مــا را از ایــن کابــوس جهانــی نجــات بــده .
ای امــام مــن. ای ارزویــم. ای مســافر مــن جهــان در انتظــار 
توســت! نیســتی تــا ببینــی مــردم روز میــادت چــه میکننــد 
! چگونــه بغــض خــود را در گلــو نگــه داشــته انــد و انتظــار 
مــی کشــند. منتظرنــد تــا بیایــی و جهــان را از عــدل پــر کنــی 
. بهتریــن روز تنهــا روز ظهــور توســت. کــی مــی آیــی آقــا؟ 
کــی میشــود کــه بــر صفحــه دل بنویســم و بــا صــدای بلنــد 
ــن روز  ــان برســانم . ) بهتری ــه گــوش جهانی ــم و ب ــاد بزن فری

روز ظهــور موالســت(.
آقــا هــر روز بــرای آمدنــت دعــا میکنــم ولــی انــگار دعــای 
ایــن دل ســیاهم را خــدا هــم قبــول نمیکندآقــا بــه حــق ســه 

ســاله عمــه غربــت کشــیده ات مــا را هــم کربایــی کــن .
ــمانم  ــک در چش ــم اش ــر میکن ــما فک ــه ش ــت ب ــر وق ــا ه آق
ــن دل شکســته هــم کــه  ــه حــق اشــکهای ای ــد ب ــه میزن حلق
ــه  ــه  کــه گای ــداز . آخــر ب ــا بیان ــر م ــک نگاهــی ب شــده ی
کنــم از نیامدنــت . آیــا روزی شــود کــه جمــال تــو را تماشــا 

ــم ؟ کن
ــاب  ــراغ کت ــه س ــت ب ــودت روز منتظران ــه روز خ روز جمع
شــعری رفتــم تــا بــا فالــی دل شکســته و ســینه ی زخمــی ام 
ــم  ــر منتق ــد ؟ ســام ب ــی چــه ام ــی دان را مرهمــی باشــم . م

خــون حســین.
اقــا بــس اســت ایــن همــه دوری و انتظــار بــه خاطــر مــا نــه 

ــا .....! ..... بخاطــر زهــرا بی

چرا بنزین تولید داخل را 
سرکوب نمودید؟
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حــدود دو هفتــه ی پیــش بــود کــه تیتــری روی ســایت هــای خبــری قــرار گرفــت مبنــی 
ــه  ــه ای خطــاب ب ــس، در نام ــران در مجل ــردم ته ــده م ــی مطهــری نماین ــن کــه عل ــر ای ب
رئیــس جمهــور از ایشــان خواســته انــد حصــر موســوی و کروبــی را خاتمــه دهنــد، چــرا 
ــور و  ــس جمه ــه رئی ــورد ک ــری آب میخ ــای دیگ ــه از ج ــان، قضی ــدگاه ایش ــه دی ــه ب ک
ــد، از آن  ــرای رفــع حصــر نکــرده ان ــون یــک اقــدام جــدی ب همــه ی کســانی کــه تاکن

بــی خبرنــد...
مطهــری در ایــن نامــه ادعــا مــی کنــد کــه امثــال موســوی و کروبــی از جملــه منتقــدان 
خــوش ســابقه در انقــاب هســتند و مــی گویــد بــه جــای اینکــه بنشــینیم و بــه اتهامــات و 
اعتراضــات آنهــا رســیدگی کنیــم آنهــا را در حصــر قــرار داده ایــم و انتقــاد و اعتــراض 
آنهــا را بــه معنــی خــروج از نظــام تلقــی کــرده ایــم، و بــرای توجیــه ایــن مســئله از زمــان 
ــام و  ــخ اس ــه تاری ــس آگاه ب ــا هرک ــه قطع ــی آورد ک ــی را م ــال های ــن مث ــر المومنی امی
ــن  ــود. ای ــا برایــش بســیار مضحــک خواهــد ب ــن حــرف ه حکومــت اســامی باشــد، ای
متناقــض گویــی هــا هنگامــی جالــب ترمیشــود کــه علــی مطهــری مســئوالنی را کــه حصــر 
موســوی و کروبــی را ادامــه داده انــد، شایســته مجــازات میدانــد و معتقــد اســت کــه اگــر 
قــرار بــر عــذر خواهــی موســوی و کروبــی از مــردم و نظــام در میــان باشــد، قبــل از آنهــا 
احمــدی نــژاد ؛مــرد شــماره یــک فتنــه)!( بایــد از مــردم عــذر خواهــی و طلــب حالیــت 
ــی را هــم مرتکــب شــده  ــی اگــر جرم ــی حت ــد اســت، موســوی و کروب ــد. وی معتق کن
ــی  ــرم سیاس ــر ج ــه خاط ــد ب ــت و نبای ــی س ــر سیاس ــرم مختص ــک ج ــرم ی ــند، آن ج باش

کســی را در حصــر قــرار داد.....
هــدف از نــگارش ایــن نوشــته، اثبــات خیانــت هــای فتنــه گــران و دفــاع از ادامــه حصــر 
ــرای همــگان، مســئله ای حــل شــده  ــن مســئله  ب ــر ای ــدگاه حقی ــه دی نیســت، چــرا کــه ب
اســت و نیــازی بــه اثبــات نــدارد. امــا آنچــه بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه مســئله رفــع 
ــه آنچــه دولــت و شــخص رئیــس جمهــور قبــل و بعــد  ــا ب ــی بن حصــر موســوی و کروب
از انتخابــات بــه آن اشــاره داشــته انــد، مســئله ای نیســت کــه بخواهــد یــک شــبه حــل و 
فصــل شــود، و بــه نظــر میرســد برخــاف خواســت امثــال آقــای مطهــری، پــروژه ای شــبیه 
رفــع حصــر تدریجــی آقــای منتظــری در دســت اقــدام باشــد، امــا بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن 
بــار، مــردم بــه عنــوان تنهــا طلبــکاران ایــن قضایــا، داغشــان بــه خاطــر هتــک حرمــت بــه 
امامشــان عمیــق تــر اســت و بعیــد اســت کــه چنیــن اجــازه ای بــه کســی بدهنــد چــرا کــه 

بــی حرمتــی و جســارت بــه ســاحت مقــدس ابــا عبــداهلل، فرامــوش شــدنی نیســت....
ــن  ــا ای ــل علــی مطهــری ب ــرادی مث ــه ســمتی کشــانده مــی شــود کــه اف کــم کــم فضــا ب
تفاســیر وارونــه، روحیــه تشــکیک را درمــورد فتنــه در دل هــای مــردم، ایجــاد مــی کننــد 

و اساســا بــر روی ماهیــت فتنــه مانــور 
ــال  ــات س ــا اتفاق ــا اص ــه آی ــد ک میدهن
88 فتنــه بــود یــا نــه؟ و انتظــار میــرود ایــن 
ــش رود  ــی پی ــا جای ــا ت ــری ه ــت گی جه
ــژاد  ــدی ن ــر احم ــوند، اگ ــی ش ــه مدع ک
ــن  ــات نمیشــد، چنی ــه ی انتخاب وارد صحن
ــد و  ــی آم ــود نم ــه وج ــم ب ــکاتی ه مش
احمــدی نــژاد را بــه عنــوان متهــم شــماره 
یــک فتنــه معرفــی کننــد. و در ایــن مســیر 
از دولــت و شــخص آقــای رئیــس جمهور 
مایــه میگذارنــد کــه چــون تــا دیــروز 
ــود  ــی ب ــور، امنیت ــر کش ــم ب ــای حاک فض
ــی داده  ــه کس ــاد ب ــد و انتق ــت نق و فرص

نمیشــد، و اکنــون فضــای تدبیــر و امیــد اســت و زمــان نقــد و انتقــاد، لــذا رئیــس جمهــور 
بــه عنــوان مقــام اول اجرایــی کشــور، بایســتی کاری بــرای ایــن محصوریــن انجــام دهــد 

ــد... ــد ش ــت خواه ــه بازخواس و گرن
ــن مســئله  ــادآوری ای ــه ی ــور ب ــا را مجب ــده م ــن نماین اظهــارات عجیــب و محیرالعقــول ای
ــون  ــا آنهــا برخــورد کــرده و قان ــز ب ــگاه رأفــت آمی ــا یــک ن ــع نظــام ب کــرد کــه در واق
بیــش از چیــزی کــه در حــال حاضــر اتفــاق می افتــد را می توانســت بــرای آن هــا داشــته 
ــع  ــراد رف ــن اف ــد ای ــه تقاضــا دارن ــردم جامع ــدگاه ایشــان بخشــی از م ــه دی باشــد. اگــر ب
حصــر شــوند، بایــد گفــت بخــش عظیم تــری تقاضــا دارنــد کــه آنهــا بــه اشــد مجــازات 

برســند!
 پــس مــا هــم مجبــورا )!(مثــل خودشــان دســت بــه تهدیــد میبریــم و تهدیــد میکنیــم کــه 
اگــر میخواهنــد همیــن رفــع حصــر تبدیــل بــه مجــازات نشــود، بیــش از ایــن، مــردم را بــه 
دنبــال حــرف هــای بــی پایــه و اســاس خــود نکشــانند، چــرا کــه در ایــن صــورت اگــر 

شــروع کننــده ماجــرای آنهــا باشــند، پایــان دهنــده، آنهــا نخواهنــد بــود....  
ــه رئیــس جمهــور محتــرم و دولــت تدبیــر و امیــد توصیــه میکنیــم کاری نکننــد کــه  و ب
ــه هــا و نوشــته هایشــان خــوراک رســانه هــای ضــد  ــا گفت ــل مطهــری کــه ب ــرادی مث اف
ــراد  ــه و اف ــورد موضــوع فتن ــن در م ــش از ای ــد؛ بی ــن میکنن ــد روز تامی ــا چن انقــاب را ت
معلــوم الحــال آن، نظــر هــای غیــر منطقــی و متناقــض بدهنــد و فضــای عمومــی جامعــه را 
از آرامــش دور کننــد، هرچنــد دولــت محتــرم همیشــه شــعار توجــه بــه آرامــش عمومــی 

جامعــه را ســرداده انــد و چیــزی جــز ایــن از دولــت انتظــار نمیــرود....         

احمدی نژاد مرد شماره یک فتنه بود،
موسوی و کروبی به اشتباه در حصر مانده اند...

نامه ای به اوباما

باعــرض ســام خدمــت جنایتــکار بــزرگ اوبامــا وخســته نباشــید بــه خاطــر 
حمایــت هــای موثــر و مفیــد نســبت بــه اســراییل و دســت داشــتن در قتــل 
عــام زنــان و کــودکان بــی گنــاه غــزه. واقعــا خــدا قوت،مردانــه نامــردی را 
ــی حیــف شــد کــه باخــت نصیبتــان شــد  در قضیــه غــزه روا داشــتید؛ ول
و بــرد بــا شــما نبــود. غــرض از مزاحمــت بیــکار بــودم گفتــم نامــه ای بــه 
ــد اســت  ــرای آخــرت خــود فراهــم آورم، امی شــما بنویســم و توشــه ای ب
ــه  ــای گذشــته ک ــان ه ــع شــود. القصــه، از زم ــول حــق واق ــورد قب ــه م ک
ایــران تصمیــم گرفــت راه خــودش را بــرود و بــه حــرف شــما و دوســتانتان 
گــوش ندهــد، شــما تحریــم هایــی را صــورت دادیــد کــه شــاید ایــن ایــران 
لجبــاز کــم بیــاورد و دســت از گســتاخی بــر دارد و دســت نیــاز بــه ســویتان 
دراز و ســر تعظیــم بــه ســویتان خــم کنــد؛ ولــی وقتــی دیدیــد و فهمیدیــد 
کــه تحریــم هایتــان کاری از پیــش نبــرده اســت و ایــران کــم کــه نیــاورده 
ــر  ــش را هــم محکــم و محکمت ــای خــود ایســتاده و گام های ــچ، روی پ هی
کــرده و همــان چیزهایــی کــه تحریــم شــده اســت را خــودش هــر چنــد بــه 
ســختی بــه دســت مــی آورد؛ ســخن از گزینــه هایــی بــه میــان آمــد کــه 
همــش روی میزتــان بــود! راســتی ایــن گزینــه هــا چیســت؟ تــا بــه حــال 
بــه طــور کامــل از آنهــا نــام نبــرده ای!  اصــا مگــر تمــام ایــن گزینــه هــا 
روی آن میــز قهــوه ای اتــاق کارت جــا میشــود؟ شــاید هــم کمــی از آنهــا 
را زیــر میــزت جــا داده ای...  نکنــد جــز همیــن دو گزینــه کــه اسمشــان را 
در میــان ســخنان گهربــارت ذکــر کــرده ای گزینــه دیگــری نــداری؟! آن دو 
گزینــه منظــورم همــان تحریــم هــا و دیگــری هــم گزینــه نظامــی ســت کــه 
کارشناســانت در گوشــی گفتــه انــد ناکارآمدتریــن گزینــه اســت...؟! بــاراک 
اگــر ایــن طــور باشــد چــه آبروریــزی بــه پــا کــرده ای کاش بــه بچــه هــا 
گفتــه بــودی چندیــن گزینــه برایــت جــور کنند.بــی خیال...مدتــی در مــورد 
گزینــه هــا حــرف نــزده ای چنــد صباحــی دیگــر هــم حرفــی در مــوردش 
ــاراک و آب  ــم ب ــم بکن ــک نصیحــت ه ــد. ی ــا از آســیاب بیفت ــا آبه ــزن ت ن
پاکــی را روی دســتت بریزم،کــه زیــاد بــه آن تحریــم هــا و ایــن مذاکراتــی 
کــه تازگــی هــا بــه پــا کــرده ای دل خــوش نکــن هــر چنــد کــه اتفاقاتــی 
بیفتــد کــه برایــت کمــی خوشــایند باشــد امــا ایــران هرگــز آن ایــران35 
ســال پیــش کــه تــو میخواســتی نخواهــد شــد بیخــود خــودت را خســته 
نکــن. و در آخــر هــم میخواســتم بگویــم کــه بــه بــدی و بــد بودنــت ادامــه 

بــده شــاید جهنــم آنقدرهــا هــم کــه میگوینــد جــای بــدی نباشــد...!!!

سعید دانش پژوه

بــا اینکــه هنــوز خبــر اختــاس 3 هــزار 
دســتگیری  و  آریــا  شــرکت  میلیــاردی 
بابــک زنجانــی از جملــه مهمتریــن صحبــت 
ــه  ــازار و از جمل هــای مــردم در کوچــه و ب
ســوژه هــای تحلیــل گــران در نقــد دولــت 
ــت  ــر ران ــا خب ــی رود ام ــمار م ــه ش ــل ب قب
ــه  ــر ک ــی اخی ــون یوروی ــواری 650 میلی خ
آقــای  وزارت  اول  ماههــای  همــان  در 
داران  ســرمایه  از  یکــی  بــه  زاده  نعمــت 
بــزرگ تقدیــم شــده اســت در ســکوت 
بایکــوت  در  و  مــردان  دولــت  معنــادار 
ــه ســر مــی  ــا ب ــری بســیاری از رســانه ه خب
بــرد و جــز معــدودی از رســانه هــا بــه ایــن 
مســاله نمــی پــردازد، شــاید خیلــی هــا صفــر 
هــای 3/000/000/000/000 را میشــمارند و 
ــد  ــارد چــه بای ــد از میلی ــد کــه بع نمــی دانن
ــان  ــه قــول برخــی از آقای ــد؛ شــاید ب بخوانن
کــه در دوران ســازندگی مشــغول بازســازی 
ویرانــه باقــی مانــده از جنــگ بودنــد، دادن 
برخــی رانــت هــا جهــت پیشــبرد و ســرعت 
بخشــیدن بــه کار، غیــر قابــل کنتــرل و ایــن 
مســاله ای بــود کــه دولــت بایــد بــا آن کنــار 
مــی آمــد، کمــا اینکــه رئیــس جمهــور  
ــان  ــاله اذع ــن مس ــه ای ــز ب ــت نی ــان دول هم
ــی  ــدال وقت ــت اعت داشــت؛ امــروز هــم دول
تحویــل  نــژاد  احمــدی  از  را  ای  ویرانــه 
گرفــت کــه جــز خزانــه خالــی و انبــوه 
بدهــی چیــزی بــرای او نداشــت جهــت 
وضعیــت  بهبــود  بــه  بخشــیدن  ســرعت 
ــت  ــه ران ــت ک ــور اس ــردم مجب ــت م معیش
ــوار  ــت خ ــز ران ــن عزی ــاید ای ــا ش ــد ت بده
لطــف کــرده و کل کنجالــه کشــور را وارد 
ــت  ــد، قیم ــورت صاحدی ــوده و در ص نم
در  خــودش  نظــر  از  منطقــی  و  معقــول 
نبــود ســایر رقیبــان تعییــن نماییــد و انــدک 

ــب  ــه جی ــت ب ــان خدم ــم در می ــودی ه س
کــه  آنجاســت  جالــب  بزنــد!!!  مبــارک 
دیــوان محاســبات کشــور ایــن عملکــرد 
دولــت و وزارت فخیمــه جنــاب نعمــت 
ــا  ــوده، ام ــام نم ــرز اع ــف مح زاده را تخل
ــت  ــان جه ــف آقای ــاس تکلی ــی احس گوی
خدمــت بــه ملــت باالتــر از قانــون قــرار 
دارد و شــدیدا اصــرار بــه کار خــود دارنــد.

 بــه هیــچ وجــه قصــد نــدارم کــه آن افتضاح 
ــم  ــا عل ــل را ب ــت قب ــاده در دول ــاق افت اتف
ــم. ســوال  ــه کن ــن موضــوع توجی کــردن ای
ــت  ــد مل ــی بای ــا ک ــه ت ــت ک ــن اینجاس م
ــدی  ــه احم ــی آقایان)چ ــای حزب ــه ه هزین
بپــردازد،  را   )... نــژاد و چــه روحانــی و 
اگــر فســاد بــد اســت چــرا عــده ای در 
ــد و  ــکوت کردن ــارد س ــزار میلی ــل 3ه مقاب
ــد و  ــا کردن ــت اکتف ــل اعــام برائ ــه حداق ب
چــرا امــروز همــان طیــف مقابــل کــه آنــروز 
ــه  ــد ک ــش میزدن ــه آب و آت ــود را ب ــا خ ه
عــدم کفایــت بــرای رئیــس جمهــور ســابق 
بگیرنــد امــروز در مواجهــه بــا 650 میلیــون 
ــی آن  ــک زنجان ــد. باب ــده ان ــورو الل ش ی
روز هــا، بــا آقــای »م.م« واردکننــده و صادر 
کننــده بــزرگ امــروز چــه فرقــی دارد کــه 
ــا  ــاردی و ب ــات 1000 میلی ــود معوق ــا وج ب
ــد  حمایــت یکــی از نهــاد هــای مســئول بای
ــارش  ــی در اختی ــون یوروی ــت 650 میلی ران
قــرار بگیــرد مگــر نــه اینکــه بایــد اتفاقــات 
ــه و درس آینــده باشــد.  تلــخ گذشــته تجرب
ــت  ــبب تقوی ــی س ــن برخوردهای ــا چنی یقین
سیســتمی فســاد در نظــام بانکــی و اقتصــادی 
چیــزی  آن  نتیجــه  و  شــود  مــی  کشــور 
نیســت جــز آنکــه بــا وجــود گذشــت بیــش 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــان مب ــه از فرم ــک ده از ی
اقتصــادی هــر روز شــاهد رونمایــی از یــک 

ــد هســتیم. مفســد جدی

3/000/000/000/000  تومان چقدر بزرگتر از،
650 میلیون یورو

فاطمه تقی زاده

زینب رعیت

چرا بنزین تولید داخل را سرکوب نمودید؟

پــس از آنکــه در ســال89 کنگــره آمریــکا تحریــم ظالمانــه 
ی بنزیــن را در دســتور کار خــود قــرار داد، همتــی در ایــن 
کشــور جوشــش گرفــت و بــرای اینکــه دشــمن پســت 
نتوانــد بــه هــدف خــود کــه همــان فلــج کــردن بــازار 
ســوخت درایــران  بــود برســد جوانــان غیرتمنــد ایــن دیــار 
بــار دیگــر توانمنــدی هــای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و 
ــر  ــا تولیــد بنزیــن در داخــل کشــور تــو دهنــی محکمــی ب ب
دهــان ابرقدرتهــای ظالــم زدنــد. ایــن کار در حالــی صــورت 
گرفــت کــه درآن زمــان شــاید هیچکــس فکــر نمــی کــرد 

ــا شــود. ــن خودکف ــد بنزی ــران در تولی ای
ــان  ــز رســانه هــای ضــد انقــاب و مخالف ــان نی از همــان زم
ــد داخــل را  ــن تولی ــودن بنزی ــوده ب ــای آل ــه ه ــت زمزم دول
مطــرح مــی نمودنــد. ایــن ادعــا از ســوی برخــی چهره هــای 
و  شــهر  شــورای  تهــران،  شــهرداری  در  اصاح طلــب 
ــه در رســانه های اصاح طلــب تکــرار می شــد و  ــان فتن حامی
در آن ســوی آب هــا نیــز شــبکه های رســانه ای و ماهــواره ای 

ــد. ــل می کردن ــوج را تکمی ــن م ــه ای بیگان
ــا پــس از روی کار آمــدن دولــت جدیدایــن هجمــه هــا  ام
ــا جایــی کــه مســئول ســازمان محیــط  ــر شــد ت ــن براب چندی
زیســت اطاعیــه ای را پیرامــون ســرطانزا بــودن بنزیــن 
ــم  ــوا و اقلی ــز ه ــاون مرک ــود. و مع ــر نم ــیمی منتش ــرو ش پت
ســازمان محیــط زســیت در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ــچ  ــیمی را در هی ــن پتروش ــا بنزی ــود:» م ــرح نم ــارس مط ف
جــای ایــران، تســت و آنالیــز نکرده ایــم، امــا می دانیــم کــه 
آالینــده اســت. وی همچنیــن گفتــه بــود بنزیــن وارداتــی را 

ــت.« ــده نیس ــه آالین ــم ک ــا می دانی ــم، ام ــت نکرده ای تس
ــه درخواســت ســازمان محیــط  وزیــر نفــت نیــز در لبیــک ب
زیســت، ادعــای آالیندگــی مطــرح شــده توســط ایــن 
ــن  ــد بنزی ــف تولی ــتور توق ــود ودس ــق نم ــازمان را تصدی س
ــاب  ــد انق ــای ض ــانه ه ــرد. رس ــادر ک ــیمی را ص ــرو ش پت
ماهــواره ای نیــز از فرصــت بوجــود آمــده نهایــت اســتفاده 
ــن  ــودن بنزی ــرطانزا ب ــای س ــد از ادع ــام ق ــد و تم را نمودن
پتــرو شــیمی حمایــت کردنــد. و بــه همیــن ســادگی بنزیــن 

ــد. ــل ش ــد داخ ــن تولی ــن بنزی ــی جایگزی واردات
پــس ازایــن اتفاقــات نمونــه هایــی بــرای آزمایــش بــه 
ــد داخــل  ــا بنزیــن تولی ــم آی ــا دریابی آلمــان فرســتاده شــد ت
ــه  ــه ن ــی داد ک ــان م ــات  نش ــت؟ آزمایش ــا سرطانزاس واقع
تنهــا ایــن بنزیــن ســرطانزا نیســت بلکــه میــزان بنــزن موجــود 
در آن تنهــا 2درصــد بــوده کــه  پاییــن تــر از حداکثــر  
ــه  ــی ن ــن واردات ــت:  بنزی ــد.جالب اینجاس ــی باش ــاز  م مج
تنهــا اســتانداردهای روز دنیــا را دارا نیســت بلکــه حتــی 

ــدارد! ــز ن ــی را نی ــن داخل ــتانداردهای بنزی اس
ــی در  ــر موضوع ــرح ه ــد ط ــا نبای ــت آی ــوال اینجاس ــا س ام
خصــوص کیفیــت بنزیــن توســط متخصصــان آن صــورت 
گیــرد؟ چگونــه افــرادی بــدون در دســت داشــتن هیــچ ســند 
ــد داخــل را مطــرح  ــن تولی ــودن بنزی و مدرکــی ســرطانزا ب
مــی کننــد و بــه راحتــی و بــدون دلیــل، کاری برآمــده 
ــی  ــوال م ــر س ــی را زی ــت مل ــادی و هم ــزم جه ــک ع ازی

ــد؟ برن
ــی  ــایعات ب ــودن ش ــرح نم ــای مط ــه ج ــت ب ــد دول ــا نبای آی
ــاش  ــد داخــل ت ــا و رشــد تولی ــرای ارتق ــه و اســاس،  ب پای
ــد  ــا یاب ــورو5 ارتق ــه ی ــورو4 ب ــن ی ــی بنزی ــا حت ــی نمــود ت م
ــت  ــا کیفی ــن ب ــوان بنزی ــت بت ــت و پشــتیبانی دول ــا حمای و ب

ــد نمــود؟ ــری تولی ت
ــرای  ــزه ای ب ــر انگی ــی  دیگ ــای جناح ــه رفتاره ــا اینگون آی
نخبــگان ایــن کشــور در تــاش بــرای تولیــد داخلــی باقــی 

مــی گــذارد؟
کــه  اکنــون  اینجاســت:  مهمتــر  و  اساســی  ســوال  و 
ــح  ــیمی را تصری ــرو ش ــن پت ــودن بنزی ــالم ب ــات، س آزمایش
ــه  ــت ک ــخنگوی دول ــت س ــای نوبخ ــی آق ــد و حت ــی کن م
پیــش از اینهــا در ســرطانزا بــودن بنزیــن پتــرو شــیمی ســخن 
ــن  ــن بنزی ــه ای ــوده ک ــد نم ــرا تایی ــود اخی ــان آورده ب ــه می ب
ــی  ــف نم ــن متوق ــم واردات بنزی ــاز ه ــت؛ چراب ــالم اس س
شــود؟ بــا ایــن وجــود کــه هــر لیتــر بنزیــن وارداتــی 45 دالر 
گــران تــر از بنزیــن داخلــی  تمــام مــی شــود؛ چــرا وزارت 

ــد؟  ــی ده ــه م ــن را ادام ــم واردات بنزی ــوز ه ــت هن نف
در پاســخ بایــد گفــت در زمــان تولیــد بنزیــن پتــرو شــیمی بــا 
اســتفاده از تــوان تولیــد داخــل دســت واســطه هــا و دالالن 
بــزرگ بنزیــن قطــع شــد و پــر واضح اســت کــه ایــن دالالن 
ــا  ــی ب ــه راحت ــد ب ــی را از دســت داده بودن کــه ســود هنگفت
ایــن مســاله کنــار نخواهنــد آمد.همــواره عــده ای ســود جــو 
ــل  ــد داخ ــرفت و تولی ــه از پیش ــتند ک ــب هس ــت طل و فرص
متضــرر مــی گردند،بلــه چراکــه واردات بنزیــن رانــت 
هنگفتــی را بــه جیــب دالالن ســرازیر مــی کنــد کمــا اینکــه 
ــای  ــه ه ــه بهان ــیمی ب ــرو ش ــن پت ــد بنزی ــه  تولی ــی ک از زمان
ــن  ــب ای ــه جی ــت ب ــودی هنگف ــد س ــف گردی ــی موق واه
ــراد ســودجو  ــن اف ــه است.وشــکی نیســت کــه ای ــراد رفت اف
و حامیــان آنهــا از هــر راه ممکــن تــاش مــی نماینــد تــا بــا 

ــد.   ــه کنن ــن در داخــل کشــور مقابل ــد بنزی تولی

حمیده فتوحی
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الناز علیزاده

           به زور چادر سر نمیکنم..

کــرد  ازدواج  بــود  مانتویــی  کــه  دوســتانم  از  1.یکــی 
شــد.. و  شــود  چــادری  کــه  خواســت  او  از  شــوهرش 

2. آن یکی به خواسته ی دوست پسرش چادری شد..
3. آن یکــی دیگــر پــدرش گفتــه بــود کــه اگــر چــادر ســر 

نکنــد حــق نــدارد پایــش را از خانــه بیــرون بگــذارد...
4. آن یکــی کــه خیلــی هــم تحصیــل کــرده بــود بــه خاطــر 

حجــاب و پوشــش نامناســبش کار مناســبی کــه
ــادری  ــی آمد...چ ــرش نم ــد گی ــش باش ــور تحصیات درخ

ــتخدام..!!! ــان اس ــد و همزم ش
ــن  ــا ای ــود ..ب ــی ب ــل و نجیب ــواده ی اصی ــی از خان 5. آن یک

ــود.. ــر صــاف و دل پاکــی ب کــه دخت
اما حجاب خوبی نداشت...خواستگاران فراوانی داشت..

ولــی او از اینکــه خواســتگارها بــه انــدام زیبــا و لبــاس هــای 
زیبایــش توجــه مــی کردنــد

خوشــش نمــی آمد...زیبایــی هایــش را بــا چــادر پوشــاند...و 
شــاهزاده ی نجیــب روهایــش را یافــت..

مردی نجیب و با اصالت...
ــه در  ــرای اینک ــوب نبود...ب ــاد خ ــش زی ــی درس 6.آن یک

ــد.. ــادری ش ــد چ ــتاد باش ــم و اس ــم معل چش
و شاگرد اول کاس..!!

ــود " بپوشــان خــود را از  ــه ب ــش گفت آن یکــی چــون خدای
ــی اهلل گفــت.. ــة ال ــد نامحــرم " قرب دی

و چادر به سر کرد...
بعد از سالها....

1. دوستی که به خواست همسرش چادری شد...مدتی           

بعد از عقدشان شوهرش به او گفت که
باردار شد می تواند دیگر چادر سر نکند...

عــروس خانــوم بــاردار شــد..و بــرای اینکــه چــادر دســت و 
بالــش را نگیــرد دیگــر چــادر ســر نکــرد...

2.دوســت پســر دختــرک دیگــر اورا نخواســت و دختــرک 
نیــز چــادر را...

3.آن یکــی بــا مــردی ازدواج کــرد کــه از چــادر خوشــش 
نمــی آمــد..

ــرف  ــر ح ــت ب ــت داش ــوهر ارجحی ــرف ش ــز ح ــاال نی و ح
ــته... ــدا خواس ــم از خ ــرک ه ــدر..و دخت پ

4. آن دوســت تحصیــل کــرده هــم وقتــی حســابی ریشــه اش 
را در دولــت محکــم کــرد..

دیگر چادرش به کارش نیامد...
ــده...آن  ــادری ش ــدا چ ــاِب بع ــاِک بدحج ــت دل پ 5. دوس

ــرد... ــا ک ــب ج ــرد نجی ــودش را در دل م ــان خ چن
و مــردک را چنــان توجیــه کــرد کــه چــادر نشــان بــی 
ــواش.... ــواش ی ــت و ی ــش اس ــه زن ــبت ب ــرد نس ــادی م اعتم

6.دختــرِک چــادرِی شــاگرد اوِل کاس...چــادرش تــا 
بــه زور دوام آورد.. التحصیلــی اش  فــارغ 

ــر  ــادر س ــه چ ــازی ب ــر نی ــی دیگ ــارغ التحصیل ــد از ف و بع
کردنــش نبــود...

آن یکی ها هم یک به یک....
آن دخترک که حرف خدایش را لبیک گفت...

چــادرش معرفتــش را بــاال بــرد..اوج گرفــت تــا آســمان....و 
خدایــی شد..لباســش...کامش...رفتارش..

همه ی امورش خدایی شد...

حجاب

طاهره مصطفائی

ــون  ــد میلی ــذای چن ــد غ ــران میتوان ــرزمین ای ــما س ــر ش ــه نظ ب
نفــررا تامیــن کند؟یکــی از مســئولین وزارت جهــاد کشــاورزی 
در پاســخ ایــن ســوال گفته»کشــاورزی«طی 7000 ســال غــذای 
ــاز  ــن نی ــرای تامی ــی ب ــت فراوان ــرده وظرفی ــن ک ــور راتامی کش
ــچ  ــم هی ــی ه ــرایط فعل ــررادارد، در ش ــون نف ــش از200میلی بی
ــه نوعــی کشــاورزی  ــدارد وب ــر ن ــن بخــش تاثی ــر ای تحریمــی ب
بــدل تحریــم اســت، چــرا کــه تمــام عوامــل تولیــد، خــدادادی 
ودر داخــل اســت ومجبــور نیســتیم آن را واردکنیــم تنهــا بایــد 
ایــن موهبــت هــای خــدادای رابــه نحــو درســت مدیریــت کنیم، 
متاســفانه بــه رغــم ظرفیــت هــای مناســب در ایــن بخــش، طــی 
ــوده،  ــور ب ــت مح ــتر نف ــاد کشوربیش ــته اقتص ــای گذش ــال ه س
همــان مایعــی کــه بنــا بــه اظهــار کارشناســان تــا40 ســال دیگــر 

تمــام خواهــد شــد!
ــران  ــم ای ــی واقلی ــه، شــرایط آب وهوای ــن مقــام مســئول گفت ای
مهمتریــن ظرفیــت بــرای کشــاورزی کشــور ایجــاد کــرده 
ــتان  ــل زمس ــوده ودر فص ــل ب ــور4 فص ــوای کش ــت.آب وه اس
نیــز امــکان کشــت وکار در فضــای آزاد درجنــوب کشــور 

ــد. ــی ده ــش م ــد را افزای ــت تولی ــن ظرفی ــود دارد وای وج
همچنیــن میکرواقلیــم هــای بســیارزیادی هــم درکشــور وجــود 

دارد کــه امــکان کشــت متنــوع محصــوالت کشــاورزی رامــی 
بــرای مثــال در اســتان اردبیل,دشــت مغــان وجــود  دهــد. 
ــق  ــه ی مناط ــی بابقی ــا متفاوت ــوای کام ــا وآب وه ــه دم داردک
اســتان دارد وچنیــن مثــال هایــی در ســطح کشــورفراوان اســت. 
وجود18میلیــون هکتارزمیــن کشــاورزی کــه بــه انــدازه ی  کل 

مســاحت برخــی کشــور هــا میباشــد.
ظرفیــت زیادیســت کــه ســاالنه 118میلیــون تــن محصــول تولیــد 
میکنــد ودر صــورت مدیریــت آب، امــکان توســعه نیــز وجــود 
ــرای هــر کشــوری یــک  ــد ب ــن ســطح کشــتی میتوان دارد. چنی

فرصــت اســتثنایی باشــد.
ــور  ــای کاردر کش ــاورزی جوی ــل کش ــارغ التحصی 150 هزارف
وجــود دارد کــه میتوانــد ظرفیــت زیــادی را بــرای بخــش 
ــر  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــون ب ــم اکن ــاد کند.ه ــاورزی ایج کش
ــور  ــاورزی در کش ــن کش ــار زمی ــر هکت ــو ه ــار فائ ــاس آم اس
ــور  ــه کش ــبت ب ــه نس ــد ک ــن میکن ــا 9 نفرراتامی ــذای8 ت ــا غ م
هــای پیشــرفته کــه غــذای27 نفرراتامیــن میکنــد، بســیار پاییــن 
اســت. در کشــور مــا همچنیــن تنــوع گونــه هــای گیاهــی بســیار 
ــوع  ــوالت متن ــات وتولیدمحص ــام تحقیق ــکان انج ــت وام باالس
رادر بخــش کشــاورزی میدهــد. ماازمعــدود کشــور هایــی 
ــتیم . ــی هس ــی وجنگل ــان داروی ــواع گیاه ــه دارای ان ــتیم ک هس

علیرضا محمدی

وقــــتی شـــهید ملکـــی خــــود را بـــرای 
اعـــزام بـــه جبهـــه  هـــای حـــق علیـــه 
ـــد  ـــد بای ـــه او گفتن ـــرد، ب ـــی ک ـــل معرف باط

بـــه گـــردان حضـــرت زینـــب )س( بـــروی.
شهیــــد ملکـــی بـــا ایـــن تصــــور کـــه گـــردان 
حضـــرت زینـــب )س( متعلــــق بـــه خواهـــران اســـت ، 
بــــه شـــدت بــــا ایـــن امر مخالــــفت کــــرد و خواســـتار 
ـــرار  ـــا اص ـــا ب ـــد امـ ـــری شـ ـــردان دیگ ـــه گـ ـــزام ب اع
ـــه  ـــن ب ـــتور و رفت ـــذیرش دس ـــه پـ ـــار ب ـــده ناچ فرمان

ـــد. ـــب )س( شـ ـــرت زین ـــردان حض گ
هنگامـــی کـــه می خواســـت بـــه سمــــت گـــردان 
ـــه  ـــده ب ـــد، فرمان ـــت کن ـــب )س( حرک ـــرت زین حض
ـــه  ـــی رودخان ـــواص در حوال ـــردان غ ـــن گ ـــت ای او گف

ـــت... ـــتقر اس دز مس
ـــواص«  ـــم »غ ـــنیدن اس ـــد از ش ـــی بعـ ـــهید ملک ش
ـــدا  ـــر خ ـــه خاط ـــه ب ـــرد ک ـــاس ک ـــده التم ـــه فرمان بـ
ـــن  ـــد، مـ ـــو کنی ـــل عف ـــن مح ـــه ای ـــزام ب ـــرا از اع مـ
را بـــه گــــردان علی اصغـــر )ع( بفرســـتید، گـــردان 
ــن  ــین )ع(، ایـ ــام حسـ ــردان امـ ــر )ع( گـ علی اکبـ
ــردان  ــرم گـ ــد بـ ــن بایـ ــرا مـ ــردان، چـ ــه گـ همـ
ــده الزم   ــتور فرمانـ ــا دسـ ــب؟! امـ ــرت زینـ حضـ

االجـــرا بـــود.

شـــهید ملکـــی در طـــول راه 
بـــه ایـــن می اندیشـــید کـــه »خدایـــا 

مـــن چـــه چیـــزی را بایـــد بـــه ایـــن 
خواهـــران بگویـــم؟! اصـــا این هـــا چـــرا 

ابوالفضـــل)ع(  یـــا  شـــده اند؟!  غـــواص 
ــن.« ــم کـ ــودت کمکـ خـ

ـــتقرار  ـــل اس ـــه مح ـــه بـ ـــود کـ ـــک ب ـــوا تاری هـ
ـــی  ـــهید ملک ـــید، ش ـــب رس ـــرت زین ـــردان حض گ
ـــو  ـــتر جل ـــدم بیش ـــد ق ـــد، چن ـــاده ش ـــین پی از ماش
ـــت و  ـــمانش را بس ـــه چش ـــه یکدفع ـــود ک ـــه ب نرفت

ـــرد. ـــتغفار کـ ـــه اس ـــروع ب ش
ــی  ــهید ملکـ ــر شـ ــت سـ ــه از پشـ ــده کــ راننـ
می آمــــد، بـــا تعجـــب گفـــت: حـــاج آقـــا چــــرا 

ـــن؟! ـــو بستیـ چشماتونـ
ـــت: »واهلل  ـــرزان گف ـــی ل ـــا صدای ـــکی بـ ـــد ملـ شهیـ
ـــرای  ـــن خواه ـــت ای ـــتغفراهلل از دس ـــم، اس ـــی بگـ چ

غـــواص 
ـــا تعــــجب زد زیـــر خنـــده و گفـــت: کـــدوم  راننـــده ب
ـــه  ـــن کـ ـــرادرای غواص ـــا ب ـــا؟ اینـ ـــاج آقـ ـــر ح خواه
تـــازه از آب بیـــرون آمدنـــد و دارنــــد لباساشـــونو 

عـــوض می کننـــد.
اینجـــا بـــود کـــه شـــهید ملکـــی تـــازه متوجـــه 
ـــرت  ـــردان حض ـــرای گ ـــد ماج ـــده و فهمی ـــه ش قضی

زینـــب چیـــه...

امان از دست خواهرای غواص!

بعــد از تغییــرات مدیریتــی در دانشــگاه ارومیــه و بــه دنبــال 
ــی در  ــات عمل ــر اقدام ــا منتظ ــا، قطع ــکده ه آن در دانش
جهــت رفــع کاســتی هــای گذشــته چــه در زیرســاخت هــا 
ــود  ــه بهب ــم. در زمین ــوده ای و چــه در کیفیــت آموزشــی ب
ــل دانشــکده  کیفیــت زیرســاخت هــا در دانشــکده ای مث
هنــر و اقصــاد و مدیریــت کــه بــه لطــف موقعیــت مکانــی 
ــر  ــه در داخــل شــهر( کمت ــو و ن ــه در پردیــس نازل اش) ن
ــد شــاید ضــروری  ــی آم ــه چشــم مســئولین دانشــگاه م ب
تــر مــی نمــود کــه شــکر خــدا دانشــجویان ایــن دانشــکده، 
دانشــکده  بــه  تابســتانی  تعطیــات  از  بعــد  زمانیکــه 
برگشــتند، تغییــرات محسوســی را در ایــن زمینــه مشــاهده 
کردنــد؛ پنجــره هــای دوجــداره ای کــه جایگزیــن پنجــره 
هایــی شــده بودنــد که در روزهای ســرد ســالهای گذشــته، 
ــل  ــه دلی گاهــا باعــث کاهــش ســطح کیفیــت اموزشــی ب
کاهــش دمــای کاس مــی شــدند و گاهــا اســاتید ناچــار 
ــای  ــتفاده از گرم ــرای اس ــود ب ــان کاس خ ــر زم ــه تغیی ب
وســط روز و یــا حتــی زودتــر تعطیــل کــردن کاس مــی 
ــت  ــه وضعی ــتی ک ــای بهداش ــرویس ه ــر س ــدند. تعمی ش
ــادآوری نیســت، اصــاح  ــل توصیــف و ی ســابق آنهــا قاب
وضعیــت ســالن مطالعــه ایــن دانشــکده کــه از ضروریــات 
ــا  ــه ب ــر ک ــکده هن ــای دانش ــه ه ــی از آتلی ــود. یک ــور ب ام
تغییراتــی کــه در آن ایجــاد شــد، باعــث شــد تــا باالخــره 

دانشــجویان ایــن دانشــکده تجربــه حضــور در یــک آتلیــه 
را کســب کننــد و تــازه بفهمنــد کــه آتلیــه بــه کجــا مــی 
ــه  ــده ک ــز ایجادش ــری نی ــی دیگ ــرات جزئ ــد. تغیی گوین
اســتفاده از برخــی فضاهــای بــدون اســتفاده و ایجــاد چنــد 
ــا  ــوز ب ــد کــه هن ــه آنهاســت هرچن ــد از جمل کاس جدی
ــکده  ــن دانش ــی ای ــای اموزش ــتفاده از فضاه ــر اس حداکث
فاصلــه زیــادی وجــود دارد و مشــکاتی از قبیــل وضعیــت 

نامناســب ایســتگاه اتوبــوس، نبــود فضاهایــی بــرای اوقــات 
فراغــت دانشــجویان ایــن دانشــکده، سیســتم گرمایشــی و 
سرمایشــی وســایر مــوارد زیرســاختی و البتــه کیفیــت 
آموزشــی کــه مســئله ای فراگیــر اســت، قابلیــت پرداختــن 

و رفــع آنهــا وجــود دارد.  

اقتصاد

ــزارش وزارت  ــه گ ــال ارائ ــه دنب ــه ب ــی ک ــن روحان ــر حس ــام دکت حجت االس
کشــور در خصــوص وضعیــت امنیتــی کشــور بــه هیئــت وزیــران صحبــت 
ــهرهای  ــاد در ش ــری و اعتی ــده تکدی گ ــاهده پدی ــت: مش ــار داش ــرد، اظه می ک
کشــور زیبنــده ایــران اســامی نیســت. رییــس جمهــوری از وزارت تعــاون، کار 
ــئولین  ــهرداری ها و مس ــی، ش ــروی انتظام ــور، نی ــی، وزارت کش ــاه اجتماع و رف

چهــره  پاکســازی  تــا  خواســت  شــهرها از ایــن پدیــده ناهنجــار محلــی 
و  کننــد  دنبــال  جدیــت  بــا  را  ــبکه های اجتماعــی  ــا ش ــه ب ــایی و مقابل شناس
ــت  ــا را در اولوی ــن ناهنجاری ه ــده ای دســتگاه های گردانن ماموریت هــای 

مسئول قرار دهند.« 
ــش در  ــت پی ــد وق ــر کــه چن ــن خب ــر ای ــا ب ســایت ریاســت جمهــوری منتشــر بن
بــرای شــد، رئیــس جمهــور در نشســت هیئــت  تــا  داده  دســتور  دولــت 
شــهرها،  چهــره  زیباســازی  و  گداهــا و معتــادان از ســطح شــهرها پاکســازی 
و جمــع آوری شــوند. بــرای انجــام ایــن کار  نهــاد  و  وزارت خانــه  چندیــن 
ــت  ــا در اولوی ــا ب ــده اند ت ــور ش ــازمان مام قــرار دادن ایــن امــر، پاکســازی س
انجــام  ســریعتر  هرچــه  را  شــهرها  دهنــد.چهــره 

بــا تشــکر از جنــاب رئیــس جمهــور بــرای احتمــام و توجــه بــه وضعیــت ســیمای 
ــه نظــام مقــدس  ــت ب ــرای ایشــان در راســتای خدم ــا، ب شــهرها و زیباســازی آنه
جمهــوری اســامی آرزوی موفقیــت می کنیــم و امیدواریــم بــا همتــی بلنــد موفــق 

بــه زدودن ایــن »زگیــل فقیــر« از چهــره شــهرهایمان شــوند.
امــا ای کاش مســئوالن مــا همانقــدر کــه بــه فکــر جمــع آوری و پاکســازی 
»زگیل هــای فقیــر« شــهرهایمان هســتند، کمــی نیــز همــِت بلنــد خــود را معطــوف 
ــود  ــون وار خ ــاج و فرع ــای ع ــه در برج ه ــد ک ــی« می کردن ــای غن ــه »زگیل ه ب
بــا روابــط فاســد اقتصــادی و اخاقــی، بــه صــورت حقیقــی یــا مجــازی تجمــل، 
رفاه زدگــی و بی بنــد و بــاری و خودشــیفتگی تهــوع آور خــود را تبلیــغ می کننــد 

و دل فقــرا را خــون.

مســئوالِن حکومتــی کــه الگــوی حکومــت داری خــود را بزرگــواری ماننــد 
امیرالمومنیــن امــام علــی )ع( می دانــد، نبایــد فرامــوش کننــد کــه ایشــان فرمودنــد: 
ــچ  ِــَک« هی ــن َذل َــی ســائِلُُهم َع ــی َو ا... تَعال ِــِه َغن ِّــَع ب ــا مُت ــُر إاّل بِم ــا جــاَع فَقی »... م
فقیــری گرســنه نمی مانــد مگــر بــه واســطه اینکــه ثروتمنــدی از حــق او بهره منــد 

ــد. ــت می کن ــان بازخواس ــاره از آن ــن ب ــی در ای ــدا تعال ــده و خ ش
همچنیــن مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی نبایــد ســخنان بنیان گــذار ایــن نظــام 
را نیــز فرامــوش کننــد کــه از »جنــگ فقــر و غنــا« و »ولــی نعمــت بــودن فقــرا برای 
کارگــزاران« گفــت و فرمــود: »مــن شــما طبقــه کوخ نشــینان را از آن کاخ نشــینان 

باالتــر می دانــم؛ اگــر آنهــا الیــق ایــن باشــند کــه بــا شــما مقایســه بشــوند.«
شایســته اســت تــا مســئوالن نظامــی کــه بنیان گــذار آن امــام خمینــی )ره( 
ــطح  ــران از س ــازی تکدی گ ــف پاکس ــود را وق ــت خ ــاش و هم ــام ت ــت، تم اس
ــه فکــر پاکســازی  ــدازه ب ــه همــان ان ــا حداقــل ب شــهرهایمان نکننــد، و بیشــتر و ی
رفتارهــای فخرفروشــانه و فرعون صفتانــه افــرادی باشــند کــه گاهــی شــهرهای مــا 

را بــه الس وگاِس دوم تبدیــل می کننــد، باشــند.
بــه امیــد روزی کــه مســئوالن مــا بــا تکیــه بــر مبانــی اســام نــاب در عرصه هــای 
مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و ... شــهرهایی را ایجــاد کننــد کــه در آن 
نــه شــاهد فقرایــی باشــیم کــه از شــدت گرســنگی در حــال مـُـردن هســتند و بــرای 
اسکناســی دســت بــه هــر کاری می زننــد، و نــه شــاهد مرفهیــن بــی دردی کــه از 

ــد. ــز می کنن ــای خــود را تمی ــا اســکناس ها کفش ه ــروت ب ــرط ث ف

حمید رازی زاده

به فکر زیگیل های باال شهر هم باشید!
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 . َرُذَل  بَِخــَل  وَمــن  ســاَد،  جــاَد  َمــن 
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ــد و   هــر کــس ببخشــد ســروری مــی    یاب
هــر کــه بخــل ورزد بــه پســتی مــی   گرایــد.

صدای هم دانشگاهی

در ایــن ســتون شــما میتوانیــد نظــرات و 
ــراط،  ــریه ص ــه نش ــبت ب ــود را نس ــادات خ انتق
بســیج دانشــجویی، مســائل صنفــی و آموزشــی 
ــک 660004360  ــماره پیام ــه ش ــگاه و ... ب دانش

ــد. ــر یاب ــا نش ــد ت ــال نمایی ارس

ــراری  ــه ف ــگاه ارومی ــا از دانش ــدوم مغزه ــا ک * دقیق
ــد کــه مثــل اینکــه  ــر زدی ــه طــوری تیت داده شــدن ی
ــم و از  دور  ــن دانشــگاه درس نمــی خونی ــو ای ــا ت م

ــم. ــر نداری ــون خب برم

ــرو،  ــواش ب ــم ی ــش یک ــتی رو بک ــا داداش دس * باب
ــوری از  ــد و اینط ــا بودی ــل کج ــای قب ــال ه ــما س ش

ــن. ــی کردی ــاد نم ــگاه انتق دانش

ــن  ــراط از بهتری ــریه ص ــماره نش ــن ش ــرم ای ــه نظ * ب
ــود،  ــا حــاال چــاپ شــده ب ــود کــه ت شــماره هایــی ب

ــه. ــتتون درد نکن ــا دس واقع

ــه  ــاال میرس ــای ب ــه ه ــه بچ ــتتون ب ــه دس ــما ک * ش
بگیــد فکــری بــه حــال ایــن اینترنــت بکنــن  بــه خــدا 

ــه. ــاز میکن ــه زور ب ــم ب ــه رو ه صفح

ــازده- ــی بیار...ی ــا گون ــه ت * ده-دو، ده-دو، دو-س
ــت وچهار!!! بیس

* مطالبتــون عالــی بــود ولــی جــای شــهدا بیــن 
مطالبتــون خالــی بــود خــوب بــود کــه هرچنــد 
کوتــاه در مــورد شــهدا هــم مطلــب مــی نوشــتید.

ــه نظــرم شایســته بســیج دانشــجویی نیســت کــه  * ب
همچیــن مطالــب ســبک و جلفــی رو در نشــریه اش 

چــاپ کنــه.

ــا  ــاعت 11/30 ت ــای س ــورد کاس ه ــا در م * لطف
13 بعضــی از دانشــکده هــا هــم مطلــب بنویســید کــه 

ــه وقــت اذان. دقیقــا میخــوره ب

ــی  ــود چ ــکا نب ــن آمری ــه ای ــم اگ ــی دون ــن نم * م
داشــتید بــرای گفتــن، سیاســت تــون خاصــه شــده 

ــتیزی. ــکا س در آمری

اگرچــه اغلــب مســئوالن فرهنگــی،در جــواب 
ــه  ــک جمل ــگ را در ی ــوال که»فرهن ــن س ای
تعریــف کنید«ســر بــه زیــر مــی اندازنــد و 
ســرخ و ســفید مــی شــوند و در مــواردی 
ــاری  ــان ج ــانی ش ــر پیش ــرم ب ــرق ش ــادر ع ن
مــی شــود، امــا بنــا نداریــم در ایــن مطلــب از 
ــی«  ــی فرهنگ ــئوالن »دولت ــر مس ــت ب ــن جه ای
دانشــگاه ارومیــه خــرده بگیریــم و ســخن 
رانــدن از آن را بــه وقــت و مجالــی دیگــر 
وا مــی گذاریم،امــا آنچــه ارزش نوشــتن و 
خوانــدن دارد بحــث فرامــوش شــده »فقــر 
ــم  ــی خواهی ــت،که م ــگاه اس ــی« دانش فرهنگ
از زاویــه ای دیگــر و البتــه متفــاوت بــه آن 

بپردازیــم؛
ــی  ــث و بان ــت؟و باع ــی« چیس ــر فرهنگ 1.»فق
و  متنــوع  هــا  جــواب  کیست؟مســلماً  آن 
مختلــف خواهــد بود،مــا جــواب و عقیــده ی 
ــد  ــر و نق ــر نظ ــم،و ه ــی دهی ــه م ــود را ارائ خ
ــه گــوش جــان مــی خریــم و در  دیگــری را ب

ــم؛ ــی کنی ــر م ــکان منتش ــورت ام ص
اگــر در پاســخ بــه ســوال »فقــر فرهنگــی 
ــخت  ــجویان برویم،س ــراغ دانش ــت؟« س چیس
ــره  ــک فق ــن ی ــاً در ای ــرده ایم،اتفاق ــتباه ک اش
تقصیــری  جماعــت  دانشــجو  موضــوع، 
نــدارد!و ایــن نــگاه همــان »نــگاه از زاویــه ای 
ــه آن  ــب ب ــدر مطل ــه در ص ــت ک ــر« اس دیگ
اشــاره شــد،مصادیق و مــوارد متعــددی وجــود 
دارد کــه مــی توانیــم بــه »فقــر فرهنگــی« 

دانشــگاه پــی ببریم؛مثــًا
ــه  ــذا ب ــرف غ ــرای ص ــی ب ــجویان وقت - دانش
ســلف مراجعــه مــی کنند،متوجــه مــی شــوند 
ــذای  ــراه غ ــا هم ــه آنه ــم اینک ــی رغ ــه عل ک
اصلــی ســوپ نیــز رزرو کــرده و هزینــه ی 
ــوپ  ــد،از س ــرده ان ــت ک ــداً پرداخ اش را نق
فرنگــی  گوجــه  بجــای  نیســت،یا  خبــری 
ــی  ــجو م ــل دانش ــس آن را تحوی رزروشده،ُس

ــا  ــا اینج ــد ت ــدس زده ای ــت ح ــه درس دهند!بل
معلــوم شد،دســت انــدرکاران طبــخ غــذا فاقــد 
ــق  ــا عم ــری اند«،ام ــئولیت پذی ــگ مس »فرهن
ــر  ــه اگ ــود ک ــی ش ــخص م ــا مش ــه آنج فاجع
علــی رغــم اعتــراض دانشــجویان بــه مســئوالن 
ــز  ــن نی ــود،و از ای ــاح نش ــه اص ــن روی ــر ای ام
ــود »فرهنــگ خدمــت گــذاری«  ــوان نب مــی ت
ــت  ــگ خدم ــر فرهن ــه فق ــه گرفت.البت را نتیج
گــذاری را مــی تــوان از وضعیــت؛ اســفبار 
خوابگاهها،نامناســب اتوبــوس هــا و ناشایســت 
بعضــی کاســها و مخصوصــاً آزمایشــگاههای 

ــد. ــز فهمی ــگاه نی دانش
- یــا اینکــه وقتــی در نشــریه ای واقعــه ای 
شــرح داده مــی شــود کــه از فــراری دادن 
نخبــه هــای دانشــگاه و اذیــت و مانــع تراشــی 
ــن  ــا ای ــی ب ــی کند،ول ــت م ــا حکای ــرای آنه ب
حــال مســئولین مربوطــه با)...(بــی اعتنایــی مــی 
کننــد و توضیــح نمــی دهنــد و احتمــاالً عــذر 
تقصیــر نمــی خواهند،یعنــی »فقــر فرهنــگ 

پاســخگویی« 
ــاق هــای اداری دانشــگاه دو  - در یکــی از ات
ــا مشــغول  ــم و دیگــری آق همــکار یکــی خان
بــا  هستند،دانشــجویی  خدمــت  انجــام  بــه 
انجــام کارهایــش،از  و در خــال  مراجعــه 
حــدود  از  خــارج  و  نامتعــارف  برخــورد 
همکار)نامحــرم(  دو  ایــن  شــرع  و  عــرف 
کــه در وضعیتــی نامناســب کــه در بــاره ی 
موضوعاتــی خــارج از چارچــوب عــادی و 
عرفــی بــا هــم صحبــت مــی کنند،چــه تاثیــری 
مــی پذیرد؟آیــا دانشــجو از او مــی آمــوزد 
یــا نمــی آمــوزد؟و ایــن یعنــی »فقــر فرهنــگ 

اخــاق اســامی«
اداری  هــای  قســمت  اکثــر  درب  روی   -
مــدت  بــه  نمــاز  نوشــته:»وقت  دانشــگاه 
بــه  احتــرام  تعطیــل« [ضمــن  نیــم ســاعت 
ایــن  تمــام نمازگــزاران و مســتثنی کــردن 
ــه  ــجو مراجع ــه دانش ــی ک ــواران]در حال بزرگ
ــا از  ــت ام ــل اس ــد در قف ــی بین ــد و م ــی کن م

ــقاب  ــق و بش ــده و قاش ــدای خن ــت در ص پش
و... مــی آیــد! ایــن یعنــی چه؟یعنــی »فقــر 

راســتگویی« فرهنــگ 
ــا  ــتی از خرواره ــوان مش ــوق بعن ــورد ف ــه م س
ــا  ــه ی مطلب.ام ــدر حوصل ــه ق ــه ب ــود و البت ب
مســئول ایــن همــه »فقــر فرهنگــی« در دانشــگاه 
فرهنگــی  معاونــت  مســلماً  و  کیســت؟قطعاً 
دانشــگاه! امــا معاونــت فرهنگــی دانشــگاه چــه 

ــد؛ ــی کند؟بخوانی م
2.معاونــت فرهنگــی دانشــگاه ارومیــه کــه 
در ایــن وجیــزه مــا نــام »مســئوالن دولتــی 
دیدیــم،در  مناســب  برایــش  را  فرهنگــی« 
ــرای  ــاش ب ــای ت ــه ج ــته ب ــال گذش ــک س ی
ــه  ــگاه ب ــی دانش ــای فرهنگ ــایی ه ــع نارس رف
ــای  ــت،که بج ــان داده اس ــف نش ــرق مختل ط
دغدغــه ی حــّل مشــکات فرهنگــی دانشــگاه 
شــدیدا  آن،  فرهنگــی  بســیار  فقرهــای  و 
تئوریــزه کــردن »اعتــدال گرایــی سیاســی« 
دولــت بــا بهــره گیــری از تعالیــم دینــی را در 
ــه  ــش دارد،ب ــت های ــا و اولوی ــه ه صــدر برنام
عبارتــی روشــن تــر،در تقســیم بنــدی نانوشــته 
ای وظیفــه زدن پـُـل از »اعتــدال دینِی اســامی« 
بــه »اعتــدال دولتــی« برعهــده ی ایــن معاونــت 
گذاشــته شــده اســت،گویا ســایر وظایــف فرع 
بــر ایــن وظیفــه ی اصلــی هســتند،دلیل اصلــی 
عــدم برونــداد فرهنگــی در خــور دانشــگاه 
ــن  ــزی جــز ای ــز چی در یــک ســال گذشــته نی
»فقــر  بــه  نهایــت  در  نیســت،که  موضــوع 

ــت. ــده اس ــر ش ــگاه منج ــی« دانش فرهنگ
3.شایســته اســت،معاونت فرهنگــی دانشــگاه و 
مدیریــت محتــرم فرهنگی،اگــر اجــازه اش را 
دارند،ابتــدا بــه فقــر فرهنگــی همــکاران دیــوار 
بــه دیوارشــان برســند و شــیپور را درســت 
ــه  ــد کــه چگون ــد و بعــد بنشــینند و ببینن بنوازن
اکثــر مشــکات فرهنگــی دانشــگاه حــل مــی 

شــود.

»فقر فرهنگی« در دانشگاه بیداد می کند.

ــجویان  ــدای دانش ــن ص ــام ... ای ــا ســـــــــ ــامی ه ــجو س دانش
ــم .... ــی مچکری ــب نق ــت ؛ در دوران ح ــو اس نازل

ــان  ــژه هــا در خدمتت ــا وی در ســومین شــماره از دانشــجو ســام  ب
هســتیم....

جای خالی هفته:
مســئولین عزیــز دانشــگاه آیــا مــی دانیــد کــه ثــواب نمــاز جماعت 
چــه قــدر بــه مراتــب بیشــتر از نمــاز فُراداســت ؟؟؟ و چــون ارادت 
مــا بــه شــما فزونســت و خواهــان آنیــم کــه چند ســاعته راه بهشــت 
را برایتــان اتوبــان کنیــم تــا ســعادت نمــاز خوانــدن بــا دانشــجویان 
ــی  ــئولین گرام ــد! مس ــت ندهی ــه را از دس ــگاه ارومی ــز دانش عزی
ــت  ــگاه خالیس ــجد دانش ــی در مس ــا فجیع ــرز کام ــه ط ــان ب جایت
؛ لطفــا جــای خــود را بــا حضورتــان در نمــاز هــای جماعــت پــر 
کنیــد ؛ چــرا کــه پیامبــر اکــرم)ص( میفرماینــد : نمــاز جــواز عبــور 

از صــراط اســت.

استراتژی هفته:
چنــد هفتــه ای بــود کــه در دانشــگاه از اینترنــت خوابگاهــی 
ــا شــبکه جهانــی وب و فضــای  محــروم بودیــم و بــرای ارتبــاط ب
کامــا علمــی آن )!( مجبــور بودیــم بــا پیمایــش مســیری خــود را 
بــه ســایت دانشــگاه برســانیم. بــا وصــل شــدن اینترنــت خوابــگاه 
، بــی جهــت امیــد در قلوبمــان شــعله ور شــد ولــی دیــری نپاییــد 
ــر  ــدن واژه یnot enternet access آِب ســردی ب ــا دی کــه ب
شــعله هــای فــروزان امیدمــان ریختــه شــد! حــب نقــی مچکریــم 

ــده کردیــد!!! ــر و امیــد را در دلهایمــان زن کــه تدبی

کلید هفته:
یکــی از رفقــا میگفــت: مــن بــه یکــی از همســایگان شــمال غربــی 
ــی در  ــردم ول ــک ک ــان کم ــردن دِر اتاقش ــل ک ــان در قف ــاق م ات
ــت! و در  ــاق خودمانس ــِد ات ــن کلی ــه ای ــنیدم ک ــت ش ــال به کم
ــس و  ــرقت )!( ان ــدم س ــن از ع ــن طرفی ــازی بی ــتای اعتمادس راس
الفتــی بــس عظیــم بیــن همــه ی هــم خوابگاهیــان شــکل گرفتــه 

ــر بیانگــر آن اســت: اســت کــه مضمــون شــعر زی
اگر با همسایگان و هم خوابگاهیانش نبود میلی

چرا با کلیِد اتاِق ما دِر اتاقشان را قفل کرد خیلی
پــس بــا یــک کلیــد میشــود همــه ی مشــکات خوابــگاه را حــل 
کــرد )!( اگــر آقــای رئیــس جمهــور هــم یکــی از ایــن کلیدهــا 
را داشــته باشــد ، قــادر خواهــد بــود همــه ی مشــکاِت مملکــت 

را حــل کنــد)!(

پیام غیر بازرگانی هفته:
ــه  ــک هفت ــد در ی ــر میخواهی ــوید ، اگ ــر ش ــد الغ ــر میخواهی اگ
ــت!!!  ــان خالیس ــب هایت ــر جی ــد ، اگ ــم کنی ــو وزن ک ــد کیل چن
ــه  ــاالی اغذی ــدن قیمــت ب ــا دی ــه و ب ــه ی دانشــگاه مراجع ــه بوف ب
، از خریــد کــردن و ســیر کــردن شــکم خــود منصــرف شــوید ، 
هــم اکنــون اقــدام کنیــد. طــرح دانشــجو الغــر کنــِی حــب نقــی 

ــم! مچکری

شخصیت هفته:
ــما را  ــگاه ؛ ش ــی دانش ــت فرهنگ ــی ؛ معاون ــر صالح ــای دکت آق
بــه عنــوان شــخصیت هفتــه انتخــاب میکنیــم چــرا کــه بــا جشــن 
غدیــر ، ثابــت کردیــد کــه مــی تــوان خوشــحال دیپلماســی را در 
دانشــگاه هــم پیــاده کــرد کــه فضــای دانشــگاه گل و بلبــل شــود. 

ــه ســام... ظریــِف زمان

پسر شجاع هفته:
طــی هفتــه ی گذشــته انفجــاری در دانشــکده ی شــیمی)!( رخ داد 
ــد ؛  ــر ترکی ــوی ترشــیوبوتیل روی هیت ــن ژوژه ی محت و یــک بال
کــه منجــر بــه پــس افتــادن و تلفــات روحــی ، تنــی چنــد از جملــه 
ــه قــول فامیــل دور  دانشــجویان و مســئول آزمایشــگاه شــد)!( و ب
ــه ، شیشــه ی  ــی پســر شــجاع هفت ــد ول ــان را ترکان ــره ی آن ، َزه
پنــج ســانتی را کــه بــه ســرش فــرو رفتــه بــود ؛ را بــا شــجاعت و 

در کمــال خونســردی از ســرش بیــرون کشــید.

انتقاد پذیرترین مسئول هفته:
ــه  ــوم ب ــکده ی عل ــلف دانش ــئول س ــواه ، مس ــان خ ــای رحم آق
عنــوان انتقــاد پذیرتریــن مســئول هفتــه انتخــاب میشــود چــرا کــه 
ایشــان برخــورد کامــا مناســب و شایســته ای مقابــل دانشــجویان 

ــد.  معتــرض داشــته ان

نظرسنجی  هفته:
بنــری بــزرگ بــا عنــوان ِثبــت نــام کاس رباتیــک و مکانیــک و 
نــرم افــزار ویــژه ی ســنین 4 تــا 15 ســال در جلــوی دانشــکده ی 

علــوم نصــب گردیــده ؛ لــزوم نصــب ایــن بنــر بــه نظــر شــما؟؟؟
ــگاه  ــد وارد دانش ــر از موع ــه زودت ــه ای )!( ک ــجویان نخب 1.دانش

شــده انــد!
2.امتحان ضریب هوشی پایین دانشجویان دانشگاه ارومیه!

3.هر نصب بنری بهتر از نصب نکردن آن است!
ــاتید  ــدوم اس ــداِن خ ــها ، از فرزن ــن کاس ــدگان ای 4.برگذارکنن

ــد... ــگاه ان دانش
ــی  ــامانه ی پیامک ــه س ــو و ب ــد بگ ــت میخواه ــه دل تنگ ــر چ 5.ه

ــزن. ــک ب ــراط پیام ص

سید

تشکر

از بــرادر عزیــز آقــای جمشــیدی کــه لطف 
ــاده  ــور آم ــرای نشــریه صــراط کاریکات کــردن و ب
ــن از  ــم؛ و همچنی ــپاس گذاری ــیار س ــردن  بس ک
همــه عزیزانــی کــه بــرای نشــریه خودشــان حجــم 
ــال  ــتادن کم ــت فرس ــب و یادداش ــی مطل انبوه
تشــکر و قــدر دانــی را داریــم، از بزرگوارانــی کــه 
مطلبشــان بــه دالیلــی منتشــر نشــد عــذر خواهی 
ــم، ان شــاا... در شــماره هــای بعــدی هــم  میکنی

مــا رو کمــک بکنیــد.

دانشجــو ســالم...

حسام الدین شریف

شوخی با رشته های دانشگاهی

وصف حال امروز اوبااونا
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