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ســــوزنـــبــان23ســــوزنـــبــان

          احمدی نژاد با بیان اینکه حماسه یعنی اقدامی شجاعانه که شرایط را 
به شدت تغییر می دهد ادامه داد:در مسیر حرکت ملت ها گاه موانعی پیش 
می آید و توطئه ها و طراحی هایی صورت می گیرد که کشور را در معرض 
خطر قرار می دهد و موجودیت و هویت یک ملت را تهدید می کند بطوریکه 
با امکانات معمولی نمی توان آن خطر را برطرف کرد و نیازمند اقدامات بزرگ 

و اصالحات تند است.
          آیت اهلل مومن عضو فقهای شورای نگهبان گفت: اگر بوی انحراف از 
کسی احساس کنیم، شبهه ای نداشته باشید که او را رد صالحیت خواهیم 
کرد. همه کسانی که نگرانی دارند خوب است بدانند که ما نه با کسی دعوا 

داریم و نه به کسی باج می دهیم.
         موسوی خوئینی ها که از او به عنوان پدر معنوی جریان مجمع 
روحانیون مبارز یاد می شود، در روزهای گذشته در جلسه ای با حضور برخی 
اعضای این جریان، به شدت از احتمال کاندیداتوری سید محمد خاتمی انتقاد 
کرده و او را فاقد قابلیت های الزم برای کاندیداتوری و نمایندگی جریان حامی 

فتنه در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری عنوان کرده است.
 باهنر درپاسخ به سوالی درباره اینکه آیا جبهه پیروان خط امام و رهبری 
برنامه مدونی برای دولت آینده دارد یا خیر گفت: این کار در جبهه پیروان به 
صورت جدی انجام نشده است..وی گفت ائتالف ما با 5 نفر بزرگترین ائتالف است.

         مصطفی کواکبیان گفت: اگر رییس جمهور شوم با اجازه رهبری، پس 
از یک سال باآمریکارابطه برقرار می کنم.وی گفت:در تمام مدت نمایندگی 
مجلس حتی یک ریال از مجلس حقوق نگرفته ام و در مجموع حقوقی که 

بابت استادی دریافت می کنم چیزی در حدود 2.5 میلیون در ماه می شود.
        صادق زیباکالم با بیان اینکه اصالح طلبان باید با تمام توان پشت سر 
هاشمی قرار بگیرند و نگذارند داستان عملکرد اسفبار اصالح طلبان در سال 
84 یکبار دیگر تکرار شود، اظهار داشت: آقای روحانی در صورت کاندیداتوری 
حداکثر 2 میلیون رای و آقای کواکبیان حدکثر یک میلیلون رای خواهند داشت.

       حسن روحانی در نشستی که با حضور حامیان خود در شمال غرب 
تهران برگزار شد برای حضور در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 
رسما اعالم کاندیداتوری کرد. از نکات جالب این همایش حضور فاطمه و 
یاسر هاشمی فرزندان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و فریدون جیرانی کارگردان 

سینما بود.
        مهدی محمدی با بیان اینکه تمام تالش آقای روحانی و دوستانشان 
در برهه مدیریت ایشان در پرونده هسته ای جلب اعتماد غرب بود اظهار 
امیدواری کرد که حسن روحانی بالیی که بر سر حقوق هسته ای ملت ایران 

آورد بر سر سایر حقوق ملت ایران نیاورد.
محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر آیت ا..  اکبر هاشمی رفسنجانی 
گفت: در ذهن مردم این موضوع به وجود آمده است که الزمه حماسه سیاسی 
برطرف کردن موانع است وی افزود بازگشت هاشمی به نمازجمعه هم می تواند 

یک قدم برای برطرف کردن موانع باشد.
         حضرت آیت ا.. مصباح یزدی در دیدار اعضای حزب موتلفه اسالمی 
با بیان اینکه کسانی که از همه جا شکست خورده و حتی در نماز جمعه 
هم راهشان نمی دهند، می گویند بیایید متحد شویم، شرط اول از شرایط 
کاندیدای اصلح را دلسوزی برای ارزش های اسالمی دانسته و فراست در برابر 
توطئه های دشمن و کارایی را از دیگر معیارهای الزم برای کاندید اصلح برشمردند.

           حجت االسالم و المسلمین پور محمدی در قم با بیان اینکه باعهدی که 
با ائتالف پنج نفره بسته ام پایبندم، هر چند که در نظر سنجی ها از دیگران 
در ائتالف جلو تر هستم.گفت: تجربه من در زمانی که آقایان هاشمی، خاتمی 
و احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند بیشتر بود که البته در 
این زمینه ادعای ندارم اما وقتی اقای احمدی نژاد استاندار بود من قائم مقام 

وزیر بودم.
           منوچهر متکی با بیان اینکه در سی و چهار سال گذشته یک متر زمین 
و آپارتمان دولتی نگرفته ام اظهار کرد : بنده به آقای محسن رضایی پیشنهاد 
کرده ام که به ائتالف پنج گانه اصولگرایان بپیوندند. وی در خاتمه گفت: 10 
تا 15 اردیبهشت ماه نامزد نهایی ائتالف پنج گانه اصولگرایان معرفی می شود.

والیت)فراکسیون  رهروان  فراکسیون  سخنگوی  جلیلی  اسماعیل   
نزدیک به الریجانی( گفت: اعضای فراکسیون رهروان والیت با الریجانی وارد 
مذاکره شده اند تا وی را برای ورود به عرصه انتخابات ترقیب کنند.وی اضافه 

کرد احتمال حضور الریجانی در ائتالف پیشرفت زیاد است.
 محمد باقر قالیباف شهردار با بیان اینکه نا به سامانی های اقتصادی 
کشور در کمتر از دو سال قابل ساماندهی است افزود وعده ای نداده ام که 

عمل نکرده باشم.

دانشــگاه

از  پیش  امتحانات  چه  خواجه!  قلی  چه  قلی،  خواجه  چه 
انتخابات چه پس.چنانچه در هر دو صورت چوب الی چرخ 
فعالیت انقالبیمان و قبولی امتحانی مان برود و نتیجه ی 
تا  اردیبهشت  بشود=امتحانات  انتخابات  از  پیش  امتحان 
خرداد و اتمام پیش از 20خرداد که خط قرمز وزارت علوم 
است برای حفظ امنیتمان که خدا خیرشان دهاد و بعد از 
اتمام امتحانات در 20 خرداد و وداع دانشجو با دانشگاه تا 
یا  نبود؟  ماه مهر،آن وقت مگر مهد سیاست،دانشگاه  بوی 
نکند مهد سیاست همان کش و واکش ستادهای انتخاباتی 
که  کنند  می  دود  درشان  جلوی  اسفند  که  است  صفاییه 

مباد چشم زخم ...
آن وقت در صورتی که ته دیگ امتحانات و دانشگاه تا پیش 
از 20 خرداد خورده گردد، کجاست این تمهید شرایط الزم 
مطرح  علوم  وزارت  که  انتخابات  فرایند  در  پرشور  حضور 
فرمودند.ما عاشق تمهیداتتان هستیم اما تا جایی که برنامه 
می  ریخته  ترم  ابتدای  همان  در  ما  به  لطفتان  این  های 
گردید و ما با طماعی در علم،واحدها را تا سقفش- یعنی 

24 تا اخذ نمی نمودیم.

ترم معلول و  و  واحد  تا  با 24  اوالدتان.چه کنیم  ما جای 
برای کشور  فعالیت  هوای  و  ای  فرجه  و خرده  کاره  نیمه 
و مقدساتمان و مشت بر دهان اهریمن کوبیدن و در کنار 
همه ی این ها حماسه ی علمی و قبولی در امتحانات  عدم 

اخذ نمرات نا پلئونی!
ما به گفته ی شما،وزارت علوم عزیز،که فرمودید "جامعه ی 
دانشگاهی نشاط سیاسی توام با عقالنیت و ایمان خود را 
در حماسه ی سیاسی پیش رو به رخ دشمنان نظام خواهد 
کشید" ،24 تن واحد اخذ کردیم و ویالی رویایی ای هم 
ایمانمان  در مسیر  مان  و جهد  فعالیت  و  از شفاف سازی 
بر  یکبار  حاال  و  نمودیم  ترسیم  خرداد   24 حماسه  برای 
پیکره ی دیوارهای مکتب خانه یمان می چسبانند ،برنامه 
می  بار  نفرمایید.دیگر  ،سوال  نگردید  متغیر  امتحانات  ی 
انگار گویا شاید  ثانوی فعال ممکن است  تا اطالع  فرمایند 

،موضوع مذکور 2تیر برقرار است الی آخر...
ما را دریابید بزرگان!ما یادگار نسل انقالبیم.نسل 16آذری 
ها! دل تنگان حکومت جهانی صاحب زمانمان! گیسو سپید 
خواهیم کرد به پای انقالبمان.تنها هوایمان را داشته باشید

یک  فقط  نه  جمهور  ریاست  انتخابات  در  شرکت  امروز 
شرعي  وظیفه  یک  بلکه  است،  ملي  و  اجتماعي  وظیفه 
اسالمي و الهي است که شکست در آن، شکست جمهوري 
از بزرگترین  اسالمي است، که حفظ آن بر جمیع مردم 
شیطان  از  آن  در  وسوسه  و  است  فرایض  و  واجبات 
با  خواهران  و  برادران  است.  بزرگ  شیطان  عمال  بلکه 
هوشیاري بسیار و دید اسالمي سیاسي با مسائل برخورد 

کنید و از وسوسه منحرفان و مخالفان اسالم و وابستگان 
به سیاست اجانب اجتناب نمایید که اینان با هر وسیله ای 
می خواهند پایه های جمهوری اسالمی را متزلزل کنند و به 
بهره  فرصتی  هر  از  خودشان،  مقاصد  به  خیال رسیدن 
برداری کنند و نگذارند که شما در این امر حیاتی که 
شرکت  است  آن  به  بسته  کشورتان  و  خود  شخصیت 

. کنید

در گوشیاخبار انتخابات

)ادامه از ص 1(   آن کسانی که به وسیله ی شورای نگهبان صالحیت 
آن ها اعالم می شود، معنایش این است که این از حد اقل صالحیت 
می شوند،  اعالم  که  کسانی  این  بین  در  است.  برخوردار  نیاز  مورد 
سطح  در  هستند  افرادی  باالتر،  صالحیتهای  با  هستند  افرادی 

پایین تر. 1
دیگران  از  را  او  که  هاییست  ویژگی  دارای  اصلح  فرد  قاعدتا  خب 
متمایز میکند.رهبر انقالب در رابطه با ویژگی نامزد اصلح می فرمایند: 
باشد،  اسالم  به  او  پایبندی  که  است  کسی  آن  صالح  "نماینده ی 
پایبندی او به عدالت باشد، پایبندی او به منافع ملی باشد، مرز او با 

دشمن مرز مشخصی باشد."2
ایشان در آخرین سخنرانی خود در حرم رضوی در رابطه با مالک 
هایی که رئیس جمهور بعدی باید دارا باشد نکات ظریف و مهمی را 
بیان کردند.شاید ظریف ترین نکته موجود در این سخنان آنجا بود 
که فرمودند: " آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت 
دارد، منهای ضعفهائی که وجود  امروز وجود  امتیازاتی که  از  است 

دارد."
اشاره رهبر انقالب در رابطه با امتیازات رییس جمهور فعلی حکایت 
از این دارد که رهبر انقالب بر تداوم گفتمان انقالب اسالمی در 4  
تاکید ویژه ای دارند.گفتمانی که حقیقتا در دولت نهم  آینده  سال 
این بحث است قسمت  احیا شد.نکته دیگری که تکمیل کننده ی 
دوم صحبتهای ایشان در رابطه با عدم وجود ضعف های دولت فعلی 
در دولت بعدی است.ایشان اینطور ادامه می دهند که :" آن چیزهائی 
که امروز برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قّوت محسوب میشود، 
اینها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته  باشد، اینها را باید در 
خود تأمین کند؛ آن چیزهائی که امروز نقاط ضعف شناخته میشود 
این  ــ  بگوید  دیگری  بگویم،  من  بگوئید،  شما  است  ممکن  که  ــ 
نقاط ضعف را باید از خود دور کند." پر واضح است که دولت نهم و 
بخصوص دولت دهم در مسیر حرکت بر خط مشی گفتمان انقالب 
دارای نقاط ضعف و انحرافاتی بوده که این کمبود ها مانند ترمزی 
از سرعت حرکت به سمت دولت اسالمی در تراز جمهوری اسالمی 
کاسته است.باشد که با نصب العین قرار دادن فرمایشات رهبری با 
حماسه ای عظیم زمینه را برای تحقق دولت اسالمی همینطور تمدن 

اسالمی فراهم کنیم ان شاا...
1. بیانات در دیدار مردم یزد1386/10/12

2. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1386/12/22

سه  از  بود.  دندانپزشک  پدرش  و  داشتم  دانشسرا  از  دیپلم  من 
عالقه  آموختیم.  عبدالحمید  به  را  نوشتن  و  خواندن  سالگي 
سالگي  پنج  تولد  آید  مي  یادم  داشت.  کتاب  مطالعه  به  عجیبي 
آورد.  هدیه  بازي  اسباب  برایش  اش  عمه  دختر  که  بود  اش 
از  گفت  اش  عمه  دختر  کرد.  مکثي  و  انداخت  کادو  به  نگاهي 
برایم  اگر  اما  دارم  دوستش  بله  گفت  نیستي؟  راضي  هدیه  این 
شهید( )مادر  شدم.  مي  تر  خوشحال  آوردید،  مي  هدیه  کتاب 

جلسات  اولین  وحید  آقا  به  معروف  دیالمه  الحمید  عبد  سید 
پزشکان  اسالمی  انجمن  در  پدر  با  همراهی  طریق  از  را  مذهبی 
حضور  جلسات  آن  در  که  بارزی  شخصیتهای  از  کرد.  تجربه 
سلسله  های  بحث  که  بهشتی  شهید  و  مطهری  شهید  داشتند، 
از  جویي  بهره  و  نمودند.  می  ایراد  جلسات  آن  در  واری 
و  شیرازي  مکارم  ناصر  اهلل  آیت  چون  علمیه  حوزه  مدرسین 

عسگری. وعالمه  سبحاني  جعفر  اهلل  آیت 

سوال  این  دیدند  می  را  او  کتابخانه  خانواده  که  اوقات  گاهی 
پزشکی؟  یا  خوانید  می  حوزه  درس  شما  که  پرسیدند  می  را 
و  خواهید  می  دکترا  یک  شما  که  دادند  می  پاسخ  خنده  با 
کاری  بقیه  به  دیگر  دهم،  می  شما  به  و  گیرم  می  را  این  من 

باشید. نداشته 
که  است  جوانی  ازیک  سخن  نیست  حوزوی  عالم  یک  از  سخن 
نادربود،  دینی  عمیق  شناخت  که  روز  آن   دانشگاهی  درفضای 
یعنی  آن  اصیل  های  سرچشمه  رااز  ناب  اسالم  تا  کرد  همت 
تا  کوشید  و  کرد  وعمل  کرد  باور  بشناسد  بیت  واهل  قرآن 
کرده  منتقل  دین  به  نسبت  آشنا  نا  دانشجوی  جوان  نسل  به 
سال  همان  از  دلیل  همین  به  کند.  ایجاد  تحول  ودربسیاری 
کرد.  پا  به  خود  خوابگاه  در  را  اسالمي  کتابخانه  بساط  اول 
هفتگي  جلسه هاي  برپایی  فکر  به  گرفت  جان  که  کتابخانه 
فضای  آن  در  در  ها  فعالیت  افتاد.این  شیعه«  تفکر  »احیاي 
داشت.  همراه  به  برایش  را  هایی  هزینه  انقالب  از  قبل  خفقان 

زندان.   تا  ساواک  بازجویی  از 
تفکرات  »احیاي  مجمع  رسید،.  پیروزي  به  که  انقالب 
آزاد  گفت وگوي  و  مناظره  به  کار  و  داد  تشکیل  شیعي«را 
دانشگاهي  جمع هاي  در  مخالف  جریان هاي  نمایندگان  با 
اسفند  در  کارها  این  همه  کنار  رسید.  مشهد  مردمي  و 
مجاهدین  مثل  گروه هایي  منش  و  مشي  با  دیالمه  عبدالحمید 
بني صدر  مذهبي   - سیاسي  ربط  و  خط  و  بود  مخالف  به شدت 
لتقاطي  ا خط  بني صدر  بود  معتقد  نمي پسندید.  هم  را 
خط  مقابل  مصدق«  »خط  انحرافي  عنوان  با  را  لیبرالیسم 

است.  کرده  ترسیم  امام 

معتبر  مدارک  جمع آوري  و  کشف  با  که  داد  تشکیل  گروهي 
آشکار  را  بني صدر  واقعي  چهره  مردم،  بین  آن  انتشار  و 
در  را  انحراف  نشانه هاي  که  بود  کساني  اولین  از  او  کند. 
کاندیداتوري  خبر  وقتي  و  دید  بني صدر  مسلماني  مدل 
سند  با  بارها  شد،  منتشر  ریاست جمهوري  براي  بني صدر 
براي  صدر  بني  جمهوري  کرد:ریاست  اعالم  معتبر  مدرک  و 
که  آن  براي  و  است  فاجعه  یک  ایران  اسالمي  جامعه  و  اسالم 
از  جمعي  با  نشود  خالصه  اندیشه  و  شعار  در  مخالفت  این 
انقالب  روزنامه  محل  در  اعتراض  عنوان  به  مجمع  دوستان 

کردند. تحصن  اسالمي 
موذیانه  که  منحرفی  فکری  جریان های  با  دیالمه  مقابله   
تشخیص  و  بنی صدر  ماجرای  به  بودند،  درآمیخته  اسالم  با 
 1360 تابستان  بتدایی  ا روزهای  در  نشد.  ختم  او  درست 
جمهوری،  حزب  انفجار  از  قبل  هفته  یک  حدود  یعنی 
رفت.  جریان ها  این  از  یکی  سراغ  هم  باز  دیالمه  عبدالحمید 
معتقد  او  بود.  موسوی  میرحسین  متوجه  نتقادهایش  ا بار  این 
به  پیش  از  که  خاطری  تعلق  همان  با  موسوی  میرحسین  بود 
کارها  هنوز  و  آمده  حکومت  ساختار  به  داشته،  ملی ها  جبهه 
دیالمه  است.  فکری  بستر  همان  از  برگرفته  حرف هایش  و 
به  جمهوری  حزب  انفجار  در  حرف ها  این  از  پس  هفته  یک 

رسید. شهادت 
به  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  صحن  در  درقم  پاکش  پیکر 

شد.  سپرده  خاک 
وزارت  از  بعضي  براي  هستن  کاندیدا  افرادي  اآلن  همین 
نیست  درست  فکریشون  خط  من  عتقاد  ا به  که  ها  نه  خا
یک  نم  توا مي  فقط  بکنم  نم  توا نمي  کاري  نه  متأسفا ولي 
آقاي  جناب  هاش  نمونه  ز  ا یکي  و  بدم  بهشون  مخالف  رأي 
یشون  ا تفکر  طرز  تنها  نه   . . است. موسوي  سید)میر(حسین 
زین  موا اساس  بر  منسجم  و  دقیق  تفکر  طرز  یک  من  رو 
من  یشون  ا خود  گیری  موضع  بر  عالوه  نمیدونم  اسالمی 
من  نظر  که  نمیپسندم  یعنی  نمیپسندم. خانمشونم  نظر 
فته  با هم  به  رو  مزخرفاتی  مشت  اسالمه.یک  نظر  نیست 
زهرا  رو؟بعله  نومشون  خا میشناسه  اسالم.کسی  اسم  به 

. د ر هنو ر
پیش( سال  سی  مجلس  در  لمه  دیا شهید  تاریخی  )نطق 

وحید«  قا  »آ کتابچه  و  مستند  فیلم  پیشنهادسوزنبان: 

می دید«.  که  »چشمهایی  مستند  همینطور 

              انتخابات در کالم پیر جماران

   مردی که سی سال از زمانش جلوتر بود

انتخابات در کالم رهبری

ســـیاســی

              ما جای اوالدتان ...چه کنیم با 24 واحد و این خرده فرجه؟؟؟!!!
تعداد کلمات:

342 کلمه
مدت زمان مطالعه:

2دقیقه

تعداد کلمات:
127 کلمه

مدت زمان مطالعه:
45 ثاتیه

تعداد کلمات:
693 کلمه

مدت زمان مطالعه:
4دقیقه

حد اکثر مدت مطالعه این صفحه
9 دقیقه

حد اکثر مدت مطالعه این صفحه
11 دقیقه

نظر سنجی این شماره000
به نظر شام مهمرتین عامل عدم برگزاری کرسی های 

آزاد اندیشی به شیوه درست و در همه موضوعات 

مقام  مکرر  تذکرات  رغم  علی  دانشگاه  سطح  در 

معظم رهربی چیست؟

1-آزاد اندیشی در دانشگاه مفهومی ندارد؟
دانشگاه  در  ها  کرسی  این  برگزاری  به  نسبت   -2

احساس ترس وجود دارد؟

3- وجود رخوت و سستی در میان دانشجویان و عدم 
حساسیت نسبت به مسایل جامعه برای مطالبه این حق

ضمن تشکر از همه دانشگاهیان محرتم که با نظرات 

و انتقادات خود ما را در بهبود هر چه بیشرت نرشیه 

می  دعوت  عزیزان  همه  از  رسانند  می  یاری  سوزنبان 
از  را  نرشیه  این  از  خود  پیشنهاد  و  انتقاد  هرگونه  تا  شود 

ما  برای   30009900002165 پیامک   شامره  طریق 

به  را  خود  مطالب  توانند  می  دوستان  منایند.ضمناً  ارسال 

    iusqom@yahoo.comنشانی پست الکترونیکی

برایمان بفرستند تا با نام خود آنها در شامره های آتی چاپ 
شود.همچنین کسانی که می خواهند حرفهای نگفته خود را 

نسبت به وضعیت دانشگاه از این تریبون به گوش مسئولین 

برسانند می توانند از همین طریق اقدام منایند.  

الهی  المال(  )بیت  امانت  که  کسی  صفحه1(....  از  )ادامه 
دین  و  خود  و  کند  آلوده  خیانت  به  دست  و  شمارد  خوار  را 
روی  به  دنیا  در  را  خواری  درهای  نسازد،  پاک  را  خویش 
)نهج  بود  خواهد  رسواتر  و  خوارتر  قیامت  در  و  گشوده  خود 
اینکه  به  اشاره  با  مستقل  انجمن  اتحادیه   )26 نامه  البالغه، 
حضور  گفت:  است،  قدرت  بقاءدر  برای  صرفا  اقداماتی  چنین 
امثال  هاشمی  آقای  دوران  از  نفوذی  تکنوکرات  افراد  برخی 
امروز  که  است  رسانده  آنجایی  به  را  شما  رحیمی،  آقای 
می توانید  هم  هنوز  آیا  می اندیشید!  قدرت  در  بقای  به  تنها 
جهت  در  و  کارآمد  و  مشروع  را  خود  مردمی  ضد  رفتارهای 
حضرت  آن  که  صورتی  در  بدانید،  انسانها)!(  بهار  به  رسیدن 
 ، حقاً عنَک  بلغنی  ما  کان  لئْن  و  می فرمایند:  دیگر  جایی  در 
بصفتک  کان  َمْن  و  منَک  خیٌر  نَْعلَِک،  ِشْسُع  و  أهلَِک  لََجَمُل 
قدٌر،  له  یُعلی  أْو  امر،  به  یُْنَفَذ  أْو  ثَغٌر  به  یَُسَدّ  أْن  ِ بأهل  فلیس 
حیَن  إلَیّ  جبایٍِة!فأْقِبْل  علی  یُؤَمَن  أْو  أمانٍَة،  فی  یْشَرَک  أْو 

اهلل؛ ِ شاء  إْن  هذا.  کتابی  إلیک  یصُل 
خانه ات  شتر  باشد،  درست  رسیده،  گزارش  من  به  آنچه  اگر 
همانند  که  کسی  و  است.  ارزش تر  با  تو،  از  تو،  کفش  بند  و 
نه  و  دارد  را  کشور  مرزهای  از  پاسداری  لیاقت  نه  باشد،  تو 
یا  رود،  باال  او،  ارزش  یا  رساند،  انجام  به  را  کاری  می تواند 
چون  پس  ماند.  دور  خیانتی  از  یا  و  باشد  امانت  در  شریک 
)نهج  اهلل  شاء  ان  بیا.  من  نزد  رسد،  تو  دست  به  نامه  این 

)71 نامه  البالغه، 
کرد:  خاطرنشان  خود  بیانیه  پایان  در  دانشجویی  تشکل  این 
مردم  مختلف  اقشار  و  فرهیختگان  دانشجویان،  خواسته  یقینا 
مرتبط  نهادهای  سایر  و  اطالعاتی  و  قضایی  دستگاه های  از 
و  کنونی  حساس  اقتصادی  شرایط  در  که  است  آن  کشور 
دست  سختی  معیشتی  شرایط  با  درآمد  کم  اقشار  درحالیکه 
بیت  کیسه  از  تومان  میلیارد  چند  ندهند  اجازه  گریبانند،  به 
شود. هزینه  دولت  سوی  از  تبلیغاتی  شبه  فعالیتی  برای  المال 

دانشگاه جای فضولی نیست!
فضولستان :  به همت پیگیری های شورای صنفی تاریخ امتحانات پایان ترم به 

قبل از موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول شد . این پیگیری ها 
در صورتی ازجانب نمایندگان دانشجویان صورت گرفت که مسئولین در یک 

حرکت شتاب زده تیرماه را به عنوان زمان امتحانات برگزیده بودند .
فضولستان :  پس از گذشت چند ترم چشم انتظاری باالخره نهاد محترم 

رهبری دانشگاه ، طرح "موردیابی ازدواج" را آغاز نمود . شنیده ها حاکی از آن 
است که پس از این انتشار این خبر موج شادی و سرور در میان دانشجویان 

به راه افتاده است .
فضولستان :  یکی از مدیران فوقانی یکی از تشکلها از عدم تحقق قول های 

مساعد مسئولین لب به انتقاد گشود . وی اذعان داشت : قرار بوده است پیش 
از اجرای طرح "موردیابی ازدواج" برای کارایی یا عدم آن به همت مسئولین 
مربوطه مزدوج شود اما این امر محقق نشده است . وی گفت : قصد دارم برای 

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت بنویسم .
فضولستان :  یک منبع آگاه گفت : خفاش های دانشگاه در چند روز آینده به 

تجمع اعتراض آمیز اقدام خواهند نمود . وی هدف از این تجمع خفاش های 
شب گرد را اعتراض به تاریکی بیش از حد محوطه ی دانشگاه اعالم نمود که 

منجر به تلفات جاده ای خفاش ها شده است .
فضولستان :   دانشجویان دانشکده االهیات از مسئولین دانشگاه بابت کمبودهای 

رفاهی این دانشکده قدردانی میکنند . به گزارش خبرنگار فضولستان قرار است 
این مراسم پس از یک پایان یک بارش بهاری در میان گل و الی های جاده ی 

منتهی به این دانشکده برگزار شود .
فضولستان : شنیده ها حاکی از آن است که برخی از کالس ها با حضور 

حداکثری دانشجویان برگزار میشود . یکی از دانشجویان موافق این طرح ، این 
حضور حداکثری را صرفاً تمرینی برای حضور حداکثری دانشجویان در پای 
صندوق های رأی در انتخابات پیش رو دانست و گفت : این موضوع به هیچ 
وجه ربطی به آموزش دانشکده ها و کمبود فضای درسی دانشکده ها ندارد .  

... فضــــولستان 

شهرآورد صدهزارنفری 
دولت و رقبا 

با بلیط بیت المال 

سامانه پیامک:30009900002165


