
ترم گذش��ته ترمی پ��ر تالطم و پر 
هیجان بود که خاطرات ش��یرین و 
تلخ زیادی داش��ت و زندگی با این 
خاط��رات زیباس��ت و بای��د از این 
خاطرات درس گرفت و اش��تباهات 
را اصالح و کار های خوب را تقویت 
کند . برخی از خاطرات ترم گذشته 
که قاب��ل باز گو هس��تند را بگویم 
ش��اید خاطرات شما هم زنده ش��ود. خاطرات من از آن جایی 
شروع میشود که انتخاب واحد بود ولی انگار انتخاب همسر بود 
آیا وجه مشترک این دو را می دانید هر دو اوایل راه نمی دهند 
یکی می گوید زمان انتخاب واحد نیست دیگری می گوید قصد 
ادامه تحصیل دارم در حالی که وقت هر دو س��اعت ها و س��ال 
ها گذشته بعد که اجازه می دهند اجازه ی انتخاب نمی دهند 
چون همه چیز از قبل بس��ته شده است این جا بین مسئولین 
و آنج��ا بی��ن مادر ها و زمان��ی که انتخاب م��ی کنی آن وقت 
می دانی که چه آش��ی برایت پخته ان��د بگذاریم این تازه اول 
ماجراس��ت تا به خودم آمدم دیدم یک ماه گذشته سر کالسم 
و اس��تاد نشسته باز مثل همیشه جس��مم در کالس نشسته و 
روحم پیش کسی دیگر نشسته زمانی که به خودم آمدم استاد 
دارد روی تخته چیزی می نویسد وبقیه بدون این که به اندازه 
ی ذره ای بدانند چی می نویس��ند فقط می نویس��ند و برخی 
دیش��ب فوتبال بوده نخوابیدن اینجا خوابیده بودند کالس که 
تمام شد با یکی از دوستان خوابگاهی به سلف سرویس رفتیم 
و غذا را گرفتیم و نشس��تیم و شروع به غذا خوردن کردیم در 
حین خوردن قاش��قم شکس��ت و دیگر از غذا خ��وردن نا امید 
ش��دم چون در قرار داد یک قاش��ق و نان بود زمانی که دوست 
خوابگاهی��م ناراحتی م��ن را دید برای تس��کین دل من گفت 
ت��ازه این خوبه ما در خوابگاه غ��ذا زود میارند اگر زود بخوریم 
شب گرس��نه می ش��ویم و باید دوباره غذا بخوریم اگر هم که 
دی��ر بخوریم باید دوباره غ��ذا را داغ کنیم و دیگر قابل خوردن 
نیس��ت تازه سیب زمینی را جیره بندی کردند و برای خوردن 
کنس��رو ماهی باید کار گروهی انجام داد و اینجا بود که تحریم 
را با تمام وجود احساس کردیم و اثر بد یک قرار داد نا مناسب 
را اما یکی از مس��ئولین مشکل قاشق را برایم بر طرف کرد اما 
باقی را کی حل می کند دیگه گذشت تا روزی که برنامه مقام 
دانش��جو یا روز دانش��جو بود روزی که آمفی تئاتر سال هاست 
ای��ن جمعیت را در خ��ود ندیده و یک صندل��ی خالی را نمی 
دی��دی و یک برنام��ه ای بود که همه با هم خندیدیم و خاطره 
ی اج��رای برنامه ی ش��می و ممی که هم��ه را به وجه آورد و 
تجلی یک کار دانشجویی تمیز و تشکیالتی بود و هیچ مسئولی 
در اج��رای آن دخیل نبود و محیطی ش��اد را به وجود آوردند 
و در آن روز بود که برخی از مس��ئولین عالی رتبه دانشکده را 
ش��ناختم و اولین مناظره بین دانشجویان و مسئولین بر گذار 
شد ویکی از دانشجویان به نمایندگی دانشجویان حرف دل ما 
را گفت و مس��ئولین را از درده��ای ما مطلع کرد. اما برنامه ی 
ازدواج آس��ان که همه را غاف��ل گیر کرد زمانی که مینی بوس 
دانش��جویان دختران فنی مانند روز آزادی اسرا وارد دانشکده 
شدند و مورد اس��تقبال پر شکوه دانشجویان دانشکده شدند و 
آنفی تئاتر جای س��وزن انداختن نداشت آن روز دانشکده یک 
حال و هوای عجیبی داش��ت برخی ش��که شده بودند و برخی 
حسرت نداشتن لباس مناسب و برخی آرزوی اقامت بیشتر آن 
ها و تیر خالص احس��اس دانش��جو بودن می کردند ولی همه 

چیز بود غیر از ازدواج آسان. 

طبابت یا تجارت 
امروزه فرهنگ س��رمایه داری بر همه زوایای زندگی انسان سایه 
انداخته که علوم انس��انی و تجربی نیز از این قاعده نمانده است. 
حاصل این نوع نگاه سود جویانه سبب تبدیل علم به ابزار کسب 
در آمد و س��ود هر چه بیش��تر و ... غفلت از رسالت اصلی خود و 
تنزیل از جایگاه نورهدایت گردیده است . در این میان علم طب با 
توجه به گستردگی باال و کاربرد زیاد در زندگی بشر مورد تهاجم 
و گزند بیشتری قرار گرفته و تبدیل به ابزاری جهت رونق هر چه 
بیش��تر بازار گسترده دارو و تجهیزات پزشکی گردیده است. بی 
تردید این مسخ عامدانه یک شبه اتفاق نیفتاده و با برنامه ریزی 
دقیق و طوالنی مدتی اتفاق افتاده اس��ت بطوریکه سیریل الگود 
مورخ یهود در کتاب )) تاریخ طب در ایران و ممالک ش��رقی (( 
اعت��راف می کند که طی یک تالش مذبومانه 300 س��اله موفق 
گردیده اند طب بوعلی س��ینا را در ایران دفن کنند که ثمره آن 
رونق عجیب بازاردارد و پیدا شدن امراض متعدد و متنوع در بین 
خانواده های ایرانی گردیده است . بدون شک برای فروش هرچه 
بیشتر دارو و تجهیزات پزشکی که اکثراً در انحصار شرکت های 
صهیونیس��تی اس��ت نیاز به انبوهی از انسان های بیمار و معتاد 
ب��ه مصرف دارو و خوراکی های اعتیاد آور خواهد بود که راه آن 
تغییر زائقه و فرهنگ غذایی و طبی جوامع بش��ری است که در 

ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

مقــاله ســـر

خوشبینی وامید به آینده با تکیه بر جوانان

چه��ل س��ال اس��ت به ما 
الق��ا م��ی کنند که ش��ما 
نمی توانید، ش��ما بدترین 
هس��تید،  جه��ان  م��ردم 
ش��ما فاس��دترین مردم و 
دارید،  را  مسئوالن جهان 
و  تری��ن  بدبخ��ت  ش��ما 
افسرده ترین مردم جهان 

هس��تید...
م��روری  بیایی��د  پ��س    
ب��ر  بکنی��م  متف��اوت 
امروز  آنچ��ه  و  خودم��ان 

هس��تیم
ای��ران؛ در زمره امن ترین 
)طبق  جهان  کش��ورهای 
موسس��ه  دو  رده بن��دی 
مع��روف انگلیس��ی بن��ام 

»انترنش��نالsos« و »کنترل ریس��ک«(، ایران؛ قطب 
پزش��کی خاورمیانه ، ایران؛ کشوری که نامی از آن در 
لیست ۵0 کش��ور پر سرطان جهان وجود ندارد )طبق 
لیس��ت منتشر شده توسط بنیاد بین المللی پژوهش در 
مورد س��رطان(، ایران؛ دارای دومی��ن ارتش قدرتمند 
س��ایبری جهان )به اقرار نش��ریه اکونومیست( ، ایران، 
چهارمین کشور جهان درزمینه علم نانو ، ایران؛ دارای 
س��ومین مرکز پیون��د عضو برت��ر جهان )بیمارس��تان 
نمازی ش��یراز( ایران؛ سریع ترین کش��ور جهان از نظر 
رش��د نوآوری ایران؛ س��ومین کشور پیش��رفته جهان 
درزمینه دانش س��لول های بنیادی ، ایران ؛ شش��مین 
کش��ور پرتاب کننده موجود زنده به فضا، ایران؛ طراح 
و س��ازنده قدرتمندتری��ن س��الح تک تیران��داز جهان 
)باه��ر(، ایران؛ دومین کش��ور جهان درزمینه س��اخت 
»هواپیمای خورشیدی اس��تراتژیک ارتفاع باال« بعد از 
آمری��کا ، ایران؛ بزرگ تری��ن تولیدکننده متانول جهان 
، ایران؛ یکی از چند کش��ور س��ازنده جت جنگنده در 
جهان )جت کوثر(، ایران؛ پنجمین کش��ور تولیدکننده 
کاغذ از س��نگ در جهان ، ایران؛ تنها س��ازنده داروی 
آنژی پارس)درم��ان زخم های دیابتی( و ایمود )کنترل 
بیم��اری ایدز( در جه��ان، ایران؛ یکی از چند کش��ور 
س��ازنده دس��تگاه جراحی الکتریک��ی فرکانس باال در 

جهان ، ایران؛ 3۷ امین صادر کننده برتر جهان دربین 
۲۲۷ کش��ور )طبق گ��زارش بخش اقتصادی س��ازمان 
س��یا(، ایران؛ دومین کش��ور س��ازنده دس��تگاه شتاب 
دهنده خطی پرتو درمانی در جهان ، ایران، بزرگ ترین 
ش��کارچی پهپادهای فوق پیش��رفته جاسوسی جهان ، 
ایران؛ دوازدهمین کش��ور جهان درزمینه دندانپزشکی، 
ایران؛ یکی از چند کش��ور جهان که بیش از ۹۵ درصد 
داروهای مورد نیاز مردم��ش را خودش تولید می کند، 
ایران؛ س��یزدهمین قدرت برتر جهان از نظر سیاس��ی 
نظامی و اقتصادی )طب��ق گزارش روزنامه ایندیپندنت 
انگلس��تان( ، ایران؛ پرشتاب ترین کش��ور دنیا درزمینه 
رش��د امید ب��ه زندگی )طب��ق جدول س��ازمان ملل(، 
ای��ران؛ یک��ی از چن��د کش��ور س��ازنده ناوش��کن های 
اقیانوس پیما در جهان ، ایران؛ پرس��رعت ترین کش��ور 
جه��ان درزمینه رش��د ش��اخص توس��عه انس��انی )بر 
اس��اس جدول س��ازمان ملل(، ایران؛ پنجمین کش��ور 
جه��ان درزمین��ه فناوری برت��ر قرن ۲۱ یعن��ی لیزر ، 
ایران؛ رتب��ه اول خاورمیانه و هفده��م جهان درزمینه 
پرورش آبزیان ، ایران؛ هش��تمین کش��ور جهان از نظر 
گس��ترش خطوط لوله کش��ی گاز و بهره مندی مردم از 
گاز، ایران؛ از پیش��رفته ترین کشورهای جهان درزمینه 
درم��ان ناب��اروری، ایران؛ بیس��تمین کش��ور جهان از 
نظ��ر ترانزیت دریایی، ایران؛ دارن��ده چهارمین نیروی 

بزرگ دریایی جهان )بر اس��اس 
رده بندی وب س��ایت آمریکایی 
BusinessInsider(   ایران؛ 
دارن��ده باالتری��ن ن��رخ رش��د 
دانش��جوی خارجی در  پذیرش 
جه��ان )طبق گزارش س��ازمان 
پانزدهمین  ای��ران؛  یونس��کو(، 
دانش  درزمین��ه  جهان  کش��ور 
ای��ران؛  بنی��ادی،  س��لول های 
پرافتخارتری��ن کش��ور جهان از 
نظ��ر فعالیت ه��ای قرآنی و تنها 
کش��ور جهان که یکی از شروط 
تصوی��ب قان��ون در آن ، ع��دم 
تضاد با قرآن است، ایران؛ رتبه 
مبارزه  درزمینه  نخس��ت جهان 
با م��واد مخدر در خ��اک خود 
)طب��ق گزارش س��ازمان ملل(، 
ای��ران؛ برگزارکنن��ده و مدیری��ت کنن��ده بزرگ ترین 
تاری��خ جه��ان )راهپیمایی ه��ای  تجمع��ات گس��ترده 
داخل��ی و خارجی و پی��اده روی اربعین(، ای��ران؛ تنها 
کش��ور جهان که ش��کل حکومت آن از طریق انتخابات 
مشخص شده )رای ۹۸ درصدی به جمهوری اسالمی( 
، ای��ران؛ تاب آورده تری��ن، مقاوم تری��ن و بالنده ترین 
کش��ور جهان در زی��ر س��نگین ترین و گس��ترده ترین 
تحریم های جهان، ایران، هدف مس��موم ترین موج های 
ش��ایعه و القای اخب��ار ناامیدکننده، ای��ران یکی از دو 
کش��ور جهان که ایموجی قال��ب مردمش در ارتباطات 
اجتماع��ی، این ایموج��ی بوده )طبق گزارش منتش��ر 
ش��ده، مربوط به ۱۷ جوالی یعنی روز جهانی ایموجی 

(، ای��ران؛ بزرگ تری��ن نگران��ی آمری��کا
و ای��ران کش��وری ک��ه این طوم��ار، ظرفی��ت انعکاس 

همه ی افتخاراتش را نداش��ت...
تمام ای��ن پیش��رفت ها در صورتی بوجود آمده اس��ت 
ک��ه م��ا را درگیر توق��ف و ویرانی های ۱0 س��اله بابت 
جن��گ یک طرفه دنیا علی��ه ما و با وجود ش��دیدترین 
تحریم ه��ای تاری��خ بش��ریت که خ��ود آمری��کا ۶ ماه 

جل��وش دوام نمی��ارد.
ش��اید باور کردنش برای آن ها که هرروز هزاران تهمت 

و ش��ایعه برعلیه کش��ور ما می س��ازند س��خت باش��د.

گـزارش

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان  دانشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه
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خاطرات تلخ و شیرین زندگی با همکالسی

این بیانیه مهم است، به دلیل شخص صادرکننده و امضا کننده آن!صادرکننده ی این بیانیه شخصیتی است که رنگ 
انگشترش خبرساز می شود ونخ های قبایش یا تصویر راه رفتن ایشان در یک روز برفی برای تدریس، سوژه ای جذاب 

برای رسانه ها ومیلیون ها کاربر فضای مجازی می شود.



تلخند عکس

نقـــــد

خوشبینی وامید به آینده با تکیه بر جوانان
رهب��ر انق��الب در بیانی��ه  گام دوم با مرور 
تجربه ی ۴0 س��اله ی انقالب و فراز و فرود 
ه��ای انقالب اس��المی، با تجربه گذش��ته 
و امید به آینده جوان��ان را مخاطب اصلی 
بیانیه فوق قرار دادند. مس��یر حرکت پیش 
روی انقالب را تبیین کردند، آرمان گرایی 
و آرمان خواهی توصی��ه کردند، اقتصاد را 
نقطه ی کلیدِی تعین کننده معرفی کردند 
و برون رفت از مش��کالت اقتصلدی با تکیه بر توان داخلی تبیین 
کردند و در نهایت امید به جوانان را مدنظر قرار دادند، جوانانی که 

باید محرک و موتور پیشرفت کشور باشند.
این بیانیه مهم اس��ت، به دلیل شخص صادرکننده و امضا کننده 
آن!صادرکننده ی این بیانیه ش��خصیتی است که رنگ انگشترش 
خبرساز می شود ونخ های قبایش یا تصویر راه رفتن ایشان در یک 
روز برفی برای تدریس، س��وژه ای جذاب برای رسانه ها ومیلیون ها 

کاربر فضای مجازی می شود.
از س��وی دیگر این بیانیه مهم اس��ت به دلی��ل مخاطب اصلی آن 
یعنی جوانان. جمعیتی انبوه، تحصیل کرده، پُرانرژی وآینده ساز که 
موتور محرک وپیشران حرکت واقدامی مهم وسازنده برای کشور 
باشند. رهبر انقالب اسالمی در بیانیه ی فوق، نزدیک به ۴0 بار از 
ج��وان ایرانی نام بردند ودر ۲0 م��ورد از آن، امید واعتماد خود را 
نثار جوانان وآینده س��ازان ایران مقتدر کردند. برآمدن یک نس��ل 
مؤمن، مس��تقل، آزاد، دانش پژوه، ضد استکبار، عدالت خواه ومبارز 
با فس��اد. جوان ایرانی، همان س��نگری است که باید با استحکام، 
دانایی وتوانایی، آرزوی ائتالف ضد بش��ری را نقش بر آب کند. در 
بیانی��ه ی گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران بویژه جوانان، یک 
مضمون سه بار تکرار شده است:جوانان باید شانه های خود را زیر 
بار مسئولیت دهند. به نظر می رسد که این مضمون باید مهم ترین 
مضمون بیانیه به حساب آید. جمله ی جوانان باید شانه های خود 
را به زیر بار مس��ئولیت دهند. دوبار عیناً در متن تکرار شده ویک 
بار ه��م مضمون آن در عب��ارت اینک مطالب��ه ی عمومی من از 
ش��ما جوانان آن اس��ت که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر 
وهمچون یک جهاد در پیش گیرید تکرار ش��ده اس��ت. از این رو، 
مهم ترین موضوع، اعالم جهاد وفراخوانی ش��انه هایی است که زیر 
بار مس��ئولیت بروند. مدیریت جهادی آن بود که خود را بویژه در 
عملکردهای انقالب اس��المی طی نبرد هشت ساله به خوبی نشان 
داد، حاکی از تمایز مهمی میان ش��یوه ی بوروکراتیک وش��یوه ی 
فرهنگی- جهادی اس��ت. در شیوه ی بوروکراتیک، گونه ای انتظاِم 
از ب��اال به پایین، خواهان انضباط کامل ش��هروندان، تحت فرمان 
یک بوروکراسی اس��ت ولی در مقابِل روش بوروکراتیک، شیوه ی 
فرهنگی- جهادی وجود دارد که عکس شیوه ی قبل است. انتظار 
رهب��ری از جوانانش نگاه جامع به این پیش��رفت ها وادامه دادن، 

گس��ترش وتعمیق همین حرکت مبارک است. وی به سان پدری 
دلس��وز وحکیمی که بالنده ش��دن جوانانش اورا به وجد می آورد 
ودرعین حال حقد وکینه ودندان به هم س��اییدن حسودان از این 
بالندگی را نیز بعینه می بین��د، از فرزندانش هم انتظار دارد که از 
مکر حس��ودان غفلت نکنند. این پدر توقع دارد فرزندان وجوانان 
ای��ران همان ها که قد کش��یدن و فکر وعمل آن ها ش��یرین ترین 
خاطره ی اوس��ت صحنه را درست وکامل ببینند تا ناامید نشوند، 
تا برای مشکالتشان خودش��ان راه حل پیدا کنند، تا اجازه ندهند 
گرگ ها وروباه های حسود به بهانه ی راه حل، آینده ی آن ها وکشور 

را تباه کنند وراه را چاه، وچاه را راه نشانش��ان دهند. دشمِن ایراِن 
مستقل وپیشرفته، در همه ی این سال ها امیدوار بوده وهست کاری 
را که اونتوانس��ته در میدان نبردهای سخت ونیمه سخت با جنگ 
وتحریم وترور به سرانجام برساند، از طریق نفوذ نرم فرهنگی وتغییر 
باور ورفتار، به دس��ت خود جوانان ایران انجام شود وجوان ایرانی، 
کش��ورش ودنیا را آن گونه ببیند وبخواهد که رئیس کاخ س��فید 
می خواهد. محل اصلی نزاع، هسته ای وموشک نیست، محل اصلی 
فکر ومغزافزار جوان ایرانی است. استعمار فرانو، مایل تر است قلب 
ومغز جوانان یک کشور را تسخیر کند تا زمینشان را. سال ۹۴ پس 
از توافق بر سر برجام، یکی از محورهای نقد آن در داخل آمریکا، 
بندهایی از توافق موس��وم به غروب برج��ام بود که به ایران اجازه 
م��ی داد پس از توقفی حدوداً ۱0 س��اله در بخش هایی از برنامه ی 
هس��ته ای، مجدداً فعالیت در آن بخش ها را از س��ر گیرد. پاس��خ 
مقام های وقت آمریکا به این انتقادها، پاس��خ های فنی یا سیاسی 
نبود، جنس پاس��خ های آن ها فرهنگ��ی واجتماعی بود. مقام های 
آمریکایی آشکارا ابراز امیدواری می کردند که پس از این ۱0 سال، 

جامعه ی ایرانی جامعه ای متف��اوت از امروز خواهد بود؛ یعنی اگر 
امروز ما باید با آن ها بر سر باز کردن پیچ ومهره های هسته ای شان 
بجنگیم، تغییرات نس��لی وفرهنگی در ایران به س��متی است که 
تا ۱0 س��ال دیگر، آن ها اساس��اً تمایلی به این جنبه ها نخواهند 
داشت. بیانیه فوق خطوط اصلی وعمده ی حرکت ما را در دهه های 
آینده روش��ن کرده وهمانند نظریه ای که راهنمای عمل است، در 
برابر ما قرار گرفته اس��ت. اینک م��ا باید به فهم ودرک عمیق آن 
همت گماریم وآنگاه از طریق تقسیم کار، ترجمه وتحقق عملیاتی 
بخش ه��ا وپاره های مختلف آن را بر عهده گیریم. رهبر انقالب در 

چند بخش از بیانیه مؤکداً یادآور شده اند که کاستی ها، خسارت ها، 
ضعف ها، عقب ماندن ها وهر آنچه امروز موجب ایجاد مشکل برای 
مردم است، ناشی از بی توجهی به شعارهای انقالب، غفلت از جریان 
انقالبی، نداشتن روحیه وعمل جهادی، پایبند نبودن به ارزش های 
دینی وتن ندادن به راه حل های داخلی بوده است. هر وجدان بیدار 
وآزاده ای اگر در حصار تبلیغاتی دشمنان ایران نباشد، این واقعیت 
را تصدیق می کند که هر جا روحیه، برنامه وعمِل جهادی وانقالبی 
پای کار بوده است، جهش های خیره کننده رخ داده است وهر جا 
گرفتار نسخه های تزریقی وافرادی با ذهن های معیوب ووابسته گرا 

شده ایم، کار مردم زمین مانده ولطمه خورده است.
ش��اید توصیه های هفت گانه ی رهب��ری را در بخش پایانی بیانیه 
بتوان به عنوان نقش��ه ی راه انقالب برای ایران مستقل، پیشرفته 
ومقتدر ق��رار داد که باید جز به  جز آن ها مبنای عمل ومطالبه ی 
تخصصی جوانان فعال در بخش های مختلف کشور شود. هر جوان 
ایرانی که با فهم این واقعیت های اساسی، سنگی بر بنای مستحکم 

ایراِن سرفراز می افزاید، خاری در چشم دشمنان انسانیت است.

 

    تازه میفهمم موفق باش��ید اس��تاد آخر برگ��ه امتحانی جواب 

همون، خسته نباشیدهاییه که وسط درس دادنش میگفتیم

 

 

    ی��ه بار تو ورق امتحانم انقدر چرت و پرت نوش��تم به جرم 

توهین به شعور استاد به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی شدم

 

 

چهارتا از مهم ترین دست آوردهای دانشگاه

- اس ام اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل...

- خوابیدن در حالت نگاه کردن به کتاب...

- کار گروهی در هنگام امتحان...

- حرف زدن بدون تکون خوردن لب...

 

 

سه تا از بهترین خوابیدن هاي دنیا

1.خوابیدن رو پاي مامان وقتي کلي خسته اي

2.خوابیدن رو شونه عشقت وقتي کلي تنهایي

3.خوابیدن با چشماي باز وقتي استاد داره درس میده!

 

 

یه بار تو دوره دانشجویی 4 نفری سوار یه پیکان شدیم شیشه 

باالب��ر نداش��ت! میدونید که چی میگم ؟ به راننده به مس��خره 

گفتم اقا شیش��ه هاش برقی؟؟؟:((( )کل ماشین زد زیر خنده( 

رانن��ده هم ب��ا جدیت گفت بله برقیه!!! بعدش��م ی��ه دکمه زد 

شیشه سمت من اومد پایین!!! 

 

 

ی��ه دختر نمیتونه کمکتون کنه تا نمره قبولی بیارید، ولی نمره 

ه��ای قبولیتون میتونه کلی دخت��ر براتون جایزه بیاره، پس به 

درس خوندن عشق بورزید نه به دخترا

)سازمان حمایت از آینده پسرای تنها(

چهارتا از مهم ترین دست آوردهای دانشگاه:

- اس ام اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل ...

- خوابیدن در حالت نگاه کردن به کتاب ...

- کار گروهی در هنگام امتحان ...

- حرف زدن بدون تکون خوردن لب

بیاااا دوری کنیم از درس

    بیاااامشروط بشیم کم کم

    بیاااا با درس تو بدتر شوووووو

    بیاااا این ترم تو رد شوووو

    رد شوووو

طن������ز

ش�هیدان اس�فند

در حاشیه برگزاری مراسم روز مهندس

کیانوش بدنکی
مدیر مسئول

همی��ن روزها که دفت��ر زمس��تان را آرام می بندیم به بهار 
ش��هادت دالور مردان از این خطه می رس��یم اسفند موعد 
آش��قانه ای از جنس ش��هادت اس��ت هنر مردان خداست 
رهایی ترین ثانیه های زندگ��ی فرماندهان زیادی در همین 
ماه رقم خورده اس��ت. س��الم بر شهیدی اس��فند. سالم بر 
ب��رادران باکری حمید باکری با ش��روع جن��گ تحمیلی و 
عملی��ات فت��ح المبین به جبهه ه��ا ش��تافت و در چندین 
عملیات مهم به عنوان فرمانده حضور داش��ت. حمید باکری 
جانش��ین لشکر 3۱ عاشورا روز ۶ اس��فند در عملیات خیبر 
در جزی��ره مجنون زیر آتش بی امان به ش��هادت رس��ید و 
برادرش مهدی اج��ازه نداد تنها جنازه ی برادر را بازگرداند 
پیک��ر مبارک��ش در کن��ار س��ایر هم رزمان ش��هیدش بی 
مزار ماند ۸ اس��فند س��ال ۱3۶۵ موعد عروج عاش��قانه ی 
ش��هید حس��ین خرازی اس��ت پرچم دار جهاد و شهادت او 
در عملیات ه��ای مختلف در س��مت فرماندهی لش��کر امام 
حس��ین )ع( رش��ادت های بس��یاری از خود نشان داد و در 
نهای��ت در عملیات کرب��الی ۵ پس از ۷ س��ال فرماندهی 

لش��کر ۱۴ امام حس��ین )ع( کنار نحر جاس��م به موالیش 
حس��ین )ع( اقتدا کرد و به نماز ش��هادت ایس��تاد.  سردار 
خیبر ش��هید محمدابراهیم همت هم در غروب ۱۷ اس��فند 
س��ال ۱3۶۲ در می��ان عملی��ات پر از زخم و خ��ون خیبر 
آس��مانی ش��د جزایر مجنون هنوز هم ب��وی همت می دهد 
خ��اک این خط��ه هنوز هم ب��ه یاد دارد روزهایی که س��ر 
همت رف��ت اما قولش نرفت س��ال ها فرماندهی لش��کر در 
کن��ار همه خوبی های ش��هید هم��ت از او چه��ره ای یگانه 
س��اخت چهره ای که پس از گذشت سال ها هنوز هم همت 
اس��طوره ی دوران است و ۲3 اس��فند خاطره ی پر کشیدن 
سردار ش��هید عبدالحسین برونسی با ش��روع عملیات های 
والفج��ر 3 و ۴ به عن��وان مع��اون تیپ ۱۸ ج��واد االئمه در 
تمامی مراحل ش��رکت داش��ت و گردان های خط ش��کن را 
رهب��ری نم��ود در عملیات ه��ای خیب��ر میم��ک و بدر هم 
فرماندهی تیپ را بر عهده داش��ت.  بعضی ها دیگر برونسی 
را می شناختند و برای س��رش جایزه تعیین کرده بودند؛ و 
در آخر در ۲3 اس��فندماه س��ال ۱3۶3 پا به افالک نهاد و 

س��الم بر سردار ش��هید عباس کریمی که مسئول اطالعات 
عملیات تیپ محمد رس��ول اهلل و بعد فرماندهی لش��کر ۲۷ 
حضرت رس��ول سردار شهید عباس کریمی دوست و همراه 
س��ردار جاویداالثر حاج احمد متوس��لیان سرانجام در ۲۴ 
اسفندماه سال ۱3۶3 با آب دجله وضو ساخت و نماز عشق 
را به قد و قامت ش��هادت ایس��تاد و فقط چن��د روز مانده 
به عید س��ردار بدر ش��هید مهدی باکری در ۲۵ اسفندماه 
۱3۶3 آسمانی ش��د مهدی باکری که یک سال از برادرش 
حمید بزرگ تر بود یک س��ال پس از برادر به شهادت رسید 
او با تش��کیل لشکر 3۱ عاش��ورا فرماندهی این لشکر را به 
عهده گرفت س��رانجام در جزیره مجن��ون در عملیات خیبر 
مجروح ش��د و هنگام بازگشت موش��کی به قایق آن ها اصابت 
کرد و پیکر مطهر او همراه هم رزمان شهیدش راهی دریا شد. 
 همان طور که دوست می داشت بی نشان ماند اما شناسنامه ی 
س��رزمین ما ش��د آری ماه اس��فند برای بس��یاری از مردان 
نام آشنای جهاد موعد دل سپردگی است فصل رهایی نام آوران 

بسیاری است که به عالمی فراتر از خاک پر کشیدند.


