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عدالت در جامعه و نیز حکومت اسالمی درمیییا  

اجتماعات بشری هم با این کیه هیدب بیزر یی 

محسوب میشود ، خود آ  یک مقدمه برای تعالیی 

 و رشد انسا  است که در تزکیه آدمی نهفته است

  8211مقام معظم رهبری // آذرماه

 جنتلمن های مدارس؟!!

 از تحجر تا اسالم ناب

تقدیم سیب زمینی 

 به عراقچی 

هنوز برای بسیاری از میتیت هیای 

اسالمی، مرز بین اسالم آمریکاییی و 

اسییالم نییاب مییحییمییدی و اسییالم 

پابرهنگا  و محروما  و اسالم مقدس 

نمایا  متحجیر و سیرمیاییه دارا  

خدانشناس و مرفهین بی درد کیامیال 

مشخص نشده است و امروز غیریی  

ترین چیزها در دنیا همین اسالم ناب 

محمدی است که نجات آ  قیربیانیی 

می خواهد. اسالم مکت  تحرک است 

و قرآ  کریم کتاب تحرک، تحرک از 

طبیعت به غی ، تحرک از مادیت بیه 

معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک 

در برقراری حکیومیت عید  و می  

االسف آنهایی که می خواستند شیر  

را غارت کنند و متت های اسالمی را 

به اسارت بکشند آنها تبتیغاتی کردنید 

که حتی خود شرقی ها هم، آنیهیاییی 

که غافل بودند از اسالم و از میکیتی  

های توحیدی با وارثا  آمید. میا در 

عصری هستیم که جناییتیکیارا  بیه 

جای توبیخ وتادی ، تحسین و تایییید 

می شوند و وظیفه ما در قبا  آ ، این 

است که این سرا  و سردمیدارا  بیا 

 فتار و نوشتار خود متت های مظتوم 

در بند را بسیج کنند تا ستمگیرا  را 

از صحنه خارج نمایند.امروز جیهیا  

تشنه فرهنگ اسالم ناب میحیمیدی 

است و مستمانا  در یک تشیکیییالت 

بزرگ اسالمی رونق و زر  و بر  کاخ 

های سفید و سرخ را از بین خواهینید 

برد و به تنها چیزی که باید فکر کنید 

پایه های اسالم ناب محمدی اسیت، 

اسالمی که طیرفیدارا  واقیعیی آ  

همیشه از ما  و قدرت بی بهره بیوده 

اند و دشمنا  حقیقی آ  زرانیدوزا  

حیته  ر و قدرت مدارا  بیازییگیر و 

 مقدس نمایا  بی هنرند

در پی اظهار نظر جنجالیی جینیاب 

آقای عراقچی در برنامه  یفیتیگیوی 

ویژه خبری مبنی براخراج بیرادرا  

وخواهرا  افغا  جبش عدالیتیخیواه 

دانشجویی یک عدد سی  زمینی به 

 آقای عراقچی تقدیم کرد.

در روز های اخیر بعد از پخش چند کتی  در فضای مجازی از مدارس چند نکته 

قابل طرح است یکی از عتت های به وجود امد  ایین   0202ای در مورد سند 

شرایط اجرای  این سند است .از جمته  برنامه های سازما  متل متیحید بیرای 

است  با تحتیل و بررسی های انجام  رفیتیه تیوسیط  0202توسعه پایدار، سند 

این نتیجه حاصل شده که ایین  ۶۹شورای عالی انقالب فرهنگی در اردیبهشت 

سند در موارد زیادی با مبانی ارزشی و عقیدتی ما نیاسیاز یاری دارد.ازجیمیتیه 

عدم تفکیک جنسیتی: براساس ایین سینید کیه  - 1دستاوردهای این برنامه 

مدارس از ابتدا باید مختتط باشند و تفکیک جنسیتی در مدارس نباشد، بیاعی  

رواج فساد و روابط نامشروع در مدارس می شود که زمینه ساز تزلز  در خانواده 

است. در حالی که یکی از مهمترین ارکا  هر جامعه ایی، خانیواده اسیت و از 

اساسی ترین نقش های خانواده، نقش مادری و همسری است که همواره دشمن 

برای تستط و غتبه بر یک جامعه سعی دارد نقش خانواده را از طیرییق اییجیاد 

تغییر الگوهای جیامیعیه: بیر  -0تزلز  در نقش مادری و همسری، کمرنگ کند.

اساس این سند، تغییراتی در کت  درسی مدارس ایجاد می شود که قهیرمیانیا  

متی و دینی ما از کت ، حذب می شوند و کم کم الگوهای خارجی جیاییگیزیین 

خواهند شد. این تغییر در الگوها، باع  تغییر رویکردهای جامعه خواهد شید و 

نفوذ جریا  های غیر دینیی:  0-آینده کشور را به سمت و سوی دیگر می کشید.

هدب از این دستاورد نفوذ جریانها و مناب  روشنفکری و سیکیوالر در فضیای 

آموزشی تربیتی کشور بر مبنای آموزه های غربی است. همچنین آمیوزه هیای 

انسا   رایانه غربی، در برابر آموزه های خدا محور اسالمی است. با بررسی ایین 

دستاوردها، این نتیجه حاصل می شود که این سند، در صدد تیغیییییر نیظیام 

آموزشی که نقش تعیین کننده ای در جامعه به ویژه جامعه اسالمی دارد، اسیت. 

که مانند تمامی لوایح الحاقی به مجتس، باع  از بین رفتن استقال ، خودبیاوری 

 و عزت متی می شود

 اطالعیه

 طرح اوقات فراغت 

وا ذاری اراضی جهت انجام امور زراعیی 

زود بازده به دانشجو های ساکن خوابگیاه 

های دانشجویی در این طرح به مینیظیور 

بهره مندی موثر دانشجوییا  از اوقیات 

فراغت و در راستای سیییاسیت  یذاری  

انجام شده در حوزه کارآفرینی و مهیارت 

آموزی در نظر است بخیشیی از اراضیی 

اطراب خوابگاه بهار جهت امور زراعی زود 

بازده قطعه بندی و به دانشجویا  وا یذار 

  ردد.

 اردیبهشت ماه. 02ثبت نام اولیه تا 



 

  »نشریه دو کلمه حرف حساب«
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خیواه صاح  امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویا  عیدالیت
 ) آرما (

 مدیر مسئو  و سردبیر: عتیرضا محمدی
هیئت تحریریه: عتیرضا محمدی، سجاد نوری، زهرا حسن 

 قتی زاده ،  فاطمه داور صفت
 باتشکر از: عتی میرزایی

 صفحه آرایی: حجت حسینی
  2۶1227۶۶200تماس و تتگرام: 

انسانیی  دانشکده عتوم -1آدرس دفتر: ضت  جنوبی طبقه 
 )ادبیات(، دفتر انجمن اسالمی.

 22111210020و  221112101۹0تتفن: 

سالم:چرا موق  افطاری از قبل غذا رو آماده نمی کنند ما  

رفتیم چند بار مواد غذایی تموم شده ومجبور بودیم تیو 

صف باشیم خ  بعد از چند ساعت روزه بیاز خیواسیتیه 

 باشیم تو صف غذا هم باشیم سخته

 

 

باسالم درس کار افرینی که ارائه شیده اسیت اسیتیاد  

تخصصی ندارد وباتوجه به عدم تجربه کار افرینی دردی 

 ۶1از جامعه ما دوا نمی شود مکانیک 

    

 سالم

ایستگاه مولوی که حذب شده رفت وآمد برای ما خیتیی 

سخت شده هرچی هم که اعتراض کردیم به نتیجیه ای 

 نرسید

 

سالم: انصافا این چه وضعی است سحری فقط یک نیوع 

است واقعا او  کسی که این تصمیم رو  رفته که سیحیر 

یک نوع باشه و اونهم با این کیفیت خودش حیاضیره بیا 

 همین غذا روزه بگیره 

 

سالم دوکتمه: این روزها مهدیه دانشگاه طیرح تیالوت 

قرا  را هرروز دارد تشکر می کنم از مسئولیین بیر یزار 

کننده این مراسم و نکته قوت این برنامه این اسیت کیه 

 دانشجویا  خودشا  تالوت می کنند

 خصولتی ها

 صدای شما دانشجو های حکیم در ” صدای دانشجو ”

 ا ر تمایل ندارید که شماره تا  درج  ردد در آخر پیام ذکر کنید

09027402893شماره پیامک:   

برجام مرد اما تفکر برجام هنوز زنده اسیت  

آثار شرم نامه و فتح الیفیتیوح قیهیرمیانیا  

دیپتماسی ما از  ره زد  مسائل معیییشیتیی 

مردم به دستا  دشمن و ده ها دسیت آورد 

بزرگ و زرین دیگربود اما با تمام این سیخین 

ها و خبر ها و دستآورد های برجام چیییزی 

که در حا  حاضر د  یک دانشجو معمولی و 

حداقل یک جوا  را به درد می آورد برجام و 

خبر هایش نیستد درد نفس کشید  و زنیده 

بود  فتسفه و تفکری است که هنوز هم بعید 

سا  تجربه برجام معتقد است کیه میا  ۹از 

بایستی برای جت  رضایت دنیا که از نگاه آ  

ها هما  غرب است هر هزینه ای بدهیم درد 

آنجاست که کسانی که امروز در راس تصمیم 

 یری های سیاست خارجه قرار دارند که بیه 

جای توضیح راج  به کارنامه برجام راه حیل 

مشکالت اقتصادی امروز را خیروج بیرادرا  

افغانستانی از ایرا  می دانند کسانی که غییر 

کارشناسی حرب می زنند و فقط نمیک بیه 

زخم می پاشند در یک کالم ا یر بیخیواهیم 

خالصه بگویم و حق مطت  را ادا کنم مشکل 

امروز جمهوری اسالمی برجام نبوده و نیست 

مشکل برجامیسم است که به جا  جیامیعیه 

 افتاده است.

 والسالم.

 (۹002***2۶۶2 ) 

خصوصی سازی و چالشه های آ  در اییرا   

خصوصی سازی در ایرا   در عیمیل دچیار 

مشکل شده است وبوی تعارض مناف  برخیی 

افراد سود جو به مشام میی سید.خصیوصیی 

سازی افسار  ریخته ای که در نتیجیه عیدم 

نظارت وشفافیت و اها با قصد و ورز هیای 

شخصی همراه بوده بالی جا  کشیور شیده 

است واثرات آ  را به خوبی در از بین رفیتین 

تولید متی، بیکاری واخراج نیروی کیارخیانیه 

های وا ذار شده به بخش خصوصی وافزایش 

شکاب طبقاتی می تیوا  مشیاهیده کیرد.  

وا ذار های صورت  رفته  به افراد نا اهل ونیا 

مربوط نتیجه ای جزء اعتیراض کیار یرانیی 

همانند هفت تپه و هپکو چیییزی دییگیری 

نداشته است. وامنیتی شد  فضا  را دولیتیی 

ها با دستا  خود رقم می زنند وکار ری کیه 

حق خود را خواسته باشد مطالبه کینید بیا 

فضای امنیتی مواجه و به عنوا  اخال   را  

نظم عمومی واقدام کنند ا   عتیه امینیییت 

متی شناخته می شوند در حالی که اقدامیات 

دولت و سازما  خصوصی سازی خود اقدامی 

بس فاجعه بارتر وخطر ناکتر  عتیه امینیییت 

متی  و معیشت مردم است، و در این بین قوه 

قضائیه نباید راه را  م کند و برخورد قهری با 

ولی نعمتا  انقالب که همین کار را  شریف 

هستند  داشته بیاشید. در ر س سیازمیا  

خصوصی سازی هم رئیس سازما  اقدام های 

غیر عاقالنه وخائنانه خود را انجام میی دهید 

وا ر تکیه  اه محکم و رمی  مثل  جینیاب 

پرزیدنت نداشت اال  باید محاکمه می شید 

صرب ممنوع الخروجی حسینی کافی نیسیت 

رئیس سازما  باید محاکمه وپاسخگوی بیکار 

شد  هزارا  کار ر و ضرر وزیا  های سرسام 

آور به متت باشد دولیت میا بیایید بیدانید 

 خصوصی سازی فقط وا ذاری نیست 

 فتح الفتوح

 (۹201***2۶02 ) 

 (۹220***2۶12 ) 

 (2202***2۶12 ) 

 (200۶***2۶0۹ ) 

 (707۶***2۶02 ) 


