
مسئله پرهیاهوی این روزها که دغدغه آفرین بوده است...  انگار وقوع حوادث چهه 

خوابند و فهردای آ   طبیعی و چه غیره در این کشور تمامی ندارد، مردم شب می

شاهد اتفاقات عجیبی هستند، از جمله افزایش قیمت بنزین که این روزها حهر  

همه محافل است وآنقدر غافلگیرانه بوده است که خود رئیس جمهور هه  خهبهر 

نداشته است که بنزین گرا  شده است انگار که یک عده از سیاره دیگری بهاعه  

ایهی و بهه  افزایش قیمت بنزین در این کشور شده اند!! . سرا  سه قوه یک دفعه

گیرند و  دولت که  مسئول اجرای طرح است بدو   صورت غیر منتظره تصمی  می

آورد و ایهن مسهئهلهه بهه  در نظر گرفتن عواقب آ ، این طرح  رابه اجرا در می

کند که افزایش قیمت بنزین آ  ه  به این شکل به صهورت  شا  خطور نمی ذهن

ههای  گذارد و فعالیهت مستقی  بر افزایش قیمت سایر کاالها تاثیرات نامطلوبی می

تهر و  شود. بدلیل نبود قدرت خرید مردم قشر ضعیف، ضعیهف اقتصادی مختل می

یابد و هزارا  مشکل دیگر همچو  اعتراضهات  امید به زندگی در کشور کاهش می

های  تر اغتشاشات ایجاد شده و خسارت نسبت به این عملکرد ناگهانی و از آ  مه 

های کشورهای نظام سلطه، برای منفعهت جهویهی از ایهن  ناشی از آ  و دخالت

هاست.  و حال سوالی که بهرای  شرایط و سرنگونی این نظام که آرزوی دیرینه آ 

آید این است که این پیامدهایی که ناشی از گرانی بنزین به وجود  من به وجود می

دهنهد،  کند؟!! یا خودشا  ترجیح می آید به ذهن مسئولین مملکتی خطور نمی می

شا  را درگیر این پیامدها نکنند که اگر این طور باشد، فاصله زیهادی بهیهن  ذهن

هایی نیز دارنهد  ها  ومردم ودولت وجود دارد. البته استدالل خواستن و توانستن آ 

جهویهی و خهود  توا  از آ  غافل شد از جمله جلوگیری از قاچاق و صرفهه و نمی

ههای  شود از درآمدهای دولت کمتر هزینه شود، اما بهتر نبوده از روش موجب می

دیگری همچو  جلوگیری از فرار مالیاتی، قاچاق و فساد که ساالنه مبله  قهابهل 

اند که تهورم نهاشهی در  توجهی است استفاده کنند .  و اصال به این توجه نکرده

ها کمر شکن است وچه اثهرات مهنهفهی در حهوزه  صورت کنترل نشد  قیمت

 اقتصادی ومعیشتی می تواند رق  بزند.

 / قیمت: رایگان 021/  شماره  0440ربیع االثانی  4/  0931آذر ماه  01یک شنبه 

انسانی که مراقب خود نیست و در عمل و 

کالم و زندگی شخصی خود دچار بی عدالتی 

و بی تقوایی است، نمیتواند در محیط جامعه 

 منشأ عدالت اجتماعی باشد.

 09/3/02/21مقام معظم رهبری   

طی جلسه سخنرانی خان  دکتر فاضهل 

ز  در نهگهاه 《با محوریت مهوضهوع

وی با تاکید بر نقش ز  》داری سرمایه

وقتی انهقهالا اسهالمهی را 《گفتند:

کنی ، یکی از عناصر جدی و  بررسی می

مه  که باید در انقالا اسالمهی دیهده 

بینی  کهه در  شود عنصر ز  است. می

انقالا اسالمی ز  جایگاه جدی داشته، 

چه در ابتدای شکل گیری انقالا و چه 

در یکسال نهایی که به انقالا اسالمهی 

منتهی میهشهود. از اولهیهن  75سال 
تظاهرات خیابانی و فیزیهکهی کهه در 

هها  اتفاق افتاده ز  75دی  75انقالا 

حضور دارند و در طول انقالا و بعد از 

انقالا در نهضت سواد آموزی حضهور 

دارند و پشتیبا  جنگ هستند در جهاد 

ایشا  با تاکید بر حضهور  》سازندگی.

همینطور که 《زنا  در انقالا افزودند:

میبینی  انقالا مواقعی که چالش های 

اصلی داشته، ز  حضور جدی دارد. ز  

انقالا اسالمی زنی که بدست انهقهالا 

احیا شده بود و این ها را نظام سهلهطهه 

بررسی میکند که چگونه این جایگاه را 

دارد و توانسته این نقش آفهریهنهی را 

داشته باشد. طبیعی است کهه نهظهام 

سلطه بررسی کند که چه چهیهزی در 

وجود این ز  است که او را بهه ایهن 

عنصر خطرناک تبدیل کرده. چه زمانی 
که خودش حضور فهیهزیهکهی دارد و 

مستقیما درگیر است و چه زمانی کهه 

ی  غیر مستقی  در خانه و خانواده مایهه

دوام انقالا و نسل های ایهن انهقهالا 

وی در ادامه خهاطهر نشها   》است.

انقالا به ز  انقالا اسهالمهی 《کرد:

آرما  داد. یعنی زنی که آرما  دارد و 

کند، بعد از آ   به آرما  هایش فکر می

کند و زنی که اهل اقدام است،  اقدام می

اهل مجاهده و اهل عمل اسهت. ایهن 

ویژگی های اصلی ز  انقالا اسهالمهی 

است که برای نظام سلطه خهطهرنهاک 

است. طبیعی است که به دنبال این ز  

رود تا آرما  ها را از او بهگهیهرد و  می

آرما  ها را کوتاه بکند و ز  را پا بهنهد 

دنیا کند. به همین دلیل با ز  انهقهالا 
کند تها ز   اسالمی این گونه رفتار می

اهل فکر نباشد و اهل مجهاههده بهرای 

 آرما  های بزرگ نباشد

در این کتاا، تاریخ شفاهی زندگی و 

های آقای دکتر کاظمی آشتیانی و  فعالیت

گیری پژوهشگاه رویا  را  چگونگی شکل

خوانی . پژوهشگاه رویا  یک مرکز  می

تاسیس  7۷5۱علمی است که در سال 

 شد...

تشکل انجمن اسالمی عدالتخواه قصد 

شنبه برنامه  آذر ماه، سه ۶5دارد در تاریخ 

رونمایی کتاا رویانا را برای معرفی یک 

انقالبی ویژه دانشجویا  -الگوی علمی

زیست با حضور یک نفر از تی  رویا  

 کند برگزار 

گیری یک  این کتاا درباره ماجرای شکل

های  بنیا  در حوزه فناوری شرکت دانش

الکترونیکی و کامپیوتری است که توسط 

آوری و تدوین  آقای میالد حبیبی جمع

 است. شده

بررسی و تحلیل کتاا ویژه دانشجویا  

مهندسی هر هفته در آمفی تئاتر دانشکده 

 فنی با حضور اساتید فنی و مهندسی

 》طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن 《

 با سخنرانی استاد خداشاهی

  78ها ساعت  مهدیه دانشگاه، دوشنبه 

 برگزاری سلسله جلسات

 بررسی کتاب 

 کتاب داستان رویانا

 ساز کتاب آرزوهای دست 

 احیای هویت زن



 

  »نشریه دو کلمه حرف حساب«
 »دانشگاه حکیم سبزواری« 

خهواه صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویا  عهدالهت
 ) آرما (

 مدیر مسئول: علیرضا محمدی
 سردبیر: زهرا حسنقلی زاده

هیئت تحریریه: علیرضا محمدی، نیره پاسبها ، عهالهیهه 
 پورجرجندی، فاطمه داورصفت، زهرا حسنقلی زاده

 طراح: حجت حسینی
  ۱577۱5557۶۶تماس و تلگرام: 

انسانهی  دانشکده علوم -7آدرس دفتر: ضلع جنوبی طبقه 
 )ادبیات(، دفتر انجمن اسالمی.

 ۱7711۱7۷۶78و  ۱7711۱7۷758تلفن: 

 صدای شما دانشجو های حکی  در ” صدای دانشجو ”

 اگر تمایل ندارید که شماره تا  درج گردد در آخر پیام ذکر کنید

09027402893شماره پیامک:   

                                               ،با سالم

تو دانشگاه وقتی بارو  میاد، سرتاپامو  همش 

آا شد، چرا اینقدر محوطه دانشگاهمو  رو بد 

 ساختن که آا همش یه جا جمع میشه!! 

 

 ها                              ایی سالم به دوکلمه

باالی تریا همش آقایو  در حال سیگار کشید  

کار میکنه تو  هستن، پس این حراست داره چی

 این دانشگاه؟؟ 

 

  . با اینکه هوا سرد شده ولی کالسا خیلی سرد

 لطفا رسیدگی شود. 

 

 مو  رو   سالم. چرا دو روز که دیر شهریه

پرداخت میکنی  جریمه میشی . خدایی دانشجو 

 پول نداره. 

 

  در این همایش استارتاپ آا داوری ها عادالنه

نبوده و عالوه بر آ  طرح هایی که برگزیده شد 

 جزو طرح های برتر ارائه شده نبود.

 

 

(3968***7680) 

(8960***7660) 

(6026***7698) 

(6690***7683) 

(9300***7692) 

یههکههی از مهههههمههتههریههن 

هایی که به عنوا  جهوانها   مشکل

اللهی و انقالبی داریه ، ایهن  حزا

است که ارتباط میا  مهبهانهی و 

عملکردهای ما، در واقعیت قهطهع 

هایی در نسهل  است. یکی از ویژگی

سوم و چهارم انقالا وجهود دارد، 

ایه   این است که ما عهادت کهرده

ایه ،  مدام معار  بشنوی  ولی خروجی نهداشهتهه

رسهیه  و در  یعنی معموال به مرحله عمل نهمهی

الهلهههی  هایی در ظاهر حزا نهایت، اشخاص و آدم

شوند که ارتهبهاط  ولی در باطن سکوالر ایجاد می

شا  قطع است. متاسفانه مبهانهی  میا  نظر و عمل

انقالبی در کنش سیاسی ما جایی ندارد. ما سنهت 

کهنهیه    مومنا  )ع( را اجرا نمی الهی و منطق امیر

منکر  از معرو  و نهی به کنی   امر سازی نمی گفتما 

کنی ، در مسائهل کشهور نهقهش آفهریهنهی  نمی

کنی ، به سیری ظالما  و گرسنگی مظلومها   نمی

توجهی . پس چطور انتظار داری  که مردم به ما  بی

رجوع کنند، خداوند متعال نیز به ما عنایت داشته 

های این چنیهنهی بهه پهیهروزی  باشد، در صحنه

بههرسههیهه . امههام عههلههی )ع( در ایههن بههاره 

چهار چهیهز مهوجهب فهروپهاشهی 《فرمایند می

هاست، ضایع کرد  مسائل اصلی، پرداختهن  دولت

ههای پسهت و  به مسائل فرعی، جلو انداختن آدم

خب مها چهگهونهه 》های برتر عقب انداختن آدم

الهلهههی داشهتهه  توانی  یک دولت جوا  حزا می

باشی  که مردم در نگاه سیاسی به آ  اعهتهمهاد 

مسائل را در آ  دولهت  داشته باشند و توانایی حل

ببینید!  اگر با نگاه دینی و قرآنی به ایهن قضهیهه 

فرماید: یهعهنهی  بینی  که خداوند می نگاه کنی  می

اگر بیست نفر به صورت منسج  و فعال داشهتهه 

باشی  که تشکیالتی حرکت و تالش کهنهنهد بها 

اعتقاد و به صورت عملی فعالیت کنند، بر دویست 

کنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفهر  نفر غلبه می

 کنند. غلبه می

صادق شهبازی، دبیر اسبق جنبش عدالتهخهواه 《 

 مرگ دانشجو! قسمت اول_     》دانشجویی
یکی از خصوصیات که آذرماه برای دانشجویا  ومخصوصا فعالین دانشجویی دارد این اسهت کهه بهاعه  

تحرک و جنب وجوش بیشتر آنها می شود کاری به این مسئله ندارم که  چرا قبل از آذر ماه زیهاد نهمهود 

بیرونی وخروجی از دانشجویا  وفعالین دانشجویی نمی بینی . اما مسئله بر سر این اسهت کهه دانشهگهاه 

ودانشجویی  که باید محل و منشاء اثر وتحول در جامعه باشد وحرفی برای گفتن در مسائل  مه  کشهور 

داشته باشد ونقش آفرینی بکند می بینی  که  اصال نمود بیرونی از خود نشا  نمی دهد و انگار در مهوج 

بزرگ بیخیالی غرق شده است.به نظر می رسد یا دانشجو دچار رخوت وبی انگیزیگی شده اسهت یها بهه 

دنبال مسائل فرعی می رود اما هرآنچه که هست شاهد آ  هستی  که  جریا   دانشجهویهی و دانشهجهو 

هویت، اصالت وهد  های خود را فراموش کرده است.  لزوماً قرار نیست همه دانشجویا   نظهریهه پهرداز 

عرصه سیاست باشند اما دانستن ودرک مسائل اجتماعی، احساس مسئولیت وحرکت رو به جلو ونمهانهد  

در وضع موجود از دانشجو انتظار می رود.  شاید غیر سیاسی کرد  دانشجو یا غرق کهرد  دانشهجهو در 

از باال به پایین چه در سطح کال  )برخی از مسئولین کشهوری(  مسائل فرعی برآمده از یک سیاست ونگاه

وچه در سطح خرد ودانشگاهی باشد که از تی  مطالبه گری وخوی عدالتخواهی وحریت آزادی خهواههی 

دانشجو هراس دارد. واما اینجادانشگاه حکی !!  در ایامی به سر می بری  که ک  ک  در  دانشهگهاه فضهای 

های جشن و شور به پا می شود البته باید اینچنین مراسماتی در شأ  دانشجو و متعار  باشد اما ایهنهکهه 

کل دانشگاه ودانشجویا  سطح دغدغه هایشا  تقلیل پیدا کند به جشن وشور و شوق نمی تهوا  از ایهن 

دانشجو انتظار منشأء تحول بود  را داشت. وفاجعه بدتر این است که برای همین جشن ههای دانشهگهاه 

 جهت  جذا مخاطب حرکات غیر معمول، جلوه فروشی دانشجویا  را شاهد هستی !! 

 هزار تومانی!! ؟؟ ۷راستی چه خبر از بنزین 

 اللهی  دولت جوان حزب


