
آمریکا  بر  مرگ  منظور 
مرگ بر ملتشان نیست، بلکه 
همانطور که امام )ره( و نیز 
رهبری خاطرنشان کردند، 
رابطه با آمریکا منافع ملی 

ایران را تهدید میکند.
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پادشاهىپسري رابه 
اديبي دادوگفت : اين 
فرزندتوست،تربيتش 

همچنان كن كه يكي از
فرزندان خويش . اديب 

خدمت كردومتقبل شدوسالي چندبراواثركردوبه 
جايي نرسيدو

پسران اديب درفضل وبالغت منتهي شدند . َملك 
دانشمندرا مؤاخذت كرد ومعاتبت فرمود

كه وعده خالف كردي و وفا بجا نياوردي . گفت : 
برراي خداوندروي زمين پوشيده نماندكه

تربيت يكسان است وطباع مختلف.
گرچه سيم و زر سنگ آيد همى

درهمه سنگىنباشد زر وسيم
برهمه عالم همىتابدسهيل

جايىانبان مىكند جايىاديم

و  آمریکا  با  دشمنی 
اصرار بر تداوم شعار 
مرگ بر آمریکا هیچ 
منافع  برای  منفعتی 
ملی ایران ندارد.

امام گفت: مرگ بر دولت آمریکا
رضا امینی/منابع طبیعی91

که  این  از  امام)ره(  منظور  بود؟  امام)ره( چه  حرف 
بود؟منظور  چه  است  مسلمین  اول  دشمن  آمریکا 
امام )ره( مردم آمریکا بودند یا دولت و رژیم آمریکا؟ 
اگر به صحفیه امام)ره( مراجعه کنیم می فهمیم که 
باید  اول  ما  بودند که  اول گفته  از همان  )ره(  امام 
کنیم. جدا  آمریکا  دولت  از  را  آمریکا  ملت  حساب 

نیستیم.این  آمریکا  ملت  با  مقابل  وجه  هیچ  به  ما 
ملتی که االن دارند فریاد می زنند مرگ بر آمریکا 
مقصودشان کارتر است.)1( این کارتر است که حاضر 
دولت  مطیع  که  نیست  دولتی  و  ملت  پذیرفتن  به 
نکند.  تأمین  را  کشور  این  منافع  و  نباشد  آمریکا 
پس مشخص شد که ما وقتی شعار مرگ بر آمریکا 
نه  آمریکاست  دولت  مان  منظور  زنیم  می  فریاد  را 
را چپاول زده یک درصد  مردمش،مردمی که خود 
سرمایه دار می دانند.حال باید ببینیم این دولت و 
رژیمی که ما آن را الیق مرگ و نابودی می دانیم 

چه مشخصات و سیاست هایی دارد.

ادامه در صفحه3

اساتيد  و  دانشجويان 
بدانيد  محترم دانشگاه! 
مي توانيد  شما  كه  اين 
آسوده به آموختن علم 
به  راحت  و  بپردازيد 
باشيد،  مشغول  تحقيق 
دست  به  آسودگى  به 
نيامده است. به جرأت قسم مى خورم در مقابل فراهم 
آمدن اين امكانات، خون شهدای عزيز و گرانقدری 

به زمين ريخته شده است.

فرمانده گردان يا زهرا)س(، شهيد مسعود آخوندی
دانشجوی مكانيك دانشگاه صنعتى اصفهان

پندنامهقلم عشق
ساختار≠ قرآن

صفحه 2

امام گفت: مرگ بر دولت آمریکا
صفحه 3

کلیدی که ممکن است تیز شود
صفحه 3

آیا تا به حال در فیس بوک بالک شده اید؟
صفحه 4

طنز
صفحه 4



ساختار≠ قرآن
چند کالمی در تضادهای ساختار آموزشی جمهوری اسالمی 

با اصول قرآن
رامین اسالمی/ صنایع 89

دل رنجور ما، خسته از حرف های بی عمل است. 
ایم: اسالمی،  از بس که گفته  گوش فلک کر شده 
اسالمی  نام  اسالمی... پشت همه چیزمان  اسالمی، 

بانکداری،  ایم؛  نهاده 
شهر،  شورای  مجلس، 
ساختار  همین  حّتی  و 
!انشاءا...   ..... آموزشِی 
قصد دارم در این مقاله، 
خویش،  وسع  حّد  در 
تناقض های این ساختار 
را  قرآنی  دستورات  با 

مشّخص نمایم.
گزارخواهدبودویا  یاسپاس  نمودیم  بدو  را  1-»ماراه 
بر  عالمیان  پروردگار  آنچه  )انسان/3(  ناسپاسگزار.« 
عهده ی رسوالن خویش نهاده، همانا دعوت مردم 
به سوی حق و واگذاری انتخاب آن به خود ایشان 
آشکار  رسانیدن  جز  ]وظیفه ای [  ما  بر  »...و  است. 
الهی  رسوالن  بنابراین  )یس/17(  نیست.«  ]پیام [ 
هیچ گاه مردم را مجبور به پذیرش خواسته ی خود 
قرار  ایشان  فراروی  را  اختیار  راه  همواره  و  نکرده 
)غاشیه/22(  نداری.«  تسلّطی  آنان  »بر  دادند:  می 
ما چه روی می دهد؟ سخن  آموزشی  نظام  اّما در 
باید کوتاه کنم که خود مستحضرید! نظام آموزشی 
ما همگان را مجبور به پذیرش خواست خود کرده 
ی  تأییدیّه  را  مشاغل  از  بسیاری  به  ورود  شرط  و 
خود )=مدرک( می داند. آیا این چنین اجبار کردن 
انتخاب  به قّوه ی اختیار و  انسان ها و بی توّجهی 
پرودگار  که  است  جالب  است؟  الهی  آنان،منشی  
جهان حّتی در پذیرش دین حق نیز اجباری نیاورده 
و پذیرش را به آدمیان واگذارده است: »در دین هیچ 
اجباری نیست. وراه از بي راهه به خوبی آشکارشده 
آموزشی  نظام  این  از  امان  اّما  )بقره/256(  است.« 
»وپیامبر  است...  فروگذاشته  را  قرآن  راه  که  فاسد 
گفت: »پروردگارا،قوم من این قرآن را رها کردند.« 

)فرقان/30(
در  قدر  چه  اید  نکرده  احساس  حال  به  تا  آیا   -2
غروب  وقتی  است؟  سخت  خواندن  درس  زمستان 
به  نیاز  و  خستگی  و  خواب  احساس  شود،  می 
استراحت نمی کنید؟ قرآن شب و روز را این گونه 
برای شما شب  »اوست کسیکه  کند:  توصیف می 
راقرارداد تا درآن بیارامید وروز را روشن ]گردانید[. 
می شنوند  برایمردمیکه  ]امر[  بیگمان،دراین 
که  کسی  اوست  »و  است.«)یونس/67(  نشانه هایی 
شب را برایشما پوششی قرارداد و خواب را ]مایه [ 
گردانید..«  ]شما[  برخاستن  زمان  را  وروز  آرامشی. 

وجود  به  قائل  اسالمی  تفّکر  طبق  اگر  )فرقان/47( 
که  حکمتی  به  باید  باشیم،  آفرینش  در  حکمت 
آفریننده ی شب و روز، خود، این حکمت را برای ما 
مشّخص کرده، توّجه کنیم و ساختار خود را منطبق 
با آن طّراحی نماییم. بنابراین باید در زمانی از سال 
که روزها بلندتر است، فّعالّیت و »برخاستن« افراد 
بلندتر  ها  شب  که  هایی  زمان  در  و  باشد  بیشتر 
و  »آرامش  است، 
بیشتر.  سکون« 
حمتش  ر ز ا و «
برایتان شب و روز 
را قرارداد تا در این 
و  بیارامید  ]یک [ 
از  یک [  ]درآن 
و  ا ن بخشی و فز
 ] د خو ی ز و ر [

بجویید، باشد که سپاس بدارید.«)قصص/73(
3- در قرآن معموالً هر جا از ایمان سخن به میان 
است.  رفته  سخن  نیز  صالح  عمل  از  بعدش  آمده، 
توّجه  نیز  ما  روایات  در  که  روست  همین  از  شاید 
ویژه ای به عمل در کنار علم شده است: »عالم بی 
خوب  حال  است.«  ثمر  بی  درخت  همچون  عمل 
است ببینیم در نظام آموزشی ما چه می گذرد. فکر 
از دروسی که می خوانیم، در  می کنید چه مقدار 
آینده به دردمان می خورند؟ اصاًل چرا ما باید مجبور 
کاربردی  دانیم  می  که  بخوانیم  را  دروسی  باشیم 
برایمان ندارند؟چرا ما ابتدا با مسائل واقعی روبه رو 
به دنبال درس  انگیزه ی بیشتری  با  تا  نمی شویم 

خواندن باشیم و هدف خود را بدانیم؟
4- هدف از تحصیل چیست؟ مگر نه این است که 
در یک ساختار توحیدی، همه چیز باید رو به سوی 
او  به غیر  تعلّق  از  انگیزه ها مبّرا  باشد و  ا... داشته 

می  اتّفاقی  چه  ما  آموزشی  ساختار  در  اما  باشد؟ 
یا  آیا ما دروسمان را برای »ا...« می خوانیم  افتد؟ 
برای »مدرک«؟ کدام یک قلّه ی آرزوهای ماست؟ 
اگر خواندن درسی برای ما فایه ای نداشته باشد، آیا 
آن را برای دریافت مدرک نخواهیم خواند؟ بنیادی 
ی  انگیزه  ایجاد  ما،  آموزشی  ساختار  اشکال  ترین 
تحّول  ساختار  این  و  است  تحصیل  برای  مشرکانه 
شرک  از  عاری  ابتدا  که  آن  مگر  یافت  نخواهد 

شود...
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ازدواج
)ع(  صادق  امام 
فرمودند: جوانى 
نزد  انصار  از 
پيامبر)ص( آمد 
نيازمندی  از  و 
وی  نزد  خود، 
كرد.  شكايت 
به  حضرت  آن 

وی فرمودند: ازدواج كن. پس جوان ]در فرصتى 
نزد  دارم  شرم  نكرده[  ]ازدواج  من  گفت:  ديگر[ 
وی  به  انصار  از  فردی  پس  بروم.  پيامبر)ص( 
پيشنهاد ازدواج داد و گفت: دختری زيبارو دارم. 
پس  و  درآورد  پسر  ازدواج  به  را  دخترش  آنگاه 
داد  گسترش  را  جوان  روزی  ا...  ازدواج،  اين  از 
و نزد پيامبر)ص( آمد و وی را از حال خود باخبر 
ساخت. پيامبر)ص( فرمودند: »ای گروه جوانان! بر 

شما باد به همسر گزيدن!«

مفاتيح الحياۀ، ص 393

حیات معقول

انسانى كه در مسير 
قرار  معقول  حيات 
حيات  از  دارد، 
برخوردار  آگاهانه 
فردی  چنين  است. 
شخصيت  دارای 
و  است  مستقل 
فعاليت هايى كه از 

وی سرمى زند، همه مستند به شخصيت اصيل او 
مى باشند، نه آن كه عكسبرداری از حيات و رفتار 
معقول  حيات  مسير  در  كه  انسانى  باشد.  ديگران 
قرار دارد، از اصول و ارزش های حيات خويش به 

خوبى آگاه است و برمبنای آن ها عمل مى كند.
اگر انسان در تمايالت جبری و شبه جبری »خود 
طبيعى« غوطه ور باشد، هيچ گاه به هدف اعالی 

زندگى نايل نمى شود.

نظام آموزشی ما همگان را مجبور به پذیرش 
خواست خود کرده و شرط ورود به بسیاری از 
مشاغل را تأییدیّه ی خود )=مدرک( می داند.

می  که  دروسی  از  مقدار  چه  کنید  می  فکر 
خوانیم، در آینده به دردمان می خورند؟ اصاًل 
چرا ما باید مجبور باشیم دروسی را بخوانیم 

که می دانیم کاربردی برایمان ندارند؟

طریق زیستن

سخن بزرگان
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امام گفت: مرگ بر دولت آمریکا
         ادامه از صفحه اول

است: اصلی  سیاست  چند  دارای  آمریکا   دولت 
و استکبار،فریب،خشونت  استعمار،   ،  سلطه 
و اهداف  این  به  رسیدن  برای  که   وحشیگری 
 سیاست ها واژه هایی چون حقوق بشر، دوستی
مایه دست  را  و...  تروریسم  نابودی  ها،  ملت   با 
 قرار داده است و در امور داخلی هر کشوری که
باشد، ها  سیاست  این  از  یکی  به  رسیدن   مانع 
هیچ و  ملل  سازمان  قوانین  و  کند  می   دخالت 
.سازمان بین المللی دیگر برایش اهمیت ندارد

 اما این که ذکر شد سلطه و استعمار مصداقش
ایران، در  آمریکا  نظامی  های   چیست؟دخالت 

سوریه و   عراق،افغانستان 
آن ثمرات  چپاول   برای 
حکومت تغییر  یا  و   کشورها 
آن در  فرهنگی  ودخالت   آنها 
 کشور ها از طریق غول رسانه
گرا مصرف  برای  هالیوود   ای 
ها کشور  آن  مردم   کردن 
سیاست این  واقعی   مصداق 

.است
 اما این که ذکر شد استکبار و

 فریب مصداقش چیست؟وادار کردن کشور ها به

 تحریم کشور ایران یا کره شمالی در زمینه نفت
 ،بانک و... اعالم این حرف که تحریم ها ایران را
شناختن رسمی  به  و  کشانده  مذاکره  میز   پای 
ملل سازمان  در  ایران  رژیم  و  ای   حقوق هسته 

 و تغییر موضع به حرف های
از پس  تنها  قبلی   تکراری 
 چند روز و ایجاد خلل و مانع
سازمان بازرسان  رفتن   برای 
بررسی برای  سوریه  به   ملل 
شیمیایی تسلیحات   استفاده 
منش این  عینی   مصداق 

.آمریکاست
روحیه شد  ذکر  که  این   اما 
وحشیگری و   خشونت 

بنیان در  روحیه وحشیگری   مصداقش چیست؟ 
و شده  نهادینه  آمریکا   دولت 
غیر نیست. کشتار  تغییر   قابل 
عراق، در  کودکان  و   نظامیان 
ایران، و   اقغانستان،سوریه 
 استفاده از تسلیحات شیمیایی
هیروشیما، در  ای  هسته   و 
و ایران  غربی   روستاهای 
 سوریه و پشتیبانی همه جانبه
 سیاسی و نظامی از گروه های
عراق، ایران،  در   تروریستی 
به ای  وحشیانه  به طرز  که  و سوریه   افغانستان 

 اسم اسالم و متاسفانه با پشتیبانی علمای نفهم
 وهابی و حمایت مالی و نظامی شیوخ آل سعود
 شیعیان و سنی ها را می کشند مصادیق اندک

.این منش خبیث دولت آمریکاست
کوچک ای  نکته  ذکر  آخر   در 
کسانی آبان:  سیزدهم  مورد   در 
و امام  نزدیکان  از  را  خود   که 
دانندبهتر می  واقعی   امامشناس 
های دیگرصحبت  یکبار   است 
تسخیر از  حمایت  در   امام)ره( 
 سفارت دولت آمریکا را بخوانند و

.بعد خاطره تعریف کنند
در  60 سال  بهمن   21 در   امام 
پیروزی سالگرد  چهارمین   آستانه 
آمریکا اول  از  که  ما  فرمودند:  اسالمی   انقالب 
و دانستیم  می  ستمگر  و  دانستیم  می  ظالم   را 
او به واسطه خیانت  کشور خودمان را در دامن 
دیدیم،مخالفت کردیم اینجا می   حکومت سابق 
آمریکا گفتند بر  قیام کردند و مرگ  او،مردم   با 
 وآن النه جاسوسی را هم گرفتند و عذرشان را

)خوب خواستند،همه رفتند سراغ کارشان.)2
منابع:

1-صحیفه نور، ج10، ص253
2-صحیفه نور، ج11، ص9

امام )ره( از همان اول گفته 
بودند که ما اول باید حساب 

ملت آمریکا را از دولت آمریکا 
جدا کنیم.ما به هیچ وجه مقابل 
با ملت آمریکا نیستیم.این ملتی 

که االن دارند فریاد می زنند 
مرگ بر آمریکا مقصودشان 

کارتر است.

کسانی که خود را از 
نزدیکان امام و امامشناس 
واقعی می دانندبهتر است 
یکبار دیگرصحبت های 
امام)ره( در حمایت از 
تسخیر سفارت دولت 

آمریکا را بخوانند و بعد 
خاطره تعریف کنند.

کلیدی که ممکن است تیز شود...
سّید محمد مهدی رضوی زاده/ مواد 90

شاید بی مورد نباشد اگر برای تحلیل فضای اداری 
زمان  در  کشور  وضعیت  به  گریزی  دانشگاه،  فعلی 

انتخابات داشته باشیم ...
امسال  خرداد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
که  بود  هایی  و سخنرانی  ها  باز هم شاهد صحنه 
برای همیشه درتاریخ ثبت شد. نکته قابل توجه در 
جمهوری  ریاست  انتخابات  و  ایران  ملت  خصوص 
این بود که امسال نیز مردم به شعارهایی متمایل 
از  تر  متفاوت  کردند  می  احساس  که  شدند 

شعارهای دیگران است.
که  کلیدی  شعارهای  از  یکی  امید  و  تدبیر  دولت 
مطرح می کرد این بود که »من با کلید آمده 
ام نه با داس« !!! این شعار خود نشان دهنده 
این است که مهم ترین شاخص برای انتخاب مدیران 
در نظام مدیریتی جدید شایسته ساالری است؛ نه 

نگاه حزبی به افراد.
نوع  توان در  را می  این بحث  چرایی مطرح شدن 

مدیریت دانشگاه پاسخ داد. دانشگاه به عنوان یکی 
از نهادهایی که به صورت مستقیم روی جامعه اثر 
تواند  می  پذیرد،  می  تأثیر  جامعه  از  و  گذارد  می 
برای  مدیران  نگرش  نوع  برای  مناسبی  صحنه 

مدیریت دانشگاه فراهم کند.
یکی از خبرهایی که در این حدود دو ماه از شروع 

ترم در دانشگاه مورد توجه دانشجویان قرار گرفته 
برکناری مدیران و معاونان دانشگاه  تودیع و  است 
بوده است. شایعات تودیع مدیران موفق که به دنبال 
تغییر روند مدیریتی دانشگاه ایجاد شده است باعث 
ناهماهنگی در بعضی از قسمت های اداری دانشگاه 

شده است.
البته نمی توان این نکته را فراموش کرد که مسئول 
حق و وظیفه دارد که نیروهایی که گزینش می 
کند هم تعهد داشته باشند و هم تخصص؛ لکن در 

این بین باید به دو نکته توجه داشت:
یک( انتخاب مسئولین باید دقیق و به سرعت انجام 
زودتر  چه  هر  آمده  پیش  ناهماهنگی  این  تا  شود 

رفع شود.                  
باشد،  ساالری  شایسته  مدیران  انتخاب  دو( مالک 

نه سیاسی کاری.
مدیران  که  است  این  اعتدال  دولت  از  انتظار  پس 
موّفق را به صرف گرایش سیاسی شان حذف نکند. 
باشد که از پس وظیفه ی خود به خوبی برآیند، ان 

شاءا... .



امام علی علیه الّسالم فرمودند:

این پرچم امامت و رهبری و قبول آن را جز افراد با بصیرت 

دوش  به  به جایگاه حق،  و عالم  با استقامت  و  آگاه  و 

منی کشند.

>و ل یَحمل هذا الَعلَم،اّل اصحاب الَبصر و الَصبر<

بحار النوار، ج 34، ص 248.

نشریه دانشجویی، فرهنگی، سیاسی صیح دانشگاه
دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  جامعه  امتیاز:  صاحب 

صنعتی اصفهان
مدیر مسئول وسردبیر: رامین اسالمی

طراح و صفحه آرا: س.ح.ف

همکاران این شماره:رضا امینی

سید سجاد بنی لوحی، سید مهدی رضوی زاده

سید امین موسوی جد، سعید نادری

تمسخر و شوخی
با على)ع(  پيامبر)ص(  در روايت آمده كه روزی 
و  مى خورد  پيامبر)ص( خرما  مى خوردند.  خرما 
هسته ی آن را جلوی على)ع( مى گذاشت. پس از 
يا على!  فرمودند:  پيامبر)ص(  اتمام خوردن خرما، 
چه قدر پرخوری!! حضرت على)ع( فرمودند: ای 
با هسته  ا...! پرخور كسى است كه خرما را  پيامبر 

مى خورد!!
اسالم با شوخى به جا هيچ مشكلى ندارد؛ ولى اين 
با تمسخر تفاوت بسيار دارد. تمسخر به گونه ايست 
كه دل طرف مقابل را مى شكند و او را ناراحت 
مى كند. در حديث آمده كه در قيامت، دِر بهشت 
به  ها  آن  شود،  مى  باز  كنندگان  مسخره  روی  به 
سوی آن رفته ولى در بسته مى شود. اين كار اين 
قدر ادامه مى يابد كه وقتى در باز مى شود ديگر به 

سوی آن نمى روند.
اخالق ُشبَّر، ص 229

مسئولين لطف كنند  يه  بار تا  دم  در  با   سرويسای14:30-12 
دانشگاه به دروازتهران بيان؛نميخوادسوارشن!چون 
ايستادنم  برا  جا  كسرنشه،  هم  شأنيتشون  از  اگر 

نيست.
پاسخ: جالبه که اگه جات نشه، باید یک ربع 
دیگه بایستی برای سرویس بعدی! کلًاّ مگه 
دانشجوها  نقل  و  حمل  مورد  در  دانشگاه 

مسئوله؟!!!
ا... به داد ما برسيد. خواهشا به رئيس  سالم،تو رو 
از  بپرسه آيا  اين سوالو طرح كنه و  دانشگاه بگيد 
وضعيت كلي دانشگاه راضي هستيد؟واز دانشجوها 
سوالو  اين  جواب  شما  سامانه  به  پيامك  با  بخواد 
بهشون  رو  اوضاع  وخامت  حتما شدت  بدن.نتايج 
ميرسونه تا بفهمن بايد يه كار اساسي كنن.با تشكر

کارو  همین  قصد  ما  هم  اآلن  پاسخ: 
داریم!!!

پذيرای نظراتتان: 30009900662596

بالک  بوک  فیس  در  حال  به  تا  آیا 
شده اید؟

سيّد امين موسوی جد/ معدن 90
من اآلن سه چهار سالى ست كه در فيس بوک عضو 
بوک  فيس  وارد  كه  وقتى  پيش  روز  چند  هستم، 
شدم، پيام آمد كه شما بالک شده ايد، من را داخل 
دوستى  درخواستهای  تمام  و  بردند  ديگری  صفحه 
ای را كه طى اين چند سال داده بودم و طرف مقابلم 

قبول نكرده بود، جلوی چشمم گذاشتند!
بودم،  داده  درخواست  برايشان  كه  را  افرادی  اكثر 
نزديك  از  را  من  هم  آنها  شناختم،  مى  نزديك  از 
مى شناختند، ولى نمى دانم چرا در خواستم را قبول 
فرستاده  كه  را  درخواستهايى  اكثر  بودند.  نكرده 
بودم، فراموش كرده بودم. فراموش كرده بودم كه 
بوک  فيس  ولى  ام،  داده  درخواست  برايشان  قباًل 

فراموشم نمى كرد!
فيس بوک ميگفت بايد همه درخواستهای اين چند 
سال را پس مى گرفتم تا بى خيال من بشود، مجبورم 
اجازه  ام را صفر كنم، سپس  كرد كه همه كارنامه 
فّعاليت  به  شدن  بالک  هفته  يك  از  بعد  كه  دادند 

هميشگى ام ادامه بدهم.

 به ياد قيامت افتادم، به خودم گفتم فيس بوک كه 
فقط يك شبكه اجتماعى است و نه بيشتر، توانست 
كارنامه چند ساله ی من را جلوی چشمم بگذارد، 
در  دارد  دست  در  را  من  عمر  كارنامه  كل  كه  ا... 

دنيای ديگر چه خواهد كرد؟
باعث  من  دوستى  درخواست  كردن  رّد  با  ای  عّده 
با  بالک شدن من شده بودند، نكند كه در آخرت 
گردن  بر  كردم  مى  خيال  كه  بشوم  روبرو  اعمالى 
ديگران است، در حالى كه بر گردن خود من است 
آنها  از  و  نمى آورم  به حساب  را  آنها  امروز  و من 

غافل هستم.
من پرونده ی فيس بوكم را جلوی چشمم ديدم و 
هم  آخرت  آيا  امّا  كنم،  پاكش  توانستم  سرعت  به 
كردن  پاک  برای  فرصتى  آيا  و  است؟  همينطور 

پرونده خواهم داشت؟
فيس بوک من را فقط يك هفته بالک كرد، آيا در 

آخرت هم فقط يك هفته بالک مى شوم؟
بر  توانم  آيا مى  دنيای ديگر بالک شدم  اگر در  و 
سر كار ديگری رفته و يك هفته بعد كه آزاد شده 

بودم بيايم؟
دوستان! مواظب باشيد كه بالک نشويد....

>در پی تعطیلی دولت فدرال آمریکا به 
علت کمبود بودجه<
پيامك اوباما به روحانى

اوباما: حسن داريم تعطيل ميشيم،داری 500 تومن 
دستى بدی؟

روحانى: من بانكدار نيستم من حقوقدانم!!!

اوباما درتالش براي برقراري تماس تلفني با 
پرزيدنت روحاني:

- ريييييييينگ، رييييييينگ
-آخه چي ميخواي زنگ زدي اينجا؟ زور نزن، 

اسراييل نابوده تحريمها هم اثري نداشته همش كاغذ 
پاره اي بيش نيست!!!

- اوباما: قطع كنيد، قطع كنيد، فكر كنم دايورت 
كرده رو خط احمدي نژاد

سلوک سعادت

صدای دانشجو
طنز

  دو هفته نامه صبح، سال دهم، شماره بیست و چهارم، آبان ماه EMAIL:jadiut@chmail.ir                   1392                      چهار صفحه                       قیمت : اندیشه شما       


