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...در كوچه اي كه با خفقان رنگ ميشود

ميثم رستمي :مدير مسئول
خوبيان . م:سردبير

انتظارنسل كانون : صاحب امتياز

 آه نماييم توجه بايد م،
 اقتصادى امور گردش

 به فورًا عايدي اش - ياد
ات آتاط  و آتاب ومطبوعات

  آزاد مباحثه ى با و زاد
 دنبالش هم اآلن تا مدهللا

!!اين کيست؟! او که بود؟

 هم شايد روکه بيچاره رزمنده اين عکس ازاينکه ببخشيدهدفتون
  بزرگ چی برای بمونه دانشگاه،گمنام شهدای اين مثل خواسته می

  حدس رو تصوير صاحب...؟ پزشکی؟چی دانشکده وسط کرديدزديد
وانقالبهایآرمانازای،پرمسابقهعجب!مريزاددست.بزنند پر بجب!ريز .بز ن ز ی  و ب ی ر
!.شهدا

 سالگرد مراسم برای شه تر قشنگ کارتون خواهيد می!!اجازه آقا 
 بنويسيد پايينش!کنارش رنگيشوبزنيد جديد عکس يه گمنام شهدای
..کنيد پيدا را دوعکس اين های تفاوت

        
 گاها هاتون برنامه که هستيد تشکلی يا و کانون عضويه هم شما اگه

 برنامه نداره،يا خاصی مناسبت که داريد ای برنامه يا نميشه تصويب
شاتنا اا شندا هاتناا هنا کفقطکاف

...به نام فرهنگی به کام 

  يک فقط کافيه...و برنامه با تناسبی اسمش نداره،يا اسمش باتناسبی
. کنيد استفاده فرهنگی پسوند از بار
 تان برنامه راکناراسم مبارک کلمه اين استفاده؛کافيه طريقه!!اجازه آقا

 اين سريع چه بينيد می و بريد می پی اش معجزه به موقع آن بنويسيد
.شود می تصويب برنامه

آقا اجازه ما دلمان تنگ مي شود

 رهبری سخن از ای گزيده
مى آنيم متوجه فرهنگى آار به را ريالى يا و ارزى بودجه ى امروز ما اگر

گ و اقتصادى آارهاى درد به بودجه اين آوتاه مدت، در است ممكن اگرچه
زي مدت بلند در اين آه نه - آوتاه مدت از بعد اندآى در اما نخورد، ما آشور

تگاخ اآاگخطا تآاآنگ ألن مسأله ىبهنسبتآهماآند،گمان آسى اگر خطاست...برمى گرددماخود
آز فكر با آزاد، تفكر با مى دهيم، به خرج حساسيت جامعه در نشر و نوشتن
الحم و داده ايم را مسائل اين شعارهاى اولين آه هستيم آسانى ما .نه مخالفيم؛
…مخالفيم ويرانگرى آزادى و گناه آزادى با اما بوده ايم؛

.... آمديم ما

 فعاليت به شروع!!باال پتانسيل با جديد ترم اين توی اجازه آقا نشريه
 تا که مهياست چيز همه دادندو همکاری قول که هم مسئولين کرده
 يا طناز شما اگه.بچسبونيم رو خبرهامون ،نون داغه بيان آزادی تنور
 مسئولين گوش به دانشجورو دل حرف خواهيد می و هستيد خوبی نقاد

نمايدمیهمکاریبهدعوت شما از اجازه آقانامهويژهبرسونيد
 ما بعدی)) اجازه آقا(( تيتر ميتونه پيداميکنيد شما که هايی سوژه
:فقط.باشه
 ها بچه به بدهندرو مسئولين که هرجوابی هستيم روراستی آدمای-١
..تهديد چه تعريف چه گيم می
...دانشجو حمايت جز نداريم نياز چيز هيچ و کس هيچ به-٢

...يا علیپس 

!کار ورزی يا بيگاری؟؟

 حد سر تا کار نه اما اند شده کاروز دانشجوها که است درست مسئولين
 کار کارورزها  اين از  قدر اون ها کارورزی  توبعضی شنيديم!مرگ
تونهنمیهم)CBRنوعازهماون(خوابهفتهيککهکشندمی تونهنمیهم)CBRنوعاز هم اون( خواب هفتهيککهکشندمی

 سخت اين تو  تونه می مگه هم بيچاره کارورز!.بياره سرجا حالشونو
!بزنه حرفی التحصيلی فارغ گيرودار و گرفتن نمره گيری
...نکردند که ها،گناه بيچاره اومدن انصاف،کارورزی کم يه! اجازه آقا

!!!تحوالت اين بار در حراست
خوردبهچشممونيهويیکهکرديممیاندازبرروديواردروداشتيم خوردبهچشممونيهويیکهکرديم می انداز بر روديواردروداشتيم

)) حراست با ارتباط((:بود شده نوشته روآن که صندوقی
..آميز  مسالمت ارتباط !تحول !باباپيشرفت

 اين در حداقل!درست کنيد، کار خواهيد می هم نمادين اگه! اجازه آقا 
.خداها بنده اين کنند امنيت احساس کم يه کنيد قفل رو صندوق



 پروژه رساندن پايان به جهت نفس وتازه ماهر کارگر چند به -١
.نيازمنديم شهدا مقبره ساخت ساله چندين ی
وهمچنين  خوابگاه به ازسلف دهی سرويس جهت چندراننده به-٢

گ

...ستون نيازمندي ها     

.منديم نياز  سلفبهخوابگاه
 های اتاق در ماندن زنده چگونگی کشف جهت محقق يک به-٣

.نيازمنديم  زندگی ادامه وهمچنينخوابگاه شلوغ
 در.نيازمنديم دانشجويان غذای تست جهت مرگ پيش يک به-۴

  طرف از(خانه غذای يکسال مصرف ماندن زنده صورت
)ديده داغ دانشجويان

نيازمنديمجمعهنمازهاینشدنکنسلجهتدانشجوتعدادیبه-۵

ها پيامک تا ها مناسبت !!از

.نيازمنديم جمعه نمازهای نشدن کنسل جهت دانشجوتعدادیبه-۵
)ريا به تف البته (
..آخر در و
 ويژه اين در فتوشاپ به آشنا وماهرترجيحا طناز نويسنده چند به

.).هستيم سبزتان ياری نيازمند اکنون هم(نيازمنديم نامه

ب   پي    !!ز 

 روزبعد هفت!!فالنی خانم درگذشت تسليت اول روز
 پيامک بعد روز٣٣!فالنی همون هفت مراسم پيامک
 جهانی روز تبريک پيامک.!فالنی همون چهلم مراسم

 گرامی ،پيامک طبيعی باليای کاهش تبريک غذا،پيامک
داشتقلزداشت ا گ تال انانال ا ...ايرانی  بانوی سالمت سالم،گراميداشتقلب روز داشت
 تبريک درختکاری روز تبريک پيام فرداهم پس احتماال
...فالنيو ازدواج سالگرد يا و تولد سالگرد

 ها پيامک اين به سروسامانی يه خواهيد نمی!!اجازه آقا
 حديث يه حتی علمی،خبری،يا های پيامک اگه.بديد

 مهم اصال المالش بيت. نظرتون به نيست بهتر بفرستيد
...ميگيمخودتون برا نيستا ونر مو

!قبول زيارت! سالم صفری آقای
 متقاضيه های دانشجو مکرر مراجعات و ها پيگيری از بعد
 ميز پشت ايشان غيبت و صفری آقای اتاق به دانشجويی کار
.اند شده مشرف عتبات به ايشان رسيد خبر شان

...متشکريم
.از آقای رشيدی که سريع اعتراضاتمان راپيگيری می کنند متشکريم

ازروکهجانوریدانينمجانداريازودکهمتشکري

 ،ديگه کردند گناهی چه دانشجوها اما. قبول زيارت!اجازه آقا
!!هآ ميشه ترم های وسط داره

  از روکه جانوری دانيم نمی جانداريا زود که متشکريم
.کرديد پيگيری را بود اورده در کجاسرازماکارونی

 باکتری کدوم فعاليت دليل به دونيم نمی روکه های ماست که متشکريم
.کرديد پيگيری رو بود کرده باد حسابی

.کرديد روپيگيری نشدنی هضم الطعم عجيب بادمجونهای که متشکريم
 نداشتيم باالرا چانه سرپايين اگرپوزيشن روکه غذاهايی اون متشکريم

.کرديد پيگيری سريع رفتنمیپايين
 اين نباشيد مجبور تا.کرديد روبيشترمی بهترنبودنظارت !ببخشيد فقط
!!!.....کنيد؟ پيگيری رو اعتراضات سريع قدر

!!آقايان راحتيد؟اون باال باالها 
 مسجد کنار از سرظهری داشتيم شما ی همه مثل ماهم
نميشه(بلندآهنگهصدایکهشديمردشهدامزارو نميشه(بلندآهنگهصدای که شديم می ردشهدامزارو

 روبه ما توجه)غيرمجازهاش ازاون بدونيدکه فقط.بگيم
  هر از آهنگ اين داشتيم انتظارشو .کرد جلب خودش
!!شهدا مزار باالی از غير بشه شنيده طرفی

 ها آهنگ اين اگه.احتماال راحتيد که باال اون!اجازه آقا
بگيدا، داريد کسری و کم چيزی يا نميده حال بهتون
کاری کارتون به که هم کسی!خجالت خياله بی خجالت

...و خوبه که فعال،هواهم زياده که هم نداره،وقت

!!چند واحد فهميدی 
رو پيش سال چندين مطالب اساتيد معارف کالس سر شنيديم می هآ قبال
يکبخواهکافيهکنندومگوبازدانشجوبرایدوبارهزيادوکبدون يکبخواهیکافيهکنندومیگوباز دانشجو برای دوبارهزيادوکمبدون
نداره هم راهی!استاد خود حتی نه ميشه قانع دانشجو نه که بپرسی؛ سوال

رو خوندی بار هزار دبيرستان زندگی و دين توی که رو مطالبی بايد يا
فلسفی سواالی سراغ وقت يه باشه يادت فقط...يا بدی گوش دوباره

چيه؟ ها فرشته يا انسان خلقت از هدف نپرسی نری؛مثال
٢انديشه توی تو، جواب کنی می پاس داری رو ١ انديشه اگه!!اجازه آقا
١انديشه تو بايد جوابتو کنی می پاس داری رو٢ انديشه گيری،اگه می

اصال نرسيدی جواب به بازهم و کردی پاس رو دو هر ،اگه باشی گرفتی
خط رو استاد اعصاب سواال اين با ديگه نداره انديشه درس به ربطی
.!!هآ نکنی خطی

!!!اتاق ها در آستانه انفجار
 حسابی رو ها دانشجو پذيرش و شده دلباز و دست علوم وزارت جديدا
 بوده آقايون همينok دانشجو بيشتر پذيرش برای مانع تنها انگار باال برده
.احتماال نيست مهم... و امکانات و اسکان غذاو و آب ديگه.بس و
 می ببينيد رو عظيم تصميم اين تبعات ادامه خواهين می اگه!اجازه آقا

 معنی آنجا در تونيد می شما.بزنيد خوابگاه های اتاق به سری يک تونيد
 بخواد اگه دانشجو طوريکه به بفهميد رو آميز مسالمت زيستی هم واقعی
نهزند نقتشبايدب ایزکهکنهتنظيیاتاقبي ابب خ خواببرایجزکهکنهتنظيمجوری اتاق بيرونوقتشوبايدبمونهزنده

 احتياط با بايد ميشه اتاق وارد که هم بيادوقتی اتاق به نباشه مجبور
 ميشه جالب وقتی موضوع. خطره در انسان تا چند جون چون کنه حرکت

  امسال ما کنند می بيان جديدالورودها جمع در مازوچی دکتر خانم که
.دهيم اسکان را دانشجو نفر٣٠٠  موفقيت با توانستيم

 هنوز که دانشجوهايی وهمه شما به رو عظيم موفقيت اين هم ما!اجازه آقا
.کنيم می عرضتبريککشندمینفسی

)عج(ا صاحب الزمانيک يالسالم عل

م

به بهاران سوگند كه تو برخواهي گشت
من به اين معجزه ايمان دارم                    


