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درپى مشاهده گسلهاى فعال در ديوار خوابگاه، ستاد بحران دانشگاه خبر داد: 
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      كبابى طرشت، ديزى قهرمانى، كله   

سخنران كليدى: پروفسور كوهانوف، پدربزرگ علم ماشينكارى نانوهندوانه ها     پزى ميالد و اهالى خوب محله طرشت 

گسل خوابگاه مصلى نژاد
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بازهم زمزمه جشن دانش آموختگان برپاست و مژده به پايان رسيدن دوره 

تحصيلى بيش از دو هزار دانشجوى دانشگاه صنعتى شريف. و باز جوشش 

اين پرسش هميشگى كه پيامد اين همه سال كوشش و پژوهش  چيست و 

سرمنزل  اين كوله بار پر از علم كجاست؟ جدا از آندسته كه جز به رفتن 

و ُجستن درهاى پيشرفت در فراسوى آبها نمى انديشند، بيگمان كم نيستند 

كسانى كه آستين اراده باالزده اند تا به يارى صنعت و اقتصاد فروبسته اى 

بروند كه اين روزها و سالها سخت نيازمند گشايش است. و در اين ميان، 

بيگمان، همگان از بهترينها و گزيده ترينهاى اين مرز و بوم، چشمداشتى 

مقاله و دستاورد در  اينهمه  اينكه كه چاپ  دانستن  تلخ است  دارند.  ديگر 

اندازى  راه  دانش،  مرزهاى  به  دستيابى  آوازه  كنفرانسها،   و  ها  ژورنال 

يكشبه! قطبهاى علمى و هسته هاى پژوهشى و  دستيابى به فناوريهاى فوق 

مدرن در كشورى روى ميدهدكه در آن هر ساعت  3نفر در تصادفات 

رانندگى جان ميبازند (رتبه نخست جهان!)، سهمش از آمار كشتگان سوانح 

هوايي 30درصد كل جهان است، هنوز در توليد خودرو و سوخت آن محتاج 

كه  نوزاديست  چون  زيربنايى  صنعت  بخشهاى  از  بسيارى  در  و  ياريست 

در فراگيرى الفباى راه رفتن است. اگر نه همه، دست كم بخشى از اين 

گره ها بدست نخبگان و مهندسينى  گشوده ميشود كه امروز پا به راه تازه 

سازندگى ميگذارند (اگر بگذارند!). اميد و آرزو كه اين اندوخته هاى 

ارزشمند و اين سرمايه هاى انديشمند را مسير رسيدن به سربلندى ايران 

و سرافرازى ايرانى، هموار و هموارتر شود...

«بار درخت علم ندانم بجز عمل
                      با علم اگر عمل نكنى شاخ بى برى»

                                                ارديبهشت هشتادونه خورشيدى، سردبير

نيش شتر   (نشریه طنز دانشجویی شریف)
چاپ  سرایدار،  تایپیست،  آرا،  صفحه  سردبیر،  مسؤول،  مدیر  امتیاز،  صاحب 

بَزول) (شیخِ  مختار  علیرضا  موتوری:  پیک  و  آبدارچی  راننده  توزیع،  و 

العقول) عاف  (مُ مدنی  و شریف٢٠٢٠: مهدی معاف  استادعزیزما  کاریکاتورهای 
بیانی،   رضا  امینی،  اکبر  الفبا):  ترتیب  شماره(به  این  همکاران 
شهرابی  محمد  ژول)،  کَ (پیر  سبزواری  امین  دریجانی،  حسین 
عباسپور. بهمن  و  فضول)،  (شیخ  کامیابی  محمدمهدی  فراهانی، 

                                                        شماره مجوز: 5400-1416 (87/9/3)

نشانی دفتر نشریه:

تهران - خیابان آزادی - روبروی کله پزی میالد - دانشگاه صنعتی شریف                           

mokhtar@gmail.com          :ایمیل ارتباط با شتر نیشدار

www.nisheshotor.com         :وب سایت و آرشیو کامل نشریه
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ته مقاله!

صندوق ارتباط با تاسیسات (ضلع جنوبی دانشگاه)

شیلنگ  بزنید  حدس 

صندوق  این  به  ورودی 

است؟! منظور  چه  به 



نيش  شتر
٧

نشريه طنز دانشجويى شريف

شماره نهم  ارديبهشت1389

قابل توجه اسپانسرهاى محترم!

لطفاً از اين مشاوران اكسين يادبگيريد بياييد ما را حمايت كنيد! ما هم 

آگهى شما را چاپ كنيم.       پرطرفدارترين نشريه دانشگاه (نيش شتر)
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استادعزيز ما ٢
(از ر. ب. برق 87)

--------------------------- 
استاد عزيز ما قبل از شروع امتحان رو كرد به ما و با خنده گفت : بچه ها سر 

امتحان از من سوال نپرسيد حواسم نيست جوابتونو مى دم !

----------------------------

استاد عزيز ما اولين جلسه ى آزمايشگاه يه ميله 
ى 2 مترى ( كه نميدونم از كجا پيدا كرده بود ) رو 
: گرفت دستش و در حاليكه به ما نشون ميداد گفت 

بچه ها من اين ترم «شمر»م !!! 

--------------------------
استاد عزيز ما كه تازه فهميده بودن كتابى 

كه درس مى دن حل المسائل داره به بچه گفت : كپ ميزنين برام مهم 
نيست فقط يكى لطف كنه فايلشو براى منم بياره تا داشته باشم!!

----------------------------------
استاد عزيز ما به عنوان نمره ى اضافه ، آخر ترم يك پروژه ى سخت و حجيم 
در نظر گرفته بود . وقتى از ايشون پرسيدم كه شما واقعا تك تك پروژه ى بچه 

هارو بررسى ميكنيد اخمى كرد و گفت : اونش ديگه به شما مربوط نيست!! 
----------------------------

استاد عزيز ما زمان دقيق وقوع زلزله ى 
تهران را روز ميانترمش پيش بينى كرد و 
گفت : اين زلزله پيش لرزه ايست براى 

زلزله ى روز پايان ترم !!!

-------------------------------
توروخدا «استاد عزيز» هايتان را براى ما بفرستيد...!

www.nisheshotor.com

ّمژده به دانش آموختگان:

با توجه به بحران فعلی در بازار کار، ٣ فرصت 

شغلی جدید در مقاطع مختلف حتصیلی ایجاد 
میشود....(رزومه خود را برای ما را ارسال منایید)
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كالُم الَكِمل 
حتما شما هم مثل من وقتى كه با دوستاتنتان 
ايد شاهد  دانشگاه نشسته  تعاونى  روبروى 
صحنه هايى از دختر و پسرهاى عاشقى بوده 
ايد كه به همديگه زل زده اند و در حاليكه 
مست از چايى يا نسكافه( بستگى به ميزان 
حرفهاى  هستند  ميگذارند)  كه  كالسى 
عشقوالنه رد وبدل ميكنند وبعضا ساعتهاى 

زيادى رو همينجورى ميگذرانند. ما هم مثل شما در اين مورد كنجكاو شديم 
كه واقعا اينها چه چيزى به هم ميگويند كه ساعتها اونها رو سرگرم ميكنه و 
چنان شوند كه «عقل و صبرش ببرد و طاقت وهوش// بسى دودر نمود كالسها 
اين دو چموش»و باالخره تيمى متشكل از بزرگترين جاسوسان قرن توانستند 
قفل اين معما رو بشكنند. در اينجا مشاهدات آنها رو بدون دخل و تصرف مى 

آوريم:
1-عاشقانه هاى يك خرخون:

عزيز من اى كسى كه بيشتر از معدلم دوستت دارم. از آن روز كه پايه هاى 
عشقت همچون پايه هاى ترانزيستور در مدار هوش مصنوعى ام ( مغزم) قرار 
گرفت  وسيگنال فرستاد، اشك در چشمانم اصطكاك سابق را ندارد و با پمپى 
قوى هر وقت كه در كنارم  نيستى فوران ميكند، اى كه همه ى پيچ و مهره هاى 
مكانيكى ها، تمام متان توليدى آزمايشگاه شيمى و همه ى نوترينيوهاى فيزيكى 
ها وفلزات سنگين متاليها به همراه فركتالهاى تودرتوى رياضيها و گالبى هاى 
شيرين صنايع به فداى يك لحظه ى نگاهت، هر توپولفى كه سقوط ميكند خام 
خيال توست وگرنه هوا فضا خرخونهاى خوبى دارد! اى كه قد رعنايت همچون 
تفاوت كه  اين  با  است!!  پليمرى  الياف  مثال  است.گيسوانت  بلند  تقطيرى  برج 
آنها  مورد  در  ميخواهم  پنهان  چه  تو  از  و  پذيرند  تخريب  زيست  تو  زلفهاى 
paper  هم بدهم عزيزكم ديگر بايد بروم تمرينهاى سرى 17امم را بنويسم در 

سخت ترين شرايط هم به يادت هستم حتى در كالس تربيت بدنى.

2- عاشقانه هاى يك دانشجو كه خيلى مافيا بازى ميكند:
هستم  دنيا  بازى  اردينرى  تنها  من  كن  باور  بروم  عسليت  چشمهاى  قربان 
اين  ميدانم  من  زخمهايم  مرهم  اى  من  طبيب  اى  هستند  مافيا  همه  ديگران  و 
مافياهاى كثيف دنيا هر شب مرا ميكشند و هر شب را به اين اميد سر به بالين 
ميگذارم كه مرهم دردهاى من باشى و به حرمت عشقمان مرا شفا بدهى چون 
حتى از دست «خدا» هم كارى بر نمى آيد! يادت باشد هر كسى كه خواست 
خودش را اردينرى جا بزند قصد فريب تو رادارد حرفش را باور نكن اين مثل 
اين است كه عشقمان را بفروشى و مطمئن باش با اين اشتباه فقط يك روز ديگر 
زنده خواهى ماند چون حتى اگر هر شب خودت را هم شفا دهى  من ديگر مرده 
ام و چون اردينرى ديگرى باقى نمانده بازى خود بخود تمام خواهد شد! پس تا 
ابد مرا شفا بده تا عشق ازليمان ابدى شود! اين ناجوانمردان حتى كار آگاه را هم 
كشته اند. بدان كه «خدا» را در اين بازى نميتوان كشت و خود «خدا» پيوند 
ما را در آن رندوم نخستين( روز الست اين بازى) به وسيله ى اوراقى از بهشت 
برين( كارتها) رقم زد و اينك تو اى عشق من اى طبيب هميشه  حاضرمن، شبها 
اگر خوب دقت كنى ميفهمى كه صداها از همه طرف مى آيند  به جز از طرف 
من! و اين يعنى همه مافيا هستند به جز من! اين از دفاعيه ى من! وصيت هم 
ندارم حاال بخوابيم ديگر «خدا» اعصابش خيلى خرد شد بس كه گفت «شب 

شد بخوابيد ديگه!!»
ادامه دارد.....

                                                                 توسط: شيخ فضول، (م.شيمى 86)
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شترنامه شرح حال شيخ بزول است كه از سنه 75 تا 89 خورشيدى 
در  خويش  قلم  به  شنيده ها  و  ديده ها  و  زيسته  شريف  دانشگاه  در 
قالب روايات طنز و حكايات نغز در هشت باب به طبعى موزون آراسته 

و به نثرى وزين پيراسته. و اين بار حكايتى ديگر از اين گنجينه ...

 

برگى از شترنامه

  
حكايت نهم در باب فراغت از تحصيل

بيل از ما  كار از شما!    به چند دانشجوى سال اول ليسانس يا دكترا داراى معافيت 
سربازى(يا عقلى!)  با ضامن معتبر مسلط به EXCEL براى پر كردن چاله چوله 

ها و گودالهاى كنده شده در دانشگاه  نيازمنديم.     
                 چكش (چاله كنان شريف)

  
شترنامه

نيش  شتر نشريه طنز دانشجويى شريف
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٦

به تعدادى بيل و كلنگ براى حمله به مرزهاى 
دانش نيازمنديم. 

         جمعى از كشتگان پژوهش
ي ها
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ستونهاى  از  شترى  نيش  مصاحبه 

آن  حذف  كه  پرطرفداريست 

سروصداى  قبل  هاى  شماره  در 

به  توجه  با  بود.  كرده  پا  به  زيادى 

مورد  در  كه  بسيارى  پرسشهاى 

در  شريف  خوابگاههاى  وضعيت 

اينبار  دارد،  وجود  دانشجويان  ذهن 

شيخ بزول به اداره امور خوابگاهها  

رفته!  

(ش. ب. : شيخ بزول/ م. خ.: مسوول 

خوابگاهها)

ش. ب.: خودتان را معرفى كنيد.

م. خ.: چشم!

ش. ب.: زود برويم سراغ سواالت اساسى

م. خ.: باشه برويد. لطفاً مرا هم ببريد!

ش. ب.: چند خوابگاه داريم و در حال حاضر چند نفر 

در خوابگاههاى شريف ساكن هستند؟

م.خ.: خوابگاه كه زياد داريم. نميدانم چندتاست ولى با 

گذشته و  دانشجويان سنوات  كارتون خوابها و  احتساب 

كارمندانى كه در خوابگاه هستند آمار ما از كل دانشجويان 

شريف هم بيشتر نشان ميدهد!

داريد.  شكايت  ظرفيت  كمبود  از  ش.ب.: هميشه 

از  را  نژاد  مصلى  خوابگاه  بود  قرار  كه  ام  شنيده 

مشكل  راستى  به  كنيد.  تخليه  غيرمجاز  دانشجويان 

خوابگاه داريد يا بيشتر قصد ارعاب؟

م.خ.: آمارما نشان ميدهد كه سال آينده بايد 3 برابر 

كه  نميبينيد  مگر  باشيم.  داشته  خوابگاه  كنونى  ظرفيت 

ماشاهللا آموزش دانشگاه ما مثل مور و ملخ در مقاطع 

ارعاب الزم  بعضى وقتها  ميگيرد؟ ولى  دانشجو  مختلف 

است. جنگ تبليغاتى و از اين جور حرفها!

ش.ب.: چرا خوابگاه جديد نميسازيد؟ هميشه به اين 

فكرميكنم 

پيدا  نژاد  مصلى  مثل  خيرى  آدم  اگر  كه  فكرميكنم 

نميشد، االن دانشجويان دكترا شبها كجا ميخوابيدند؟

شود!  پيدا  خير  يك  تا  ميكرديم  صبر  اينقدر  م.خ.: خب 

با  ايم  گذاشته  آيدا  بوفه  در  تازگى  به  هم  صندوقى 

عنوان «كمك به ساخت خوابگاه شريف». فعالً اولويت 

با ساخت دانشكده هاى پرزرق و برقى مثل انرژى، 

هميشه  خوابيدن  براى  است!   ... و  نانو  اى،  هسته 

وقت هست!

مازاد  ترمهاى  براى  جريمه  داستان  ش.ب.: 

از سنوات  بيش  اسكان  جرم  به  را  برخى  چيست؟ 

تا 10 برابر هزينه عادى جريمه كرده ايد. اين پولها 

براى چيست؟ و توى جيب كى ميرود؟

م.خ.: عدد 10 عدد مقدسى است و روميان باستان براى 

كسى كه در دربار مرتكب جنايتى ميشده 10سال زندان 

نميدانيم!  هم  خودمان  راستش  اند.  ميگرفته  درنظر 

معموالً اينجور چيزها را به گردن صندوق رفاه مى اندازيم 

تا هم خودمان راحت شويم و هم دانشجو دنبال نخود 

سياه مرغوب برود.

دانشگاه  در شهرك  متاهلين  خوابگاه  اخيراً  ش.ب.: 

نشست پيدا كرده و كامالً تخليه شده. اين چه وضع 

خوابگاه ساختن است؟

م.خ.: اين يك نشست تخصصى است! من فكر ميكنم 

از ساكنين  ما  باعث نشست شده.  حد  از  بيش  فشار 

خواسته ايم كه رعايت كنند!

ش.ب.: ميشود واضح تر توضيح دهيد؟

م.خ.: اگر ميشد خيلى خوب بود!

با  ارتباطتان  ب.:  ش. 

چندبار  است؟  چگونه  دانشجويان 

در خوابگاههاى مختلف حاضر شده ايد 

از نزديك با مشكالتشان آشنا شويد؟

(با  اينجوريست  ها  بچه  با  من  ارتباط  م.خ.: 

دست نشان ميدهد!). خيلى ها اصالًً به من ميگويند 

زندگى  خوابگاه  هم  خودم  ها!  بچه  دوست  يعنى  «كاكا». 

تا  ولى  با سختيهايشان آشنا شوم.  نزديك  از  تا  ميكنم 

حاال خيلى نشدم!

ش.ب.:  چند سوال سخت! چرا كارهاى اداره خوابگاه 

درخواست  مثالً  نشده.  مكانيزه  سال  اينهمه  از  بعد 

اسكان، تسويه حساب، تمديد كارت، و غيره... روند 

كارهاى ادارى هنوز هم خيلى كند است. چرا بيش 

از سرانه استاندارد به هر اتاق اسكان ميدهيد؟ ويا 

بعضى خوابگاه ها اصالً فاقد فضاى سبز و امكانات 

ورزشى و رفاهى است؟   

م. خ.:  همه اينها درست! من يك سوال ساده دارم. 

به صورت  كه  چند سال است  خود شما  بگوييد  ميشود 

غيرمجاز در خوابگاه مصلى نژاد مانده ايد؟

(در اين لحظه شيخ بزول با يك خيزش سريع «كاكا» را 

نيش زده و بدون خداحافظى و با عجله پا به فرار ميگذارد 

و از اداره امور خوابگاهها بيرون مى آيد!) 

(« كاكا» در حاليكه با يك چوب بلند به دنبال شيخ 

امشب  همين  ميزند:  فرياد  بلند  بلند  ميدود  بزول 

مسخره  اين  كنين  بس  كنين.  تخليه  رو  اتاق  بايد 

شترهاى  بيرووووووون.  ميندازم  همتونو  رو!  بازيها 

مفت خور!! )

به دو نفر براى سه نفر نيازمنديم.
              از طرف يك نفر(براى هم اتاق شدن!)
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(پيش بينى هاى شيخ بَزول از 
وقايع 10 سال آينده دانشگاه)

--------------------

 20آوريل 2020: تغيير كتب درسى!

ادبيات  دروس  در  بزول  شيخ  شترنامه  آموزش 

فارسى دانشگاهى اجبارى ميشود. دكتر پورشتريان 

با اعالم اين مطلب افزود محتواى غنى و مضامين 

واقعى حكايات شترنامه باعث شده تا اين بخش، 

از سال آينده در كليه كتب ادبيات فارسى در مقطع 

ليسانس تا دكترا گنجانده شود.  شترنامه مجموعه 

حكايات شيخ بزول است كه حدود 11 سال پيش 

در نشريه توقيف شده نيش شتر به چاپ ميرسيد. 

دكتر شترنژاد گفت تسهيالتى فراهم شده تا خود 

از جمله  درسى  كتب  كليه  تدوين  در  بزول  شيخ 

معادالت ديفرانسيل، سيگنال 2، مقاومت مصالح 

در  تناوبى  جدول  بازنگرى  حتى  و   4 كوانتوم   ،3

همكارى  خودفروخته  عناصر  برخى  جداسازى 

خود  آينده  سال  از  كرد  نشان  خاطر  وى  كنند. 

سر  سوتيهاى  ميشوند  موظف  دانشگاه  استادان 

شتر  نيش  وزين  نشريه  به  مستقيمًا  را  كالس 

اين ترتيب احتمال دخل و تصرف  بفرستند و به 

برخى از دانشجويان فرصت طلب و واسطه ها در 

اين مطالب به طور كامل از بين ميرود.

28 آوريل 2020: علت كندى اينترنت

شبكه  كندى  علت  محاسبات  مركز  رييس 

را  گذشته  سال   10 در  سابق)  اُشُترنت(اينترنت 

تركيدگى يكى از لوله هاى آب در دانشكده فيزيك 

اعالم كرد. وى گفت در اين مدت مشغول بررسى 

علت اصلى بوديم و خوشبختانه متوجه شديم كه 

يكى از لوله هاى آب گرم كه به دستشويى طبق 

دوم دانشكده فيزيك وارد ميشده دچار پوسيدگى 

شده و اطالعات از آنجا نشت ميكند. وى در پاسخ 

به خبرنگار شترنيوز كه پرسيد لوله آب چه ربطى 

به انتقال داده دارد گفت: شما نميفهميد. ما همه 

چيزمان به همه چيزمان ربط دارد! سپس ادامه داد: 

رتبه نخست  اينترنت در سال  تعداد قطعى  ما در 

منطقه را داريم و تالش ميكنيم از اين عنوان دفاع 

كنيم. الزم به ذكر است كه در سالهاى اخير براى 

كندى و قطع شبكه اينترنت، عللى مانند عبور يك 

الك پشت دريايى از آبهاى نيكاراگوئه، صيد بى 

رويه نهنگ در خليج ساحل عاج و خودكشى يك 

بود.  شده  مطرح  استوا  روى خط  درست  پنگوئن 

تا  ميتوانند  دانشجويان  فرمودند  پايان  در  ايشان 

به  را  خود  ايميلهاى  شبكه،  مجدد  اتصال  زمان 

صورت آفالين چك كنند.

7 مى 2020: مراسم فارغ التحصيلى

جشن فارغ التحصيلى 1 ميليون از دانش آموختگان 

شريف ديروز در ورزشگاه آزادى برگزار شد. در اين 

از سخنرانيهاى يك  پر  مانند هميشه  كه  مراسم 

ساعته و بسيار مفرح بود، بيش از يك ميليون نفر 

از فارغ التحصيالن سال قبل حضور داشتند. تقريبًا 

سابق  شاگرد   از  غير  به  دانشگاه  مسوولين  همه 

بوفه خوابگاه طرشت در اين مراسم براى بيش از 

2 ميليون گوش مفت به ايراد سخنرانى پرداختند. 

تشكر  با  دانشگاه  جديد  رييس  پور  رستم  دكتر 

فارغ  لباس  زيباى  بخاطر طرح  روابط عمومى  از 

التحصيالن كه شبيه هوله است افزود اين لباس 

كه تمامًا به دست خياطان داخلى دوخته شده اين 

مراحل  در همه  را  فرد خود  كه  ميدهد  را  امكان 

زندگى تروخشك كند. وى همچنين با اعالم اين 

مطلب كه در سال گذشته ازهر 100 دانش آموخته 

كرده  مهاجرت  كشور  از  خارج  به  99نفر  شريف، 

تشكر  نفر  آن يك  از  داشتم  اند گفت: من قصد 

زندان  در  ايشان  شديم  باخبر  متاسفانه  كه  كنم 

بسر ميبرند. آقاى سفيدبازى مسوول برگزارى اين 

گفت:   شترنيوز  خبرنگار  به  پايان  در  نيز  همايش 

دعوت  والدين  امسال  ورزشگاه  شلوغى  دليل  به 

نشده اند.

نيش  شتر نشريه طنز دانشجويى شريف
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به يك بچه گربه خوش برخورد و خوش پشم (ترجيحًا مشكى) 

و باظرفيت (ترجيحًا بدون لهجه) براى نوازش فورى نيازمندم.                               

                                     از افسردگان خوابگاه طرشت

از آنجا كه ممكن است شريفيهاى 

شوند   مجبور  تحصيل  براى  عازم 

در حين صحبت يا پركردن فرم، از 

اسامى شهرهايشان استفاده كنند. 

دقيق  ترجمه  استينگ  كمل  دكتر 

برخى از شهرهاى كشور را در اينجا آورده است: 

Ali tell hole اليگودرز    

One-shoe harbor بندر لنگه   

We woman in that مازندران    

Water-Ali آبعلى    

Dear woman زنجان    

Hello دورود    

Cup soil تربت جام   

همچنين معنى انگليسى اصطالحات رايج در بالد افرنگ براى آمادگى تافل:

  Making foot between                  پا در ميونى كردن

Small town joke شوخى شهرستانى(همون خركى!) 

Face decreasing رو كم كنى     

Eye rancher چشم چرون    

Having no knowledge about salt نمك نشناس  

Being milkly(lionely) understood شيرفهم شدن 

به اميد موفقيت اپليكنتهاى عزيز، Dr. Camel Sting (شيخ بزول)
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حاكى  يك  شكايت،  براى  شاكى  يك  به 

هدايت  براى  هادى  يك  و  حكايت  براى 

نيازمندم.             يك نشريه بى حمايت!

دكتر َكمل استينگ

گزارش جنجالى از
 مذبذب الشريف!

از

از  تعدادى  شكايت  از  پس 

نيش  از  گربه ها  و  دانشجويان 

بر جرايد  شتر، سازمان نظارت 

را  خود  روزى  شبانه  تحقيقات  نتايج  دانشجويى(سنجد) 

اتهامات مربوط به  اين اعالميه، تخلفات و  اعالم كرد. در 

شيخ بزول و نشريه اش به اين شرح است:

بزول  شيخ  شتر:  نيش  پوشش  تحت  سازى  فرقه   (1

نشريه  در  متفاوت  رمزهاى  اسم  با  كنون  تا   87 سال  از 

است.  كرده  خود  ديدگاه هاى  انتشار  به  اقدام  شتر،  نيش 

در همين راستا او فرقه ى بزوليه را تأسيس و مريدانى را 

با  او  رابط  كژول  پير  است.  كرده  پيدا  دانشجويان  ازميان 

ساير مريدانش است و مّتهم است از طريق موبايل و سايت 

نيش شتر دستورات و تعاليم شيخ بزول را براى آنان ارسال 

مى كرده است.

به  مكرر  اهانت هاى  پى  در  گربه ها:  به  اهانت   (2

از شخصيت هاى برجسته ى  گربه ها درنيش شتر، تعدادى 

و  گارفيلد  پنگول،  مخمل،  جمله  از  تأثيرگذار  قشر  اين 

اين گونه اهانت ها  از گسترش  را  نوه ى تام، رنجش خود 

ابراز كرده و تهديد كرده اند در صورت ادامه اين اقدامات، 

«شاخ  نام  به  نشريه اى  در  را  انسانها   پليدى   و  خباثت ها 

فيل» يا «پشم گوزن» افشا مى كنند.

تبليغ عليه دانشگاه صنعتى شريف: سياه  نمايى هاى   (3

نيش شتر از اوضاع داخلى دانشگاه، به اعتبار بين المللى 

اين قطب علمى جهان! خدشه وارد كرده و باعث شده رتبه ى 

آن در ميان دانشگاه هاى دنيا 5 پله سقوط كند (از5270 ام 

به 5275ام). الزم به ذكر است تشويش اذهان دانشجويان 

هم از ثمرات مطالب موهن و سراسر كذب نيش شتر بوده 

است.                   (مذبذب الشريف، ميم شيمى 88ارشد)


