
 :شهيد مهدي باكري
پشتيبان و از . هميشه به ياد خدا باشيد و فرامين خدا را عمل كنيد

باشيد، اهميت زياد به دعاها و مجالس يـاد    )  ره( ته قلب، مقلد امام
. و شهدا بدهيد كه راه سعادت و توشعه آخـرت اسـت    )  ع( اباعبداهللا

همواره تربيت حسيني و زينبي بيابيد و رسالت آنها را رسالت خـود  
گونه تربيت كنيد كه سربازاني بـا   بدانيد و فرزندان خود را نيز همان

ايمان و عاشق شهادت و علمداراني صالح و وارث حضرت ابوالفضـل 
 . براي اسالم بار بيايند) ع(
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 پدرم؛آنچه پرپر شد

 تصوير تو نبود قلب ما بود 

 

 اعالم مي دارد) ره(انزجار خود را از توهين به ساحت مقدس رهبر كبير انقالب

 

 :شهيد همت

جهل حاكم بر يك جامعه انسانها را به تباهي مي كشد و حكـومـت   
هاي طاغوت مكمل هاي اين جهل اند و شايد قرنها طول بكشد كـه  
انساني از سالله پاكان زائيده شود و بتواند رهبري يك جامعه سر در 
گم و سر در الك خود فرو برده را در دست گيرد و امام تبلور ادامه 

 . دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است

 :شهيد احمدرضا بيات
شما را به خدا امام را تنها نگذاريد و پيرو راه او باشيد چـون    

تـا  .  خواهيد، صراط مستقيم راهي است كه در نماز از خدا مي
جان در بدن داريد از حريم اسالم دفاع كنيد و دعا كنيد تـا    

 .رستگار شويد

 :شهيد سعيد عابدي
سخني با امام، اي . شكن و شهيدان به خون غلتان و حماسه آفرين اسالم سالم و درود بي انتها بر امام كبير خميني بت 

روم به جـنـگ بـا          باري سنگين از گناه و معصيت مي  ام با كوله امام، ياور درماندگان، اي ابراهيم زمان، رهسپار جبهه
بارم را    هايم و قدرتي كه خداوند به من داده بر كفار بتازم شايد از اين راه بتوانم كوله  خبر تا با دست كافران از خدا بي 

روم تا راه پاك شهيدان را دنبال كنم راهي كه هـر     اي امام، من همچون ديگر فرزندان و سربازان تو مي.  تر كنم  سبك
 . كند كس توفيق پيمودنش را پيدا نمي

 :شهيد علي اكبر رهبري
به نام خدايي كه زبان عاجز است تا نعمتها و رحمتهاي او را توصيف نمايد و شكرگزارش باشد اي معبودم سپاس بيكران ترا بادكه خميني 
د دا عزيز را آفريدي و بدين وسيله نعمت رهبري پيغمبر گونه را بر ما بندگان غافل خود عطا نمودي كه ما را راهنمايي كرد و به ملت ما آگاهي

 .و زمينه انقالب با عنايت تو آماده گشت و در جريان اين انقالب الهي قرار گرفتيم

، دانشجويان پيرو خط امام و رهبري حماسه تاريخي 88آذر  16در 
را آفريدند كه حتي رسانه هاي امپرياليسمي چون بـي بـي سـي         

به طوري كه به پخش تصاوير برنـامـه   ,  تصويري براي ارائه نداشتند
 آذر سالهاي گذشته روي آوردند 16هاي مربوطه به 

با توجه به اينكه رسانه هاي بيگانه و معلوم الحال سعي در تحريـف  
آذر در دانشگاه ها داشتند اما دانشجويان آگاه بـا     16واقعه و شعار 

حضور چشم گير خود در دانشگاه هاي سراسر كشور مشت محكمي 
بر دهان استكبار خواهان بيگانه زدند و با آتش زدن پرچم آمريكا  و 

 .اسرائيل شعار استكبار ستيزي را زنده نگه داشتند 

آذر، دانشجويان با حضور چند هزار نفري خود، ميخ  16در اين روز،
محكمي بر تابوت جنبش سبز اموي زدند و پرچم سه رنگ انقـالب  
ايران را در دانشگاه ها به احتزاز در آوردند تا مهر تاييدي بر پايبنـد  
بودن دانشجويان به ارزش هاي انقالبي بعد از گذشت سه دهه از آن 

 .باشند

آذر ماه پيروان خط امام و رهبري در سراسر دانشگاه هاي  21امروز 
كشور با پوشيدن لباس هايي يكدست مشكي اعتراض خود را نسبت 

آذر  نشان  16در ) ره(به هتك حرمت به ساحت مقدس امام خميني
 .دادند

اين در حالي بود كه داعيه داران خط امام و رهبري در تجـمـعـات    
 18آذر و تجمع غير قانوني خود در روز     17و  16خود در روزهاي 

آذر، شرايط را به گونه اي مهيا كردند كه افرادي اسالم گريز بر عليه 
 .مقدسات، ارزش ها و خط امام و رهبري بتوانند شعار سر دهند

 قطره هايي كه خود را دريا مي ديدند

عكس هاي شهيدان خيالي به دست مي گيرند 
زهي خيال باطل كه بازيچه سياست مـدارانـي   

 .شده اند كه خود به اشتباهاتشان آگاه اند

اما در اين ميان هم گروه حداقلي در دانشگاه بودند كه بـر خـالف     
آذر، شعار هاي راديكـال از     16اكثريت و نيز بر خالف شعار و پيام 

 50خود سر مي دادند كه نشان از آن داشت كه هنوز كه حـدود      
سال از جريان مبارزه با استكبار گذشته و هـر روز نـيـز دسـت             
امپرياليسم و مستكبرين جهان رو ميشـود، افـراد بـه اصـطـالح            

سال عقب مانده و فضاي كنوني ايـران   50روشنفكر و به روز حدود 
   .و جهان براي آنها قابل درك نيست

 



نـاتـوان   ”  تقلب گسترده“ صندوق ها از ارائه چند برگ از مستندات 
اعتراف سردمداران اين جريان و عقب نشـسـتـن آنـان در         .  ماندند

در حالـي كـه     .  دادگاه بيش از پيش سبزها را با سستي مواجه كرد
سردمداران جريان به اين سادگي بر عليه جـريـان خـود سـخـن            

در !  شد تداوم حضور خياباني را انتظار كشيد؟ گفتند، چگونه مي مي
اين شرايط بود كه سبزها حتي در تهران هم در اثبات مـوجـوديـت    

 .خود ناتوان ماندند
هايي كه بعد از عدم حضور ميرحسين در ميان تجمع  حرف و حديث

كنندگان كليد خورد و از سستي او حكايت داشت، پيوست ديگـري  
بود بر جرياني كه هر روز بيش از پيش سرخـوردگـي را تـجـربـه          

هـاي     انتشار مصاحبه فرزند مهدي كروبي كه در آن بهانـه .  كرد مي
ميرحسين براي عدم حضور در خيابان را به سخره گرفته بود، حتي 

اين در حالـي بـود كـه        .  هاي اصالح طلب را هم آشفته كرد رسانه
ايـن  !  ميرحسين حتي در نمايشگاه مطبوعات هم حاضر نشده بـود   

را در ذهـن پـيـاده      ”  رهبري عافيت طلب“ همه در كنار هم تصوير 
 .نظام هاي سبز برجاي مي گذاشت

در اين ميان ترديدها هم بيش از   
پيش باال گرفت؛ ايـن تـرديـدهـا       
صداقت ميرحسين و بانيان جريان 

ماجراي عاطفه . را هدف گرفته بود
امام كه يك دعـواي كـودكـانـه         
خانوادگي به شمار مي آمد و نيـز  
ماجراي سعيده پـورآقـايـي كـه         
ميرحسين حتي در برنامه ختم او 
هم شركت كرده بود، بـه ادعـاي     
بدون سند بانـيـان جـريـان در         
خصوص تقلب گسترده ضميـمـه   
شد تا تـرديـدهـا در خصـوص           
صداقت ميرحسين و همراهـانـش   

 .بيش از پيش اوج بگيرد
شعارهاي ساختارشـكـن بـرخـي       
اغتشاشگران و همـسـويـي ايـن       
جريانات با رسانه هاي بيگانـه در    
كنار ادعاي خط امـامـي بـودن        
تعارضات جديدي را به نـمـايـش    

تعارضاتي كه پيشتـر بـا     .  گذاشت
رجوع به منتظري هم رقم خورده 

دوگانگي در شعارها و طـرح    .  بود
شعارهاي راديكالي در كنار دروغ گويي هاي رهبران جريان از طيف 
خاكستري حامي ميرحسين كاست و به اين ترتيب به مـرور زمـان     
جز اقليتي راديكال و تندرو كه بعضا ايده براندازي را در سـر مـي       

 .پروراندند، از داعيه داران جنبش به اصطالح سبز بر جاي نماند
به موازات اوج بي اعتمادي سبزها به رهبر عافيت طلب جريان سبز، 
احساس وظيفه جريان انقالبي نيز اوج گرفـت و ايـن هـمـه بـا              
هشدارهاي رهبر انقالب زمينه ساز رويشي دوباره در ميان جـريـان   

اگر بودند كساني كه تا پيش از اين جنگ را تمام شـده  .  انقالبي شد
مي انگاشتند، اين بار همان ها نزاع حق و باطل را بـه چشـم مـي        

در سايـه فضـاي     .  ديدند و تقابل با نظام را به روشني درمي يافتند
دوقطبي ايجاد شده بود كه هشياريِ بيش از پيش جريان انقـالبـي   

بود ”  عمار ياسر“ ديگر همه دريافته بودند كه اكنون بايد .  رقم خورد
و در قامت افسر و فرمانده جنگ نرم به صف ترديدآفريني ها هجوم 

 .برد
با فرارسيدن محرم به نظر مي رسد جمع هيئات مذهبي هـم بـه       
جمع دانشجويان بپيوندند و اين گونه است كه امسـال در سـايـه        

در واقـع اگـر       .  عاشورايي حماسي انزواي اقليت سبز تشديد شـود 
رهبران سرگردان اصالحات چاره اي براي اين شـرايـط آشـفـتـه          
نيانديشند، طبيعتا در سايه سير نزولي و صعودي دو جريان، حـذف  
نهايي اقليت برخوردار و خودخواه رقم خواهد خورد و جز معـدودي  

 .آَشوبگر چيزي از اين جريان باقي نخواهد ماند

 ريشتري دانشجويان 16زلزله ي 

 سالگي آزادي خواهي در دانشگاه 56بعد از  

فعاليت انجمن اسالمي : بسيج دانشجويي

 دانشگاه تهران غير قانوني است
بسيج دانشجويي دانشكده حـقـوق و       
علوم سياسي دانشگاه تهران طي بيانيه 
اي تحليلي پيرامـون حـوادث اخـيـر         

از دكتر رهبر :  دانشگاه تهران اعالم كرد
تقاضا داريم تا با رسيدگي به اتفـاقـات   
اخير در فضاي دانشگاه، هر چه سريعتر نسبت به لغو امتياز انجمـن  

 . به اصطالح اسالمي دانشگاه تهران اقدام نمايد
بدون ترديد امروز انجمن به اصطالح اسالمي دانشگاه تهران پايگـاه  
افرادي شده است كه با نام اسالم هدفي جز عرفي كردن دين و از     
بين بردن مقدسات را دنبال نمي كنند و اگرچـه مـمـكـن اسـت          
بسياري از افراد ناآگاه ناخواسته در اين مسير حركت كنند اما روي 
سخن با منافقيني است كه ادعاي پيروي از امام را دارند اما مشخص 
نيست منظورشان كدام امام است؟ امام خـمـيـنـي يـا امـامشـان            
منتظري؟ ادعاي تبعيت و حمايت از واليت فقيه را دارنـد امـا در       
عمل هر آنچه مي كنند بر ضد ادعاهايشان است و تصورشان بر آن   

 ! است كسي متوجه عمق دورويي آنان نمي شود

 !خانم فائزه هاشمي رفسنجاني

 از ساندويچي معروف حصارك چه خبر؟
دوشنبه روز دانشجو بود و همان طور كه انتظار مي رفت جنبش بي 

 .شمار سبز حماسه اي نو آفريد و كوالك كرد 
البته كوالك ترين بخش اين حماسه استقبال بي شـمـار و گـرم          
سبزها از فائزه هاشمي در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات بـود  

 .كه بالغ بر چندين تن تخمين زده شدند 
از آن جايي هم كه فائزه خانم كم رو و خجالتي و اصوالً زن مأخـوذ  
به حيايي است با ديدن سيل انبوه و باز هم بي شمـار جـمـعـيـت        

،لـپ  ) چندين كنايه اي است از خيلي و بـي شـمـار     (  چندين تني 
هايش گل انداخته و تاكيد كرده است كه آوازه ساندويچي معـروف  
حصارك او را به اين جا كشانده و اصالً و ابداً قصد نداشته كه سري 

 .هم به دانشگاه آزاد بزند 
ولي كمي بعـد بـه     
سبب اين كه روي   
چندين نفر طرفـدار  
سبزش را زمـيـن       
نيندازد و دلشان را   
ــي     ــد ،راه نشــكــن
دانشگاه شده و براي 

!! اين نوگالن سبـز    
سخنراني كرده و از حمايت هاي بي دريغشان سپاسگذاري نـمـوده   

 .است 
برخي نيز راپورت داده اند فائزه در اين روز سري هـم بـه سـلـف         
دانشگاه زده و جمله سبزها را صرفاً به خاطر روز دانشجو، ساندويچ 

البته هيچ اطالعي از صحت و سقم اين خبر در .(مهمان كرده است 
 )دست نيست و شايد تله اي بيش نباشد

برخي از ايادي مخالف اين روشنفكر زن ايران زمين نيز اين شبهه را 
مطرح كرده اند كه چرا فائزه از ميان اين همه دانشگاه ،دانشگاه آزاد 

 علوم و تحقيقات را در روز دانشجو انتخاب كرده است؟
در پاسخ بايد گفت كه اوالً همه دانشگاه هـا كـه در جـوارشـان             

دوماً بر فرض هم كه داشته باشند اكثـر  .  ساندويچي معروف ندارند 
دانشگاه ها با خانه ايشان فاصله زيادي دارند و اصالً معقول نيسـت  

اين همه راه )  هرچه قدر هم معروف( كه كسي براي خريد ساندويچ 
هرچند كه گاهي موارد استثنايي وجود دارد ولي قاعده كلي ! (برود 

 )همين است 
ثالثاًً شايد روساي ديگر دانشگاه ها مانند رئيس دانشگاه آزاد بر كار 
خود سوار نيستند و چند و چون اماكن معروف اطراف دانشگاه هاي 
خود را نمي شناسند تا به كساني كه خواهان داشتن اين اطالعـات  

 .هستند اطالع دهند
رابعاً از كجا كه دانشگاه هاي ديگر اين همه مشتاق سبز انديش مي 

 .داشت
برخي نيز كالً موضوع را طور ديگري تعريف كرده اند و گفته اند كه 
فائزه بعداز ديدن سيل بي شمارها ، مستقيم سر اصل موضوع رفته 
و گفته كه براي اغتشاش و ايضاً ديدار رييس مظلوم دانشگـاه آزاد    
آمده است و بعد ها فهميده است كه از قضا و اتفاقاً روز دانشجو هم 

پس روحيه خود را از دست نداده و چندي با نوگالن سـبـز   . هست 
قدم زده و چيزهاي جالب گفته و از آن ها مودبانه خواسته كه بـه    
اغتشاش روي آورند كه اگر موفق شوند آدرس چندين ساندويـچـي   

 .معروف را به آن ها خواهد داد 
شبهه بعدي كه در اين جا مطرح شده است اين است كه چرا ايـن    

حمايت ”  فائزه متشكريم“ بانوي فرهيخته در حالي كه دائماً با شعار 
مي شده است اندكي بيش در دانشگاه نمانده و سريعاً محل را ترك 

 كرده است ؟
پاسخ البته خيلي ساده تر و پيش پا افتاده تر از اين حرف ها بـوده  
است، چرا كه شب هنگام فائزه به صورت خصوصي تعريف كرده كه 
قصد ماندن در دانشگاه را نداشته و فقط مي خواسته كه سري بـه    

 .شيفتگانش زده باشد 
البته برخي از همين ايادي مخالف اين زن روشنفكر پخش تصاويـر  
اين بانوي سبز انديش را از شبكه بي بي سي فارسي را نيز مشكوك 
دانسته اند كه فائزه قوياً هر گونه اطالع از اين موضوع را انكار كرد و 
گفت كه اصالً روحش هم از اين ماجرا خبر نداشته است و نـمـي       

تازه مگر ساندويچ خـريـدن   .  دانسته كه از او فيلم برداري مي شود 
 !!! جرم است ؟

 اسطوره اي كه با چادر فرار مي كند

 !توكلي هم اين كاره نبود
با چادر و    ”مجيد توكلي“فرار آقاي :  خبرنامه دانشجويان ايران

درحالي كه وي سابقه ي توهين به مقدسات و اتفاقا !  مقنعه اسالمي
آذر    16همين چادر را در كارنامه خود دارد، به يكي از سوژه هاي   

 .امسال تبديل شد
تـوكـلـي در       ”خبرنامه دانشـجـويـان ايـران      “به گزارش خبرنگار 

چهار نشريه يك شكل و يك محتوا به مقدسات  86ارديبهشت سال 
توهين كرد و از آن به بعد بود كه به عنوان يك قهرمان در سـطـح     

 .رسانه هاي خارجي و ضد انقالب مطرح شد
با لباس زنانه در حال فـرار   1388آذر  16اما اين آقاي قهرمان روز 

 .بود كه توسط نيروي انتظامي دستگير شد
يكي از وبالگ هاي طيف غير دانشجويي عالمه خبر داد وي از بندر 

 !آذر به تهران و دانشگاه اميركبير آمده بود 16عباس و فقط براي 
شود به دو سه سال پيش كه نشرياتي در دانشگـاه   ماجرا مربوط مي

. اميركبير پخش شد كه مجيد توكلي هم يكي از نويسندگانش بـود 
هيـچ كـس مـقـدس         “آميزي چون  در اين نشريات، مقاالت اهانت

چـاپ   ”هاي سيـاه  كالغ“و  ”ها در كجا بيشترند؟ فاحشه“، ”نيست
و امام زمان و   )  ع( ، امام علي ) ص( شده بود و در آن به پيامبر اكرم 

 .رهبري، مراجع، علما و دختران و زنان محجبه اهانت شده بود
هيچ كس مـقـدس     “ي امروز ما، مسئول نوشتن  مجيد توكليِ قصه

هيچكس مقـدس  “توكلي در مطلب .  شد ”هاي سياه نيست و كالغ
به خاطر اينكه تكليف واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي  ”نيست

سره كند، مستقيما واليت اميرالمومنين و اهل بيـت را     ايران را يك
هايي غيرمعـصـوم    نشانه گرفت و پيامبر اسالم و ائمه شيعه را انسان

هم،  ”هاي سياه كالغ“شوند، دانست و در  كه مرتكب گناه كبيره مي
ناجوانمردانه به دختران و زنان با حجاب اين مرز و بوم اهانت كـرده  

 !و آنها را كالغ سياه ناميده بود

به موازات سير سرخوردگي كساني كه براي مدعـايشـان سـنـد و         
مدركي نداشتند، رويشي دوباره در ميان نيروهاي انقالب رقم خورد 

ريشتـريِ   16و برآورد نهايي اين همه همان چيزي بود كه در زلزله 
آذر با حضور انقالبيون تبلور پيدا كرد؛ حضوري كه شايد نظـيـر    16

تبيـيـن   .  آن را تنها در روزهاي آغازين انقالب مي شد جستجو كرد
داليل آن سرخوردگي و اين رويش دوباره از اين جهت موضوعـيـت   
دارد كه برآوردي قابل تحليل از آتيه جريانات كنوني ارائه خـواهـد   

 .كرد
وقتي آتش برخواسته از شور انتخاباتي به سردي گراييد، كـم كـم     
ذهن ها متوجه دانشگاه ها شد تا با فضاسازي زودرس رسـانـه اي     
. اصالح طلبان، احياي دوباره توهم سبز را از مهرماه انتظار بكشـنـد  

تـيـري      18حرف و حديث ها و تبليغات به گونه اي بود كه همه،   
ديگر را پيش بيني كنند؛ شروع سال تحصيلي اما بي مبنايي ايـن    

 .رؤياي كودكانه را به تصوير كشيد
تجمعات دانشگاهيِ سبزها آن گونه بود كه حتي بانيان آن از انتشار 

هايش صرف نظر كردند و به اين ترتيب با كـنـار گـذاشـتـن         عكس
باز ”  دانشگاه به دانشگاه“ تجمعات 

حضور “ ها به سرفصل  هم مناسبت
سـبـزهـا در      .  بدل شـد   ”  متمركز

” تجمعـات مـتـمـركـز       “ سناريوي 
حضور چشم گيرتر و قابل تـوجـه     

 13كشيدند، اما    تري را انتظار مي
! آبان اين آرزو را هـم بـربـاد داد       

آبان با  13حضور مردم انقالبي در 
هيچ سالي قابل مقايسه نبود و اين 

 .نشان از هشيار شدن مردم داشت
در طرف مقابل اما ريزش تـعـداد     
معترضان بيش از پـيـش جـلـوه       

اهميت اين ريزش .  نمايي مي كرد
گسترده بدين جهت بود كه پيشتر 
اصالح طلبان ادعا كرده بودند در   

در ”  تجمعِ سكوت“ اين روز بعد از 
ميان خيابان خواهند نشـسـت و       
تجمع را به تحصن بدل خواهـنـد   

آنان از تسخير شهر سـخـن     .  كرد
گفتند و بر روي پوسترهايشان بـا     

مـا بـي     ”: رنگ سبـز نـوشـتـنـد       
 ”!شماريم

درست بعد از اين آبروريزي بزرگ بود كه سايت خـبـري حـامـي         
آن ”  كميـت “ تجمع و ”  كيفيت“ خاندان هاشمي از ضرورت تفكيك 

آبان قلم فرسايي  13سخن گفت و در باب تجليل از كيفيت تجمع 
آذر را به  16و اين همه مقدمه اي بود كه استراتژيك بودن روز ! كرد

شناخته مـي شـد و       ”  روز دانشجو“ رخ مي كشيد؛ روزي كه با نام 
 .طبيعتا مي توانست اوج لشگركشي مخالفان را به نمايش بگذارد

 VOAو  BBCباز هم از مدتها قبل انواع پوسترها طراحي شد و 

هم در كنار ساير رسانه هاي برون مرزي تبليغات گسـتـرده اي را       
در اين ميان اما تجمعي كه چند روزه برنامه ريزي شـده  . كليد زدند

. بود، با حضور گسترده دانشجويان انقالبي در حاشيه قـرار گـرفـت     
رسوايي اين جريان آن گاه بيش از پيش مشخص شد كه خبر فـرار  
مجيد توكلي از سرخط هاي اين جريان با چادر از دانشگاه اميركبير 

رهبر جرياني كه از بـي      .  بر روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت
شمار بودن خود مي گفتند و مي خواستند شهر را تسخير كـنـنـد،    

 !!براي فرار چادر به سر كرده بود
در مقابل اين سير نزولي، سير صعودي هشياري جريان انقالبي كليد 
خورد و شايد از همين روست كه مي توان ادعا كرد اقليـت سـبـز      

اما در پس آن سير !  باالترين خدمت را به جريان انقالبي كرده است
 .نزولي و نيز در پس اين سير صعودي ناگفتني هايي باقي ماند

سير سرخوردگي سبزها از همان روزهاي نخسـت آغـاز شـد كـه           
درصدي در پـاي   89مدعيان جريان با وجود برخورداري از ناظران 

 

سـالـه      4باالخره پس از پيگيري هـاي    :  خبرنامه دانشجويان ايران
دانشجويان عمر مديريت مادام العمر جاسبي بر دانشگاه آزاد پايـان  

 .يافت
، دبير شورايعـالـي انـقـالب       ”خبرنامه دانشجويان ايران”به گزارش

انتخاب رئيس دانشگاه آزاد به پيشنهاد هيات امنا و :  فرهنگي گفت
تاييد شورايعالي انقالب فرهنگي و بـا    

سـال     4حكم رئيس هيات امنا براي 
 .شود انجام مي

محمدرضا : فارس در ادامه نوشته است
مخبردزفولي دبير شورايعالي انـقـالب   
فرهنگي پس از جلسه شب گـذشـتـه    
اين شورا كه با حضور اكثر اعضا و بـه  

رياست رئيس جمهور برگزار شد، با اشاره به ادامه بررسي و اصـالح  
در اين جلسه تصويب شد كـه    : دانشگاه آزاد اظهار داشت  اساسنامه

انتخاب رئيس دانشگاه آزاد به پيشنهاد هيات امنا و تاييد شورايعالي 
 .سال انجام شود 4انقالب فرهنگي و با حكم رئيس هيات امنا براي 

وي با بيان اينكه انتخاب مجدد رئيس دانشگاه آزاد نيز بالمانع است، 
شود، قرار شد كـه     در مواردي كه رئيس دانشگاه تعيين نمي:  افزود

ماهـه   3ماه مشخص شود كه در اين فاصله  3سرپرست براي مدت 
هيات امنا بايد رئيس پيشنهادي خود را به شورايـعـالـي انـقـالب        

 .فرهنگي معرفي كند
دبير شورايعالي انقالب فرهنگي در   

ماه  3اگر بعد از گذشت : ادامه گفت
كسي نتوانست از شورايعالي انقالب 
فرهنگي راي اعتماد بگـيـرد، ايـن      
شورا براي مدت محدودي سرپرست 

كند تا هيات امنا رئـيـس    تعيين مي
پيشنهادي خود را بـراي تـايـيـد         

بنابراين گزارش، در جلسـه  .  شورايعالي انقالب فرهنگي معرفي كند
شب گذشته شورايعالي انقالب فرهنگي مرندي به عنـوان رئـيـس      
فرهنگستان علوم پزشكي و علي معلم دامغاني بـه عـنـوان عضـو         

 .فرهنگستان هنر انتخاب شدند

دانشگاه آزاد تمام شد” جاسبي“ربع قرن مديريت دست نخورده   

 !بشكن دل بينواي مارا اي عشق
 هر چند كه از آينه بي رنگتراست
 ازخاطر غنچه هادلم تنگتراست
 !بشكن دل بينواي مارا اي عشق

 !اين ساز شكسته اش خوشĤهنگتراست
 درپرده ي سوزوساز هم مي خنديم

 مي خنديم  با داغ درونگداز هم
 چون الله ي نوشكفته اي درباران
 !از گريه پريم وباز هم مي خنديم

 )مسيحا(حسن حسيني


