
 
 

 درباره انجمن هاي اسالمي دانشجويان

 امير حسين ناطقي
      

روند استحاله انجمن هاي اسالمي دانشگاه هاي كشور بـعـد از     

اگرچه ضربه بزرگي به فضاي دانشگاهي به شمار مـي   76خرداد 

و در پي اين اتفاق بسياري از دفاتر اين تشكل دانشجـويـي      آمد

فكري و عملي سكوالرهاي تجديد نظـر طـلـب در         به پايگاه 

دانشگاه ها مبدل شدند اما خير بزرگتري در پس اين اتفاق تـلـخ   

نهفته بود و آن هم روند بازپس گيري دفاتر انجمن هاي اسالمي 

از سوي دانشجويان مسلمان و متعهد از دست افرادي بود كه بـه  

اسم اسالم، ترويج ليبراليزم را سرلوحه كار خويش قرار داده بودند 

و عمال نوعي التقاط را با بودجه هاي دولتي تحت عنوان فعاليت 

 .هاي دانشجويي در معرض افكار عمومي به نمايش مي گذاردند

كه به نـوعـي    76امروزه و با گذشت بيش از يك دهه از خرداد  

نقطه عطف اوج گيري جريان انحرافي در انجمن هاي اسالمـي  

دانشگاه هاي سراسر كشور محسوب مي شد، اگرچه بسياري از   

اين دفاتر توسط دانشجويان مسلمان بازپس گيري شده انـد و      

شاهـد،  ( افرادي تحت عنوان انجمن هاي اسالمي در دانشگاه ها 

فعاليت دارنـد كـه بـا        ...)  عالمه طباطبايي، اميركبير، سمنان و 

دغدغه بازگشت به اصول و آزمانهاي انقالب اسالمي فعـالـيـت    

خويش را ادامه مي دهند، لكن همچنان بازماندگان تـفـكـرات      

در انجمنهاي اسالمي كه بـه     70التقاطي ليبرال و سكوالر دهه 

آرامي تواسنته بودند بسياري از انجمن هاي اسالمي دانشگاه هـا  

را از درون استحاله كنند، در حال حاضر با تشديد فعاليت خـود،    

دور جديدي از عبور از خطوط قرمز و افراطي گري هاي خويـش  

 .را به نمايش گذارده اند

آخرين نمونه اين نوع ساختارشكني ها را بايد در فعـالـيـتـهـاي      

انجمن به اصطالح اسالمي دانشكده حقوق و علـوم سـيـاسـي       

دانشگاه تهران جستجو نمود كه طي هفته گذشته با نصب اسامي 

تعدادي از فعالين فرقه ضد ديني بهاييت بر تابلوي اعالنات خود، 

اوج انحراف و دوري از آرمانهاي اصيل اسالمي خويش را نمايان 

سخت و بار ديگر هشدارهاي تاريخي امام راحل پيرامون خـطـر   

نفوذ منحرفين در انجمن هاي اسالمي را در اذهان دانشجويـان  

 :دانشگاه تهران زنده ساخت

ممكن است در همين انجمن هاي اسالمي عمالشان رخنه كنند “

 ”و با اسم اسالم مسايل ديگري را پيش آورند

مجمل آنكه آخرين پايگاه هاي فكري و عملي افرادي كه عمدتا 

نيز از خارج از دانشگاه و از سوي احزاب دوقلوي شكست خورده 

خط دهي مي شوند بارها در عمل نشان داده اند كه كـمـتـريـن     

پايبندي به آنچه كه در ظاهر تظاهر مي كنند ندارند و آيـا ايـن     

افراد امروز حاضرند تا براي يكبار هم كه شده عموم دانشجويـان  

انجمن اسالمي دانشجويان در بدو تاسيس را بخواننـد   اساسنامه 

و عملكرد فعالين فعلي آن را نسبت به اساسنامه مذكورمقـايسـه   

 كنند؟

زيرا آنچه كه امروز در عمـل از    .  پاسخ بدين سوال ابهامي ندارد

سوي انجمن به اصطالح اسالمي دانشگاه تهران به عنوان يكي 

از معدود انجمن هاي اسالمي بازمانده و داراي انحراف فـكـري   

ديده مي شود نه تنها همخواني با اساسنامه انجمن هاي اسالمي 

در بدو تاسيس ندارد كه در تضاد با آن است و همين نكتـه اي    

است كه مشخص نيست چرا سالها عزم مسئوالن مـربـوطـه را      

نسبت به برخورد با جريانات انحرافي و به ظاهر دانشجويـي در    

  اين زمينه بر نمي انگيزد؟ 

 يادداشت 
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عادل نبود“ فردوسي پور “شبي كه   
حمايت صريح از    ”  نود”هاي كلي برنامه تلويزيوني      از سياست  

است، ”  افشين قطبي “كادر فني تيم ملي فوتبال ايران به رهبري 

به اين  ”  افشين قطبي “كه براي رسيدن     ”  پور  عادل فردوسي “

سمت از هيچ تالشي دريغ نكرد، در طول مدت مربيگري وي در            

كادر فني تيم ملي هرگز عرصه را براي وي محدود نكرد و با به                

وجود آوردن فضايي امن خيال وي را از هر جهت راحت كرد تا               

 .اي از اين جهت رو به رو نباشد وي با دغدغه

 4صفحه 

اگر هر هفته منتظر خبرنامه كاغذي دانشجويان ايـران هـستيد،اگر  از      

ديدن ما ناراحت هستيد، اگر مي خواهيد خبري را به گوش دانشجويان  

 سراسر كشور برسانيد، اگر انتقاد و پيشنهاد داريد و 

اگر موبايلتان شارژ داشت و حال هم داشتيد، به اين شـماره  پيامـك          

 09370748550:بزنيد

 نظرات شما  منعكس مي شود؛ منتظر شما هستيم

 پيام ترور فضلي نژاد چيست؟
، پيام فضلي نژاد كه قصد خريد         9يكشنبه شب حوالي ساعت      

كتاب در خيابان فلسطين تهران را داشت، از سوي دو موتور                

سوار مورد حمله قرار گرفت و به شدت از ناحيه سر و گردن                  

هاي ناتوي      شواليه“مجروح شد؛ فضلي نژاد نگارنده كتاب             

است؛ كتابي كه     83، پرفروش ترين كتاب سال در سال        ”فرهنگي

از اقدامات جريانات برانداز و عناصر وابسته به         در آن فضلي نژاد      

 .بيگانه در جبهه اصالحات پرده برداشت

 2صفحه 

... مجمع تشخيص  انحصار براي   
بر همين اساس مصطفي پورمحمدي وزير وقت كشور             

موارد مبهم و      ساماندهي برگزاري انتخابات كه بيشتر به      

بعضاً مشكل آفرين در قانون انتخابات و چرخه اجرايي            

 آن، نظير منابع مالي نامزدها،چگونگي تبليغات،برگزاري

 جداگانه چند انتخابات كه قابل جمع هستند منوط  

 مي شد رادر نامه اي به رهبري خاطرنشان شده و از

 ايشان كسب تكليف كنند وراه رابراي آينده هموارسازند

 2صفحه                                              



 

 “  عبدالمالك ريگي“؛ تولد 1358

او در خانواده اي پـرجـمـعـيـت كـه           

عبدالمالك فرزند چـهـارمـش بـود و         

پدرش سرايدار يك شركت ساختمانـي  

 . در زاهدان بود، به دنيا آمد

 

تحصيالت ابتدايي را در كمترين زمان تمام نكرده و به 

همراه دوستان خود كنار گذاشت و به خريد و فـروش    

 .سي دي و پاسور و اجناسي از اين قبـيـل روي آورد      
چند سال در يكي از حوزه هاي علميه اهـل سـنـت        

مشغول به تحصيل بوده كه از آنجا نيز اخـراج شـده       

  .است

  تحصيالت

از سن نوزده سالگي اسلحه به دست گرفـتـه و بـه عـمـلـيـات              

نـقـشـه       ناصر ريگـي در اين سال به همراه . تروريستي پرداخت 

سرقت از انبارهاي پارچه موجود در چهارراه رسـولـي زاهـدان را        

 .كشيد كه البته دستگير شد

  اولين دستگيري: 1376

ريگي كه با مولوي ها رابطه   اي در برابر نيروهاي انتظامي و امنيتي استان عاملي شد تا عالقه قاچاقچيان براي ايجادجبهه تازه

 .داشت، جذب قاچاقچيان شوند 

  ارتباط با قاچاقچيان

نفري عبدالمالك در حالي كه ديگر سابقه دار شده بودند راهي شهر كـويـتـه واقـع در          4گروه 

ايالت بلوچستان  پاكستان شد و در آنجا در يك مدرسه ديني مشغول فراگيري علوم مذهبي  و   

 .تبليغ وهابي شدند و در آنجا با موال بخش درخشان رابطه پيدا كرد 

  مبلغ وهابيت

چند نفر از سرمايه داران زاهدان را پس 

از اينكه گروگان گرفتند و به پاكسـتـان   

منتقل كرده تحويل مال كـمـال صـالح      

زهي از اشرار معروف دادند و در قـبـال     

 . اين كار مبلغي بعنوان پاداش گرفتند

  اولين حمله تروريستي و آدم ربايي

ريگي گروهي را پايه گذاري كرد كه پس از نخستين حـملـه   

را بر آن گذاشت اين گـروه هـدف     “  جنداهللا “ تروريستي نام 

دفاع ازحقوق ملي و مذهبي قوم بلوچ و اهـل    “ اصلي خود را 

 .“سنت در استان سيستان و بلوچستان اعالم كرد 

ي جـــنداللــه
پــــايــه گـــذار

 
 

سلطنت طلب ها پس از مدتي  نام 

را براي جنداهللا انتخاب كردند

ارتباط گسترده با قاچاقچي  ،تمايل بـه  

ليدر بودن در جنداهللا ، رابطه براسـاس  

گروگان گيري و معامله و مناقشـه در    

 منطقه با جنگ
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يامين پور مجري برنامه روبه فردا انتصاب خود به عنوان مـديـر   

كل صدا و سيماي اصفهان را كه در بعضي از رسانه هاي اصالح 

 .طلب پخش شد ، را تكذيب كرد

دستگيري شعارنويس هايي كه در برخي استان ها از طريق يك 

و در ازاي واريـز      ”  آقازاده فراري“ سايت اينترنتي متعلق به يك 

 .وجوهي به حسابشان دست به انجام اين كار مي زدند

در بخش فارسي خود، تـروريسـت      VOA تلويزيون آمريكايي

حامي جريان فتنه را با عنوان رهبر جنبش مقاومت مردمي ايران 

 !كرد معرفي مي

حسيني وزير اقتصاد با بيان اينكه از دريافـت يـارانـه انصـراف         

تـوانـنـد از         تمام افراد متناسب با درآمدشان مـي    :ام، گفت داده

 .مند شوند ها بهره يارانه

در مجلس ميهماني سـفـارت كـويـت       :  حميد رسايي اعالم كرد

هايي شامل چند جلد كتاب و بروشور به حاضران تـحـويـل     بسته

هـا   هاي بزرگي از منطقه قرار داشته كه در آن نقشه شده كه در آن نقشه

 .به جاي نام خليج فارس، از عنوان جعلي براي آن استفاده شده است

سه نفر از عوامل گروهك تروريستي :  وزارت اطالعات اعالم كرد

گذاري در يكي از كارخانجات وابسـتـه بـه       كومله كه قصد بمب

 .وزارت دفاع در تهران را داشتند، شناسايي و دستگير شدند

كه پيش از اين نيز حمايت هـاي    )  متعلق سبزها( سايت باالترين

گسترده اي از ريگي كرده بود، در اقدامي عجيب بـا قـرار دان       

، ناراحتي خود را   ” خبر دستگيري ريگي را منتشر نكنيد“ لينكي با عنوان 

 .از دستگيري تروريست نشان دادند

عبدالـمـالـك    :  رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت

ريگي در دادگستري استان سيستان و بلوچستان به صورت علني 

 .شود محاكمه مي

مسئول مركز بررسي و مبارزه با جرائم سازمان يـافـتـه سـپـاه          

نيروهاي اطالعاتي سپاه در سـلـسـلـه اي از             : پاسداران گفت

يافته سايتهاي مستهجن را    سازمان  شبكه 5عملياتهاي پيچيده، 

 .منهدم كردند

سردبير يكي از ويژه نامه هاي انتخابـاتـي     -امير حسين مهدوي 

خيابان محل حل منـازعـات   :  خطاب به فائزه هاشمي  –موسوي 

 .سياسي نيست

جنبش سبز از تـوان    :  روزنامه فرانسوي فيگارو در تحليلي نوشت

افتاده و ديگر اميدي براي غرب در مقابله با جمهوري اسـالمـي   

 .محسوب نمي شود

نظارت شوراي )  به رياست محمد خاتمي( ناصري عضو بنياد باران

نگهبان بر انتخابات و صالحيت كانديداها كه در قانون اسـاسـي   

برعهده اين نهاد گذاشته شده است را امري خالف شرع و دموكـراسـي   

 .خوانده است

ان در گزارشي از موج سـرخـوردگـي و         ان شبكه تلويزيوني سي

ويژه پس از    اين گروه مخالفان به:  ريزش در جريان فتنه خبر داد

 .اند دلسرد شده  بهمن كامالً 22مراسم 

: شبكه الجزيره سخنگوي گروهك ريگي اين طـور خـبـر داد         

تعقيب سركرده گروه تروريستي ريگي در خارج از مرزهاي ايـران  

 . نشان دهنده قدرت سازمان اطالعات ايران است

هنگام استقبال مردم از مسئولين پالكارد هـاي حـاوي     زني كه 

وي  . شناسايي و دستگير شد مسائل توهين آميز حمل مي نمود ،

همچنين اعتراف كرده است با افرادي آشنا شده كه وي را براي اينگونه 

  .اند كارها استخدام نموده

خاتمي از اتمام حجت با موسوي خبر داده و گفته پيش بيني من 

اين است كه با اين وضعيت تا دو ماه ديگر از اصالحات چـيـزي   

 .باقي نمي ماند

گرچه سي سال از عمر انقالب مي گذرد و افتخار               30يا30چند خبر

برگزاري هرساله يك انتخابات در ايران نمادي براي          

ادعاي مردم ساالري ديني در جامعه ايران بوده است         

اما تعدد انتخابات ها همواره با معضل هايي رو به رو            

 .بوده است

بر همين اساس مصطفي پورمحمدي وزير وقت كشور  ساماندهي          

موارد مبهم و بعضاً مشكل آفرين         برگزاري انتخابات كه بيشتر به    

در قانون انتخابات و چرخه اجرايي آن، نظير منابع مالي نامزدها،            

چگونگي تبليغات، برگزاري جداگانه چند انتخابات كه قابل جمع          

هستند منوط مي شد را در نامه اي به رهبري خاطر نشان شده               

. و از ايشان كسب تكليف كنند و راه را براي آينده هموار سازند              

بي شك اين تقاضاي وزير وقت كشور در حالي كه هر سال شاهد             

و هزينه هاي گزاف در          يك انتخابات هستيم و نيز دشواري ها        

بنابراين درخواست  .  برگزاري و تبليغات عاملي براي اين نامه بود        

وزيركشور وقت براي حل و فصل نهايي اين اشكاالت و رفع                 

ابهامات و يا قانونمندي آنها، خواسته اكثريت قريب به اتفاق                

بوده و انجام آن      -صرفنظر از سليقه هاي سياسي آنان      -مسئوالن

لذا !به نظر به هيچ وجه به خواست سياسي كشور مربوط نمي شد           

رهبري از سر تدبير خود اين معضالت را به مجمع تشخيص                

 .مصلحت نظام ارجاع دادند

اما ارجاع پرونده و خواست وزير كشور  براي حل اين معظالت               

عاملي نبود تا مجمع تشخيص و به ويژه دبير آن در صدد بر آيد               

تا اين معضل را پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري حل                

با وجود آنكه هاشمي رفسنجاني شكست سنگين انتخابات          .  كند

خود را معطوف به معضل هايي چون بي اخالقي ها معطوف              84

كرده بود، اما عدم رسيدگي به اين بحث نشان از آن داشت كه                

هاشمي نه تنها خواهان رفع معضل ها در انتخابات آتي نيست              

بلكه ايجاد معضل براي انتخابات دهم را براي شكست رقيب               

سابق خود از بهترين راهكارهاي مهره هايش در عرصه انتخابات            

 .مي دانست

اين تعلل مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگي به معضل هاي          

كالن در انتخابات     هاي  چون بي اخالقي در انتخابات و نيز تبليغات       

عاملي شد تا عرصه انتخابات گذشته رياست جمهوري محلي              

براي بي اخالقي ها و نيز تبليغات كالني شود كه جالب آنكه                 

ي وي از جمله فرزندانش در عرصه           محلي براي حضور خانواده    

انتخاباتي براي تخريب شخصي بود كه دروه پيش پدر آنها را                

 .شكست داده بود

اما شكست هاشمي و دوستانش در انتخابات دهم عاملي شد تا              

هاشمي به اين نتيجه برسد تا براي پيروزي در انتخابات هيچ               

راهي ندارد جز عبور از ساختارهايي كه مانعي براي ورود گسترده           

لذا هاشمي برآن برآمد تا          .ياران وي به عرصه انتخابات است        

سدي كه مانعي براي ياران وي پيش از اين شده بود و در آينده               

نيز احتمال مي رود سد اصلي دوستان وي خواهد شد را حذف              

 .كند

مجمع تشخيص كه توسط      “  كميسيون ملي انتخابات      “طرح  

رضايي و روحاني در جلسه اخير اين مجمع مطرح شد به نظر                

و نيز   1381كارگزارانيزه شدن لوايح دوقلو خاتمي در سال              

اظهارات پيشين هاشمي در خصوص شوراي نگهبان است كه وي          

شوراهاي فتوايي را جايگزين مناسب براي شوراي         

 . نگهبان مي دانست

دو موضوع قابل توجه در اين طرح كه پيشوند              

هاي فوريت و خارج ازنوبت را براي خود يدك مي           

و نكته حائز   .كشد در صدد حذف دو موضوع از انتخابات است           

اهميت در خصوص اين كميسيون كمرنگ كردن نقش شوراي            

بحث .نگهبان و نيز سعي در حذف التزام به واليت فقيه است               

اصلي اينكه بر اساس آنكه اين افراد ادعاي يار اماميشان حداقل             

چون شاخ آسمان را پاره كرده و چه بسا سوراخ شدن اليه اوزون              

از علل اين ادعا باشد شاهديم كه اين طريق با حرف امام نه تنها               

چه انكه امام ضربه به     .سنخيت ندارد بلكه در معارضه كامل است       

شوراي نگهبان را كه نهاد صد در صد مورد تأييد ايشان بوده                 

است را تضاد با شيعه علوي مي دانستند و نيز تضعيف اين شورا              

را امري خطرناك مي پنداشتند و چه بسا نمونه هايي كه ايشان              

اند   خطابه هاي تندي نيز به كساني كه راي شورا را قبول نداشته            

 .كردند

به نظر مي آيد كميسيون ملي انتخابات نه اينكه رفع معضل                

نيست بلكه در واقع انحصار طلبي مجمع تشخيص مصلحت در             

كميسيون ملي انتخابات نشانه اي          .خصوص انتخابات است    

حمايت هاشمي و رضايي و روحاني از دوستان شكست خورده             از

شان در انتخابات و نيز مخالفت صريح اين افراد با نظرات                    

 .و قانون اساسي است) ره(  امام

ورود مجمع به بحث انتخابات و نيز سعي در حصر انتخابات در               

 . راستاي خواسته خاتمي در تابستان گذشته است

محمد خاتمي به مناسبت عيد مبعث در اوج دوران فتنه تقاضاي            

رفراندوم را كه از سوي مجمع تشخيص برگزار مي شود را                  

موسوي و كروبي و رضايي نيز در دوران انتخابات            .خواسته بود 

ورود مجمع را به عرصه انتخابات خواسته بودند، لذا به نظر مي               

آيد اجراي خواسته موسوي جبران تقاضاي ورود مجمع به                

 .مناقشه انتخابات است

 نقد و بررسي كميسيون ملي انتخابات

 ... مجمع تشخيص  انحصار براي 

، پيام فضلي نژاد كه قصد خريد         9يكشنبه شب حوالي ساعت      

كتاب در خيابان فلسطين تهران را داشت، از سوي دو موتور                

سوار مورد حمله قرار گرفت و به شدت از ناحيه سر و گردن                  

هاي ناتوي      شواليه“مجروح شد؛ فضلي نژاد نگارنده كتاب             

است؛ كتابي كه     83، پرفروش ترين كتاب سال در سال        ”فرهنگي

از اقدامات جريانات برانداز و عناصر وابسته به         در آن فضلي نژاد      

 .بيگانه در جبهه اصالحات پرده برداشت

پيام كه مدت ها در ميان سران جبهه اصالحات نظير گنجي،               

كديور، سروش، مهاجراني، حجاريان و بسياري ديگر از                   

روشنفكران به اصطالح ديني اصالح طلب و حتي پيش از اينها              

فعاليت داشت و بسيار تحت تاثير انديشه هاي آنان بود، پس از              

آنكه در مي يابد آنچه را كه اين روشنفكران به اصطالح ديني از               

اسالم و دموكراسي در ايران بيان مي كنند، چيزي جز                     

هاي كپي برداشته     ها و نمونه    هاي اسالم آمريكايي و جزوه      انديشه

هاي   شواليه“شده غرب نيست، بر آن مي شود تا با انتشار كتاب              

پرده از اين جريان نفاق بردارد و از           83در سال   ”  ناتوي فرهنگي 

آنچه كه سران جبهه اصالحات از آن به عنوان خط و آرمان امام             

 .زنند را براي مردم عيان كند دم مي) ره(

ها و تفكرات غربي بود، با         ها خسته از انديشه     نژاد كه سال    فضلي

ها و    عضويت در موسسه فرهنگي پژوهشي كيهان، طي مقاله           

هاي متعدد اقدام به رو كردن اسناد غير قابل انكار از                  ياداشت

ها و وطن فروشي هاي سران جبهه اصالحات مي كند،               خيانت

هايي كه در آن بي پرده از ديدار سيد محمد خاتمي با                  پاورقي

از طراحان جريان براندازي سبز در        (جرج سورس صهيونيست     

 .سخن مي گويد) 88انتخابات 

دي ماه امسال از طرح         30و    29افشاگري هايي كه وي در        

) و نظريه پرداز اصالح طلب        CIA محقق(”  حسين بشيريه “

و ”  گروه هاي مقاومت چريكي   “، تشكيل   ”ترورهاي سياه “پيرامون  

گذار به  “زير پوشش و عنوان      ”  هاي شبه نظامي    شورش“ايجاد  

انجام مي دهد، بيش از پيش عصبانيت شبه                ”  دموكراسي

 . روشنفكران اصالح طلب را بر مي انگيزد

ترور پيام فضلي نژآد را بيشتر بر سه محور مي توان معطوف كرد              

اول آنكه پيام از نزديكان برگشته بشيريه و سروش بود فلذا از                

چند و چون حلقه كيان و آئين بيش از هركسي خبر داشت چه               

بسا وي تنها كسي بود كه از روابط هابرماس با حجاريان و                   

به صورت ريز اطالع داشت فلذا اين طالعات و نيز             .. سروش و 

 .پروسه انقالب مخملي كه اينها در پي داشتند 

از سوي ديگر پيام فضلي نژاد به علت رابطه با رامين جهانبگلو و              

هاله اسكندري و كيان تاجبخش و رابطه اين افراد با شيرين                

عبادي و شادي صدر و نيز خانه هنرمندان و بنياد اعانه ملي                 

آمريكا و خانه آزادي از ريز اطالعات و برنامه هاي جين شارپ و               

مك كين و آلبرايت    

آگاه بود فلذا سرنخ     

هاي وي در اين        

خصوص بسيار قابل   

 .ذكر و موثر بود       

اما فراتر از اين         

رابطه افرادي چون    

خاتمي و كديور و      

حجاريان با شارپ و نيز هابرماس و جورج سوروس از جمله                 

داليلي بود كه نشان از آن داشت كه سفر خاتمي به مصر و                   

استراليا قبل از انتخابات تنها به هدف هماهنگي برنامه ها با اين              

اما نكته قابل توجه رابطه طرف خارجي خاتمي با موساد          .افراد بود 

و سيا بود كه اين خود مبرهن اين مطلب است كه خاتمي نيز نه               

تنها در راستاي اين اهداف پيش مي رفته است بلكه خود نيز                

 .عاملي براي اين عده بود

پس نتيجه مي گيريم صحبتهاي فضلي نژاد كه بر اساس مدارك            

بود و گوشه اي از آن را فرياد مي زد عواملي بودند كه اگر در                   

كنار خواست مردم بر محاكمه سران فتنه كنار هم قرار مي                 

گرفت نتيجه اي جز حذف خاتمي و دار و دسته اش كه زمزمه                

هيئت امناي  -هايي مبني بر حضور وي در جمع بيلدربرگي ها           

 .شنيده شده بود،نداشت -فراماسونرهاي صهيونيست

 پيام ترور فضلي نژاد چيست؟



”  ! جنبش مقاومت ملي ايـران   “ سلطنت طلب ها پس از مدتي  نام 

 .را براي جنداهللا انتخاب كردند

راديو صداي بلوچ، شبكه العربيه و بي بـي    

سي از جمله رسانه هاي حامي ريگي بودند 

كه تصاوير جنايات و مصاحبـه بـا وي را         

 .پخش مي كردند

  زيستگاه و محل فعاليت گروه جنداهللا

در حال حاضر گروه ريگي و جنداهللا در مناطق بدون كنترل افغانستان، پاكستـان  

 .و بلوچستان ايران رفت و آمد مي كنند

ارتباط گسترده با قاچاقچي  ،تمايل بـه  

ليدر بودن در جنداهللا ، رابطه براسـاس  

گروگان گيري و معامله و مناقشـه در    

 ويـــژگـــي هاي ريگــــــي 

  اولين گروگان گيري ريگي

مرزبـان   9شمسي  1384در سال 

ايراني را به گروگان گرفـت و در      

قبال آزادي آنها خـواهـان آزادي     

 .برخي از اعضاي گروه خود شد 

درمحور بم به كرمان در  1385ارديبهشت  23واقعه  .در جاده زابل به زاهدان در منطقه تاسوكي 1384اسفند  24وقايع 
در روز .  نفر را كشته و تعدادي را زخمي كرده يا به اسارت بردند 34منطقه ي دارزين كه با بستن راه خودروهاي عبوري 

دقيقه چند فرد مسلح چهار مأمور گشت نيروي انتظامي را كه در خيابان بزرگمهـر   45و  19مقارن ساعت  85بهمن 13
انفجار اتوبوس حامل پاسداران در بامداد در  85بهمن ماه  25. مشغول گشت زني بودند به رگبار بستند و به قتل رساندند

شانزده سـربـاز و      1387ارديبهشت . پاسدار نيروي زميني سپاه شد 18و زخمي شدن  11زاهدان كه باعث كشته شدن 

پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي در حمله اعضاي جنداهللا به يك پاسگاه درسراوان به گروگان گرفته شدند و دو   
نـفـر از      75در انفجار تروريستي در مسجد اميرالمومنيـن بـيـش از           88خرداد ماه 7  .تن از گروگانها را به قتل رساند

انفجار در سيستان و بلـوچسـتـان يـك        88مهر ماه 26نمازگزاران وعزاداران فاطمي به شهادت رسيده و يا مجروح شدند
. اي از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سران قبايل منطقه كشتـه شـدنـد      حمله انتحاري بود كه طي آن عده

جديدتريـن    88بهمن ماه 27. است ، مسئوليت اين عمليات انتحاري را به عهده گرفته) جنداهللا( جنبش مقاومت ملي ايران 
 عمليات تروريستي انفجار بمب صوتي در جلو ي مدرسه دختران معرفت در زاهدان در شامگاه جمعه است

  عمليات  تروريستي جنداهللا

ريگي در بيانه اي هنگام آشوب هاي تهران تصريـح  

 .كرده بود، اماده همكاري با سبزها را دارد
  حمايت از سبزها

  نحــــــوه دستگيــــــــري

ريگي قصد داشـت بـا پـروازي از دبـي راهـي                

 14جنگنده اف  2قرقيزستان شود اما در ميان راه 

 .هواپيما را به نشستن در اصفهان مجبور كردند

اين تروريست در برخورد 

با ماموران امنيتي ادعا كرده 

بود كه دانشجويـي افـغـان      

      !است

  تعجب ريگي

مردم سيستان و دانشجويان سيستاني و نمايندگان با دادن بيانيه 

  هايي مسرت خود را از اين پيروزي اعالم كردند

 خوشحالي مردم 

سايت ها و رسانه هاي سبز اين خبر را در 

حداقل پوشش دادند و باالترين از مردم 

  خواست اين خبر را منتشر نكنند

  واكنــش سبــــزها

شهيد نورعلي شـوشـتـري     

چند روز قبل از شهـادتـش   

كه در جريان آخرين تحرك 

تروريستي گروهك ريگي در 

وبلوچستـان   پيشين سيستان

رخ داد، گفته بود اميدوارم با 

شهادت من، مشكالت مردم 

وبلوچسـتـان حـل       سيستان

  .شود
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دانشجويان دانشگاه شريف نسبت به حضور مدير شركـت  

يوس مرر كـه در    .  در دانشگاه خود اعتراض كردند”  شل“ 

در    88اسفنـد     3برنامه اي با موضوع انرژي كه دوشنبه 

دانشگاه شريف برگزار شده حضور پيدا كرده بود، جزو حـامـيـان    

 .آيد  اقتصادي فرهنگي مهم رژيم صهيونيستي به شمار مي

انجمن اسالمي دانشجويان مستقل دانشگاه شهركـرد بـا     

اي خطاب به رئيس سـازمـان صـدا       ارسال نامه سرگشاده

 .تشكر كـرد   ”  ديروز، امروز، فردا“ وسيما از ساخت برنامه 

دراين نامه از آقاي ضرغامي خواسته تـا بـا پـخـش صـوت و              

تصويرهاي آرشيوي مربوط به زمان انقالب آگاهي و بصـيـرت را     

 .در جوانان افزايش دهد

آيت اهللا مصباح يزدي در بين دانشجويان در مورد مواضع 

بـعـد از جـريـان عـاشـورا و               :  افراد و خـواص گـفـت     

 هايي كه انجام گرفت، ابهامي باقي نماند العمل عكس

يك ابقا و يك انتصاب جديد در حـوزه وزارتـي وزارت         

فر مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتـي،   رسول ملك:  علوم

اكـبـر      فناوري طي حكمي علـي   وزارت علوم، تحقيقات و

وزارتي ايـن      شوقي را به سمت معاونت هماهنگي مديركل حوزه

پور آذريان را در سـمـت    وزارتخانه منصوب وهمچنين محمد رنج

هاي وزارت علـوم ابـقـا       معاونت اين حوزه در دوره جديد فعاليت

 .كرد

انجمن اسالمي دانشگاه شريف كه در آستانه تعليق قـرار    

سال فعاليت غير قانوني باالخره قصـد دارد     8دارد بعد از 

 .اساسنامه خود را اصالح كند

جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه مشهد با انتشار نشريه 

اي از سخنان هاشمي و مواضع افراد مختلف در اين مورد 

 .ازتناقض گويي دفتر وي پرده برداشت

دانشجويان، اساتيد و كارمندان بلوچ دانشگاه زابل پـس      

ريگي تروريست مشـهـور شـرق        از دستگيري عبدالمالك

 .كشور، مراسم جشن و شادماني بزرگي را برپا كردند

آورد جهان اسالم در مسـايـل        زنان، ره“  همايش جهاني 

از سـوي نـهـاد        “  زنان و واكاوي پيامدهاي فمينيسـم    

نمايندگي مقام معظم رهبري از صبح چهارشنبه به مدت دو روز   

 .در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران برگزار شد

سه اساسنامه پيشنهادي جمهوري اسالمي ايـران بـراي       

هاي مجـازي و     شبكه دانشگاه  شبكه مجازي نانو فناوري،

در   هاي علم و فناوري در كشورهاي اسالمـي  شبكه پارك

 .اجالس كامستك به تصويب رسيد

 OTH دانشگاه شريف موفق به طراحي و ساخت رادار   

ترين نقطه بـه     در خليج فارس شد كه امكان رصد شمالي

 .ترين نقطه خليج فارس را فراهم آورده است جنوبي

. ايران به موتور جستجوي بومي در كشور دست پيدا كـرد 

وزير ارتباطات در اين راستا با بيـان ايـنـكـه در حـوزه            

فرهنگ در دنياي مجازي جايگاهي در شان ملـت ايـران     

ايجاد يك موتور جستجوي بومـي از مـحـورهـاي         :  نداريم گفت

 .تعريف شده در برنامه پنجم توسعه است

 

بعد از گذشت تقريبـا     ”   رهايي از واليت طاغوت “همايش 

ايـن  .  دو ماه وقفه در برگزراي جلسات خود شكل گرفـت     

همايش سه شنبه هر هفته به سخنراني پناهيان در تـاالر    

 .فردوسي دانشكده دانشگاه تهران برگزار مي شود

آزمون دستياري پزشكي امـسال كـه در صـبح پنـج              در صحن دانشگاه

داوطلب   648هزار و    16بهمن ماه با حضور  29شنبه 

رشـته تخصـصي برگـزار        25حوزه امتحاني و     34در 

، به دليل لو رفتن سؤال هاي آزمون و اطالع برخي     شد

داوطلبان از سؤاالت اين آزمون در قبل از برگـزاري آن    

 .توسط وزير بهداشت باطل اعالم گرديد

اين آزمون كه سي و هفتمين دوره ي خود را سـپري      

مي كرد بعد از مشخص شدن تخلف صـورت گرفتـه و       

نيز اعتراض و شكايت برخي داوطلبين واكنـش سـريع     

وزير بهداشت را به همراه داشته و طـي بررسـي انجـام      

كليـه دسـت    شده اين آزمون را باطل اعـالم كـرده و            

سنجش آموزش پزشكي را تـا حـصول       اندركاران مركز

 نتيجه نهايي پس از رسـيدگي كامـل بـه كليـه ابعـاد             

 .موضوع از سمت هايشان عزل نمود

اين اقدام قاطعانـه و شـجاعانه وزيـر بهداشـت كـه بـا              

نيـز    82استقبال روبرو شد در حالي صورت گرفـت كـه درسـال        

مشابهي در آزمون دستياري پزشكي رخ داد به طـوري كـه     اتفاق

اتهاماتـشان در     پس از دستگيري شـش متهـم و رسـيدگي بـه            

از   دادگاه بدوي، راي دادگاه تجديد نظر مبني بر برائت چهار تـن    

 .آنها بود

كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز وارد عمل شـده و طـي        

بررسي هاي انجام داده گزارشي را در مورد چگونگي اين تخلفـات  

 . ارائه داد

 ميليـون   10سئوال به قيمت      25در اين گزارش آمده است كه،  

تومان در شب پيش از آزمون در اختيار افرادي قرار گرفت و پس    

پنجشنبه پيش از آزمون ايـن سـئواالت حـتي تـا             از آن تا صبح

سـطح  .  فروختـه شـده اسـت       ميليون تومان نـيز   5تا  4.5قيمت 

  .فروش سئواالت بسيار وسيع بوده است

سـؤال بـه      25همچنين در اين گزارش از ارسال بسته اي حاوي    

دانـشگاههاي علـوم پزشـكي در تهـران و             دفتر يكي از روسـاي    

دريافت رسيد بسته اشاره شده و نـيز بيـان داشـته كـه رئيـس                 

دانشگاه مذكور پس از بازگـشايي بـسته در بعـداز ظهـر آن روز               

 .شود كه اين سئواالت با سئواالت آزمون يكي است متوجه مي

در اين راستا انوشيروان محسني بندپي عضو كميسيون بهداشـت   

كـه در داخـل       سـئواالتي :  و درمان مجلس شوراي اسالمي گفت   

بسته وجود داشته است پيش نويس نهايي بوده است و از مركـز         

وي نيز در بيان دليـل خـود در         . به بيرون برده شده است آزمون

: مورد عدم دست داشتن طراحـان در ايـن تخلـف بيـان داشـت             

به بـيرون    دليلي كه نشان مي دهد اين سئواالت از سوي طراحان

برده نشده اين است كه سئواالت پس از تايپ بيرون بـرده شـده         

حالي كه سئواالت طراحـان در مرحلـه طراحـي تايپـي            است در

سئواالت طراحان با هم ادغـام مـي شـوند و            ضمن اينكه. نيست

 .اين سئواالت ادغام شده بودند

سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شـوراي اسـالمي       

نيز با اشاره به دستگيري دو نفر به عنوان سرنخ هـاي تخلـف در         

اين دو نفـر از كارمنـدان وزارت         :  گفت 88آزمون دستياري سال 

بهداشت بوده اند و پيگيري ساير عناصر متخلـف نـيز در دسـتور       

  .كار نهادهاي نظارتي و امنيتي است

 90حاجي محمد موحد عضو كميـسيون اصـل         سيددر اين بين 

 :در اعالم نظر خود درباره تخلفات آزمون دستياري امسال گفت   

اينكـه بـه      را با توجه بـه   قطعا بايد برخورد شود اما وزير بهداشت

موقع ورود و برخورد كرده و اقدام الزم را انجـام داده اسـت نيـز           

نيز براي جلوگـيري از هـر         90كميسيون اصل  .  بايد تشويق كرد

 .تعقيب مي كند نوع شائبه اي كار قانوني خود را

يكـي از پيـشنهاداتي     :  رئيس پس از ابطال آزمون دستياري گفت 

كه به وزارت بهداشت ارائه مـي شـود ايـن اسـت كـه برگـزاري                 

آزمونهاي وزارت بهداشت به سازمان سنجش آمـوزش كـشور بـه       

 .عنوان يك سازمان كشوري واگذار شود

عباسپور تهرانـي فـرد كـه رياسـت كميـسيون آمـوزش و                  علي

تحقيقات مجلس شوراي اسالمي را برعهده دارد طي پيـشنهادي     

خواستار محول كـردن برگـزاري آزمونهـاي وزارت بهداشـت بـه            

 . سازمان سنجش آموزش كشور شد

اما اين پيشنهاد مورد استقبال مسئولين امـر قـرار        

نگرفت و معاون آموزشي وزارت بهداشـت در ايـن           

 77و    76پياپي در سالهاي    در دو دوره:  زمينه گفت

آزمون دستياري از سوي سازمان سـنجش آمـوزش      

برگزار شده است و با توجه به اشـكاالتي كـه         كشور

، سازمان وجـود نـدارد     داشته امكان ادامه آن در اين

مطرح شدن دوباره اين موضوع و اقدام بـراي آن     لذا 

  .اشكال مجدد ايجاد خواهد كرد

عباس پور تهراني كه برادر خانم آقاي جاسـبي نيـز        

است درباره ي موضوع تخلف در آزمـون دسـتياري         

نكته مهم اين اسـت    : نيز اينگونه بيان كرده است كه

كه سئواالت از زمان طراحي تا زمان چـاپ دفترچـه    

چه مرحله اي از مركز آزمون خارج شـده       آزمون در

ــازنگري        سيــستم   اســت و ايــن مــسئله نيازمنــد ب

 .برگزاري آزمون در وزارت بهداشت است

اين سخنان برادر خانم آقاي جاسبي در حالي بيان مي شـود كـه    

پرونده فـروش سـواالت كنكـور دانـشگاه آزاد             در سال هاي قبل

قضايي بود كه با وجـود علنـي      يكي از جنجالي ترين پرونده هاي

پرونـده و نيـز       شدن دخالت يكي از آقازاده هاي معروف در ايـن     

 قصور و تقصير بسياري از مقامـات مـسئول يـا مـرتبط بـا ايـن                 

پرونده، ماجراي فروش سواالت دانشگاه آزاد كه در طـي سـاليان       

افتاده بود تا به امروز به هيچ سـرانجامي نرسـيده           متمادي اتفاق

 .است

 اسفند  13برگزاري آزمون دستياري در 

بعد از گذشت چند روز و با توجه به نگرانـي هـاي داوطلبيـن در       

مورد اين آزمون وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـا             

آزمونهــاي پــذيرش دســتياري   :  اي اعــالم كــرد    صــدور اطالعيــه 

تخصصي، پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي به طور همزمان روز  

ــشنبه   ــعادت              13پنج ــا س ــالد ب ــا مي ــصادف ب ــاه م ــفند م اس

 .برگزار مي شود) ص(اكرم  رسول حضرت

  تغييرات آزمون دستياري از سال آينده

در مـورد تغيـيرات     ”  محققـي “معاون آموزشـي وزارت بهداشـت        

اجراي مـصوبات شـوراي       با:  آزمون دستياري از سال آينده گفت   

 آموزش پزشكي در مورد تغيير شـيوه پـذيرش دسـتيار از سـال           

آينده و اعمال مـصوبه جديـد مجلـس در مـورد سـهميه هـاي                  

پيش بيني مي شود بخـش عمـده اي از         دستياري از سال آينده

  .باشد مشكالت اين دوره در سال آينده وجود نداشته

 آزمون دستياري و نام آشناي تقلب

شمار دختراني كـه رو بـه مـصرف مـواد مخـدر خصوصـا              

دخـتران در   .  كشيدن سيگار مي آورند رو به افزايش اسـت   

ترنـد و مـواد       به علت اينكه نسبت به پسران شـكننده      كل

به مواد در خوابگـاه    دسترسي.   شان بيشتر از پسران است مصرفي

است به طوري كه خوابگـاه هـابي آنـان داراي            هاي خيلي راحت

فردي به نام ساقي است كه در اسرع وقت تمامي خواسـته هـاي         

 .آنان را تهيه مي كند

يك دانشجوي دانشگاه عالمه در ايـن زمينـه معتقـد اسـت كـه              

 مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دختر زياد است كـه البتـه     

بيشتر اين دخترها از شهرهاي بزرگ و تهراني هستند كه بيـشتر    

كنند با سيگارهاي گران قيمتي مثل مـاربورو   مي  كوكائين مصرف

 .ونيستون قرمز

” :اين دانشجوي دانشگاه عالمه دربـاره ي ايـن افـراد مـي گويـد           

شـان    وضع مالي.  هاي چندان خوبي نيستند بيشترشان داراي رتبه

  بيشتر شان دانـشجوي دوره كارشناسـي    .  خيالند است و بي  خوب

اي گـران قيمـت ماننـد         مالي خـوب، مـاده      بوده و به دليل وضع

ايـن  “:  دهـد   وي ادامه مـي   “  .  كنند كوكائين را به راحتي تهيه مي

دانشجويان اعتقادي به مذهب ندارند و درجه اعتقادشـان پاييـن         

 ”.است

عده اي گرايش رو به رشد دخـتران بـه سـيگار و          

فمينيستي مـي    مواد را به دليل گسترش جريانات

، عـضو كميتـه كـشوري كنـترل         ”غالمرضا حيدري “دكتر .  دانند

گـسترش  “:  وزارت بهداشت در ايـن رابطـه مـي گويـد             دخانيات

گسترش مـصرف سـيگار در        جريانات فمينيستي مهمترين علت  

مـصرف    به اعتقاد عده اي.  ميان دختران به ويژه دانشجويان است

سيگار و مواد نوعي حق برابري با مردان تلقي مي شود، به همين    

اسـتعمال آن بـه رغـم برخـي موانـع فرهنگـي و                 دليل نمـايش 

. ساختارشكني تلقي مي گـردد      اجتماعي جامعه براي زنان، نوعي

سـالگي بـه      5/19چراكه اغلب دختران به طور متوسط در سـن        

 .”سيگار روي مي آورند

دور مانـدن از خـانواده و گاهـا مخالفـت خـانواده بـا رفتـن بـه                    

شهرستان خصوصا براي دختران معضل و عامل اصـلي رو آوردن        

 .به سيگار و مواد است

 مصرف مواد مخدر در بين دختران دانشجو 
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شايد اينجوري بشه گفت كه تنها كسي كه مي          

تونست غول فروش تايتانيك رو نابود كنه خود         

فيلم جديد جيمز كامرون كه     .جيمز كامرون بود  

عنوان پر فروش ترين فيلم تاريخ سينماي            

جهان راگرفته پس از گذشت هفت هفته ركورد  فروش                    

 .دوميليارد دالري رو پشت سر گذاشت

اين فيلم كه يك پيام ضد جنگ رو با خود داره با هزينه اي                    

ميليون دالر ساخته شد وباز كامرون نشون داد مي             300حدود  

دقيقه اي خودش تقريبا      163دونه چطور براي هردقيقه از فيلم        

 .دو ميليون دالر درست و منطقي هزينه كنه

جيمز كامرون بعد از اولين اكران اين فيلم در لندن در جمع                 

پيام آواتار اينه كه ما          :  تماشاچيان و خبرنگاران گفت          

انسانهاترجيح مي ديم بدون اينكه از كسي اجازه بگيريم هر                

شايد همين پيام فيلم     .چيزي رو كه مي خواهيم بدست بياريم        

باعث شد كه سران اسرائيل ممنوعيت اكران پر فروش ترين فيلم           

سينماي جهان را پس از شش روزدر اسرائيل اعالم كنند تا                 

 .پخش اواتار براي هميشه در اسرائيل ممنوع بشه

 درباره فيلم

فيلم با صحنه هايي از ورود سربازها و افراد يك كمپاني                     

شروع مي    2154آمريكايي به سياره اي به نام پاندورا در سال             

شه اين افراد به سياره اي كه هيچ تهديدي براي انسانها به                   

حساب نمي ياد با سالحهاي اتوماتيك،هليكوپتر ها وبمب افكن           

هاي جنگي وارد مي شن وتنها دليل اونها استخراج سنگ                 

گرانبهايي به نام اونابتينيم كه پاندورا منبع عظيمي از اين سنگ            

سام (شخصيت اصلي فيلم جيك سالي          .  به حساب مي ياد     

يك تفنگدار سابق آمريكايي است كه توسط كمپاني           )ورتينگتن

به خاطر شباهتهاي ژنتيكي كه به برادر دوقلوش تامي داره به               

تامي برادر جيك يكي از دانشمنداني بود        .  پاندورا آورده مي شه   

كه چند سال براي ماموريت پاندورا تحت  آموزش بودن ولي قبل            

از شروع ماموريت توسط شخصي به ضرب گلوله به قتل مي                

كمپاني براي آواتار شبيه سازي شده تامي، هزينه ي زيادي           .رسه

اونها با اين   .رو پرداخت كرده وحاضر به از دست دادن اون نيست          

علم كه بدون تامي تنها با تطبيق سيستم عصبي جيك مي شه              

اون آواتارو هدايتش كرد جيك رو با وعده حقوق زياد براي                 

 . درمان پاهاي اون به ماموريت پاندورا مي آره

جيك در اولين ماموريتش در پاندورا از گروهش جدا مي شه و               

كه دختر رئيس قبيله ي بومي      )  زون سالدانا (توسط نيتري شجاع    

ها ست نجات پيدا مي كنه و توسط او با افراد قبيله و آداب و                   

بومي هاي  (رسوم اونها بيشتر آشنا مي شه و با شناخت ناوي ها             

درصدد كمك به اونها براي دفاع در برابر            )  سياره ي  پاندورا    

 .مهاجمين بر مي ياد 

 ناوي ها

زيبايي كار طراحان كامرون را مي شه بعد از اولين ورود جيك به             

پاندورا احساس كرد ،به اين شكل كه كاراين طراحان از     خلق                

ابتدايي ترين پوشش گياهي،حشرات،حيوانات،پرندگان وگونه          

هاي مختلف حيات شروع مي شه و تا پيچيده ترين روابط                  

اين گروه باخالقيتي مثال    .عاطفي بين اشخاص ادامه پيدا مي كنه      

اعتقاداتي .زدني زبان مخصوص ناوي ها را طراحي كرده اند               

متفاوت ،آداب و رسوم ازدواج،دعا،مراسم تدفين و زندگي روزمره          

ي ناوي ها كه همگي دليلي براي مقام پر فروش ترين فيلم دنيا              

طراحان .براي آواتار به حساب مي ياد حاصل دست رنج اين گروه           

آواتار براي بيننده هاي ريز بين هم            

هديه هاي ويژه اي دارند مثل واكنش         

هر موجود وحتي سطح سياره ي پاندورا       

نسبت به ناوي ها يا حركت زيبا و              

حيرت آور ابرهاي آواتاركه در مجموع يك فضاي كامال جديد و             

ناوي .در عين حال صميمي رو براي ببينده ها به نمايش مي ذاره            

ها كه همون ساكنين پاندورا به شمار مي يان موجوداتي هستند            

با قدي بلند حدود سه و نيم متر، اندامي كشيده و                          

ورزيده،پوستي آبي رنگ با نقاطي درخشان و دمي بلند،كه با               

تمام تفاوتهايي كه با انسانها دارند مردان وزنان جذابي رابراي              

بي شك خلق پاندورا مرحله اي       .بيننده ها به تصوير مي كشند      

 .جديد در جلوه هاي رايانه اي در سينماي جهان به شمار مي ايد

 جنگ

كمپاني براي بدست آوردن اونابتينيوم ابتدا به وسيله ي جيك و            

ورود او به ميان ناوي ها سعي در معامله كردن با اونها داره تا                  

جيك كه  .  سرزمين اجداديشونو به طريقي با اونها معامله كنه            

بعد از هر بار خروج از آواتار گزارشي رو براي خودش ضبط مي               

اونا حاضر به معامله نيستن ما      :كنه در يكي از گزارشاتش مي گه        

گفتن اين  !!!  چي داريم كه به اونا بديم ،شلوار جين و آبجو               

ديالوگ كه با پوز خند جيك همراه مي شه به بيننده اينو مي                 

رسونه كه جذابيت هاي غرب براي دنيا ديگه از بين رفته وبراي              

تاييد اين ديالوگ مي تونه      .  خيلي از اجتماعات بي ارزش شده       

صحبت هاي اول فيلم جيك باشه وهمين ديالوگ تا آخر فيلم              

چند بار تكرار مي شه  كه مي گه ديگه وقتش رسيده  كه از                    

كمپاني كه مي فهمه ناوي ها حاضر به معامله         .  خواب بيدار شيم    

سرزمين مقدس خود نيستند به وسيله ي ارتشي كه به همراه              

دارند اقدام به حمله اي دو مرحله اي به ناوي ها مي كنه و                    

نتيجه اون جنگي است كه با پيروزي ناوي ها به كمك جيك و               

جيك بعد  .  بيرون كردن متجاوزين توسط اونها به پايان مي رسه         

از اون تصميم مي گيره كه در كالبد آواتار خود به زندگي ادامه               

اين كار در مكان درخت مقدس به كمك ناوي ها با جسم               .بده  

انساني و آواتار خودش انجام مي گيره وجيك سالي براي هميشه           

در پايان به گفته ي     .  از جسم انساني خودش خداحافظي مي كنه      

هيچ چيز در دنيا اتفاق نمي افته مگر اينكه         :منتقدي كه مي گفت   

فيلم اونودر هاليود ساخته باشن فكر مي كنم و از خودم مي                 

 پرسم آواتار كجاست؟

 : مهدي هاشمي

 مانند بك شهروند عادي در حال گرفتن مدرك دكترا هستم

 چه كسي تايتانيك را غرق كرد؟          كاريكاتور

 

 

اثر سيروس نورسته و   ”  سنگسار ثريا م“ هاي  ضد ايراني  فيلم

اثر مشترك محمدرضا كـاظـمـي و فـريـد            ”  زنان در كفن“

نژاد، كه تصويري غير واقعي از ايران و اسالم نمـايـش    حائري

!”  سينما بـراي صـلـح       “ مي دهد، برنده جايزه اي تحت عنوان عدالت 

  .شدند

يك گروه از دانشجويان دختر غيرمسلمان به دعوت انجـمـن   

اسالمي مسلمانان دانشگاه آالباما در بيرمنگـام يـك روز را         

صرف يادگيري مباني اسالم كرده و با انـتـخـاب پـوشـش          

اسالمي و حجاب تالش كردند آگاهي و درك خود را از حس مسلمانان 

  .گذارند درك كنند  زماني كه حجاب بر سر مي

ساخته جديد مهران مديري بـه  ”  قهوه تلخ“ قسمتي 90سريال 

روانه آنـتـن    89تهيه كنندگي مجيد و حميد آقاگليان در سال 

  .صدا و سيما مي شود

داريوش شايگان از نويسنگان ضد انقالب و مشاور سابق  فرح 

پهلوي، عضو كد دار ساواك، مسئول دفتر رضا پـهـلـوي در        

اشرف پهلوي، همكار بنياد ”  ايران نامه“ آمريكا، سردبير نشريه 

مـعـروف   )  ره(آمريكايي وودرو ويلسون، كه به فحاشي عليه حضرت امام

است، در گفت وگويي با يك روز نامه اصالح طلب خبر داده كه آخريـن  

برايم جالب بـود  “ :  كتابش از وزارت ارشاد مجوز گرفته است و مي گويد

 ”كه وزارت ارشاد به اين كتاب مجوز داد

پال اسپراكمن؛ استاد دانشگاه راتجرز آمريكا و مترجم كـه در    

را در دست ترجمه دارد، در سفري بـه    ”  دا“ حال حاضر، كتاب 

 .كند سيده زهرا حسيني ديدار مي” دا“ايران با راوي كتاب 

استاد غالمحسين اميرخاني، هنرمند خوشـنـويـس و عضـو         

پيوسته فرهنگستان هنر، از طرف اين فرهنگستان به عـنـوان   

 .انتخاب شد 1388چهره برگزيده فرهنگستان هنر در سال 

در حالي كه اكثر آثار مشكوك و جهت دار در حـال مـجـوز        

گيري از وزارت ارشاد است اما هيچ حمايتي از سوي مسئوالن 

سازي ابتكار يك مبتكر ايرانـي بـراي      براي اجرايي و فرهنگ

 .ترك سيگار با استفاده از آيات قرآن كريم، نشده است

دكتر ناصر صدقي پژوهشگر تاريـخ در خصـوص سـريـال           

ناصرالدين شاه، شاه ظالم و مستبد :  گفت” هاي مشروطه سال“

و وطن فروشي بود، اما در اين سريال از او يك آدم مقـتـدري   

هاي مـردم كـنـار       در حالي كه مظفرالدين شاه كه با خواسته.  اند ساخته

هـاي     آمد او را ضعيف و عليل و بي عرضه نشان دادند؛ نوع گفتمان مي

پادشاهان در اين سريال ذهنيت منفي ايجاد مي كنـد و اهـانـت بـه           

دهـد كـه تـهـيـه             فرهنگ و ادبيات آذربايجان است و اين نشان مي

كنندگان اين سريال آشنا به فرهنگ آذربايجان نيستند و از زبان تركـي  

 .بعضا همان چند كلمه را مي فهمند

به زودي بـا  ” به كجا چنين شتابان“ابوالقاسم طالبي كارگردان 

ساخت يك فيلم درباره ماجراهاي پس از انتخابـات ريـاسـت      

 .گردد جمهوري به سينما برمي

كه اين روزها به عـلـت اقـدام        ”  به رنگ ارغوان“ كننده  تهيه

زير سوال رفته ”  ريگي“ ضربتي وزارت اطالعات در دستگيري 

كيا بنا به سكوت دارد و    اين روزها ابراهيم حاتمي:  است گفت

شـان را بشـكـنـنـد، ايشـان                خواهند سكوت بايد ديد ايشان كي مي

هايشان را خواهند زد و شايد امروز ترجيـح دادنـد بـا سـكـوت             حرف

 .روزهايشان را سپري كنند

جواد شمقدري معاون امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشـاد      

گفتگو مي كرد، از پـرداخـت   ”  روز از نو“ اسالمي كه در برنامه 

وام هاي ميليوني به هديه تهراني كه در فضاي وب با عكـس  

هاي عريان مشهور است و با آقاي مشايي ديدار و گفتگو داشته اسـت،  

 .حمايت كرد

بعد از گذشت پنج سال از آغاز تدويـن هـمـزمـان سـريـال           

داوود ميرباقري، تدوين اولـيـه ايـن سـريـال            ”  مختارنامه“ 

 .تلويزيوني در نيمه دوم بهمن ماه به پايان رسيد

 سكانس آخر

 طلع البدر علينا 
 14ربيع االول سال       12پيامبر در مسير يثرب در روز دوشنبه           

مردم مدينه  .، وارد شد  فرسخي مدينه  2ابتدا به دهكده قبا در  ،بعثت

كه پيغمبر بزرگوار خود را نديده بودند، وقتى شنيدند آن حضرت به        

سوى يثرب حركت كرده به اشتياق ديدار پيغمبر خود هر روز صبح            

نشستند و    ها بيرون آمده و تا نزديكيهاى ظهر به انتظار مى            از خانه 

روزى كه حضرت   .گشتند  شدند به خانه خود باز مى       چون مايوس مى  

كه ”  قبا“    شد نزديكيهاى ظهر بود و مردم       ”  قباء“وارد  )ص(رسول

ها رفتند اما يكى از يهوديان كه هنوز در           مايوس شده بودند به خانه    

نگريست ناگهان چشمش به      جاى بلندى نشسته و سمت مكه را مى       

چند نفر افتاد كه از راه رسيدند و در زير درختى آرميدند، حدس                

زد كه افراد تازه وارد پيغمبر اسالم و همراهان او باشند از ين رو                  

قبا آن كسى كه روزها به انتظارش بوديد وارد             اى فرزندان :  فرياد زد 

مردم كه اين صدا را شنيدند دسته دسته بيرون ريختند و به               !شد

طرف همان جيى كه پيغمبر خدا وارد شده بود هجوم آوردند و                

ياران غار، اصرار داشتند كه سريعتر      .را به خانه بردند   )ص(رسول خدا 

در انتظار  )  ص(محله قبا را ترك كنند اما گويا رسول گرامي اسالم           

گروهي است كه نمي خواهد بدون آنها وارد مدينه شود و مي                  

منتظر على هستم و تا او نيايد به شهر نخواهم رفت و چون              :  فرمود

نه به همين زودى     :  فرمود!  كشد  آمدن على طول مى    :  ابوبكر گفت 

سه روز گذشته و هنوز عده اي اصرار دارند كه زودتر از             .خواهد آمد 

قبا بروند؛ انتظار رسول پايان يافته و اميرالمومنين همراه با سه                

عليهم (فاطمه يعني فاطمه بنت اسد، فاطمه كلثوم و فاطمه زهرا             

تا جايي  )  ع(وارد محله قبا مي شوند؛ پاهاي مجروح علي         )  السالم

قلب پيامبر را به درد مي آورد كه رسول گرامي اسالم با آب دهان                

به پيشنهاد عمار ياسر شالوده        .  را چرب مي كند     )  ع(پاي علي 

مسجدي را براي اهالي قبا بنيان گذارد و بدين صورت در اسالم                

عمار ياسر نخستين      .مسجد قبا ساخته شد    به نام      اولين مسجد 

كسي بود كه در اسالم مسجدي بنا كرد، چراكه بناي مسجد قبا به              

اي ساختمان آن مسجد را گردآوري مي       ه  پيشنهاد او بود و او سنگ     

 ”بني النجار “روز جمعه همان هفته پيامبر با موكبي از طايفه             .كرد

مكه تا قباء را دوازده روز طى             روانه مدينه شدند و فاصل           

نخستن نماز جمعه را در       .پيامبر روز جمعه روانه مدينه شد      .كردند

چون مركب پيامبر از ثنيه       .به جا آورد    ”لم بن عوف  سابني  “قبيله  

سرازير شد غريو شادي      -استدر ابتداي مدينه    نام محلي     -الوداع

 :كه مدينه را فرا گرفت

 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

 وجب الشكر علينا ما دعا هللا داع

 ايها المبعوث فينا جئت باالمر المطاع

هاي كلي برنامه     كي از سياست  

حمايت صريح  ”  نود”تلويزيوني

از كادر فني تيم ملي فوتبال        

است، ”  افشين قطبي “ايران به رهبري    

كه براي رسيدن   ”  پور  عادل فردوسي “

به اين سمت از هيچ      ”  افشين قطبي “

تالشي دريغ نكرد، در طول مدت           

مربيگري وي در كادر فني تيم ملي          

هرگز عرصه را براي وي محدود نكرد        

و با به وجود آوردن فضايي امن خيال         

وي را از هر جهت راحت كرد تا وي با          

 .اي از اين جهت رو به رو نباشد دغدغه

در ”  افشين قطبي “هرگز در طول مدت فعاليت      ”  پور  عادل فردوسي “

كادر فني تيم ملي تالش نكرد وي را به دليل نقاط ضعف بسيارش               

بدترين رفتار  ”  فردوسي پور ”،”  قطبي“به چالش بكشد اما بر خالف        

سرمربيان ”  امير قلعه نويي  ”و”  علي دايي ”،”محمد مايلي كهن  “را با   

داشت تا اين   ”  نود“سابق تيم ملي فوتبال ايران در برنامه تلويزيوني          

برمال شود كه تهيه     ”  نود“  واقعيت براي مخاطب برنامه ورزشي         

كننده اين برنامه تنها به دنبال بزرگ نمايي عملكرد سرمربي تيم              

افشين “اي كه هرگز شامل مربيان پيش از            ملي ايران است؛ نكته    

 .نشد” قطبي

توانست به خوبي به سوژه         در شبي كه مي    ”  عادل فردوسي پور   “

در امر داللي بپردازد و اين مساله را به طور            ”  پيت بيوتر “  فعاليت  

اي توجه نكرد چرا كه     كامل بررسي كند به هيچ وجه به چنين مساله

يقين داشت اگر به طور شفاف به اين مساله بپردازد براي مخاطب              

جناب ”  فردوسي پور “شود كه دوست صميمي       اين واقعيت روشن مي   

در كمال ناباوري اقدام به استخدام فردي دالل به عنوان             ”  قطبي“

دستيار اول كرده و نيمكت تيم ملي را در اختيار يك ايجنت فرنگي              

 .قرار داده است

تهيه كننده نود در برنامه شب گذشته خود ترجيح داد به مسائل كم         

اي   اهميت در برنامه خود به شكل مفصل بپردازد اما به چنين مساله           

توجه نكند تا مشخص شود خط فكري اين برنامه در قبال سرمربي             

حال يك سوال    .  امريكايي تيم ملي به چه شكلي است           –ايراني  

آيد كه اگر اين اتفاق در زمان            اساسي در اين بين به وجود مي         

داد بازهم    روي مي ”  قلعه نويي “و يا   ”  مايلي كهن “،  ”دايي“مربيگري  

 كرد؟ به اين شكل عمل مي” عادل“

سراغ دارين ترديدي   ”  عادل فردوسي پور  “اي كه از رفتار       با پيشينه 

نداريم كه اگر اين اتفاق در زمان مربيگري يكي از سه مربي سابق               

داد با      تيم ملي روي مي       

پرداختن سريالي به اين سوژه     

كرد تفكر خود را به       تالش مي 

خورد مخاطب دهد و نشان دهد كه        

مربيان داخلي كفايت الزم براي          

فعاليت در تيم ملي را ندارند اما حاال    

كه دوست آقاي تهيه كننده روي         

نيمكت تيم ملي قرار گرفته زياد          

 .نبايد به چنين مسائلي پرداخت

افكارعمومي هنوز فراموش نكرده كه     

چگونه با   ”  عادل فردوسي پور     “

قبل از آغاز    ”  محمد مايلي كهن   “

محمد “فعاليتش در تيم ملي فوتبال برخورد كرد، او به قدري با                

وگو كرد كه حتي دوستان         اي گفت   به شكل زننده   ”  مايلي كهن 

هاي گروهي به نقد عملكرد وي پرداختند تا او           اش در رسانه    صميمي

مايلي “هاي خود مجبور شد از         پس از چند ماه در يكي از برنامه         

به خاطر رفتارش عذرخواهي كند، هنوز كسي فراموش نكرده          ”  كهن

هاي آسيا    هاي جام ملت    كه وي چگونه پس از حذف ايران از رقابت         

تاخت و از وي به   ” نويي امير قلعه“مالزي آن هم در ضربات پنالتي به 

است   دليل اين اتفاق به شدت انتقاد كرد،بي ترديد كسي از ياد نبرده           

رفتار ”  علي دايي ”  چگونه با ”  نود“  كه تهيه كننده و مجري برنامه        

كرد و از او انتقاد كرد؛ هيچ يك از اين اتفاقات از ذهن مخاطبان                  

كند   شود همانطور كه كسي فراموش نمي         پاك نمي ”  نود“  برنامه  

اي با سرمربي ناكام فعلي تيم ملي         با چه شيوه  ”  عادل فردوسي پور  “

 .جهاني برخورد كرد هاي مقدماتي جام در پايان رقابت

افشين “با  ”  فردوسي پور “ابهامات زيادي در خصوص نوع رفتار           

رسد اين ابهامات تنها با تغيير          وجود دارد، كه به نظر مي       ”  قطبي

رفتار تهيه كننده اين برنامه در مواجه با مسائل تيم ملي از ذهن                 

بدون ترديد براي مخاطبان ورزشي پرداختن       .شود  مخاطب پاك مي  

اي نظير حضور يك دالل روي نيمكت تيم ملي به مراتب                به سوژه 

تر سوار شدن بازيكنان تيم استقالل اهواز در يك وانت بار                  مهم

به دليل آن كه تالش دارد به        ”  پور  عادل فردوسي “اما  !  سواري است 

نوعي ناتواني مديريت در ورزش كشور را به تصوير بكشد حاضر است    

هر هفته تعدادي عكس را به عنوان ديدگاه غالب مخاطبانش به                

برانگيز حوزه فوتبال      تصوير بكشد اما به مسائل كليدي و بحث            

 .نپردازد

توان براي دومين بار به اين گفته استناد كرد كه              بر اين اساس مي   

 .نيست” عادل”،”عادل“

 عادل نبود“ فردوسي پور “شبي كه 


