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قرار شد من در مورد ازدواج حضرت امير

بنويسم رفتـم  )  س( و حضرت صديقه)  ع(

به سر دبير گفتم سالهاست از ساده و بي 

آاليش بودن ازدواج اين دو بزرگوار مـي    

نويسيم ولي الكي و كليشه اي انگار فقط 

برگه سياه كرديم كسي كه گوش نميده، 

شما اجـازه    !  نمونش خودم و خودت يه مشت عزب اقلي بدرد نخور

 .بده به جاي اينكه چيزي بنويسيم بريم يه گلي سر خودمون بگيريم

گفت مي فهمم چي ميگي هفته اي يه بار تـو در و ديـوار نـري            

به جاي اينكه بـراي  ! نميشه، حكماً دست تو يكي رو هم اسالم بسته

چيزي جور كني تا چند روز   1من صغري كبري بچيني بهتره بري 

 ...ديگه برسون بچه ها سرشون شلوغه

گفتم بتركي حداقل بگو چي بنويسم گفت نمي دونم خودت فـكـر     

كن مثالً برو يه نمونه موفق امروزيشو پيدا كن معرفي كن، گمـونـم   

ايـنـكـه چـه جــوري         

زندگيشون مشتي شده 

 .بد نباشه بدونيم

با خودم گـفـتـم آدم        

حسابي كه پيدا نميشه 

بذار بريم سـراغ ايـن       

كتابـا يـه چـنـد تـا            

سخـنـرانـي اخـالقـي        

برداريم هر چقدر هـم    

كه انتزاعي شد بزنـيـم   

. بره كلك كارو بكنـيـم  

طبقه دوم قفسـه دوم    

رضا اميرخاني ”  من او“ 

رو ديدم يـاد حـديـث      

افتادم و علي فتاح و عشقش با آبشار طاليـي  ”  ... من عشق فعف ثم“

! موهاش و درويش مصطفي و نصيحت هاي بجاش و يا علي مـددي 

 ...تا نخوني نمي فهمي چي ميگم... بيخيال

از رو اين قفسه كه رد شدم ياد حاج محمود افتادم كه چنـد وقـت     

محمد جعفر غفراني صحبت ”  هنر همسرشناسي“ قبل برام از كتاب 

گفتم ايول ايده خوبيه بذار برم سراغ خود حاجي بـاهـاش     . مي كرد

قرار بذارم حتماًميتونه كمكم كنه و زن و زندگي اون دقيقاً هـمـون   

 ...چيزيه كه مي خوام

، مجـلـس جشـن      ) س( و حضرت زهرا)  ع(شام ازدواج حضرت امير(

 )خواهرزاده حاجي

جشن تو يه باغچه نقلي تو لواسون بود پيش خودم گفتم چقدر بده 

يـه  !  نمي تونم بگم اآلن ميريم عروسي اينا اعصاب خوردي”  نه“ من 

يه مشت آدم   .  مشت آدم جمع ميشن انقدر افه و اوفه ميان كه نگو

كه به صرف كالس گذاشتن در حالي سلف سرويس چيندن كه بعد 

دقيقه تا ته سم و پاچه اون بره روي ميز رو هم بـه     1افتتاحش تو 

بريز و بپاشاي مزخرف براي دو گل نو شكفته و صـد  .  نيش ميكشن

حكماً همه كراوات زدن، موها فشنه،آستينا دكمه سر !  البته ترشيده

دست داره و طبق معمول اركستر و اميدوارم شنگولي منگولـي تـو     

كار نباشه حالم بهم ميخوره بعد هم با كمال وقاحت بايد بشنويم كه 

ميگن سنت پيغمبره و هر كي ازدواج كنه نصـف ديـنـش رو از            

شيطون حفظ كرده بعد موندم كدوم شيطون اون كه با اين اوصـاف  

مثل هميـشـه   !  تا دسته تو عروسيه اونوقت قراره كجاشو حفظ كنن

يكي ميره گل بياره، گالب بياره، گالبي بياره و ميميره و ميكشه كه 

 .تكراري و نفساني و مزخرف! يه بله بگه

گفتم گور باباش، زنگ زدم حاجي هر چي تو سرم بـود بـي پـرده        

براش گفتم و عذر خواهي كردم كه حاضر نيستـم اونـجـا بـرم و           

خواستم قرارو منتفي كنم كه گفت معلومه هنوز حاجيتو نشناختي 

. خوش مرام يعني ما اين جور جاهايي ميريم كه شما فكرشو ميكني

پاشو بيا اگه اپسيلوني از اينا ديدي به جون خودم دو تايـي بـاهـم      

 .برميگرديم

حرف آقا محمود برام حجت بود لذا گازشو گرفتم و راهي شدم يـه    

ربع سكه تو ماشين داشتم يه دسته گل هم تو راه خريدمو رفتم تـو  

رسيدم سركوچه اي كه باغچه توش بـود    .  فكر كه چيا ازش بپرسم

ريسه هاي برق رو كه ديدم فهميدم درست اومدم زنگ زدم حاجي، 

بنده خدا چند دقيقه بعد اومد پاي ماشين و بعد احـوالـپـرسـي و         

 .روبوسي با هم رفتيم تو

تا شد يه مشت آدم ساده و بي غل  4وقتي مجلس رو ديدم چشمام 

و غش نشسته بودن پشت ميزا و يكي اون باال دف ميزد و در مـدح  

بعد پدر عروس و پـدر  .  موال ميخوند اينا هم اين پائين دست ميزدن

داماد رفتن پشت ميكروفون و يه مقدار صحبت كردن و يكـيـشـون    

بعد تبريك و اين تعارفات گفت بنا به نظر خود عروس خانوم و آقـا    

داماد بنا بر اين شد كه ما به همين يك مجلس اكتفا كنيـم و بـه       

و بعد هم )  ع(جاش بچه ها نائب الزياره هممون برن پابوس امام رضا

اين دو بزرگوار دوست دارن كه از همين . سفر حج عمره... برن انشاءا

ابتدا الهي الهي برن جلو و البته اينا همش توصـيـه آقـا مسـعـود         

داماد گل بنده است كه عروس خانم هـم  )  خواهرزاده حاج محمود( 

 ...كه دختر باباش يعني بنده باشن پذيرفتن

تموم شد همـه كـه     12صحبتهاشون ادامه داشت و مجلس حوالي 

رفتن حاجي گفت بيا با هم بريم پيش اين دو تا جيگرم رو بـهـت       

يه سفره با خنچه خيلي ساده و قيمت پائين بسته بودن .  نشون بدم

... و دوتايي داشتن با هم اختالط ميكردن كه حـاجـي گـفـت يـاا         

مسعود گفت به به خان دايي قـدم رنـجـه      . صاحبخونه اجازه هست

فرموديد اتفاقاً بحث ما راجع به شما و توصيه هاتون بود كه انصـافـاً   

باعث سربلندي امشـب  

 .ما شد

حاجي ما رو بهم معرفي 

كرد و من هم تبـريـك   

گفتم و هومنجا گفـتـم   

به چه بهانه اي توفـيـق   

شد كه امشب مهـمـون   

اين دو زوج بـاشـم و         

. كارم گيره آقا محمـوده 

حاجي گفت اگه بچه ها 

خسته نباشن همين جا 

و همين اآلن من آمـاده  

ام تا تو بپرسي و مـن      

برات بگم آنچه كه مـي  

 .خواي بشنوي

بعد كمي گپ و گفت و خنده قرار اين شد كه خود آقامحمود شروع 

كنه من هرجا سؤال داشتم بپرسم و بنا بر اين شد كه از صفر ازدواج 

 .بگه

اول از همه بايد به سراغ چرايي ازدواج رفت چون :  آقا محمود گفت

بسته به پاسخي كه به اين سؤال داده مي شود تمامي جهت گيري 

همسر آدمي قـرار    .  ها و مواضع فرد در آينده از آن نشأت مي گيرد

است آينه در دسترسي باشد كه نه تنها استعدادها و توانمندي هاي 

نهفته در فرد و وضع موجود او را نمايان كند بلكه بايد بكوشد او را   

 .به وضع مطلوب نيز اميدوار و نزديك نمايد

و )  نه عشـق بـازي    ( ازدواج مناسب ترين عرصه تمرين عشق ورزي 

شكوفايي عواطف و هنرمندي ها و بالندگي انسان است و رشد همه 

. جانبه زوج و نشاط دنيويو سعادت اخروي آن ها را مهيا مي كـنـد    

لب حرف اين است كه بهترين نگاه به ازدواج اين است كه به آن به 

نگاه بشود آن هم رشد همه جانبه رشـد  ”  رشد“ مثابه بستري براي 

 .معنوي و مادي

چند نكته از مشخصه هايي هست كه بايد در ازدواج مورد توجه قرار 

ازدواج شما بايد زمينه نشاطي عميق   -1: بگيرد تا حتماً محقق شود

و انگيزشي پايدار براي شكوفايي شما در تمامي ابعاد علمي، كـاري،  

دستيابي به آرامش عميق روحي و رواني از ديـگـر     -2. عبادي باشد

اهداف ازدواج شما بايد باشد كما اينكه متأسفانه امروز مي بينيم كه 

فشار براي تأمين اسباب آسايش جايگزين مسئله اصـلـي يـعـنـي        

ازدواج بايد بتواند روابط زوج را    -3.آرامش در خانواده ها شده است

باالتر، وسيع تر، پايدارتر و باصفاتر از قبل با بستگـان و دوسـتـان        

خانوادگي دو طرف مهيا سازد كه باز هم متأسفانه غالباً سطح باال و 

غيرواقعي  توقعات امروزي موجب ايجاد كدورت ها و كينـه تـوزي     

 .هاي عميقي در ميان خانواده ها شده است

اما سعي دختر و پسر و خانواده هايشان بايد همواره اين باشـد كـه     

مشغوليت ذهني و قلبي تمامي آن ها بايد به نقش و وظائف حقيقي 

 .ازدواج را براي بندگي بهتر بخواهيد. آن ها يعني بندگي باشد

گفتم حاجي پيرمرديش نكن براي ماجوونا بگو با اين اوصافـي كـه     

شما گفتي ما يا بايد بريم از خود حوزه زن بگيريم يا قيد همه چـي  

موقعش كه بشه كلي ننه . بعد مگه فقط ما انتخاب ميكنيم! رو بزنيم

 .بابا پيدا ميشه برامون

حاج محمود گفت انتخاب همسر شايسته، همسو و هـم مـقـصـد         

تكليف و امتحان اصلي هر زن و مرد مسلمان است كه بايد عاقالنه و 

آگاهانه انجام بدهند و در رأس اينمأموريت مهم بايد خود فرد باشد 

 .البته مشورت هم به نفع اوخواهد بود

بدانيد بـا آن كـه       :  نكات مهم قبل از شناسايي همسر اين است كه

همه مردم روح، ذهن، تن و قلبي شبيه به هم دارند اما هيچ فـردي  

با ديگري همسان نيست و هر فرد، منحصر به فرد اسـت و بـايـد        

خصوصيات و ويژگي هاي زن و مرد را از راه قرآن، احاديث و كتـب  

بايد تصوير روشني از مواضع اعتقادي، مالي، سياسي . معتبر شناخت

بدانيد تا سر خود را نشـنـاسـيـد در           .  و اجتماعي او داشته باشيد

شناسايي هم سر خود و در برقراري روابطي تفاهم آميز، پويا و پايـا،  

 .قطعاً موفق نمي شويد و اين همان نكته اصلي و مهم است

شماي جوان بايد از منطقي بودن، صداقت، اخالق و ديگر واژه هاي 

مهم زندگي تصويري روشن و قابل طرح و بيان داشته باشي تـا در    

لذا اگر بخواهم جمع .  تشخيص آن ها در طرف مقابلت اشتباه نكني

روشـن    -2”  خـود “ داشتن تلقي روشن و شفاف از       -1: بندي كنم

تلقـي روشـن از         -3”  خالق“ بودن مواضع و شفافيت رابطه زوج با 

احكـام و اصـول       “ شناخت صحيح از   -4”  همسر“و نقش ” ازدواج“

روشن و شفاف بودن نحـوه ارتـبـاط بـا           -5”  همسرداري و ازدواج

روشن بودن مـواضـع زوج دربـاره            -6والدين، بستگان و دوستان 

. شفاف بودن ميزان وابستگي زوج به اشياء و وسائل خانه -7” فرزند“

از موارد فوق چون فرصت نيست براتون فقط يه مثال مي زنم زوج   

هاي زيادي بودند و هستند كه توجه نداشتند به اين موارد و بعد از 

دعـوا  ...  ازدواج مثالً به سبب رباطه باز همسرشون با فالن فاميل يـا 

يا مثالً رازداري به عـنـوان يـكـي از اصـول              .  كردن و جدا شدن

همسرداري را مورد توجه قرار نمي دادند و هر چه در زندگيشان رخ 

مي داد براي ديگران تعريف مي كردند و اين خود بسـتـري بـراي      

 .دخالت اطرافيان و آغاز غيبت، كينه توزي، نيش، كنايه و اهانت شد

گفتم بابا حاجي خيلي جزئي وارد ميشي حاال اول زندگي كي بچـه  

مي خواد؟ راجع به قابلمه مابلمه هم بخوايم بپرسيم كه ديگه كسي 

 گيرمون نمي ياد؟

زندگيه و نـبـايـد    ”  اساس“ حاجي گفت اينارو مي گم كه بدوني اينا 

انساني را فـداي      ”  شرافت“ آدم عاقل .  زندگيتون بشه” اثاث“فداي 

ظاهري نمي كند و شما بايد اين ها را بداني تـا فـردا       ”  تشريفات“ 

پسر خوب .  بعضي از اين ها مالك شود و برخي از فرع به اصل نيايد

 .تالش خردمندانه تو، معمار سرنوشتت خواهد بود

لب اين قسمت از حرف هاي بنده اين مي شود بگرديد كسي را پيدا 

داشته باشيد كه اين باالترين تفاهـم  ”  تفاهم سياسي“ كنيد كه با او 

باز هم بازتر اگر بخـواهـم   .  هم باشيد”  هم كفو“ است يا بهتر بگويم 

بگويم آن دسته از مواضع اعتقادي فرد كه مواضع سياسي، اجتماعي 

او را تحت تأثير قرار مي دهـد  

و برايش مهم هستنـد را بـه       

عنوان مهـمـتـريـن مـعـيـار          

شناسايي او بدانيدو بـراسـاس   

واكاوي آن انتخاب كـنـيـد و      

 .تصميم بگيريد

حاجي خيلي داري آسمون و   

انگار تو اين .  كلي حرف ميزني

جامعه نيستي؟ اآلن مشـكـل     

اينه كه يا تحصيالت نداري؟ يا 

داري پائين تره؟ يا مـاشـيـن      

نداري؟ يا خونـه نـداري؟ يـا        

سربازي نرفتي؟ يا شغل ثابـت  

نداري؟ يا خونه بـابـات ايـنـا       

اينا حـجـي     ...  پائين شهره؟ يا

. دمار جووناي مردم رو درآورده

آرزوهاي پدر و مادرا براي مـا    

ما اكثـراً  .  دمارمون رو درآورده

قــربــانــي آرزوهــاي پــدر و        

مادرامون يا جبر مادي گرايانه 

 .زمونه شديم

بچه جون اينايي كه تو داري ميگي كه منم مـي    :  آقا محمود گفت

بينم هميشه بوده و متأسفانه اين فرهنگ كاذبيه كه مدت هـاسـت   

... سايه انداخته روي كليه امورات البته بگم شغل، درآمد، سربازي و 

براي همه هست و همين كه تكليف جوون مشخص باشه راجع بـه    

اينا بايد گفته بشه كه باز هم تمام اين ها ويژگي هاي فردي ازدواج 

است و اگر صرفاً به شكل و نماي خانه و اين چيزها بها بدهـي كـه     

هيچ وقت تمام نمي شود و مي شود درد امروز جامعـه مـا جـوان        

سنش باال مي رود به انواع افسردگي، لغزش، بي تابي، انحراف مبتلي 

 .مي شود

اما !  يا از اون طرفش به سبب عجله اي كه داره با كله ميره تو ديگ

اين ها همه بهانه است و نشأت ميگيرد از اينكه دختر يا پسر منطق، 

مباني، باورهاي اصولي و مواضع ثابت خودش را نشناسد يا واقـعـي   

هم كالن مسئله را ببينيد هـم  .  وزن هر اصل را بايد بدانيد.  نشناسد

آن وقت بدانيد كه با منطق خود مي توانـيـد هـمـه را         .  خردش را

سرجايشان بنشانيد و هر كار و مشكلي هم كه پيش بيايد شـمـا را     

 .  عقب نمي تواند بزند

 چرا پس نسل ما با نسل قديم مشكل دارد؟

جوان امروز مي گويد اول من بايـد  :  گفت

ببينم والدين مي گويند اول مـا بـايـد          

ببينيم، بنابراين هر دو طرف،نگاه را اصل 

مي دانند و اختالفشان فقط در نـوبـت       

روش منطقي به نظر من اين .  ديدن است

. كردند)ع(كاري كه حضرت امير: است كه

بر اساس عقل، فطرت، تعاليم شرعي، مشورت و مطالعه بايد اصلـي  

ترين مباني سياسي و اعتقادي خود را بشناسيد و آن را به والدين و 

افراد تأثيرگذار در اطراف خود كه براي انجام اين امر به آن ها نيـاز  

داريد نيز بشناسانيد و بعد از توافق حاصله پرسش هايي كه از درون 

اين موارد براي شما تهيه مي شود و سنجشي براي بررسي مـالك    

هاي شما در اختيارتان قرار مي دهد را مطرح كنيد و تحقـيـقـات    

خود را اينگونه از طريق خانواده پيش ببريد البته براساس شاخـص  

اگر توافق نسبي با مبادله . هايي كه بر سر آن ها به توافق رسيده ايد

 !پاسخ ها حاصل شد شيريني ما يادتون نره

 چند مالك هم براي دختر و پسر خوب برامون ميگيد؟

در رابطه با دختران غالب مادران به امور جزئي مثل جذابيت چشم، 

ابرو، مژه، دهان، اندازه بيني، تركيب صورت، زيبايي صـدا و ايـن         

چيزها توجه مي كنند در حالي كه پسران، غالباً رفتار و خصوصيات 

. بيروني و متانت كلي رفتار دختر را بيشتر مالك قرار مـي دهـنـد     

پسران شهري،موضع درسي و اجتماعي و همكالس و هـم رشـتـه      

بودن و حضور در يك تشكل و نوع شغل دختر را هم مهم مي دانند 

و متأسفانـه بـه     .  او قرار مي گيرند رفتار پسرانهو گاه تحت تأثير 

نشاط طبيعي و پاكي دختر و نظر منفي او درباره زن و مـواضـع         

كمتر توجه مي كنند خيلي از مادران پدر دختر  اعتقادي و سياسي

هم عالوه بر ظاهر به سطح رشته تحصيلي و شغل دختر و وضع پدر 

او و تشخصي كه در جلسات زنانه و در ميان بستگان بتواند عـامـل   

 .تفاخر شود، بسيار اهميت مي دهند

دختراني كه منحرف شده اند يا دختراني كه تازه منحرف شده اند و 

روابط پنهاني و مخفي با نامحرمان دارند و براي زنانگي خود ارزشي 

قائل نيستند و آن دسته از زنان خبيث جزء گروه هايي هستند كه 

به هيچ عنوان براي ازدواج مساعد نيستند و تنها دختر خوب است 

كه خود پاسدار ريحانه بودن خود باشد و نه آندسته كه بـا تـوهـم      

آزادي به ظهور تن خاكي خود بيشتر از حضور بهشتي قلب لطيف و 

روحاني خود اهميت مي دهند چرا كه اين افـراد در آيـنـده از            

شوهرداريشان هـم لـذتـي      

 .برده نمي شود

اما در رابطه با پسران غالـب  

مادران، پدران و خـواهـران،   

مدرك تحصيلي و نوع شغل 

و محل كار پسر و موقعيـت  

پدرش و امـكـانـات او و            

ــواده اش را مــالك         خــان

صالحيت پسر مي داننـد و    

. به نظر دختر توجهي ندارند

در حالي كه دختران، نحـوه  

كالم و ظاهـر بـرخـورد و        

مدرك و موقعيـت پسـر و       

اينكه فردي داراي جربزه و   

تكيه گاهي محكم باشـد را    

مالك صالحيتش مي دانند 

و متأسفانه به ميـزان اراده،    

اميد، سطح علمي و معرفتي 

و اشتغال او نـيـز تـوجـه           

در .  چنداني نمـي كـنـنـد      

بسياري از خانواده ها بلوغ، عقالنيت، وظيفه شناسي، ايمان، پاكي، 

تعلق به مادر، مواضع ديني، سياسي، اراده پسـر در درس، كـار،         

عبادت و داشتن مرجع، وطن دوستي، شوق نماز، نحوه گـذرانـدن     

 . اوقات فراغت، مقدار خواب پسر مورد توجه قرار نمي گيرد

غالباً تعلق او به سيگار، آدامس، موسيقي، سگ، فيـلـم، مـجـالت،       

رمان، سينما، ارتباط با نامحرم هميشه به فراموشي سپرده مي شود 

يا روش تحقيقش را نمي دانند و اين ها تماماً مواردي اسـت كـه       

دختر آنان در آينده بر سر تمامي آن ها با همسرش دچار مشـكـل   

 .مي شود

در رابطه با ازدواج دختران توصيه اي دارنـد  )  ع( امام حسن مجتبي

كه با فرد باتقوا كه خود را از انحراف حفظ مي كند وصلت صـورت  

پذيرد چرا كه اگر دختر را دوست بدارد او را احترام ميكند و اگر از 

 . او عصباني شود به او ستم نمي كند

. گفتم حاجي حرف خيلي زياده و خبرنامه هم مثل هميشه جا نداره

 اگر خوششون اومد ميگم ادامشو براي هفته هاي بعد بريم خوبه؟

اگر شد و قبول كردند قصه خواستگاري خـودمـو   :  آقا محمود گفت

براتون ميگم اين عروس و دوماد هم خستن لذا منم موافقم بـاشـه     

 !براي يه روز ديگه

 پاي درس آقا محمود به مناسبت هفته ازدواج

 تقديم به تمامي زخمي ها و كشتگان راه ازدواج



 شكايت جهاد دانشگاهي از 

 ”خبرنامه دانشجويان ايران“
جهاد دانشگاهي به دليـل رويـكـرد      :  خبرنامه دانشجويان ايران

از برخي عملكردهاي نادرست  “ خبرنامه دانشجويان ايران“انتقادي 

و همچنين افشاي ارتباط برخي از مسئولين اين نهاد با گروه ها و   

احزاب سياسي و استفاده از جايگاه معنوي و امـكـانـات جـهـاد            

دانشگاهي به نفع يك كانديداي خاص رنگي، در انتخابات گذشته از 

 .اين سايت دانشجويي شكايت كرد

به دليل شكايت  ”خبرنامه دانشجويان ايران“بر اين اساس نماينده 

جهاد دانشگاهي در دادسراي جرايم اينترنتي حضور يـافـتـه و از        

 .مطالب منتشر شده بر روي اين پايگاه اينترنتي دفاع كرده است

اين گزارش مي افزايد در حالي كه خبرهاي مـنـتـشـر شـده در            

خبرگزاري ها و رسانه ها حكايت از خداحافظي طيبي رئيس حـال  

حاضر جهاد دانشگاهي از كرسي رياست دارد، به نظر مي رسد كـه  

وي به دنبال انتقام گيري از افشاكنندگان اتفـاقـات رخ داده در         

 . مجموعه جهاد دانشگاهي بر آمده است

 ...!به قربان قد رعنايت 
 !وطن فروش رنگي

ظاهرا ما آنقدر نفوذي در بيـن  

اين سبزي ها داريم كه هر روز 

به اخبار ناب و نـامـه هـاي          

محرمانه سردسته هاي آنـهـا     

دسترسي پيدا مي كنيـم كـه     

اخيرا نيـز بـه     !  حدو مرز نداره

گـفـتـن اسـم       ( م .نامه آقاي م

به اوباما دست يافته ايم كه از باب اينكه برخالف بعضي هـا  !) نياريد

 .عين نامه را منتشر مي كنيم! دانستن را حق مردم نمي دانيم

 انا هللا و انا اليه راجعون

 از ايران به رئيس نازنين كشور دوست و مهربون آمريكا

 !اميدوارم روزگار بر مراد بچرخد

اوباماي عزيز الزم به توضيح است كه ماموريت هاي داده شـده از      

جانب آن بزرگوار مو به مو در حال انجام است ولـي يـك سـري          

 .مشكالت سرراهمان وجود دارد كه خدمتتان معروض مي داريم

ما در ماموريت محوله خود با مشكل بزرگي روبرو شده ايم ، چـون    

در ايران واژه اي عجيب و نا شناخته براي من و شـمـا بـه نـام             

وجود دارد كه مانع اصلي وطن فروشي ما به خدمتتان مي  ”غيرت“

 .گردد

جاي مصرف آن دقيق مـطـلـع    هنوز از چند و چـون و      

دستيابي به ريشه اين ماجرا نيـسـتـيـم و جـهـت           

از    63توجه به نا كارآمدي استدعا داريم بـا  

 .برايمان كمك بگيريدعمو مـوسـاد   

ايراني ها رسم عجيب ديگري كه 

دارند اين است كه متاسفـانـه   

مي پندارند غافل از اينكـه  هنوز شما را شيطان بزرگ 

عنايت شما در عراق و   اين همـه لـطـف و        

در يـمـن در     افغانستان و اخيـرا  

ناديده گرفته و حــق بشــريــت را      

 .كودك كشي تان را به ديد مثبت نمي نگرند

هنوز روي اين پروژه كار مي كنيم تا ايراني ها بفهمند كه اگر شمـا  

كودكان و زنان را نكشيد فردا زمين با چه مشكالتي از قبيل نـبـود   

 .مسكن و جا و مكان مواجه خواهد شد

خالصه اينكه ما خط امامي ها را دركنار خود بدان و براي نجات ما 

از دست ديكتاتور دروغگو احمدي نژاد دستورات روشن تر ارسـال    

چرا كه با توجه به لو رفتن ارتباط رابطمان با جناب سوروس ! بفرما 

 .بزرگوار شديدا در تنگنا هستيم

 بيشمارها در شعار نويسي روي 

 !درب توالت هاي دانشگاه 

افراد وابسته به جنبش آنارشي گراي :  خبرنامه دانشجويان ايران

مهندس موسوي در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در حالي بر روي 

ديوارها و تخته هاي كالس ها شعار نويسي مي كنند كه مسئوليـن  

حراست دانشگاه نيز هيچ گونه برخورد قاطعي را متوجه اين افـراد    

 .نمي كنند

در هفته هاي گذشته افراد موسوم به موج غير مردمـي سـبـز در        

دانشگاه آزاد واحد تهران مركز به صورت كامالً محسوسي بـر روي    

ديوارها و تخته كالس هاي درس شعارهايي برعليه مقامات عالـيـه   

 .نظام و مقدسات اسالمي نوشته اند

آبان ماه تعدادي از دانشجويان دانشگـاه آزاد     25عصر روز دوشنبه 

واحد تهران مركز، به صورت كامالً اتفاقي دانشجويي را در حـال        

نوشتن شعار مشاهده كرده و وي را به حراست دانشگاه تحويل مـي  

دهند، جالب آن است كه دانشجويان تحويل دهنده فـرد خـاطـي      

دقيقه بعد فرد مورد نظر را مشاهده مي كنـنـد كـه در         20حدود 

دانشگاه بدون هر مشكلي و بدون برخورد حراست دانشگاه در حـال  

 .قدم زدن و تمسخر دانشجويان و جوسازي مي باشد

البته پس از پيگري دانشجويان مشخص مي شود  كـه حـراسـت        

دانشگاه آزاد فقط به گرفتن تعهد از اين دانشجو اكتفا كرده است و 

هيچ گونه اقدامي جهت گرفتن هزينه خسارت وارده از دانشـجـوي   

 .مذبور  انجام نداده است

گرچه حراست دانشگاه آزاد به قل چماق هاي مديريت دانشگاه آزاد 

معروف هستند و در ايام انتخابات رفت و آمدها و حضور ممتد آنهـا  

در ستاد هاي مهندس موسوي ديده شده است اما تسامح و سـهـل   

انگاري اين حراست در قبال تخريب اموال متعلق به دانشجويان كه 

 .عمدتا به ايجاد جو ملتهب در دانشگاه مي انجامد قابل تأمل است

قابل ذكر است سيستم دانشگاه آزاد به گونه اي است كه خسارتهاي 

حداقلي چون شكسته شدن يك پيپت آزمايشگاه را از دانشجـويـان   

 .دريافت مي كند

به نظر مي رسد افراد شعار نويس تحت نظر و فرماندهي فردي بـه    

كه دانشجوي ميهمان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز از  ”ح.ه.م“نام 

دانشگاه آزاد واحد قزوين مي باشد و ارتباط تنگاتنگي با سران سبز 

 .در دانشگاه دارد 

البته مشخص نيست افراد موسوم به موج سبز كـه در بـنـر هـا             

را تكرار مي كنند چرا از ”  شعار ما بي شماريم“ وتبليغات خود دائما 

شعار نويسي ها كه منجر به تخريب اموال عمومي دانشگاه ها مـي    

 .شود و هدفي جز يار گيري ندارد استفاده مي كنند

قابل ذكر است شعار نويسي پول نويسي  و نيز پاشيدن رنگ سبز بر 

در و ديوار از جمله راهكارهايي است كه سران اصالح طلب به پياده 

جالب آنكه شعار نويسان كـه بـه       . نظام هاي خود دستور مي دهند

كمبود در و ديوار نيز مبتال شده اند از درب توالت هاي عمومـي و    

 .نيز بدنه سطل هاي زباله نيز براي شعر نويسي استفاده مي كنند

با وجود اينكه اكثر پزشكان اقتصادي به بيماري اقتصاد ايران اذعان  

داشته و علت آن را هدر رفتن منابع بر اثر توزيع نا مناسب يارانه ها     

دانسته اند اما همچنان اختالف دولت و مجلس در نحوه عالج اين             

 .بيماري ادامه دارد

اليحه هدفمند كردن يارانه ها، اين  13در پي اختالف ناشي از ماده 

موضوع دوشنبه هفته گذشته طي جلسه اي با حضور محمود                

و نمايندگان دولت و چند تن از نمايندگان مجلس              احمدي نژاد 

 .مورد بحث و بررسي قرار گرفت

مصوبه مجلس درباره هدفمند كردن يارانه ها،           13براساس ماده   

دولت مكلف است همه منابع حاصل از اجراي اين قانون را به                  

داري كل    ها نزد خزانه      حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه         

واريز كند و صد درصد وجوه واريزي، در قالب قوانين بودجه ساليانه    

اما دولت از مجلس مي خواهد صندوق                    .اختصاص يابد  

هدفمندسازي يارانه ها را با دو شرط        

نخست صندوق را هيئت . تشكيل شود

يا (جمهور    امنايي به رياست رئيس     

و مركب از وزير امور      )  معاون اول وي  

اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تأمين        

ريزي و      اجتماعي و معاون برنامه        

جمهور اداره      نظارت راهبردي رئيس  

ديگر اينكه اين صندوق              .كند

شخصيت حقوقي مستقل و استقالل      

اداري و مالي داشته باشد و وجوه           

حاصل از اجراي اين قانون را اخذ كند 

و به مصارف مقرر در اين قانون              

اين در حالي است كه مجلس     .برساند

به دليل آنچه     با اين پيشنهاد دولت    

كه عدم امكان نظارت بر نحوه هزينه        

درآمد حاصل از اصالح قيمت             

حاملهاي انرژي عنوان شده، مخالفت      

 .كرده است

دولتمردان معتدند اهميت اين مصوبه     

و آثار آن، براي مردم و كشور بسيار باال است و فشار اصلي كار نيز                 

گرچه مجلس در فرايند تصميم گيري و        .  بر دوش قوه مجريه است    

نظارت دخيل است و زحمت كشيده و بايد ناظر بر صحت اجراي               

هاي   كار باشد، ولي تقنين و نظارت كجا و اجراي قانون با پيچيدگي     

عرصه عمل، كجا؟ بر همين مبنا احمدي نژاد در اين جلسه از                  

نمايندگان خواست تا مثل فوتبال عمل كنند و دست كاپيتان را باز      

گذارند تا تيم خود را آرايش دهد و هدايت كند و از او تنها نتيجه را  

اي  رئيس جمهور همچنين تاكيد داشته كه هيچ وزارتخانه. بخواهند

تواند اين ماموريت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار                    نمي

مثال تنها براي اصالح مستمر اطالعات جمع         .  مستقلي نياز است  

 .آوري شده، در هر شهرستان محتاج تاسيس يك دفتر هستيم

از طرفي نمايندگان مجلسي كه در اين جلسه حضور داشتند؛                

هاي قانوني، تامين اين        استدالل كردند كه به دليل محدوديت        

از جمله تاسيس صندوق    .  ها در شكل صندوق، نشدني است  خواسته

عالوه بر آن در اين مرحله به دليل   . با قانون اساسي در تعارض است

در مجلس هر تغييري خالف قانون آيين نامه             13تصويب ماده    

شد،   داخلي است و حتي اگر تاسيس صندوق تصويب هم مي               

نمايندگان مجلس مي توانستند براي لغو، اصالح، و يا ملغي االثر              

 .كردن موقت يا دائمي قانوني اقدام كنند

در پي اين كشمكش ها و عدم توافق بين دو قوه مقرر شد كه از                   

. دولت و كميسيون ويژه چند نفري بنشينند و به يك راه حل برسند

” سازمان هدفمند كردن يارانه ها    “پس از چند ساعت بحث، ايجاد        

ماده الحاقي به دولت اجازه مي      .  در قالب ماده الحاقي پيشنهاد شد     

دهد ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سازماني به نام              

ها با استفاده از امكانات و نيروهاي           سازمان هدفمند سازي يارانه    

موجود دولت، جهت اجراي اين قانون تاسيس نموده و وجوه حاصل     

شود عينا پس از وصول       از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي     

بطور مستمر برداشت نموده و در اختيار سازمان مزبور جهت اجراي    

اهداف اين قانون و تكاليف مندرج در        

 .آن قرار دهد تا برابر آن هزينه نمايد

توكلي نيز پس از گزارشي كه از اين           

جلسه به نمايندگان ارايه داد؛              

اين دولت فقط شخص ساده        :  گفت

زيست و كم توقعي از نظر مواهب            

. زندگي مانند آقاي احمدي نژاد نيست     

متاسفانه در دولت از باالترين سطوح تا  

پايين ترين مراتب افراد ناسالمي           

هستند كه ميل شديدي براي كسب        

منافع مادي از كيسه عمومي براي          

 .مقاصد شخصي يا سياسي دارند          

صندوق مزبور با اين ساز      :  توكلي گفت 

و كار و سرمايه نجومي جمع شده در          

آن، بهترين جا براي سوء استفاده اين        

مگر رئيس جمهور    .  افراد پليد است   

تواند يك تنه كشور را با اين همه            مي

مشكالت اداره كند و بر صندوقي كه به 

اندازه يك سوم تا نصف بودجه عمومي       

مگر هم اكنون . اين نشدني است. كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد

ها بلند است و      چند سال نيست كه داد رئيس جمهور از فساد بانك         

 كاري هم صورت نگرفته است؟ 

سازمان هدفمند  (پيشنهاد اخير    :  نماينده تهران همچنين گفت     

كميته دولت و چند عضو كميسيون ويژه نيز اوال           )  كردن يارانه ها  

تامين كننده نظر دولت نيست؛ زيرا هر سازماني طبق قانون مديريت 

خدمات كشوري يا وزارتخانه است، يا موسسه دولتي يا شركت               

دخل و خرج سه تاي اول بايد       . دولتي يا موسسه عمومي غير دولتي

در بودجه ساالنه بيايد كه دولت خواهان آن نيست و چهارمي يعني      

بايد بيش از   )  شكل پيشنهادي دولت  (موسسه عمومي غير دولتي      

اش از منابع غير دولتي تامين شود كه در اين جا  نصف بودجه ساالنه

عالوه بر اين، پيشنهاد به كميسيون ويژه در        .  معنا و نشدني است بي

اين مرحله با قانون آيين نامه داخلي مجلس معارض است و ارجاع             

كار از طرف رئيس به كميسيون نيز در اين مرحله، با آيين نامه                 

 .ناسازگار است

 سازمان يا صندوق

 هدفمند كردن يارانه ها  

 اگر ملت كسي را انتخاب نكرد،

 نبايد اصل انتخابات را زير سئوال برد 
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و رهبر فقيد انقالب در سخنرانـي  

، با انتقاد از برخي رفتارهاي 1359راهگشايي بمناسبت آغاز سال نو 

شكست خوردگان در انتخابات مجلس اول، توصيه هايي را خطـاب  

 . به اين افراد كردند

خطاب به برخي از شكست خوردگان انتخابـات مـجـلـس       ) ره( امام

بـه مـجـرد ايـنـكـه مـلت كسـي را انـتـخـاب         :  ، فرمودند58سال

نـكـرد، نـبـايـد يـكـدفـعـه قـلم هـا را بـردارنـد و علـيـه اصـــل       

انتخابات چيز بنويسند، اگر شكايتى دارند، شكايت شان را رسيدگى 

مى كنند، هياهو درست كردن جز اينكه راه خيانتكارها را باز مـي    

 . كند چيز ديگرى نيست

 برخي افراد جنبش سبز : حامي ميرحسين

 گرا ملحدند و بعضي همجنس

همايش بررسي جامعـه شـنـاخـتـي        : خبرنامه دانشجويان ايران

با حضور حسن مقدسي، محمد امين )  سبزها و دين ( تحوالت اخير 

قانعي راد، عمادالدين باقي، عباس كاظمي، محمد جواد كـاشـي، و     

سارا شريعتي از اعضاي انجمن جامعه شناختي ايران در تـاالر ابـن     

خلدون دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران از سـوي انـجـمـن         

 .اسالمي دانشجويان اين دانشكده برگزار شد

آغاز ”  زايش دين سبز“ همايش با سخنراني حسن محدثي با موضوع 

وي با بيان اينكه جنبش سبز موجب شور زندگي در افراد مـي  .  شد

جنبش به افراد حس قدرت و خـالقـيـت مـي دهـد،          :  شود، گفت

افسردگي را از بين مي برد و انقالبيون برجسته ما در ترور ها از بين 

رفتند و نيروهايي آمدند و قدرت سياسي را گرفتند و شروع كردنـد  

به اعمال كنترل و حذف گروه هاي مغاير و دين جديدي تـبـلـيـغ       

 .كردند، قانون را عوض كردند

انقالب قطاري بود كـه  :  اين عضو انجمن جامعه شناسي تصريح كرد

همه سوار آن بودند آرام آرام مسافران اين قطار را پياده كـردنـد و     

دين كنترل شكل گرفت و شريعت را به دستگاهي به نگهباني آدم   

جنبش سبز شروع كرد به ساختن چيز جـديـدي     . ها تبديل كردند

ديني كه غير دينـدار هـا را       . كه من نام آن را دين سبز مي گذارم 

حذف نمي كند و اين دين واال تر از تفكر خاتمي بود كه مي گفـت  

 .دين سبز بيش از تفكر خاتمي بود. تحمل مخالف

جنبش سبز جنبشي كامال ديني است اما برخي افراد جنبش سبـز  

بخشـي از افـراد جـنـبـش            .  اين بخشي از واقعيت است.  ملحدند

كساني كه در جنبش سبز شركت كردند روزه . همجنس گرا هستند

خوردند، كارهايي كردند كه مغاير با نگاه ديني بـود و آن غـيـر            

 .دينداران بخشي از جامعه ما هستند كه قابل حذف نيست


