
 !بازگشت شاه شكست؟
 دانشجوي مكانيك -بيگي محمد علي

اما .  بهمن باعث سرخوردگي و از هم گسيختن جريان سبز شد      22راهپيمايي  گويند مي
  هاي اين جريان    توقف سبز شد و چه چيزي اليه    در يك تحليل جامع چه عواملي باعث

 هاي اصالحات   سبز چه خواهد شد و براي چهره         ي جريان   آينده)  ؟(را از هم گسيخت   

سياست را خواهند يافت و در         چه فرصت ديگري هست و آيا امكان بازي در زمين           
 ... خواهند داشت يا نظام حضوري دوباره

ي مشخصي    مهره  سبز، شاه   گويد جريان   سبز چه بود؟ نظري هست كه مي        محور اتحاد 
سبز سخن بگويند؛ از      ي  ديدند كه از حنجره     همه خود را محق مي      زمان،  نداشت و هم  

كديور و از      كل گروهك باصطالح آزادي بگيريد تا محسن            ابراهيم يزدي، دبير   
نظر   چه اين .  سروش تا گوگوش و گنجي و رضا پهلوي         ميرحسين موسوي تا كروبي، از    

 ...سبز را در نظر بگيريم نفي دين و نظام و را بپذيريم و چه نه؛ اگر مدعاي سخنگويان

با اين اوصاف از     .نژاد  است و اگر به بافت سبز نگاه كنيم؛ نه به احمدي            محور اتحاد بوده  
سبز   هركس به طريقي و به دليلي به جريان          .  نبود  نظر بنده محور اتحاد مشخص     

هاي   عملياتي هر گروه، بستگي به ريشه         بود؛ و آشكار است كه راهكارهاي         پيوسته
اش با    كسي كه دشمني    و نوع مخالفت دارد و باز بديهي است كه مخالفت              اختالف

 نظام است با عملكرد كسي كه صرفا با شخص رئيس                ظاهرِ اداري و بوروكراتيك    

مخالفت نيز با دشمني كسي كه از اساس          گونه  جمهور مشكل دارد متفاوت است و اين      
 .دين و اسالم و مقدسات است توفير دارد مخالف

به درون سبزها     ي اختالفات   ادامه پيدا نكرد و چطور شد كه دامنه            چرا اعتراضات 
 از ياد رفت؟ كشيده شد و رزم ِمشترك سبزها

دارد و به همين      كه عمليات اعتراض آميز ريشه در سطح مخالفت           جاست  پاسخ اين 
در هدف، زمان     اما بروز اختالف . شود ايجاد اتحاد نمي سبب، اشتراك در مخالفت سبب

 مشكلش با وجه اقتصادي نظام است ولي كليت             المثل كسي كه     في.  خواهد  مي

خياباني موافق نيست و خواستار اصالح        جمهوري اسالمي را پذيرفته است؛ با درگيري      
و محاربه با اصل نطام       اين يك سطح مخالفت و اعتراض است      .  ست  جزوي  ساختارهاي

گرچه در ابتداي    .دنبال دارد   سطح ديگري از اعتراض را به        و مخالفت با اساس دين     
با گذشت    بودن مشتركند اما هنگامي كه اين مخالفت        اعتراض، همه در نفسِ معترض    

و   شود، چگونگي مخالفت    ي عمل وارد مي   و در عرصه كند زمان وجوه خود را تبيين مي
 بندد و تخاصم درون جبهه      ميانه رخت برمي    شود، اتحاد كم كم از      ابعاد آن آشكار مي   

 .گشايد راه مي

كه با تشديد اختالفات      ست  سبز، چرا و در چه زماني بروز كرد؟ طبيعي       اما سرخوردگي
آغاز   بودن؛ سرخوردگي ]  تنها[=جمعي، و احساس فرد       و فروكش كردنِ هيجانِ     

بلكه   كند،  يِ جنبش نيست كه ظهور مي        بدنه  اين سرخوردگي تنها در ميانِ    .  شود  مي
هاي سبز اختالف بين خاتمي و         باالدستي  در ميان .  ها نيز هست    در ميان باالدستي  

ي مشترك    نيست با خاتمي بيانيه      كروبي حاضر .  كه نيازي به بازگويي ندارد       كروبي
مايل به ماندن درون نظام       داند؛ خاتمي   كه خود را سرپرست اصالحات مي       بدهد؛ چرا 

به خيابان اشتباه     كرده كه موسوي و دوستان در كشانيدن مردم          است و جديدا اعالم   
هم خاتمي    در سطح باصطالح تئوريك   .  شان باشند   اشتباهات  اند و بايد پاسخگوي     كرده

 ولي گنجي و سروش كه خود را اتاق فكر سبز             كند  بر بافت ديني جامعه تاكيد مي      

ست كه موسوي همچنان بر خط        اين در حالي    اند و   دانند، منكر وحي و امام زمان       مي
در .  ست  حفظ قانون اساسي    كند و مدعي    و خون شهداي انقالب تاكيد مي       (!؟(امام

حجاريان در   .كند  هم اختالفات به صورت ديگري ظهور مي          ها  ها و مصاحبه    اعتراف
اما   كنند  عطريانفر در دادگاه، نطق ضدمخملي مي        تلويزيون حاضر شده و ابطحي و      

باين ترتيب گذشته از بروز       .  نيستند  زاده حاضر به صحبت و مصاحبه         نبوي و تاج   
رنگ و قابل     باالدستي سبز هم كم     هاي  ي ، اختالف نظر ميان مهره       در بدنه   اختالفات

عاملِ تشديد سرخوردگي در      هاي باالدستي؛   كشيدن مهره   و اتفاقا عقب    اغماض نبود 
 .نيز شد  بدنه

و پذيرش تلويحي     ي هفدهم   گرد موسوي در بيانيه     حجاريان؛ عقب   گرد تاكتيكي   عقب
را شايد بتوان     گرد محمدرضا تاجيك  كروبي و نهايتا عقب دولت؛ پذيرش دولت از سوي

 .ي اول جنبش دانست دسته ترين عوامل سرخوردگي مهم

مطالعات و    ي سيد محمد خاتمي و رئيس مركز            خواهرزاده  محمد رضا تاجيك   
متفكر   جمهوريِ دو دولت اصالحات؛ به عنوان مغز        هاي استراتژيك نهاد رياست     بررسي

براي ميرحسين و جريان سبز تاليف كرده          جنبش سبز؛ كسي كه از او و جزواتي كه         
شد، معاونت آموزشي وزارت اطالعات و        ها منتشر   بارها خبرهايي در جرايد و سايت       بود

ي راهپيمايي    و در آستانه    علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي بعد از چندماه           استاد
طلبان را توهم     در سيما حضور يافت و اساس استراتژي اصالح         ماه  بيست و دوم بهمن   

بيش   بستگان به خاتمي و موسوي و اصالحات        سبز و دل    خواند؛ به ترديد ميان سران    
 طلبي و ايرادات عملكرد سران اصالحات       اصالح  نقد تاجيك بر جريان   .  از پيش دامن زد   

و   طلبان را نسبت به مسير سبز       ي اصالح   نخبه  ي پسا انتخاباتي، قشر باصطالح      در پروژه 
 آينده را بيش از پيش مبهم و سران سبز را             اميد كرد و تصوير   -ي آن تقريبا نا     آينده

 .بيش از پيش متوهم و مردد نشان داد

” كنيد؟  گرد مي   عقب  چرا“و عقب نشيني سران داخل نشين، با فرياد           طرح اين سخنان  
هاي   ديدند اليه   كه مي   اپوزيسيون بريده از كشور   .  از كشور همراه شد     اپوزيسيون خارج 

گرد و حفظ     نفي عقب   ست؛ به جهت    در حال ريزش و از هم گسيختگي         جريان سبز 
و اعالم داشتند كه سخنان       به خط شكني پرداخته   (!)  نظير  يك همراهي كم    ، طي   بدنه

سبز را بايست از      هاي  ست و اصل خواسته     هايي حداقلي   صرفاً حرف   ميرحسين موسوي 
 4ادامه در صفحه      .نشينان شنيد زبان خارج
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عبدالمالك ريگي تحولي امنيتي    دستگيري    :مفتي سعودي
  .دشو بزرگ براي ايران محسوب مي و امتيازي

از بازداشـت     قبـل ):  عضو حزب مـشاركت   (سعيد شريعتي  
كردم و به اصالحات معتقد     مي  مقلد آقا بودم و از آقا تقليد

 .كنم اي تقليد مي از آيت اهللا خامنه بودم اكنون

 ِ◌◌ِ همكـاران فمينيـست     حامي كروبي و از    ”شادي صدر“
امور خارجه آمريكا   شيرين عبادي، برنده جايزه ويژه وزارت

  شد

نـسبت بـه سياسـت      )  وزير ارشاد دولت نهم (صفار هرندي 
 .هاي فرهنگي دولت نهم انتقاد كرد

كه به احتمال بازداشت شدنش     زماني”  عبد المالك ريگي“
 و بنا داشته كه از هواپيمـا بـيرون بـپرد و            شك كرده بود

اسـتخاره    خود كشي نمايد، استخاره گرفت با توجه به بد آمـدن      
 !از اين كار منصرف شد اش

منتـسب بـه    (و همـت      نشريات توقيف شده موج انديـشه    
  .و دانشگاهي است در حال توزيع استاني) رحيم مشايي

پرونـده فـائزه و مهـدي         ماه مطالبه دانـشجويان    8پس از 
  .ددادگستري تشكيل ش هاشمي رفسنجاني در

 بـه دليـل   )  نماينده مردم تهران در مجلـس  (حميد رسايي 

از شـكايت     آنچه از دست دادن مشاعر موسوي اعالم كـرد   
  .خود عليه وي منصرف شد

يك خودروي قديمي و بدون محافـظ      سيدحسن نصراهللا با
و به    براي جلسه با اسد و احمدي نژاد سفر كرده  به سوريه

 !رديابي كند همين خاطر، اسرائيل نتوانسته وي را

: خبرگزاري مهر از قول عبداهللا جعفر علي جاسـبي نوشـت   
هاروارد و دانشگاه آزاد شـبيه هـم ديگـر         وضعيت دانشگاه

  .است

خاتمي بشدت بـه رفتـار سياسـي او           كروبي در نامه اي به
متهم ”  رفتارهاي شيك “و خاتمي را به اتخاذ     اعتراض كرد

  .كرد

سابق آژانس بين المللي انـرژي    مديركل”  محمد البرادعي“
احتمالي رياسـت جمهـوري مـصر از سـوي             اتمي و نامزد

  .حسني مبارك به مرگ تهديد شد دستگاه امنيتي

منتشر شده درباره ميـانجيگري    اهللا مهدوي كني اخبار آيت
پس از انتخابات در رسانه هاي اصـالح      خود در رويدادهاي

  .را تكذيب كرد طلب

در شـب چهـار       از سران سبز اعالم كرد،”  محسن سازگارا“
برويد و ماشـين هـاي       شنبه سوري با شمع سبز به خيابان

  .پليس را آتش بزنيد

 خواسـتار )  عضو موثـر حـزب مـشاركت      (رجبعلي مرزوعي 

سـبز بـه      سپردن نقش ويژه در هدايت و راهبري جنبـش    
 .شد از اعضاي ملي مذهبي عزت اهللا سحابي

هر چه جلوتـر      :مجلس خبرگان رهبري    كميسيون تحقيق
مقـام    -  درايت و مديريت در حد اعـال در ايـشان       رويم  مى

  .شود متجلى مى -معظم رهبري

از   دانشگاه تهران در اقدامي تعجب برانگـيز   انجمن اسالمي
  .بهائيان حمايت كرد

اعـالم  )  يكي از سايت هاي اصـلي سـبزها     (سايت باالترين 
كـاري اش     كرد كه از توقيف اعتمـاد بـه دليـل محافظـه           

 . خشنود است

 فرزند كروبي از معترضان به رفتار هاي پدرش فيلم برداري

كـرده بودنـد بـا        كه در مقابل منزل وي در نياوران تجمع   
 . واكنش مردم روبه رو شد

  .است“ خطرناك “ وضعيت انساني در غزه: سازمان ملل

ســال جنــگ    8مهنــدس ســعيد قاســمي از فرمانــدهان        
امروز به جاي بـسط و       :  حسن خميني   تحميلي، خطاب به

آثـار و     بدنبال نـشر و گـسترش     )  ره(حضرت امام   گسترش حرم
 .باشيد) ره(تفكرات حضرت امام 

بـه دوربيـن      -وزير كشور   -عالقه زياد مصطفي محمد نجار
هاي تلويزيوني دردسرساز شد؛ مصاحبه ي بـي دليـل وي     
در مورد نحوه دستگيري ريگـي و اظهـارات اشـتباهش در ايـن           
خصوص موجب سواستفاده رسانه هاي خارجي از سـخنان وزيـر     

 .كشور شد

 پرده اول

بر ترديدهاي جناح چپ آن سال       ”  بهزاد نبوي “  75هفتم اسفند سال     
هاي كشور پايان داد و رسما اعالم كرد كه سازمان مجاهدين انقالب                

خرداد   2اسالمي در انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري كه در روز           
 .حمايت مي كنند” سيد محمد خاتمي“برگزار خواهد شد از  76

اين درحالي است كه درست يك ماه قبل از اين يعني در تاريخ هفتم                 
بهمن ماه، مجمع روحانيون مبارز به رياست موسوي خوئيني ها، خاتمي           
را كانديداي خود در انتخابات پيش رو معرفي كرده بود تا به قول                    

ميليوني   6الي    5با رايي     -كه درسال هاي بعد عنوان مي كرد      –خاتمي  
ولي ماجرا به روزها و شايد ماه       .  پايگاه اجتماعي حداقلي ساماندهي كند    

و ”  سيد محمد خاتمي  “،  ”موسوي خوئيني ها  “:  هاي دور بر مي گردد     
همراه با اعضاي مهم و تاثير گذار سازمان مجاهدين            ”  مهدي كروبي “

روز پس از انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسالمي در ديدار با         8تنها 
از وي دعوت مي كنند تا با كانديدتوري در               ”  ميرحسين موسوي “

جناح چپ كشور را از حذف كامل در عرصه               76خرداد    2انتخابات  
موج دعوت از ميرحسين موسوي تا آنجا          .  سياسي كشور نجات دهد    

پيش رفت كه شوراي هماهنگي گروه هاي موسوم به خط امام هم  در                
 .با موسوي از وي خواستند تا كانديدا شود) 75تير30(ديدار حضوري 

موسوي   75آبان    7ميرحسين از كانديدتوري با بيانيه روز           ”  طفره“
قطعي شد و جناح چپ كه انتخابات مجلس را هم از              ”  نه“تبديل به   

بود، دعوت از خاتمي    ”  خاتمي“دست داده بود به فكر فرو برد، نفر بعدي          
از احتمال   ”  سالم“آبان ماه روزنامه        24شروع شد تا اينكه روز          

جايگزين ”  خاتمي“كانديداتوري وزير سابق ارشاد داد و البته در نهايت           
 .شد” ميرحسين“

 

 پرده دوم

در افتتاحيه  ”  سيد محمد خاتمي   “  87بمهن ماه سال       20عصر روز    
سايت مجمع روحانيون مبارز و در سخناني كانديداتوري خود را در                

روز بعد يك سايت مهم        3.  انتخابات رياست جمهوري دهم اعالم كرد      
اصالح طلب كه به مهدي كروبي نزديك بود از اعالم كانديداتوري                  
ميرحسين موسوي خبر داد تا به همراه كروبي كه چند ماه قبل از اين                
خود را كانديداي دوره دهم انتخابات معرفي كرده بود سومين چهره ي             

 .اصالح طلبي باشد كه براي رقابت انتخاباتي اعالم آمادگي مي كند

موج اظهارات شخصيت هاي سياسي در روزهاي منهتي به اسفند سال             
همچنان رو به افزايش بود و عقالي اصالح طلب با اشاره به جمله ي         87

كانديداتوري ”  يا من مي آيم يا ميرحسين     “معروف خاتمي كه گفته بود      
خاتمي در  .  موسوي را دور از ذهن بدانند ولي ورق به يكباره برگشت             

تبليغات انتخاباتي گسترده اي را آغاز كرده بود كه نخست              87اسفند  
. سال سكوت در مجامع سياسي شركت كند          20بعد از     60وزير دهه   

يك روز پس از اعالم      “:  نوشته بودند   87بهمن    21خبرگزاري ها روز     
كانديداتوري خاتمي و اعالم اين نكته از سوي خاتمي كه ميرحسين               

برد و به علت همين موضوع نتوانسته به            موسوي در ترديد به سر مي      
آميز براي خاتمي      اي گاليه   بندي برسد، ميرحسين موسوي نامه        جمع

گفته مي شود موسوي خطاب به خاتمي مطلبي با اين              ”  .ارسال كرد 
مضمون نوشته بود كه چرا با وجود اينكه به شما احساس تكليف مي                
كنم اما قصد ندارم به اين زودي اعالم نامزدي كنم و تا ارديبهشت بايد               
منتظر ماند، در مورد من اينگونه صحبت كرديد و سريعا اعالم حضور               

 كرديد؟

و اين بار در اسفند       75سازمان مجاهدين انقالب بار ديگر مانند اسفند         
اعالم حمايت رسمي خود از خاتمي را اعالم كرد ولي با ادامه زمزمه               87

ها در خصوص حضور ميرحسين موسوي ترديدهاي جدي براي                  
كانديداي نهايي اصالح طلبان اوج گرفت به طوري كه هدايت آقايي               

ما يكبار اعالم كرديم اگر      :  عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران گفت       
توانيم هر روز كانديداي      كنيم و نمي    خاتمي بيايد از ايشان حمايت مي      

 .مورد حمايت خود را عوض كنيم

اسفند روي داد     20از سويي ديگر اتفاق عجيب جبهه اصالحات در روز           
خرداد   22در بيانيه اي رسمي براي انتخابات         ”  ميرحسين موسوي “و  

 5اعالم كانديداتوري كرد، اين خبر از رو عجيب بود كه موسوي در                88
دوره قلبي انتخابات هاي رياست جمهوري با وجود تمام فشارها كانديدا            
نشده بود ولي اين بار كه سيد محمد خاتمي بعد از چندين ماه بحث                 

 .تصميم به حضور در انتخابات گرفت، كانديدا شد

موج نگراني در جناح موسوم به دوم خرداد شدت گرفته بود و همگان                
” خاتمي“اين سوال را مطرح مي كردند كه ارتباط كانديداتوري همزمان           

يا من يا    “با توجه به اظهار رسمي خاتمي در مورد             ”  ميرحسين“و  
چيست؟ گفته مي شود خاتمي با اعالم كانديداتوري               ”  ميرحسين

ميرحسين به شدت تعجيب مي كند و با اعضاي مجاهدين و مشاركت              
شايد به همين دليل بود كه         .  جلسه اي اضطراري تشكيل مي دهد        

آيم   سخنگوي حزب كارگزاران درخصوص اين گفته خاتمي كه يا من مي    
خاتمي در  :  اند، اظهار داشت    يا ميرحسين، اما اكنون هر دو كانديدا شده       

 .آيم يا ميرحسين، عجله كرد زدن اين حرف كه يا من مي

هيئت اجرايي ستاد ملي جوانان حامي خاتمي شب اعالم كانديداتوري            
ميرحسين تشكيل جلسه داد و در پايان اين جلسه فوق العاده با صدور              

ستاد ملي جوانان حامي خاتمي همچنان با قوت به          :  اي اعالم كرد    بيانيه
كار خود ادامه داده و اعضاء ستاد انتظار دارند محمد خاتمي هم تا آخر               

با شايعه شدن احتمال انصراف خاتمي چهره هاي            .  در عرصه بماند   
اصالح طلب دست به كار شدند، به طور نمونه همسر محمدرضا خاتمي             

خاتمي مجبور به آمدن است و نمي تواند خودش تصميم              :  گفته بود 
بگيرد، بايد خرد جمعي اصالح طلبان تصميم بگيرد كه خاتمي باشد يا             

خبرهايي در خصوص ديدار خصوصي خاتمي و            .  گيري كند   كناره
ميرحسين منتشر شد ولي ترديدها پيرامون ماندن خاتمي و ميرحسين           
افزايش پيدا مي كرد تا آنجا كه برخي اظهارات گروه هاي اصالح طلب               

يك عضو حزب كارگزاران كه ارتباط نزديكي        :  بر اين ترديدها مي افزود    
با هاشمي رفسنجاني دارد گفته بود برخي دفاتر كارگزاران طرفدار                

 .موسوي و برخي طرفدار خاتمي هستند

بحث ها در باره ماندن يا نماندن خاتمي و ميرحسين شدت گرفته بود تا     
روزه خاتمي در عرصه       37روز پايان حضور       87اسفند    27اينكه روز   

رسمي انتخابات رياست جمهوري بود و در اين روز خاتمي رسما انصراف            
در جلسه اعالم انصراف خاتمي جوانان حامي وي به          .  خود را اعالم كرد   

شدت از اين تمصيم خاتمي گاليه كردند و به قول يك عضو موثر جناح              
 .اصالح طلب خاتمي تصور حضور ميرحسين هم نمي كرد

 

 پرده سوم

اين روزها اوضاع با سال هاي قبل خيلي تفاوت دارد، ميرحسين موسوي            
را باخت و      88انتخابات خرداد     87با جا گذاشتن خاتمي در اسفند         

برخي از اصالح طلبان حضور وي و اجبار خاتمي به كناره گيري را دليل        
برخي هم پا را فراتر گذاشته اند و موضع          .  اصلي اين شكست مي دانند    

ماه اخير موسوي را موجب حذف كامل اصالحات از عرصه              8گيرهاي  
در مجمع روحانيون مبارز كه مهمتربن تشكل       .  سياسي كشور مي دانند   

روحاني اصالح طلب است موسوي خوئيني ها و خاتمي با حركت فعلي             
آنها اعتقاد دارند ميرحسين اصالحات را در             .  ميرحسين مخالفند  

 .سراشيب سقوط قرار داده است و بايد جلوي وي گرفته شود

در روزهاي آغازين بهمن ماه خبر رسيد خاتمي در نامه اي به رهبر                  
انقالب از مواضع اخير ميرحسين اعالم برائت كرده است و اعالم كرده              
كه اكثريت جناح اصالح طلب راه موسوي را قبول ندارند، نشريات مهم             

لقب دادند و در مقابل      ”  ميانجيگري“اصالح طلب اين اقدام خاتمي را        
را به اين اقدام خاتمي اطالق        ”  توبه نامه “برخي نشريات اصولگرا نام      

خاتمي گفته است اساسا اشتباه موسوي تاكيد بر حل مسائل در            .  كردند
 .كف خيابات بوده و بايد قانون را قبول مي كرده است

بهمن قرار جلسه اي مهم ميان        22از سوي ديگر در روزهاي منتهي به        
خاتمي، ميرحسين و كروبي گذاشته مي شود كه با مخالفت كروبي با               
حضور خاتمي ، ميرحسين كروبي را بر خاتمي ترجيح مي دهد و جلسه             

اين اقدام تا آنجا پيش رفت كه نقشه        .  اي مشترك با وي برقرار مي كند      
ي مهم اصالح طلب ها براي بيانيه مشترك خاتمي، ميرحسين و كروبي            

اخبار موثق نشان مي دهد كه خاتمي طبق گفته          .نقش بر آب مي شود    
ي خود در جلسات خصوصي بر عدم همراهي با راه و منش فعلي                    

به ماجراي    88ميرحسين تاكيد دارد و شايد برخي اتفاق هاي اسفند            
 . برمي گردد 87و البته اسفند  75سال 

سايت ها و حاميان آقاي موسوي در حـالي از    : خبرنامه دانشجويان ايران
سردرگمي براي چهارشنبه سوري حرف مي زنند كه روز تولد واقعي وي  

 .را فراموش كرده اند
، حاميان موسوي كـه بـه      ”خبرنامه دانشجويان ايران”به گزارش خبرنگار

دروغ روز هفت مهر را روز تولد ميرحسين اعالم كرده بودند، هيچ برنامه   
 –اسفند  كه روز تولد واقعي مهنـدس موسـوي بـود             11اي براي  روز 

 .برگزار نكردند -حتي در فضاي مجازي
مهـر بـه ترتيـب تولـد          21و   14،  7گفتني است حاميان سبز روزهاي 

روز به    3موسوي و كروبي و خاتمي اعالم كرده بودند  و قرار بود در اين 
 .تجمع و اعتراض بپردازند

در پـي اظهـارات دكتـر       )  سايت هـاي اصـلي سـبزها     (باالترين و جرس 
تاجيك مشاور ارشد آقايان خاتمي و موسوي در گفت و گـوي ويـژه ي         

 .شبكه دوم سيما حمله به وي را دستور كار خود قرار دادند
دكتر محمدرضا تاجيـك بـه افـسردگي         ”:جرس و باالترين مدعي شدند  

شديد مبتال شده است، اعصابش به شدت بهـم ريختـه و تحـت جـدي           
 ”.ترين معالجات پزشكي قرار گرفته است

محمدرضا تاجيك در برنامه گفتگوي خبري شبكه دوم سيما با اشاره به    
ادامه روند اعتراضـات نـه     :  نقش مهم بيگانگان در حوادث اخير گفته بود

 . توجيه شرعي داشت، نه قانوني، نه عقلي نه مدني و نه مردمي

 تنهايي ميرحسين موسوي 

 اش  در روز تولد واقعي

رحيمي ! پرونده سازي بي نتيجه دكتر؟

 براي منتقدين دولت

) معاون اول رئيس جمهـور (رحيمي !  چند سايت خبري وابسته به دكتر؟
نماينده مردم تهـران در     (در اقدامي هماهنگ جانباز بودن الياس نادران  

اتهام وارده به الياس نادران ايـن اسـت كـه          .  را زير سوال بردند)  مجلس
بين تاريخ مجروحيت وي با زمان بستري شدن در بيمارسـتان ده روز         “

آنچـه بـه عنـوان      :نادران در پاسخ عنوان كرده اسـت      .  ”فاصله بوده است
تاريخ ورود به بيمارستان ذكر شده مربوط به بيمارستان آريـا در تهـران     
مي باشد كه پس از اقدامات اوليه در بيمارستاني در گرگان اتفاق افتـاده  

گفتني است نادران و چند نماينده ديگر مجلس از اواخـر تابـستان     .است
مستنداتي در رابطه با تقلبي بـودن مـدرك دكـتراي محمـد رضـا                88

 .رحيمي منتشر كرده اند

 حمله سايتهاي جرس و باالترين 

 به دكتر محمدرضا  تاجيك

اولين حضور هاشمي رفسنجاني در كنار محمود احمدي نـژاد در ديـدار       
كارگزاران نظام با رهبر انقالب توجه افكار عمومي و رسانه ها را بـه خـود     

پيش از اين فائزه هاشمي در مصاحبه با سـايـت روزآنـاليـن       . معطوف كرد
 .خواسته هاي پدرش  همان خواسته هاي سبزها است: مدعي شده بود

تناقض رفتار هاشمي رفسنجاني و اظهارات دخترش باعـث عصـبـانـيـت        
هاي حامي سبزها شد و طي دو روز گذشته حـمـالت فـراوانـي را          سايت

 .متوجه رييس مجمع تشخيص مصلحت كردند

البدل هيات تجديد نظر ربه تخلفات  زاده را به عنوان عضو علي جاسبي طي حكمي ملك
مشايي به عـنـوان      زاده از سوي  همچنين ملك.  هيئت علمي دانشگاه آزاد منصوب كرد

 . رئيس شوراي صيانت از حقوق شهروندي ايرانيان خارج از كشور منصوب شده است
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انجمن اسالمي دانشگاه تهران كه اواخر حيات غير قانوني خود را   
سپري مي كند، در اقدامي عجيب با نصب اسامي بازداشتي هـاي    

 .بهايي در تابلوي اعالنات خود خواستار آزادي اين افراد شده است

كه يكي از اساتيد دانشكده فني دانشگاه آزاد واحد تهران ”  ا“ آقاي 
به مسائل غيـر  “    2و  1تحليل سازه “ مركز است، به جاي تدريس 

مربوط، بحث در خصوص روابط بين المللي و نيز گاها تحقير مسئولين و 
 .شليعه پراكني در اين زمينه مي پردازد

بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي طي نامه ي سرگشاده بـه  
در .  رئيس قوه ي قضاييه خواستار محاكمه چند عضو فتنه شـدنـد  

امروز تفاوتي ميان موسوي، كروبي، فائزه و ”  : بخشي از ين نامه آمد است
گر ديگري كه در پيشگاه قانون در انـتـظـار     مهدي هاشمي با عنصر فتنه

باشد، نيست و مطالبه عمومي مردم اعمال شجاعت در  اجراي عدالت مي
 ”.برخورد با سران فتنه است

در روز دوشنبه هفته گذشته تجمعي توسط حاميان ميـرحسـيـن    
موسوي و مهدي كروبي براي حمايت از چند تن از دوستان خـود  
كه چند ماه پيش با چوب و چماق به بوفه نوساز دانشگاه اراك حـملـه     

اين تجمع كه باعث بـهـت تـعـداد زيـادي از               .كرده بودند انجام شد
دانشجويان دانشگاه اراك شده بود با آگاهي دانشجويان از علت تجـمـع،   

 .پايان يافت

مناظره ي ساختگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس بـيـن   
ابراهيم حسيني نسب و علي قنبري دو منتقد اقتصادي دولت كـه  
با هدف زير سئوال بردن دولت به صورت كلي در بحث اقتصـادي قـرار     

قابل توجه آنكه رئيـس فـعـلـي       . بود دراين دانشگاه برگزار شود، لغو شد
جهاد دانشگاهي طيبي با وجود تعريف ها و تمجيـدهـاي مـتـعـدد از          
احمدي نژاد اين ارگان را به محل تالطم حمله ها و هجمه هـاي غـيـر      

    .منصفانه عليه دولت تبديل كرده است

اي تـعـدادي از          عبداهللا جعفرعلي جاسبي، در احكام جـداگـانـه   
مسئولين دانشگاه آزاد اسالمي را در سمت خود ابقا و يا منـصـوب   

جعفرعلي جاسبي كه طي احكام جداگانه دست به نصب و ابقا زده،  .كرد
البدل هيات تجديـد نـظـر       زاده را به عنوان عضو علي محمدشريف ملك

رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضا هيئت علمي دانشگاه آزاد مـنـصـوب    
مشايي مسـئـول    زاده اخير طي حكمي از سوي اسفنديار رحيم ملك.كرد

جمهور به عنوان رئيس شوراي صيانت از حقوق شـهـرونـدي     دفتر رئيس
 .ايرانيان خارج از كشور منصوب شده است

اي ظهر  هاي فني و حرفه شماري از دانشجويان كارداني آموزشكده
چهارشنبه گذشته در اعتراض به حذف سهميه داوطـلـبـان آزاد        
كنكور كارداني به كارشناسي در مقابل مجلس شوراي اسالمي تـجـمـع    

 .كردند

زارع نژاد مشاور وزير بهداشت از عدم اجازه تشكيل كـالـسـهـاي       
آمادگي دستياري كه پيش از اين وزارت بهداشت به آنها اخـطـار     

وي در مورد تشكيل غير قانوني كالس هاي آمادگـي  .  داده بود، خبر داد
مدرس مذكور خود مسئول پاسخگويـي بـه سـئـواالت         :  دسياري گفت

 .داوطلبان در اين زمينه است

نژاد معاون پژوهشي و تحقيقات وزير علوم، تحـقـيـقـات و        مهدي
فناوري از باز نگري آئين نامه ارتقاي علمي دانشگاه ها در زميـنـه   

ها  اولويت بخشي، تبديل علم به ثروت و پرورش نيروهاي ارزشي دانشگاه
 . خبرداد

ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم با توجه بـه     دفتر برنامه 
ريزي دقيق در حوزه حيا، عـفـاف و      ضرورت اهتمام به مطالعه و برنامه 

پـردازي و     حهاي مرتبط با رويكرد ايده حجاب از مقاالت، پژوهشها و طر
راهكارهاي خالقانه فرهنگي و همچنين نظرسنجي، نگرش سنجـي    ارائه

 .كند و نيازسنجي، حمايت مي

اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقيقات وفـنـاوري     

فهرست اسامي دانشگاههاي غير معتبر خارج از كشـور را اعـالم       

همچنين براساس اعالم اداره كل دانش امور آموختگان چنـانـچـه    .  نمود

نام دانشگاه يا موسسه مورد نظر مـتـقـاضـي در فـهـرسـت اسـامـي                

دانشگاههاي معتبر يا غير معتبر اعالم شده در پايگاه اينترنتي اين اداره   

كل نباشد متقاضي مي تواند اعتبار دانشگاه مورد نظر خودرا از اداره كل 

 .امور دانش آموختگان وزارت علوم استعالم نمايد

معاون دانشگاه اراك با اشاره به خريد تجهيـزات آزمـايشـگـاهـي        

تحقيقاتي در اين دانشگاه، اذعان كرد دانشجويـان تـحـصـيـالت        

تكميلي دانشگاه عالوه بر استفاده از تجهيزات تحقيقاتي از كمك هزينه 

 .فرصت مطالعاتي برخوردار شدند

دانشگاه اصفهان در چند روز گذشته دچار تغييراتي در هـيـئـت      

محمد اسماعيل همداني گلشن سرپرست دانشگاه .  رئيسه خود شد

اصفهان، دكتر احمد زاده را كه پيش از ايـن مسـئـولـيـت آمـوزش               

الكترونيك را به عهده داشت به سمت معاون دانشـجـويـي و دكـتـر            

شريعتمداري را با سابقه فعاليتي در بخش تحصيالت تكميلي به عنـوان  

 .معاون آموزشي خود انتخاب كرد

 

معاونت آموزشي   :  خبرنامه دانشجويان ايران     
وزارت علوم تحقيقات و فناوري طي مصاحبه اي        

به بررسي  ”  خبرنگار خبرنامه دانشجويان ايران   “با  
علوم انساني و ضعف هاي موجود در آن پرداخته         

در اين گفت و گو نيز سؤاالتي در مورد            .  است
شرايط حاكم بر بورسيه دانشجويان و همچنين         
نوع نظارت بر موارد آموزشي دانشگاه آزاد نكاتي         
را بيان داشته اند كه خالصه ي اين گفتگو به             

 .شرح زير است

جناب آقاي دكتر نادري منش، يكي از           

موضوعات اصلي كه امروز ضرورت اجراي آن در دانشگاه بيش از           

گذشته است، پرداختن به حوزه ي علوم انساني و نيز اسالمي             

شدن دانشگاه هاست با توجه به مطالبات مقام معظم رهبري             

دهه از انقالب اسالمي مي گذرد و با           3اكنون كه بيش از     .  است

توجه به شكل گيري برخي موسسات در حوزه ي علوم انساني             

مانند موسسه سمت، دليل ضعف عملكرد در اين حوزه چيست؟           

 و شما چه طرحي را براي بهبود آن ارائه مي دهيد؟

در مورد بحث اسالمي شدن در دانشگاه ها صحبت ها و برداشت هاي                
مقام معظم رهبري هم كه اين موضوع را          .  مختلفي شكل گرفته است    

مطرح كردند بارها بيان كرده اند كه گر چه خوب هست در دانشگاه                 
مسجد باشد و شعاعر هم رعايت شود ولي منظور از اسالمي شدن                  

اسالمي شدن در درجه اول به اين معنا است كه          .  دانشگاه ها اين نيست   
نگاه حاكم بر دانشگاه ها بايد توحيد محور باشد و مي طلبد اين نگاه در               

 . استاد، دانشجو و كارمند دانشگاه نيز به وجود آيد
ما در زمان   :  در مورد كارهاي انجام شده در سي سال گذشته تأكيد كرد          

جنگ خيلي از دانشجويان را داريم كه در دفاع از آرمان ها رفتند و                   
شهيد شدند و اكنون نيز بسياري از دانشجويان را داريم كه در دانشگاه              

حتي بسياري از   .  از ارزش ها به خوبي دفاع كرده و آن را بسط مي دهند            
 .استادان ما هم  مدافع سفت و سخت هويت ايراني اسالمي هستند

اما اينكه آيا كارهاي انجام شده و اتفاق هاي افتاده در دانشگاه ها به                  
اندازه اي است كه در سطح مطالبات انقالب اسالمي، امام خميني و                

نه قطعا به آن اندازه نيست          :  مقام معظم رهبري بوده است گفت         
به .  همانطور كه در بخش هاي ديگر هم در به سطح مطلوب نرسيده ايم            

همين خاطر هست كه ما برنامه چشم انداز مي نويسيم و نقشه ي جامع              
 .علمي طراحي مي كنيم تا به آن اهداف برسيم

از نظر حركت در بعضي از رشته هاي علوم انساني ما كمبود هاي جدي               
سال پيش شوراي      12اگر توجه كنيم مي بينيم كه درحدود           .  داريم

اسالمي شدن شكل گرفته، كميته هاي ارتقاء علوم انساني شكل گرفته            
و مؤسسه سمت شكل گرفته لذا تمام كارهايي كه درحوزه علوم انساني             
در كل كشور انجام شده در حدود عملكرد اين چند مؤسسه شكل                  

 . گرفته است واين كافي نيست
اكنون جالب اينجاست كه دانشجوياني كه در رشته هاي علوم انساني              
تحصيل مي كنند، خودشان در مورد مناسب نبودن محتواي كتب                
درسي و فرآورده هاي آن به ما شكايت مي كنند كه اين نشان از رشد                 

 .موضوع است

يكي از مسائل مورد توجه دانشجويان تحصيالت تكميلي موضوع       

متأسفانه ساز و كار حاكم بر بورسيه بيشتر         .  بورسيه شدن است  

حالتي رابطه اي پيدا كرده است و بنابراين افراد متعهد و                 

متخصص كمتر و بعضي اوقات اصال نتوانسته اند از اين فرصت             

نگاه شما در اين زمينه چيست و با توجه به اينكه           .  استفاده كنند 

معاونت آموزشي يكي از اعضاي شوراي بورس است، چه راه حلي           

 را براي برون رفت از اين مشكل بيان مي كند؟
از ديد بنده كسي كه دلش براي اسالم بتپد و بندگي خدا را كند و نيز                  
ايران را دوست داشته باشد آدم متعهدي است و ما هم در اين حد مي                 

و ما هم بايد براي كسي هزينه كنيم كه او هم براي             .  توانيم چك بكنيم  
نظام و چارچوب قانون اساسي هزينه كند و هر كس كه اين شرايط را                
داشته باشد بنده به عنوان معاون آموزشي وظيفه خود مي دانم كه                 
شرايط را براي او مهيا كنم تا رشد كند حتي اگر آن شخص يك اقليت                

 .ديني هم باشد و اين اساس حركتي ما است
نفر آنها    140نفر را بورس كرديم كه حدود          500سال گذشته     4ما در   

هزار نفر بورس داده ند       20رفته اند در حالي كه در آن طرف به بيش از            
هزار نفر و نيز      20و من معتقدم كه از آن       .  و اين عدد قابل رقابت نيست     

 .نفر بايد كساني باشند كه متعهد اند  500
امروز در جهان اسالم ما داريم اسوه مي شويم و ما در سطح مديران بايد          
در اين زمينه دقت كنيم و در كنار آن هم بايد افرادي كه دو خصلت                  

با اين  .  تعهد و تخصص را دارا هستند در اين زمينه ورود پيدا كنند               
رويكرد آن آمار و ارقام در مورد بورس شده ها كه مثالش هم زده شد                  

لذا چرا غربي ها مي گويند من آدم         .  خود به خود تعديل پيدا مي كند       
خودم را از شرق ميخوام؟ براي اينكه اين ها اهل كارهاي خالف نيستند             
و براي من بهترين شهروند تلقي مي شوند بنابراين مي آيد و براي آنها               

 .سرمايه گذاري مي كند
لذا آدم هاي مؤمن چون بدور از خالف و كارهاي غير قانوني اند مورد                 
تأييد و انتخاب قرار مي گيرند و اگر كسي اين كار را نكند بايد در عقل                 

 . و مديريتش بايد شك كرد

در صد دانشجويان در دانشگاه آزاد و مؤسسات غير            50بيش از   

انتفاعي تحصيل مي كنند لذا بايد اين دانشگاه ها به لحاظ                

محتوايي و آموزشي بسيار قوي باشند كه بتوانند اين درصد             

ازدانشجويان را به خوبي پوشش        

اما به نظر مي رسد كه اينگونه       .  دهند

نيست و حتي بعضي اوقات دانشگاه       

آزاد مانند دانشگاه هاوايي عمل مي       

كند به گونه اي كه بدون برگزار شدن        

. كالس مدرك دكتري ارائه مي دهد      

كما اينكه برخي از نمايندگان مجلس      

نيز به همين منوال از دانشگاه آزاد         

مدرك دكتري گرفته اند و در قبال         

نظارت .  آن امتياز هاي سياسي را براي آن در نظر گرفته اند             

وزارت علوم و معاونت آموزشي بر اينگونه موارد به چه نحوي              

  است؟
در چند روز پيش شوراي برنامه ريزي دانشگاه آزاد بود و مسئولين                  
دانشگاه آزاد در اين زمينه شديدا از برنامه ها و كيفيت كارهاي خود                 
دفاع مي كردندو تأكيد داشتند كه در شرايط مساوي با دانشگاه هاي               
سراسري هم بيايند و ارزيابي كنيم كما اينكه ما يك كميته اي هم در                

اما ما معتقديم كه محل ارزيابي بايد دروني باشد و           .  اين مورد گذاشتيم  
ما در اين   .  ما نيز مشاوره مي دهيم براي بهبود و مچ گيري نمي كنيم             

جلسه يك كميته اي را متشكل از چند نفراز اعضاي دانشگاه آزاد و                  
معاونت آموزشي مصوب كرديم كه به ارزيابي مسائل آموزشي دانشگاه            

 .بپردازد
البته ما خيلي خوشحال مي شويم كه بخش خصوصي با توجه به                   
محدود بودن بودجه دولت به كمك ما بيايد چرا كه ما بر روي اهداف                 
مهم ديگري متمركز مي شويم اما اگر ما در هر مجموعه اي خالفي                  

برخورد هاي ما هم در ابتدا با           .  ببينيم حتما برخورد خواهيم كرد      
مشورت و ارشادي است و در ادامه به تبع برخوردهاي ديگر را انجام                 

 .خواهيم داد

كشور اكنون با توجه به چشم انداز بيست ساله نياز مبرمي به              

ساز و كار شما براي       .  رشته هاي كاربردي در دانشگاه دارد       

تشخيص رشته هاي مورد نياز كشور و حذف رشته هاي غير              

 ضروري چيست؟

اول اينكه نياز را چه چيز تعريف بكنيم؟ و          .  اين سؤال چند وجهي است    
دوم اينكه چگونه برنامه ريزي آموزشي عالي بكنيم؟  ما در آغاز دولت               
دهم برنامه خود را اعالم كرديم و سعي ما برنامه ريزي براساس آمايش              

يعني اينكه در هر استاني     .  سرزمين است و اين يعني همان نياز محوري       
ببينيم نياز،مزيت ها، چالش ها و فرصت ها در آن چيست و بر اساس                 

اما مشكل اساسي كمبود داده هاي ميداني و نياز         .  آن برنامه ريزي كنيم   
 .سنجي هاست
در كشور ما به دليل لشگر زياد جواني كه مي خواهد وارد            :  وي ادامه داد  

دانشگاه شود و بعضي اوقات به دليل اينكه خود درس خواندن براي                 
لذا .  دانشجو مهم است نه بازار كار اينها باعث شد كه رشته ها باز شوند              

اگر متقضي نباشد در داخل دانشگاه رشته اي را راه نمي دادند چه                  
اما وقتي دانشجو بخواهد    .  دانشگاه دولتي باشد و چه مؤسسات خصوصي      

و هزينه آن هم ارزان باشد قاعده بازار حكم مي كند كه اين كار انجام                 
ما به عنوان ستاد داريم سعي مي كنيم كه اينها را تا يك                  .داده شود 

اندازه اي كنترل كنيم و سرمايه و بودجه كشور را در راستاي اولويت و                
 .نياز ها هزينه كنيم

 . بخوانيدمتن كامل اين مصاحبه را در                                

 :خالصه گفت و گوي اختصاصي خبرنامه دانشجويان ايران با معاونت آموزشي وزير علوم

دانشجويان علوم انساني خودشان هم از محتواي كتب 

 درسي شكايت دارند

: خبرنامه دانشجويان ايران    

معاون پژوهشي دانشگاه      

صنعتي شريف در مورد        

بندي جديد دانشگاه        رتبه

هاي جهان بر اساس           

” خبرنامه دانشجويان ايران   “وبومتريك با خبرنگار     

گفت و گويي انجام داد و به برخي شبهات                   

 .دانشجويان پاسخ داد

بر ”  خبرنامه دانشجويان ايران  “به گزارش خبرنگار     

دانشگاه برتر از      10اساس اين رتبه بندي جديد         

هزار دانشگاه برتر جهان به طور كامل به             8ميان  

دانشگاههاي .  اياالت متحده آمريكا تعلق دارد          

موسسه تكنولوژي ماساچوست،      MITهاروارد،   

استنفورد، كاليفرنيا بركلي، كرنل، واشنگتن، مينه         

سوتا، جان هاپكينز، ميشيگان و ويسكونزين مديسن       

دانشگاه برتر رتبه بندي وبومتريك را تشكيل           10

 .داده اند

، دانشگاه علوم پزشكي     873در اين رتبه بندي دانشگاه تهران رتبه            

،  دانشگاه شهيد    1560، دانشگاه صنعتي شريف رتبه      1266تهران رتبه   

، دانشگاه  1968، دانشگاه علم و صنعت ايران رتبه          1962بهشتي رتبه   

 .دانشگاه را كسب كرده اند 2203صنعتي اميركبير رتبه 

دكتر روستا آزاد معاون پژوهشي دانشگاه شريف در مورد معيار هاي               

وبو متريك يعني آنچه كه از      :  رتبه بندي وبو متريك به خبرنگار ما گفت       

براي مثال يك موقع شما      .  يك دانشگاه شما مي توانيد در وب ببينيد         

در آن  .  مي خواهيد رتبه بندي دو نفر را در يك جلسه مطرح كنيد                

جلسه مي بينيد كه شخص اول چه حرف مي زند و چقدر حرف مي زند           

نهايتا آنچه كه شما رتبه بندي مي كنيد بر           .  و نفر دوم هم همينطور     

اساس اين است كه او چقدر حرف زده و صحت و سقم و كيفيت آن                   

 .حرف هم به چه اندازه است

اگر در اين جلسه كسي حرف نزند در بحث وبو             :  روستا آزاد ادامه داد   

حال اين سؤال پيش مي      .  متريك مي گويند رتبه ي او پايين تر است          

آيد كه آيا آن كسي كه در اين جلسه صحبتي نكرده و حرفي نزده به                  

 لحاظ محتوايي و رتبه علمي وي در سطح پاييني قرار دارد؟

بحث وبو متريك در اصل اين است كه چقدر به وب سايت يك دانشگاه               

 .براي كسب اطالع از آن دانشگاه مراجعه مي شود

آن چيزي كه ما در شريف اصرار        :  معاون پژوهشي دانشگاه شريف گفت    

داريم اين است كه هيچ عالقه اي به شركت            

چون  هميشه گفته ايم     .  دراين جلسات نداريم  

كه يك نكته اي در مورد اين رتبه بندي                

مستتر است و آن اين است كه افراد متولي             

پشت اين قضيه اصرار دارند كه دانشگاه ها            

همه ي آنچه كه دارند را در صفحه ي وب بياورند و در               

اصل به اين معني است كه تمام ظاهر و باطن دانشگاه             

 .ها در اين سيستم مشخص بشود

دكتر روستا آزاد در مورد قرار گرفتن دانشگاه هاي               

كشوري مثل آمريكا در رتبه ي نخست اين رتبه بندي و           

نيز قرار دادن مطالب و عملكرد اين دانشگاه ها در وبگاه            

اوال در مورد وبومتريك اين دانشگاه ها هيچ         :  خود گفت 

اصراري بر گذاشتن تمام مطالب خود در صفحه ي وب            

ندارند و ثانيا آنچه كه در اين دانشگاه ها در صفحه ي               

. وب قرار مي گيرد تمامي عملكرد اين دانشگاه ها نيست         

اگر اينها بخواهند واقعا تمامي آنچه كه در محتوا دارند را           

علني كنند مي توانند امتياز بيشتري داشته باشند ولي           

اين كار در سياست آنها تلقي نمي شود وآن را علني               

 .نمي كنند

معاونت پژوهشي دانشگاه شريف در مورد واقعي بودن و نيز ميزان نشان             

به :  دادن محتواي علمي يك دانشگاه در اين رتبه بندي بيان داشت              

نظربنده رتبه بندي وبومتريك هيچ چيز از محتواي علمي درون داشگاه            

را نشان نمي دهد، در واقع اصال بحثي نيست كه بخواهد محتواي علمي             

. دانشگاه را زير سؤال ببرد و ما هيچ توجه و عالقه اي هم به آن نداريم                 

به عنوان مثال اينكه دانشگاه شريف رتبه ي اول را در ارائه خدمات                  

علمي صنعتي به جامعه ي صنعتي كشور را دارد، در اين نوع رتبه بندي              

 هيچ اثري را ندارد

 به بهانه اعالم رتبه بندي دانشگاه هاي جهان بر اساس معيار وبومتريك

 ؟جديدترين رتبه بندي دانشگاه هاي دنيا علمي است

اين .  اسفند بدون مشكل برگزار شد 13آزمون مجدد پذيرش دستياري تخصصي در روز پنجشنبه 

هاي دانشگاههاي علوم پزشكي با نظـم كـامـل       داوطلب در حوزه 648هزار و  16آزمون با حضور 

 .برگزار شد و مشكلي در برگزاري آزمون وجود نداشت



طـال  “كارگردان فيلم تحسين شده   ”همايون اسعديان“
ترين فيلمـي اسـت       سخت ”طال و مس “:  گفت ”و مس

ام اين فيلم بسيار سهل و ممتنع است كـه      كه در زندگيم ساخته
خواهد به تماشاچي بگويد تا به جزئيـات نگـاه ديگـري           فقط مي

 داشته باشد 
مجيد انتظامي به عنوان عضو كميته تخصصي موسـيقي   

 . شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور انتخاب شد
 ”سالهاي مشروطه “محمدرضا ورزي در دفاع از سريال  

انديشه شيخ فضل اهللا براي من مهم بود كه آن را   :  گفت
ام، ساير موارد اهميتي ندارد و يك نفر ديگـر        نشان داده

 .ها را بسازد برود آن
آوريل با نمـايش قـسمت      21جشنواره فيلم تريبكا روز  

كـه آخريـن    ”  شـرك جـاوداني   “چهارم شرك با عنـوان   
قسمت از ماجراهاي غول سبز رنگ بد اخـالق را بازگـو        

 . كند، آغاز به كار خواهد كرد مي
تحت عنوان  ”  راز آرماگدون “سري سوم مجموعه مستند 

در خصوص زمينه هاي شـكل گـيري و       ”  معبد تاريكي“
توسعه فراماسونري و چگونگي رسوخ تفكر و عوامـل آن     
در تاريخ معاصر ايران خصوصا از دوران قاجار از شبكه خبر روي      

 . رود آنتن مي
هاي دانـشجويي بـا انتقـاد از برخـي             نمايندگان تشكل 

هايي كه در جهـت گـسترش فرهنـگ       ها و برنامه سريال
گري، ارائه تـصوير      گري، لمپنيسم اخالقي، اباحي اشراقي

هاي بازرگاني، بـر      نامناسب از زنان و همچنين آثار نامطلوب پيام 
 هاي صدا وسيما تأكيد كردند  ضرورت اصالح اين رويه در برنامه

تعدادي از فرماندهان ارتش بعثي عراق كه توبه كرده اند 
امسال در جمع راهيان نور حاضـر شـده و اطالعـاتي از         

 . لشكر صدام در زمان جنگ تحميلي را بيان مي كنند
پس از تجليل بي سابقه  از فيلمهـاي ضـد ايرانـي در               

فوريــه نمايــشگاه هنرهــاي     19بــرلين ، از روز جمعــه       
تجسمي به شدت توهين آمـيز و خـالف تمـام اصـول               

در برلين افتتاح شده است؛ در  ”  پيكرهاي ايران“اخالقي با عنوان 
فريدون آ، ميترا ف،    :  اين نمايشگاه آثار پنج هم جنس باز  شامل 

 . رامين ح، نرمينه ص و نيكو ت، به نمايش گذاشته شده است
گلشيفته فراهاني در گفت وگويي با بي بي سي فارسـي     

تـشكر  )  معاون سينمايي وزارت ارشاد(از جواد شمقدري 
 .كرد

مجيد مجيدي كه كارگرداني عظيم تـرين فيلـم جهـان      
برعهـده  )  ص(اسالم را با موضوع كودكي پيـامبر اكـرم         

احساس وظيفه كـردم فيلمـي بـا موضـوع           :  دارد، گفت 
بسازم چرا كه پيامبر اسالم مظهر يگانه اخـالق  )  ص(پيامبر اكرم 

و معنويت است و تالشم بر اين است كه اين فيلم را با تكيـه بـر     
 .هاي اعتقادي و نه تبليغي و سياسي بسازم جنبه

به فائزه هاشمي كه بـر خـالف         ”دوازده“تقديم نمايش 
هميشه در اجراي نمايشها كه اثر اجرا شده بـه يكـي از      
بزرگان هنر تقديم مي كنند، با واكنش سرد و حـتي بـا     

 . بي تفاوتي تماشاگران روبرو شد
كساني كه آن زمان بـه مـا        :  وزير ارشاد دولت نهم گفت

اشكال مي گرفتند كه چرا اين فيلم ها را توقيف كرديـد  
امروز جشنواره اي برگزار كردند كه مورد انتقاد بسياري    

 از دلسوزان انقالب شد 
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 1شايد حدود   
قرن پيش كـه    
جمعي از زنـان  
كارگر امريكا در 
ــه     ــراض ب ــت اع
ــط   ــرايـــ شـــ

نامناسب و غيرانساني كارشان در كـارخـانـه    
ها، به خيابانها ريختند، كمتر كسـي تصـور     
مي كرد كه اين اعتراضات به بستري بـراي    
سوءاستفاده سرمايه داران، پيشبرد مـقـاصـد    
سياسي و استعمار و استثمار بيش از پـيـش   
 !زنــــان تــــبــــديــــل شــــود              

كـه    -آن زمان خوسته اصلي جنبش زنـان    
كسب حق راي     –بعدها فمنيسم نام گرفت 

و حق تحصيل براي زنان، رفع تبعيض شغلي 
و دستمزد عادالنه تر در قبال كار مساوي بـا  
مردان و دفاع از استقالل مالي و اجتـمـاعـي    

حضور و رشد فمينيست هاي ايراني در .  شان بود
كشور اما مانند خيلي ديگر از موارد وارداتي غرب 
با چالش هاي جدي مواجه بود و بايد گفت كـه    
 .فمينيسـم در ايـران نـاقـص مـتـولـد شـد                  

افرادي نظير فاطمـه صـادقـي، شـادي صـدر،            
مهرانگيز كار، نوشابه اميري، عسـل بـديـعـي و         
شيرين عبادي از چهره هاي شاخص اين جريـان  

در اين ميـان  .  در داخل و خارج كشور مي باشند
شيرين عبادي بنا به داليل مختلـف از جـملـه        
دريافت جايزه صلح نوبل و موضـع گـيـريـهـاي        
تندش در مورد حاكميت ايران، بـه چـهـره اي        
محوري در پيشبرد اهداف جنبش زنان تـبـديـل    

در هـمـدان        1326عبادي در سال   . شده است
متولد شد و بدليل رياست پدرش در ادره ثـبـت   

عـبـادي   !  احوال همدان، محل تولدش تهران ثبت شد
همسر مـحـمـد رضـا       ( به خاطر نزديكي به فرح ديبا 

به عنوان تنها زن در دادگستـري ايـران بـه        )  پهلوي
 1975رياست دادگاه برگزيده شد و در فاصله سالهاي 

ميالدي قضاوت در دادگاه هاي ايران را بـر     1979تا 
زمان انقالب، در كـنـار افـرادي چـون           .عهده داشت

، وزير مشاور هويدا، كه در حال حاضر ” مهناز افخمي“ 
رياست بنياد مطالعات ايران وابسته به اشرف پهـلـوي   
را بر عهده دارد، به نمايندگي از زنان سلطنت طـلـب   

نقطه عـطـف   .  كرد”  جهاد“ عليه اسالم و انقالب اعالم 
زندگي شيرين عبادي، دريافت جايزه صلح نـوبـل در     

در بيانيه كميته اعطاي جايزه آمـده    .  بود 2003سال 
دادن جايزه صلح به يك زن مسلمان مـمـكـن      “ :  بود

است در زماني كه منطقه خاورميـانـه بـا تـحـوالت          

ــي   ــاحشـ فـ
ــت   ــروس روب
جــنــبــش   
اصالحات را   
ــران     در ايـ

 ”.احياء كند
جالب توجه اين است كه همسر يكي از   
كانديداهاي رياست جمهوري دوره دهـم  
و رئيس وقت دانشگاه الزهرا، در آن زمان 

شيرين عبادي بـه عـنـوان      “  :  اعالم كرد
يك زن مسلمان با جايزه نـوبـلـي كـه         
گرفت براي كشور ما عزت بـه هـمـراه        

و اين در حالي بود كه عبادي در   ”  . آورد
مراسم اعطاي جايزه با برداشتن روسـري  

خانم عبادي به ! به استقبال جايزه شتافت
عنوان ليدر جريان فمينيسم در ايران در 

همكاري گسـتـرده      86تا  70سال هاي 
كه متعلق به فائزه هـاشـمـي        -”  زن“ اي با ماهنامه 
داشت و در كنار وي درباره بسياري   -رفسنجاني بود

موضوعات درحوزه زنان مواضع مشترك اتخـاذ مـي     
يقينا همكاري تنگاتنگ فمينمـيـسـت هـاي       .   كرد

با اركـان قـدرت،         -به ويژه شيرين عبادي  –ايراني 
. سهم به سزايي در حيات اين جريان داشتـه اسـت    

موضوعي كه شايد اگر قدرتمندان و بـنـگـاه هـاي         
سياسي و اقتصادي قدرتمند تـكـيـه گـاه اصـلـي           
فمينيست هاي ايراني نبود و پيگيري حقوق زنان و   
دختران طبقات متوسط و مستضـعـف هـم مـورد         
دغدغه اين فعالين قرار مي گرفت، امروز فراتر از يك 
جريان شبه حزبي محدود شاهد جنبشي فراگيـرتـر   

 ! در اين حوزه مي بوديم

 )روز جهاني زن(مارس 8به بهانه  اداي احترام دكتر مصدق به ثريا همسر دوم شاه

 ٠٩١٣٠٠٠٧٨١٢ فمينيسم در ايران ناقص متولد شد
س�م من و دوستـم بـھـتـون خسـتـه 

کم مطالبتون  ١نباشيد ميگيم فقط اگه 
علمی تر جذاب تر با موضاعات متنوع و 

 ھمه جانب باشه خيلی بھتره مرسی
٠٩٣٥٠٠٠٨٤٠١ 

یه چند تا انتقاد دارم گوشی رو برداریـد
 )پس از چندین بار تک زنگ زدن(

٠٩٣٦٠٠٠٧١٧٦ 
یه کم ھم از مشـکـ�ت دانشـجـویـان 

 دانشگاه آزاد بگيد خدا بدش نمياد
٠٩١٩٠٠٠٨٩٧٥ 

جمع کنيد؛ حداقل در مورد چـيـزی کـه 
 اط�عات دارید بنویسيد

٠٩٣٥٠٠٠٧٧٩٣ 
س�م خبرنامه دانشجویان باید با بقـيـه 
خبرنامه ھا یه فرقی داشته باشه اول 
اینکه فونت را تغيير دھيـد دومـيـش رو 

 ھم بعدا ميگم مرسی
٠٩٣٦٠٠٠٦٩٧١ 

کاش می فھميـد تـو چـه مـوضـوعـی 
دخالت کنيد شما را چه به سـيـنـمـا و 

 ورزش
٠٩٣٦٠٠٠٣١١٠ 

 �مــطــالــب ھــنــریــتــون خــوب بــود کــ
 سينمایی ھا را ميگم

٠٩٣٧٠٠٠١٢٨٨ 
اولين بار بود خبرنامه را می دیدم واقعـا 

 خوب بود انشا هللا شماره بعدی
٠٩٣٧٠٠٠٧٠٦٧ 

کاش به جای موبایل می نوشتيد تلفن 
اولـيـن ! ھمراه فارسی را پـاس بـداریـد

شماره خبرنامتون رو خـونـدم خـوشـم 
 اومد حال کردم دمتون گرم

٠٩١٣٠٠٠٣٩٣٤ 
س�م در خبرنـامـتـون ھـر ھـفـتـه آدر 
سایت ھای مفيد و فرھنگی را اضـاف 

 کنيد 
٠٩١٣٠٠٠١٣٢٢ 

س�م صفحـه اولـتـون چـنـان عـکـس 
بزرگی از اواتار زدیـد کـه گـفـتـم اbن 

نقدتون ! دوصفحه اختصاص داید به اواتار
 ولی جامع نبود وکم بود

٠٩١١٠٠٠٠٠٧١ 
 چرا اینقدر کاغذ حروم می کنيد؟

٠٩٣٨٠٠٠٢٣٣٤ 
چرا می خـواھـيـد شـخـصـيـت عـادل 
فردوسی پـور را خـراب کـنـيـد؟ ایـن 

 شمائيد که شما عادل نيستيد
٠٩١٢٠٠٠٤٦١٤ 

ســ�م بــه دلــيــل تــحــریــم کــاbھــای 
صھيونيستی از عکس نوکيا  استـفـاده 

 نکنيد
٠٩٣٥٠٠٠٦٦١١ 

با س�م ميخواستميه مـطـلـب دربـاره 
فيلتر شدن بنویسيدو نيز جشـن بـرق 

و ھزار ویـک ضـعـف  ٢١رسانی ذر قرن 
دولت و در ضمن با عجله و شتـاب زده 

 .اظھار نظر نکنيد
٠٩٣٥٠٠٠٦١٥٩ 

س�م نشریتون با حاله اما ای کاش یه 
کم با پدر و مادر بود یعنی سر دبـيـری 

در ضمـن !  مدیر مسئولی ھيچی ندارید
� یه کم جنجالی تر باشيد فع

٠٩٣٨٠٠٠٨١٣١ 
س�م حتما یادتون رفته فردوسـی پـور 
زمانی که قطبی ریـکـاردو رو آورد یـه 
برنامه کامل به تخریب قطبی و رابـطـه 

 با دbل کره ای پرداخت
٠٩٣٦٠٠٠٢١٥٨ 

 خيلی مزخرف نوشتيد
٠٩٣٥٠٠٠٨٥٥٤ 

ميخواستم یه چيزی بنویسم اما نـمـی 
 دونستم چی بنویسم فقط خدا قوت

٠٩٣٦٠٠٠٥٠٧٧ 
منظور شما از مقـالـه دربـاره انـجـمـن 
اس�می اینه که انجمن از زمان سـيـد 

 محمد خاتمی منحرف شد
٠٩٣٦٠٠٠٤٣٥٠ 

س�م عکس رو صفحه یک شماره قبـل 
در باره فيلم آواتار باعـث شـرمـنـدگـی 
بودمھم نيست اعتقادشون با ما یـکـی 
نيست اونا ھم آدم ھستن؛ انتظار فکـر 
کردنن از قشر به اصط�ح تحصيل کـرده 

 داشتيم متاسفم
با تشـکـر از :  خبرنامه دانشجویان ایران

حساسيت شما دوست عزیز، عـکـس 
صفحه یک شماره قبل عينا مربـوط بـه 
فيلم آواتار بـوده و تـوسـط خـبـرنـامـه 
طراحی نگردیده است، چنانچه فـيـلـم 
مذکور را ببينيد بـه ایـن مـوضـوع پـی 

 .خواھيد برد
٠٩١٧٠٠٠٣٠٢٥ 

باید اسم خبرنامتـون رو بـذاریـد چـرت 
نامه ھفته نـامـه مـزخـرف ھـم خـوب 

 !!!!اسميه

ابراهيم حاتمي كيا     
كارگردان فيلم رفع    

به رنگ  “توقيف شده   
در اولين    ”  ارغوان

اظهار نظر خود در      
خصوص نگراني       

اش كه به         دروني
بايد به آن دوران،     :  هدايت كرده است، گفت     ”به رنگ ارغوان  “سمت ساخت   

هاي   تالطم!  به بعد، برگرديم كه چه اتفاقاتي افتاد؟         81هاي    يعني محدوده سال  
هايي مطرح شد كه يك وقتي تابو بود؛ لذا بازدم        تر شد؛ بحث سياسي خيلي رنگي

 .مي شود ”به رنگ ارغوان“آن فضا 
شمشير ”  امنيت“و بيان اينكه       81حاتمي كيا با ياد كردن از فضاي سال              

زنند كه    آيد، محافظان داد مي     اي بود كه هر وقت با كجاوه به ميدان مي             دولبه
زنده “دور شويد و كور شويد و الل شويد، يا مثل ما هم آواز شويد؛ تلويحا شعار                  

من همان موقع در مكاتبه     :  را بي معني جلوه و ادامه داده است       ”  باد مخالف من  
اي، به وزير اطالعات وقت نوشتم، من گل سرخي به قصد احترام براي                  روزنامه

 .شما آوردم، ولي ظاهرأ فقط خار اين گل را ديديد
به هر حال   :  هايش در دوران اصاحات گفته و گفته          حاتمي كيا درباره دغدغه    

ارغوان از نظر من فيلمي است كه پنج سال پيش ساختم و اگر تا حاال ساخته                   
اين فيلم  .  ساختم  اش دستم بود باز من نمي          نشده بود، حتي اگر فيلمنامه      

 .محصول همان دوران است
فارغ از خوبي و بدي آن حاوي نكته اي          ”  به رنگ ارغوان  “توقيف و رفع توقيف     

مي خوانندش،  ”  آزادي“ي    در خور توجه است و آن اينكه در دوره اي كه دوره             
ياد مي كنند،   ”  ديكتاتوري“اين فيلم توقيف مي شود و در دوره اي كه از آن به               

توقيف اين فيلم باعث شد تا مردم فكر اين فيلم با               .  شش سيمرغ مي گيرد    
 .آن را توقيف كرده است! جمهوري اسالمي چه كرده كه دولت آزاديخواه

كه در گويش محلي به معنـي  “  دا “ 
مادر اسـت اشـاره اي دارد بـه              
خاطرات و ناگفته هاي خونين شهر 
از زبان سيده زهرا حسيني كـه در    

ساله بوده و  17آغاز جنگ تحميلي 
در صحنه حضور داشته است و رنج، 
اندوه، تالش و مـقـاومـت مـادران       

 .ايراني را يادآور مي شود
صـفـحـه       300ابتدا اين كتاب در   

نگاشته شد و چـون ظـرفـيـت و         
گنجايش افزايش داشت در نهـايـت   

صفحه تدوين شد كـه   812در ”  دا“
بيش از هفتاد درصد از حجم كتاب 

هـاي     به اتفاقات نخـسـتـيـن مـاه       
مقاومت در خرمشهر اختصاص داده شده و مابقي كتاب بـه خـاطـرات دوران        

براي نخستيـن بـار بـه         87اواخر سال . شود كودكي و پس از جنگ مربوط مي
همت انتشارات سوره مهر منتشر شد و در مدت حدود يك سال به چاپ هفتاد 

هزار رسيد بـه دلـيـل       200اين كتاب در حالي كه تيراژ آن به . و چهارم رسيد
هاي بسياري از آن فروش رفته است  استقبال ميليوني خوانندگان تاكنون نسخه

ترين كتاب، تا پايان سال نيز توانست به چاپ  به عنوان پرمخاطب 87و در سال 
هزار نسخه از اين كتاب به فـروش   50بيست و يكم برسد، در اين سال بيش از 

در نـمـايشـگـاه       ”  دا“ . بار مجوز تجديد چاپ بگيرد 30رسيد و توانست بيش از 
كتاب تهران به عنوان پرفروش ترين كتاب معرفي شد و در يك سال دو جايـزه  

را ”  كتاب سال جمهوري اسالمي ايران“ و سپس جايزه ”  جالل آل احمد“ معتبر 
را به ”  دا“ مترجم آمريكايي قصد دارد ”  پال اسپميراكمن“ به نام خود ثبت كرد؛ 

زبان انگليسي ترجمه كند و نمايش راديويي اين كتاب به زودي از شبكه هـاي  
نـه يـك     ” دا“ به ياد داشته باشيم كـه    . راديويي استانهاي كشور پخش مي شود

، بلكـه   به معناي مصطلح  كننده حجم است، نه ارزان و نه حتي سرگرم كتاب كم
هاست و توانسته است در كمتر از يك سال و نيـم   درست عكس همه اين مؤلفه

 .از چاپ نخست، به چاپ صدم برسد

 :ابراهيم حاتمي كيا

 اگر االن بود، به رنگ ارغوان را نمي ساختم

اگر هر هفته منتظر خبرنامه كاغذي دانشجويان ايران هستيد،اگر  از ديدن ما ناراحت هستيد، اگر مي خواهيد خبري را بـه گـوش دانـشجويان           

 سراسر كشور برسانيد، اگر انتقاد و پيشنهاد داريد و 
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 1ادامه نگاه اول از صفحه 

برادرِ خانمِ اول و آخرِ      (محسن كديور     ؛)پسرِ پدر معنوي منافقان    (عبدالعلي بازرگان   
و )  عج(منكر حضور امام زمان    )  اكبر گنجي )  مهاجراني و مخالف واليت فقيه      ...عطاءا

مهاجراني ...  عطاءا  و نهايتا )  منكر وحي (عبدالكريم سروش   ))  السالم  عليهم(عصمت ائمه 
ي اختالف    به واسطه   نيز)  بازِ دولت اصالحات    و وزيرِ پرونده    به عنوان فاسد اخالقي    (

عدم اقبال عمومي و      ي  در يك اتاق فكر نگنجيدند و بعد از مشاهده           شان؛ البته   نظرهاي
به شكاف سبز     را در اتاق فكر سبز آغاز نمودند و بازهم            افزايش ريزش، جنگ داخلي   

 .را بر تابوت سبز كوبيده باشند ها دامن زدند تا آخرين ميخ

را خاتمه داده بود، به       پردازي  ي هفدهم سير بيانيه     هم كه با بيانيه     ميرحسين موسوي 
مرز خود    هر دسته و گروه در ميدان جنگ خياباني، هرگز           هاي  ي حفظ سمپات    واسطه

به   موسوي در زمان انتخابات نيز         البته رويه  .را با هيچ دسته و گروهي روشن نكرد         
ي قبل از     در بازه )  ره(حضرت امام   همين صورت بود و وي پس از مالقات با فرزند             

نهضت اعالم موافقت نمايد و        راجع به )  ره(حاضر نشد با موضع شفاف امام        انتخابات،
داران نهضت    از رأي دوست    نظرش با اين گروهك را روشن نمايد تا شايد           نقاط اختالف 

 .مند گردد آن نيز بهره هاي آزادي و سمپات

گيرد تا به     خود را پيش مي     با مشخص شدن مرزهاي اختالف، هر طيفي راه         باين ترتيب 

گمان   نشود و در اين ميان رهبراني كه تا ديروز            گناه ديگران مواخذه  
ريز و درشت اشخاص و افراد        كردند امكان موج سواري بر اختالفات       مي

  بدنه  پيگيري اهداف خاص خود را داشتند حال بدون          را دارند و خيال   
 در.  انديشند  به بازگشت به درون نظام مي        در جستجوي راه برون رفت     

بيست ميليوني اسبوق    اين ميان محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور        
-هشت سال تشنج در فضايِ دعوايِ درون           ي  و كسي كه تجربه    (!)  

آيد تا شايد بتواند       مي  اي اصالحات را داشته است به ميدان          جبهه    
دوباره   نظام برگرداند و منتظر زماني بنشيند كه         اصالحات را به داخل   

اصالح نمايش بدهد و آنها را اميدوار         ي اقبال چراغ سبزي به ياران       پرنده
 .كسب مناصب نظام كند به

توپ   ي  در همان دوران رياست جمهوري هم امكان اداره            خاتمي اما 
كارش به جايي رسيد كه       ي اصالحات را نداشت و در نهايت         چهل تكه 

 ديني خواست تا او را از قطار اصالحات پياده            همين گروه روشنفكران  

با اين اوضاع آيا شاه       .كند و از او عبور نموده و حتي مرورش ننمايد            
 خواهد داشت؟ شكست توان بازگشت

 ، روايت مردانه زهرا حسيني از جنگ ”  دا“


