
 دوباره مبارزه با فساد
 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شریف –علیرضا جلولی 

کند، مشغول  اي که از وسط جنگل عبور می اي را تصور کنید که در آب رودخانه ماهی
تصوري که این ماهی از جغرافیاي دنیا دارد، فقط محدود به آب همان           . به زندگیست

سرعت، تعداد  .  کامال بی اطالع است   ...  ها و شهرها و   رودخانه است و از دریاها و جنگل
اجتماعی در کشور ما نیز آنچنان باالست که           -و پیچیدگی تحوالت مسائل سیاسی       

گاهی اوقات نه تنها از فهم عمق تحوالت و پیجیدگی مسائل عاجزیم و قادر به تحلیل 
توانیم بخشی از این اتفاقات و رویدادها را مشاهده کنیم و از               نیستیم، بلکه حتی نمی   
اگر در تاریخ معاصر ایران یا سایر کشورهاي دنیا بنگریم،            .  دایره دید ما خارج است     

اُفتاد، در شرایط     88اتفاقاتی که در چند سال اخیر و بخصوص براي ایران در سال               
کشید تا این تحوالت در کشورمان        ساله طول می    100عادي تقریبا یک مقطع زمانی      

یکی از مسائل مهمی که همیشه البالي همه اتفاقات در ایران؛ چه در عرصه . رخ دهد
سیاسی، چه در       داخلی، چه در عرصه خارجی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه            

عرصه اقتصادي و چه در عرصه فرهنگی بوده و به راحتی قابل تشخیص نیست و                    
جامعه دانشگاهی باید به صورت موشکافانه و عمیق آن را مورد بررسی قرار دهد، بحث 

 .مبارزه با فساد است
اینگونه نیست که به راحتی، بحث مبارزه با فساد جزء اولویتهاي مردم یک کشور قرار    

اي بوده و داراي مبانی فکري،         مبارزه با فساد، یک بحث کامال عمیق و ریشه          .  گیرد
و آنچنان مطالبه مبارزه با فساد و مطالبه عدالت باالست که  . فرهنگی و معرفتی است

یعنی دولتی که بر سر کار       .  گیرد  تقریبا همه مناسبات کشور بر اساس آن شکل می         
این یک اصل بسیار مهم و      .  آید، اصلی ترین شعار انتخاباتیش، مبارزه بافساد باشد         می

شاید در گذشته هم بحث      .  اُفتد  اي است که در یک کشور می          جزء اتفاقات اساسی  
مبارزه با فساد توسط سیاسیون و دولت مردان بود، اما هیچگاه به این صورتی که در                 

براي اینکه مثل آن ماهی اول این        .  این دوره دهم ریاست جمهوري مطرح شد، نبود        
متن نباشیم که از دنیاي اطراف بیرون خود مطلع نیست، کافیست که یک گام نگاه                 
خودمان را از تیزتر کنیم و فضاي سایر جوامع دیگر دنیا را در مبارزه با فساد، رصد                    

تاریخ معاصر، چند سال گذشته و خصوصا سال  –کرده و آن را با عقبه کشور خودمان 
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نژاد یکی از کسانی بود که این گفتمان را در کشور نهادینه          بدون تعارف آقاي احمدي
و در عرصه ملی به یک مطالبه تبدیل کرد و رأیی هم که مردم در دوره نهم و دهم به   
ایشان دادند، حاکی از یک واقعیت اجتماعی دارد که مردم ایران بدنبال مبارزه با فساد 
هستند و این مبارزه هم صرفاًَ یک مطالبه انتزاعیِ فکري در اذهان عمومی نیست؛                  

شان هزینه داده و مطالبه خود را تبدیل به یک اقدام عمیالتی              بلکه براي این خواسته
 .کنند می

به صورت داغ از      –مبارزه با فساد      –پس از انتخاب ایشان توسط مردم، این بحث           
هاي رسمی کشور نیز دامن زده شد و ابعاد مختلفی پیدا کرد تا اینکه در یکی        تریبون

اوج این مطالبه و اینکه اگر قرار        .  تري به خود گرفت     و تازه     دو سال اخیر ابعاد جدي    
باشد مبارزه با فساد به صورت جدي و عملی در کشور دنبال شود باید عموم مردم                   

اي   بر فرض اینکه اراده      –پشت این قضیه باشند و ارادة ساختارمند نظام سیاسی             
را به    –داشته باشد و اگر اراده مردم را با خود نداشته باشد، کار به جایی نخواهد برد          

و بدون تعارف باید    .  دنبال داشته باشد، در انتخابات دهم ریاست جمهوري رقم خورد         
 .خرداد اتفاق افتاد 13بپذیریم که نمود و بروز و ظهور این بحث در آن منظره تاریخی 

هیچ وقت در ایران و حتی جهان شاهد نبودیم که دو رأس دو جریان اجتماعی که                   
ها   داراي مبانی فکري کامال مجزا از هم هستند، در یک جلسه فینال، روبروي ده                  

هایی که در سایر کشورهاي دنیا براي            مناظره.  ملیون نفر از مردم، مناظره کنند       
شود، غالباًَ طرفین مناظره فقط در سلیقه اختالف داشته و داراي              انتخابات انجام می  

اما آنچه که همه مردم ایران شاهد بودند،        .  مبانی فکري و ایدئولوژیک یکسان هستند     
نژاد در آن  تقریبا تمام صحبتهاي آقاي احمدي. تقابل دو ایدئولوژي و دو جهانبینی بود

این نقطه عطف و این جریان،      .  حول مبارزه با فساد بود      –دانیم    که همه می    –جلسه  
اُفتد و تبدیل به یک مطالبه  وقتی اینگونه این اتفاق در کشور می. حتماًَ امتداددار است

هاي سیاسی و جریانات و اشخاص و           شود، آنوقت دیگر هیچ یک گروه         عمومی می 
مسئوالن و مدیران در امان نیستند و این واقعیت بسیار بسیار مثبت و در تاریخ                     
انقالب اسالمی، یک برگ زرینی است که هرچه و مسئول و مدیر و اشخاص سیاسی                

 .کند هست، از اینکه به دنبال مفاسد باشد، براي خود حاشیه امنی احساس نمی
-یکی از اتفاقات مهم دیگري که در یکی دو سال گذشته افتاد، مطالبۀ مردمی                    

از کسانی که خود مدعی طرفدار مبارزه با فساد هستند و به بحث مبارزه با   دانشجویی
یعنی دولت نهمی که خود داعۀ مبارزه با فساد داشت نیز، از این                .  فساد دامن زدند  

یکی از مصادیق اتفاقیست که در مورد معاون اول . مطالبه عمومی مردم در امان نیست
کسانی که خودشان حامی انقالب     .  رخ داده است    -آقاي رحیمی     –نژاد  آقاي احمدي

اند، حامی گفتمان عدالتند، حامی مبارزه با فقر و فساد و تبعیضند و اتفاقاًَ بر                  اسالمی
هایی که در     نژاد هستند، از کمبودها و نقص       همین مبنی، حامی شخص آقاي احمدي   

کرده و اقدامات بسیار جدي در راه اشاعه فساد انجام              دولت وجود دارد، سوء استفاده
 .دهند می

در همین مورد جریان دانشجویی پیگیر بوده، بیانیه داده، سخنرانی کرده و یکی از                 
کسانی که در داخل بدنه حاکمیت و نظام، پیگیر این موضوع بوده، آقاي الیاس نادران 

این اتفاق شاید   .  نژاد است   بوده که اتفاقا خود ایشان از حامیان سرسخت آقاي احمدي
در کشورهاي دنیا کم نظیر باشد که کسی که خودش داخل حاکمیت و یک مقام                   
رسمی و یک نماینده شاخص پارلمان است، از قضا و اتفاقاًَ حامی رئیس جمهور نیز                 
بوده، در انتخابات از او حمایت کرده و در حمایت از او سخنرانی کرده، بیانیه داده و                  

ترین اقدامات را     مناظره کرده، بیاید و نسبت به فساد معاون اول رئیس جمهور جدي            
انجام بدهد و پیگیري کند و تا جایی نیز پیش برود که منجر به افشاگري در خصوص 

صرف نظر از قضاوت در مورد صحیح . اعمال آقاي معاون اول رئیس جمهور انجام دهد
یا غلط بودن اتهامات و اتفقات افتاده در این ماجرا، قطعا این امر میمون و مبارکیست  
که ظرفیت نظام سیاسی کشور به سمتی در حرکت است اینچنین مباحثی مطرح                

) Selftreatment(میشود بدنه سیستم حاکمیتی کشور داراي ویژگی خودتصفیه           
 .بوده و این میتواند در دراز مدت امنیت ملی را به معنی واقعی کلمه تأمین کند
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هزاد نبوي پس ازدیدار با هاشمی و صانعی در دیدار با مشارکتی ب
 .جرم من اخالل در ترافیک است:ها گفت

سایت حقیقت نیوز وابسته به اسفندیار رحیم مشایی از جلـسات   
 مشترك توکلی و نادران و مطهري بر علیه احمدي نژاد خبر داد

در حالی که آمریکا خود منبع سالحهاي هسته اي است، اوباما از 
 اسرائیل خواست تا معاهده خلع سالح را امضا کند

سایت جرس که تریبون اتاق فکر لندن جنبـش سـبز اسـت در          
خبري از تغییر طیبی رئیس فعلی جهاد دانشگاهی ابراز نگرانـی    

 کرده است
در حالی که انتقاد هاي گسترده اي به مرکز نـشر آثـار امـام از           

وارد شـده   )  ره(سوي نمایندگان مجلس بابت سانسور افکار امام    
 است هاشمی رفسنجانی این نهاد را مروج تفکرات امام خواند

هـزار    35اعضاي کمیته مشترك دولت و مجلس بر سـر اعتبـار     
ها در سال جاري به توافـق     میلیارد تومانی براي هدفمندي یارانه

 رسیدند
احـزاب بـا اشـاره بـه اقـدامات دو حـزب                10کمیسیون مـاده    

، خواسـتار   ”سازمان مجاهدین انقـالب “و ”  مشارکت“طلب  اصالح
 انحالل این دو تشکل شده است

یکی از اعضاي تیم هسته اي ایران در دولـت اصـالحات حقـوق       
 بگیر شرکت هالیبرتون امریکا بوده است

سارکوزي که خیانت متقابل وي و همسرش به همدیگر این هفته 
 فرانسه سالح هسته اي را کنار نمی گذارد: افشا شد گفت

ایسنا رسانه وابسته به جهاد دانشگاهی به نقل از استاندار تهـران  
 خرداد به هیچ جه مجوز قانونی نداشت 25تجمع : گفت

کاربرین باالترین در اقدامی سابقه دار بـا حملـه بهگرداننـدگان           
 سایت جرس این افراد را عوضی خواندند

در حالی که طالبانی رئیس کردستان عراق به کـشورهاي عربـی    
مسافرت کرد نوري المالکی از توطئـه عربـستان بـراي سـقوط              

 دولتش پرده برداشت
نخست وزیر ترکیه که براي شرکت در کنفرانس امنیت هسته اي 
به واشنگتن سفر کرده با درخواست اوباما مبـنی بـر حمایـت از          

 اعمال تحریم هاي جدید علیه ایران مخالفت کرد
هـاي   امیدواریم وعده:کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس

 اهللا الریجانی درباره اجراي عدالت اجرایی شود آیت
آمریکایی در اظهاراتی مدعی شد  -رکسانا صابري خبرنگار ایرانی 

متري شکنجه سفید   63در دوران اسارتش در ایران در یک اتاق 
 شده است

بیست و نه درصد از بازار هفت میلیارد و دویست میلیون دالري   
آمریکا در زمینه محصوالت آرایشی در خاورمیانه، در اختیار ایران 

 است
سایت باالترین وابسته به منوشه امیر دیدار هاي نوروزي هاشمی  

 و خاتمی و موسوي و کروبی را مسخره کرد
تعدادي از افراد مسلح با لبـاس مبـدل زنانـه، یکـی از بازاریـان            

 زاهدان را ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند
هاي تولیدکننده سیگار از مـشتقات خـون خـوك بـراي            شرکت

ساخت فیلتر سیگار استفاده و این سیگارها را بیشتر بـه مقـصد      
 کنند کشورهاي اسالمی قاچاق می

 200کشور و     60کنفرانس خلع سالح در تهران با حضور حدود  
وزیـر خارجـه از کـشورهاي مختلـف در             15مهمان و حـداقل      

 روزهاي انتهایی فروردین برگزار می شود
که ارزشی معـادل نیـم میلیـون دالر           ”میلتون فریدمن “  جایزه

اردیبهشت ماه   23دارد، قرار است طی مراسمی در واشنگتن در 
 به گنجی داده می شود

مقام سابق اصالح طلب اجرایی کشور در جلسه مجمع روحانیون  
قبل ازانقالب کجا بودیـد،آقاي حـسین        :مبارز خطاب به موسوي 

 ؟!رهجو
هاي غذا  اي مبنی بر گرانی بن هاي آزاد شایعه دربرخی از دانشگاه

طی چند هفته آینده به علت هدفمند کردن یارانه ها پخش شده 
 است

نادران در مناظره با میرتاج الدینی در خصوص هدفمنـد کـردن      
اي کاش یک کارشناس مسائل اقتصادي براي مناظره با : یارانه ها

 می آمد -دانشگاه امام صادق -من به اینجا
اقلیت مجلس حامی طرح رفراندوم رئیس جمهور بـراي اجـراي      

 هدفمندسازي یارانه ها هستند
 ؟!قضاوت با شما

رحیمی در آستانه انتخاب به عنوان معاون اول رئیس جمهور در   
من :  پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و رسانه ها اظهار داشت  

و   23جرایـد   . (هیچگاه نگفته ام که مدرك دکترا دارم و یا دکتر هستم
 18و    17نشریه دیوان محاسبات، سال چهارم، شماره      )88شهریور  22

این فصلنامه علمی، شناسنامه خود را بدین نحو ارائه  84پائیز و زمستان 
رئیـس کـل    :  دیوان محاسبات مدیر مـسؤول   :  صاحب امتیاز:  کرده است

 دکتر محمد رضا رحیمی“دیوان محاسبات 

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است که قبل از این در              
دولت نهم معاون پارلمانی احمدي نژاد و قبل از آن هم ریاست دیوان    

رحیمی همان کسی است . محاسبات کل کشور را برعهده داشته است
با یک گزارش جنجالی به احمدي نژاد موجب عزل             86که در سال    

یکباره اعضاي هیات مدیره بیمه ایران شد ولی با گذشت زمان معلوم             
است ”  دکتر“شد آقاي رحیمی که آن روزها همه فکر می کردند                

 .زیر پاي رئیس جمهور گذاشته است” پوست خربزه“درواقع 
در همان روزها اصرار دیوان محاسبات به ریاست رحیمی بر تخلفات            
گسترده در بیمه ایران با پاسخ یک ماقم بلند مرتبه بیمه اي مواجه               

فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات براي بازرسی از بیمه            “:  شد
ایران، یکی از مسووالن سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد                  
.  امنیتی مربوط از  ادامه کار وي در بیمه ایران جلوگیري شده است              

برخی از اتهامات دیوان محاسبات به هیات : این مقام مطلع اضافه کرد
مدیره بیمه ایران اغراق شده و برخی دیگر نیز مربوط به مدیر عامل و       

پایان این ماجرا براي     ”  .هیات مدیره اسبق این شرکت بوده است         
رحیمی خوشایند نبود تا آنجا دولت مجبور شد بار دیگر برخی ! دکتر؟

این روزها مصادف بود با      .  اعضاي هیات مدیره را به سرکار برگرداند       
آغاز نزدیک شدن رحیمی استاندار کردستان در دولت هاشمی                
رفسنجانی و حامی وي در انتخابات ریاست جمهوري نهم به احمدي            

 .نژاد
ماجراي مدرك یار دیرین رحیمی یعنی علی کردان          87تابستان سل   

به استیضاح وزیر وقت کشور سرانجامید و حساسیت ها نسبت به               
آن روزها برخی زمزمه ها از       .  مدرك هاي تحصیلی مدیران زیاد شد      

مدرك مشکل دار آقاي رحیمی شنیده می شد ولی نزدیک شدن به             
بسته نگه    88پرونده این مسائل را تا مهرماه           88انتخابات خرداد   

رحیمی این بار بیش از حد به مرکز ثقل دولت احمدي نژاد              .  داشت
نزدیک شد و پس از برکناري اسفندیار رحیم مشایی در عین ناباوري               

رحیمی هنوز جواب   .  رئیس جمهور را به دست آورد   ” معاون اول“سمت 
 .قانع کننده اي درباره مدرك دکتراي خود نداده است

دانشجویان بارها به حضور رحیمی در دولت نهم و دهم اعتراض کردند             
تا آنجا که سرو صداي ایجاد شده موجب اعتراض حاج منصور ارضی به              

من درباره چهار نفر با رئیس جمهور صحبت      “ : حضور وي در دولت شد
کرده و به وي تذکر داده بودم از جمله رحیمی، مشایی و کردان اما نمی 
دانم بر چه اساسی رئیس جمهور این افراد را منصوب می کند؟ انتصاب   

 12ولی روز یکشنبه    ”  رحیمی بعد از مشایی براي ما قابل قبول نیست         
بود که الیاس نادران در یک نطق جنجالی در مجلس با                 88مهرماه  

اعتراض شدید به انتصاب رحیمی به سمت معاون اولی احمدي نژاد به             
سوابق و موضوع جعلی بودن مدرك وي اشاره و از رئیس جمهور                   
خواست تا با تشکیل هیئت صالحه براي رسیدگی به اتهامات رحیمی             

رحیمی قبل از این در بارها مورد انتقاد           .تصمیم مقتضی اتخاذ کند    
شدید قرار گرفته بود ولی هربار ماجرا به جایی نمی رسید ولی این بار                
رحیمی وارد ماجراي جدیدي شد، سایت رجانیوز به عنوان مهمترین             
رسانه حامی دولت خبري را منتشر کرد که به خاطر منبع منتشر کننده 

پس از اتمام جلسه    “  :  خبر ذهنیت ها نسبت به رحیمی را تغییر داد          
هاي تخصصی استان خراسان رضوي که در محل استانداري در  کارگروه

مشهد مقدس و تا پاسی از شب ادامه داشت، رحیمی به عنوان رئیس               
این جلسه در مورد غذایی که براي شام اعضاي کارگروه تهیه شده بود،          

سوال کرد که مسئولین استانداري با توجه به تجربه سفرهاي پیشین             
” عدس پلو “هیات دولت از غذاي معمول استانداري که در آن شب که             

رحیمی نیز با اطالع از نوع غذاي استانداري از مسئولین . بود، یاد کردند
 عضو حاضر در جلسه، از یکی از بهترین رستوران         150خواست تا براي 

 150هاي مشهد غذاي مناسبی تهیه شود که بر اساس این دستور،                
پرس چلوگوشت سرخ کرده به همراه زیتون پرورده و مخلفات براي               

این در حالی است که شنیده      .  اعضاي حاضر در جلسه تهیه شده است       
ها حکایت از دردسر ساز شدن این ولخرجی براي رحیمیدارد چنانکه             
دکتر احمدي نژاد بالفاصله و با رویت فاکتور این شام اعیانی، از دفتر                
خود خواسته است تا مابه التفاوت این شام اعیانی با یک شام معمولی را 

رئیس جمهور در هامش این فاکتور        .  از سفارش دهنده دریافت کند     
 3دفتر؛ مابه التفاوت جمع ارقام ردیف هاي       / باسمه تعالی : نوشته است

به مبلغ هر چلوکباب حدود سه (با یک چلو کباب کوبیده ساده  5و  4و 
به مبلغ کل یک میلیون و دویست و پانزده هزار تومان از              )  هزار تومان 

سفارش دهنده جلسه کارگروه اخذ شود و به حساب نهاد واریز شود و از 
نامه اي افشاگرایانه     88نادران اما در اسفند      ”.این فاکتور کسر گردد    

خطاب به رحیمی نوشت و فضا را براي رحیمی سخت تر کرد، در این                
نامه نادران به صراحت بیشتري اتهام هاي بیشتري را علیه رحیمی               

جابر “در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقاي            “  :  مطرح کرد 
آیا ممکن است   . اید پولهایی را بین نامزدهاي مجلس توزیع کرده” ابدالی

نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم                 

این ”  شریف ایران بتوانم موکلینم را درجریان این امر قرار دهم؟            
نامه در واقع پاسخی به پرونده سازي سایت هاي زنجیره اي                  

مستندات جدیدي از  88اسفندماه  25. رحیمی براي منتقدانش بود
تخلفات جدید رحیمی منشتر شد و طبق آن دیگر اثبات می شد              

 .که آقاي رحیمی باید پرونده هایی داشته باشد
یک روز بعد به دنبال دستگیري بیشتر اعضاي باند بزرگ فساد               

نماینده به رییس قوه مبنی بر تعقیب دانه            216اقتصادي و نامه    
درشت این پرونده، محمدرضا رحیمی از دستگیري مفسدان               

 .استقبال کرد
افشاگري هاي شدید نادران علیه رحیمی موجب ایراد حرف                
وحدیث هایی درباره دشمنی نادران با دولت شد ولی وي در                  

اینجانب در  “  :  یادداشتی به همه ي این شایعات اینگونه جواب داد        
انتخابات دهم از آقاي احمدي نژاد حمایت کردم و حوادث پس از             

در پایان به رسانه هاي ... انتخابات درستی این کار مرا نمایان تر کرد
کنم به نقادي ها و        ارتباط جمعی استکبار و اذناب آنها اعالم می         

اظهار نظر هاي برادرانه ما دلخوش نشوند و کمان نکنند ما ضرورت  
” .بریم  وحدت صنوف خود را در برابر بیگانگان و دشمنان از یاد می            

روز بعد با طرح مطالبی در خصوص یک پرونده قضایی از            2نادران 
عدم دستگیري معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند 

نماینده تهران در مجلس      .  فساد خیابان فاطمی افشاگري نمود      
آقاي رحیمی رئیس حلقه فساد در         :  شوراي اسالمی یادآور شد    

خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع             
فاسد و توزیع آن تصمیم گیري می کرده است و اکنون تقریبا همه    
اعضاي این شبکه فاسد اقتصادي در خیابان فاطمی دستگیر شده           

 .اند اال معاون اول فعلی رئیس جمهور
همین حرف هاي نادران کافی بود تا حامیان رحیمی که سنخیتی            
با دولت احمدي نژاد ندارند توپخانه هاي خود را علیه نادران فعال کنند، 

فروردین ویدیوي گزارش کار      19سایت الف متعلق به احمد توکلی روز        
ایرنا به آقاي محمدرضا رحیمی در مورد اخبار منتشر شده توسط این              

در این گزارش کار که در جریان        .  خبرگزاري علیه الف را منتشر کرد      
بازدید آقاي رحیمی از این خبرگزاري ارایه شده، مسوول مربوطه                 
توضیح می دهد که چگونه از زوایاي مختلف به الف پرداخته شده و از               

در همین . افراد مختلف در این مورد علیه الف مصاحبه گرفته شده است
حال به دنبال اخبار روزهاي اخیر مبنی بر اتهام دست داشتن برخی از              
مقامات در پرونده هاي فساد و نیز انتشار اخباري مبنی بر تحت فشار               
قرار گرفتن قوه قضاییه، تشکل هاي عدالتخواه و دانشجویی طی بیانیه            
هایی بر رسیدگی سریع به این پرونده ها و مشخص شدن صحت و سقم 

مشایی دوست صمیمی رحیمی    .  ادعاها در دادگاه صالحه تاکید کردند      
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر تعقیب قانونی اتهامات علیه                 

اینگونه اظهارات هیچ تأثیري در روند             :  رحیمی، اظهار داشت    
فرودین هم دولت از نادران        21روز شنبه   .رسانی دولت ندارد    خدمت

جمهور خبر داد که شکایتی از سوي         شکایت کرد، معاون حقوقی رییس    
چنین اظهار    وي هم   .این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده است        

نادران .   این شکواییه به دادسراي کارکنان دولت ارسال شده است    : کرد
تاکید کرد که همچنان پیگیر سخنان خود : در واکنش به این خبر گفت

درباره معاون اول رئیس جمهور است، هم اکنون در حال پیگیري                 
 .موضوع آقاي رحیمی هستیم

 
آقازاده در انگلستان در حال تحصیل هستند و بیش از افـراد   400در حال حاضر حدود 

 . عادي در معرض خطر جهت بهره برداري سرویس هاي جاسوسی قرار دارند

 لعنت بر دهانی که بد موقع باز شود
نشست خلع سالح در حالی هفته گذشته در واشنگتن برگزار شـد کـه     
عمده کشورهاي جهان با سخنان اوباما در خصوص استفاده بمب اتم از 
طرف ایالت متحده اعتماد اوباما حداقلی خود را نسبت به اشعار تغیـیـر   

نشست واشنگتن نشان داد، اوباما حتی با تعظیـم  ..  اوباما از دست دادند
بهرئیس جمهور چین نمی تواند جبران مافات کند و آنچه کـه آبـروي     

آبرو .چنیدن ساله اقتدار ساختگی آمریکا بوده است را مجددا بازیابی کند
و هیبیتی که امریکا با کمک هالیود در چندین دهه بـا فـیـلـم هـاي          
سینمایی مبنی بر منجی بودن خود و نشان دادن کشورهاي مسلمان به 
عنوان تروریست به دست آورده بود با تهدید کره شمالی و ایـران بـه         

گرچه سخنان اوباما با واکنش تـنـد حـتـی       .  حمله اتمی از دست رفت
محافل غربی نیز مواجه شد اما احمدي نژاد اوباما را بی پاسخ نگذاشت تا 

احمدي :  فاکس نیوز نزدیکترین رسانه به اوباما و سیاست هایش بنویسد
شاید بی مورد نباشد اگـر ایـن       . نژاد سیاست هاي اوباما را مسخره کرد

را روي   ”  لعنت بر دهانی که بی مـوقـع بـاز شـود        ” روزها مثل فارسی
 .تابلوهاي بزرگ در کاخ سفید نصب کنند

 فردوسی پور علت بقاي قطبی90
در حالی که این روزها گـزارشـگـران      
فوتبال ایرانی و به طور شاخص مزدك 
میرزایی خدا را بابت حیات همزمان در 
دوران بازي لیونل مسی شکر می کنند 
و هیچ دست مایه دیگیري چون پـول    
هاي گزاف صداو سیما نیست تا ایـن    

افراد حداقل از ضرغامی تشکر کنند،اما کاسه همیشه داغ فوتبال ایـران  
گرچه مستی بازیکن فوتبال در شمال شهر و ممـنـوع   . باز هم داغ تر شد

التصویر شدن حسین شمس در تلویزیون از نکات جالب هفته بـود امـا     
آتش بیاري عادل فردوسی پور باعث شد تا بحث تغییر مربی حداقل یک 

همسرانـجـامـی     90حضور کفاشیان در .  هفته خواب را از قطبی بگیرد
نداشت جز تیکه پرانی هاي دائم فردوسی پور به رئیس فوتبال الـبـتـه    
قطبی هم در این میان کم نیاورد و تقصیر خود و عـلـی دایـی رادر            
نرسیدن به جامجهانی یکسان دانست تا کفاشیان و سعیدلـو بـه ایـن        

 .نتیجه برسند که قطبی همچنان سرمربی باقی بماند

 نزاع بر سر رهبري جریان شکست
شاید انها که به صلحه رحم نوروزي اعتقاد داشتند با بی تاثـیـر بـودن      
دیدار هاي نوروزي شخصیتهاي اصالح طلب به این نتیجه رسیدند کـه  

خـاتـمـی در      .  کار اصالح طلبان با سالم و صلوات درست شدنی نیست
دیداري که با هاشمی رفسنجانی داشت ضمن گله شدید از کـروبـی و     

از سوي دیـگـر پـدر        . موسوي انها را به ساختارشکنی مفرط متهم کرد
خاکستري اصالح طلبان محمد خویینی ها با حمله به دکتر عارف چهره 

اما عتاب تند .موجه اصالح طلبان وي را به عقب نشینی متهم کرده بود 
اعضاي مجمع روحانیون مبارز که با خبر انحالل قریب الوقوع مشارکـت  
و مجاهدین انقالب جلودار احزاب اصالح طلب است نسبت به موسـوي  
گره لیدري را کورتر کرد چه انکه یکی از اعضاي مطرح مجمع در اخرین 

قبل از انقالب کجا بـودیـد اقـاي      : جلسه با موسوي خطاب به وي گفت
نیز 88البته به اصطالح حامیان جنبش شکست خورده انتخابات ! رهجو؟

حال و روزي بهتر از داخلی ها ندارند و نویسندگان عصبانی باالترین این 
روزها عالوه بر حمله به موسوي و خاتمی و تـرسـو دانسـتـن آنـهـا               

 می دانند” عوضی”نویسندگان جرس را نیز

عضو کمیته مشترك مجلس و دولت براي بررسـی  : فروردین 21شنبه 
ها، مصوبات کمیته مشترك را تنها در صورت  قانون هدفمندسازي یارانه

. تصویب در صحن علنی مجلس داراي ضمانت اجرایی تـوصـیـف کـرد      
الدینی با معاون پارلمانی دولت در دانشگاه امـام   الیاس نادران با میرتاج

صادق مناظره کرد و مجددا خواسته هاي دولت را با چالش روبه رو کرد 
 این دو تورم را در هیچ راهی قطعی ندانستند

هاي کارشـنـاسـی در       به منظور افزایش بررسی: فروردین 22یکشنبه
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي مجلـس، طـرح پـیـشـنـهـادي            
نمایندگان براي رفع مشکالت از دو فوریت به طرح یک فوریتی تغیـیـر   

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان که گفت از آنـچـه در         . کرد
ها تحت عنوان کارگروه مشترك مجلس و دولـت در خصـوص          رسانه

شود، اطالعی ندارم، تأکید کرد کـه هـر        ها مطرح می هدفمندي یارانه
ها باید از طـریـق مـجـلـس و             تصمیمی در خصوص هدفمندي یارانه

 کمیسیون اتخاذ شود
: محمدي عضو کمیسیون کشاورزي مـجـلـس     فروردین 23دوشنبه 

هـا در صـحـن مـجـلـس راي                  اصالحیه قانون هدفمند کردن یارانه

 هدفمند شدن در هفته اي که گذشت

مدافعان اجراي : آوردکارشناسان خطاب به نمایندگان اقلیت مجلس نمی
نفر از  130. پذیرند ها مسئولیت تبعات آن را نمی سریع هدفمندي یارانه

نمایندگان مجلس با امضاي طرحی یک فوریتی خواسـتـار آزادسـازي      
 هزار میلیارد تومان شدند 35به میزان  89ها در سال  قیمت

معاون ارتباطات مجلس معاون پارلمانی دولت فروردین 24سه شنبه 
اي بیـن مـجـلـس و دولـت بـراي قـانـون                    نامه سازي توافق از آماده

ها خبر داد تا بر اساس آن نیاز به اصـالح قـانـون         هدفمندسازي یارانه

ها به صورت الیحه یا طرح نباشد که در حال حاضر نیز  هدفمندي یارانه
عضو کمیـسـیـون    /  این توافقنامه آماده شده و در مراحل امضا قرار دارد

برنامه و بودجه با اشاره به توافق براي اجراي قانون هـدفـمـنـدسـازي        
در آخرین جلـسـه کـمـیـتـه         :  هزار میلیارد تومان، گفت 20ها با  یارانه

مشترك مجلس به دولت در خصوص مدت زمان اجراي ایـن قـانـون        
: رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادي مجلـس گـفـت     / اختیار تام داد

هزار میلیارد تومان  20ها را احتماال تا  دولت قانون هدفمند کردن یارانه
به دولت کمک می کنیم الیحه بیاوردو قـت را    :  توکلی/ ماه اجرا کند 8

مردم با هوشیاري عملیات روانی :معاون اجتماعی وزارت کشور/تلف نکند
: جمهور گفت رئیس/کنند ها را خنثی می علیه طرح هدفمند کردن یارانه

ها دولت بیش از آن حدي که قدرت خرید  در طرح هدفمند کردن یارانه
 /مردم کاهش پیدا کند، در جیب مردم قرار خواهد داد

منتظر اقدام عملی و مثبت : وزیر اقتصاد گفتفروردین 25چهارشنبه 
نماینده مـردم  / ها هستیم مجلس در خصوص بحث هدفمند کردن یارانه

کمک و مساعدت مجلس و نمایندگان در رابـطـه بـا قـانـون              : اراك 
 .ها، اضطراب و نگرانی مردم را کم خواهد کرد هدفمندسازي یارانه
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مرتضی براري، دبیر کمیسیون انجمنهاي علمی کشور از طراحی و 
طرح ایجاد پـارك    :  ایجاد پارك انجمنهاي علمی خبر داد و گفت

یـکـی از     .  انجمنهاي علمی طی دو هفته آیـنـده آمـاده مـی شـود             
کمیسیون انجمنهاي علمی کشور در ایجاد پارك انجـمـنـهـاي      اهداف

علمی نزدیک کردن این انجمنها در راستاي ارزش افـزوده تـلـفـیـق          
 .خواهد بود همکاري انجمنهاي علمی

جلیل دارا، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در آستانه بیست و   
المللی کتـاب از شـارژ بـن کـارتـهـاي                سومین نمایشگاه بین 

بن کارت کتاب هر دانشجو بـه  :  الکترونیکی دانشجویان خبر داد و گفت
اندازه مبلغی که خودش وارد بن کارت می کند توسـط وزارت ارشـاد       

 .شارژ می شود
بـیـرجـنـد دلـیـل تـجـمـع                 معاون دانشـجـویـی دانشـگـاه         

ــان   ــوی ــج ــاه  دانش ــدم            دانشــگ ــد را ع ــن ــیــرج وجــود  ب
احـمـد   .  کـرد  عـنـوان   در خـوابـگـاهـهـا      مناسب   رفاهی امکانات

در  جـمـعـیـت     ظـرفـیـت    مـازاد    نفر 800حاضر  در حال: گفت افضلی
را  مشکالتی که همین امر  اند یافته بیرجند اسکان خوابگاههاي دانشگاه

 .کرده است ایجاد براي سایر دانشجویان
بهداشت از برنـامـه ریـزي       وزارت رفاه دانشجویان صندوق رئیس

بـراي     89تحصیـلـی در سـال             رفاه براي افزایش وام صندوق
با توجه به افزایش اعـتـبـارات در      :  دانشجویان پزشکی خبر داد و گفت

با توجه به افزایش منابع .  هدف اولیه ارتقاي وام تحصیلی است 89سال 
صندوق قصد دارد وام    89صندوق رفاه دانشجویان مطابق بودجه سال 

الـبـتـه    :  اضافـه کـرد     جعفري.  تحصیلی را در مرحله اول افزایش دهد
هدفگیري بعدي صندوق بر روي افزایش ودیعه مسکن براي دانشجویان 
انتخاب می شود که این موضوع پس از برگزاري هیئت امناي صـنـدوق   

 ..نهایی می شود
حسن مسلمی نائینی، مدیر کل بورس و امور دانشجویـان خـارج     

 89وزارت علوم درباره بورس خارج از کشور دانشجویان در سال   
اسامی متقاضیان بورس خارج از کشور دانشگاهها کـه بـر روي       :  گفت

سایت وزارت علوم منتشر شده است، پس از گذراندن مرحله مصاحبه از 
 .نفر براي اعزام انتخاب می شوند 200بین این اسامی حدود 

ــت  ــاون ــع ــی وزارت     م ــوی ــج ــوم،  دانش ــل ــات    ع ــق ــی ــق ــح و  ت
دانشگاههاي کشور را    88سال  نمونه دانشجویان اسامی   فناوري

کارشناسی ارشد  کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، و کاردانی در مقاطع
نفر در مقطع کاردانی و کارشنـاسـی    7وي اسامی .  کرد اعالم دکتري و

نفر در مقطع کارشـنـاسـی     16نفر در مقطع کارشناسی،  14ناپیوسته، 
نفر در مقطع دکتري به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاههاي  13ارشد و 

دولتی، آزاد اسالمی، پیام نور و جامع علمی کاربردي را اعـالم کـرده       
 .است

دکتر فرحناز ترکستانی مـعـاون دانشـجـویـی و             منصوب شدن
فرهنگی وزارت بهداشت با حفظ سمت به عنوان دبیـر هـیـئـت       
نظارت مرکزي بر تشکلهاي اسالمی دانشگاهیان وزارت بهداشت از 

  طرف دکتر مرضیه وحید دستجردي، وزیر بهداشت
غزه در آتـش ــ خـلـع           “  برگزاري نشست دانشجویی با موضوع

در دفتر مرکزي اتـحـادیـه      “  یافتنی  اي آرزویی دست هسته سالح
در این جلسه نماینده اعضاء اتحـادیـه   . جامعه اسالمی دانشجویان

هاي بزرگ دانشجویی با حضورعباس انسانی دبیر سیاسی دفتر تحکیـم  
هـاي اسـالمـی         وحدت، مهدي طوسی دبیر سیاسی اتحادیه انـجـمـن   

نژاد دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمـی   دانشجویان مستقل، علیرضا آرانی
فرد دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی و  دانشجویان، سیدحسن موسی

مهدي میرزایی نماینده بسیج دانشجویی به بررسی مسائل مربـوط بـه     
جنایات غزه و بحث سالح هاي اتمی و تهدیدات هستـه اي آمـریـکـا         

 .پرداختند
هاي اصالحی در خصوص بـازنـگـري در       پیشنهاد  تصویب آخرین

اساسنامه دانشگاه آزاد در جلسه اعضاي شوراي عـالـی انـقـالب       
 .فرهنگی

دانشــجــویــی فــرهــنــگــی     وحــدت مــعــاون    وثــوقــی بــیــژن
شریف، از تجهیز اتاق هاي خـوابـگـاهـی ایـن             صنعتی دانشگاه

 .دانشگاه به اینترنت خبر داد 
بزرگترین سازه ماکارونی خاورمیانه که قـرار بـود اواخـر سـال             
گذشته، در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شود، پس از فراز و   

این سازه . در مشهد رونمایی می شود89/2/8فرود هاي فراوان در تاریخ 
قبل از برگزاري پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران با حضور مسووالن 

 .کشوري و استانی رونمایی خواهد شد
دانشگاه ارومیه طی طرحی میزان استفاده هر دانشجـو  ITمعاونت 

 مگا بایت اعالم کرد20در طی یک هفته از فضاي مجازي را 
حـجـت    هایی جداگانـه،  در حکم محمد محمدیان حجت االسالم

سیدجواد علیزاده موسوي  االسالم مهرعلی قلی نیا، حجت االسالم
به عنوان مسـئـول نـهـاد در          محمدکاظم جباریان را و حجت االسالم

دانشگاه هاي علوم پزشکی گلستان، تفرش و دانشکده فنی شهید محمد 
 .منتظري مشهد منصوب کرد

بـراي     خـوردن  از غـذا  شهید رجایی دانشگاه   دانشجویان امتناع
 فروردین ماه 30همدردي با فلسطینیان 

از افزایش مطالبه برخورد  بعد تندورها محفلی   جلسات لغو پیاپی
  با اساتید سکوالر 

در    89چهاردهمین گردهمایی پژوهشی نجوم اردیبهشت مـاه      
 .برگزار می شود تکمیلی علوم پایه زنجان تحصیالت  دانشگاه

 

با گذشت چند سال از تأکیدات مقام معظم رهبري در خصوص کرسـی  
هاي آزاد اندیشی ، با کلید خوردن اولین جلسه ي آن در دانشگاه تهران 

 .کار خود را آغاز کرد
استقبال از این جلسه که با حضور اساتید دانشگاهی به عنوان سخـنـور   

دانشگاه تهران برگزار شـد،       درتاالر ابن سینا دانشکده ي علوم سیاسی
نشان از وجود تمایل و دغدغه در بدنه دانشگاه براي ورود به این موضوع 

 .مهم دارد
وجود این جلسات در دانشگاه اساسا زمینه را براي ایجاد دانش و اندیشه 
بومی در حوزه هاي مختلف علوم فراهم آورده و بستري است براي اینکه 

 .کشور را به جایگاه صادر کننده ي علم ارتقاء دهد
در این میان نحوه ي برگزاري این جلسات و نیز نوع مطالب بیان شـده  

 .در آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
 داشتن اندیشه ي نو یکی از ضرورت هاي این جلسات

 -بیان نظرات و اندیشه هاي حساب شده و مستدل با عقبه ي فـکـري    
تجربی به گونه اي که آرائی نو را در درون خود متبلور سازد، می توانـد  

 .در موفقیت این جلسات ثمر بخش باشد
نبود نظر و اندیشه ي جدید و یا اساسا نبود خود اندیشه که ماهیت این 
جلسات را تعیین می کند، قطعا در نتیجه بخش بودن آن هیچ کمکـی  
نخواهد کرد، چرا که هدف از برگزاري این جلسات رسیدن به تولید علم 
بر اساس نیازها و ضرورت هاي جامعه است و اگر بخواهد بدون ارائه ي 
اندیشه اي نو و نیز بحث و چالش پیرامون مسائل گذشته انجام گـیـرد،   
هیچ تفاوتی با مناظره ها و مباحثاتی که از قبل نیز برگزار مـی شـده،     

 .نخواهد داشت
وجود استدالل و نوآوري و تطابق نظرات بیان شده با واقعیت هـا مـی       

 .تواند به عنوان معیارهاي یک اندیشه ي نو و تأثیر گذار قرار گیرد
جنس اندیشه و نظرات بیان شده باید از محتوا و نیز مقبولـیـت عـرف      
جامعه برخودار بوده به گونه اي که پذیرش آن در جامعه به راحتی وبـا  

اطمینان صورت گیرد که از مصداق هاي آن، می توان از اندیشه هـا و    
  .نام برد... تفکرات آیت اهللا مطهري، عالمه طباطبایی ابن سینا و 

وجود اندیشه در اصل، آزادي ناشی از آن را رقم می زند به این معنا که 
با بیان  -اندیشه با معیارهاي بیان شده –اساسا باید اندیشه هاي موجود 

آزادانه و بحث و بررسی در آن، یک نتیجه ي مطلوب را از خـود بـرون     
داد دهد، و نیز اینکه این جلسات باید موانع بروز اندیشه هایی را که می 
تواند در پیشبرد کشور مؤثر باشند را از میان بردارد، والبته این طور هم 

 .نباشد که هر کس هر چه می خواهد در آن بیان کند
داشتن قاعده، اخالق و حقیقت به عنوان یک اصل در جلسـات  

 آزاد اندیشی
در کنار وجود اندیشه،برخورداري این جلسات از قواعد، اخالق و حقیقت 

آزاد اندیشـی اي کـه مـجـزي از             .  به عنوان یک اصل باید قرار گیرد
عقالنیت و حقیقت باشد، از یک سو به دلیل اینکه منطبق بر معیارهاي 
عقلی و حقیقی نیست، نمی تواند به پیشبرد جلسات و رسیدن به یـک  
نتیجه ي مطلوب کمک کند و از سوي دیگر نبودن محورهاي عقـالنـی   
باعث از بین رفتن معیارهاي اخالقی نیز می گردد که باید از آن دوري   

 .جست
شکل و ساختار برگزاري این جلسات خود به تنهایی یک عنصر مؤثر بـر  

 .جریان برگزاري این جلسات به شمار می رود
وجود یک هیئت علمی و یا هیئت منصفه در کنار حضـور صـاحـبـان       

موضوع و نیز تحلیـل از درسـتـی و             اندیشه در این جلسات، به فهم
نادرستی مطالب بیان شده حداقل براي مستمعین حاضر در جلسه کـه  

  .اساسا دانشجویان و دانشگاهیان هستند کمک شایانی خواهد کرد
آنچه که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت، پـرداخـتـن و         
اولویت دادن به موضوعاتی است که در صدر نیاز حرکت کشور و جامعه 
به سمت رشد و پیشرفت است، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی بایـد  
با بررسی اجمالی و شناخت نیازهاي اصلی جامعه و تمرکز بر روي آن،   

 .بهترین بهره برداري را در راستاي اهداف نظام کنند
محققان و صاحب نظران کشور در زمیـنـه هـاي مـخـتـلـف عـلـوم                
دستاوردهاي چشم گیري را با ایده و نظر جدید کسب کرده اند، در این 

 .بین حوزه اي که مظلوم واقع شده است، حوزه ي علوم انسانی است
عدم وجود منبع و زمینه اي درست براي دستیابی به علوم انسانی مورد 
نیاز جامعه اسالمی و نیز نبودن شناخت و نقد آن در بـیـن صـاحـب           

متأسفانه موجبات عقب ماندگی از رشد در این زمیـنـه ي پـر          نظران
 .اهمیت را مهیا نموده است

دور ماندن صاحب نظران در بیان نظریات خود در این حوزه و نیز عـدم  
نقد و بررسی این نظریه ها در چارچوب دانشگاه، بـاعـث گـردیـده تـا          
همچون گذشته تغذیه کننده ي علوم شرقی و غربی باشیم؛ به هر حال 
یکی از موضوعات اساسی که می تواند مورد توجه صاحـبـان انـدیشـه       
درجلسات کرسی هاي آزاد اندیشی مورد توجه قرار گیرد، موضوع علوم 

 .انسانی و مسائل مربوط به آن است
زمینه اي است براي طـرح بـدون     ”  کرسی هاي آزاد اندیشی“ برگزاري 

مانع اندیشه هاي صاحب نظران در همه ي حوزه هاي علوم با رویـکـرد   
ایجاد تولید علم در کشور که انتظار می رود روند این جلسات کمکی به 

 این مهم در کشور باشد

 کرسی هاي آزاد اندیشی، جلسه ي مناظره نیست

سرکار خانم دکتر رجایی فر ، از مـعـدود     
افرادي که بعد از تسخیر النه جاسوسی بـا  
شعار عدالت خواهی و عدالت مـحـوري     

وي که اکنون دبیر ستاد . شناخته می شوند
پاسداشت شهداي جهان اسالم است، متن 
خبرنامه دانشجویان “زیر خالصه ي گفتگوي اختصاصی خبرنگار 

با موضوع عدالت و موانع اجراي آن و نیز بررسی اجـراي   ”ایران
عدالت در سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدي نژاد، با ایشـان    

 .است که به شرح زیر می باشد
ورود اقتصاد آزاد سرمایه داري در کشور در درون دولت آقـاي  

آقاي هاشمی چندین .هاشمی، زمینه ي ایجاد بی عدالتی را رقم زد
سال در مورد عدالت در نماز هاي جمعه به صورت مستمر صحبت مـی  
کردند و مفهوم عدالت اجتماعی را مطرح می کردند حـتـی در زمـان        

؛ اما زمانی که رئیس جمهور شدند با در پیش گـرفـتـن    ) ره( حیات امام
الگوهاي نهاد هاي پولی و مالی جهانی و پیوستن به جریان اقتصاد آزاد 
سرمایه داري در حقیقت بی عدالتی را بعنوان جزئی از ذات سـرمـایـه      
داري قبول کردند، و نیز قبول کردند که ممکن است انحرافاتی در مسیر 
قبلی نظام ایجاد شود و می گفتند مهم این است که ما بیاییم کشور را   
در این جریان سرمایه داري قرار دهیم و با قبول محوریت توسعه، کشور 

که در آینده هرکسی در هر جایگاهی که مقبول  را به نقطه اي برسانیم
و مورد انتظارش هست، بهره مند شود و شاید در این مسیر الزم بـاشـد   

در انتها هم باید که یک کارگر به . یک نسل هم قربانی آینده کشور شود
یک حداقل رفاهی برسد، ولی نباید این کارگر در مقایسه ي عـدالـت       

با کارفرمایش و زندگی اشرافی و تجملگراي ثروتمنـدان قـرار        خواهانه
نه می شود و نه باید چنین مطالبه اي شکل بگیرد، زیرا فاصله ها . بگیرد

هم باید در این بین برسمیت شناخته شود و اینجاست که وجود فاصله 
 .ها و در واقع اختالف طبقاتی تئوریزه و توجیه می شود

این است که بـه     مشکل در به وجود آمدن مفاسد و تبعیض ها 
 قانون عمل نمی شود

ما هم مشکل قانون داریم هم مشکل در اجرا شدن همان قانون بـد را؛    
نه از قـانـون       .  مشکل ما این است که حتی قانون براي ما مفهوم ندارد

انتخابات تبعیت شد که این فتنه ها را درست کرد و نه قانون هایی کـه  
. براي قضا و جزا و این گونه مسائل هستند مرجع عمل قرار می گیـرنـد  

حتی قوانین مصوب مجلس هم که پس از تایید شوراي نگهبان به دولت 
و مـتـاسـفـانـه      .... ابالغ می شود هم دور می خورد یا معطل می ماند یا 

عادت کرده ایم به قانون گریزي در حالی که می دانـیـم ریشـه هـر           

گـفـتـه    . استبدادي در فراقانونی عمل کردن است
بلـه؛  .  شده است قانون بد بهتر از بی قانونی است 

قانون وجود دارد و ممکن است در بعضی جـاهـا     
نارسا باشد اما با این حال ما همان قانون نارسا را   

 .هم اجرا نمی کنیم
در قانون ما منع و یا کانال خاصی براي مصونیت بـرخـورد بـا      

آیا در قانون ما منعی براي محاکمه متخلـفـان   آقازاده ها وجود ندارد
بلند پایه یا حاشیه امن براي کسانی مثل فرزندان آقاي هاشمی که در   
جایگاه اتهام هستند وجود دارد؟ مثال در جایی از قانون آمده باشد کـه  
اگر فرزندان روساي جمهور گذشته و یا مقامات فعلی مـتـهـم بـودنـد        
مصونیت داشته باشند از تعقیب قضایی یا از یک کانال قانونی خاص بـا  

 .آنها برخورد کنند
در حوزه انتقاد و ایجاد عدالت باید بین حاکمیت و حـکـومـت    

  .تفاوت قائل شویم
توصیه بنده به دانشجویان این است که این عزیزان برگردند و انتقاد را   
دوباره تعریف کنند و حوزه ي عدم انتقاد را فقط به رهبري و در حـوزه  

ما در مسیر حفاظت از نظام  . تخصیص دهند ي حاکمیت عمومی نظام 
حوزه ي   .  باید در حوزه ي والیت، تابعیت و اطاعت محض داشته باشیم

حاکمیت که رهبري است و حوزه ي حکومت که سطوح پاییـن تـر از       
اگر ما برویم و خود را در ذیل دیدگاه هـاي    . رهبري را تشکیل می دهد

عدالتخواهانه رهبري تعریف کنیم، به بهترین نحو به بـحـث عـدالـت         
در اصل ایشان خود سردمدار شعارهاي اصلی حـوزه ي    .  خواهیم رسید

عدالت است که در این بیست سال بیان شده، و این جور نبوده که اگـر  
صحبت از تجمل گرایی مسئولین بوده، همین طـوري و یـا تـوسـط           

 .اشخاص دیگر بیان شده باشد
 بخوانیدمتن کامل این مصاحبه را در   

قرار گرفتن در ذیل گفتمان رهبري، تنها راه رسیدن به شعار 
 عدالت و عدالت خواهی است

 

با تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی از این پس مدرسه عالی شهید مطهري بر اساس ضوابـط  
 .یافته و با نام دانشگاه شهید مطهري فعالیت خواهد کرد  وزارت علوم، توسعه

 ثبت نام همه چیز درباره عمره دانشجویی
تا  23/1/89از 

30/1/89 

با توجه به حجم زیاد متقاضی ثبت 
نام را به روزهـاي آخـر مـوکـول         

 نفرمائید
قرعه 
 کشی

31/1/89 
نتیجه از طریق سایت لبیک و پیام 

 رسید کوتاه به اطالع می

تاریخ 
 اعزام

تا  15/4/89
8/5/89 

مرداد  8تیر ماه تا  15مقطع اول از 
است و آخرین گروه اعزام شده در   
اول ماه رمضان در ایران هستند و   

 89مقطع دوم اعزام بهمن و اسفند 
 خواهد بود 90و فروردین 

هزینه 
 سفر

تا800حدود
 هزارتومان900

هزار تومـان بـه      250پس از واریز
عنوان علی الحساب دانشگاهـیـان   
می توانند براي پرداخت مـابـقـی      
هزینه سفر از وام قرض الحـسـنـه    

 عمره دانشگاهیان استفاده نمایند

خوشبختانه امسال نیز توفیق سفر عمره نصیب       
دانشگاهیان شد تا با بوي حرم نبوي و قبرستان 

اما .  بقیع فضاي دانشگاه ها عطرآگین شود         
متاسفانه بنابر قانون کشور عربستان مبنی بر          

سال بدون محرم     45ممنوعیت ورود خانم زیر     
به این کشور، عمره دختران دانشجو برگزار نمی 
شود و دختران تنها در صورت تاهل و فقط             
همراه همسر در صورتیکه قبال در سایت ازدواج    
دانشجویی ثبت نام نموده باشند ،در قرعه کشی 
شرکت داده می شوند و سهمیه متاهلین، به           
شرکت کنندگان در برنامه ازدواج دانشجویی که 

در سایت آن ستاد ثبت نام نموده اند           88ابان  
و در صورتیکه در سایت       .  اختصاص می یابد   

توانند   ازدواج دانشجویی شرکت ننموده اند ،می     
 .در بخش مجردي ثبت نام کنند

 حاجی سر به زیر
و می گفتند؛ اما هیچ کس به نگفت که اي بنده هاي خدا هتل هاي مکه از ین از تهران کلی جلسه گذاشتند که شما وقتی محرم می شوید نباید به آینه نگاه کنید، کلی از بچه هایی هم که سال گذشته مشرف شده بودند هم

به کرده بودند، دلشون می خواست که ما هم از این مصیبت بی بهره نمونده             تجرزمین تا زیر زمین و هر جایی که فکر بکنید آینه کاري شده و انگار دانشجوهایی که سال هاي قبل این تجربه دارند چون خودشون این ماجرا 
شده، سه ضلع چهار دیواري آسانسور آینه کاري شده و خالصه هرجایی که    ري باشیم و خالصه به قول یکی از بچه ها اگر حواسمون جمع نبود، بایستی یک گله شتر، چند راس گاو و گوسفند قربونی کنیم؛ ستون ها آینه کا

و این بخاطر این بود که ما بنا داشتیم همه هتل داران و مهندسان معماري مکه را از                     ”من یه یادآوري بکنم، شما حاجی شدید      “:   یادم میاد دوستم جواد مدام می گفت      .حاجی سر به زیر  : شما بگید آینه بود، تصورشو بکن
 !لیست ناسزاهاي موجود و ناموجود بی بهره نگذاریم



به تهیه کنندگی   ”  در حریم وصال  “قطعات صوتی میان برنامه     
محمدرضا میري و سردبیري شفیقه مافی از شنبه تا جمعه هر 

 60به مدت     4:30گاهی که از ساعت       هفته در این برنامه اذان    
با استناد به آیات شریفه قرآن در مضامین مختلف            که  دقیقه است،   

 .شود پخش می
که جمعه گذشته با بازي     ”  کافر“آمیز و ضد دینی       فیلم توهین 

بهایی در سینماهاي انگلستان اکران شد، خشم  ”امید جلیلی“
 بسیاري از مسلمانان را برانگیخته است

هاي عروسکی جدید     خرداد ماه با شخصیت    ”  3کاله قرمزي “
 خورد کلید می

ها باعث    موازي کاري و ندانم کاري     :  استاد علوم قرآنی گفت    
کیفی در امور قرآنی کشور به   درصد از ظرفیت 10شده تا تنها 

 کار گرفته شود
هنرمند در    1357گیري از     ترین سمفونی تاریخ با بهره       بزرگ

جاري با هدف پاسداشت انقالب اسالمی مردم          دهه فجر سال  
ایران و ثبت رکورد جدید در کتاب گینس در هرمزگان برگزار     

 .می شود
با  89نوشته امیرحسین فردي تا پایان سال ” 2اسماعیل“رمان 

 .شود بازنگري جدید منتشر می
نگار ایتالیایی انتقادهاي      یک روزنامه :  روزنامه گاردین نوشت   

دروغینی از قول فیلیپ راث و جان گریشام، دو نویسنده                
سرشناس آمریکایی، علیه رئیس جمهور کشورشان منتشر           

 .کرده است
آوینی قبل از شهادت بارها از مین         :  رحیم پور ازغدي گفت    

هاي اندیشه هاي غرب زدگان روشنفکر معاصر زخم خورده            
 .ومجروح شده بود

در ایام تعطیالت نوروز چادرهاي منقوش به پرچم آمریکا و             
رژیم نامشروع اسرائیل در شهرهاي جنوبی کشور باقیمت             

 .بسیار کمی در اختیار مسافران نوروزي قرار گرفت
یکی از  :  معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت        

مشکالت ما در عرصه تولید فیلم این است که فیلمسازان ما             
اسالمی جامعه را به رسمیت نشناخته و         -هنوز جایگاه ایرانی    

سال گذشته اتفاق افتاده      31هاي بکري که در طول         با غفلت از سوژه   
 .اند هاي تکراري و مشابه غربی روي آورده است به سوژه

، )ص(موضوع رسول اکرم  10شاعران زبده و برجسته عرب در  
وحدت اسالمی،    ،  )ره(امام خمینی     نیایش،    ،  )ع(امام علی     
حج و همچنین موضوع  مقاومت اسالمی،  ، )عج(حضرت مهدي  

جهانی الکوثر    در شبکه   ”  شاعر الکوثر “آزاد براي به دست آوردن عنوان       
 .کنند اشعار سروده شده خود را قرائت می

 70سال  :  یک استاد دانشگاه در سالروز شهادت آوینی گفت         
اوج این است که هرکسی هرچه داشته است و هرآنچه که اسم 

کند؛   بوسد و با آن خداحافظی می  گذارید می می” ارزش“آن را 
دهد که زیر توسعه      می”  توسعه اقتصادي “ها، جاي خود را به         و ارزش 

 .اقتصادي باید له شود
هاي نروژي آلمانی تبار      ساله که یکی از اسقف      58جورج مولر   

ي جنسی    است، اعتراف کرد، از کودکان خردسال سوءاستفاده      
 .کرده است

به دلیل ساخت و سازهاي بی رویه نهادهاي صهیونیستی در            
محیط پیرامونی و زیر زمینی مسجد االقصی، شکافی به طول           
هفت متر در دیواره شمالی این مسجد و مشخصا در نزدیکی             

 .باب حطه ایجاد شده است
هاست ما تالش کردیم که کتاب      سال: یک فعال فرهنگی گفت

هاي شهید آوینی را پخش کنیم اما رسما از این کار جلوگیري 
هاي ویژه این کشور و راسته خیابان          کتاب فروشی .  می کنند 

 فروشند هاي آقاي آوینی را نمی انقالب، کتاب
با حمایت بنیاد مطالعات اسالمی در روسیه شماره پنجم مجله 

 .منتشر شد 1389در فروردین ) زن مسلمان ( ” مسلمانکا“

 4 33شماره  -  1389هفته چهارم فروردین

 
ــا      ــه ــن او ت
نوزادى بـود  

رسول از آن ي که در سال ششم هجرت، مدینه 
استقبال کرد و آن سالى بود که اوضاع و احـوال  
براى پیغمبر اسالم رو به سامان شده بود و در     

همان سال پیغمبر بر شترى که کـمـى از       
گوشش بریده شده بود و بـا آن شـتـر در          
روزگار فشار و سختى با هزار و پانصـد تـن     
ازیاران مهاجر و انصارش، در حالى که جامه 
هاى سپید احـرام را بـر تن داشـتـنـد، از        
مدینه به قصد مکه، پایگاه دشمنان محمد و 

سپس هـمـگــى بــه     .  اسالم، بیرون آمدند
واسـطـه پـیمان صلح حـدیـبـیـه کـه بـا           
ابوسفیان و کفار قریش بستند، پیروزمندانـه  

 .باز گشتند
در آغـاز، گـویـا هـمـه چیز به نوزاد، خوشبختى 

بنى هاشم و یاران پیغمبر . زندگى را نوید مى داد
تهنیت گویان مى آمدند و شکفتن این غنچه را   

ولى ناگهـان  . در خاندان رسول تبریک مى گفتند
حزن و انـدوهـى بـر ایـن گهواره زیـبـا سـایـه       

سایه هایى که شاید سنگینی آن را تنها و !  افکند
تنها زینب است که می تواند به دوش کشد؛ نقل 
مى کنند که هنگام آمـدن کـودك، سـروشـى         
پراکنده شد که به زندگى سـوزان و جانگـدازش  

اشاره مى کرد و از رنج ها و ” کهیعص“در تفسیر 
مصیبت هایى که فردا در انتظار این کودك است 

 .خبر مى داد
مـى گـویـنـد این فاجعه بیشتر از نیم قرن قبل 

روزى در جـایـى     از وقوع آن معروف بوده است؛

که پدرش مى شنید، به تالوت قرآن کریم مشـغـول     
 .بود

به خاطرش رسید تا تفسیر بـعـضى از آیات را از پدر 

درحالى که از هوش سرشار )  ع( بپرسد؛ امیرالمومنین
دختر به وجد آمده بود، پس از جواب با حالت تاثر به 
سخن خود ادامه داد و به روزهاى سیـاهـى کـه در        

 .آینده در انتظار این دختراست اشاره کـرد
تـعجب پدر افزوده گشت، وقتى که دید زیـنـب بـا        

من این ها را مى ! پدر: لحنى جدى و محکم مى گوید
 .مادرم مرا آگاه کرد تا براى فردا آماده ام سازد. دانم

پدر دیگر چیزى نگفت و در خاموشى فـرو رفـت و       
 .قلبش هم چنان از مهر و محبت مى زد و مى تپید

زینب، فاطمه کربالست و تجلى فاطمـه در زیـنـب        
خلیفه . در کربال زینب رسول فاطمه است. عاشوراست

حضـور  .  خـوانـد    پیام فاطمه را مـى .  تام فاطمه است
اى که بر دست  با هر جنازه. کشد فاطمه را فریاد مى

 اى از جام صبر فاطمه را مزمزه مـى     گیرد قطره  مى
در بارگاه یزید زینب به تداعى خطبه مـادر در    .  کند

ــل   ــابـ مـــقـ
دشمنان پدر 
 خطبه مـى   

در کربال زینب محبت مادر را در جان بـرادر  .  خواند
 .دارد زینب یادگار مادر را پاس مى. ریزد مى

زند و   در شام، فاطمه است که بر ترحم زهرخند مى
کـنـد و بـر پـاى             صدقه را خشم مى

 دشمنان پسر برادر، زنجیر لـعـن مـى       
و همچنان که جسارت را بر علـى  . افکند

تحمل کرده بود بر فرزندان خویش بـه    
چشمان زینـب در زیـر       .  خرد  جان مى

دستهاى محجوب فاطمه به خواب رفته 
زینب با بوسه محبت فاطمه چشم .  است

 .از خواب گشوده است
بـانـوى بانوان، پس از برادر شـهـیـدش،    
بیش از یک سال و نیم زنده نماند اما در 

. را عوض کنـد  این مدت کوتاه توانست جریان تاریخ 
بـنـى امـیـه گمان بردند که کشته شدن حسین و   
همه کسان او، آخرین قسمت از داسـتـان تشـیـع       

در ایـن گـمـان هم، چندان غـافـل و       .  خواهد بود
خطاکار نبودند، پس از آن که همه مردانشان کشته 
شدند و جز کودکانى یتیم و بیوه زنانى داغ دیـده      

نـخست على کشته شد و روزگـار    .  باقى نمانده بود
بدون درنگ و انحراف مى گذشت و موقعیت معاویه، 
سپر محافظتی یهود در درون حاکـمـیـت اسـالم،       
مستحکم گـردیـد، مخصوصا وقتى کـه در مـیـان        
مردم شایع شد که به تحریک او همسر حسـن بـن     

 .على سرور دودمان على را زهر خورانید

 )س(روایتی دیگر از بانوي مردآفرین کربال، حضرت زینب کبري

09194450004 
دانشگاه قم بعد از فوت حاج آقا قاضی 
خیلی فرق کرده خدا حاج آقا را بیامرزه 
 و کم کاری مسئولین فعلی رو ببخشه

09191050005 
 سالم 

 فقط خواستم یه خسته نباشی بگم
09188610002 

کمتر به پر و پای دولت بپیچید مشکـل 
 شھریه ھا رو حل کنید

09159170009 
پس از چند روز تحصـن دانشـجـویـی، 
دانشجوھای بیرجند موفـق بـه دیـدن 
رئیس دانشگاه بـه خـاطـر مشـکـالت 

 صنفی عمرانی شدند
09134030000 

 سالم 
در مورد ھویت ملی و ھویت مذھـبـی 

 ایرانیان مطلب بنویسید
09151830006 

دلم خیلی خونه کجای دنیا تـوی ایـن 
گرمای وحشتناک فقط آب داغ دارند ما 
کپک زدیم از بی آبی، چون طبـقـه ی 

فـقـط !  این انصافه.  سوم خوابگاه نوریم
دندون پزشکای طبقھی ھـم کـف یـه 

! ذره آب داشته باشند مـا ھـم ھـیـچ
 کاری کنید مسئولین

09138290009 
 سالم دست شما درد نکنه

09187620005 
کارتون بد نیست بچه ھای دانشـگـاه 
ــامــه  اراک خــیــلــی مشــتــاق خــبــرت
دانشجویان ھستند، حتمـا خـبـرنـامـه 

 شما رو می خونند
09355200003 

لطفا مسئولـیـن بـه .  سالم به ھمگی
فکر کارشناسی فوریت ھای پزشکـی 

 .باشند
09137400002 

روزنامه یعنی فرھنگ سازی، روزنـامـه 
یعنی خبر رسانی با الفاظ نیکو، جـای 
تعجب است که در متن اخـبـار شـمـا 

وجود دارد، ” سر در آخور“عباراتی چون 
آن ھـم در یـک روزنـامـه فـرھـنـگـی 

 دانشجویی
09371040009 

فکر نمی کنید تخریب شخصیتی مثـل 
دکتر مصدق با چاپ عکس ادای احترام 

 به ثریا کار اشتباھی است؟
09389350002 

سالم خسته نـبـاشـیـد مـجـلـه تـون 
 توووووووووووپه
09158690000 

برای تمیز کردن شیشه ھا بد نیست ، 
 !بیشتر تالش کنید، بوس

09369720006 
سالم دانشجویان دانشگـاه اھـواز در 

 بدترین وضع ممکن ھستند 
09176180003 

سالم مراکز پخـش خـیـرنـامـه شـمـا 
 کجاست؟

09126110006 
اسم ھفته نامتونو بذارید طرفدار حـزب 

 !باد
09171070003 

حیف از این ھمه کاغذ که حـروم مـی 
 کنید

09128100007 
چرا از مفسد اصلی و بچه ھاش چیزی 

 نمی زنید؟
09189300005 

 سالم عالی بود چشم حسود کور

09370748550 

بیست و سومین نمایشگاه بین الملـلـی   
کتاب تهران با یک روز تاخیر در شـروع  
بکار خود نسبت به سالهاي گـذشـتـه،      

ازپانزدهم تا بیست و پنجم اردیبهشت مـاه    
) ره( سال جاري  در مصالي امام خـمـیـنـی    

 .برگزار خواهد شد
نوشته جعفـر  ”  باز نویسی قصه هاي مثنوي“ 

” به روشنی روز”، کتاب هاي)شاهد(ابراهیمی
شـهـال   “ و ترجمـه    ”  گراهام سومیت“نوشته 

” فانوس دریایـی “  در نشر قطره، ”  انتظاریان
در نشر نیـلـوفـر،    ”  جنیت وینترسون“نوشته 

توماس “ نوشته ”  ساختار انقالب هاي علمی“ 
در ”  عباس طـاهـري    “ و ترجمه ”  اس کوهن

نـوشـتـه    ”  دولت هاي فرومایـه “ نشر قصه و 
از ”  اکرم پدرام نیـا “ ترجمه ”  نوام چامسکی“ 

الزم بـه ذکـر     . جمله کتبی که براي اولین بار در این نمایشگاه عرضه می شوند
پرخواننده ترین کتاب سال گـذشـتـه      ” دا”است انتشارات سوره مهر ناشر رمان

اعالم کرد امسال انتشارات سوره مهر حضور متفاوتی در نمایشگاه کتاب خواهد 
داشت که این تفاوت در طراحی غرفه، تبلیغات و برنامـه هـاي اجـرایـی در           

 .نمایشگاه در نظر گرفته شده است
فاضل نظري، مجـمـوعـه آثـار        ” سه گانه“ با لفاف معطر، ”  دا“چاپ صد و دهم 

محمدرضا بایرامی،  جدیدترین رمان موسوي گرمارودي، آثار محمدرضا سرشار،
آثاري از علی معلم دامغانی نیز از جمله آثاري است که در نمایشـگـاه کـتـاب       

پیش درآمدي به رویکردها و “ کار نگارش و ویراستاري کتاب . عرضه خواهد شد
شهریار زرشناس نیز تمام شده اسـت و قـرار اسـت بـراي             ” هاي ادبی مکتب

نمایشگاه کتاب تهران امسال تـوسـط   
انتشارات فرهنگ و اندیشه اسـالمـی     

 .منتشر شود
مدیرعامل موسسه فرهنگی هنـري قـدر     

فـرهـنـگ و      “ والیت نیز از عرضه  کتاب 
براي اولیـن بـار در       ”  عرصه ي فرهنگی

الـمـلـلـی      بیست و سومین نمایشگاه بین
از دیگر برنامه هایی کـه    .  کتاب خبر داد

شود بـرگـزاري    در این نمایشگاه ارائه می
شـنـاسـی       آسـیـب  “ نشستهاي تخصصی 

ــارف اســالمــی         و ”  تــرجــمــه در مــع
از ” شناسی ترجمه در علوم انسانی آسیب“

سوي مرکز ساماندهی ترجـمـه و نشـر        
معارف اسالمی و عـلـوم انسـانـی در             

الملـلـی کـتـاب تـهـران            نمایشگاه بین
همچنین سایت تخصصی مرکز ساماندهی ترجمه همزمـان بـا شـروع        . است

 .کند المللی کتاب تهران فعالیت رسمی خود را آغاز می نمایشگاه بین
اما خبر خوب براي دانشجویان اینکه مدیرکل امور فرهنگی وزارت عـلـوم از     

بن کارت کتاب هر :  شارژ بن کارتهاي الکترونیکی دانشجویان خبر داد و گفت
دانشجو به اندازه مبلغی که خودش وارد بن کارت می کند توسط وزارت ارشاد 

بـر ایـن      روال شارژ بن کارتهاي الکترونیکی کتاب دانشجویان.  شارژ می شود
هزینه می کرد  بوده که بن کارتها به همان مقداري که دانشجو در این زمینه

یعنی اگر دانشـجـویـی بـن       .  به آن افزوده می شد اعتبار توسط وزارت ارشاد
هزار تومان  100 هزار تومان شارژ می کرد وزارت ارشاد 100 کارت کتابش را

 به شارژ بن کارت اضافه می کرد دیگر

یاس انسان را به پوچی          
در شعر عاشقانه    .  کشاند  می

این .  هم گریزي از غم نیست    
در حالی است که وقتی غمها به پوچی نظر نداشته    

 .توانند کارکردي فعال و مهم پیدا کنند باشند، می
قطعه   38اي شامل     مجموعه”  هاي امپراتور   گریه “

به شمارگان  88شعر در قالب غزل است که در بهار 
به چاپ  ”  سوره مهر “نسخه توسط انتشارات    2500

پنجم رسیده است شاعر در این مجموعه سعی            
اي از غزل کهن فارسی داشته           کرده روایت تازه   

باشد و همان تصور و تصویر واقعی غزل را به                
و در باره شعرهاي این       ا.  مفهوم واقعی ارائه دهد    

گریه هاي امپراتور، از تالشهاي “: مجموعه می گوید
من در اواخر دوره دبیرستان و سال اول و دوم               

تدوین  1382این کتاب ابتدا در سال. دانشگاه است
منتشر شد و زمانی که          1383و در بهار سال     

شعرهایم از سوي خانه شاعران جوان منتشر شده         
بود، مدتی با اقبال مواجه و در نهایت آماده تجدید          
چاپ شد که من براي سپردن کتاب به ناشر دیگر،          

 کتاب را در نوبت گذاشتم
اما مجموعه هاي شعري او توسط سوره مهر در یک 

سه گانه شعري    “بسته بندي مجزا تحت عنوان         
 . ارائه شده است” فاضل نظري

 .تجدید چاپ شد
نام این شاعر فاضل نظري است که درباره               

می ”  ها  آن“نگاهش به موضوع غم در مجموعه         
اي براي غم قایلم، غم         من تعریف ویژه   :  گوید
تواند موتور محرکی براي آغاز حرکت انسان          می

باشد و دقیقا در مقابل یآس قرار دارد چرا که             

. است   58متولد سال      
تحصیالت اولیه خود را      
در شهر خوانسار گذرانده    

است و داراي مدرك کارشناسی ارشد در رشته               
مدیریت صنعتی است و تا به حال عالوه بر چندین             
مجموعه شعري که منتشر کرده، مسئولیت هایی هم         

مشاور علمی   .  در حوزه شعر فارسی داشته است          
جشنواره بین المللی شعر فجر شاید مهمترین این            

تا کنون از این شاعر جوان اما با           .مسئولیت ها باشد  
گریه “،  ”اقلیت“تجربه کشورمان سه مجموعه شعر         

توسط انتشارات سوره مهر    ”  آن ها “و  ”  هاي امپراطور 
به چاپ رسیده که هر کدام از این مجموعه ها به                

 . دلیل استقبال چندین بار تجدید چاپ شده اند
. سروده در یک دفتر از او است          38شامل  ”  اقلیت“

در قالب غزل سروده شده و         ”  اقلیت“تمامی اشعار    
شاعر در آن سعی کرده است با زبانی نرم و بدیع                
دست به ابتکاراتی بزند که نتیجه آن خلق مضامین و           

 .استعارات تازه بوده است
که براي اولین بار در بیست و        ”  ها  آن“مجموعه شعر   

در نهمین دوره   و  دومین نمایشگاه بین المللی تهران       
بود   88کتاب فصل که ویژه آثار منتشر شده در بهار           

در بخش شعر به عنوان اثر ممتاز و برتر معرفی و در              
همان روزهاي اول به دلیل استقبال زیاد مخاطبان           

 نشد ،هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند

 فاضل نظري
 به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد
 که تو رفتی ودلم ثانیه اي بند نشد

 لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم
 هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
 با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر

 هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
 هر کسی در دل من جاي خودش را دارد

 جانشین تو در این سینه خداوند نشد
 خواستند از تو بگویند شبی شاعرها 

 !نشد:عاقبت با قلم شرم نوشتند

 ختم ساغر

 از نمایشگاه کتاب، چه خبر؟

 استفاده هنرمندان نیهیلیست ضد نظام از رانت مدیران فرهنگی 

اهللا سلحشور کارگردان یوسف پیامبر،  تحقیق و نگارش فیلمنامه سریال  فرج
.را براي شبکه یک سیما آغاز کرد) ع(حضرت موسی   


