
 88دانشگاه، پیروز سال 
 علی خضریان

نشان می دهد که      88نگاهی گذارا و البته تحلیلی به وقایع گوناگون کشور در سال              
در سه ماه نخست این سال  1388بدون شک یکی از وقایع مهم و جریان ساز در سال 

به دلیل رقابت انتخاباتی کاندیداهاي ریاست جمهوري شکل گرفت و بی اغراق هیچ               
رخداد دیگري در طول این مدت توان و یاراي بروز و ظهور در کنار این مهم را پیدا                    
نکرد و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین بخش هاي اجتماعی نقشی اساسی را در                 

با کلید خوردن انتخابات دهم از ماه ها قبل از          .جریان سازي انتخابات به دوش کشید     
شروع رسمی تبلیغات، اتفاقات و اظهارنظرهاي گوناگونی در این عرصه رقم خورد و               
جریانات مختلف کشور با طرح ریزي برنامه هاي متعدد و متفاوت با انتخابات هاي                 

 .گذشته، رویکردي نو را در عرصه مناسبات سیاسی کشور رقم زدند
به رغم ادعاهاي مختلف اپوزیسیون داخل و رسانه هاي خارجی مبنی بر عدم وجود                
فضاي آزاد و رقابتی براي انتخابات ریاست جمهوري در ایران، همه مردم شاهد نهایت 
آزادي در ابراز عقیده و اظهار نظر توسط کاندیداهاي ریاست جمهوري و حامیانشان               
بودند و قطعاً در این بین حضور مستقیم کاندیداهاي ریاست جمهوري و حامیان آنها               
در اکثر دانشگاه هاي کشور و گفتگوي رو در روي آنها با دانشگاهیان بدون شک در                  

در این میان و پس از انتخابات و با عنایت به اخبار             .تاریخ انقالب ماندگار خواهد ماند    
متعدد رسانه ها و تحلیل رخدادها، کامالً مشهود است که تمرکز رسانه اي دشمنان                
انقالب براي دامن زدن به فتنه و تداوم درگیري هاي خیابانی فراتر از اعتراض جمعی    
از طرفداران یک کاندیداي شکست خورده به شمار می رفت و دانشگاه نیز به دلیل                 
دارا بودن شرایطی مناسب از نگاه جریان هاي معاند از این سناریو در امان نماند و                    
برخی اغتشاشات خیابانی به درون دانشگاه ها نیز سرایت کرد و حوادث تلخی همچون 
کوي دانشگاه تهران و وارد شدن خسارت چند میلیاردي به دانشگاه صنعتی اصفهان              

از سویی دیگر سران جریان اغتشاشات پس از انتخابات،            .نمونه اي از آن می باشد       
را در بحبوحه غائله آفرینی هاي پس از انتخابات خردادماه در            ”  تعطیلی دانشگاه ها  “

 .زمره بداقبالی هاي سیاسی خود ارزیابی می کنند
بسیاري از تحلیلگران و استراتژیست هاي حامی کودتا در ایران تالش داشتند تا در                
تحلیل شکست کودتاي رنگین در ایران، براي ایجاد انگیزه مجدد در بدنه خود، اینگونه 
تحلیل کنندکه به دلیل تعطیلی دانشگاه در بازه زمانی پس از انتخابات، اصلی ترین                

توان   -که از نگاه آنها دانشجویان و دانشگاهیان می باشند        -ظرفیت حامی این جریان   
تأثیرگذاري و به ثمر نشاندن اهداف کودتاچیان را ندارند و حداقل تمام توان خود را                
در اختیار ندارند و با چنین توهمی، هفته نامه انگلیسی اکونومیست، روزنامه واشنگتن 

فارسی، رادیو زمانه، رادیو صداي آمریکا، سایت خبري جرس و              BBCپست، شبکه   
بسیاري دیگر از شبکه هاي استعماري و یا خود فروخته یکپارچه و یکصدا با حمایت                

 . صریح از جریان کودتاچی سبز در شیپور التهاب آفرینی می نواختند
پرده اول این نمایش در شکلی کاریکاتوري و در عین بی اقبالی عموم دانشجویان، در       

در پرده دوم نیز .روزهاي ابتداي سال تحصیلی در دانشگاه تهران به نمایش گذارده شد
آبان ماه به عنوان هدف جریان معاند براي انتقام گیري از دانشجویان مسلمان در       13

نظر گرفته شد؛ آنهایی که درون دانشگاه تنفس می کنند به خوبی شاهد بودند که چه 
آبان ماه براي برپایی تحصنی چند روزه در کف              13سرمایه گذاري عظیمی براي      

دانشگاه ها از سوي سران اغتشاش صورت گرفت و همگان شاهد بودند که حماسه ضد 
چگونه پرشورتر از سال هاي گذشته در          88آبان ماه     13آمریکایی و ضد استکباري     

تهران و دیگر شهرستان ها برگزار شد، تا جایی که جریان اغتشاش طلب براي حفظ                
روحیه پیاده نظام خود ناچار شد، ضمن برپایی تجمع هاي کودکانه در برخی کوچه                

آبان ماه براي ایجاد  13پس کوچه هاي تهران، اقدام به فحاشی و هتاکی در بعدازظهر 
درگیري با پلیس براي کلید زدن پروژه مظلوم نمایی کند که با آگاهی مردم و پلیس         

آذرماه به عنوان روز      16راه به جایی برده نشد تا تمام چشم ها و تحلیل ها معطوف               
به همین دلیل در هفته هاي منتهی به روز دانشجو پروژه جنگ نرم با               .  دانشجو شود 

نقطه کانونی هجمه رسانه ها قرار گرفت و          ”   دانشگاه“شتاب بیشتري دنبال شد و       
به ”  سوار شدن دوباره بر دوش دانشگاهیان  “ماحصل اتاق فکر آشوب طلبان استراتژي 

 .مرحله اجرا گذاشته شد
اما هوشیاري افسران جوان جنگ نرم، باعث گردید تا دانشگاه حماسه اي تاریخی                 

البته هیچ کس   .  بیافریند و تمام توطئه هاي جریان اغتشاش را با شکست روبرو کند            
منکر حضور جمعیت محدود حامی دیکتاتوري مدرن در دانشگاه و در دیگر بخش                 

به عنوان اتاق  -هاي جامعه نیست، اما آنچه باعث می گردد تا حتی شبکه بی بی سی 
آذرماه به شکست استراتژي       16پس از     -فرمان اصلی اغتشاشات پس از انتخابات       

اغتشاشات کف خیابانی اعتراف کند، مشاهده ظرفیت عظیم جنبش دانشجویی                
مسلمان در دانشگاه هاست که توهم همراه بودن دانشگاه ها و دانشجویان با                      

 .با بن بست روبرو کرد” ما بیشماریم“کودتاچیان را همچون توهم 
برخی تحلیل ها نیز حکایت از آن دارد که خروش انقالبی مردم در اعتراض به اهانت              

و به دنبال آن حضور حماسی و         )  ره(صورت گرفته به تمثال حضرت امام خمینی        
دي ماه که باعث شکست سنگین جریان فتنه            9عاشورایی ملت مسلمان ایران در       

بهمن ماه، ملت هوشیار کار جریان فتنه را            22گردید و ثمره آن باعث شد تا در            
 16یکسره کنند، همه و همه محصول مبارك اقدام انقالبی دانشجویان مسلمان در                

آذرماه بوده است و این مهم باعث می گردد تا همگان دانشگاه را زنده، پویا و در مسیر 
آرمانهاي اسالم گرایانه ملت حماسه ساز ایران پیروز و سربلند در آزمون مهم و                     

قلمداد کنند و چشم امید همگان به همت و کار مضاعف فرزندان               88سرنوشت ساز   
 .ایران زمین در سال جدید براي خلق حماسه هاي تاریخ ساز دیگر در دانشگاه باشد
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استاد، دلیل ترك تحصیل  اخاذي
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 چاردیواري دارا و ندار، 
 زن بابا نداشت
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اگر هر هفته منتظر خبرنامه کاغذي دانشجویان ایران هستید،اگر  از دیدن ما ناراحت هستید، 
اگر می خواهید خبري را به گوش دانشجویان سراسر کشور برسانید، اگر انتقاد و پیـشنهاد        

 دارید و 
 09370748550:اگر موبایلتان شارژ داشت و حال هم داشتید، به این شماره  پیامک بزنید

 نظرات شما  منعکس می شود؛ منتظر شما هستیم

 به ما پیامک  بزنید
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قوه قضاییه دانشجویانی را که به  آزادي حسین مرعشی برادر              
همسر هاشمی رفسنجانی در ایام نوروز اعتراض کرده بودند،             

 بازخواست کرد
علی مطهري از احمدي نژآد خواست تا با قضایی در خصوص               

 پرونده رحیمی همکاري کند
وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی اوباما را به فرعون تشبیه کرد          

 که می خواهد از اسرائیل سوءاستفاده کند
 1387آبان    23پس از دستگیري ریگی، دیپلمات ایرانی  که            

هاي مسلح در پیشاور پاکستان به گروگان گرفته             توسط گروه 
 .شده بود توسط سربازان امام زمان آزاد شد

به بحث هاي     :  محجوب نماینده فراکسیون اقلیت مجلس        
 کارشناسی کاري ندارم در هر صورت با هدفمند سازي مخالفم

محسن رفیق دوست توقیف اموالش در شرکت تعاونی مسکن            
 دانشگاه آزادرا تکذیب کرد 

باالترین به نامزد ندا آقا سلطان که خود را نماینده جنبش سبز              
 در دیدار با شیمون پرز خوانده بود حمله کرد

عده اي از نزدیکان به اصالح طلبان اردکان به آرامگاه آیت اهللا              
 روح اهللا خاتمی پدر سید محمد خاتمی حمله کردند

سایت اعتماد ملی محمد داوري زد  از نزدیکان کروبی که قصد             
 دارد صحت ادعاي تجاوز را زیر سئوال ببرد تهدید کرد

هاشمی رفسنجانی از دیدار  نوروزي با کروبی سرباز زد و او را به      
 خانه اش راه نداد

قائم مقام و معاون اول سابق نخست وزیر کرواسی به اتهام فساد             
 مالی یک شرکت تولید کننده مواد غذایی دستگیر شد

شیرین عبادي علت عدم بازگشت خود به ایران را سر و صدا                
 کردن در خارج دانست

یک جوان بیست ساله امریکایی طرح خود براي ترور اوباما را               
 افشا کرد

مراسم تشییع پیکر همسر مرحوم منتظري در آرامش کامل در            
 قم برگزار شد

نفر از پیروان مکتب یزیدي که دختري کرد را به دلیل ازدواج       4
 با پسر مسلمان سنگسار کرده بودند، اعدام شدند

 بنی صدر کروبی و موسوي و سران سبز را بی عرضه خواند
یکی از کیشیشان آلمانی تبار کاتولیک نروژ ، به آزار جنسی یک         

 کودك در بیست سال پیش اعتراف کرد
ضعف شدید نخست وزیر انگلیس احتمال شکست  حزب کارگر           

 را در انتخابات قطعی کرد
دولت هاي عربستان و امارات بر سر مرزهاي خود به جان هم               

 افتادند
مسیحیان لبنان از نقاشی هاي هنرمند جانباز ایرانی استقبال            

 گسترده اي کردند
جاسبی از پاسخ به سوال درباره مامؤریت مهدي هاشمی                 

 رفسنجانی براي  دانشگاه آزاد خودداري کرد
دختر یکی از شاهزادگان سعودي که از یک انگلیسی فرزندي             

 نامشروع دارد خواستار پناهندگی در لندن شد
برخی از آقازاده ها در جریان تعطیالت نوروز سفرهایی را به                
برخی کشورهاي اروپایی و آمریکایی شمالی داشته و از این                

 طریق بخشی از دارایی هاي خود را از کشور خارج کردند
زاهدان در ایام نوروز پس از دستگیري ریگی شاهد خیل گسترده 

 توریست به این استان بود
در صورت حمله رژیم صهیونیستی به ایران  اثري از            :وزیر دفاع 

 این رژیم  باقی نمی ماند
احمدي نژاد :فاکس نیوز رسانه نزدیک به سیاست هاي کاخ سفید

 استراتژي اوباما را مسخره کرد 
العریفی امام جمعه شهر ریاض در اقدامی عجیب به فلسطین              

 اشغالی سفر کرد
محمد خاتمی از طرح کمیسیون ملی انتخابات که از سوي                

 محسن رضایی و  حسن روحانی طرح شده است، استقبال کرد
رامین جهانبگلو جاسوس اسرائیل سران اصالحات را به اتخاذ             

 اقدامات ساختارشکنانه ترغیب کرد
بهزاد نبوي لیدر سازمان مجاهدین انقالب و از متهمان پرونده             

 اغتشاشات در جزیره کیش با هاشمی رفسنجانی دیدار کرد
نادران از عدم دستگیري رحیمی معاون اول رئیس جمهور انتقاد   

 کرد
گیر   جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به رشد چشم           

امسال و تاکنون بیش از دو      :  زائران سرزمین نور در امسال گفت     
 .اند هاي نور بازدید کرده میلیون نفر از سرزمین

مدیر مسئول روزنامه ایران با شکایت میرحسین موسوي، سید            
 . محمد خاتمی و مهدي هاشمی به دادگاه احضار شد

 آغاز شد  89فاز جدید مبارزه با داللها در فوتبال ایران در سال 

قسمت اصلی طرحی که احمدي نژاد قول آن را به مردم داد               88سال  
پس از باال و پایین هاي بسیار به تصویب نمایندگان مجلس رسید و                 
هدفمند کردن یارانه ها که خود پیش در آمد اصلی تحول اقتصادي بود 

گذشته از آنکه مدت اجراي هدفمند      .  مورد قبول مجلس نیز قرار گرفت 
کردن یارانه ها از سه سال خواست دولت به پنج سال تغییر یافت                   

میلیاردي دولت  براي گنجاندن       40000مجلس زیر بار درخواست         
نرفت و کار به جایی کشید         89هدفمند کردن یارانه ها در دل بودجه         

که میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدي نژاد از مشکل زا بودن و                 
اما اگر خواست دولت و مجلس از         .احتمال توقف این الیحه حرف زد       

یکدیگر را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که تنها اختالف سلیقه ها              
 .باعث باال و پایین رفتن ارقام شده است

 
 شوك درمانی؛ راهکار دولت براي هدفمند کردن یارانه ها

هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از  40مجلس به یکباره درآمد  زمانی که
ها را در مصوبه نهایی خود به نصف کاهش داد،این               آزادسازي قیمت 

ها مواجه شد     بشدت با انتقاد دولتی     89تغییر گسترده در الیحه بودجه      
نظر جدي در     هاي دولتی خواستار تجدید     اي که برخی از مقام       به گونه 

تحلیلگران اقتصادي دولت بر این باورند کاهش منابع           .این باره شدند  
ناپذیري را    تواند آثار و تبعات جبران      ها به نصف، می     هدفمندکردن یارانه 

براي اجراي این طرح ایجاد کند که ادامه اجراي آن را به مخاطره                   
دولت معتقد است تنها راه کاهش تبعات احتمالی اجراي قانون .اندازد می

دولت اعتقاد دارد اگر زمان      .ها شوك درمانی است     هدفمندکردن یارانه 
اجراي مصوبه و قیمت حامل انرژي از پیش گفته نشود تورم بزرگی  که 
بعضی کارشناسان از آن می گویند هیچ گاه پیش نخواهد آمد زیر بنابر              
شواهد موجود این تورم فزایی تنها ناشی از بار روانی اجراي این طرح               

جالب انکه بسیاري از نمایندگان نیز اصرار دارند سناریوهاي دولت    .است
اعالم نشود، زیرا اعالم سناریوهاي مختلف براي قیمت حداقلی و                 

 .حداکثري حامل هاي انرژي ثار منفی در جامعه خواهد داشت
 

 اطمینان و اعتماد به دولت پاد زهر تورم : کارشناسان
که از جزء هاي الینفک طرح هاي اقتصادي که بیشتر زاییده ي              تورم  

دالل بازي ها و نیز احتکارها است نیز گریبان هدفمند کردن یارانه ها را 
نقدي     نیز گرفته است، لذا دولت با علم به تورم خدمات جبرانی و یارانه       

درصد   20از حدود     87همانطور که نرخ تورم سال . را مطرح کرده است
کاهش پیدا کرد، بنابر نظر کارشناسان        88درصد در اسفندماه   10.5به 

ها نرخ تورم حداکثر       دولتی در صورت اجراي طرح هدفمندي یارانه         
به نظر می آید اقتصاد ایران به شوکنیاز دارد     . خواهد بود 87مشابه سال

ها تعلل شود مانند خودکشی قبل از    و هرچه در اجراي هدفمندي یارانه
فرا رسیدن مرگ است، بنابراین نباید با ترساندن مردم تورمی کاذب را             

 .از اکنون ایجاد کرد
 

 اعتماد مقابل دولت و مجلس به یکدیگر
از یک سو و نیز همکاري در نحوه ي اجراي این طرح که از  اجراي قانون

حساسیت قابل توجهی برخوردار است، بهترین سیر براي رسیدن به              
نتیجه اي مطلوب در این طرح بزرگ اقتصادي است، به گونه اي که                
مقام معظم رهبري در سخنرانی در میان زائرین بارگاه رضوي مشهد              
مقدس با اشاره به شرایط به وجود آمده بین مجلس و دولت در شیوه ي 

به اصل همکاري بین این       89اجرایی هدفمند کردن یارانه ها و بودجه        
از یک طرف بار اجراي این هدف         “:  دو قوه اشاره داشتند و فرمودند       

ها از جمله دستگاه       بزرگ بر دوش دولت است بنابراین همه دستگاه          
قانونگذاري باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به                
آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا در سایه               
همدلی و همکاري قوا، پروردگار نیز یاري خود را شامل حال مسؤوالن             

 ”.نماید
 

 اعالم آمادگی مجلس براي رفع موانع
نیز در آغاز سال جدید امادگی خود را براي دریافت نظرات                 مجلس

کارشناسی دولت اعالم کرد و به از دولت خواست تا براي غیر منطقی               
نشدن بحث هاي مجلس و دولت تورم انتظاري خود و نرخ رشد                    
اقتصادي و قیمت حامل هاي انرژي از دو سناریوي چهل هزار میلیارد             

البته این تفاهم را    .تومان و بیست هزار میلیارد تومان  را مشخص کند          
می توان حاصل جلسات رئیس جمهور با انمایندگان در سال جدید و              

این پیش  .  نیز نامه هاي احمدي نژاد و الریجانی به یک دیگر دانست             
قدم شدن و مساعدت مجلسی ها باعث شد تا انان بودجه                         

میلیارد تومانی را براي هدفمند کردن یارانه ها در نظر بگیرند و  35000
آن را با دولت نیز در میان بگذارند که البته دولت از این طرح و قیمت                 

از سوي دیگر دولت خواستار بازگذشت مالیات           .استقبال کرده است   
ها براي جلوگیري از افزایش بیش از          ها به صندوق یارانه     برخی فرآورده 

ها بوده که اکثریت غریب به اتفاق نمایندگان با این نظر دولت  حد قیمت
از سوي دیگر   .موافق هستند که باید بنابر خواست دولت صورت بگیرد         

هاي قانونی    احمدي نژاد نیز طرح کارگروه مشترك براي رفع نارسایی          
ها را مطرح کرد که این کارگروه با حضور             قانون هدفمند کردن یارانه   

نادران و توکلی نشان از وفاق حداکثري مجلس و دولت براي رفع                  
 .مشکل دارد

 پایان خوش در انتظار هدفمند کردن یارانه ها؟
اجراي این قانون با توجه به مصوبه مجلس براي دولت الزم االجرا و به               
نفع همه مردم است و به نظر مخالفت در اجراي این طرح بسیار بزرگ               

ها است در پی       به زیان مردم است، چرا که اقتصاد بیمار ایران سال            
درمان است و اکنون با قانونی شدن این طرح فرصت خوبی براي اجرا               

آنچه در حال حاضر مهم است اجراي این طرح است             .فراهم شده است  
ها باید با تعامل و همکاري بین دولت و مجلس رفع               فلذا اختالف نظر  

 .شود چرا که اجراي این طرح نیازمند یک عزم همگانی است

گـسترده و       در ایام نوروز و در اوج بی خبري اصحاب رسانه، انتقادهاي   
 .صدور چند بیانیه جنجالی براي دستگاه قضا دردسر ساز شد

اي آزادي حـسین      بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با صـدور بیانیـه       
مرعشی، برادر همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوي   

اي   حزب کارگزاران در ایام نوروز را زیر سوال می برد و اینکه چـرا عـده   
رانت خوار سودجو و وصل به باند ثروت و قدرت به راحتی می توانند در 

روزه برونـد، از عملکـرد قـوه قـضاییه اعـالم             14ایام نوروز به مرخصی 
 .بیزاري کردند

بـه نـشانه    )  طلبه سـیرجانی  (این در حالی است که علیرضا جهانشاهی  
هاي صورت گرفته در سـیرجان پـاي پیـاده از          اعتراض به رانت خواري

کند، بایستی مدت ها در زندان بـه      سیرجان به سمت تهران حرکت می
سر ببرد و تنها تفاوت طلبه سیرجانی با مرعشی در این که سر در آخور 

 .هیچ باند مافیایی ندارد

 پنجمین سال هسته اي  بودن
اف اصفهان، فعالیت هاي هسته اي   .  سی . فک پلمپ مرکز یو : 1384

 .خود را از سر بگیرد
دستیابی ایران به فن آوري غنی سازي اورانیوم و راه اندازي یک : 1385

 زنجیره کامل غنی سازي در نطنز
کـیـلـوولـت     400   خانه و پسـت     هاي مربوط به پمپ ساختمان:  1385

 . نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداري رسید
تایی ماشین هاي سانتریفیـوژ   3000راه اندازي اولین مجموعه  :1386

و کسب دانش فنی طراحی و اجراي سیستم هاي کنترل و اتـومـاسـیـون و           ) وارد شدن به مرحله صنعتی(   5%براي رسیدن به غناي مورد نیاز تا 
 الکتریکال فرآیند غنی سازي

ساخت، نصب و راه اندازي تجهیزات اصلی مورد نیاز تاسیسات غنی سازي نظیر اتوکالو، تله هاي سرد، تله هاي شیمیایی، انواع شیرهـاي   :1387
 6000هاي مختلف ، اینورترهاي فرکانس باال و آغـاز نصـب             Leak Rateخالًً، شیرهاي کنترل فشار تحت شرایط خالً و انواع اتصاالت خالً با 

 سانتریفیوژ جدید
رسد دستیابی پـزوهشـگـران در       می 6تا  5آن ها به  SWUهایی بپردازند که  اند به تولید ماشین پژوهشگران سازمان انرژي اتمی توانسته: 1388

و دستیابی به فن آوري بسته بندي سوخت وآماده کردن سوخت براي قرارگـرفـتـن در       ZPPزمینه تولیدات آلیاژي نوین یا زیرکونیوم در مجتمع 
 رآکتورها و تولید نیرو و نیز آزمایش دونوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر

 !دردسر گیردادن به  دانه درشت ها

گاف سایت اصولگرایان مجلس و 
 اعتراض نمایندگان به الریجانی

سایت فراکسیون اصولگرایان مجلس، کمتر از یک هفته از شروع به کار، 
 .مطابق با قوانین جمهوري اسالمی فیلتر شد

انتشار نظراتی اهانت آمیز و وقیحانه علیه مقدسات مردم و ارکان نظام             
که بی شباهت با نظرات سایتهاي ضد انقالب نبود از هفته گذشته و در     

در دسترس  )  فراکسیون اصولگران مجلس هشتم    (  FOM8.IRآدرس  
 .کاربران اینترنت قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی فیلتر شد

، مشاور رئیس   ”حسن زمانی “این اتفاق درست همان روزي افتاد که          
مجلس به نمایندگی از علی الریجانی درباره راه اندازي این سایت با                

 .گفت و گو می کرد) سایت اشتراکی جاسبی و الریجانی(خبرآنالین 
کمتر از دقایقی بعد خبري درباره سایت مورد اشاره مشاور و رئیس دفتر 

 .رئیس مجلس منتشر شد که همگان را به شگفتی واداشت
برپایه این خبر، نظراتی در خروجی این سایت قرار گرفته است که                 
سراسر توهین و اهانت به مقدسات و مسئوالن مورد احترام مردم است؛         

 ..موضوعی که فیلتر شدن سایت را کامال قابل پیش بینی کرد
اقدامات سایت فراکسیون اکثریت که ریاست آن برعهده ي علی                  
الریجانی است با اعتراض و عذر خواهی نمایندگان اصولگراي مجلس             

متاسفانه :  مواجه شد تا جایی که سید حسین نقوي در این باره گفت              
امروز بطور اشتباه مطلبی نامناسبی در سایت به نمایش درآمد و بر                 

 .همین اساس سایت فراکسیون بر اساس قانون فیلتر شد

اید یک مقدار صبر کنید تا سرد و گرم  شما تازه از راه رسیده: رئیس جمهور خطاب به اوباما گفت
تـر و گـردن        را بچشید؛ دلیلی ندارد که هر حرفی به شما گفتند آن را تکرار کنید و بدان گنده

 .تر از تو نیز نتوانستند هیچ غلطی بکنند کلفت

اقتصادي در خیابان فاطمی است، عملکرد قوه قضاییه در برخورد با دانه 
هاي مفاسد اقتصادي را زیر سوال می برد و بـا تاسـف از اینکـه           درشت

اند، از جابـر      اي به واسطه مسئول بودنشان از دستگیري مبري شده عده
ابدالی، الیاس محمودي و فردي به نام مسعودي از همدستان رحیمی در 

بـا ایـن وجـود آنچـه از سـوي            .  بـرد   این شبکه فساد اقتصادي، نام می 
مسئوالن قوه قـضاییه بازتـاب داشـته اسـت، تهدیـد دانـشجویان بـه                  
دستگیري و منع انجام فعالیت سیاسی بوده است و آنچه که به خوبی از 
عملکرد قوه قضاییه عیان است اینکه، فشارهاي داخلـی و خـارجی بـر         
دستگاه قضا باعث شده است کـه مـسئوالن امـر در برخـورد بـا دانـه                 

 .هاي اقتصادي کمی بیش از گذشته دست به عصا حرکت کنند درشت
ها حاکی از آن است که که برخی آقازاده هـا در     همچنین برخی شنیده

حال منتقل کردن اموال خود به کشورهاي اروپایی و آمریکـاي شـمالی    
 .هستند

از سویی نیز افشاي جنجالی الیاس نادران که به صراحت از معـاون اول   
هـاي بـزرگ مفاسـد        رئیس جمهور به عنوان سـرکرده یکـی از شـبکه        

برد و با انتقاد شدید لحنی مبنی بـر عـدم دسـتگیري          اقتصادي نام می
هـاي شـبکه فـساد        محمدرضا رحیمی و اینکـه وي یکـی از سـرحلقه          

 ابراز نگرانی میرحسین از وضعیت مهدي هاشمی
” کلمه“که خبر دیدار نوروزي میرحسین موسوي و زهرا رهنورد با هاشمی رفسنجانی، از سوي سایت   در حالی

که تریبون اصلی موسوي محسوب می شود، تکذیب شد، آخرین اخبار از جزئیات این دیدار منتشر شده                        
در این دیدار موسوي در حالی که از علت بازداشت مرعشی ابراز بی اطالعی کرده، به هاشمی گفته که                     .است

وي همچنین عالوه بر پیگیري وضعیت مهدي        .این بازداشت به خاطر تحت فشار قرار دادن شما بوده است             
) ره(المللی امام خمینی    هاشمی، از بازداشت فرزند فائزه هاشمی رفسنجانی که هنگام ورود به فرودگاه بین               

موسوي علی رغم دیدار نوروزي با هاشمی رفسنجانی در          .تهران توسط ماموران بازداشت شده بود، انتقاد کرد        
برخی جلسات خصوصی، از نطق وي در مجلس خبرگان و حضور در مراسم میالد پیامبر و قرار گرفتن کنار                      

 .احمدي نژاد ابراز نارضایتی کرده است
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برخورداري متاقضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با استفاده 
 از امکانات شخصی از تسهیالت وزارت علوم

شایعه ي تغیر رئیس دانشگاه تهران از فرهاد رهبر به غالمحسین 
 الهام مورد تکذیب قرار گرفت

در  88پایان یافتن پیگیري پرونده تخلفات آزمون دستیاري سال 
وزارت بهداشت و خارج شدن این پرونده از وزارتخانه و بـرررسـی   

 آن در مراجع قضایی
اظهار نظر دانشجو در مورد تقویت بومی گزینی به عنوان یکی از   
:  سیاست هاي وزارت علوم؛ وي در این رابطه خاطر نشـان کـرد      

رفتن دانشجویان به مناطق مختلف براي تحصیل می تواند مشکالتی را 
 .به وجود آورد که بومی سازي این مشکالت را به حداقل می رساند

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران از حمایتهاي دانشگـاه آزاد از      
طـبـق   :  نفرات اول تا سوم مسابقات روبوکاپ خبر داد و گـفـت      

تصمیمات صورت گرفته امکان ادامه تحصیل براي منتخبین مسابقـات  
 .روبوکاپ به مقاطع باالتر فراهم شده است

مسابقات سراسري قرآن کریم دانشجویان کشور اردیبهشت ماه به 
 .میزبانی دانشگاه تبریز برگزار می شود

نفر از دانشجویان دختر و پسر و در    180این مسابقات با شرکت 
قرائت، ترتیل، حفظ پنج جزء ، ده جـزء،        (  شش رشته شفاهی 

که پذیرش آن از برگزار خواهد شد ) بیست جزء و حفظ کل قرآن کریم 
 اردیبهشت شروع خواهد شد 28روز سه شنبه 

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دکـتـر     
: دارا، از اعزام دانشجویان به حج عمره در تیرماه خبر داد و گفـت 

 .سهمیه دانشگاهیان طی جلسه اي هفته آینده مشخص می شود
مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره 
به جزئیات یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی از 

 .ارائه گرانت هاي پژوهشی به مقاالت برگزیده خبر داد
یـازدهـمـیـن دوره کـنـگـره             : دکتر محمد حسن قوسیان افزود

فروردیـن مـاه در        31تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز می شود و تا سوم اردیبهشت مـاه    

 .ادامه می یابد 89
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاون آمـوزشـی وزارت       
علوم، تحقیقات و فناوري از تغییر در نحوه پذیـرش دانشـجـوي      
دکتري، حذف تدریجی آزمون کتبی تخصصی دانشگاهها براي ورود به 

 .این دوره و برگزاري آزمون عمومی سراسري خبر دادند
رشته تحصیلی 11موافقت شوراي گسترش آموزش عالی با ایجاد 

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد  41در مقطع دکتري و 
 هاي کشور  در دانشگاه

مصوبه مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی بر اساس نتایـج  
آخرین مصوبات بررسی شده در شوراي نگهبان قانـون اسـاسـی      

بر این اساس مصوبـه  .  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
مجلس در مورد مجازات حبس و جزاي نقدي براي استفاده غیرمجاز از 

 .عناوین علمی به تصویب نهایی رسید
و پذیـرفـتـه     89افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور ارشد 

. هزار نفر در آزمون کارشنـاسـی ارشـد امسـال         50تا  45شدن 
اواخر اردیبـهـشـت     89گفتنی است اعالم نتایج اولیه کنکور ارشد سال 

خواهد بود که داوطلبان می توانند براي مشاهده یآن به سایت سازمـان  
 .سنجش مراجعه کنند
با موضوع ”  انسان، خدا، حکومت“ هاي آزاداندیشی  برگزاري کرسی

والیت فقیه از سوي کانون دانشجویی رهپویان غدیر در دانشگـاه  
در    18الی  15:30ها از ساعت  ها هر هفته چهارشنبه این کرسی. تهران

 .شود تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار می
هاي دانشگاه تـهـران از      داریوش اسماعیلی مدیرکل امور خوابگاه

هـاي     نامه مهمان براي دانشجویان ساکن در خوابگـاه  تدوین آئین
هاي سطح شهر  دانشجویی دانشگاه تهران اعم از کوي دانشگاه و خوابگاه

 .خبرداد
اعضاي اتحادیه ي انجمن هاي اسالمی دانشجـویـان مسـتـقـل        
دانشگاه هاي سراسر کشور با مراجع عظام آیت اهللا نوري همدانی 

 .و آیت اهللا مصباح یزدي دیدار کردند
به دلیل عدم حضور نماینده هیئت نظارت در مـجـمـع سـاالنـه        
انجمن تهران و علوم پزشکی، عبدالرضا سیف مشـاور رئـیـس و        
مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران از الزام انجمن اسالمی دانشـگـاه     

 .تهران به ارائه توضیح درباره انتخابات این تشکل خبر داد
عبداهللا جعفرعلی جاسبی که در مراسم افتتاحیه پنجمیـن دوره    

الملی روبوکاپ شرکت کرده بود، در حـاشـیـه ایـن        مسابقات بین
مراسم و در پاسخ به این پرسش که مأموریت مهدي هاشمی رفسنجانی 

من بـه ایـن سـوال پـاسـخ             :رسد؟ اظهار داشت چه وقت به پایان می
 .دهم نمی

مشاهده ي تعدادي از چهره هاي آشوب هاي دانشگاه تـهـران و     
کوي دانشگاه که ممنوع الورود به محوطه خوابگـاه هـاي کـوي        
 دانشگاه تهران می باشند در کوي دانشگاه تهران در چند روز گذشـتـه  
این در حالی است که در سال گذشته نیز بعضاً مشاهده شده است کـه  
افراد مذکور از فواصل بین برخی میله هاي محافظ کوي اقدام به تـردد  
می کرده اند که این مسئله توسط دانشجویان ارزشی به مسـئـولـیـن       
حراست تذکر داده شده اما هنوز در جهت رفع این مـعـضـل اقـدامـی        

 .صورت نگرفته است

جامعه ي علمی و دانشگاهی ایران در چند سال         
گذشته با وجود اعمال محدودیت ها و کمبود ها، 
و نیز بر خالف جریان سنگ اندازي هاي مختلف  
دشمنان، توانسته است با اعتماد به نفس باال و با 
رجوع به هوش  و استعداد درونی خود به                
پیشرفت هاي خیره کننده اي در عرصه جهانی         

 .دست پیدا کند
دست آوردهاي خیره کننده ي جوانان نخبه ي کشور در زمینه ي                 
فناوري هاي مطرح روز و رشد بی سابقه در این زمینه ها که عمدتا                  
موجب قرار گرفتن ایران در جایگاه چند کشور مطرح در زمینه هاي               

 .مختلف علوم شده است
محققان و پژوهشگران نیز در سالی که گذشت دستاوردهاي قابل                
توجهی را در زمینه هاي گوناگون علمی از جمله هوا فضا، زیست فن               

براي کشور به ارمغان    ...  آوري، داروسازي، فن آوري هاي هسته اي و           
 .آوردند که موجبات امید بخشی را در جامعه فراهم نموده است

از طرفی نیز همت و تالش دو چندان پژوهشگران و محققان ایرانی در              
روند رو به رشد تولیدات علمی موجب گردید تا با گذشتن از مرز یک                
درصدي در تولید مستندات علمی جهانی بر طبق آمار موسسه اطالعان 

مستند علمی و نیز پیوستن ایران به  228هزارو  20و تولید ) ISI(علمی
جمع تولید کنندگان عمده علم جهان، فصل جدیدي را در عرصه علمی 

 .کشور رقم زند
موارد زیر فقط بخشی از توانمندي ها و دستاوردهاي محققان و                   

 . نشان می دهد 88پژوهشگران ایرانی را در سال 
استاد فرهاد اردالن استاد دانشگاه شریف و فیزیکدان ایرانی موفق به              

 انجمن فیزیک آمریکا شد          ”  عضو برجسته   “کسب عنوان        
موفقیت پژوهشگران کشورمان در طراحی و ساخت دستگاه توربین             

هاي تقلیل فشار      انبساطی مولد برق با قابلیت استفاده در ایستگاه           
 هاي برق نیروگاه

نخستین ماهواره بومی ساخت      -پایان یافتن فعالیت ماهواره ملی امید        
به کمک ماهواره بر بومی به فضا پرتاب شد، با  87که بهمن ماه   -ایران 

هاي زمین در زمان      فرمان مخابره شده از ایستگاه       130انجام بیش از    
 بینی شده  پیش

 30و    1تولد سالم نخستین بز شبیه سازي شده خاورمیانه، ساعت              
فروردین ماه در پایگاه تحقیقاتی علوم           26دقیقه بامداد چهارشنبه     
پس از عمل سزارین و قرار گرفتن        ”  رویان“سلولی اصفهان پژوهشگاه    

سازي شده در     ایران در رتبه ي پنجم کشورهاي تولیدکننده بز شبیه          
 دنیا

موفقیت پژوهشگران دانشکده هوافضاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر در          
سازي اشکال مقاطع بال هواپیما که به گفته آنها به کاهش مصرف  بهینه

 .شود سوخت و افزایش سرعت هواپیما منجر می
براي نخستین بار در کشور و تولید داروي ” سرطان“تولید داروي گیاهی 

هاي دستگاه گوارش و       درداخل و موثر بر سرطان         Spinal-Zگیاهی  
 ورود به بازار دارویی کشور 

سازي شده در کشور       هاي شبیه   اولین گوساله ”  تامینا“و  ”  بنیانا“تولد  
نخستین گوساله هاي حاصل از تکنولوژي شبیه سازي خاورمیانه به              

 همت محققان جهاد دانشگاهی در پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان 
درمان سرطان خون با استفاده از داروي اختصاصی تولید شده توسط             

 پژوهشگاه ابن سینا
که  LIFدستیابی محققان پژوهشگاه رویان به تولید پروتئین                 

 .هاي بنیادي دارد کاربردهاي وسیعی در تحقیقات و کاربري سلول
هاي نوین در مهندسی علوم       آوري  دستیابی محققان مرکز پژوهشی فن    

زیستی دانشگاه تهران به دانش فنی طراحی و ساخت ریه مصنوعی بر             
 .پایه غشاءهاي فیبري توخالی

 هاي بنیادي موفقیت محققان ایرانی در ترمیم ضایعات قلبی با سلول
موفقیت پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف به تولید                 

 هاي پیشرفته ویزیوم با دوام بسیار باال  باتري
هاي    موفقیت محققان ایرانی در ابداع روش جدید تولید سلول                 

 خورشیدي
هاي برقگیر نانویی     موفقیت محققان ایرانی در تولید نمیه صنعتی قرص       

ها قابلیت کاهش مصرف انرژي در پروسه ساخت و کم             که به گفته آن   
 .را دارد... شدن ستون قرص کیسینگ و

موفقیت پژوهشگران مهندسی پزشکی کشور به ساخت دستگاه                
 تشخیص قند خون در فاز آزمایشگاهی ”گلوکومتر“

دستیابی محققان بیوتکنولوژي دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تولید             
  DNAکیت استخراج عمومی 

آوري کشورمان به تهیه نانوالیاف رساناي            موفقیت محققان نانوفن   

مغناطیسی با قابلیت تولید عصب             
هاي   ها و سیستم     مصنوعی میکروربات 

بیولوژي بسیار کوچک و ساخت               
 حسگرهاي شیمیایی هوشمند 

موفقیت محققان ایرانی در جداسازي         
  هاي بنیادي از مغز استخوان موش سلول

موفقیت پژوهشگران دانشگاهی در تولید نانوذرات حامل داروي                
 ضدسرطان

، نخستین بزهاي تراریخته با قابلیت تولید         ”منگول“و  ”  شنگول“تولد  
 پروتئین نوترکیب انسانی در ایران

مصباح “، نمونه مهندسی ماهواره ملی       ”طلوع“رونمایی از ماهواره ملی      
، نمونه مدل ”نوید علم و صنعت“، نمونه مهندسی ماهواره دانشجویی ”دو

 بر آن و موتور ماهواره” سیمرغ“بر  اولیه ماهواره
 بر سیمرغ رونمایی از موتور ماهواره

 موفقیت محققان ایرانی در تولید هورمون کلسیتونیـن انسانی 
ساخت زیردریایی بدون سرنشین هوشمند با قابلیت شناور ماندن بر              

هاي  روي آب در کشور ، توسط تیمی از محققان برق و مکانیک دانشگاه
 صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران 

موارد بیان شده تنها گوشه اي از توانمندي هاي محققان و پژوهشگران    
کشور را در سال گذشته بیان می کند که نشان از رشد چشم گیر                    
نخبگان علمی و دانشگاهی در این زمینه دارد؛ اما با این حال ظرفیتی              
که در کشور براي رشد و ترقی و رسیدن به قله هاي دانش وجود دارد                

 .بیش از اینهاست
تحول در علوم انسانی اقدام اساسی دانشگاه در سال همت             

 وتالش مضاعف
روند رو به رشد کشور در عرصه هاي علمی و رسیدن به مسیري درست 
براي تأمین مایحتاج کشور در زمینه هاي علمی موجب گردیده است تا     
جایگاهی چشم گیري را در بین کشور هاي دنیا باالخص در سطح                 

 .خاورمیانه به دست آوریم
اما با این حال رسیدن به اهداف پیش روي کشور که متبلور در سند                 
چشم انداز است از یک سو و نیز چالش ها و مشکالت اساسی موجود در 
حوزه هاي علوم انسانی از سوي دیگر مواردي است که باید به عنوان                

 .دغدغه ي اصلی دانشگاه و نخبگان قرار گیرد
عدم وجود منبع و زمینه اي درست براي دستیابی به علوم انسانی مورد  
نیاز جامعه اسالمی و نیز نبودن شناخت و نقد آن در بین صاحب نظران   
متأسفانه موجبات عقب ماندگی از رشد در این زمینه ي پر اهمیت را               

لذا یکی از ضرورت هاي موجود، ورود نخبگان               .مهیا نموده است    
دانشگاهی و حوزوي در شناخت موارد علوم انسانی و مطابقت آن با یک   
جامعه اسالمی و نیز بازسازي آن مطابق با معیارهاي فرهنگی و ارزشی             

آنچه که مشخص نخبگان و محققان به مسیر درست               .جامعه است 
پیشرفت به خوبی دست پیدا کرده اند ؛لذا در سال جدید با توجه به نام  
گذاري آن به سال همت و کار مضاعف، از اقدامات اساسی دانشگاه باید        
ایجاد تحول در عرصه ي علوم انسانی در کنار توجه و برنامه ریزي براي     

و سند چشم  1404رشد و پیشرفت در حوزه هاي دیگر در راستاي افق 
 .   انداز کشور، باشد

 و جاي خالی علوم انسانی  88دستاوردهاي علمی 
 

 تصور اینکه این همه تولیدات علمی جامعه دانشگاهی درآینده در صنعت و اقتصاد و زندگی 
 به صورت مستقیم مورد استفاده قرار بگیرد، مسرت بخش است

عـلـیـرضـا     
حــیــدري، 
ــارغ  فـــــ
التحصیـل  
کارشناسی 
ارشـــــــد 
ــی   ــم ــی ش
ــی از     ــک ی
افـــــرادي 
است کـه    
در نتیجـه  
ي مواجـه  
ــا    شــدن ب
تخـلـفـات    
علمی، در   

آستانه ي ورود به دوره ي دکتري ترك تـحـصـیـل     
وي که یکی از نخبگان علمی کشور بوده .  کرده است

عنوان کتاب و ترجمه از زبان هاي   12صاحب تألیف 
 . انگلیسی، آلمانی و فرانسه است

 با استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشـان     وي که
بدون آزمـون ورود بـه دوره ي              موفق شده است

سالگی مجبور به  26دکتري ورود پیدا کند، در سن 
ترك تحصیل به علت مواجه شدن با سوء استفاده ي 

 .علمی یکی از اساتید راهنماي خود گردیده است
که به بهانه ي انجام کامل ثبت  -”ط-ف”–این استاد 

نام وي در دوره دکتري در دانشگاه فردوسی مشهد، 
میلیون تومان پول می کند که  30از وي در خواست 

به دلیل وجود این اخاذي علیرضا حیدري از ادامـه    
 .تحصیل انصراف می دهد

وي که حافظ قرآن و نیز داراي مـقـاالت و کـتـب         
مختلفی در زمینه ي علم شیمی بوده که در ژورنـال  
هاي معتبرعلمی به چاپ رسیده است، اکنون مجبور 
به دوري از دانشگاه و پرداختن به شکایـت از ایـن       

استاد متخلـف  
 .گردیده است

علیرضا حیدري 
کـه یــکــی از      
کــتــاب هــاي   
خود را به نـام    
ــاد      ــت ــن اس ای
منتشر ساختـه  
است، بعد از به 
ــدن     وجــود آم
این ماجرا حتی 
تمام مقاله هاي 
انتشاري وي از 
طرف این استاد 
غیر مـعـتـبـر       

 .اعالم شده است
مشکالت به وجود آمده براي این دانشجوي نـخـبـه     

فقط به اینجا ختم نشد، که این استاد متخـلـف بـا      
فرستادن ایمیلی تهدید آمیز باعث از بـیـن رفـتـن       
آرامش خانوادگی وي گردید و کار تا آنجا پیش رفت 

سـالـه ي ایـن           60که منجر به ضرب و جرح پدر 
 .دانشجو گردید

وي که از بروز این حوادث بسیار سـرخـورده شـده        
است، در این روزها فکر رفتن به خارج از کشـور و      

 .ادامه تحصیل در آنجا را با خود به همراه دارد
آنچه که در این بین از اهمـیـت فـوق الـعـاده اي            

 .برخوردار است
در این میان نیز علی اکبر حیدري، پدر علیرضـا در    

نسـریـن     هایی به کامران دانشجو، وزیـر عـلـوم،      نامه
سلطانخواه معاون تحقیقـات و فـنـاوري ریـاسـت            

با توضیح کامل این  جمهور، جمهوري و شخص رئیس
قضایا، خواستار بررسی و پیگیري مسأله شـده کـه       

 .تاکنون به جایی نرسیده است متأسفانه

 استاد، دلیل ترك تحصیل دانشجوي نخبه  اخاذي

 :اتحادیه انجمن هاي اسالمی مستقل دانشجویان سراسر کشور خطاب به آیت اهللا مصباح یزدي
معتقدیم که با کنارگود نشینی بخش مهمی از دانشمندان و عالمان حوزه معضل و مشکل اساسی علوم انسانی حل نخواهد شـد،  
معتقدیم که عالمان و دانشمندان صاحب فکر و اندیشه اي همچون حضرتعالی می بایست با همتی مضاعف با حضور در دانشگـاه  

 .هاي مهم و تأثیرگذار کشور و گرفتن کرسی هاي تدریس زمینه تحوالتی اساسی را در اسالمی شدن دانشگاه ها فراهم کنند

در پی نارضایتی هاي     
و مشکالت به وجود       
آمده از مدت زمان کم     
در ترم دوم دانشگاه       
ها، وزیر علوم            
تحقیقات و فناوري با     
بیان اینکه این معزل      
دغدغه ي وزارت علوم    
نیز است، از در دستور     
کار قرار گرفتن این       
موضوع و پیگیري آن     
از طریق معاونت         

 .آموزشی خبر داد
ترم دوم دانشگاه ها که اساسا با دیر شروع شدن            
آن از یک سو و نیز مواجه شدن آن با تعطیالت             
نوروزي همراه است، سبب به وجود آمدن               
مشکالت آموزشی براي دانشجویان و اساتید            

 .گردیده است
وجود افت تحصیلی چشم گیر در بین دانشجویان    
و نیز عدم وجود زمان الزم براي تدریس کل               
سرفصل هاي موجود از موضوعاتی است که بدنه         

 .دانشگاه را با چالشی جدي مواجه کرده است

براي رفع این مشکل ایده ي چهار ترمی شدن            
دانشگاه نیز مطرح شد که با مخالفت نمایندگان          

به نظر  .  مجلس و برخی از دانشگاهیان مواجه شد      
آنان سیستم چهار ترمی شدن دانشگاه ها،              

 .سیستم ناموفقی بوده است که نباید تکرار شود
در این میان نیز ایده هاي  دیگري همچون سه             
ترمی شدن دانشگاه و یا زود شروع شدن ترم اول           
در شهریور ماه براي زود شروع کردن ترم دوم نیز        

 .مطرح شده است

 بررسی تغییر ترم دوم دانشگاه در دستورکار وزارت علوم

 الزام انجمن اسالمی دانشگاه تهران 
 به ارائه توضیح درباره انتخابات این تشکل

عبدالرضا سیف مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشـگـاه     
انـجـمـن    :  خبرگزاري فارس درباره آخرین وضعیت انجمن اسالمی دانشجویان این دانشگاه اظهـار داشـت    

دانشگاه تهران را ملزم کردیم که از روند اصالح اساسنامه و همچنین برگزاري انتخابات شوراي مرکزي این 
مسئوالن انجمن دانشگاه تهران تا آخر هفته آینده مهـلـت   :  وي افزود. تشکل گزارشی به دانشگاه ارائه کنند

دارد از روند اصالح اساسنامه که قرار بود در مجمع ساالنه این صورت بگیرد و همچنین نـحـوه بـرگـزاري       
هاي اسالمـی   انتخابات شوراي مرکزي این تشکل که بدون حضور و نظارت نماینده هیئت نظارت بر تشکل

دانشگاه تهران در جریان نشست سالیانه این تشکل در مشهد برگزار شد، به دانشگاه گزارش دهند و اگر این 
 .کار را انجام ندهند طبق قانون با آنها برخورد و عدم مشروعیت این تشکل اعالم خواهد شد



در پی پخش فیلمهاي فمنیستی در ایام نوروز، کارگردان یک       
: فیلم سینمایی که آثاري فمنیستی در کارنامه خود دارد، گفت

در تلویزیون حذف   ”  سوپراستار“دقیقه از     10حدود بیش از     
 15شد، طبعا این موضوع خوشحالم نکرد ولی خوشحال شدم که بعد از    

 .سال باالخره یک فیلم از من در تلویزیون پخش شد
اعتراض مدیر بهداشت عمومی لندن مبنی بر تسهیل روابط            

هایی نظیر فیس بوك با ابراز           جنسی پرخطر توسط سایت    
خشم سخنگوي رسمی فیس بوك مواجه شده که مدعی است 

 .اي اجتماعی است این شبکه صرفاً شبکه
نویس سینما و تلویزیون و یکی از اعضاي گروه                 فیلمنامه

در واکنش به برخی اتفاقات      )  ع(نگارش سریال یوسف پیامبر   
واقعا :  گفت”  یوسف پیامبر “رخ داده پیرامون فیلمنامه سریال      

دانم چرا هیچ آدم عاقلی پیدا نشد که بگوید قصه حضرت یوسف                نمی
 .ست هاي آسمانی آن متعلق به کتاب ) شروع؛ میانه و پایان) (ع(

عربستان سعی دارد   :  منابع دیپلماتیک در بروکسل فاش کرد      
“ ها    پاك سازي النه   “که در عملیاتی محرمانه موسوم به           

عملیات تروریستی را علیه شیعیان در شهرهاي مختلف عراق         
بویژه در موصل و دیاله انجام دهد، هدف از این طرح خالی کردن این                

 .مناطق از شیعیان است
روح :  شهریار زرشناس نویسنده کتاب مبانی نظري غرب گفت       

سکوالریستی و اومانیستی در علوم انسانی خیلی بیشتر از             
علوم تجربی تجلی کرده و در واقع علوم انسانی بر مبناي                

 .است  هاي اومانیستی شکل گرفته فلسفه
از معضالت رشته علوم : استاد فلسفه دانشگاه هاي تهران گفت

هاي کتب درسی     هاي درسی است که یا ترجمه       انسانی، کتاب 
علوم انسانی غربی هستند و یا اگر توسط اساتید داخلی نوشته  

 .کند اي است که در افق کتب غربی حرکت می شده است به گونه
فروردین   31شمقدري معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،          

 .کند ماه به دعوت شبکه الجزیره به قطر سفر می
با مضمون طنز درخصوص سفر        ”  گیرنده“فیلم سینمایی    

ساخته می  89استانی رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی در سال           
 .شود

که در ایران با عنوان سري       ”  امپراتوري بادها “اي    سریال کره 
شود، از    شناخته می ”  جومونگ“دوم از مجموعه تلویزیونی       

 .رود به روي آنتن شبکه سه می ) فروردین ماه 20(جمعه 
و به تهیه   ”  انرژي هسته اي  “با موضوع   ”  تروریسم“انیمیشن  

 .کنندگی موسسه فرهنگی هنري شهید آوینی ساخته می شود
که به مباحثی از جمله،        ”  علوم انسانی،علم مدرن   “کتاب  
ها و پوپر،     هاي معروف علوم مدرن مثل پوزیتیویست         تئوري

مبانی نظري علم مدرن و بحث درباره مرگ علم مدرن در نظر   
پرداخته است، تا اواسط اردیبهشت امسال توسط انتشارات           

 .کتاب صبح منتشر خواهد شد
تالیف کریستین بونا    ”  امام خمینی عارف ناشناخته     “کتاب  

که از ناشرین معتبر کشور ایتالیا می          Cerchioتوسط نشر   
 .باشد، در هفته دوم اسفند ماه چاپ و منتشر شد

 1500براي اولین بار در روسیه ترجمه دعاي کمیل با تیراژ             
 .صفحه به زبان روسی منتشر شد 65نسخه و در 

تلویزیونی     روزنامه نگاران وهابی اعتراف کردند، در مناظره         
میان روحانی شیعیان عربستان و چهره سرشناس وهابیت در سعودي            
که به طور زنده پخش شد، عالم شیعی توانست به خوبی از امام خمینی 

اي بود    و آیت اهللا سیستانی دفاع کند در حالی که عالم وهابی به گونه              
 .که گویا سقف بر سر وي خراب شده است

دعا می کنم در      :  علی معلم رئیس فرهنگستان هنر گفت        
ماجراي آخرالزمانی سفید رو شویم و فراموش نکنیم بزرگترین   
مسئله ها باز همان شناسنامه اي است که در جیب و همراه              

 .هر یک از ایرانیان است و از اندیشه هاي غربی و شرقی نمی ترسیم

 4  32شماره  - 1389هفته سوم فروردین 
از آنجایی کـه    
بــــــرخــــــی 
کارگردانان طنز 

که به بهانه هاي مناسبتی چون مـاه مـبـارك        
رمضان و عید نوروز فیلم می سازند و از آوردن     

انشـاالـه و     “ مضامین ملی و مذهبـی در حـد         
هم امتناع می کنند اما آوردن مفاهیـم  ”  ماشااله

که غـایـب   ”  حالل“و ” حرام“و ” پاك“و ” نجس“
همیشگی سریالهاي ایرانی است، در ایام نـوروز    

و از آنجایی کـه    . امسال از آنتن سیما پخش شد
مردم هزاران روستا و هزار و اندي شـهـر ایـران      
عادت دارند فقط دغدغه هاي طبقه ثـروتـمـنـد     
شمال تهران را در سریالهاي ایرانی ببیننـد امـا     

هـا و       یک بار دیگر در پـس قصـرهـا و کـاخ          
هاي غـیـرقـابـل لـمـس و مـعـلـق                 شخصیت
هاي بی محتوا، تلویزیون ملی لحظاتـی   فیلمنامه

و نیز از آنجـایـی   .  صدا رسید هم به درد مردم بی
که حرام هاي آشکار، عشق هاي مثلثی، لودگـی  
هاي پوچ و عشوه هاي مبتذل، با بازي دخترکان 

با صـد قـلـم      ”  خوشگل“ و پسرکان بی هنر ولی 
آرایش و عشوه، در سینما و تلویـزیـون مـا بـه         
نمایش در می آمد، تا جایی که سحر ولدبیـگـی   

ما هرشب دارا و ندار را سـر  “ : هم داد می زند که
اما آن موقـع  .  سفره شام، کنار خانواده می بینیم

که سوپر استار از تلویزیون پخش شـد، وقـتـی      
اي، سکانس ها را با هـم   دقیقه 6-5سانسورهاي 

جا به جا می کرد، وقتی ابتداي فیلم کات شـد،  
وقتی انتهاي فیلم قیچی شد وقتی سر و ته فیلم 

من نتوانستم قسمت هاي ! معلوم نشد که چه شد
. سانسور شده فیلم را براي خانواده ام تعریف کنم

ترجیح دادم آن ها فکر کنند فیلم خیلی بی سر 

اما اینبار خانه آهو خانم و خانه آقا ذبیح و ”  و ته بوده
پاکدستی و   “ خانه آقاي موالیی مفاهیم مهمی چون 

همدلی در هـنـگـام    “ ، ” کمک به دیگران در عین فقر
بـه جـاي     ”  عشق و محبت و یـکـرنـگـی      “ ، ” مصائب

قناعت در “و نهایتا ” دورویی و نان به نرخ روز خوري“
، ” حرص و طمع در عیـن غـنـا     “ در عوض ”  عین فقر

نمـایـش هـرسـالـه        . جلوه دیگري را به تصویر کشید
زندگی مرفهانه با غذاهاي آنچنانی و تشویق به تجمل 
پرستی و اشراف گرایی، اینبار به تعویض چـنـدبـاره      
گوشت آبگوشت و جستجوي بی نتیجه کودك تبدیل 
شد تا حضور یک معلم در تحصن معلمـان مـقـابـل       
مجلس ششم، که با فروش کلیه خود بـراي تـهـیـه       

جــهــیــزیــه  
دخـــتـــرش 

شــــعــــار “ 
را سر می ”  جوجه کباب حیا کن، کروبی رو رها کن

” آدم اعضاي یکدیـگـرنـد    بنی“ داد؛ براي اولین بار با 
تکراري یک فرهنگی در سیماي عیدانه تلویزیون به 
نمایش درآید تا اندك لودگی هاي فیلم فـرامـوش     
شود و باید توجه داشت که زبان طنز محملی اسـت  

سـریـال   . براي طرح جدي ترین مطاللبات اجتماعی
هاي نوروزي امسال نیز با اتخاذ موضوعات اجتماعی 

جذب تماشاگر و   در قالب طنز در رسیدن به هدف 
در گامی فراتر القاي یک مفهوم دینـی و انسـانـی        
تالش بسیاري را از خود نشان دادند اما اینکه چـرا    

درباره بسیاري از آثار ! بسیاري از اهل هنر و منتقدان
مبتذل و ضعیف، سکوت می کنند و حتی در برخی 
موارد تأیید ضمنی آن آثار و در برابر برخی دیگر بـا  
برجسته کردن نقاط ضعف سعی در مخدوش کردن 

با شنیـدن  .اثر و کوبیدن افراد دارند، جاي تامل دارد
این نقدها تنها یک نکته در ذهن تداعی می شـود؛    
! آبکش به کفگیر می گوید تو چهار تا سـوراخ داري   

اما ارزیابی یک کار پسندیده تنها از منظر دوم یعنی 
اینکه یک اثر در القاي یک مفهوم برآمده از دیـن و    
مذهب یا ملیت، چقدر موفق بوده، قـابـل بـررسـی       

از یـک    ...  و  خانم و بهبود اگر شخصیت سوري.است
سریال حذف شود، دیگر آن فیلم چه خواهد داشت، 

سرگرم لفاظـی  !  جز اینکه مردم بجاي دیدن ماهواره
هاي این داستان می شوند و پیام اصلی داستان که 
پرهیز از پول پرستی و نوع دوستی است فـرامـوش   
شده و بیننده هیچ ذهنیتی از اصل ماجرا نخـواهـد   

و این همان نکته اي است که اغلب نـادیـده     داشت
 .گرفته می شود

 بدون شرح

 چاردیواري دارا و ندار، زن بابا نداشت
09377430005 

سالم این چرند و پرند ھـا رو کـی از 
کجاش در میاره شمام منعـکـس مـی 

 !کنید؟
09358790005 

کالس ھای آزمایشـگـاه بـیـوشـیـمـی 
پزشکی دانشجویان کارشناسی علوم 

دانشگاه علوم  87آزمایشگاھی ورودی 
پزشکی ھمدان به علت کمبود بودجـه 

 !ھنوز تشکیل نشده
09137390008 

موضوعات خیلی تکراری و خیلی ھـم 
یک طرفه است اگر کمی ھـم دربـاره 
حقوق دانشجویان صحبت کنید بـھـتـر 

 می شه
09122100001 

سالم متاسفانه خبرنامه دانشـجـویـان 
ایران ر دانشگاه عالمه توضـیـح نـمـی 

 شود، پس ما چی؟
09362160008 

دلتون خوشه اسم خبرنامه تون رو بـه 
دانشجوھا نسبت دادیـن امـا از درد 

دانشجوھا خبر ندارین که توی این گرما  
اھواز خوابگاه دخترانه نه پنکه داره نـه 
سیستم کولر ھـا رو راه مـی نـدازن 
ھمش می گن بـعـد از عـیـد انشـاء 

بی مسئولیتی خودشون رو به ....  هللا 
 .خدا نسبت می دن

09372850008 
پـایـه 1مگه تو دادگـاھـھـا نـگـفـتـنـد، 

اغتشاشات دانشگاه آزاده، پـس چـرا 
 !شتر دیدی ندیدی شد؟

09355870003 
طـرز تـھـیـه .  مطالب طنز ھـم بـزنـیـد

 غذاھای مجردی ھم بگید
09359680001 

ھفته نامه تون عالیه فقط لطفا حقایقو 
 انعکاس بدین

09124690006 
از این که خبرنامه تولـیـد مـی کـنـیـد 

 ممنونم واقعا به خوندنش عالقه دارم
09188160001 

شما دست از سر مصدق ھم بر نمی 
دارید نشـان دادن چـنـیـن عـکـسـی 

 .شایسته نبود
09124400002 

 از به رنگ ارغوان بیشتر بنویسید
09377880002 

کی بوده به عادل مـن گـفـتـه بـاالی 
 چشمت ابرو؟ بیاد جلو

09361770002 
سالم رفقا، من از بچه ھای دکه فنـی 

شماره آخرتون رو خوندم ارزشـش !  ام
 رو داشت

09352570005 
از وقتـی کـه در اخـتـیـارتـونـه خـوب 
استفاده ببرید ھـر چـی خـواسـتـیـد 
بنویسید اما ھیچ وقت ماه پشـت ابـر 
نمی مونه ھمه چیز به پیش بینی من 

سال دیگه معلوم مـی شـه کـه  2تا 
اینجا این کشور با ھـفـت ھـزار سـال 
تمدن چه بال سرش اومده این به کـل 

 .جھان لطمه زده
09385640002 

دانشـگــاه قــم؛ نــمــونــه بــارز فضــای 
سیاسی بسته دانشگاھی مسئولیـن 

 یه فکری بکنن، داریم خفه می شیم
09358730009 

بابا دست از سر وزرا و معاونین احمدی 
 نژاد بر دارید

09381780008 
اگه می تـونـیـد !  سالم خسته نباشید

مطالب علمی با موضوعات متنوع ھـم 
 با تشکر. استفاده کنید

09124250008 
لطفـا . ممنون از نشریه جالبتون. سالم

 مطالب سیاسی را بیشتر کنید
09364040003 

از خـوابـگـاه اتـاق .  سالم کارتون عالیه
 ط.بوستون می کنم ز

09168120004 
واقعا خبرنامه تون از این مزخزف تـر و 

 آبکی تر نمی شد
9138650004 

خـدا قـوت، مـی خـوایـن سـیـاسـی 
بنویسید ولـی پـیـداسـت دسـتـتـون 
بستست بـابـا راحـت  و سـیـاسـی 
بنویسید تا جوونا بفھمن د فوقش میاند 

 در مجله رو گل می گیرند
09375450001 

تـر  30یـا30سالم خسته نباشید قبال 
 بودید این قدر به عدالت عادل گیر ندید

09193080005 
مردانه تشکر مخصوص ولـی مـعـنـی 

 درباره مصدق چیه؟ 4عکس ص
 

قطعه شعر در قالب       41متشکل از   ”  هاي غلط   الف“
غزل که همگی داراي مضامینی عاشقانه، مذهبی و           
اجتماعی هستند، چهاردهمین مجموعه شعر              

است که توسط        محمد مؤدب؛ شاعر خراسانی       علی
 .مهر تجدید چاپ می شود انتشارات سوره 

تربت جام است و       1355علی محمد مؤدب متولد       
تحصیالت خود را تا مقطع کارشناسی ارشد الهایات          

یاد مرگ درقران و بیان     .است)  ع(دانشگاه امام صادق    
و پی جویی آن در ادب فارسی            )  ع(امیرالمومنین

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اوست که با نمره           
مجموعه شعرهاي عاشقانه   .به اتمام رسانده است      98

هاي پسر نوح، همین قدر می فهمیدم از جنگ، مرده          
هاي حرفه اي، مودب برگزیده کنگره شعر جوان ایران    
و نفر سوم چهارمین کنگره شعر جوان ایران در سال            

شاعر برتر شعر عاشورایی تهران و نفر دوم کنگره و  81
، برگزیده چند    82بین المللی زخم زیتون در سال          

دوره کنگره هاي دفاع مقدس، نفر اول نخستین دوره          
و برگزیده دوم      85کتاب سال حوزه هنري سال          

نخستین دوره کتاب  سال دفتر شعر جوان و نفر اول            
نخستین دوره کتاب سال جشنواره بانوي فرهنگ را          

اشعار مذهبی این مجموعه داراي     .در کانامه خود دارد   
مفاهیمی همچون انتظار، شهادت، امامت و قیام است        
که با زبانی لطیف و غنایی سروده شده اند و اشعار               
اجتماعی این مجموعه نیز سرشار از نگاه دقیق و              
لطیف شاعر به محیط پیرامونی و جامعه انسانی عصر          

وي در خصوص فرهنگ و سیاست معتقد        .حاضر است 
متاسفانه از بعد از دوم خرداد و باال گرفتن              :  است

شعارهاي فرهنگی سیاسی، حتی توجه به فرهنگ ما         
سیاسیون متوجه اهمیت   .  هم به گونه اي سیاسی شد     

ژست فرهنگی شدند و با توجه به رسوایی فعالیتهاي           
. اقتصادي، پدیده آقازاده هاي فرهنگی شکل گرفت         

براي همین هرگاه ما با سیاسی کاري به معناي منفی          
آن سراغ موضوعی برویم آن مساله که دراینجا فرهنگ 
. و هنر و ادبیات است دچار نوعی بی هویتی می شود           

اعتقاد دارم اصحاب فرهنگ و هنر خیلی از طرف              
طبع و ماهیت سیاست    .  سیاسی کاران اذیت شده اند    

زد و خورد است و فضاي پرتنشی دارد و پسند مردم را 
در نظر دارد، اما فرهنگ و هنر این گونه نیست؛                
حرکتش آهسته و پیوسته است و سلیقه مردم را              

 .تکامل می بخشد

 هاي غلط مودب الف

 . اسفند، سالروز درگذشت دکتر مصدق  بود 14

09370748550 

هاي هنري درس      سالهاي سال در یکی از دانشکده        
ام، به شبهاي شعر و گالري هاي نقاشی رفته              خوانده

ساعتها از وقتم را     .  موسیقی کالسیک گوش داده ام     .ام
دانستم   به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی که نمی         

ها با جلوه فروشی و تظاهر به          من هم سال  .  ام  گذرانده
ریش پروفسوري و سبیل       .  ام   دانایی بسیار زیسته    

هربرت ”  انسان تک ساختی  “ام و کتاب      اي گذاشته   نیچه
طوري   -اش  آنکه آن زمان خوانده باشم       بی-مارکوز را   

ام که دیگران جلد آن را ببینند و پیش              دست گرفته 
عجب فالنی چه کتاب هایی           :  خودشان بگویند  

اما بعد  ...  فهمد  خواند، معلوم است که خیلی می          می
خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که               

ام رودربایستی را نخست با خودم و سپس با             ناچارشده
تظاهر به   ”دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که           

شود، و حتی از       نمی”  دانایی“هرگز جایگزین    ”  دانایی
حاصل ”  تحصیل فلسفه  “این باالتر دانایی نیز با            

باید در جست و جوي حقیقت بود و این              .  آید  نمی
متاعی است که هرکس براستی طالبش باشد، آن را             

 ”.خواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت
به ”  ي فرهنگی روایت فتح     موسسه“  1370اواخر سال   

فرمان مقام معظم رهبري تاسیس شد تا به کار                 
ي دفاع مقدس      سازي مستند و سینمایی درباره        فیلم

ي روایت فتح را که بعد از           ي مجموعه   بپردازد و تهیه  
شهید آوینی  .  نامه رها شده بود ادامه دهد       پذیرش قطع 
برداران روایت فتح سفر به مناطق جنگی را      و گروه فیلم

تر از یک سال کار         از سر گرفتند و طی مدتی کم          
شهري “ي ده قسمتی       ي شش برنامه از مجموعه       تهیه

ي   را به پایان رساندند ومقدمات تهیه         ”  در آسمان 
ي آبادان، سوسنگرد،      هاي دیگري را درباره       مجموعه

شهري در آسمان که به      .  هویزه و فکه تدارك دیدند     
گیري خرمشهر    ي محاصره، سقوط و باز پس          واقعه

هاي آخر حیات زمینی شهید آوینی        پرداخت در ماه    می
ي وي براي تکمیل       از تلویزیون پخش شد، اما برنامه       

این مجموعه و ساختن مجموعه هاي دیگر با شهادتش         
در قتلگاه فکه      1372در روز جمعه بیسم فروردین         

تعبیر مقام معظم رهبري درباره شهید           .ناتمام ماند  
شاءاهللا این شهید را با        خداوند إن “:  آوینی خواندنیست 

من حقیقتاً نمی دانم چطور        .  پیغمبر محشور کند   
شود انسان احساساتش را در یک چنین مواقعی              می

جور احساس    بیان و تعبیر کند؟ چون در دل انسان یک     
ي شهادتی مثل شهادت این شهید          در حادثه .  نیست

یکی احساس غم و    .  عزیز چندین احساس با هم هست     
. تأسف است از نداشتن کسی مثل سیدمرتضی آوینی         

اما چندین احساس دیگر هم با این همراه است که               
ها از همدیگر و بازشناسی هریک و بیان             تفکیک آن 

 ”ها کار بسیار مشکلی است کردن آن

شهید سید مرتضی آوینی در شهریور سال             
در شهرري متولد شد تحصیالت ابتدایی         1326

ي خود را در شهرهاي زنجان، کرمان          و متوسطه 
، او درباره دوران        و تهران به پایان رساند         

من بچه شاه عبدالعظیم     “:اش می گوید     کودکی
ام   اي به دنیا آمده و بزرگ شده         هستم و درخانه  

کردي به یک      که درهر سوراخش که سر می        
درست سی و      خوردي؛  خانواده دیگر نیز برمی    

شمسی   1336چهار سال پیش یعنی، درسال         
میالدي در کالس ششم ابتدائی       1956مطابق با   

در آن  .  نظام قدیم مشغول درس خواندن بودم       
سال انگلیس و فرانسه به کمک اسرائیل شتافته         
و به مصر حمله کردند و  بنده هم به عنوان یک             

ساله تحت تأثیر تبلیغات آن        13-12پسر بچه   
روز کشورهاي عربی یک روزي روي تخته سیاه          

وقتی .  خلیج عقبه از آن ملت عرب است       :  نوشتم
ها سر جایمان     زنگ کالس را زدند و همه ما بچه       

نشستیم اتفاقاً آقاي مدیرمان آمد تا سري هم به         
وقتی این جمله را روي تخته         .  کالس ما بزند   

این را که نوشته؟ صدا از کسی       :  سیاه دید پرسید  
درنیامد من هم ساکت، اما با حالتی پریشان سر          

ها بلند    ناگهان یکی از بچه    .  جایم نشسته بودم   
آقا اجازه؟ آقا، بگیم؟ این جمله را         :  شد و گفت  

آقاي .  فالنی نوشته و اسم مرا به آقاي مدیر گفت     
: مدیر هم کلی سر و صدا کرد و خالصه اینکه            

بیا دم  :  چرا وارد معقوالت شدي؟ و در آخر گفت       
ات را بزنم زیر بغلت و              در دفتر تا پرونده      

البته وساطت یکی از معلمین،      .  بفرستمت خانه 
کار را درست کرد و من فهمیدم که نباید وارد             

جوي   او سپس به عنوان دانش        ”!معقوالت شد 
ي هنرهاي زیباي دانشگاه      معماري وارد دانشکده  

تهران شد او از کودکی با هنر انس داشت؛ شعر            
نوشت و نقاشی      سرود داستان و مقاله می        می
اش را نیز در          کرد تحصیالت دانشگاهی       می

اي به انجام رساند که به طبع هنري او               رشته
سازگار بود ولی بعد از پیروزي انقالب اسالمی           
معماري را کنار گذاشت و به اقتضاي                   

آوینی .سازي پرداخت   هاي انقالب به فیلم     ضرورت
در خصوص روشنفکري در سال هایی که در             

تصور “:دانشکده هنر درس می خواند، می گوید        
نکنید که من با زندگی به سبک و سیاق                 
متظاهران به روشنفکري نا آشنا هستم، خیر من         

من هم  .از یک راه طی شده با شما حرف میزنم           

 روایتی از راه طی شده

مسابقه مردان آهنین که سعی داشت مردانگی و هویت ایرانی را به نمایـش بـگـذراد در        
شباهـت بـه       نفرات اول از دست شبح سردار رومی که بی  اقدامی عجیب، با دریافت جایزه

 .به پایان رسید  کراسوس در فیلمهاي هالیوودي نداشت، 


