
 
 مساله ساندیس نبود، مساله جنبش ضداشرافیت بود

 محمدرضا باقری
دي که مردم آمدند توي خیابان هاي تهران، همین میدان انقالب و               9)  1

شاید بشود گفت    .  بهمنپارسال بود   22خیابان آزادي، جمعیت بیشتر از        
به . صبر مردم هم اندازه اي داشت. 1388بهمن هاي سال  22بیشتر از همه 

مساله .  اما این بار فرق می کرد        .  همه چیزشان اهانت کردند، گذشتند      
 .انتخابات نبود، مساله عاشورا بود

از صداي آمریکا و بی بی سی تا باالترین و جرس چند عکس منتشر                  )  2
. پخش ساندیس در میان مردم    :  کردند که محتواي همه شان یک چیز بود        

بعد هم جمع بندي کردند که این همه مردم و دسته هاي عزاداري و خانواده 
 .ها آمده بودند ساندیس بگیرند

براي خودشان این را پتکی کردند بر سرما که اي واي ببینید این ساندیس               
بعد هم فکر نکردند که این براي خودشان بد است که پس   . خورهاي نظام را

از چهار تا   ...  از این همه تبلیغات و ما بی شماریم و ما همه با هم هستیم و                
 .ساندیس شکست خوردند

چپ و راست ما را ساندیس خور نامیدند و هر کجا چیزي می گفتیم و می                 
نوشتیم، فریاد بر می آوردند که ساندیست را خوردي؟ یا چند تا ساندیس                

 گرفتی؟
بهمن که شد هنوز دعواي آنها سر ساندیس خور بودن ما ادامه داشت، و  22

این بار دیگر حتما از داخل اسب تروایشان ما را دیده بودند که ساندیس                    
هر چند ملت حواسش جمع بود و اسب خیالی آنها را تکه تکه              !.  می خوریم 
ماهه زد و جریان فتنه زیر گام         8بر تمام فتنه هاي     ”  باطل شد “کرد و مهر    

خرداد نبود،    22هاي ملت له شدند، چه آنکه ملت هوشیار بودند که مسئله          
 .بهمن بود 22مسئله 

چند روز است عکسی در اینترنت دست به دست می چرخد با عنوان                )  3
تصویر یکی از تجمع هاي هواداران میرحسین           .  ”ساندیس خوري سبز   “

. موسوي است قبل از انتخابات که دارند بین مردم ساندیس پخش می کنند  
 !آن هم نه یکی و دو تا بلکه با کارتن

. عکس را که دیدم، خنده ام گرفت که رطب خورده کی منع رطب کند                  
هرچند به قول حسین قدیانی تفاوت ساندیس هاي نظام با این ها از زمین تا 

حاال با انتشار این  . آسمان است و ما مفتخریم به ساندیس خوري نظام والیی
عکس باید پرسید مگر ساندیس شما از ساندیس ما رنگین تر است که به                 

 خودتان ایرادي نگرفتید؟
مگر خود  .  نکته اینجاست که از اول هم مشکل ساندیس و ساندویچ نبود             

همین آقایان کارت شارژ و سیم کارت ایرانسل ندادند در میتینگ هایشان؟             
چه شده بود که این نی ساندیس ها همچو خار در چشمشان فرو رفته بود؟          
مسئله از ابتدا هم ساندیس نبود، مسئله جنبش ضداشرافیت بود که به راه              
افتاده است تا براي یکبار طومار اشرافی گري را در نظام مقدس جمهوري               
اسالمی ببندد و به آرمان امام راحل مبنی بر تشکیل حکومت مستضعفین              
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 09370748550شماره پیامک  

 
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

 زلزله در آیات و روایات
در طی چند روز گذشته برخی از علماي تهران نسبت به وقوع زلزله درتهران هشدار 
دادند و مردم را به استغفار و توبه از گناهان براي جلوگیري از وقوع بال ارشاد                     

آیت اهللا صدیقی نیز در نماز جمعه هفته گذشته تهران افزایش مفاسد                 .کردند  
اخالقی و گسترش زنا در جامعه را علت وقوع زلزله دانستند و امر به معروف و نهی 
از منکر و استغفار از گناهان و دعا به درگاه خداوند را در پیشگیري از وقوع زلزله                  

در همین راستا چند روایت از ائمه در مورد علت وقوع زلزله و نحوه                 .موثر دانستند 
 :پیشگیري از وقوع آن در ذیل آورده شده است

ص  5ج :مستدرك الوسائل.(هرگاه دعا اندك شود، بال نازل گردد): ص(رسول خدا 
 )5616ح  179

در امت من زلزله اي رخ می دهد که در آن ده هزار، بیست                ”  ) :ص(رسول خدا   
(هزار، سی هزار نفر نابود می شوند        آن را براي پرهیز کاران پند، براي        )  خداوند. 

ح  567ص  41ج : کنز العمال.( ”مومنان رحمت، و براي کافران عذاب قرار می دهد
39615( 

چرا این زمین می لرزد؟     :  اگر کسی گفت  ...  بیندیش  !  اي مفضل ”  ):ع(امام صادق   
زلزله و مانند آن، پند و هشدارهایی است که مردم را             :  به او گفته شود   )  در پاسخ (

ص  1ج : میزان الحکمۀ.( ”تهدید می کند تا رعایت کنند و از گناهان دست بردارند
59( 

کنز .(  هر گاه امت من ربا خورند، زلزله و ماه گرفتی رخ دهد               ):  ص(رسول خدا 
 )38731ح  280ص  14ج : العمال

: هرگاه پنج چیز در میان شما فاش شود، پنج چیز به شما راه یابد        ): ص(رسول خدا
 9ج ) : آل البیت(وسائل الشیعۀ (  .هر گاه زنا در میان شما فاش شود، زلزله رخ دهد

 )11431ح  26ص 
زلزال ملول نشوید؛ زیرا کسی که در مستحباتش ] سوره[از قرائت ): ص(رسول خدا 

با ]  نیز[آن را قرائت نماید، خداوند عزوجل هرگز زلزله اي بدو نرساند و با آن و                   
: بحار االنوار (  بمیرد]  به طور عادي  [صاعقه و آفتی از آفات دنیا نمیرد تا این که             

 )356ص  56ج
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سایت ضد انقالبی روز از سایت هاي حامی موسوي در ایام                 
عجب غلطی کردیم که از موسوي و خاتمی حمایت            :  انتخابات

 !کردیم
میرحسین موسوي در دیدار با برخی اعضاي سازمان مجاهدین به 
طور تلویحی با اعتراف و اذعان به نادرستی و انحراف در                    

وظیفه ما این است که شعارها را با دقت           :  شعارهاي جریان سبز گفت   
  .ودرست انتخاب کنیم

پور  شیخ یوسف صانعی در واکنش به برکناري علی اکبر محتمشی
از سمت دبیرکلی کمیته حمایت از مردم فلسطین ، خطاب به             

 !خدا را شکر کن که برکنار شدي: این عضو مجمع روحانیون گفت
کروبی به شدت با یک بیماري صعب العالج دسته و پنجه نرم               
می کند و خبرها حاکی از آن است که خانواده وي براي معالجه           

 به یک دکتر اتریشی مراجعه کرده اند
سوال کواکبیان از وزیر امور خارجه در رابطه با عدم حضور ایران         

سنگ پا و مهندسی “در اجالس قزاقستان، با حاشیه هایی از نوع 
 همراه بود ”کیسه کشی

من براي روز مراسم تنفیذ به سراغ آقاي هاشمی          :محسن رضایی 
رفسنجانی رفتم تا ایشان را به مراسم تنفیذ بیاورم، اما خانواده             
آقاي هاشمی، نشانی ایشان را به من ندادند تا ایشان را براي                

 تنفیذ دکتر احمدي نژاد بیاورم
همزمان با آغاز روزهاي گرم سال و افزایش مصرف آب معدنی در 
کشور شاهد توزیع گسترده نوعی از این محصول که بر روي                

مشغول انجام ورزش       یک زن      تصویر نیمه برهنه         بطري آن  
 است پاتیناژ،طراحی شده

ژاد با شعار دو     ‹  محمدعلی ابطحی با اشاره به مخالفت احمدي        
و گاهی آقاي احمدي نژاد حرفهایی می       :  بچه کافی است، نوشت   

زند که سنتی ترین و یا عالیترین مقامات آخوندي هم کم می               
 آورند

پس از یک ماه کار اطالعاتی باالخره سه شنبه یک تیم                     
تروریستی در کردستان متالشی شده و عوامل ترور شهید                

 االسالم دستگیر شدند شیخ
اي   هاي غیر دولتی زنان ایران، طی بیانیه           تعدادي از سازمان   

خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادي حقوقدان و برنده صلح           
 نوبل شدند 

نظران حوادث   نامه آمریکایی در گفتگو با یکی از صاحب یک هفته
سپتامبر که مقاله افشاگرانه او یک ساعت پس از انتشار در               11

هاي   یک روزنامه اینترنتی، حذف شد، به مسئله تالش رسانه            
هاي افشاگرانه از     آمریکایی و غربی براي دور نگه داشتن مقاالت و کتاب    

 افکار عمومی پرداخته است
مقامات ارشد و سازمان هاي امنیتی اسرائیل در مورد لزوم                
حمایت آمریکا از تل آویو در صورتی که قصد ماجراجویی در برابر 

 ایران را داشته باشند دچار اختالف نظر شده اند
دبیرکل هیئت علما و مبلغان دینی قدس از طرح جدید گروه              
هاي صهیونیست افراطی در زمینه تقسیم مسجد االقصی در ماه     

 خبر داد) مهرماه) 2010اکتبر 
جلسه   2 فرماندهان سابق نیروي انتظامی پس از       یکی از  پرونده

دادگاه در بهمن و اسفند ماه سال گذشته، نهایتا در آخرین                 
و این مقام متهم به فساد          جلسه فروردین ماه امسال قطعی      

 اخالقی و مالی، به شالق، حبس و جریمه نقدي محکوم شد
اي، تحریف فتواي این      اهللا مکارم شیرازي با انتشار اطالعیه        آیت

ها مورد    مرجع تقلید در مورد کنترل جمعیت را در برخی رسانه          
 انتقاد قرار داد

همسر شهید آوینی در مقابل مقایسه همسرش و نوري زاده               
واکنش نشان داد و از مسئولین انجمن تهران خواست تا در                
عوض مقایسه آوینی و نوري زاده به شناخت بیشتر سید شهیدان 

 اهل قلم بپردازند
سخنگوي وزارت امور خارجه بر تعلق ابدي جزایر تنب کوچک،            

 .تنب بزرگ و بوموسی به ایران تاکید کرد
کنند ایران را در      ها تالش می   ابرقدرت: جمهور سوریه گفت رئیس

مقابل اعراب قرار دهند و البته این مسئله بیش از همه به ضرر               
خود اعراب است و سوریه با تمام قدرت در مقابل چنین روندي قرار                 

 . دارد
هاي کشور امروز با امضاي  مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاري

اي خطاب به نخست وزیر ایتالیا خواستار آزادي خبرنگار               نامه
 . ند ایرانی شد

به دنبال تحریف سخنان آیت اهللا مکارم شیرازي در سایت خبر             
آنالین و اعتراض مقلدین آن مرجع به این اقدام ناشایست، دفتر            
حضرت آیت اهللا مکارم شیرازي با انتشار اطالعیه اي، تحریف فتواي این 
مرجع تقلید در مورد کنترل جمعیت را در برخی رسانه ها مورد انتقاد              

 .قرار داد
در جلسه هیات دولت بعد از استعفاي علی آبادي از کمیته ملی             
المپیک ، این استعفا مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و             
وي از سوي احمدي نژاد به عنوان معاون هماهنگی و اجرایی              

 . رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور منصوب شد
االسالم حیدر مصلحی وزیر اطالعات در حاشیه هیئت              حجت

الخروج   دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص ممنوع           
الخروج   اطالعی کرد و گفت که خاتمی ممنوع          شدن خاتمی اظهار بی    

 . نیست

وقتی تعطیالت حدودا یکماهه مردم ایران سپري شد سال جدید کاري            
گرچه زمان وقوع   “:  با یک بمب خبري از سوي رئیس جمهور آغاز شد          

زلزله مشخص نیست اما تهران در معرض زلزله قرار دارد و شرایط                  
این جمالت  ”  دهد که بروز زلزله در تهران قطعی است     طبیعی نشان می
ساله در    40ژاد در حالی ایراد شد که تقریبا بحثی             محمود احمدي ن  

خصوص زلزله خیز بودن نقاط زیادي از کشور همواره از سوي                     
 .کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شده است

 -شاید به درستی نتوان تعداد دفعاتی که از سوي متخصصان دانشگاهی 
درباره تهدید به زلزله ویرانگر در ایران و به                -در این سالهاي زیاد    

خصوص در تهران هشدار داده شده شماره کرد، ولی در محاورات روزانه 
ي ”غریب“مردمی و مجامع غیر رسمی ایرانی ها بحث زلزله بحث                

نیست، اتفاقا گالیه همیشگی کارشناسان که در این زمینه هشدار می             
دادند این بوده است که چرا مقام هاي رسمی در این زمینه سکوت                 
کرده اند که البته احمدي نژاد این سکوت را با جمالتی جنجالی                   

دکتر بهرام عکاشه استاد دانشگاهی است که بعد از سخنان              !شکست
جنجالی احمدي نژاد به سخن آمد و توضیحاتی جالب در این خصوص             

احتمال وقوع زلزله در تهران حتمی است و آنچه که نگرانی            “:  ارائه داد 
ها را بیش از پیش می کند، بزرگ شدن شهر، گسترش حاشیه نشینی،   
ساخت و ساز بر روي گسله ها و افزایش بیش ازحد جمعیت در آن                   

این سخنان دکتر عکاشه که ناظر به تحقیقات گسترده در تهران ” .است
است نشان می دهد بحث وقوع زلزله در تهران چندان که برخی می                
پندارند بحثی نیست که تنها چند روز پیش رئیس جمهور مطرح کرده         

ژاد در دو     نکته ي قابل توجه در این میان جمالت تند احمدي ن            .باشد
سخنرانی متفاوت در خصوص زلزله در تهران است که جاي تامل دارد،        
برخی واکنش ها به این موضوع هرچند ناعادالنه بود ولی همراه شد با               

برخی ها اعتقاد دارند    . انتقاد هایی در خصوص نحوه بیان رئیس جمهور
نحوه ورود احمدي نژاد به این بحث مهم و چالشی با اشتباهاتی همراه              
بوده است که البته از رئیس جمهور به خاطر طرح چندباره مسائل                 

ذهن هاي خالق برخی افراد تا دلیل سازي          .  جنجالی به کار می آید     
براي این موضع احمدي نژاد پیش رفتند ولی همیشه عده اي از                   
مخالفان همیشه مخالف وجود دارند تا هشدار رئیس جمهور یک کشور         
درباره وقوع یک بالي طبیعی در کشور را به مسائل بی ربطی ربط                  

هرچند همچنان ابهام هاو سواالت جدي در خصوص این                  .بدهند
جمالت احمدي نژاد مطرح است که از آن جمله می توان به بی محابا               

الزم به ذکر در خبرهایی نظر رئیس          .  بودن این جمالت اشاره کرد      
جمهور را به صحبت هاي یک عالم دینی مربوط دانسته بودند که گفته      

مردم با پرداخت صدقه به فقراي مومن، به واسطه دعاي این فقرا             “:  بود
ایشان در ادامه ضمن تکذیب      ””بالي زلزله را از شهر تهران دفع کنند       

تعیین وقت زلزله از جانب خود، از علما و وعاظ تهران خواستند تا با                 
تشکیل مجالس توبه دسته جمعی، مردم را نسبت به این موضوع آگاه              

 “. کنند
 نتایج تحقیق یک گروه ژاپنی پیرامون زلزله تهران

چندین سال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسله              
هاي تهران انجام دادند و آسیب پذیري مناطق، بزرگا و تلفات زلزله                

در گزارشی ضمن بیان این نتایج         .  احتمالی تهران را بررسی کردند      
در فروردین  .  نظرات کارشناسی دکتر بهرام عکاشه نیز منعکس می شود 

بنا به درخواست ایران، آژانس همکاریهاي بین المللی           1378ماه سال   
که نماینده رسمی و مسئول اجراي طرحهاي           (JICA)”  جایکا“ژاپن  

همکاریهاي فنی دولت ژاپن است گروه مطالعاتی خود را به تهران اعزام      
کرد تا مطابق مقررات و آیین نامه هاي جاري کشور ژاپن، مطالعاتی را              

مطالعات این گروه بر    .  در زمینه زلزله هاي احتمالی تهران انجام دهد         
میکرو “منطقه کالن شهر تهران با دو هدف تهیه نقشه                  22روي  

زلزله براي تهران و ارائه توصیه هایی براي کاهش خسارات             ”  زونینگ

گزارش نهایی این گروه که با همکاري        .  زلزله احتمالی تهران انجام شد    
صورت ”  جایکا“مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و             

ریز پهنه  “تحت عنوان     1379ماه در آذر ماه سال         18گرفت پس از     
گزارش زیر مروري بر نتایج      .  انتشار یافت ”  بندي لرزه اي تهران بزرگ     

 :این تحقیقات است
 احتمال فعال شدن سه گسل تهران 

در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان              
ایرانی و خارجی تهیه شده بود، ویژگی هاي گسل هاي فعال اصلی در               

از میان بسیاري از گسل      .  تهران و اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت         
شمال “،  ”مشا“هاي فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل               

که حدود  ”  مشا“گسل  .  تشخیص داده شد  ”  جنوب ري “و گسل   ”  تهران
کیلومتر طول دارد از گسل هاي اساسی البرز مرکزي است که در         200

این گسل از حاشیه رشته کوه در غرب به . شمال تهران قرار گرفته است
گسل شمال تهران در دامنه رشته       .  سوي شرق البرز گسترش می یابد      

” لشگرك“تا  ”  کن“کیلومتر قرار دارد و از         90کوه البرز با طول حدود      
گسل . فشم می پیوندد” مشا“این گسل در لشگرك به گسل . ادامه دارد

هاي جنوب و شمال ري نیز از شاخص ترین گسل ها در دشت هاي                 
 کیلومتر طول دارند 20جنوبی تهران هستند و حدود 

 شدت زلزله احتمال تهران در سه گسل آن
بر این اساس، در سناریوي زلزله مدل گسل ري، منطقه جنوبی شهر               

را احساس    8تا    7و منطقه شمالی آن شدت زلزله بین           9شدت زلزله   
در مدل گسل شمال تهران شدت زلزله در بخش شمالی           .  خواهند کرد 

می رسد و بخش بزرگی از شهر         7و در بخش جنوبی آن به         9شهر به   
در مدل گسل مشا در قسمت        .  را تجربه خواهند کرد      8شدت زلزله   

در مدل شناور   .  احساس خواهد شد    7بزرگی از شهر، زلزله اي با شدت        
 9و چندین قسمت نیز شدت زلزله         8نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله    

 .را تجربه خواهند کرد
 تلفات تهران در صورت بروز زلزله

طبق مطالعات جایکا   .  در این گزارش به خسارت ساختمانها اشاره شد        
ساختمان هاي مسکونی از ساختمان هاي تجاري و کارخانه ها و بناهاي 
عمومی مهم از قبیل مدارس، بیمارستان ها و ایستگاه هاي آتش نشانی    
تفکیک شده اند و خسارات ناشی از چهار سناریوي زلزله براي این                 

گروه مطالعاتی براي   .  ساختمان ها به طور جداگانه محاسبه شده است        
برآورد خسارات ساختمان هاي مسکونی یک بانک اطالعاتی براساس            

تهیه کردند و اطالعات آن را با آمار تعداد            1375نتایج آمارگیري سال    
طبقات ساختمان ها که توسط اداره پست ارائه شده بود، مطابقت                 

هزار واحد برآورد شد      900تعداد ساختمان هاي مسکونی تهران      .دادند
 40درصد ساختمان ها سازه آجري و فلزي دارند،           45که از این میزان  

درصد از بتن مسلح و درصد اندکی  10درصد داراي سازه فلزي هستند، 
درصد ساختمان هاي مسکونی که       6.  نیز از ساختار خشتی برخوردارند    

(سال گذشته ساخته شده اند       10داراي سازه فلزي هستند در        آمار . 
در سازه هاي فلزي پایه ها و تیرها با            )  است  1378مربوط به سال     

استفاده از جوشکاري کارگاهی به یکدیگر اتصال داده شده اند که این              
. منجر به کم شدن اعتبار یا قابلیت اعتماد به این اتصاالت می شود                

بنابراین انتظار نمی رود که سازه هاي فلزي به طور کامل در برابر زلزله       
 .مقاومت موثري داشته باشد

درصد ساختمانها فرو می       55زلزله تهران مربوط به گسل ري باشد           
 ریزند

این گروه در مدل گسل ري اعالم می کنند که در صورتی که زلزله                  
هزار ساختمان در      480تهران به خاطر فعال شدن گسل ري باشد             

بیشترین تعداد  .  درصد ساختمان ها فرو خواهد ریخت       55تهران یعنی   
نسبت ساختمان  .  خواهد بود   15ساختمان هاي آسیب دیده در منطقه       

 20و    16،  12،  11خسارت دیده به ساختمان هاي سالم در مناطق           
دلیل این نسبت باالي     .  درصد است   80مقدار بسیار باالیی در حدود       

خسارت، وجود ساختمان هاي آسیب پذیر فراوان و جنبش لرزه اي               
 . در این مناطق است) 9با شدت (نیرومند 

 36هزار ساختمان که      310در صورت فعال شدن گسل شمال تهران         
نسبت .  درصد کل ساختمان ها را شامل می شود، آسیب می بیند               

ساختمان هاي خسارت دیده به ساختمان هاي سالم در مناطق یک تا             
. درصد است   50که در بخش شمالی شهر تهران قرار دارند درحدود             5

تفاوت .  درصد است   30نسبت خسارت در بخش جنوبی شهر کمتر از          
خسارت بین قسمت شمالی و جنوبی شهر به اندازه مدل گسل ري                 

در این مطالعات، تلفات انسانی براي هر نوع سازه ساختمانی در           .  نیست
هر حوزه آماري برآورد شد و نتایج به دست آمده با داده هاي هر منطقه 
شهري تلفیق و تعداد تلفات به تفکیک روز و شب و همچنین به تفکیک 

در صورت فعال   . میزان فعالیت هاي اضطراري امداد رسانی محاسبه شد
 6شدن گسل ري شاهد گسترده ترین تلفات خواهیم بود یعنی حدود              

در .  درصد کل جمعیت شهر تهران جان خود را از دست خواهند داد              
به علت تعداد زیاد جمعیت ساکن، تلفات بسیار وسیع خواهد  15منطقه 

 20تا    15به    12و    11نسبت تلفات به کل جمعیت در مناطق          .  بود
 . درصد خواهد رسید

زیرا در این مناطق شمار ساختمان هاي آسیب پذیر بسیاري زیاد است          
در مورد مدل گسل ري، برآورد می        .  می رسد   9و شدت زلزله نیز به       

در برخی  .  شود که تعداد تلفات انسانی در جنوب شهر به حداکثر برسد          
در .  حوزه هاي آماري تعداد کشته شدگان از هزار تن تجاوز خواهد کرد      

مدل گسل شمال تهران، هر چند تلفات انسانی در بخش شمالی بیشتر        
از دیگر نقاط است اما در برخی حوزه هاي آماري، تعداد کشته شدگان              

در مورد گسل ري، نسبت تلفات در         .  نفر یا بیشتر می رسد       100به  
درصد یا    40(فوق العاده باال      12و    11چندین حوزه آماري در مناطق      

 . خواهد بود) بیشتر
در مدل  .  فعالیتهاي اضطراري امدادرسانی در این مناطق موثر نیستند        

گسل شمال تهران، اگر فعالیت هاي امداد رسانی به مقدار کافی انجام             
درصد یا    20شود، نسبت تلفات در تمامی حوزه هاي آماري به سطح             

در سناریوي زلزله ناشی از فعال شدن گسل     .کمتر کاهش خواهد یافت
هزار نفر یعنی دو درصد         130شمال تهران در بدترین حالت حدود         

البته نسبت تلفات در بخش شمالی شهر . جمعیت تهران از بین می روند
و در جنوب شهر    )  درصد  3حدود  (، زیادتر از همه     5در مناطق یک تا     

 خواهد بود) حدود یک درصد(کمتر از همه 

من براي روز مراسم تنفیذ به سراغ آقاي هاشمی رفسنجانی رفتم تا ایشان را :گفت محسن رضایی
به مراسم تنفیذ بیاورم، اما خانواده آقاي هاشمی به من نشانی ندادند تا ایشان را براي تنفیذ دکتر 

 .احمدي نژاد بیاورم

 آش پشت پایی که ته گرفت
شاید مناظره احمدي نژاد و کروبی که در ان به سفر               
فرانسه محمد خاتمی و نیز بحث تحقیر شدن رئیس             
جمهور ایران از طرف ژاك شیراك مطرح شد هیچ کس           
به این فکر نکرده بود که روزي سفرهاي محمد خاتمی             

خاتمی که بنابر شعار خود و       .به خارج از کشور لغو شود      
در دنیا به اکثر قریب به اتفاق کشورهاي          ”  تنش زدایی “براي به اصطالح     

اروپایی  در زمان ریاست جمهوري سفرکرد نشان از ان داشت که محمد                 
خاتمی تدارك گسترده اي براي روزهاي پس از ریاست جمهوري خود دیده  

اما آنچه که سفرهاي خاتمی را بیشتر مورد سوءظن قرار داد نحوه و                .است
حضور وي در کنفرانس هاي مختلف .بود” بنیاد باران“سیر سفر هاي وي در 

از جمله کنفرانس هایی که شیمون پرز در آن حضور داشته و نیز سفرهاي               
وي به مصر و الجزایر براي دیدار با سوروس  و گفته ها و شنیده هایی مبنی    
بر حضور وي در کنفرانس هاي بیلدربرگ پشت  پرده   اي بزرگ از سفر                   

گرچه خاتمی ادعا کرده بود که این سفرهاجنبه رایزنی . هاي خاتمی برداشت
ملی داشته است اما جالب آن است که در اکثر قریب اتفاق  سفرها محمد                 
خاتمی با عناوین شخصی و حقیقی شرکت کرده بود و هیچ گاه وي در این                
جلسات به تبیین مواضع ایران نپرداخته و حتی با حمله به سیاست خارجی     

اما .پس از اصالحات حساب حضور خود در این کشورها را تصفیه می کرد              
اخبار مبنی بر ممنوع الخروج شدن خاتمی بیشتر از آنکه در رسانه هاي                 
اصالح طلب داخلی موج ایجاد کند، واکنش منفی نخست وزیر سوئد و کانادا 
و نیز فاکس نیوز که نارضایتی خود را از عدم خروج خاتمی اعالن کردند،                 

گرچه منابع مالی سفرهاي خارجی خاتمی یکی از سئوال هاي           .درپی داشت 
متداول اذهان عمومی بوده است اما به نظر می آید این دلسوزي رسانه                  
نزدیک به کاخ سفید در حالی که احتمال حضور همزمان کلینتون در مقصد 
خاتمی یعنی ژاپن می رفت ابهامات سفرها و دیدارهاي رئیس بنیاد باران را       

 .افزایش دا

اي رهبر معظم انقالب اسالمی  سال از فرمان هشت ماده 9قریب به 
در بحث )  1380اردیبهشت  10(

مبارزه با مـفـاسـد اقـتـصـادي         
لـه     گذرد؛ فرمانی که معـظـم   می

خطاب به جنبش دانشـجـویـی      
مسلمان از آنها می خواهـد هـر     
پدیده ضد عدالت در کشور و از   
جمله ثـروتـهـاي بـادآورده در         
دستانی که تا چندي پیش تهـی  
بودند، انبوده شـدن ثـروت در         
دست کسانی که آمادگی دارنـد    
آن را صرف کسب قدرت سیاسی 

 .کنند را زیر سوال ببرند
فرمانی که دولت اصالحات و مجلس ششم در آن سالها بـواسـطـه    

اي براي اربابان غربی خود در دولت و طـرح   افشاگري اسناد هسته
برقراري اسالم آمریکایی را در دستور کار مجلس خود داشت، اگـر  

خواست به این فرمان مهم کسوت عمل بپوشاند، به  نگوییم که نمی
 .قطع جایگاهی براي اجراي آن وجود نداشت

هاي بزرگ مفاسد اقـتـصـادي     ها و شبکه این در حالیست که حلقه
ها نیز به وحشت افتاده و بـه   همچون دانشگاه آزاد و امثال جزایري

هاي طویلی در دولت و  زدوبند با حامیان و همدستان خود که ریشه
 .می پردازند  مناسب حکومتی داشتند،

با این حال با تشکیل مجلس هفتم و در ادامه آن با روي کـارآمـدن       
دولت عدالت محور نهم برخی از 
مسئوالن درصدد احیـا دوبـاره     
مبارزه با مفـاسـد اقـتـصـادي        

هـا و       اما وجود البی.  آیند برمی
هایی که برخی مسئوالن  آلودگی

امر در ورطه آن گرفتار بـودنـد،   
مانع از آن شد تا این رویـا بـه     

 .واقعیت تبدیل شود
سالهاست بحث مبارزه با مفاسد 
اقتصادي برخی مسئوالن، فرزند 
و یا فرزندان برخـی مـقـامـات       

هـاي     سیاسی کشور برسر زبانها است و حتی تعدادي از شـخـصـیـت    
نظیر آنچه که الیاس نادران   سیاسی به صراحت به آن اشاره می کنند،

گري جنجالی خود یکی از مسئوالن ارشد دولتی را از سر حلقه  در افشا
 .هاي مفاسد اقتصادي در خیابان فاطمی معرفی می کند

اما در این میان تنها شاهدیم که عملکرد قـوه قضـایـیـه در قـبـال             
اي جز شعار مبارزه از  گرانه جنبش دانشجویی نتیجه هاي مطالبه فریاد

سوي مسئوالن دستگاه قضا و تهدید به منع فعالیت سیـاسـی بـراي      
دانشجویان عدالتخواه را در پی نداشته است و آقایان دستگاه قضا باید 
بدانند که رطب خورده خود نمی تواند دیگران را از خوردن رطب منع 

   . کند

ماده اي رهبر انقالب، 8سال  از صدور فرمان  9بعد   

قوه قضاییه و دانشجویان، برخورد یا مدارا؟   
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قانون حذف کنکور به حذف آن تـا   4تصمیم اعضاي کمیته ماده 
 92سال 

درصدي ظـرفـیـت     50معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش 
خـبـر داد و        90پذیرش کارشناسی ارشد گروه پزشکی در سال 

بر اساس آمادگی دانشگاههاي علوم  89ظرفیت کارشناسی ارشد :  گفت
 .پزشکی افزایش می یابد

اعطاي دانشنامه افتخاري دانشگاه سمنان به یکـی از شـهـداي        
 دانشگاه

 هزار نفر در تیرماه به مکه مکرمه 9اعزام 
تأکید وزیر علوم بر پایبندي به ارزشهاي دینی در انتخاب اساتیـد  

 نمونه کشوري
دکتر خواجه سروي، معاون فرهنگی وزارت علوم تحـقـیـقـات و       

هزار تومانی صندوق رفاه دانشجـویـان    300فناوري از اعطاي وام 
 .عمره خبر داد  براي افراد شرکت کننده در حج

برگزاري اولین جلسه کرسی هاي آزاد اندیشی دانشگاه تهران بـا    
در دانشکـده ي    ”  آرمان بی طرفی در اندیشه لیبرالیسم“ موضوع 

 حقوق و علوم سیاسی
اعالم سازمان سنجش از انتشار کارت چهل و هفتمین آزمون زبان 

 اردیبهشت ماه 7انگلیسی پیشرفته تولیمو در سه شنبه 
برگزاري جلسه ي شوراي  فرهنگی دانشـگـاه تـهـران پـس از            
اعتراضات دانشجویی مبنی بر عدم رعایت حـجـاب و پـوشـش         
متناسب با فضاي آموزشی توسط اندکی از دانشجویان و در دستور کـار  

 قرار گرفتن این موضوع در این جلسه
میلیون تومان دیگر اعتـبـار    500موافقت با افزایش دو میلیارد و 

 وام شهریه به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
حمایت نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها از برگزاري کرسی 
هاي آزاداندیشی؛ کانونهاي فرهنگی دانشجویان، تشکلهاي مختلف 
دانشجویی می توانند از حمایتهاي نهاد در برگزاري ایـن کـرسـیـهـا          

 .برخوردار شوند
برگزاري سومین جشنواره ملی حرکت ویژه دستاوردهاي انجمـن  

اردیبهشت با حضور وزیـر   22تا  20هاي علمی دانشجویی کشور 
 علوم در دانشگاه تهران

معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها از 
برگزاري نخستین جشنواره تشکل هاي دانشجویی در نیمـه دوم    

 .اردیبهشت ماه در تهران خبر داد
اعتراض دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در جلوي درب 

و )  ع( ریاست دانشگاه به حضور استاد  توهین گر به اهل بـیـت       
 مقدسات

شاه  با حضور مجید”  الزمانی سینما مدیریت آخر“ برگزاري همایش 
حسینی به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشـگـاه   

تـا     20:30یزد و با مشارکت حوزه علوم انسانی این دانشگاه از ساعت   
 ماه دوازدهم اردیبهشت 22:30

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از راه اندازي رشته پدافند غیر عامـل از    
 مهر ماه امسال خبر  داد

علیرضا لطفی عضو  انجمن اسالمی دانشگاه سمنان از بـرگـزاري   
نخستین دوره مسابقات رباتیک در سطح استان به همت انجمـن  
اسالمی دانشجویان و انجمن علمی برق دانشگاه سمنان، روز هاي 

 فروردین در دانشگاه سمنان خبر داد 31و  30

نظام آموزشی در هر کشور اساسا مبنا، عملـکـرد   
. دانشگاه را در عرصه ي آموزش نشان می دهـد   

در کشورهاي مختلف جهان نگاه هاي آمـوزشـی   
مختلفی موجود است که بنا به  شرایط و ضوابط 
موجود در آن، دست به پذیـرش دانشـجـو در        

دانشجویان پذیرفته شـده در       .دانشگاه هاي خود می زنند
این دانشگاه ها بر اساس آنچه که در نظام آمـوزشـی ایـن        
دانشگاه ها وجود دارد سیر تحصیالتی خود را در مـقـاطـع    

در این میان چگـونـگـی یـادگـیـري          .مختلف می گذرانند
دانشجویان و نحوه ي آموزش دیدن به گونه اي کـه ثـمـر      

آنچه در زیر می خـوانـیـد         .بخش باشد حائز اهمیت است
خالصه اي از نظام آموزشی چند کشور جهـان اسـت کـه        
چگونگی آن و نیز شرایط پذیرش دانشجویان خـارجـی را       

نظام آموزشی در ایرلند به گونه :مورد بررسی قرار داده است
اي است که دانشجویان ایرلندي بر اساس نمرات دیپلم یـا    

 .شوند بندي می معدل تحصیالت متوسطه گزینش و طبقه
هاي این کشور از ماه سپتامبـر آغـاز      سال تحصیلی دانشگاه

گفتنی است کـه    .  یابد شده و در اواخر ماه جوالي پایان می
زبان انگلیسی و ایرلندي هستند؛ سـال   2هاي اصلی آموزش کشور  زبان

بر . شود بندي و سازماندهی می ترم تقسیم 3تحصیلی در کشور ایرلند به 
ها در ماه می، ژوئن یا سپتامبـر بـه      هاي اتخاذ شده، آزمون اساس دوره

هـا     هـا و کـارگـاه        آید این در حالی است که آزمون کنفرانس عمل می
  .پذیرد صورت می معموالً بین ماه اکتبر و ماه می ) دروس عملی(

هاي انگلسـتـان    طول مدت اخذ مدرك کارشناسی در دانشگاه
 سال است 3حداکثر 

دانشگاه در لندن در حال فعالیت هستند که از مهمترین آن مـی       72
طول مدت اخذ مدرك کارشناسی در .  توان به دانشگاه لندن اشاره کرد

این درحالی است کـه در      . سال است 3هاي انگلستان حداکثر  دانشگاه
هاي خـارجـی گـذرانـدن دوره          هاي آموزشی نظیر زبان برخی از رشته

انواع متفاوتی از   . آموزشی تکمیلی یک ساله در کشور مبدأ الزامی است
 مدارك کارشناسی در نظام آموزش عالی انگلستان من جمله مـدارك   

Ordinary و Honors مدرك.شود به دانشجویان اعطاء می honors 
متشکل شده و بر اساس چگونگی  Class1, Class2, Class3سطح3از

هاي کارشناسـی ارشـد در        دوره.  شود عملکرد تحصیلی افراد اعطاء می
کشـد و ایـن        سال طول می 2ماه تا  9مراکز آموزش عالی انگلستان از 

سـال   3هاي تحقیقاتی مقطع تحصیلی مذکور تا  درحالی است که دوره
  .یابد ادامه می

با داشتن حداقل یک گواهینامه آموزش متوسطه می توان وارد   
 مقطع آموزش متوسطه شد

تمام کسانی که حداقل یک گواهینامه آموزش متوسطه در اختیار داشته 
ارزیـابـی   .  توانند در بلژیک وارد مقطع آموزش عالـی شـونـد      باشند می

تحصیلی به گونه اي است که به عنوان مثال هر سال تحصیلی در ایالت 
شـود و       هاي مربوطه تـکـمـیـل مـی          فالندر بلژیک با برگزاري آزمون

دانشجویان موظف هستند براي پذیرش به سال بـاالتـر تـحـصـیـلـی،          
سال تحصیـلـی مـؤسـسـات        .امتحانات را با موفقیت پشت سر بگذارند

هفته تحصیلـی بـوده و از          30ها متشکل از آموزش عالی این دانشگاه
  .شود سپتامبر و اوایل ماه اکتبر آغاز می15

امور کلیسا یکی از اعضاي داراي اختیار در تعیین سطح کیفـی   
 دانشجویان دانشگاه نروژ است

مطابق قانون نروژ، وزارت آموزش و پرورش، تحقیق و امور کلیسا اختیار 
از .  تعیین ضوابط کلی مورد نیاز براي سطح کیفی دانشجویان را دارد    

توان بـه     هاي پیش روي نظام آموزش عالی می ترین چالش جمله عمده
تـحـت   .  روند بین المللی کـردن آمـوزش دانشـگـاهـی اشـاره کـرد               

کمیتۀ توسعه، تحقیق و پژوهش و آموزش دانشگـاهـی   ) NUFUنظارت
شـود ، شـوراي          که از طریق وزارت امورخارجه تأمین اعتبار مـی ) نروز

دانشگاه ها برنامۀ همکاري را با دانشگاه هاي نـروژ ودانشـگـاه هـاي           
  .کند کشورهاي درحال توسعه طراحی وتدوین می

هیچ تاریخ مشخصی در سطح ملی براي آغاز سال تحصـیـلـی    
 مؤسسات آموزش عالی پرتغال وجود ندارد

خرده نظام آموزش دانشـگـاهـی و       2آموزش عالی در کشور پرتغال به 
هـاي     که در دانشگـاه )  آموزش پلی تکنیک( آموزش عالی غیردانشگاهی
هاي خصوصی، مؤسسات پلی تکنیک و سایر  دولتی خود مختار، دانشگاه

شود؛ دانشگاه کـاتـولـیـک      مؤسسات آموزش عالی خصوصی تقسیم می
پرتغال به فرمان اسقف اعظم دایر شده و از سوي دولت پـرتـغـال بـه         

شود؛ هیچ تاریخ مشخصی در سطح ملی براي آغاز  رسمیت شناخته می
سال تحصیلی مؤسسات آموزش عالی کشور پرتغال وجود نـدارد زیـرا       

با این همه این . هیأت امناي هر دانشگاه مسئول تدوین تقویم خود است
  .یابد ژوئیه پایان می 31اکتبر آغاز شده و در 15سال معموالً از 

حق تقدم استفاده از مسکن هاي دانشجویی در استرالیـا بـا      
 .دانشجویان خارجی است

هاي استرالیا تحصیل  هزار دانشجوي خارجی در دانشگاه 100نزدیک به 
کـالـج    7دانشگاه،  38کنند و این در حالی است که این کشور تنها  می

اي با سال  سال آموزشی استرالیا تا اندازه.دولتی و یک دانشگاه آزاد دارد
ترم اول در نیمه ماه فوریه آغاز و در .  ایاالت متحده آمریکا متفاوت است

دومین ترم در نیمه ماه جوالي آغاز و    .رسد پایان ماه جون به اتمام می
داراي سـه تـرم        Bond دانشگاه. رسد در پایان ماه نوامبر به اتمام می

هاي ژانویه، می و سپتامبر است؛زبان آمـوزش     تحصیلی است که در ماه
هاي  بیشتر دانشگاه .مؤسسات آموزش عالی استرالیا زبان انگلیسی است

هاي علوم انسانی و پزشکی دوره دکتري برگـزار   کشور استرالیا در رشته
کنند، دانشجویان مقطع دکتري براي اخذ مدرك ملزم به دفاع از تز  می

  .تحقیقاتی در پایان دوره عالوه بر ارایه آن نزد هیئت ارزشیابی هستند
شود کـه بـراي      درکشور استرالیا به فردي دانشجوي خارجی اطالق می

ورود به خاك استرالیا ویزاي دانشجویی دریافت کرده و به تبع آن در     
بـه طـور کـلـی          .یک دوره تحصیلی دانشگاهی شهریه دار حضور یابد

متقاضیان تحصیل در کشور استرالیا ملزم 
هاي الزم ورود  به برخورداري از صالحیت

عـالوه  .  هاي آموزش عالی هستند به دوره
برموارد فوق، ارایه گواهینـامـه سـالمـت       
جسمانی، ضمانت نامه مالی و گـواهـی       

هاي اسـتـرالـیـا        اکثر دانشگاه.  صالحیت زبانی نیز الزامی است
مسکن دانشجویی دارند که به زمین دانشگاه و محوطه کـالـج     

هـاي     پیوسته است و عموماً حق تقدم اسـتـفـاده از مسـکـن         
  .دانشجویی با دانشجویان خارجی است

درصد تمامی مؤسسات آموزش عالی کره کـه   80حدود 
 .خصوصی هستند

درصد تمامی مؤسسات آمـوزش عـالـی کـره کـه             80حدود 
هماهنگ با قانون آموزش و قوانین مـربـوطـه    . خصوصی هستند

ریاست جمهوري و وزارتی تمامی مؤسسات آموزش عالی خـواه  
عمومی و خواه خصوصی، تحت نظارت وزارش آمـوزش قـرار         

مدرك کارشناسی در کره به آن دسته از افرادي اعطا .گیرند می
سال بـه پـایـان       4هاي کوتاه مدت را پس از  شود که برنامه می

تـا   140طی این مقطع دانشجویان ملزم به گذراندن    .برسانند
 6این در حالی است که در رشته پزشکی مطالـعـات  . واحد هستند 150

واحـد گـذرانـده      180انجامد و دانشـجـویـان بـایـد            سال به طول می
وزارت توسعه منابع انسانی و آموزش براي دانشجویان خارجی که .باشند

هاي پیشرفته هستند یا در ارتباط بـا   مایل به مطالعه در کره براي دوره
هـایـی      هاي کوتاه مدت زبان خارجی و تورهاي مطالعاتی بـورس  برنامه

  .کنند فراهم می
 هاست بزرگترین نظام آموزش عالی دنیا متعلق به هندي 

سیستم آموزش عالی هند از انعطاف پذیري بسیار باالیی برخوردار است، 
اي که همواره و در هر شرایطی براي دانشجویان مقاطع مختلف  به گونه

گفتنی .امکان ادامه تحصیالت در گرایشات مختلف تحصیلی وجود دارد
است که در این کشور هیچ دوره آموزشی دکتري پیوستـه بـرخـوردار      
نبوده و دانشجویان ملزم به گذراندن مقاطع تحصیلی کـارشـنـاسـی و       

سپس در مراحل نهـایـی   .  کارشناسی ارشد یکی پس از دیگري هستند
آموزش به تحقیق و انجام پژوهش در مقطع دکتري پرداخته و نهایتاً با 

مـدارك  .پردازند نامه و ارائه آن به استاد راهنما به دفاعیه می تهیه پایان
هاي خارج از کشـور بـر          هاي هند مانند سایر مدارك دانشگاه دانشگاه

اساس نوع رشته، کیفیت آموزش و موقعیت مؤسسه آموزشی ارزشیابـی  
ها و مؤسـسـات    هاي کارشناسی دانشگاه براي پذیرش در رشته.شود می

ساله آموزشی و برخورداري از دیپلـم   12عالی هندوستان، تکمیل دوره 
هاي کشور هـنـدوسـتـان زبـان         در اکثر دانشگاه.متوسطه الزامی است

کشـور هـنـد بـا         .رود   انگلیسی به عنوان واسطه آموزشی به شمار می
کالج و هزاران آزمایشگاه و مراکز  10555دانشگاه و  248برخورداري از 

سال اخیر در زمینه  50تحقیقاتی علمی ـ صنعتی دولتی و خصوصی در 
آموزش عالی و تحقیقات، از رشدي معادل کشور آمریکا برخوردار بـوده  

 8هاست و از هر  بزرگترین نظام آموزش عالی دنیا متعلق به هندي.است
عالوه بـر  .  هاي دنیا یک نفر هندي است نامی در دانشگاه دانشجوي ثبت

نام در آموزش عالی کشـورهـاي در حـال         درصد نرخ کل ثبت 43این 
 2      کشور به  در این  عالی  مراکز اموزش.ها است توسعه متعلق به هندي

  پـوشـش      ها تحت دانشگاه  و تمام  شده  تقسیم  و خصوصی  دولتی  دسته
  شـامـل        امـوزشـی    مقررات  تمام  وزارتخانه  این.  هستند  آموزش  وزارت

را     مدرك  اي اعط  و قوانین  مربوط  هاي ها و درس  دانشجو رشته  پذیرش
 ر دارد نظ  تحت

 قابل توجه عالقه مندان به ادامه ي تحصیل در خارج از کشور

 نیم نگاهی به ضوابط و نظام آموزشی چند کشور دنیا

تعلل مسئولین و بروز مشکالت صنفی در خوابگاه ها 
و سلف ها در این روزها باعث بروز و ظهـور هـرچـه      

اعتراض دانشجویان عمده  .بیشتر مشکالت شده است
به مشکالت صنفی موجود در سلف هاي غذا خوري و 
خوابگاه ها و مشکالت آموزشی و اداري دانشجـویـان   

البته نباید فراموش کرد که عـدم     .معطوف می شود
رسیدگی مسئولین به مشکالت صنفی باعث شده تـا  
کم کم این مشکالت بو و رنگ سیاسی بگیرد و محل 
سوء استفاده جریانهاي سیاسی موجود در دانشگاه ها 

   .شود
مشکالت صنفی دانشجویان اراکی را به تهـران  

  کشاند
تعدادي از دانشجویان دانشکده فنی مهندسی واحد  

اردیبهشت  31اراك دانشگاه علم و صنعت صبح روز 
در اعتراض به بخشی از مشکالت صنفی و آموزشـی  

  .در برابر وزارت علوم تجمع کردند
انـداز     این دانشجویان که خواستار تـرسـیـم چشـم      

دانشکده، حل مشکالت ساختاري و اداري دانشکده و 
شفافیت مالی دانشکده شدند، با در دست داشـتـن     
پالکاردهایی نسبت به کمبود اعضاي هیات علـمـی،   
مشکالت مالی و کمبود تجهیـزات آزمـایشـگـاهـی        

  .اعتراض داشتند
سـال     12دانشکده فنی مهندسی اراك بـا حـدود       

سابقه، داراي یک هزار دانشجوي فنی ومهندسی در 
پنج رشته بوده و زیر مجموعه دانشگاه علم و صنعت 

قابل توجه آنکه هیئت دولت در نخستین . استاراك 

سفر استانی 
خود به اراك 

اي    مصــوبــه
داشته است که طی آن قرار شد دانشکده فـنـی و       

هایـی از مـجـتـمـع           مهندسی اراك با الحاق بخش

سازي اراك از دانشگاه علم و صنعت منـفـک    ماشین
شده و به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهـد  
که این مصوبه در چند سال اخیر پیشرفتی نداشـتـه   

   .است
اعتراض صنفی دانشجویان دانشکده داروسازي  

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشجویان دانشکده داروسـازي دانشـگـاه عـلـوم           

تریبون آزاد دانشجویی که با   پزشکی شیراز در جلسه
حضور رییس دانشکده و جمعی از اعضاي انـجـمـن    
داروسازان برگزار شد، نسبت به بـرخـی مشـکـالت       
صنفی همچون طرح موضـوع حـذف حـق فـنـی            

ها توسط دیوان عدالت اداري، تبدیل معاونت  داروخانه
دارو و غذا به مدیریت دارو و غذا در چـارت جـدیـد      

  .وزارت بهداشت اعتراض کردند

اما به .  قشر روشنفکر در صدد سوء استفاده از آوینی هستند:  همسر شهید آوینی گفت
آن اشاره نمی کنم چون این قدر آوینی واضح است که مصادره کـردن او از سـوي           

تصویري که آوینی برجا گذاشته نمی گذارد که آنها . روشنفکر ها کار حضرت فیل است
با این حرف ها نمی توانند خـود را بـه       .  او را مصادره کنند و بگویند ضد انقالب بوده

 . آوینی بچسبانند

رییس دانشکده داروسازي دانشگاه ”  نیک نهاد“دکتر  گزارشی که مسئوالن  دوست ندارند بخوانند
علوم پزشکی شیراز در جمع دانشجویان با مـثـبـت      
ارزیابی کردن پیگیري دانشجویان در مورد مسـائـل   
صنفی از انجمن داروسازان خواست به طور جدي این 

  .مسئله را پیگیري کند
دانشگاه آزاد منبع مـجـدد سـوء       

   استفاده از مشکالت صنفی
کـه در    ”  انجمن بیـداري ” اعضاي تشکل 

واقع همان طیف غیردانشجویی عـالمـه     
منحله این دانشگاه هستند،اقدام به برنامه 

 11ریزي براي برگزاري تجمع در روز       
اردیبهشت ماه به بهـانـه اعـتـراض بـه          

انجمن بیداري  .مشکالت صنفی کرده اند
دانشگاه آزاد واحد کرج مورد حـمـایـت      
مسئوالن و خصوصاً حراست این دانشگاه 
می باشند و قطعاً این تشکل با هدف اعـتـراض بـه        

این تشکل  .مسئوالن دانشگاه تجمع برگزار نمی کند
در جلسه اي عنوان کرده است که تالش خواهد کرد 

مـنـصـور    “ تا افکار عمومی دانشجویان را به سمـت    
متوجه سازد و در تجمع صنفی از نامـبـرده   ”   اصانلو

  .حمایت کند
که از فعاالن چپگراي ” منصور اصانلو“قابل توجه انکه 

کارگري و از مخالفان نظام می باشد و در حال حاضر 
در زندان گوهردشت کرج در حال سـپـري کـردن        

به نظـر مـی آیـد         .دوران محکومیت خود می باشد
وابستگان به ستادهاي انتخاباتی موسوي در صـدد      
هستند در روزهاي آینده و نزدیک شـدن بـه روز         
کارگر با سوءاستفاده از مشکالتصنفی به جنجال در   

 .دانشگاه ها بپردازند

 89نتیجه اولیه کنکور ارشد 
با اعالم در اواخر اردیبهشـت  
امسال وارد فاز نهایی شده و 
داوطلبان مجاز به انـتـخـاب    
رشته می توانند براي انتخاب رشته کار خـود را از      

ظرفیت پذیرش دانشجـو  .  اوایل خرداد ماه آغاز کنند
در مقطع کارشناسی ارشد امسال به گونه اي اسـت    

 50تا    45که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و 
هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد امسال پذیرفـتـه   

آنچه که باید و معموال به عنوان مـعـیـار    .خواهند شد
قرار می گیرد، میزان عالقه رتبه ي شخص و نـیـز       

اما در بین موارد بـیـان     .  دانشگاه مورد انتخاب است
شده، دانشگاه مورد انتخاب داوطلبان از اهـمـیـت        

اعتبار و امکانات موجـود در    .بیشتري برخوردار است
دانشگاه ها معموال به عنوان اولویت در معیار انتخاب 

در این بین ماندن در شهر .  دانشگاه ها قرار می گیرد
محل زندگی و دور نشدن از خانواده خصوصـا بـراي     
دختران دانشجو و خانواده هاي آنان، همچنین وجود 
یا عدم وجود خوابگاه هاي دانشـجـویـی و مـیـزان          
ظرفیت موجود در آنها به عنوان یک موضوع اساسـی  

در این بین ظرفیت خـوابـگـاه هـاي       .تلقی می شود
دانشجویی به گونه اي است که به سختی پاسخگوي 

معاون دانشجـویـی   .دانشجویان غیر بومی خواهد بود
وزارت علوم هفته گذشته اعالم کرد در حال حـاضـر   

هزار دانشجو متقاضی خوابگاه هستند که وزارت  100
علوم با امکانات محدود خود نمی تواند پاسخگوي نیاز 

هزار دانشـجـو در        156هم اکنون حدود .  آنها باشد

خوابگاه ها حضور دارند که امکانات موجود خوابگاهی به هیچ وجـه    
 4در تعدادي از خوابگاه ها در اتاق هاي   .  پاسخگوي نیاز آنها نیست

دانشجو اسکان داده می شود و در واقع با افزایش آمـار   8یا  6نفره ، 
دانشجویی طی یکی دو سال اخیر، امکانات دانشگاهی افزایش نیافته 

بعد از زمزمه هاي وقوع زلزله ي احتمالی در تهران سـیـاسـت    .است
هاي وزارت علوم را نیز تحت تأثیر خود قرار داد به گـونـه اي کـه        
کامران دانشجو وزیرعلوم، تحقیقات و فناوري در این زمینه یـادآور    

سیاست کالن وزارت علوم افزایش پذیرش دانشجویان دانشگـاه  :  شد
هاي تحصیالت تکمیلی در تهران، دانشگاه هاي بزرگ استان هـا و    
افزایش پذیرش دانشجویان کارشناسی در دانشگاه هاي شهرستان ها 
می باشد که با سیاست دولت در خصوص کاهش جمعیـت تـهـران      
بدلیل کاستن از تبعات زلزله احتمالی با هماهنگی و جدیت بیشتري 

وي از روساي دانشگاهها در خواست کـرد رونـد     .   دنبال خواهد شد
انتقال دانشجویان را به دانشگاههاي همطراز دیگر بـه ویـژه بـراي        
دانشجویان دختر و از دانشگاههاي تهران به شهرستانها را تسهـیـل   

درباره شرایط انتقال دانشجویان از دانشگاه هاي تـهـران بـه        . کنند
دانشگاه هاي شهرستان نیز بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خـاص  
قرار شده با انتقال دانشجویان از دانشگاه هاي تهران به شهرستان ها 

وزیر علوم در ادامه در مورد نگرانی هـاي  .با نظر مساعد برخورد شود
در :  آموزشی و محتوایی ناشی از این نقل و انتقاالت اذعـان داشـت    

مجموع در سقف نهایی پذیرش دانشجوي کارشناسی تغیـیـري رخ     
نمی دهد و کاهش نخواهد داشت و در سال جاري به رغم ایـنـکـه      
بودجه همه دانشگاه ها را مجلس به صورت جداگانه مشخص نمـوده  
است و وزارت علوم هم بودجه متمرکز چندانی ندارد، ولی با عنایـت  
به سیاست کلی دولت وبه تبع آن وزارت علوم ، ما تالش خـواهـیـم    
کرد به دانشگاه هاي مناطق دور افتاده تا آنجا که امکان دارد کمک 
کنیم و عضو هیات علمی جذب نماییم تا سطح این دانشگاه ها هـم  

 .به سطح دانشگاه هاي کالن شهرها برسد
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از سوي مجمع تشخیص      ”  هیچ“درخواست تماشاي فیلم      
مصلحت نظام به پخش کننده این فیلم رسیده است و این              

هاشمی رفسنجانی در سالن نمایش برج         ...فیلم براي آیت ا    
 .میالد به نمایش درخواهد آمد

قرار است پس از بازبینی طی         مهران مدیري    ”  قهوه تلخ “
 .هاي آینده بطور روتین روي آنتن شبکه سوم سیما رود هفته

در پی بی در و پیکر شدن امور سینمایی، جواد شمقدري                
از امسال دوستانی که در حوزه بهترین فیلم کاندید             :  گفت

شان را    شوند بدون ورود به شورا پروانه ساخت فیلم بعدي           می
شوند به سرعت پروانه      کنند و کارگردانانی هم که کاندید می  دریافت می

 .ساخت کار بعدي را بدون نیاز به طرح در شورا دریافت خواهند کرد
هاي واحد توپخانه نوشته      خاطرات بچه ”  دیده بان “چاپ دوم   

حجت ایروانی توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب           
 .شود تهران عرضه می

شعر معاصر  :  چنگیز علی اوغلو شاعر کشور آذربایجان گفت         
ایران را دوست دارم چراکه شاعران امروز ایران از                      

هاي زندگی      هاي انسان معاصر و پیچیدگی            سرگردانی
 .سرایند می

نوازنده چیره دست تار و سه تار کشورمان        ”  عطاءاهللا جنگوك “
در حالی در بیمارستان شهداي تجریش بستري بود و از اهالی 
موسیقی ایران تالش این هنرمند کوشا را به یاد نمی آوردند             

 .در تنهایی درگذشت
طرح تمرکز زدایی از پایتخت به انتقال         :  پروین احمدي نژاد  

 جمعیت از تهران کمک می کند
سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از         
تشکیل کمیته اي در این کمیسیون براي رسیدگی به                 

 مشکالت زائران ایرانی در دیگر کشورها خبر داد
دبیر همایش شاعران ایران و جهان در پاسخ به پرسشی درباره 

از کتاب شعر شاعران ایران و جهان        ”  فروغ فرخزاد “حذف نام   
ما یک دیپلماسی فرهنگی داریم و یک دیپلماسی             :  گفت

گرچه در میان مخاطبان شعر ” فروغ فرخزاد“دولتی، به همین دلیل نام 
 شناخته شده اما به دالیل مختلفی در این کتاب نیامده است

سال سن دارد، در دو سال         27که  “  عزیزه سنگین آوا    “خانم  
روسیه به تبلیغ دین اسالم        “  سیکتیوکار  “اخیر در شهر      

مشغول و به عنوان رهبر زنان مسلمان این شهر مطرح بوده از       
 روسیه اخراج شد

باز هم از آقاي ده نمکی به       ):  کارگردان فیلم یوسف  (سلحشور  
کنم، به    کنم و عرض می      خاطر تحمل انتقاد بنده تشکر می      

افکنان، نیروهاي معتقد به نظام و ولیات با  کوري چشم اختالف
 یکدیگر همدل و همسو هستند

با موضوع مهدویت و در قالب         ”  666”بزرگتر از 313کتاب  
ادبیات تخیلی نگارش شده است در نمایشگاه کتاب منتشر            

 خواهدشد
هاي   هاي تلویزیون   از یکی از شبکه       300فیلم ضد ایرانی      

 خصوصی افغانستان به روي آنتن رفت
محمد رضا لطفی نوازنده سنتی در آستانه اجراي جدیدش             

خواهند بضاعت فرهنگی و هنري ما          ها می   غربی:  اعالم کرد 
 تضعیف شود
ماه،   اي هنرمند پیشکسوت خوشنویسی آبان         نصراهللا افجه 

 کند نمایشگاهی از آثارش را در دوحه قطر برپا می
اثر فضل اهللا    )  ع(ویرایش جدید کتاب علی ابن ابی طالب           

کمپانی به سفارش بنیاد مطالعات اسالمی در روسیه و توسط           
 انتشارات ایستوك منتشر شد

به کارگردانی ابوالقاسم    ”  به کجا چنین شتابان    “نقد سریال    
اردیبهشت ماه از شبکه       9پنجشنبه،    20:20طالبی ساعت   

 .تهران پخش خواهد شد

 4  34شماره  -  1389هفته اول اردیبهشت 
هر چیزي قابل   
شمارش باشد    
در این زمان      

واحدي براي خود دارد، مثال واحد 
شمارش انسان و شتر، نفر است        

و باالخره واحد   ...  واحد شمارش   
شمارش دسته چک و طالق و          

 .ازدواج، فقره
خیلی جالب است که واحد            
شمارش طالق و ازدواج هم           
درست مانند همه چیز آن به           

 .چک و پول و سفته مربوط است
نمی دانم، ولی احیانا واحد            
شمارش گواهی نامه هاي ازدواج      
هم بایستی فقره باشد، پس اضافه  
کنید به لیست چیزهایی که باید       

هنگام خواستگاري بخواهید و یا از سر اجبار ارائه 
چند فقره اتومبیل، چند فقره گواهی نامه       :  دهید

اضافه کنید باال بودن درصد      ...  پایه یک و دو و     
طالق در بین زوج هاي جوان و بخصوص در             
یکسال اول زندگی مشترك، افزایش انتظارات         

... طرفین و رواج وسواس در گزینش همسر و           
همه اینها باعث گردیده تا سن ازدواج هم مثل           

 . قیمت سیب زمینی  و پیاز باال رود
اما بخوانید این خبر تکان دهنده را که آمارهاي          

تا  25رسمی، سن متوسط ازدواج براي پسران را 
سال اعالم می      30تا    24و براي دختران       35

سال افزایش    5این میانگین، نشان دهنده     .  کنند
این پدیده در میان     .  سال گذشته است    10در  

دختران تحصیل کرده، بیش از دیگران به چشم        
بسیاري کارشناسان علت اصلی را در      .  می خورد 

تغییر سبک  .  رشد تحصیالت دختران می جویند    
زندگی یا بازنگري در نقش هاي سنتی نیز از             
دیگر دالیل تاخیر در ازدواج جوانان ایرانی             

 .معرفی می شوند
میلیون جوان    15سازمان ملی جوانان از وجود       

مجرد در سنین ازدواج خبر داده و خواستار رفع       
موانعی شده است که در راه تشکیل خانواده آنان 

این سازمان، موج فراگیر تقاضا براي      .  وجود دارد 
آموزش عالی را یکی از جدي ترین موانع ازدواج          

نهادهاي رسمی دیگر نیز   . جوانان ایرانی می نامد
ورود پسران به دانشگاه را         60به    40نسبت  

نگران کننده و عامل عمده عدم توازن در عرضه          
 .و تقاضاي مربوط به ازدواج می دانند

اوایل سال گذشته بود که مسئوالن ثبت اسناد کشور     
درصدي آمار ازدواج در کشور خبر دادند       7از افزایش   

درصد رشد یافته   4و البته که آمار طالق نیز حدود          
 . بود

و این درحالی بود که اساتید دانشگاه ها نرخ رشد             
ازدواج در سال گذشته را مثبت و رو به رشد پیش              

نرخ رشد ازدواج در     :  بینی تا جایی که اعالم کردند      
 .درصد می رسد 13به  88سال 

سال گذشته با توجه به رشد        8آمار نزولی ازدواج در     
جمعیت جوان کشور به گونه اي که به طور متوسط           

جوان به آمار جوانان در       700هر سال یک میلیون و      
آستانه ازدواج اضافه می شد اما تا سه سال پیش              

به بعد    85ازدواج رشدي نزولی داشت که از سال           
درصد   9سیر صعودي پیدا کرد و اکنون به بیش از            

جالب اینکه بر اساس رعایت میانگین چهار           .رسید
سال اختالف سن دختران و پسران، تعداد دختران          

سالی که تا به حال ازدواج نکردند با پسران  26تا  17
سالی که ازدواج نکردند مساوي هستند و          30تا    21

جالب تر اینکه در بین دختران شایعه شده که                
اما آمار ازدواج در     .دخترها بیشتر از پسرها هستند      

استان هاي مذهبی مثل اردبیل نسبت به آمار               
استان بیشتر و آمار طالق کمتر           کشوري، در این   

ساله کال رکود دار       24تا    20است و اینکه جوانان      
سال   24تا    20هستند؛ رکورد ازدواج را جوانان بین        

اند، از سوي دیگر رکورد طالق را هم جوانان            شکسته
 .اند سال شکسته 24تا  20بین 

 32هاي دانشجویی      میانگین سن ازدواج در ازدواج     
هاي   سال برآورد شده است و مردان بیشتر از جشن          

ازدواج 
دانشجویی 

استقبال 
بر اساس تحقیقات به . کنند می

عمل آمده، مانع اصلی براي        
ازدواج از نظر مردان نداشتن       
توانایی در برگزاري مراسم         
ازدواج پرهزینه خانوادگی        

اما زنان استقبال کمتري  . است
! دهند  ها نشان می    از این جشن  

براساس آمار ستاد ازدواج         
دانشجویی، میزان طالق در       

 1/5هاي دانشجویی        ازدواج
 .درصد است

دانشگاه آزاد اسالمی با بیش       
هاي   هزار زوج و دانشگاه      18

 4و   42زوج به ترتیب  2000وزارت بهداشت حدود 
 .اند ها را به خود اختصاص داده درصد زوج

وي با بیان اینکه بیشترین استقبال از سوي                
هاي تابعه وزارت علوم صورت گرفته است،          دانشگاه

درصد مزدوجین در مقطع            71:  عنوان کرد  
درصد   9درصد در مقطع کاردانی،        17کارشناسی،  

درصد در مقطع     5/2در مقطع کارشناسی ارشد و       
 .دکترا مشغول به تحصیل هستند

 3یا    2هاي    ها در ازدواج    در حال حاضر بیشتر طالق  
ها در    که اوج طالق       ضمن این .  دهد  ساله رخ می  

دهد   می    هاي یک ساله است؛ همین امر نشان   ازدواج
هاي ارتباطی،    هاي الزم را در زمینه       جوانان مهارت 

 .عاطفی و اجتماعی ندارند
هزار زوج دانشجویی که به صورت              5از میان    

هزار زوج دانشجویی انتخاب       90تصادفی از میان     
مورد طالق دیده     27سال فقط     8اند در طی      شده

درصد از دانشجویانی که در             35شده است؛     
کنند، جشن    هاي ستاد ازدواج شرکت می         جشن

گیرند، در این      دیگري براي آغاز زندگی خود نمی       
درصد دانشجویان اینگونه مراسم را بسیار        75میان  

درصد نیز ضروري ارزیابی کرده اند         20ضروري و   
دانشجویان جشن هاي ازدواج       95که در مجموع     

 .دانشجویی را ضروري دانسته اند
درصد جوانان براي تقـویـت فـرهـنـگ ازدوج           45

. پیشنهاد ساخت خوابگاه هاي دانشجویی را داده اند
درصـد   45درصد نیز تبلیغات در صدا و سیما و  15

برگزاري کارگاه ها و آموزشهاي مختلف را پیشنهـاد  
  .داده اند

 بدون شرح

 !اش خوبه عروسی هم دانشجویی
09384920000 

سالم چرا خبرنامتون دانشگاه  پیام نور 
سطح علمـی پـیـام نـوریـا  از ! نمیاد

 . خیلی جاھا باالتره
09380880000 

 از این بھتر نمیشه، آفرین 
09122510000 

سالم خواھشا یه مقـالـه  راجـع بـه 
وضعیت علمی مـثـال دانشـگـاه  قـم 

وضعیت علمی اینجا تقـریـبـا .  بنویسید
ببینید اینجا چند تـا .  مثل مدرسه ست

مقاله علـمـی یـا پـژوھشـی انـجـام 
 ... شده

09367080000 
دل، حاصل آدمی در این  شـورسـتـان 

، جـز خـوردن  غصـه ) دانشگاه قـم( 
 نیست تا کندن جان

09372530000 
سالم نمیخواد با مواد مـخـدر مـبـارزه 

کنید شھریه ھا را کم کنید تـا مـعـتـاد  
 نشیم 

09382200000 
سالم یه سر به مرکز آمـوزش نـیـمـه 

. حضوری ارومیه بزنید شاید فرجی شد
 ممنون 

09132540000 
من خودم اھل اردکان،  مـھـد اصـالح 

عبارت سخـیـف و مضـحـک .  طلبی ام
توھین به مقبره آیه اله  خاتمی که به 
اصالح طلبان نسبت دادیـد؛ کـار یـک 
سری عوامل غیر اصالح  طلب معـلـوم 
الحال است که ھویت و منبـع تـغـذیـه 
شان، ال اقـل در اردکـان بـر کسـی 

 پوشیده
اگر مـدعـی انـتـقـاد پـذیـری .  نیست

 ش     .د. ھستید، چاپ کنید
09365190000 

آغا میشه اول قلط  امـالیـیـاطـون بـا 
بـعـد .  کمبود ھروفاطونو درصت کـنـیـد

گـرچـه .  میشه آقـا.  بسازید بدید بیرون
 خوش باشید . شارژ الکی مصرف کردم

09369930000 
سالم سایت دانشگاه شھرکرد خیلـی 

 pdfبد شده فکرشو کنید حتی یه فایل 
 باز نمیکنه 

09387040000 
سالم کدوم طرفی ھستید؟ اصالحـات 
یا اصولگرا؟ موضعتون رو مشخص کنیـد 

 لطفا 
09364780000 

از سیاست که ھیچی سرتون نمیشه، 
ال اقـل از درد دانشـجـوھـا خـالـصـه 

 ننویسید 
09195500000 

پژوھشگران دانشگاه  لرستان از طریق 
فنوری زیستی موفق به دانـش فـنـی 
تولید سیع بیو دیزل و گلـیـسـیـریـن از 

که برای ماشین ھای ( ضایعات روغنی 
) سنگین و ھواپیمـاھـای جـت اسـت

 . شدند
09132200000 

سالم من دانشجوی دانشگـاه  غـیـر 
انتفاعـی مـھـرگـان مـحـالتـم الـبـتـه  

... اسمشو نمیشه گذاشت دانشـگـاه
شمارو  به خدا به داد ما برسید یعنـی 
یکی  اون باالھا نیـسـت رو کـار ایـنـا 
نـظــارت  کــنــه؟ نـه امــکــانــاتــی نــه 
آزمایشگاھی برای خوابگاه  ھـم بـه 

. اندازه خون باباشون از ما پول  میگیرن
تو رو خدا حرف مـارو بـه گـوش  اون 

 باالیی ھا برسونین 
09139070000 

 30سالم خبرنامه تون  عالیه فقط یکم 
 ش از اصفھان .تر بنویسید  ح 30یا 
 09352990000 

سالم دستتون درد نکنه کارتون عالیه، 
ولی خبرنامتون رو تو ھمه ِ دانشگاه ھا 

بعضی از دانشجوھا .  مرتب پخش کنید
 حتی اسم خبرنامرو نشنیدن 

09356700000 
سالم این کارت کتاب را چـطـور شـارژ 
کنیم دانشگاه میگه نامه اش بـه مـا 
نرسیده چند ھفته دیگه ھم نمایشگاه 
شروع میشه ما چه کار کنیم دانشگاه 

 محقق اردبیل 
09148430000 

فکر نکنم ھیچ کدوم از دانشگاه ھـای 
ایران به اندازه دانشگاه علوم پزشکـی 

 . ارومیه غذاش افتضاح باشه
09366850000 

سالم چرا به دانشجویـان  دانشـگـاه 
 ... تربیت معلم کرج بن کتاب نمیدن؟؟؟

09137100000 
تومن وام شـھـریـه  75000یکی بگه با 

 ! کجای شھریه رو بگیریم؟
 

” سید مهدي شجاعی  “تا      مختلف ادبی را ادامه داد    
را بتوان در عرصه هنر نویسندگی از دیگران متمایز          

حدود هشت سال مسئولیت صفحات فرهنگی و  .کرد
هنري روزنامه جمهوري اسالمی و سردبیري ماهنامه 
صحیفه، سردبیري مجله رشد جوان و مدیر                
انتشارات برگ و مدیر مسئول انتشارات نیستان از          

 1سانتاماریا   .جمله سوابق کار فرهنگی اوست          
مجموعه (  2؛ سانتاماریا    )مجموعه داستان کوتاه   (

دریافتی از سه مناجات    (  1شکواي سبز   ؛)نمایشنامه
طنزهاي (؛ رزیتا خاتون      )ندبه ، عرفه و شعبانیه       

 2؛ شکواي سبز    )سیدمهدي شجاعی در نیستان      
؛ غیرقابل چاپ )دریافتی از دعاي ابوحمزه ي ثمالی(
ز دیار  ا؛  )مجموعه داستان همراه با چند نقد و طنز       (

داستان زندگی و شرح حال حبیب بن            (حبیب  
دریافتی (؛ دست دعا، چشم امید      )مظاهر در عاشورا  

؛ مناجات؛ پدر، عشق، پسر     )از مناجات خمس عشره   
؛ امروز، بشریت    ))ع(داستان حضرت علی اکبر        (
؛ )چند نمایشنامه(؛ آیینه زار )مجموعه داستان طنز(

؛ )مجموعه داستان جنگ    (برمحمل بال مالئک       
مجموعه داستان؛ متقین     گزیده ي ادبیات معاصر؛    

؛ خداکند تو )دریافتی از خطبه ي همام نهج البالغه(
داستان (و آفتاب در حجاب      )  مقاالت ادبی (بیایی  

 .از مجموعه آثار شجاعی است)) س(حضرت زینب 

09370748550 

. چشم و کنار جسم رفته است اما از درون قلبم هرگز
چه سود که در کنار قبر تو        !  عزیز دلم !  فاطمه جان 

نازنین بایستم، به تو سالم کنم و با تو سخن بگویم             
چه شده است ترا      .شنوم  وقتى پاسخى از تو نمی       
دهى؟ آیا سنت دوستى را       فاطمه جان که پاسخ نمی    

کاش على را غریب و     !  اى؟ فاطمه جان    فراموش کرده 
کشتی پهلو  “کتاب  ”کردى  خسته و تنها، رها نمی      

تاکنون بیش از دویست هزار نسخه به فروش  ” گرفته
یک متن ادبی و روحانی؛ که در عین           .  رفته است 

استناد به منابع درجه یک، از اتقان در روایتگري             
کشتی پهلو  “ها معتقدند که       خیلی.  برخوردار است 

در .شاهکار این نویسنده معاصر است           ”  گرفته
در سال  .  در تهران به دنیا آمد        1339شهریورماه  

پس از اخذ دیپلم ریاضی وارد دانشکده              1356
هنرهاي دراماتیک شد و در رشته ادبیات دراماتیک         

همزمان وارد دانشگاه حقوق      .  به تحصیل پرداخت   
دانشگاه تهران شد و پس از چند سال تحصیل در             
رشته علوم سیاسی، پیش از اخذ مدرك کارشناسی،        

طور جدي کار نوشتن در قالبهاي        آن را رها کرد و به   

نام کتابیست که تولد تا      ”  کشتی پهلو گرفته  “
. را بیان می کند   )  س(شهادت حضرت صدیقه  

در مقدمه این کتاب نویسنده با تواضع خود           
الکن بودن زبان ها و قلم ها را در این خصوص      

معاذاهللا “:  بیان می کند، جایی که می نویسد        
که رشحۀ هیچ قلمى بتواند با اشک سوزناك          
. على به هنگام شستن پیکر فاطمه برابرى کند    

کجاست اسماء؟هیچکس آیا توانسته است غم       
در سوگ پدر به     )  سالم اهللا علیها   (فاطمه را   

هاى بیت االحزان فاطمه؟  تصویر بکشد، جز ناله
در )  سالم اهللا علیه  (در اندوه جگر سوز على        

هیچ هنرمند عارفى توانسته ... مواجهه با فاطمه
است مرثیه بسراید آنچنانکه از عمق رنج آدمى     

هاى پیشانى على خبر دهد و وسعت    در چروك
غمهاى خلقت را در پهناى اشک على بشناسد        

 ”و بشناساند جز بار اشک پنهانى على؟
اینها دردهایى است که نویسنده را، اگر              

کند و قلم را،  احساس داشته باشد، خاکستر می
سوزاند و    اگر به تعداد درختان عالم باشد، می       

 .زند دفترى به پهناى گیتى را آتش می
نویسنده در قسمتهایی پایانی کتاب در              

 :خصوص مقصود خلقت می نویسد
بان،   جان، منِ سایه    منِ آسمان، منِ بی   ...  و من “

خوردم و در خود       بان، خون دل می      منِ دیده 
دیدم با مقصود     شدم، وقتى که می      مچاله می 

، ”لَوالك لَما خَلَقْت اْالَفْالك“خلقت، با مخاطب 
، با آدمِ تمام، با      ”انّى اَعلَم ماال تَعلَمون   “با رمز   

انسانِ کامل، با عقل کلّ، اینچنین جاهالنه و          
بعد از او با تو،       ...  و.  شود  کافرانه برخورد می   

 ”.دردانۀ خداوند
اما اوج هنر نویسندگی را می توان در وداع             

) ص(با امانت رسول اهللا       )  ع(حضرت امیر  
 :دانست

دوستى که هیچکس جاى او را در قلبم پر            “
کند، یارى که هیچ دیارى به قدر او عشقم    نمی

کند، یارى که از پیش         را معطوف خود نمی    

 هاى پیشانى على چروك

هـاي     هاي کشور بعدازظهر امروز در سلسله نشست مدیران مسوول مطبوعات و خبرگزاري
اي خود با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون مطبوعاتی به هم اندیشی و رایزنی در  دوره

 .اي کشور پرداختند باب مسائل مختلف رسانه

 فریاد و آه و ناله و هر چیز از این قبیل
 تو ساکتی و عشق تو در من به قال و قیل

 حرفی به من بزن که بدانم هنوز هم
 حتی اگر نباشم، روزي به هر دلیل

 در من زنان کوچکی از اشک و بوسه، پر
 تا کی این اشکبوس سپاهی کند گسیل

 در وصف عشق هرچه شنیدیم ناقص است
 ي تاریکی است و فیل چیزي شبیه قصه

 !کوتاه آمدیم ولی همتش بلند
 دستی اگر رسید به خرماي بر نخیل

 اند زنها همیشه دسته گلی آب داده
 جا به رود نیل جا به رود کرخه و آن این

 مژگان عباسلو                                   اشکبوس


