
 
 براي پاره تن اسالم

 دانشجوي دانشگاه شهركرد  –علي جمشيدي 

در عمر كوتاه خود اثرات جاويدي به يادگار گذاشت كه            ”              
او با  .  پرتوي از وجدان بيدار و روح سرشار از عشق به مكتب بود             

قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسائل اسالمي و توضيح حقايق 
قلق و اضطراب به تعليم و تربيت جامعه          فلسفي با زبان مردم و بي     

بخش است و     استثنا آموزنده و روان     آثار قلم و زبان او بي     .  پرداخت
مواعظ و نصايح او كه از قلبي سرشار از ايمان و عقيدت، نشات                 

و اين “                .گرفت، براي عارف و عامي سودمند و فرحزاست مي
تنها بخش كوتاهي از سخنان رهبركبير انقالب پيرامون متفكر             

وي عالم و حكيم عاليقدر جهان تشيع،       .  شهيد مرتضي مطهريست  
از تئوري پردازان معاصر، بخصوص در حوزه انقالب اسالمي و               

شهيد .  آيد  حكومت ديني مبتني بر واليت فقيه به حساب مي            
مطهري دانشمند علوم اسالمي و فقه ديني، از جمله افراديست كه        
به علوم تخصصي خود صرفاً توجه نكرده و در كنار آن، در بسياري        

.  از علوم ديگر نظير جامعه شناسي، روانشناسي، فلسفه و              . نيز  . 
صاحب نظر بوده است و به نوعي پيوند دهنده علوم ناب اسالمي              

ساز تاريخ    وي كه از مردان دوران    .حوزه و علوم انساني جديد است     
ها و    اي از زمان بر انديشه        آيد، با حضور در برهه        بشمار مي 

هاي آينده تأثير گذاشت  هاي نسل معاصر خود و نيز بر نسل ديدگاه
اي در  ها را دگرگون ساخته و مناظر تازه بيني و شناخت آن و جهان

اما ارزش واال و بي نظير شخصيتي چون شهيد           .  برابر آنان گشود  
وي در چند بعد از       مطهري، تنها به علم بسيار او نبوده و نيست،         

ديگر   گيري نسبت به    ابعاد وجودي خويش، برتري و امتياز چشم       
فرهيختگان جهان داشت كه نشأت گرفته از عواملي چون هوش،            

هاي  اين ويژگي. و بصيرت واالي اين شهيد بزرگوار بود زكاوت، تقوا
نظير بود كه مطهري را آنچنان برجسته ساخت، كه رهبر فرزانه         بي

پس از شهادت اين مجاهد بزرگوار          )  ره(انقالب امام خميني      
اما در اين ميان،    “              .مطهري پاره تن اسالم بود    “                    فرمودند

جايي .  هاي سوم و چهارم انقالب است        مهم اثرگذاري وي بر نسل    
كه جوانان و نوجوانان امروز ايران، حيات مطهر آن شهيد را درك             

افكار اين انديشمند واقعي اسالم، مسلماً چيزي نيست         .  نكرده اند 
كه در ظرف زمان و مكان بگنجد، و انطباق آن ها بر شرايط كنوني 
كه نشات گرفته از بنياني بودن نظرات و عقايد ايشان و پررنگي               

تواند در    عناصر و اركان اساسي اسالم و انقالب در آنها است، مي            
همين اصالت و غناي    .نظيري باشد   بسياري از امور گره گشاي بي      

ها   هاي شهيد مطهري و انطباق پذيري آن        نظير نظرات و تئوري     بي
سال از شهادت     30بر زمان باعث شده كه پس از گذشت حدود            

وي، مطهري و تفكراتش از محكمات بي بديل نظام اسالمي به               
شمار آيند و اجازه هرگونه شبه افكني و ترديد را از منتقدان و                 

رجوع به تفكرات او، براي هر فردي روشن            .  تحليلگران بگيرد 
سازد كه اگر مطهري در زمان كنوني حضور داشت بي شك از               مي

مدافعان انقالب و  از كساني بود كه در حمايت از واليت تمام قد                
لذا تاكيد و   .  كرد  ايستاده و خود را فداي راه اسالم و انقالب مي            

توجه بر اين چشمه اليزال، بر نسل جوان و اخص تحصيل كرده               
استفاده از . رسد اين برهه از انقالب بسيار مهم و ضروري به نظر مي

افكار، عقايد و آثار باقيمانده از اين شهيد از نيازهاي نظام آموزشي            
اما .  مي شود   شك خال آن بشدت احساس    حال حاضر ماست كه بي

نخستين قدم براي مبارزه با اين خطر عظيم شناساندن هرچه              
تر مسأله و روشن نمودن ابعاد و وجوه گوناگون             تر و عميق    دقيق

هاي   ايشان به منظور يافتن ريشه      .  اسالم و تفكر اسالمي است      
انحطاط و ضعف مسلمين و آگاه ساختن آنان به نقاط ضعف                 
خويش در زمينه هاي گوناگون و علوم مختلف، دست به كار                 

كند در حد توان      شود و تالش مي     تحقيقي عميق در اين زمينه مي     
المقدور چيزي را     اغلب موارد اساسي و مهم را استقصاء كند و حتي 

هاي كه مطهري مهلت      با اين حال هست زمينه       .  فراگذار ننمايد 
ها را نيافت و اين خود باعث شد مسئوليتي عظيم             پرداختن به آن  

. بر گردن ديگر انديشمندان و متفكران اسالم و انقالب باقي بماند           
رسالتي كه شايد كمتر كسي بتواند بر آن دست يابد و از آن گذر                

هرچند هستند عالمان و دانشمندان عاليقدري كه همچون          .  كند
مطهري سرباز گونه در خدمت اسالم و انقالب باشند اما نياز به               

ها وارد  حضور انديشمندان شجاع در عرصه هايي كه مطهري در آن
حضور عالمان ديني و حوزوي در       .  نشد بشدت احساس مي شود     

ها در علوم      دانشگاه و موسسات آموزش عالي و وارد شدن آن            
انساني وارداتي و اصالح آن ها از ضروريات اين برهه از انقالب                 

رسد پرورش اينگونه افراد با كمي تغيير         آيد و به نظر مي    بشمار مي
در رويكرد حوزه  و دانشگاه نسبت به روند آموزشي خود و سپس              

هاي ديگر    تعامل بيشتر آن دو، گامي موثر در بوجود آمدن مطهري 
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اجراي كامل قـانـون     “               قرار است با شعار  سران اصالحات
افراطي  ، تشكيالتي پنهان را با حضور عناصر“               ...و  اساسي

 نمايند اندازي ها، راه در برخي استان

از تشنگي در حال مردن باشم و زنده  اگر”               :مهدي كروبي
ميسر نباشد،   جز با گرفتن جرعه آبي از خؤينيها و خاتمي ماندنم

 ”                !آن جرعه آب را هم نخواهم خواست

كه بـه    هر بار:  منتقد اصلي هدفمند كردن يارانه ها  احمد توكلي
 نژاد دعا مي كنم زيارت مي روم، اول براي موفقيت احمدي

تر از مواد  كينگ ساخت ايران كه ارزانتر و بسيار قوي ماده مخدر
 مخدر مشابه است به بازار آمد

       طرح زيست محيطي دولت سبز “                از اسم سايت كلمه

 زده شد در شوراي شهر تهران ذوق ”         

و   امارات در تهران به وزارت امور خارجه احضـار     كاردار سفارت
گستاخـانـه وزيـر        مراتب اعتراض شديد ايران نسبت به سخنان

ايران به رژيم صهيونيستي، بـه وي        خارجه امارات در خصوص تشبيه
 ابالغ شد

و  سردبير روزنامه هاي زنجيره اي شرق، هم ميهن محمد قوچاني
جريان مدعي روشنفكري  اعتمادملي، از ترويج سكوالريسم توسط

كرد و اين جريان را دچـار      انتقاد“                سبز“               ديني و 
 فقر آگاهي دانست

نت فيلم جلسه همسر موسوي بـا زنـان      پيك  سايت ضدانقالبي 
 و فمينيست را منتشر كرد الئيك

، نفوذ   وهابيت در راستاي ترويج اين تفكر انحرافي  فرقه انحرافي
 كار خود قرار داده است در مجامع سياسي و مذهبي را در دستور

امـنـيـتـي       آميز مـقـامـات     هم حمالت و اقدامات تبعيض  شبكه العربية
 كشور را محكوم كرد عربستان سعودي نسبت به شيعيان اين

به نقل از   “                 ان.ان.سي“               شبكه  رساني پايگاه اطالع
بـر    يك فروند جنگنده ايرانـي :  آمريكايي نوشت  يك مقام نظامي

زا را در      و لحظاتي وحشت  فراز ناو هواپيمابر آيزنهاور قرار گرفت
 آورد اقيانوس به وجود

بهتر اسـت  : الياس نادران نماينده مردم تهران خطاب به رحيمي
كه به دادگاه احضـار      ايشان هم مثل همه ي نمايندگان مجلس

 پاسخ مي دهند به دادگاه رفته و پـاسـخـگـوي          شده و به شكوائيه ها

 اتهامات وارد شده باشند

 پور بي آنكه متوجه باشد صداي استوديـو قـطـع      عادل فردوسي

بابا ول نمي كـنـد ،        :و گفت نيست از عزيز محمدي گاليه كرد
 ..صحبت مي كند مدام

زمـان    ارث در اقدامي عجيب براي جلب نظر هـم     گوگل”             
دو بخش شمالي و جـنـوبـي      ايرانيان و اعراب، خليج فارس را به

 تقسيم كرد

نـمـي تـوانـم       :  رئيس تشكيالت خودگردان گفت  محمود عباس
صورت وظيفه دارم   نتانياهو را دوست دارم يا نه، اما در هر  بگويم

 !با وي همكاري كنم

 كارمزد بيش از چهار درصد ربـاخـواري    : شيرازي  آيت اهللا مكارم

 است است، اين اسم عوض كردن است وگرنه همان رباخواري

 از اعضاي يك شركت هرمي در شيراز با نام كويـيـسـت     نفر ١٨

                       اسـت   امروز يك شـروع ديـگـر       “                اينترنشنال با شعار 

 شدند دستگير“

در سخناني مدعي شده كه اقـدامـات او در         ميرحسين موسوي
      آنچناني“                گذشته باعث شده است كه يك جوان با ظاهر سال

 شود“                ته ريش“               تبديل به فردي با  ،”         

داماد  جوان با اشاره به ادعاي رهنورد در خصوص سردبير روزنامه
كنم لرهـا    به عنوان يك لر اعتراف مي :لر بودن شوهرش موسوي گفت

 رابطه خوبي با دامادشان ندارند

 درخصوص سفرهايش به لندن ادعاي پدرش را در    هاشمي فائزه

تـقـويـت زبـان         براي:  خصوص برادرش مهدي تكرار كردو گفت
 و تحصيل به لندن رفتم انگليسي

 بهداشت دولت هاشمي يادآور شد كه براي تصويب  مرندي وزير

و حتـي نـظـر        نظرخواهي شده)  ره(بچه كافي از امام خميني ٢
 .موافق بوده است مقام معظم رهبري نيز با اين قانون

برگزاري  هاي گردشگري داخلي كه اقدام به از آژانس اخيراً برخي
تـريـن      يـكـي از مـهـم          كنند، تورهاي بازديد از كشور هند مي

 سفر را به بازديد از معبد لـوتـوس بـهـائـيـان            هاي خود در اين برنامه

 دهند اختصاص مي

گـراهـا بـا         گاه در دام چـپ  ما هيچ  كارگران: هاشمي رفسنجاني
 كارگرپسند نيفتادند هاي شعار

تـمـام     زير سوال بـردن   :  روزنامه اعتماد ملي گفت  مدير مسئول
هـاي     خون شهدا و آرمـان       هاي نظام ظلم به جمهوري اسالمي، تالش

 .انقالب است

افراطي براي معرفي سيد حسن خميني بـه    فضا سازي جريانات
اكنـون بـا       كانديداي دوره يازدهم رياست جمهوري ازهم  عنوان

 خورد ارسال پيامك به شهروندان كليد

 اصالح طلب مجلس ششم اخيراً به اتهام زمين يكي از نمايندگان

 است خواري توسط ماموران امنيتي بازداشت شده

گروهك  پروانه فعاليت مشاركت و مجاهدين انقالب درپي توقيف
 فدائيان خلق از آنها حمايت نمود

مـي    اشتباه اصولگرايان در اين است كه فكر: ها  موسوي خوييني
 كنند قضيه تمام شده است

اگر قرار باشد براي انقالب       
اسالمي ايران چند             
تئوريسين و طراح نام برد        

اسم اول نام        5قطعا در     
استاد شهيد مرتضي مطهري 

متولد .  به چشم مي خورد     
كيلومتري شهر  75هجري شمسي در فريمان واقع در  1298بهمن  13

مقدس مشهد كه از سال هاي اوليه راه اندازي دانشگاه تهران در اين                
 57تا    51دانشگاه تدريس مي كند و سخنراني هاي آتشين سال هاي            

 .شود كتاب هاي تئوري بچه هاي انقالب در سال هاي بعد استاد مي
مرتضي مطهري مسؤول تشكيل شوراي انقالب اسالمي از سوي امام             

انتخاب شده و هنگام بازگشت امام خميني به ايران                )  ره(خميني
مسؤوليت كميته استقبال از امام را شخصاً به عهده مي گيرد، تا اينكه              
در ساعت بيست و دو و بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه              

در تاريكي شب در حالي كه از يكي از جلسات فكري                  1358سال  
سياسي بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتكار فرقان به شهادت 

 .رسيد
ي اصلي    با توجه به زندگي اين روزهاي ما در دوران فتنه كه شاخصه             

اش نفاق و مخلوط شدن حقيقت و دروغ است مهم است دريافت                  
 .صحيح مهم ترين عناصر تفكر استاد شهيد مرتضي مطهري

حاال كه بحث آزاد انديشي و غيره و ذلك بر سر زبان هاست اين خاطره       
از شهيد مطهري هم جالب توجه است كه گويي اين سخنان براي امروز  

من در محيط   ...“            :  و فضاي سياسي امروز است؛ جايي كه مي گويد        
همين دانشكده به فردى كه عقايد ماترياليستى داشت و گاهى سر                

گويم تو چرا اين طور فكر         گفتم من به تو نمى     ...كرد،    كالسها ابراز مى  
گويم كه تو چرا فكر        كنى، حق دارى اين طور فكر كنى؛ و نمى             مى

كنى، حق دارى ابراز كنى؛ ولى من يك مطلب به تو              خودت را ابراز مى   
تو واقعا اگر به فكر خودت ايمان و اعتماد دارى چرا جلو ما                :  گويم  مى

كه  -زنى؟ چرا هر جا دانشجويان سال اول حضور دارند اين حرفها را نمى
برد   از جايى اطالع ندارند و معموال دانشجو از استاد حساب مى          دانى مى

زنى؟ من هم     حرفهايت را مى    -و بيم دارد كه آخر ترم نمره به او ندهد          
نشينم، دانشجويان هم باشند، تو حرفهايت را بزن          آيم سر كالس مى مى

يكى از آنها ...، )آزادى فكر معنايش اين است(زنم  من هم حرفهايم را مى
اتحاد، مبارزه،  “             گويد  كرد گفت اين شعارى كه مى كه چپى فكر مى

گفتم لفظش ميان ما     .  شعار مشترك هر دومان باشد     ...“                    آزادى
   در “          اتحاد، مبارزه، آزادى“         گويى  مشترك است اما شما كه مى

اما تو  .  گويى مبارزه با رژيم و مبارزه با مذهب          مى“                    مبارزه”        
خواهى اين را در زير لّفافه و با يك عبارت مبهم بگويى، مردم و آن                  مى

كس را هم كه طرفدار مذهب است زير اين لوا جمع كنى، بعد كم كم و  
صريح “                    مبارزه“                  گويم    ولى من كه مى   .  آرام آرام اغفالش كنى   

         آزادى“         گويى  تو مى. گويم مبارزه با امپرياليسم و با كمونيسم مى
در “                    آزادى“                  اى، تو از      ولى تو فقط يك قلم آزادى را گرفته       “  

“                   آزادى“                  كنى و ما از       درجه اول، آزادى از مذهب را قصد مى       
خواهى   پس آزاديى كه تو مى    .  كنيم  آزادى از هر نوع اختناق را قصد مى 

اللَّه امام خمينى     تو كه به آيت    .  خواهيم دو تاست    با آزاديى كه ما مى     
گوييد ما تا فالن      نشينى مى   اعتقاد ندارى و وقتى كه با همفكرانت مى        

كنيم چرا عكس او      مرحله با اين مرد هستيم بعد چنين با او مبارزه مى           
   جمهورى اسالمى“         گويد  گويى؟ او مى مى  كنى؟ چرا دروغ را بلند مى

گويى جمهورى    تو در خفا مى    .  گويد  و حرفش را صريح مى      ”          
. خواهى به نام آزادى ابراز فكر و عقيده دروغ بگويى       تو مى...دموكراتيك 

آن كسى كه تو واقعا به او اعتقاد دارى لنين است، پس عكس لنين را                
گويم چرا تو عكس       من مى .  كنيم  بياور، آنگاه ما با تو مخالفت نمى         

بايد باور كرد كه نگه داشتن انقالب از         “                  آورى؟  پيشواى ما را مى   

بدست آوردن آن سختر است كه شهيد مطهري وضعيت پس از انقالب          
 :اسالمي را بي شباهت به دوره پس از پيامبر نمي داند و مي گويد

امروز ما درست در وضعى قرار داريم نظير وضع ايام آخر عمر              ”              
در آستانه پيروزى، حاال كه بر دشمن       ...پيغمبر اكرم يعنى آن وقتى كه       

ايد، تمام نيروهاى او را متالشى كرده و شكست               بيرونى پيروز شده   
ايد، ديگر از او ترسى نداشته باشيد،          ايد و دژهاى او را از او گرفته          داده

ولى ترس داشته باشيد، ترس از خود، ترس از منحرف شدن اين نهضت 
 .و انقالب

انقالب را حفظ   .  انقالب ايجاد كردن از انقالب نگه داشتن آسانتر است  ...
با شكافتن و شناختن اين انقالب       ...  كردن خيلى دشوار و مشكل است      

است كه امكان نگهدارى و حفظ آن و امكان تداوم بخشيدن به آن پيدا      
انقالب تجزيه بردار نيست كه بگوييم يك قسمتش را به            ...  خواهد شد 

اى   راه و مسير است، قافله     .  دهيم يك قسمتش را به ديگرى        شما مى 
است كه حركت كرده، قافله اين انقالب يا بايد مثال در مسير             

اسالمى حركت كند يا بايد بكلى راه خودش را عوض           
كند و از راه ديگرى برود، مثال در مسير كمونيستى       

در اين مرحله جاى اين بحث نيست         .  حركت كند 
كه بگوييم آنهايى كه از اول نظريات كمونيستى           

حاال (اند و تا مرحله سقوط رژيم سهمى دارند     داشته
و اال “         .سهمشان را بدهيد) درصدش را كارى ندارم
كدام رهبرى توانسته   ...“                  به قول شهيد مطهري      

است مانند همين رهبرى سنتى موج بيافريند و         
حركت خلق كند؟ در اين صد ساله اخير        

ها و    كه از قضا دوره فرنگ رفته         
روشنفكران متجدد ضد سنت      

است، كدام رهبرى غير         
سنتى توانسته است يك     

دهم رهبرى سنتى       
جنبش به وجود         

روشنفكران ...  آورد؟
جامعه امروز ايران       
نبايد ايران امروز را با      
اروپاى امروز اشتباه      
كنند و همان نسخه را      
براى ايران تجويز كنند    
كه روشنفكران اروپا از     
قبيل سارتر و راسل        
براى اروپاى معاصر       

آنها .  كنند  تجويز مى  
بايد بدانند كه اوًلا          
جامعه امروز ايران در      

سطح اروپاى قرن پانزدهم و شانزدهم است نه در سطح اروپاى قرن                
اسالم و بالخصوص اسالم شيعى،     .  بيستم، و ثانياً اسالم مسيحيت نيست

. مذهب حركت و انقالب و خون و آزادى و جهاد و شهادت است                    
اينكه در اروپاى امروز مذهب نقش ندارد و              روشنفكر ايرانى به توهم    

است، نقش مذهب را در ايران نيز تمام  نقش خود را در گذشته ايفا كرده
 “         شده تلقى نكند، كه نه ايران اروپاست و نه اسالم مسيحيت است

آيا حاج فرج اله دباغ يكبار هم كه 
شده سروش مطهري را شنيده        

خيال   ”            :  است كه گفت   
ايد هر مدعى روشنفكرى كه       كرده

چند صباح با فالن پروفسور           
صبحانه صرف كرده است قادر        
خواهد بود اسالم راستين را از اسالم دروغين بازشناسد و به سود جامعه 

اين انديشه كه ميان برخى از مدعيان روشنفكرى، ! از آن استفاده نمايد؟
گويند همه اديان آسمانى از لحاظ اعتبار در  اخيرا رايج شده است كه مى

ولى ما اين ايده را باطل          .همه وقت يكسانند انديشه نادرستى است       
درست است كه در دين، اكراه و اجبارى نيست ولى اين سخن . دانيم مى

به اين معنى نيست كه دين خدا در هر زمانى متعدد است و ما حق                   
چنين نيست؛ در هر زمانى     . داريم هر كدام را كه بخواهيم انتخاب كنيم

معموال كسانى كه داعيه روشنفكرى      ...  يك دين حق وجود دارد و بس       
گويند هيچ فرقى ميان مسلمان و غير مسلمان، بلكه  دارند با قاطعيت مى

اگر اسالم به عنوان يك وسيله و ابزار،        ...  ميان موحد و غير موحد نيست 
كارآمد باشد قطعاً اسالم راستين و اسالم واقعى است، نه هرچه به نام               

اى   گيرى از هر ابزار و وسيله       چگونه است كه بهره   .  اسالم قالب زده شود   
           !خواهد؟  گيرى از اين وسيله تخصص نمى       خواهد و بهره    تخصص مى 

شهيد مطهري به مدعيان روشنفكري كه فقط كارشان ترجه است مي    “
متأسفانه بايد عرض كنم كه اين روشنفكران         ...”            :  گويد

بهتر است كه اين    ...  اند  محترم كمى دير از خواب برخاسته      
“          انتقال“         روشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد 

خواب “                    خلع يد “                  خيزند و هر شب    برمى  از خواب
بينند فكر كار و خدمت ديگرى به عالم انسانيت                   مى

بفرمايند، بگذارند اسالم و فرهنگ اسالمى و منابع انرژى              
اما ”          روانى اسالمى در اختيار همان متوّليان باقى بماند

آن مسئله اي كه مطهري قسم مي خورد پيامبر           
آمروز بخاطر آن در قبر مقدسش مي لرزد،    

واللَّه و باللَّه   ”            كدام مسئله است؟  
خورم كه پيغمبر اكرم       قسم مى 

در قبر مقدسش امروز از         
اين يك  .  لرزد  يهود مى 

مسأله دودوتا           
اگر كسى  .  چهارتاست

نگويد، گناه كرده        
واللَّه و باللَّه ما    ..  .است

در برابر اين قضيه        
به خدا قسم . مسؤوليم

واللَّه .  مسؤوليت داريم 
اى كه دل         قضيه

پيغمبر اكرم را امروز     
خون كرده است، اين     

داستانى .  قضيه است 
كه دل حسين بن على      
را خون كرده، اين قضيه          

...است شمرِ هزار و سيصد سال پيش مرد، شمرِ           . 
) ره(اين فرزند بسيار عزيزي كه حاصل عمر امام       ”            .امروز را بشناس

در )  ره(است، مگر چه مي گفت و مگر چه مي كرد؟ كه اين گونه امام               
ام و  من فرزند بسيار عزيزى را از دست داده...“         : شهادت او مي گويد

در سوگ او نشستم كه از شخصيتهاى بود كه حاصل عمرم محسوب               
در اسالم عزيز به شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودان                .  شد  مى

من اگر چه فرزند    ...  اى وارد شد كه هيچ چيز جايگزين آن نيست           ثلمه

را در شكل گيري توليد دانش بنيان مهم  44مقام معظم رهبري، اجراي كامل سياست هاي اصل 
، زمينه سـاز نـفـوذ      44بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياستهاي اصل :  ارزيابي و تاكيد كردند

 .قانون دان هاي قانون شكن، نشود

خيال پردازترين 

 خانواده سال
محافل، خبري   اخيرا در بعضي

مبنـي بـر ابـتـالي مـهـدي             
اصـالحـات بـه        كروبي،شـيـخ  

خانواده وي براي استفـاده از يـك         سرطان پروستات و پيگيري شديد
خبر در رسانه   انتشار اين.  براي درمان او مطرح شده است دكتر اتريشي

 ديگر به روند گذشته خود ادامه داده، بـا   ها سبب شد خانواده وي باري

اينكه پدرمان فاقد هرگونه   و بيان!  سوء استفاده از اخبار خانوادگي خود
 شوند به مهدي كروبي داروهاي سرطانزا خـورانـده    بيماري است مدعي

كه به تازگي از روسـيـه       اند و علت بيماري وي همين داروها ميباشند
شدت   حالي است كه خانواده وي در ابتداي امر به  اين در.  وارد شدهاند

بودند و پس از اينكه اين   از رسانه اي شدن خبر بيماري شيخ هراسانك
و   منتشر شد، ترفندي جديد براي نشان دادن وهـم       خبر در رسانه ها
فرزند نفـر پـنـجـم         شايان ذكر است حسين كروبي.  خيال خود يافتند

وي  در زمان پس از انتخابات، ادعا كرد كه به انتخابات رياست جمهوري
شده كه خانـواده مـهـدي        اين ادعاهاي واهي سبب!!!  تجاوز شده است

 به عنوان خيال پردازترين خانواده سال مطرح  كروبي در محافل مختلف

  .شوند

مشايي ادعاي خود را 

 تكذيب كرد
هـاي     نفر از دانشجويان دانشگاه  40حدود  

جمـهـور    مشايي رئيس دفتر رئيس  كشور با

اين ديدار  اشتري از دانشجويان دانشگاه تهران كه در وحيد.ديدار كردند
در اين ديدار پرداخت و اظهـار    حضور داشت به تشريح اتفاقات رويداده

اميركبـيـر     حسين ستاريان از دانشجويان سابق دانشگاه  حنيف:  داشت 
هرچند كه .  را از مشايي مطرح كرد  نخستين كسي بود كه سواالت خود

بسيار پيش پا  سواالت از قبل هماهنگ شده بود يا خير ولي ما نميدانيم
پاسخ هاي مفصل خود فرصت پـرسـشـهـاي       افتاده بود و مشايي نيز با

توجه سـخـنـان        اما از نكات قابل.  عمال از دانشجويان گرفت  اساسي را
نفـر   4اينكه در يك جلسه هيئت دولت   مشايي، اول اينكه مشايي اصل

جلسه را تـرك      در اعتراض به مشروع نبودن معاون اولي مشايي از وزرا
سپس وي در جايي در پـاسـخ بـه       .شد اند را تكذيب كرد و منكر كرده

 از نمايشگاه عكس هديه تهراني پاسخ گفت چـون     چرايي حمايت مالي

سازمان ميراث فرهنگي   هاي خانم هديه تهراني در مورد آب بود، عكس
البته او  .نمايشگاه با خانم تهراني مشاركت كرده است  اندازي اين در راه

اينبار مدعي شد كه هديه تهراني كيف  درباره نشستن تهراني در كنارش
اشتري . وي نشسته است كنار صندلي مشايي را برداشته و در كنار هاي

 هاي خـاص    در اين جلسه باز هم از آن صحبت  آقاي مشايي:  ادامه داد

بـرد و       لذت مـي    خدا از داشتن انسان“          خود مطرح كرده و گفت 
كه مـا  “        كند قيمت خدا را معين مي  انسان از داشتن خدا، لذا انسان

  .به خاطر تخصصي بودن بحث وارد مباحثه نشديم دانشجويان

 آقا زاده ها در دسترس شدند
در هفته گذشته و     آيت اهللا الريجاني

 ضمن جلسه با اعضاي كـمـيـسـون      

قضايي مجلس خبر صدور حكم جلب 
در پـي  .  را اعالم نمود  مهدي هاشمي

رسمي اكـبـر     انتشار اين اخبار پايگاه

مدعي شـد كـه در دوران             هاشمي رفسنجاني در واكنشي احساسي
 تولد مهدي هاشمي اقدام به پرونده سازي عليه  طاغوت، ساواك قبل از

تولد اينچنين رقم خورده  وي نموده است و گويي سرنوشت او از پيش از
 است كه مهدي هاشمي ضمن اعالم آمادگي بـراي     اين در حالي.  است

موضع جديدي حاضر شد و بيان  حضور در دادگاه با انتشار بيانيه اي در
 شـود    باشيد همه اين مسائل در شرايطي بيان مي  توجه داشته:  داشت 

توضيحي از طـرف مـن       كه نه حكمي از طرف دادگاهي صادر شد و نه
تالش خطرناك همان جريان خاص براي فشار   ارائه و اين همه نشان از

 .قضائيه است قوه بر

رضايت احمدي نژاد 

از عاقبت هدفمند 

 كردن در مجلس
نامه اي از سويي  مجلس در باره هدفمند كردن يارانه ها طي نظر نهايي

پس از راي .  اسالمي به دولت ابالغ شد  الريجاني رياست مجلس شوراي
آن، قرار شد تا  نماينده با 161الريجاني از مجلس و موافقت  استمزاجي

نهايي كميسيون ويـژه طـرح تـحـول           رئيس مجلس طي نامه اي نظر
هدفمند كـردن      به عنوان نظر نهايي مجلس در باره قانون  اقتصادي را

براساس نظر نهايي اين كميسيون، .  كند يارانه ها به رئيس جمهور اعالم
. دولـت اسـت      اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در اخـتـيـار     زمان

قانون باز است و مي توانـد اقشـار       همچنين دست دولت در اجراي اين
به دهك هاي  را به ديگر اقشار ترجيح داده و كمك بيشتري آسيب پذير

ميلياردي دولت ناشي از اجـراي    هزار 20پايين كند و همچنين درآمد 
شايان .  باشد كردن يارانه ها از ماليات و عوارض مستثني قانون هدفمند

 كه احمدي نژاد از اين نامه ابراز رضايت  ذكر است ابوترابي فرد نقل كرد

 .كرده است
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فشرده با گرايش بازاريابي از سوي دانشكده  MBAطراحي دوره 

 15متقاضيان تـا      .  مديريت دانشگاه صنعتي شريف ويژه مديران

 .ارديبهشت فرصت دارند در اين دوره ثبت نام كنند

“          فلسفه حقـوق بشـر    “    برگزاري يك دوره آموزشي با عنوان 

توسط موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران با همكاري 

ترم و  2اين دوره آموزشي در .  كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي

ماه با تدريس اساتيد حقوق دانشگاه هاي تـهـران و      3هر ترم به مدت 

 .شهيد بهشتي برگزار مي شود

انتخاب و معرفي اعضاي حقيقي كميسيون هاي تخصصي انرژي، 

علوم انساني، معارف اسالمي، هنر و علوم پايه شوراي عالي علـوم،  

 تحقيقات و فناوري

برگزاري سلسله همايش هاي بررسي سيره سياسي اميرالمومنين 

از هفته جاري در دانشگاه تهران به سخنراني حجت االسـالم  )  ع( 

قرار است كه در اين جلسات به تحليل مباحث تـاريـخ   . عليرضا پناهيان

اين همايش سه شنبه هـا    . پرداخته شود)  ع( سياسي زمان حضرت علي

 .در دانشكده ادبيات تهران برگزار مي شود 16ساعت 

حجت االسالم داوود رنجبران، معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري در دانشگاهها از تصويب روز آزادانديشي در تقويـم  

 .خبر داد) ع(دانشگاهي همزمان با سالگرد ميالد امام رضا 

اعالم مدير كل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقـيـقـات و      

فناوري از كاريابي وزارت علوم براي دانش آموختگان ايراني خارج 

از كشور از طريق اداره اطالع رساني و راهنمايي شغلـي، اداره اطـالع       

رساني و راهنمايي شغلي به تازگي در دفتر دانش آموخـتـگـان وزارت      

علوم راه اندازي شده است كه از طريق اين اداره با كل دانشـگـاهـهـاي     

كشور براي جايابي و در حقيقت كاريابي دانش آموختگان ايراني خـارج  

از كشور مكاتبه مي شود و اطالعات اين افراد در اختيار دانشگاهها قرار 

 .مي گيرد

مجلس از    90اعالم سيد فاضل موسوي دبير اول كميسيون اصل 

بر روي آنچه  90شروع بررسيهاي كميته فرهنگي كميسيون اصل 

 .كه تحت عنوان فروش سئواالت كنكور دانشگاه آزاد از آن ياد مي شود

رئيس مركز هيئت امنا و هيئت مميزه مركزي وزارت عـلـوم بـا        

اين دسته از اعضـاي    :  تشريح شرايط حق التدريسي اساتيد گفت

واحـد هـدايـت       8هيئت علمي عالوه بر كار موظف مي توانند تا سقف 

 .پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري را برعهده گيرند

تشكيل كميته دانشجويي عفاف و حجاب استان چهـارمـحـال و      

بختياري با حضور دانشجويان و كارشناسان فرهنگي دانشگاههاي 

 اين استان در دانشگاه شهركرد

فرآيند برتر آموزش علـوم پـزشـكـي در جشـنـواره              34معرفي 

 شهيدمطهري

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت در مورد ليزينـگ  

لپ تاپ در دانشگاههاي علوم پزشكي براي دانشجويان از تغيـيـر   

هزار  100نحوه ليزينگ خبر داد و گفت قصد داريم كه وام خريد كاالي 

 .توماني را به عنوان پيش قسط ليزينگ طراحي كنيم

اعالم معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تدوين 

آيين نامه اي جهت ارائه تسهيالت رفاهي به دانشجويان به دنبال 

 ها طرح هدفمند كردن يارانه

 18الملـلـي دخـتـران آفـتـاب              برگزاري سومين جشنواره بين

نفر از دانشجويان دختر بـرجسـتـه     400ارديبهشت ماه با حضور 

 سراسر كشور

هاي تهران، تـبـريـز،     تأسيس معاونت فرهنگي مستقل در دانشگاه

تربيت معلم تهران، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، صـنـعـتـي       

اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، شهيـد چـمـران اهـواز،         

 مازندران و كردستان با ابالغ وزير علوم، تحقيقات وفناوري

جوانان جيرفتي روز  سه شنبه با تجمع مقابل دفتر ارتـبـاطـات      

پناه نماينده اين شهر، نسبت به ديدار وي بـا   مردمي علي اسالمي

 .سران فتنه اعتراض كردند

برگزاري سومين يادواره شهداي دانشكده الهيات و معارف اسالمي 

بـا حضـور     )  ره(  دانشگاه تهران و بزرگداشت استاد شهيد مطهري

 سيد محمد حسيني و مرتضي آقاتهراني

ريزي اجتماعي  وزارت      كل دفتر مطالعات  فرهنگي و برنامه مدير

علوم در حكمي محمدرضا فرطوسي را به عنوان مسـئـول گـروه      

 .مطالعات  فرهنگي و اجتماعي اين وزارتخانه  منصوب كرد

تجمع دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در اعـتـراض بـه        

 كيفيت نامناسب غذا

توهين و ناسزا  به دانشجويان ونيز قصد برهم زدن نظم دانشـگـاه   

توسط برخي طرفداران افراطي شيرين عبادي در پي )  س( الزهرا 

 پخش بيانيه جامعه اسالمي دانشجويان اين دانشگاه

 دبير كل خانه كارگر ايران دروغ مي گويد :بانك جهاني

سه روز مانده به فتح خرمشهر، حجت االسالم              

رفسنجاني كه رئيس وقت مجلس شوراي           هاشمي

اسالمي ايران بود، به دانشگاه تهران رفت تا                

را   61ماه سال     ارديبهشت  31هاي نماز جمعه      خطبه

هاي او بود؛ آنگاه كه از  ايراد كند وآنچه غريب آمد، قسمت پاياني خطبه

ايجاد و تأسيس يك دانشگاه جديد در كشور سخن گفت و آن را                  

دانشگاهي كه علم و عالم     .  دانست»  انقالب فرهنگي واقعي  «مصداق  

را يكجا در خود جاي دهد و طالب و طلبه را در كنار هم بنشاند و در                  

مسير علم آموزي نيازي به مدرك گرايي نباشد، و در يك كالم                  

 .«دانشگاه آزاد اسالمي«

اينگونه بود كه زمينه هاي تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي شكل گرفت و 

در دفتر كار حجت االسالم              1361آذرماه      11در تاريخ      

در اين جلسه اساسنامه دانشگاه مشتمل . رفسنجاني تشكيل شد هاشمي

ماده و سه تبصره به تصويب رسيد و حكم رياست اين دانشگاه              24بر 

 .به وي تنفيذ شد

در طول سال هاي كار داشگاه آزاد كه با مديريت هميشگي جاسبي              

دنبال مي شد، برخي كه از روند دانشگاه در راستاي اهداف مورد انتظار 

 67پيش نرفته بود انتقاداتي را مطرح كردند كه به طور مثال در سال               

مصطفي معين حاضر به تأئيد مدارك دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي    

تن از نمايندگان مجلس شوراي        100نشد و در همين زمان بيش از         

هاي واحدهاي مختلف  طرح ارزيابي رشته«اسالمي، طرحي را با عنوان 

امضاء كردند و با تصويب دوفوريتي اين طرح در » دانشگاه آزاد اسالمي

چمني در مخالفت با       محمدرضا راه   13/2/67روز سه شنبه مورخ       

دانشگاه آزاد سخن گفت، پس از او نيز عباس شيباني به مخالفت با                

ابتداي تأسيس اين    «:  طرح برخاست و از دانشگاه آزاد انتقاد كرد           

گرايي برداريم  دانشگاه همه جا صحبت از اين بود كه ما دست از مدرك

اين  …خواهيم دانشگاهي درست كنيم مثل حوزه كه دنبال مدرك نباشد  و مي

رسم را در جمهوري اسالمي نياوريم كه يك چيزي بگوييم بعد خالف آن عمل 

اين اعتراضات باعث شد كه خود هاشمي رفسنجاني كه رئيس وقت             »  .كنيم

 .مجلس بود به حمايت از دانشگاه آزاد برخيزد

روي كار آمدن دولت نهم و نيز در كنار آن آغاز به كار هيئت تحقيق و تفحص 

از آموزش عالي در مجلس شوراي اسالمي به سرپرستي و مسئوليت علي رضا    

زاكاني نماينده مجلس شوراي اسالمي و مسئول اسبق سازمان بسيج                  

دانشجويي كه اساسا دانشگاه آزاد بخشي از اين تحقيق و تفحص قرار مي                

گرفت و همچنين فضاي افكار عمومي، موضوع انتقاد به دانشگاه آزاد را در               

 .صدر خواسته هاي اكثر منتقدي به سياست هاي دانشگاه آزاد قرار داد

در ديدار دانشجويان عضو تشكل هاي دانشجويي با رئيس جمهور در مراسم             

دانشجوها مطالب جديدي را در حوزه ي نقد             85افطاري در مهرماه سال      

دانشگاه آزاد در حضور شخص دكتر عبداهللا جاسبي مطرح كردند و اين بار                

دانشجويان مهمترين انتقادات خود را به مسئله باند مافيايي موجود در دانشگاه  

آزاد اختصاص دادند كه باعث گرديد محمود احمدي نژاد در حضور شخص               

رياست دانشگاه آزاد زبان به انتقاد و قول به دانشجويان براي اصالح سيستم              

در اين ديدار محمد افكانه نماينده اتحاديه انجمنهاي          .  اين دانشگاه بگشايد  

اسالمي دانشجويان مستقل در حضور محمود احمدي نژاد انتقادهاي شديدي از 

بنظر ميرسد حتي احمدي    «  :مديريت مافيايي دانشگاه آزاد مطرح كرد و گفت       

كمتر از يك ماه پس از » .نژاد هم توانايي مقابله با مافياي دانشگاه آزاد را ندارد

نفر از    5به    1385آن جلسه بود كه رئيس جمهور در اواسط آبان ماه سال               

اعضاء شوراي عالي انقالب فرهنگي مأموريت داد اساسنامه جديدي را براي             

اساسنامه تهيه شده توسط      85در اوايل آذرماه    .دانشگاه آزاد اسالمي تهيه كنند  

نفره رئيس جمهور در دستور شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفت  5كميته 

آن نيز به تصويب رسيد و سرانجام در سوم بهمن ماه همان سال ،  10و تا ماده 

شوراي عالي انقالب فرهنگي با پذيرش استدالل آقاي هاشمي رفسنجاني             

مبني بر اينكه اصالحيه دانشگاه آزاد بايد توسط هيات موسس تدوين شود،               

نفره را از دستور خارج       5بررسي و تصويب اساسنامه تهيه شده توسط كميته          

كرد و پيشنهاد هيات موسس دانشگاه آزاد اسالمي مبني بر اضافه شدن آقايان 

حبيبي، حسن خميني، واليتي، محسن قمي و جعفر توفيقي را بررسي و بجز نفر 

اما جريان  .آخر، به درخواست رئيس دانشگاه آزاد اسالمي پاسخ مثبت داد              

دانشجويي مسلمان كه نسبت به روند تخلفات و مفاسد موجود در دانشگاه آزاد  

سكوت را بر نمي تابيدند به روند انتقادات خود نسبت به اين موضوع ادامه دادند 

تا جايي كه در يك كنفرانس خبري محمد صداقت، مجتبي ابراهيمي، علي               

خضريان و سيد محمد بياتيان به نمايندگي از بسيج دانشجويي، جامعه اسالمي 

دانشجويان، اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل و دفتر تحكيم            

وحدت نسبت به روند مفاسد حاكم بر دانشگاه آزاد و عدم پاسخگويي مديريت       

اين دانشگاه به هيچ يك از مراجع نظارتي انتقاد كردند كه اين موضوع باعث               

گريد تا دفتر حقوقي دانشگاه آزاد از علي خضريان عضو شوراي مركزي اتحاديه 

انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل به اتهام نشر اكاذيب، تشويش اذهان      

اين .شكايت  نمايد  )  دكتر جاسبي (عمومي و توهين به مقام عاليه دانشگاه آزاد 

موضوع موجبات پيشروي بيشتر نسبت به گذشته در مورد بررسي پرونده                

تخلفات دانشگاه آزاد را در بين دانشجويان فراهم نمود كه از نمونه هاي آن مي 

توان به حمايت قاطع و صريح علي رضا زاهدي مسئول بسيج دانشجويي                

دانشگاه علم و صنعت، مجتبي ابراهيمي دبيركل جامعه اسالمي دانشجويان و        

سيد محمد بياتيان دبير دفتر تحكيم وحدت در حمايت از دانشجوي منتقد                

دانشگاه آزاد و محكوم نمودن اقدام مديريت        

دانشگاه آزاد در برخورد با دانشجويان منتقد        

 .اشاره نمود

در ديدار نمايندگان تشكلهاي دانشجويي در       

انتقاداتي نسبت به عقب نشيني دولت          86مهرماه  

نهم از مواضع خود در اصالح مديريتي دانشگاه آزاد         

در حضور رئيس جمهور مطرح گرديد كه با حمايت          

غالب دانشجويان مواجه شد، كه رئيس جمهور در          

پاسخ به انتقاد نمايندگان تشكلهاي دانشجويي در         

مورد تعلل در پيگيري مسأله دانشگاه آزاد اظهار            

برخي مقامات بلندپايه توصيه كرده اند در          :  داشت

 .شرايط هسته اي روي اين موضوع فشار نياوريم

ورود سليمي نمين به مباحث انتقاد دانشگاه آزاد كه          

ياد مي نمايد } مفسده مديريتي}وي از آن به عنوان 

از يك سو و نيز پرده برداري از معضالت و مشكالت 

اين دانشگاه توسط رئيس هيئت تحقيق و تفحص          

مجلس شوراي اسالمي، علي رضا زاكاني موضوع         

انتقاد از اين دانشگاه را وارد فازي جديد نمود، به             

گونه اي كه به كمك تشكل هاي دانشجويي ميزگرد 

و جلسات نقدي با افراد مذكور و جاسبي مهيا گرديد   

كه عدم حضور جاسبي از يك طرف و حضور چماق   

به دستان كه خود را حامي دانشگاه آزاد و جاسبي            

مي دانستند وجود موارد تخلف و مفاسد اقتصادي را         

 .در اين دانشگاه بيش از پيش به يقين تبديل كرد

از ديگر موارد اعتراضي دانشجويان، كندي روند           

بررسي و اصالح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي          

اصالحي كه با گذشت چند سال به فرآيندي            .  عالي انقالب فرهنگي بود    

فرسايشي بدل شد و  اين طوالني شدن مزيد بر علت شد كه انتقادات                      

دانشجويان به سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز روانه شود، تا حدي كه           

 87دانشجويان معترض به روند رسيدگي به اساسنامه دانشگاه آزاد در بهمن ماه 

در مقابل شوراي عالي انقالب فرهنگي تجمع نمودند و خواستار سرعت                 

باالخره با ايستادگي بدنه دانشجويي در مبارزه با           .بخشيدن اين روند شدند    

تخلفات مديريتي و مفاسد اقتصادي اين دانشگاه به نتيجه رسيد و رييس                 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسالمي را كه از              

اصالح آن در دستور كار شوراي عالي انقالب ) 1385سال (ماه پيش  40حدود 

جلسه اين شورا بطور مفصل مورد بحث و            7فرهنگي قرار گرفته بود و در        

ماده به تصويب نهايي      25در    89فروردين    24بررسي قرار گرفته و در جلسه       

، 10رسيد، براي اجرا ابالغ كرد كه در اساسنامه ي جديد بر اساس تبصره ماده   

مدت عضويت هيئت امناء چهار سال بوده و در اولين جلسه از بين اعضاء يك    

شود كه اين موضوع به رياست مادام العمري          نفر به رياست هيئت انتخاب مي     

اما روند اعتراضات به دانشگاه آزاد در همين جلسات   .در اين دانشگاه پايان داد

پرداختن دانشجويان به مواد اتهامي ديگر دانشگاه آزاد            .  خالصه نمي شد   

همچون قضيه امالك آقاي هادوي اولين دادستان انقالب از  ديگر اقدامات              

جايي كه  .  دانشجويان به تخلفات دانشگاه آزاد اسالمي و مديريت مافيايي بود          

پس از هبه قسمت هاي زيادي از امالك پدري آقاي هادوي به دانشگاه آزاد،       

ايادي اين دانشگاه در صدد برآمدند تا بخش هاي باقيمانده در تصرف خانواده          

دانشجويان به اين رفتار ظالمانه اعتراض      .  هادوي را نيز در اختيار خود بگيرند      

نمودند و با انتشار اسناد و فيلم مستند اين پرونده باعث روشنگري هاي فراوان 

 .و به تحرك درآمدن دستگاه قضايي در رابطه با اين پرونده شدند

 پيروزي بزرگ دانشجويان چگونه رقم خورد؟

 ، آقاي رييس چتري بر سر نداشت85پاييز 

در خصوص جمع آوري گربه ها مذاكراتي بـا  :  رييس خوابگاه هاي دانشگاه تهران گفت
شهرداري تهران صورت گرفت اما توافق حاصل نشد، از اين رو مـي تـوان بـه جـاي           
پرداخت اين هزينه به شهرداري از خود دانشجويان به عنوان يك كار دانشجويي بـراي  

 .استفاده كردهزر تومان  7به ازاي هر گربه جمع آوري گربه هاي خوابگاه 

 25تـا       15در آستانه بيست وسومين نمايشگاه بين المللي كتاب از     
ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد يكي از موضوعاتي كه ذهن دانشجويان 
را به خود جذب كرده است كارت هاي الكترونيكي خـريـد كـتـاب و         

دريافت و يا شارژ آن از طـرف وزارت عـلـوم و          
زمان و نحوه ي شارژ اين كارت هـا  . دانشگاه است

موضوعي است كه ذهن دانشجويان كـه حـدود       
هزار نفر هستند كه از اين كارت برخوردارند،  400

دكتر دارا، مـديـركـل    . را به خود جذب كرده است
امور فرهنگي وزارت علوم در مورد چگونگي ارائـه  

بـن كـارت     :  ي كارت و نيز شارژ آن بيان داشـت 
كتاب هر دانشجو به اندازه مبلغي كه خودش وارد 
بن كارت مي كند توسط وزارت ارشاد شارژ مـي    
شود، و روال شارژ بن كارتهاي الكترونيكي كتـاب  

بر اين بوده كه بن كارتها بـه هـمـان       دانشجويان
هزينه مي كرد  مقداري كه دانشجو در اين زمينه

. به آن افزوده مي شـد    اعتبار توسط وزارت ارشاد
 100 يعني اگر دانشجويي بن كارت كتـابـش را    

هزار تومان  100 هزار تومان شارژ مي كرد وزارت ارشاد
مديـركـل امـور      . به شارژ بن كارت اضافه مي كرد ديگر

تا كنون وزارت علوم   :فرهنگي وزارت علوم نيز ادامه داد
سهمي در شارژ بن كارتهاي الكترونيكي كتاب براي دانشجويان نداشته 
است اما امسال سعي مي شود وزارت علوم نيز در مبلغي كه دانشجو مي 
خواهد براي شارژ بن كارت هزينه كند با دانشجو مشاركت داشته باشد 

و سهم دانشجو تقليل پيدا كند و دانشجويان از تسهيالت بيشتري بهره 
مسئله ي ديگري كه ذهن برخي از دانشجويان را بـه خـود     . مند شوند

مشغول كرده، صادر نشدن كارت الكترونيكي خريد كتاب بـراي آنـان       
صدور بن كارت  سيستم:  است كه دكتر جليل دارا در اين باره نيز گفت

الكترونيكي كتاب پيش از اين متمركز بود و وزارت علوم طي توافقاتـي  
اما به اين سـمـت      كه با بانك ها داشت اين بن كارتها را صادر مي كرد

مي رويم كه صدور بن كارتهاي الكترونيكي كتاب براي دانشجويان بـه    
ادارات ارشاد استانها واگذار شود تا ضـمـن تسـريـع در صـدور بـن               

كليه دانشجويان بتوانند با تعامل دانشگاههاي هر استان با اداره    كارتها
در اين بين معاون فرهنـگـي وزيـر      . ارشاد استان دارنده بن كارت شوند

فرهنگ و ارشاد اسالمي دكتر پرويز به توزيع بن خريـد كـتـاب ويـژه         
دانشجويان اشاره كـرد  

هـاي     اين بـن :  و افزود
كتاب ويژه نمايشـگـاه   

المللي كتاب اسـت   بين
توانند  و دانشجويان مي

هـزار     20با پرداخت   
 40تومان بن كـتـاب     

هزار توماني دريـافـت     
 كنند

جزئيات بن هاي خريد در نمايشگاه كتاب 



به كجا چنيـن  “                      طالبي كار گردان سريال   ابوالقاسم
در گفت وگويي عنوان كـرده كـه فـقـط            ”                  شتابان

و   دارا“                  فتحعلي اويسي براي بازي در سريال  دستمزد
ميليون تـومـان بـوده        90به كارگرداني مسعود ده نمكي “                ندار

 است

دقيقه عصر  50/20در ساعت :اسالمي نوشت روزنامه جمهوري
برنامه  ماه در هفتادمين سالگرد تاسيس راديو در ارديبهشت 4

جمهوري اسالمي با صـداي    راديو“                هاي ترانه كوچه باغ”               
 و متبرك گرديد مرد ساواكي مزين

 هاي شهري، عالوه بر سرقت سريالي مجسمه  به دنبال سرقت

         و “                 شريعتي“               مجسمه قبلي، دو مجسمه  ٦
هم از پارك شريعتـي و شـهـرك        “                 و فرزند  مادر”      

 شدند قدس ربوده

با نقد و بررسي هـر  “                 الست“                مجموعه سريال
حسن عباسي و به كوشش محمد مهـدي    قسمت توسط دكتر

 21پورصباغ توسط موسسه هنـري قـرن         جعفري و عليرضا
 شود عرضه مي

غرب بـه  :در همايش زنان انديشمند مسلمان رحيم پور ازغدي
 جنسي است اي كردن روابط حاشيه بردن عشق و رسانه دنبال

آغاز به كار  المللي كتاب تهران كه چند روز ديگر بين نمايشگاه
نـاشـر و      980قرار است با حضور  خواهد كرد در بخش ناشران خارجي

كتاب، تغييراتي را در ايـن دوره از            هزار عنوان 835عرضه
 ايجاد كند نمايشگاه

بـا مسـئـوالن      “                 آقامحمديان شفيع“               در ديدار 
ميان مركز گسترش سينمـاي مسـتـنـد و          اي شبكه المنار، تفاهمنامه

 اين شبكه جهاني به امضاء رسيد تا بـه گسـتـرش         تجربي و

و لبنان منـجـر     هنري دو كشور ايران  -هاي فرهنگي همكاري
 شود

                پروانه ساخت، پيش توليد فيلم سينمايي  در پي صدور
احمـد    اولين ساخته بلند سينمايي“                 روز انتظار  578“ 

و فتح خرمشهر نيمـه    المقدس عبداللهيان درباره عمليات بيت
 شود مي دوم ارديبهشت ماه آغاز

 خليج فارس در سازمان پژوهش و برنامه ريـزي     كتاب درسي

 آموزشي كشور رونمايي شد

به   رضايي نامه داستاني طيب حاج زندگي:  گفت فام يوسف نيك
 است سفارش انجمن قلم ايران در حال نگارش

 زندگي و مبارزات انقالبي مقام معظم رهبري  مستندي درباره

شهرام “                و به كارگرداني “                 عقيق“                با نام 
 شود ريس سابق راديو جوان ساخته مي“                آبادي گيل

،خاطرات كيانوش گلزاد، در  “               شنام“               با عرضه 
كتـاب    المللي كتاب تهران، اين نمايشگاه بين  بيست و سومين
 شود مي“                دا“               جايگزين كتاب 

حضور در نمايشگاه كتاب وظيفه شـرعـي مـن       :رضا كيانيان
 است

با تـكـذيـب    “                اخراجي ها“                فيلم سينمايي   روابط عمومي
خـاص بـا       منتشر شده در خصوص قرار داد چند بازيگر اخبار

                            كدام از عوامل   هنوز با هيچ:  اين پروژه اعالم كرد
 صورت نگرفته است اي مذاكره“                3ها اخراجي“

 باال رفتن سن ازدواج  :  اجتماعي مجلس گفت  عضو كميسيون

 از معضالت بيكاري جوانان است
رسانه ملي دور كردن جامـعـه از حـواشـي           وظيفه:  ضرغامي

 است ساز دشمن

از   المللي كتاب تهران وسومين نمايشگاه بين ساعت كار بيست
 شب اعالم شد 20صبح تا  10سوي روابط عمومي نمايشگاه 

و   همت مضـاعـف  “                عنوان سال  به 89گذاري سال  نام  همزمان با
انتشارات و     از سوي مقام معظم رهبري، مديريت“                 كار مضاعف

  35شماره  -  1389هفته دوم ارديبهشت 
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فــــــــــــرج 
سلـحـشـور     اله

از فيـلـم      يكي
ــي   ــازانـــ ســـ

را  «ايوب پيامـبـر      »  1370كه در سال    است
نوشت و به صحنه برد و سپس آن را در قـالـب     

قسمتي فيلمبرداري و از تلويزيون  5يك سريال 
مـردان   »سريـال     1375پخش كرد و در سال 

 »قسمت بر اساس داستان  18را در  «آنجلس 

از قرآن بازنويسي وكارگـردانـي    «اصحاب كهف 
نسخة سينمائي اصحـاب   1378نمود و در سال 

متـن   1383تا  1380كهف را ساخت و در سال 
 40را در  «) ع(حضرت يوسف  »سريال تاريخي 

قسمت تحقيق و نگارش كرد و از اوائـل سـال       
) ع(حضرت يوسف  » فيلمبرداري سريال  1383

 .را آغاز نمود «
بـا     سـلـحـشـور طـي گـفـتـگـويـي               فرج الـه 

ــه  ــام ــرن ــان  خــب ــران   دانشــجــوي ــورد    اي در م
عملكرد آن در جبهـه     و سينماي ايران   موضوع

را بيان كرده كـه     ارزشي فرهنگي اسالمي و   ي
    .است زير  به شرح

كه در داخـل     بود فيلمي)  ع( يوسف    فيلم

به گونه   نشان داد بازخوردهاي خوبي ازخود

را در زمـان       زيـادي    اي كه مخاطـبـان  

تلويزيون مـي كشـانـد،       آن به پاي پخش

جـهـان      در سطح سريال اين   بازخورد اما

كشور  در چند بود؟ با توجه به اينكه چگونه

از آن به خوبـي     شد و فيلم اكران   دنيا اين

برخي  بودند البته  بين در اين شد،  استقبال

فـيـلـم     ايـن  عربي كه از اكران كشورهاي

بــا   امــا   كــردنــد  جــلــوگــيــري   

كشورها با خريد   اين هاي خانواده  حال اين

به تماشاي آن در خانه مي  فيلم، پنهاني اين

از طرفي هم وجود سـيـنـمـاي     .  نشستند

اي در عـرصـه          كه سـيـطـره      هاليوود

بـا وجـود     .  اسـت  فرهنگي به وجود آورده ي

چه اثراتي را در ) ع(فيلم يوسف   موضوعات اين

   داشت؟  به همراه با خود  جهاني عرصه ي

خـوبـي از      ارزيـابـي   مـي خـواهـي        اگـر  گويند مي
مخالفت چيست ؟مرحوم  باشي ببين نظر  داشته خود

تمام الغـديـر را بـر اسـاس روايـات                 اميني عالمه
از روايـات    .است ارزش آن به اين و تسنن نوشته اهل

هـمـيـن نسـخـه         بـراي . اسـت  نكرده شيعه استفاده
عربي پـيـدا كـردن       الغدير در بعضي كشور هاي   ي

كـه مـي        دارد چـرا    اعـدام  كتاب الغـديـر حـكـم      
اسالمي  كشور هاي در. توانند آنرا رد كنند نمي دانند

در . اسـت    كـه طـبـيـعـي        شـده  خودي استقبـال  و
و شيـعـه را       است  كه وهابي عربستان مثل كشوري

قبول نـدارد  
و سـالـهـاي    
سال سـعـي   
ــرده بــا      ك
تبليغات صهيونيستي شيعه را بد جلوه دهد و نگاه 
كردن به چهره ي انبيا را حرام مي داند استقبـال  

يا از اين ها مهم تر اين كه در   .  شود عجيب است
آمريكا بچه هاي گروه فيلم برداري رفته بودند در 
واشنگتن براي فيلم برداري آخرين سكـانسـهـاي    
فيلمي كه در حال پخش است مي گفتند كه در و 

هـا   نـامـه  . ديوار آنجا پوستر فيلم هاي يوسف بـود 
فراوان داشتيم كه تقاضاي فـيـلـم     هاي   ايميل و

اين فـيـلـم بـه زبـان روسـي             . يوسف را داشتند
و تركي استانبولي وآذري و فـرانسـه و          عربي و

 .انگليسي دوبله شده است
اين فيلم چه پتانسيلي داشته است كه در : خ

جهاني كه سينما كه اساسا از غـرب آمـده     

توانسته اين همه مخاطب را به خود جـذب    

كند و اين گونه در سطح بين المـلـلـي در      

 مقابل فيلم هاي هاليودي مطرح شود؟

را مطرح كـرده     كه جمهوري اسالمي ايران آنچه
آن  ،فرهنگ آن ،اعـتـقـادات          ستيزي كفر است

آن  سـتـيـزي    اسـتـكـبـار     و گسـتـري     عدالـت  و
يـوسـف سـريـالـي نـيـسـت كـه                 سريال   و. است
تـكـنـيـك     . تكنيـكـي بـاالسـت       از نظر گفت  بتوان

. خـودمـان اسـت      ي جـامـعـه    در سطـح    و معمول
از قبـيـل    مطرح است جذابيت هايي كه در غرب   و

آن    ونــمـايـش زن هـاي        سـكـس   اكشـن هـا و      
به آن .عشق نيست.اصال در اين سريال نيست  چناني

معنايي كه يك لحظه است بين زن و مرد و ديـگـر     
و در بند خشونت و جنگ و   .  تكرار نمي شود نيست

 .بعد هم به عبرت تبديل مي شود
اي بـه    در چه مرحله) ع(حضرت موسي   فيلم

 فيلم بگوييد؟ درباره اين سر مي برد

نفر  2االن چيزي براي گفتن ندارم اال تحقيق ،فقط 
 را گذاشته ام كه منابع را پيدا كنند

 :بيان كرد  ايران دانشجويان  با خبرنامه سلحشور در گفتگوي اختصاصي فرج اله بدون شرح

 به سر مي برد تحقيق در مرحله) ع(سريال حضرت موسي 
٠٩١٢٧٨٠٠٠٠٢ 

چرا باید ھزینه خوابـگـاه دانشـجـویـان 

برابر سایریـن بـاشـه ؟ اونـم  ٢دبيری

اتاق !ب.فاصله بعد از زیاد شدن حقوقھا
ما چه فرقی با بقيه داره ؟ اقا خواھشا 

 پيگيری کنيد
٠٩١٣٩---٣٨۶ 

سياست کيلو چنده؟ بگيد یـه فـکـری 

 برای مجردا بکنن وام مسکنی چيزی 
٠٩١٨۶١٠٠٠٧۶ 

س.م چرا در مـورد وضـعـيـت فـجـيـع 
مجتمع خـوابـگـاھـی مـطـلـب نـمـی 

نویسيد؟ به خدا قسم برای بستن در 

 یخچال از صندلی استفاده می کنيم
۴٠٩٣٧٧---٣۵ 

بی طرف باشـيـن قشـنـگ تـره ھـا، 
اینجوری که پيش ميرین ممکنه دیـگـه 

ھيچ کس حتی نگا بـه خـبـرنـامـتـون 

 !!!نندازه
٠۵---٠٩٣۶٢٩ 

ــدگــی  ســ.م دانشــجــوھــا از رســي
مسئولين به مشک.تشون قطع امـيـد 

کردن X اقل ھمشو جک بنویسيد کـه 

یه کم بخندن و شما ھم این وسط یـه 
 ثواب کرده باشيد

٠٩٣---٧٩۵٩۵ 
نشریتون توپه گرچه ميدونم تـيـری تـو 

امان از شھریه بوعـلـی ...  اما !!تاریکيه

 ھمدان
١۶---٠٩١٣١٨ 

با س.م چرا به وضعيت غذای دانشگاه 
علوم پزشکی شھرکرد رسيدگی نمی 

ن فـر ١٠٠بابا از یک شنبه تا حاX !!شه

 بيمارستانی شدند
٠٩٣---٧٩۶٢٠ 

اگر چھارتا مطلب علـمـی !!  س.م دادا
تو حاشيه خبر نامتون بنویسـيـن مـی 

قـلـمـد . فھمی خبرنامـه دانشـجـویـيـه

 پورجوھر
٠٩١٢--- ١٧۵۴ 

Xزم به ذکر است بودجه سفر خاتمـی 
در مجلس تحت عنوان گـفـت و گـوی 

اگـر .  تمدن ھا به تصویب رسيده است

از سياست چيزی نمی فھمين کـه از 
نوشته ھاتون معلومه، مجبور نيستيـن 

 سياسی بنویسين
٠٩١٨٩۶٠٠٠١٣ 

مدیران مسئـول دانشـگـاه پـيـام نـور 

مح.ت اجازه پخش خبرنامه را نـمـی 
 .دھند

٠٩١٨۶٠٠٠٠۵١ 
ســ.م، مــن یــکــی از دانشــجــویــان 

دانشگاه آزاد واحد خمين ھستم، یـک 

آیا بعد از این ھمه ھزینه که در : سوال
این دانشگاه باید پرداخت کنيم، نبـایـد 

حداقل بتوانـيـم از ایـنـتـرنـت در ایـن 
دانشگاه بدون پرداخت ھزینه استفاده 

 کنيم

٠٩١٨٨۶٠٠٠٧٢ 
ھـمـه   -س.م مـن از دانشـگـاه آزادم

سـلـف مـا دیـگـه -س.م می رسوننـد
-شورشو درآورده بـا ایـن غـذاھـاش

 ...شھریه ھاشم که ماشاله

٠٩١٨٩٣٠٠٠٩٧ 
وضع خوابگاه ھـای دانشـگـاه تـھـران 

 افتضاحه؛ واقعا خجالت آوره
٠٩١٩۵٠٠٠٠٨٣ 

دانشجویان عـلـوم پـزشـکـی تـھـران 

 ھستيم؛ به ما بن کتاب نمی دن
٠٩٣۵٩۶٠٠٠١۵ 

تـھـيـه  ٣س.م یه گزارش از سما اراک
 خيلی باحاليد مرسی.کنيد

٠٩١٨٣۵٠٠٠۴ 

با س.م من یه فارغ التحصيل دانشگاه 
آزادم که به طور اتفاقی خبرنامتون بـه 

دستم رسـيـد؛ قـدر ایـن فضـای بـاز 
سياسی و امـکـانـاتـی رو کـه داریـد 

بدونيد؛الحمـدالـه تـوی جـو خـفـقـان 

 )-;دانشگاه آزاد نيستيد خدا قوت
٠٩٣۶۵١٠٠٠٠١ 

آقا خدا خيرتون بده بھترین خبرنامه دنيا 
رو دارید، باورم نميشه پيامکـمـو چـاپ 

 کردید

٠٩٣٧٧۵٠٠٠٣۴ 
In chert o pert ha chie neveshtid? 

09370748550 

 

محسن مومني از نويسندگان ادبيات انقالب و دفاع مقدس است كه از جمله سوابق اجرايي 
هاي ادبي حوزه هنري است، جايگزين حسن بنيانيان رييس فعلـي   ويرياست مركز آفرينش

 .حوزه هنري شد

   عليرضا قزوه

 يك كاكاسياهي تو هنوز در چشم آنها

 هنوز هم نئونازي ها

 و شكم گنده هاي بور

 دنبال قتل تو اند

 اول شدي با وجود آن كه در تايمز

 و در اي بي سي دوم

 مي نشينم تا سوم شوي در سي سي يو به انتظارت

با تفنگ بادي شان هي  مثل بچه هاي تخس كه
 شليك مي كنند

 بچه هاي آتاري و التاري

 در يك قرعه كشي تو هم درست برنده شدي

 با شرط اين كه

 حمله كني

 اشعار ما به اورانيوم غني شدة

 با مشاورانت تو هر روز عكس مي گيري

 با سگت دوش ادوكلن مي گيري

 و فكر مي كني كه دنيا

 زر بزني چقدر منتظر است كه تو

 و حق توست

 بگيري براي سگت كه يك جايزه نوبل هم

 تو فكر مي كني

 نوروز ايران نشسته است منتظر

 هفت سين و چشمش مانده به سفرة

 !نه آقاي پليسي دنت

 نيايد اگر پيام نوروزي ات

 نبود دمكراسي كسي تلف نمي شود از

 تو در نظر من

 قوطي كنسرو خالي چيزي هستي در حد يك

 كه دوست دارم شوتت كنم

 غلطي خواهي كرد كه فكر مي كردم تو يك

 سگت شب بخير بگويي تو تنها مي تواني به

 :و به زنت بگويي

 دست نده آه عزيزم با برلوسكني

 او يك عياش است

 پيشرفت مي كني تو داري روز به روز

 آنقدر پيشرفت كه ديگر

 مردم كنيا

 و مردم جزيره اوباما

 نمي ريزند از پيروزي ات به خيابان

 اينقدر پارس نكن آقاي كراك اوباما 

آنچه در طي       
سالها به عنوان     
محور اصلي       
بحران سينماي   
ايران مطرح شده 

و مي شود، گريز      
تماشاگر از سالن     
ها و آثار توليدي      
آن است كه براي     
يافتن دالئل و       
زمينه هاي آن       
شايد تاكنون دهها   
نشست و سمينار    
برگزار شده و دهها 
هزار صفحه از       
نشريات و روزنامه    
هاي مختلف سياه   
گرديده و هزاران     
دقيقه از برنامه       
هاي راديو و         
تلويزيوني اشغال    

شده كه همگي بي نتيجه مانده است چرا كه               
كارگردانها راه را از چاه نمي دانستند و مسير را             

اما به نظر مي رسد آنچه كه           .عوضي مي رفتند   
مخاطب را به سينما ها مي كشاند، عمق محتوا            
آنهم محتوايي برگرفته از جامعه ايراني است و             
نتيجه فروش فيلمهايي كه در اين سال ها اكران           

اختالف .  شده است، بر اين مسئله صحه مي گذارد     
   سوپر استار “                      فاحش فروش فيلم هايي چون 

         درباره الي “                    ساخته تهمينه ميالني، ”          
كتاب “                        به كارگرداني اصغر فرهادي،       ”        

                     به كارگرداني مازيار ميري،     “                          قانون
به كارگرداني مسعود     “                        خروس جنگي “

ساخته “                          به رنگ ارغوان  “                        اطيابي،  
         اخراجي ها “            با فيلم ... ابراهيم حاتمي كيا و

ساخته مسعود دهنمكي كه به قول منتقدان       ”          
خيلي هم اصول رايج سينمايي در آن رعايت نمي          
شود؛ نشان از آن دارد كه بر خالف آنچه كه عموم         
كارگردانان مي گويند كه مشكل سينماي ما در           
پرداختن به مسائلي چون روابط دختر و پسر،             

 .ازدواج، سياه نمايي جامعه حل مي شود، نيست
پـس  “              به رنگ ارغوان“            فيلم سينمايي 

 63روز اول اكرانش  2از رفع توقيفش، كه تنها در 
مـاه بـه        2ميليون تومان فروخته است اما بعد از 

فروشـي بـا     
رقم تقريبـي  

ميليون  600
ــان در     ــوم ت
پايان اكـران  

         فيلم .رسيد
خــــروس ”     

“             جنگي
به كارگردانـي  
مسعود اطيابي 
هم فـروشـي     

 550بالغ بـر    
ميليون تومان 
 .داشته اسـت   

فيلم سينمايي 
سوپر استار كه 
از ابتداي نوروز 
ــرده      روي پـ
سيـنـمـاهـاي     
سراسر كشـور  
قرار گـرفـتـه      
است تا پايان نوزدهمين روز از ارديبهشت مـاه در      

تومان فروش  600هزار و  102ميليون و 719تهران 
همچنـيـن   . گيشه ها را به خود اختصاص داده است

 793ميليون و  222سوپر استار در شهرستان ها نيز 
تومان و در مـجـمـوع در تـهـران و               100هزار و 

تـومـان    700هزار و  895ميليون و  941شهرستان 
 30ضمن آنكه اين فيـلـم در       .  فروش داشته است
سينما در شهرستان بصـورت   21سينما در تهران و 

. همزمان از ابتداي امسال به نمايش درآمـده اسـت    
كتاب “             و “              درباره الي“             فيلم هاي 

نيز حدود يك ميليارد تومان فـروش    “              قانون
، 2اين در حالي است كه فروش اخراجي هاي .داشت

هفته اكران به مرز  6ساخته مسعود ده نمكي پس از 
ميليارد تومان نزديك شد؛ اخراجي ها در تـهـران    8

ميليون تومان فروش داشته  300ميليارد و  3حدود 
 700ميليارد و   3در حاليكه شهرستان ها با فروش 

اخراجي ها . ميليون تومان از تهران پيشي گرفته اند
در حالي توانسته است به فروشي مـعـادل هشـت        
ميليارد تومان دست يابد كه فروش روزانه اين فيلم 

 250هـا،       ن   به طور متوسط در تهران و شهرسـتـا  
ميليون تومان است تا از اين نظر نيز ركوردي جديد 

 .برجاي گذاشته باشد

            ميليوني 400ميليارد و 7فاصله 

به رنگ “            با “             اخراجي ها“


