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 نظرات شما  منعكس مي شود؛ منتظر شما هستيم

 شكوفايي به بهانه ديگري : ازدواج
 استاد دانشگاه تهران -دكتر غفراني 

شويد يعني بخواهيد   ”  من”سن ازدواج شما وقتي است كه بخواهيد بي          
خصوصيات فردي خود را كنار بگذاريد چون زوج شده ايد در اكثر كتابها و          
سخنراني ها بحث ازدواج و زوجيت بحث ليلي و مجنون است در هيچ                 

دختر خانم با   .  كتابي و يا سخنراني از رفتار فرداي ازدواج حرفي زده نشده          
وضع آرايش كرده سر كار مي رود و از آن طرف پسر هم سر كار مي رود                   
هر دو در سركار با همكارانشان شوخي مي كنند و هنگاميكه به خانه                  

و با اين   .  اينكه ازدواج نيست  .  برمي گردند براي همديگر خستگي مي آورند    
بيت است  .  پايگاه هجرت و پرواز، بيت است      .  كار نمي توانند بيت بسازند     

در راديو شنيدم كه از طرف       .  كه بايد من را به خدا و رسول باز گرداند            
. پرسيدند قلب خانواده كجاست؟ طرف جواب مي دهد يخچال                    

استاندارانت را از آنانيكه داراي خانواده      “:  اميرالمومنين به مالك مي فرمايد    
. طلحه و زبير بيت نداشتند     .  يعني با خانمان باشند   ”  هستند انتخاب كن  

مي فرمايد تا وقتي عبداهللا بن زبير به دنيا         )  ع(زبيرفردي است كه امام علي    
چون همسرش او را رها كرد و توجهش به         .  نيامده بود زبير فرد خوبي بود     

كه بايد توجه كنيم اين است كه خداوند همه           اي  نكته  .  سمت بچه رفت  
زوج آفريدم؛ بنابراين   :  سوره عاريات  مي فرمايد       49مخلوقات را در آيه      

بازگشت من به آن باال يك انگيزه مي خواهد، يك همسر مي خواهد كه                
كمك كند من آن عشق را ورز بدهم، نه با عشقم بازي كنم؛ پس همسري               
مي خواهم براي عشق ورزي نه براي عشق بازي؛ اساس فرق ازدواج                   
اسالمي و غير اسالمي اين است كه در اولي زوج مي خواهند با هم به او                  
برسند و لذت ببرند و در دومي زن و شوهر مي خواهند به هم برسند تا                   
. فقط لذت ببرند اين مهمترين فرق ازدواج اسالمي و غيراسالمي است               

من گنج مخفي بودم و مي خواستم خودم را به ظهور            :  خداوند مي فرمايد  
مردم گنج هاي طال و نقره اند و           :  مي فرمايد )  ص(برسانم؛ پيامبر اكرم  

مثل اين چوب   .  ازدواج براي اين دو به صورت گنج به فوران در مي آيد              
كبريت كه نور هست گرما هست اما نمايان نيست اين يك بهانه مي                   

 .خواهد كه به بهانه اين شكوفا بشود
: براي همين اميرالمومنين فرمودند   !  كسي نگفته كه شما آدم امروز نباش       

 5از ميان   .  يعني پابه پاي زمان پيش برويد     ”  شما بايد فرزند زمان باشيد    “
اختيار براي  )  جماد، فرشته، گياه، حيوان و انسان     (گروه مخلوقات خداوند    

. گروه اولي يعني جماد تا حيوان هويت ثابتي دارند            4.انسان اجباري شد  
. پس در هر لحظه ما يا مخالف هستيم يا موافق            .  شخصيت ثابتي دارند  

راي .  راي ممتنع احمقانه ترين انتخاب است       .  نمي شود بي طرف بود      
ممتنع يعني موافقم يا مخالفم ولي جرات بيان آن را ندارم، نمي شود به                

شما را االن فرستادند اردو      .  خدا گفت نه بهشت را مي خواهيم نه جهنم          
طعام هم براي    ).  ارجعوا(قرار است بفهميم بايد برگرديم         ).  يعني دنيا (

وقتي ما از اعلي عليين     )  انعامكم(و هم براي حيوانات شما      )  لكم(شماست  
نحن اقرب من حبل    “به زمين آمديم بين خدا و ما فاصله نيفتاد چرا كه              

هرچه بزرگتر شويم بيشتر اين      .  اما بين ما و خدا فاصله افتاد        .   ”الوريد
فاصله را مي فهميم و احساس غربت مي كنيم و احساس مي كنيم ما                  
براي اينجا نيستيم و اين غربت گلي را بوجود مي آورد به نام گل عشق به                

 .خدا
براي بيشتر شدن عشق به خدا و تبديل شدن غربت به قربت چكار بايد                 

خداوند .  كرد؟ ما نياز داريم عشق خود را ورز بدهيم بوسيله ي فردي ديگر            
يعني ”  ومن كل شي ء خلقنا زوجين     “:  سوره ذاريات مي فرمايد   49در آيه   

فقط خداوند فرد و وحيد است و براي هر دختر و پسر تجرد محال است يا                
واذا النفوس  “:  در سوره تكوير داريم      .  بايد ازدواج كرد يا بايد زنا كرد           

نفوس بايد زوج باشد اين خيال بافي است كه يك دانشجو بگويد             .  ”زوجت
اين مضامين در   .  آن گزينه اي كه مي خواهم هنوز آفريده نشده است             

آن ”  خلصنا من النار يا رب    “جوشن كبير آمده و صد مرتبه كه مي گويي           
هاي دعا را   ”  نار“شما دانشجو ها همت كنيد همه ي         .  ”زنا“نار، مي شود    

ها ”  نار“و اين   ...  ”  كفر“، يكي مي شود     ”شرك“يك نار مي شود     .  درآوريد
كسي نمي تواند مجرد باشد     .را بر اساس هر كدام از مضامين دعا پيدا كنيد         

هر دختر و پسري نصف تخته اش كم است         .  چون ما همه را زوج آفريديم     
. عبادت براي مجرد نيست براي زوج است         .  و با ازدواج كامل مي شود       

كه اگر امامت عام     .  امامت عام و امامت خاص     :  امامت هم دو نوع است     
نفر نباشند    313اگر  .  نباشد امامت خاص وجود ندارد و به درد نمي خورد          

عموم شيعه اگر آماده اين واقعه نباشند        .  قيام امام زمان شكل نمي گيرد      
امام   11.  يعني امامت عام را نداشته باشند امامت خاصي شكل نمي گيرد           

. نتوانستند برنامه خود را به خوبي پياده كنند، چون امامت عام نبود                  
به سوي خدا فرار كنيد، يعني       :  سوره ذاريات مي فرمايد     50بالفاصله آيه   

 .فرار به سوي خدا با زوجيت امكان پذير است
اگر طرف شرايط ازدواج را داشت فقط زمان آن نرسيده بود، قرآن در اين               

يعني بايد عفت پيشه كند تا زمانش          ”  فليستعفف“:  شرايط مي فرمايد   
ولي اكثر پدر و مادرها رغبتي به زوجيت ندارند مثال مي گويند اگر              .  برسد

اكثرا افراد براي زدن     .  اين بچه نبود يك دقيقه تو را تحمل نمي كردم            
شركت توليدي ازدواج مي كنند براي همين تا ببينند بچه دار نمي شوند              

در :  قرآن مي فرمايد  .  در بهشت بچه راه نمي دهند     .  سريع طالق مي گيرند   
. آنجا زوج ها هستند؛ در روايات ما خود ازدواج مهم است نه بچه دار شدن              

 4ادامه در صفحـه 

 !خوش و بشي كه مايه دردسر شد •
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خردادماه امسال به عنوان دهه تبيين و بازخواني               14تا   4
 . نامگذاري شده است) ره(نامه امام خميني  وصيت

جاسبي در جلسه اي رسمي كه صورتجلسه آن موجود است، از             
اساتيد و دانشجويان و تشكلهاي اين دانشگاه مي خواهد كه از              

 .مهندس موسوي در نتخابات حمايت كنند
جمهور در اجالس معاهده منع          سخنان رئيس :  علي مطهري 

هاي اتمي در نيويورك منطقي، مستدل و                گسترش سالح  
 .عزتمندانه بود

مهدي چمران ــ رييس شوراي شهر تهران ــ خطاب به ابتكار،             
شما نگران نباشيد، خودتان حضور داريد، شايد خودتان را          :  گفت

 .به جاي مجسمه تان بدزدند
دار در خصوص حضور بن       رئيس جمهور در پاسخ به سوالي جهت      

 .بن الدن در واشنگتن است: الدن در ايران، گفت
جلسه سه شنبه شوراي شهر تهران به جدال لفظي ميان شهردار            
تهران و رييس سازمان نظام مهندسي كشور منجر ش اما اين               

 .جدال سرانجام به روبوسي منتهي شد
آفريني در سالگرد انتخابات        تالش مهدي كروبي براي غائله       

جمهوري با مخالفت شديد سيد محمد خاتمي روبرو شده           رياست
 .است

ام به    در نامه :  سعيد شريعتي عضو مستعفي حزب مشاركت گفت       
 .ايم و اين نقدها به ما وارد است رهبري نوشتم كه اشتباه كرده

يك سوم كودكاني آلماني متولد نامشروع هستند كه اين رقم در            
 .است% 50شرق اين كشور بيش از 

ان كه با خاتمي مصاحبه       ان  كريستين امانپور خبرنگار شبكه سي    
  پردازي عليه ايران،    سال فعاليت و دروغ     27جنجالي كرد، پس از     

 .از اين شبكه رفت
به آن   . . .”:قلعه نويي خطاب به هادي عقيلي بازيكن سپاهان           

 !”كني تيم ملي كه تو در آن بازي مي
فعال روزه سكوت گرفتم و     :  حجت االسالم مصباحي مقدم گفت     

 .قصد مصاحبه كردن ندارم و دو هفته ديگه روزه ام را مي شكنم
دانشگاهيان ايران در تجمع خود در مقابل دفتر سازمان ملل در             

 .اي را عليه شيرين عبادي امضاء كردند تهران، شكوائيه
فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه از انهدام كامل يك تيم                  
تروريستي وابسته به گروهك تروريستي پژاك در منطقه عملياتي         

 .داالهو خبر داده است
بنياد حفظ و نشر آثار آيت اهللا دكتر بهشتي از داشتن غرفه در                

 .نمايشگاه كتاب امسال محروم شد
: مادر ندا آقا سلطان راز فيلم ساختگي قتل ندا را برمال ساخت              

 .گلوله به سمت راست سينه ندا خورده بود
حجاب ايرانيان خارج   :”ايلنا“سايت نزديك به هاشمي رفسنجاني       

 .از كشور به ما ربطي ندارد
خواه آمريكايي در حين برگزاري جلسه سنا         يك سناتور جمهوري  

هاي خبرنگاران    در حال تماشاي تصاوير مستهجن توسط دوربين       
 .به دام افتاد 

” المنذبون“كه در ترجمه عربي به       ”  2ها  اخراجي“فيلم سينمايي   
 .تغيير يافته با استقبال گسترده شيعيان عراق مواجه شده است

بر خالف روال معمول ساير علمايي كه فوت كرده اند، فعاليت هاي بيت             
مرحوم آقاي منتظري نسبت به دوره حيات وي افزايش يافته              

 .است
مرتضي آقا تهراني با ارائه تذكري به هيأت رئيسه مجلس، خواستار                 

 .برطرف شدن برخي بي نظمي ها از سوي نمايندگان شد
از مردم خواسته است تنها هزينه يك وعده            “  جرس  “سايت  

غذاي خود در هفته را براي تغذيه آشوبگران سايبري اختصاص دهند؛             
 .ميرد وگرنه اين سايت مي

در ادامه تحركات انجمن دانشگاه آزاد شهركرد، اعضاي اين               
تشكل در اقدامي عجيب و با ادعاي اعتصاب غذا، با حضور در مقابل                 
ساختمان قديم اين دانشگاه، اقدام به خوردن نان و پنير و سبزي            

 .كردند
ورود سپاه به اقتصاد خواست هاشمي براي         :نماينده ولي فقيه در سپاه     

 .كمك به دولتها بود
تعدادي از نزديكان به محافل وهابي در دانشگاه غيرانتفاعي خزر           

اقدام به نشر    )  س(محمود آباد در ايام عزاي حضرت فاطمه            
 .موهونات كرده اند

خواب را بر چشمان مفسدان اقتصادي و           :رئيس قوه قضاييه      
 .متجاوزان به حقوق مردم حرام خواهيم كرد

جمعي از افاغنه مستقر در شهر قم اقدام به راه اندازي هيئتي با               
 .تفكرات التقاطي كرده اند

اراذل و اوباش يك هفته مهلت        :  فرمانده انتظامي تهران بزرگ     
 .دارند تا توبه كنند 

نفر از نمايندگان مجلس طي نامه اي از مواضع مقتدرانه              197
 .رئيس جمهور در سازمان ملل تشكر كردند 

آمريكا اعالم كرده كه زرادخانه هسته اي اين كشور تا ماه                   
كالهك اتمي    5113سپتامبر سال ميالدي گذشته شامل حداقل       

 .بوده است
مهاجراني گفت  :حسين مظفر وزير آموزش پرورش دولت خاتمي       

 !برو شكايت كن
ميليارد   2800معاون فني شركت ايرانسل ، از كسب درآمد              

توماني شركت مخابرات ايران از محل اتصال متقابل                     
 .با شبكه ايرانسل خبر داد) اينتركانكشن(

 احمدي نژاد و مخالفت با سياست هاي كنترل جمعيت : پرده اول

دكتر احمدي نژاد يك سال پس از پيروزي در انـتـخـابـات ريـاسـت             
، براي اولين بار بحث مخالفت با سيـاسـت هـاي       1384جمهوريِ سال 

دو “ كنترلي جمعيت را پيش كشيد و صراحتا مخالفت خود را با شعـار    
 .اعالم كرد” بچه كافي است

كه تا حد بسيار زيادي در دولـت    –مخالفت احمدي نژاد با شعار مذكور 
فصل جديدي از ايده هاي متفاوت   -هاشمي رفسنجاني نهادينه شده بود

آقاي رئيس جمهور را در افكار عمومي گشود؛ فصلـي كـه بـه دلـيـل            
تبليغات بسيار پر حجم دولت هاي سازندگي و اصالحات براي احـمـدي   

 !نژاد جوان خيلي كم هزينه نبود
سخنان رئيس جمهور با سرعت تمام در رسانه ها منتشر شد و روزنـامـه   
ها، سايت هاي خبري و خبرگزاري ها كه خوراك مناسبي پيـدا كـرده     

 .بودند، با آب و تاب هرچه بيشتر به اين موضوع و حواشي آن پرداختند
اما موضوع كنترل جمعيت شايد به دليل ديگر مسائـل مـهـم آن روز          

خيلي زود به فراموشي سپرده شد و     -همچون انرژي هسته اي  -كشور 
رئيس دولت نهم هم به خيال برخي ها از اين بحث عبور كرد و آن را       

 .مسكوت گذاشت
سال پس از اظهارات انتقادي آقاي احمدي نژاد در خصـوص       4درست 

كنترل جمعيت كشور، بار ديگر رئيس جمهور بحث فوق را پيش كشيـد  
همايش ملي معرفـي  بار سخنراني با فاصله كوتاه در تلويزيون و  2و طي 

: كارگران و گروه هاي كار نمونه كشور با تعابيري نزديك به هم گـفـت    
بچه مي آورد ناراحت مـي شـونـد و         3برخي ها به محض اينكه كسي 

 2خيال مي كنند كه آنها روزي دهنده خلق خدا هستند و مي گوينـد    
بچه كافيست اما به چه حقي اين قانون را مي گذارند؟ اين پيام الـهـي     

از ترس فقر بچه هاي خود را نكشيد ما به آنهـا و    “  است كه مي فرمايد 
 ” شما روزي مي دهيم

اظهارات رئيس جمهور البته با گاليه از علما هم همراه بود كه چرا علمـا  
 در مقابل اين شعار و سياست سكوت كرده اند؟

اقدامات رئيس دولت دهم براي مقابله با سياست هاي كنترلي جمعيـت  
تـومـان بـه            1000000اما تنها به حرف محدود نشد و اعطاي مبلغ 

 . به بعد در دستور كار دولت و وزارت رفاه قرار گرفت 89مواليد سال 

 !جنگ ِجمعيتي، توهم يا واقعيت: پرده دوم

مشاور امنيت ملـي ريـيـس      (  طي دهه هفتاد و در زمان هنري كسينجر
، پروژه مطالعاتي بسيار مهمي به سفارش شورايعالي ) جمهور وقت امريكا

هاپكينز درباره تـأثـيـر رونـد رشـد             امنيت ملي و توسط دانشگاه جان
 NSSMاين پروژه كه .  جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريكا انجام شد

نام گرفت، روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخالف امـنـيـت     200
ملي آمريكا دانسته و با تشريح استراتژي آمريكا در مـورد جـمـعـيـت          

المللي و  جهاني، سياستها، راهكارها، چگونگي همكاري سازمان هاي بين

روش ترغيب و اقناع رهبران كشورهاي مورد نظر براي كاهش روند رشد 
 .كند جمعيت را تبيين مي

بر اساس اين پروژه، جمعيت كشورهاي در حال توسعه و با منابع غـنـي   
در صورتي كه با همان ضريب رشد، افزايش يابد، موجبِ به شـدت بـاال     

ها و انتظارات عمومي در ميان مردم از جـملـه آمـوزش،         رفتن خواست
اين وضعيت در كشـورهـاي داراي       .  شود اشتغال، بهداشت و مسكن مي

منابع غني تا اندازه زيادي منافع كشورهاي صنعتي همچون آمريـكـا و     
بهره آنها از اين منابع و سرمايه گذاري در كشورهاي فوق را بـه خـطـر      

از سوي ديگر فشار ايجاد شده براي تأمين نيازهاي ايـن  . خواهند انداخت
ها و حـاكـمـان ايـن            شود كه دولت جمعيت باال، در آينده موجب مي

كشورها به دنبال افزايش قيمت نفت جهت تأمين نيازها و انـتـظـارات        
رفاهي و معيشتي مردم خود باشند و مسلما افزايش قيمت نفت تـأثـيـر    

 .بسيار منفي بر روي اقتصاد آمريكا خواهد داشت

و ابعاد رواني آن، نـبـايـد اهـمـيـت              جنگ جمعيتيدر بحث درباره 

NSSM200 اي  را دست كم گرفت، چرا كه اين برنامه موثرترين برنامه
هنـوز  .  زدايي جهاني مسلط بوده است است كه براي دو دهه، بر جمعيت

هاي روانشناختي و سياسي برنامه، كلـيـه بـخـشـهـاي جـوامـع              جنبه

هـاي گـروهـي و           سرتاسرجهان، به ويژه بخشهاي حكومتـي، رسـانـه     
گرچه فعاليتهاي كنترل جمعـيـت   .  دهد آكادميك، را تحت تاثير قرار مي

ناپذيري با آژانس هاي سازمان ملل پيونـد   دولت آمريكا به شكل انفكاك
خورده است، اما تأثير آن بر فرهنگ جهاني و تغييرات اجتماعي بسـيـار   

 . باشد فراتر از فعاليتهاي سازمان ملل مي

 ؟ايران بازنده  يا برنده جنگ جمعيتي: پرده سوم

با كاهـش اسـاسـي و         20ايران بعد از دهه  مراحل انتقال جمعيتي در 
، ايران بـا     1330-1360مستمر مرگ و مير آغاز شد اما در دوره زماني 

به طوري كه معدل رشد سـاالنـه     .  رشد پرشتاب جمعيت مواجه گرديد
درصد ارتقاء يافت و ايـن       3جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود 

سال يكبار دو برابر و در  20رشد ساالنه سبب شد كه جمعيت ايران هر 
به طوريكه جمعيـت ايـران از       . طول يك قرن بيش از شانزده برابر شود

 50به رقمـي در حـدود          1335ميليون نفر در سال 19رقمي كمتر از 
افزايش نرخ رشد اقـتـصـادي      .  افزايش يافت 1365ميليون نفر در سال 

كشور، ارتقاء كيفيت و اميد به زندگي ايرانيان و نيز گسترش بهـداشـت   
به ويـژه مـرگ ومـيـر           -مرگ ومير   عمومي و به تبع آن كاهش ميزان

نقش اصلي و تعيين كننده اي در پرشتاب شدن رشد    -نوزادان و اطفال
اين تحوالت سبب شدند كه ميزان رشد طبيعي .  جمعيت ايران ايفا نمود

 2/3 تـا رقـم        1365تا  1355ساالنه جمعيت ايران در فاصله سالهاي 
 .درصد افزايش يابد

اين موضوع باعث شد كه دولت وقت، بر اساس تـوصـيـه هـاي شـبـه           
كارشناسي سازمان برنامه و بودجه وقت، بـه جـاي آنـكـه افـزايـش               
ظرفيتهاي دروني اقتصادي كشور را براي جذب جمعيت رو به رشـد در    
دستور كار خود قرار دهد، سياست هايي را در جهت تعديل ميزان رشـد  

هاي تنظيم خانواده و كـاهـش    جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه
ايـن     1367سطح زاد و ولد و باروري اتخاذ نمود به طوري كه از سـال    

سياست ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعـي بـعـد از        
و دولتهاي آقايان هاشمي رفسـنـجـانـي و           انقالب اسالمي قرار گرفت

به صورت پياپي ، كاهش سطح زاد و ولد و باروري ايرانيـان     خاتمي هم
 .را به طور جدي دنبال كردند

در دولت هاي مـوسـوي،     ”  سترون سازي ايرانيان“ بدين ترتيب عملكرد 
را ”  بـاروري “ ، سطح  84تا  65هاشمي رفسنجاني و خاتمي طي سالهاي 

المللي كم سابقه و شـايـد    در ايران با سرعتي استثنائي كه در سطح بين
بطوريكه شاخص هاي باروري و به تبع آن   .  سابقه بود كاهش داد هم بي

به كمتر از نصـف       1365ميزان رشد ساالنه جمعيت در مقايسه با سال 
نوزاد زنده براي هر زن در سـال       5/6ميزان باروري كل از .  تقليل يافت

نوزاد زنده و به تبع آن ميزان رشد طبيعي سـاالنـه    3به كمتر از  1365
درصـد در حـال        5/1به كمتر از  1365درصد در سال  2/3جمعيت از 

 . حاضر تنزل يافته است

 !خوش و بشي كه مايه دردسر شد

مجلس تسليت و ترحـيـم    در

،الريـجـانـي     پدر وزير ارشـاد 
رئيس مجلس و رحـيـمـي        
معاون اول رئيس جمهور در   
اقدامي عجيب به خـوش و      
بش و روبوسي بـا كـروبـي        

ماجرا از اين قـرار    .پرداختند
ــه              ــان ــي ــه در م ــود ك ب

مهدي كـروبـي وارد        جلسه
مجلس عزاي پدر حسـيـنـي    
شــد و بــا الريــجــانــي و          

امـا   .شـد  رو در رو     رحيمـي 
حال و احوال پـرسـي گـرم      
الريجاني و اظهار اردات داغ   
رحيمي با كـروبـي بـاعـث         
باالرفتن صداي پچ پچ حضار 
و اظهار تعجب از اين برخورد 

 .شد
از ســوي ديــگــر بســيــج        

صادق دانشجويي دانشگاه امام
. اي به نحوه الريجاني و رحيمي با كروبي اعتراض كرد با صدور بيانيه)  ع( 

خطاب مـا بـه رئـيـس           ” : دانشجويان در قسمتي از اين بيانيه آورده اند
مجلس شوراي اسالمي، معاون اول رئيس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و همه مسئوليني است كه ضمن استقبال از چنين عـنـصـري،      

اند، دستي كه هنوز بر طبل وجود خفـقـان    دست وي را به گرمي فشرده
جناب آقايان الريجاني، رحيمي، حسينـي    كوبد، در جمهوري اسالمي مي

داران نظام، آيا حوادث يك سـال گـذشـتـه را فـرامـوش              و ديگر وجه
 ” ايد؟ كرده

 ژاد برنده دوئل نيويورك احمدي ن
باعث غافلگـيـري    NPT نژاد در كنفرانس بازنگري پيشنهادهاي احمدي

در حالي آمريكا خود را آماده مي .  آمريكا و متحدان غربي اين كشور شد
كرد، به عنوان متكلم وحده هر آنچه را كه مي پسندد، بر زبان آورد تـا    
ديگران بنويسند، ناگهان خود را در وضعيتي يافت كه يا بايد مانند سال 

قيد اصالحات مورد نيازش در پيمان منع گسترش را بزند و يـا       2005
هاي بين المللي از اهرم قدرت  ها و عهدنامه مانند بسياري ديگر از پيمان

اما هيالري كلينتون در حالي از   .و استفاده مستقيم از زور استفاده كند
ابهام بر فراز برنامه هسته اي ايران سخن گفت كه كشورش نمي تـوانـد   

عمل نشده و آمريكا بيشتر در  6به اين سوال پاسخ دهد كه چرا به ماده 

اگرچه امروزه كمترين ترديدي .  رژيم منع گسترش هدف قرار داده است
باقي نمانده است كه آمريكا از اين رژيم ها به عنوان ابـزارهـايـي بـراي       

در چنين فضايي، مـحـمـود      .بسط سلطه و تعميق آن استفاده مي كند
نژاد با طرح پيشنهادهاي يازده گانه ابتكار عمـل را بـه دسـت           احمدي

توجه بـه    .  گرفت و به اعتراف رسانه هاي غربي برنده دوئل با امريكا بود
 11پيشنهاد   .  اين پيشنهادها جامع بودن آنها را به خوبي نشان مي دهد

جمهور ايران كه با تاكيد بر خلع سالح آماده شـده، بـه        ماده اي رئيس
 .ابزاري براي راستي آزمايي آمريكايي ها تبديل شده است

 

 جابه جايي متهم و شاكي
حسين شريعتمداري كه بـطـور     

روز يكبار به اتهام  6ميانگين هر 
دفاع از آرمان هاي انقـالب بـه     
دادگاه فراخوانده مي شود ايـن    
بار در آخرين جلسه دادگاه خود 

 3به دفاعيات خـود در مـورد         
شاكي ديگر باقي مانده يـعـنـي    
سيدمرتضي هاشمي، محمدرضـا  
. رحيمي و اعـلـمـي پـرداخـت       

دستگاه قضايي كه ايـن روزهـا     
مورد آماج شديد انتـقـادهـا در      
عدم برخورد قاطعانه به بـرخـي     

بار تمركز خود را بر روي آرمـانـخـواهـي      پرونده ها قرار گرفته است؛ اين
يكي از قلم بدستان انقالبي برده و به جاي رسيدگي بـه اولـويـتـهـاي          
اساسي و اصلي اين دستگاه، وقت خود را صرف ادعاهاي واهـي وطـن       

 .فروشان و خائنان به مردم و انقالب مي كند
اين در حاليست كه در حوادث پس از انتخابات و در نقطه اوج اين فتنـه  
گريهاي دشمنان اسالم و انقالب در روز عاشورا، تخلفات فراواني توسـط  
عده اي از كساني كه خود را تافته جدا بافته مي دانند روي داده اسـت    

 .ولي دستگاه قضايي كشور هنوز به اين تخلفت رسيدگي نكرده است
نكته قابل توجه اين است كه شاكيان شريعتمداري مانند شيرين عبادي 
خود جزو كساني هستند كه طبق نظر بسياري از فعاالن و دانشجـويـان   

 . بايد با احضار در دادگاه به مردم پاسخگو باشند
اراذل و اوباش چه “ شكايت شيرين عبادي از كيهان به علت درج مقاالت 

مستندات جانبازي شيرين عبادي براي محمـدرضـا   “ و ”  كساني هستند؟
 .و چند افشاگري ديگر كيهان عليه وي مي باشد”  پهلوي

متهم به جـاي    “ در همين راستا برخي حضور مدير مسيول كيهان را به 
 .تعبير كردند” !شاكي؟

 قوه 3حمله دانشجويان به حلقه مفاسد در 
الياس نادران نماينده  

تهران در مـجـلـس        
شوراي اسـالمـي بـا        
حضور در دانشـگـاه       
شاهد به مـنـاسـبـت       
صدور فرمـان هشـت     
ماده اي رهبر انقـالب  
به بـررسـي بـرخـي         

ه   ” : وي در خصوص مفاسد اقتصـادي گـفـت     .  مفاسد اقتصادي پرداخت
نظرم اين مفاسد رحيمي از مجيز گويي در زمان هاشمـي شـروع شـد        
زماني كه وي استاندار كردستان بود و تراكتورها را طـوري چـيـد كـه         

از باال خوانده شود اگر كسي توي دهان اين تملق ها “  درود بر هاشمي “ 
وي در خصوص عدم همـكـاري   ”  .مي زد ديگر مصائب امروز را نداشتيم

رحيمـي در شـوراي اطـالع          ”  : دولت در خصوص پرونده رحيمي گفت
مداركي پـيـدا      :رساني با حضور احمدي نژاد به رئيس جمهور گفته بود

كرده ايم كه نادران در تصادف دستش را از دست داده و جانباز نيـسـت   
از ”  .اين را بگذاريد در وقتش افشا كـنـيـد     :  كه وي در پاسخ گفته است

سوي ديگر جنبش عدالتخواه دانشجويي عدم برخورد بـا مـفـسـديـن          
عدم افشاي نام مفسدين اقتصادي از سوي دستـگـاه هـاي       اقتصادي و 

مسئول كه صراحتا خالف قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي است را   
انـجـمـن اسـالمـي        . عامل  جسارت مفسدين اقتصادي دانسـتـه اسـت     

 3دانشجويان شيراز نيز در بيانيه اي كم توجهي مسئولين و نمايندگان   
قودر خصوص برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را مـورد    

 .نقد قرار داده است
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ارديبهشت سال گذشته نوشته شده است،دستوري را مبني بر حمايت و همكاري اساتيد و  9مديريت دانشگاه آزاد در جلسه اي كه صورت جلسه ان در تاريخ 
در اين جلسـه بـرنـامـه         . دانشجويان و تشكلهاي اين دانشگاه با ستاد مهندس موسوي در تمام طول ايام انتخابات به دانشگاه هاي آزاد كشور ابالغ كرده است

 .از ميرحسين موسوي در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كه فائزه و فاطمه هاشمي در آن حضور دارند دعوت بعمل آيد ريزي مي شود كه



اعالم رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از اعالم نتايج اولـيـه     
ارديبهشت ماه نتـايـج    31در  1389كنكور كارشناسي ارشد سال 

از طريق سايت سازمان سنـجـش    نهايي آزمون در هفته اول شهريور ماه
 .خواهد شد منتشرorg.sanjesh.www آموزش كشور به نشاني 

اعترض دباره داوطلبان آزمون دستياري دوره سي و هفتم نسبـت  
به رتبه ها و نتايج اوليه اين آزمون با حضور در مجـلـس شـوراي      
اسالمي و نوشتن نامه اي خطاب به رئيس كـمـيـسـيـون آمـوزش و             

 .تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
مواجهه ي شهروندان ايراني كه براي دوره هاي چهار ماهـه زبـان     
انگليسي دانشگاه پونا از دو ماه گذشته وارد هند شـده انـد، بـا          
تمديد نشدن ويزاي سه ماهه اي كه سفارت هند براي آنها صادر كـرده    

 .است 
انتخاب يك نماينده مجلس براي پيگيـري اعـتـراضـات آزمـون          

 .دستياري
به منظور توسعه كرسـي هـاي     ”  عبور آزاد“ راه اندازي كانون هاي 

آزاد انديشي با موضوعات اجتماعي در سطح دانشگاههاي عـلـوم     
 .پزشكي

اعالم معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري  
دكتر خواجه سروي د مورد برگزاري جشنواره عفاف و حجاب بـه    
صورت سيار به عنوان يكي از برنامه هاي اين وزارتخـانـه در راسـتـاي         

 .توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها 
دكترمحمد اسماعيل همداني گلشن، رئيس دانشگـاه صـنـعـتـي        
اصفهان از افزايش ظرفيت بومي پذيري در دانشـگـاه صـنـعـتـي         

 . اصفهان در تمامي رشته ها خبر داد
برگزاري انتخابات انجمن اسالمي دانشجويان مستـقـل دانشـگـاه       
شريف و انتخاب علي زارعي به عنوان دبير انجـمـن، مـهـدخـت        
ارشدي دبير فرهنگي، حميد سيني ساز دبير سياسي، فائزه سلـيـمـانـي     
دبير روابط عمومي، حامد ابراهيمي دبير مالي و تداركات، زيبا مدبر دبير 

آموزشي، محمد قائم خاني به عنوان مسئول دبـيـر پـذيـرش،         –علمي 
حسين حسيني مقدم به عنوان قائم مقام سياسي و اميرحسين فتـاحـي   

 .به عنوان قائم مقام واحد تبليغات
علي زيني وند، مسئول امور رفاهي معاونت دانشجويي و فرهنگـي  
وزارت بهداشت از الزام دانشگاهها براي جذب مسئوالن خوابگاههـا  

درصـد     50در حال حـاضـر       :  با تحصيالت دانشگاهي خبر داد و گفت
 .خوابگاههاي از سوي كاركنان داراي تحصيالت دانشگاهي اداره مي شود

انتشار جديدترين فهرست مؤسسات فعال در زمينه اعزام دانشجـو  
به خارج از كشور كه مجوز اداره كل بورس و اعزام دانشـجـو بـه        
خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را دارا هستند و از سوي 

افراد عالقه مند مي توانند .  اين وزارتخانه مجاز و معتبر شمرده مي شوند
براي آشنايي با يـن مـؤسـسـات بـه سـايـت وزارت عـلـوم                      

www.msrt.ir مراجعه فرمايند . 
راه اندازي سامانه ثبت نام نمايشگاه كتاب براي اعضـاي هـيـئـت       

 .علمي دانشگاهها
تصويب طرح دوفوريتي پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و 

 . رأي 191حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي با 
آغاز روند توسعه علمي كشور با رشد متوسط تعداد مقاالت علمـي  

درصد و افزايش ضريب تاثيـر پـذيـري از ايـن            33در كشور به 
 .درصد 41مقاالت تا 

اعتراض دانشجويان تربيت مدرس به حذف يارانه غـذا، كـه بـا          
توضيح معاون داشجويي اين دانشگاه مبني بر اينكه يارانه غـذاي    
دانشجويان حذف نشده است و طرح دانشگاه تربيت مدرس تنها با هدف 

 .ايجاد رفاه بيشتر براي دانشجويان صورت گرفته است، مواجه شد
 .حضور پاسخگويان حوزوي در نمايشگاه بين المللي كتاب

 
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههـا، حـجـت      
االسالم محمد محمديان از ضرورت بازنگري  سيـسـتـم آمـوزش       
عالي كشور در نحوه گزينش اساتيد از اين لحاظ كه هر كس نمي توانـد  

 .بر كرسي استادي بنشيند خبرداد
برگزاري انتخابات اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه سمنان در بـيـن   

كانديدا با يكديگـر رقـابـت       112دانشكده، كه در اين انتخابات  8
مجموع كل آرايي كه دانشجويان به انجمن اسالمي دانشجويان و .  كردند

هزار و نهصد و هشتاد راي بود كه به اين تـرتـيـب     2به كانديداها دادند 
اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه سمنان به عنوان بـزرگـتـريـن تشـكـل         

  .دانشجويي اين استان انتخاب شدند
اعالم محمد علي محققي، معاون آموزشي وزارت بـهـداشـت، در      
مورد استفاده از منابع درسي جديد داخلي به عنوان رويكرد آتـي    

 .دانشگاه هاي علوم پزشكي 
خودكشي دانشجوي صنعتي شريـف در خـوابـگـاه بـه عـلـت                

 .سرخوردگي تحصيلي
معاون دانشجويي وزارت علوم از حركات مبتكرانه در خصوص             

 .پيشرفت ورزش دانشگاه هاي كشور از اول مهر خبرداد
فراهم شدن امكان ثبت و پرداخت وام شهريه در نيمسال دوم               

، با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي          1388-89سال تحصيلي   
 .مديريت اموردانشجويي دانشگاه

دكتر خواجه سروي، معاون فرهنگي وزارت علوم از آماده شدن             
دستور العملي براي ساماندهي كرسي هاي آزاد انديشي خبر داد            
كه از اول خرداد به حوزه معاونت دانشجويي ابالغ مي شود تا بر اساس               

  .آن، كرسي ها راه اندازي شود
 

جمهور در سخناني بـر   چندي پيش رئيس
بحث وقوع زلزله حتمي در تهران تـاكـيـد    
كرد، و اذهان مردم، به ويژه تهراني ها را،   
. به وقوع حوادث پس از آن معطوف نـمـود  

اين امر باعث شد تا دامنه ايـن حـرف و       
 عهاي تهران و به تـبـ     ها تا دانشگاه حديث

آن ساير دانشگاه هاي كشور نيز كشـيـده     
شود و بحث بومي گزيني دانشجويان در دستور كار شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و مسئولين وزارتين علوم و بهداشت به عنوان متولي ايـن امـر     

 .قرار گيرد
در همين راستا مسئوالن وزارت علوم رويكرد خود را بر ارائه تسهـيـالت   
جديد نقل و انتقال دانشجويان و بازگشت آنان به محل سكونـتـشـان و      

تر مبني بر انتقال دانشـجـويـان تـهـرانـي بـه             همچنين تسهيالت ويژه
 .شهرستان قرار دادند

طرح نقل و انتقال پذيرفته شدگان كنكور از يك دانشگاه بـه دانشـگـاه      
هاي اجرايـي در اخـتـيـار          ديگر كه طي روزهاي آتي در قالب بخشنامه

ها و سازمان سنجش قرار مي گيرد، به منظور افزايـش   مسئولين دانشگاه
تسهيالت دانشجويي براي كمك به تحصيل آنـان در شـهـر مـحـل              

 . سكونتشان برنامه ريزي شده است
عمده مشكالت دانشجويان كه محل اسكان و    با اجرايي شدن اين طرح

بويژه خوابگاه آنان است، مرتفع خواهد شد و همچنين اين طرح شـامـل   
دانشجويان در حال تحصيل كه در ترم هاي باالتر به سر مـي بـرنـد و        

 .نيز خواهد شد 89گان كنكور سال  حتي پذيرفته شده
هـاي     اين طرح همچنين تسهيالتي را براي دانشجوياني كه در دانشگـاه 

اي كه اگـر     تهران در حال تحصيل هستند، در نظر گرفته است، به گونه
رشته در حال تحصيل دانشجو در دانشگاه شهر وي مـوجـود نـبـاشـد،        
مسئوالن وزارت علوم شرايط تغيير رشته را براي دانشجو فـراهـم مـي        

البته اين تسهيالت تنها براي دانشجوياني است كه بخواهند بـه     كنند و
 .به شهرستان متبوع مهاجرت كنند همراه خانواده خود

اي نزديك، ديگر متقاضيان انتقال بـه   با اجرايي شدن اين طرح در آينده
درصد نمره آخرين فرد قبول شده در آن    85بايست  هاي كالن مي شهر

 .نمره قبولي را كسب كند درصد 75ها  محل و براي شهرستان –رشته 
ها و نيز اهمـيـت صـد       اما در اين ميان ذكر نكاتي چند پيرامون دغدغه

چندان اين طرح، قابل ذكر است كه تنها به دو نكته اساسي و مـهـم از     
نخست اينكه، خانواده هايي كه فرزندان آنـان  :  كنيم اين مجمل اكتفا مي

هايي غير از شهر محل سكونتشان تحصيل مي كنند، در عين  در دانشگاه
حال كه مشكالتي را براي شخص دانشجو بوجود آورده است، در مرحلـه  

زيـرا  .  گير كـرده اسـت     اي گريبان باالتر خانواده ها را با مشكالت عديده

وقتي دانشجوياني كه براي تحصيل از شهري به شهر ديگر مـي رونـد،       
نمي توانند خود را با فرهنگ و شرايط خاص آن شهر تطبيق دهـنـد و     

 . گرفتار بسياري معضالت فكري و عقيدتي مي شوند

از سويي نيز طيف جوان دانشـجـو     
بواسطه قرار گرفتن در محيط هاي 

) بويژه دوران دانشجـويـي  ( سال  هم
تحت تاثير فشارهاي اطرافـيـان و     
وسوسه هاي محيطي قرار مي گيرد 
و بي هيچ مقاومتي خود را همرنگ 

از همين رو دوري   . سازد محيط مي
هـاي     از خانواده و ارزشهاي خانوادگي و از همه مهمتر سست بودن پايه

اعتقادي، باعث بوجود آمدن يك بحران هويتي در جوان دانشـجـو، در       
ظهور و بروز جريانات برنامه ريـزي    .  شود هاي ابتداي تحصيل او مي سال

هاي هرمي كه تـنـهـا       شده، نظير فرقه ضاله بهائيت و همچنين شركت
هدف آنها دور كردن دانشجويان از هدف اصلي آنها اسـت، مشـكـالت        
عقيدقي و اقتصادي را براي آنها بوجود آورده است و تغـيـيـر در نـوع         

هاي رفتاري در جوان دانشجـو   پوشش و آرايش، بوجود آمدن پارادوكس
) بويژه مسيـحـيـت   ( و حتي طبق آمارهاي موجود گرايش به ساير اديان 

 .منبعث از همين عامل مخرب است
تاكيد دوم، كه ضرورت آن نيز همچون تاكيد اول داراي اهميت فـراوان    
است، بومي گزيني اگر در شرايطي باشد كه از عيوب آن كاستـه و بـه       

آلي است و مي تـوانـد بسـيـاري از          محاسن آن افزوده شود، طرح ايده
مشكالت دانشجويان بويژه دانشجويان دختر در امور خوابگاه و رفـت و      

را تسهيل بخشد، اما اين در صورتي است كه همه دانشگاه هـاي  ...  آمد و
اما آنچه از اين طـرح    .  كشور از يك سطح علمي مطلوب برخوردار باشد

اي مسئوالن در يـك     مي توان دريافت اينكه با اجرايي شدن آن به گونه
گيرد و از اين پس مجاب خواهند شد كه با يك  عمل انجام شده قرار مي

نگرش سيستمي و همه جانبه به دانشگاه هاي كشور نـگـاه كـنـنـد و          
همچنين اين طرح زمينه ساز آن خواهد شد تا كالن شهرها از انحصار و 
مركزيت علمي در كشور خارج شوند و زمينـه بـراي ظـهـور و بـروز              

 .دانشجويان نخبه در ساير دانشگاه ها نيز بوجود آمد
اجرايي شدن اين طرح البته با رعايت همه جوانب و امـا و اگـرهـاي            

ها كه دوري از    موجود در آن مي تواند بخش مهمي از مشكالت خانواده
فرزند و عدم كنترل صحيح بر روي آنان باشد را تا حدي برطرف سازد و 
در عين حال نيز بخشي از مشكالت جامعه امروز كه متاسفانـه طـيـف      

 .جوان دانشجو با آن دست به گريبان است را مرتفع سازد

 تسهيل بازگشت دانشجويان 
 به محل زندگي براي ادامه تحصيل از تهران

سال جديد ميالدي، يعني   رسد در دنياي علم، به نظر مي
بر اسـاس گـزارشـي كـه         .  ، سال ايران باشد2010 سال 

 11 نيوساينتيست منتشر كرده، رشد علم در كشور ايران، 
تـر از       يعني سريع  تر از ميانگين جهاني است، برابر سريع

بررسي ليست مقاالت عـلـمـي    .  هر كشور ديگري در دنيا
آي نشـان  . اس. هاي مقاالت آي منتشر شده در پايگاه داده

دهد كه رشد كشورهاي خاورميانه خصوصا تركـيـه و      مي
 .تر از ميانگين رشد جهاني است ايران چهار برابر سريع

تعداد مقاالت علمي جهان به طور پـيـوسـتـه در حـال          
/ 1980مقـالـه در سـال           ۴۵٠٠٠٠افزايش است و از 

 1388/  2009مقـالـه در سـال           1500000به  1358
در سال گذشته آسيا در مجموع توانست بـا   .رسيده است

در   .تعداد مقاالت بيشتر، از آمريكاي جنوبي پيشي بگيرد
حالي كه صعود علمي آسيا در مقابل سير نزولي آمريكا قرار گرفته است، 

مـرزي   هاي علمي ميان گذاري در همكاري اروپا به شدت در حال سرمايه
است و بدين ترتيب توانسته جايگاه خود را حفظ نمايد و يـك سـوم         

اين يعني بيشترين سهمي   مقاالت دنياي علم را به خود اختصاص دهد،
ايـن در حـالـي        .  كه يك منطقه در دنياي علم از آن خود ساخته است

درصـد     28درصد و سهم آمريكاي شـمـالـي         29است كه سهم آسيا 
در اين بين ايران به عنوان يك كشور تأثير گذار و استراتژيـك در    .است

سطح آسيا و خاورميانه، در اين رشد چشم گير در يك دهـه گـذشـتـه       
و    2007و      2006هـاي       توليد علم ايران در سال.  نقش بسزايي دارد

 569هـزار و         13و  158هزار و  ٩، 830هزار و  به ترتيب شش 2008

دهد هـر   مدرك است به طوري كه اين آمارها نشان مي
سال در اثر تغيير نگرش مسئوالن آموزش عالي كشـور  
و پژوهشگران به نحو چشمگيري بر شمار توليدات علم 
ايران افزوده شده و ايران را در سطح منطقه در مـقـام   

 .دوم قرار داده است
با توجه به روند كنوني افزايش مستـنـدات عـلـمـي        “ 

 2009توان اميدوار بود كه تا پايان سال مـيـالدي      مي
هزار مدرك و در حالـت   18توليد علم ايران به بيش از 

هزار افزايش  20هزار تا  18تر به رقمي بين  خوشبينانه
وجـود دارد،       2009طبق آماري كه براي سال ”  .يابد

نـمـايـه     ISI هزار مقاله را تاكنون در   8ايران بيش از 
   ژوئـن   23، 88تير  2مقاله تا  61هزار و  8كرده است؛ 

مورد بيشـتـر از      231اين تعداد مقاله، هزار و  ٢٠٠٩
 .است 2006كل مقاالت علمي ايران در سال 

گفتني است كه در اواخر سال گذشته نيز خبر دستيابي ايران به تولـيـد   
بيش از يك درصد علم جهان نقطه ي عطفي در قرار گرفتن كشـور در    

 .  ريل رشد علمي بود
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هاي دانشجويان  با كمك رياست جمهوري بن كارت:  دكتر جليل دارا، مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، در خصوص تسهيالت خريد كتاب براي دانشجويان گفت
هاي خريد كتاب را متقبل شويم البته با توجه به اينـكـه تـعـداد        به دنبال اين هستيم كه سهم دانشجويان از بن كارت:  وي افزود.  شود براي خريد كتاب شارژ مي

 .دانشجويان زياد است ارائه اين تسهيالت دهها ميليارد هزينه دارد بنابراين در حال مكاتبه با رياست جمهوري براي اختصاص اعتبار هستيم

هـاي     اساتيد و دانشجويان دانشگاه
تهران، هـمـدان، تـفـرش، يـزد،          
شهركرد، زابل، هنر تهران به همراه 

هاي دانشجـويـي از      اعضاي تشكل
صبح امروز چهارشنـبـه    10ساعت 

در اعتراض به اظهارات اخير باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و تهـديـد   
 .اتمي وي، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع كردند

دانشجوي كشوريم، فدايي “ هايي با مضامين  دانشگاهيان با حمل پالكارد
، “  كس  اي براي هيچ اي براي همه، سالح هسته انرژي هسته“ ، “ رهبريم 

ننگ بر سازمان ملل كه “ ، “ اي هرگز   اي، آري، سالح هسته انرژي هسته“ 
و    “ مرگ بر اوبامـا    “ ، “ تبديل به سازمان حافظ منافع آمريكا شده است 

اوبـامـاي   “ و با سر دادن شعارهـاي    “  آمريكا تنها مجرم اتمي دنياست “ 
صلح “ ، “ آمريكا شرمت باد، اوباما ننگت باد “، “دروغگو، شعار تغييرت كو 

اوبامـا، عـبـادي      “ ، “ نوبل دروغ است، اوباما سرنگون است 
، “ تهديدات اوباما، نشان قدرت ماست “ ، “ پيوندتان مبارك 

مرگ بر اسرائيـل  “ ، “ مرگ بر آمريگا “ ، “ مرگ بر انگليس “ 
اعتراض خود را نست بـه    “  فروش خائن  مرگ بر وطن“ ، “ 

در    .اين تهديدها و سكوت سازمان ملل متحد اعالم كردند
هاي اساتيد و عضـو     اين تجمع جوانمرد ي نماينده تشكل

: هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در سخناني گـفـت  
هـاي     ح   اند كه استفاده از سـال    رهبر جهان اسالم فرموده
هاي جمهوري اسـالمـي ايـران         كشتارجمعي در سياست

هـاي     اند كه استفاده از سـالح  جايي ندارد، ايشان اخيرا نيز اعالم فرموده
آمريـكـاي   :  اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد .اي حرام است هسته

را پس از حـملـه    NPT جنايتكار و كشورهاي غربي ثابت كردند پيمان
اند تـا هـيـچ كشـوري          اتمي به هيروشيما بر جامعه جهاني حاكم كرده

 .اي استفاده كند نتواند از انرژي پاك هسته
و  NPT همانطور كه در نشست بازنگري معـاهـده  :  وي خاطر نشان كرد

هنگام سخنراني رئيس جمهور كشورمان مشاهده كرديم اكثر كشورهاي 

كشور از جـلـسـه         7الي  6جهان در اين نشست حضور داشتند و فقط 
خارج شدند، البته جالب است كه همين كشورها مدعي هسـتـنـد كـه       

 .شود جامعه جهاني فقط شامل اين كشورها مي
دانشگاهيان ايران از تهديدات آمريكـا و    :  اين نماينده اساتيد تأكيد كرد

كشورهاي غربي هيچ هراسي ندارند و كانون دانشگاهيان ايران و نخبگان 
تـرسـيـم،       كنند ما از اين تهديدها نمي ايراني به جامعه جهاني اعالم مي

 .چون اين تهديدها ما را هرچه بيشتر قوي خواهد كرد
علي رضا زاكاني، نماينده ي مردم تهران در مجلس شوراي اسالمـي بـا     

ما معترضيم كه چـرا سـازمـان      :  حضور در بين تجمع دانشگاهيان گفت
هاي آمريكا بايستد، چـرا   شود تا مقابل زياد خواهي ملل متحد بسيج نمي

هاي جهان و سازمان ملل متحد به رژيم صهيونيستي كه داراي  ابرقدرت
 كنند؟ اي است، اعتراضي نمي كالهك هسته

نخبگان كشورمان امروز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در :  وي افزود
تهران جمع شدند تا به سازمان ملل اعالم كنند، مگـر ايـران از حـق          

 .تي آمده، عدول كرده است پي طبيعي كه در معاهده ان

نماينده مردم تهران در مـجـلـس    
شوراي اسالمي با اشاره به اينـكـه   
ما بايد تهديد شويم، چون سـران    
سلطه با علم، دانش و تحقـيـقـات    
دانشمندان ايرانـي مـخـالـفـنـد،         

كنيم كه به دسـتـاوردهـاي     ما امروز در مسيري حركت مي:  تصريح كرد
ايم و با اين اقدام، كشورهاي مستكبر ناراحت بوده و سعـي   بزرگي رسيده

دارند با تمام فشارها از روند رو به رشد كشور ايران جلوگيري كننـد، و    
اين تهديدها چهره واقعي كساني را نشان داد كه با شعار تغيير روي كار 

هـاي   هاي چدني را زير دستكش آمدند و تعبير مقام معظم رهبري دست
 .مخملي خود را به سمت ايران دراز كردند

 امضاي شكوائيه عليه شيرين عبادي

هـاي   هاي كشور و اعضاي هيئت علمي دانشگاه جمعي از اساتيد دانشگاه
اي    نـامـه     كشور در حاشيه اين تجمع با تنظيم شكايت

كارانه شيرين عبادي، خـطـاب    نسبت به اقدامات خيانت
نامه مـذكـور را        آبادي دادستان تهران شكايت به دولت

امضا كرده و قصد دارند تا آن را تحويل دادستاني تهران 
 .دهند

در پايان تجمع دانشگاهيان دانشگاه سراسر كشـور در      
مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران بيانيه پـايـانـي    
اين تجمع را قرائت كردند كه در آن خطاب به جامـعـه   

المللي به ويـژه     ما از جامعه بين:  بين المللي آمده است
خواهيم در برابر اين تهديدات غـيـرقـانـونـي و           سازمان ملل متحد مي

شـوراي     984مغايرت آشكار با منشور سازمان ملل متحد قطـعـنـامـه       
المللي انرژي اتمـي و     هاي كنفرانس اعضاي آژانس بين امنيت، قطعنامه

 .الملل، ساكت ننشينند قواعد عرفي حقوق بين
خـواهـيـم ضـمـن         از سازمان كنفرانس اسالمي و جنبش عدم تعهد مي

المللي را به اتخـاذ اقـدامـات       محكوميت اين تهديدها، توجه جامعه بين
 .مناسب عليه تكرار تهديدات مذكور جلب نمايم

 تجمع چند هزار نفره دانشجويان ايراني در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران؛

 ”اوباما سرنگون است/ صلح نوبل دروغ است“



برخالف آنچه  :  مهناز افشار در خصوص شباهتش به گوگوش بازيگر زمان طاغوت گفت              
همه فكر مي كنند، من از اين مقايسه خيلي هم لذت مي بردم براي اينكه اصال همين                    

 .مسئله باعث شد به سينما بيايم
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 قزوه در نمايشگاه كتاب امسال” مرده سوزان“ 
. گيري شعر پارسي ست     اش از زمان شكل     شعر سياسي سابقه  “

از همان شعرهاي شيعي فردوسي در برابر محمود غزنوي و             
هاي ناصرخسرو و اشعار حيدري و فاطمي اين شاعر                رنج
هاي سياسي حافظ بر امير         ديده و آزادمرد، از تعريض        رنج

مبارزالدين و كساني كه سلطنت آنها را مغرور كرده بود و از              
هاي شاعري چون حزين الهيجي و تا            ها و تنهايي     آوارگي

الشعراي بهار و     شعرهاي عصر مشروطيت خودمان و تا ملك        
دهخدا و عارف و ايرج و تا شعرهاي اخوان و سلمان هراتي و               

و عليرضا قزوه   ”  .اند  صفارزاده و تا امروز كه جوانان شاعر اين ميراث ادبي را حفظ كرده            
را مي توان يكي از اركان مهم موج سوم دانست كه تا كنون از وي چه در قالب شعر                     

عليرضا “.  سپيد و چه در قالب غزل، اشعار زيبا، محكم و دلنشيني منتشر شده است               
تحصيالت مقدماتي را در زادگاهش به      .  در گرمسار به دنيا آمد      1342در بهمن   ”  قزوه

به سمت ادبيات عرب كشيده شد و رساله            1364-1365قزوه از سال    .  پايان رساند 
فوق ليسانس خود را در زمينه ادبيات و شعر معاصر تاجيكستان ارائه كرد؛ قزوه در                  

حوزه )  شعر  (واحد ادبيات   .  به عنوان رايزن فرهنگي تاجيكستان انتخاب شد         1377
)بشنو از ني  (هنري سازمان تبليغات اسالمي، مسئووليت صفحه ادبي روزنامه اطالعات 

، همكاري با رايزني فرهنگي ايران در كشور تاجيكستان، دبير كنگره سراسري شعر                
نو را    دفاع مقدس در استان كرمانشاه و اكنون مدير مركز تحقيقات زبان فارسي دهلي             

 .برعهده دارد
از .  به عنوان شاعري فعال و متعهد شناخته شد       )  موال ويال نداشت  (اما قزوه با مجموعه     

از “، مجموعه شعر    ”موال ويال نداشت  “،  ”غزل معاصر ايران  “جمله آثار او مي توان به        
، ”پرستو در قاف  “، سفر نامه حج     ”شبلي و آتش  “، مجموعه شعر    ”نخلستان تا خيابان  

قطار انديمشك و ترانه    “،  ”چه عطر شگفتي  “،  ”دو ركعت عشق  “،  ”غزل معاصر ايران  “
، مجموعه گفتگو   ”خورشيد هاي گمشده  “، گزيده اشعار امروز تاجيكستان      ”هاي جنگ 

من “،  ”با كاروان نيزه  “،  ”عشق عليه السالم  “،  ”قدم زدن در كلمات   “با شاعران معاصر    
كسي هنوز عيار تو را     “،  ”گزيده ادبيات معاصر  “، مجموعه شعر    ”مي گويم، شما بگرييد   

 .اشاره كرد” نسنجيده است
رضا قزوه كه دو كتاب تازه در نمايشگاه كتاب امسال دارد، از گردآوري                      اما علي 

يكي .  خبر داده است  ”  سوزان  مرده“نو سروده با نام       مجموعه اشعاري كه در شهر دهلي     
در هزار صفحه و با همكاري شريف حسين قاسمي پژوهشگر          ”  بيدل به انتخاب بيدل   “

كه سفرنامه قونيه است در غرفه         ”  قونيه در قطار   “هندي تهيه و ديگري كتاب         
ترين شعرهاي قزوه است      شامل تازه ”  سوزان  مرده“مجموعه  .شود  انتشارات تكا ارائه مي   

حاصل سفر عليرضا قزوه به    ” بيدل به انتخاب بيدل“كتاب  .هاي اوست سروده كه دهلي
كشور هند گزيده اشعار بيدل است كه به دست خط خود بيدل بوده و قزوه آن را                     

نكته جالب در اين    .  براي انتشار به ايران مي آورد كه توسط سوره مهر منتشر مي كند            
نسخه اين است كه برخي از اشعار آن با اشعاري كه پيش تر از              

بيدل به انتخاب    “كتاب    .بيدل منتشر شده، متفاوت است       
تا قبل از   .  را مي توان انقالبي در زمينه شعر دانست          ”  بيدل

انقالب اسالمي در ايران بيدل شاعر شناخته اي نبود كه با                
اقداماتي كه توسط افرادي همچون استاد علي معلم، مرحوم            
سيد حسن حسيني و عليرضا قزوه و ديگر شاعران انقالب               

 .صورت گرفته تا حدودي معرفي شده است

هـاي شـهـر       دزديدن مجسمه:  شهردار تهران گفت
اقدامي سازماندهي شده است و افراد عادي دسـت    

زنند؛ اين كار بـه صـورت بـانـدي          به اين كار نمي
 .صورت گرفته است

كه :  مرتضي طاليي عضو شوراي اسالمي شهر تهران
يـافـتـه بـوده و بـا               ها كامال سازمـان  اين سرقت

 .گيرد ريزي قبلي صورت مي برنامه
رئيس پليس آگاهي تهـران بـزرگ     

هـاي     سرقت سريالي مجسمه:  گفت
تهران كار افراد عادي نـيـسـت و        
تاكنون تعدادي مظنون شناسـايـي   

 .اند شده
اما برخالف اظهار نظـرهـاي فـوق      
مدير عامل سابق سازمان زيباسازي 

دله دزدهـا    :  شهرداري تهران گفت
ربابيند، برويـد   ها را مي اين مجسمه

در .  از خود مأموران پارك بپرسـيـد  
هايي كه بـراي اداره آب بـود،            گذشته نيز چدن

دزديدندتا باالخره كار به دست هـاي پـنـهـان        مي
انگليس هم كشيده شد تا جايي كه يك كارشنـاس  

در پشت پرده سـرقـت   :  ارشد ميراث فرهنگي گفت
هاي پنهان  اي تهران احتمال دست سريالي مجسمه

اتـوجـه بـه سـوابـق كشـور             ب. انگليس وجود دارد
انگلستان در سرقت آثار تاريخي و اشيـاء نـفـيـس       
ملت ها از جمله سابقه ديرينه اين كشور در غـارت  

سـال     200آثار مّلي و مذهبي كشورمان در طول   
اخير، اين گمانه قوي بـوجـود آمـده اسـت كـه              
كارشناسان و دالالن انگليسي كه معمـوالً در امـر       

آوري و سرقت اشياء نفيس تاريـخـي نـقـش        جمع
هاي به سـرقـت رفـتـه از          دارند در قضيه مجسمه

 . ميادين تهران هم نقش اصلي را بر عهده دارند

يك سريال خوب و     :  اهللا سلحشور گفت    عالمه تيجاني به فرج   
هيچ .  گذارد  كند و تأثير مثبت مي      ارزنده در دل مردم جاباز مي     

تواند اينقدر توانايي داشته باشد و شما با           كتاب و منبري نمي   
هاي مردم شده و آنها را تحت تأثير قرار            سريال زيباي يوسف وارد خانه    

 .دادي
مهتاب خين كار استوار      كتاب:  يك نويسنده دفاع مقدس گفت    

گذاري است و نه تنها ارزش خواندن بلكه ارزش استناد و              و اثر 
 .ارجاع را هم دارد

پارسا :  عنوان كرد ”  در چشم باد  “مدير روابط عمومي سريال      
پيروزفر هم اكنون در ايران به سر مي برد و به كار و زندگي                 

 .خود مشغول است
كه به  ”  تلويحات“ترين دفتر شعر آقاي رشاد با عنوان              تازه

سروده شده است، در        )ره(سبك نو در وصف امام خميني          
المللي كتاب تهران عرضه        بيست و سومين نمايشگاه بين       

 .شود مي
شهريور   19از روز جمعه      ”  مختارنامه“مجموعه تلويزيوني    

روي آنتن شبكه يك سيما        )  مصادف با عيد سعيد فطر       (
 .رود مي

 2پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي پس از                
جلسه دادگاه نهايتا در آخرين جلسه فروردين ماه امسال               
قطعي و اين مقام متهم به فساد اخالقي و مالي، به شالق،                

 .حبس و جريمه نقدي محكوم شد
در سريال زن بابا    ”سوري خانم “بازيگر نقش   ”  حليمه سعيدي “

 .ميليون توماني يك تهيه كننده سينما را رد كرد50دستمزد 
تا ده سال آينده يك ميليون دختر به جمعيت تجرد قطعي              

 .كشور افزوده مي شود
با ”  بخش  محمود احسان “به كارگرداني   ”  كودكي محمود “فيلم  

خواهد رئيس جمهور شود، به        موضوع تصوير كودكي كه مي     
 .تصويربرداري بخش داستاني رسيد

باتسهيالت صندوق تامين خسارت هاي بدني بيمه مركزي ؛           
امسال همه كساني كه به دليل حوادث ناشي از رانندگي و               
نداشتن پوشش بيمه اي و توان مالي ، زنداني شده اند ؛ آزاد               

 .مي شوند
سرانجام پس از ايجاد همه نوع شايعه كه درنهايت به نفع سريال مهران              

سيما براي پخش مجموعه          3مديري تمام شد، شبكه         
 .به توافق رسيد” مهران مديري“با ” قهوه تلخ“تلويزيوني 

ها پيش فعاليت خود را        هاي اينترنتي كه از سال       برخي شبكه 
غيراسالمي آغاز  -هاي غيرايراني   براي مبارزه با حجاب و گسترش مدل        

اند، همزمان با اجراي طرح عفاف و حجاب دامنه                    كرده
 .اند هاي خود را افزايش داده فعاليت

اي بر استفاده از اصل          هايي كه اصرار ويژه       يكي از شبكه   
ها   اكيست  است،  ”  اكنكار“دارد فرقه    ”  جذابيت جنسيتي “

هاي   آموزه  معتقدند كه تنها راه رسيدن به نور و صوت خداوند،           
 !اكنكار است

رضا رشيدپور خبر از سفر چند باره و بازگشت دوباره حبيب              
محبيان ملقب به حبيب خواننده و آهنگ ساز مقيم لس                

اش به ايران پرده برداشت و مدعي           آنجلس به همراه خانواده    
 شد او قصد دارد تا آلبوم جديد خود را در ايران ضبط نمايد

جلد كتاب منتشر مي       220هزار وصيت نامه شهيد در          57
 .شود

شوراي شهر بوشهر اخيرا تصميم گرفته است براي گرفتن هر           
به گفته  .تومان به مردم جايزه دهد       1500موش در اين شهر      

يكي از اعضاي اين شورا اين طرح بدون شك از سوي معتادان            
 .كه به پول نياز دارند حمايت خواهد شد

درصد   7.5تا    7بر اساس تخمين سازمان جهاني بهداشت بين        
از مردم ايران مبتال به بيماري آسم هستند كه جمعيتي حدود           

 شود ميليون نفر را شامل مي 5
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 بدون شرح

با عرض پوزش از دوستان كه به ما پيامـك دادن از      
اينكه تمامي پيامك هاتون رو به علت كمبود جا نمي 

 .تونيم پوشش بديم پوزش مي خوايم
3393---0918 

مي خواستم . سالم من از دانشگاه آزاد كرمانشاه هستم
از دوستانم كه تو پروژه  كمك كردن تشكر كنم بـه    

 .خصوص خانم سوزانگر و بچه هاي انجمن علمي
2937---0919 

سالم دانشجوي دانشگاه قم هستم،آقا دلتون براي مـا  
تو مسجدي ! بسوزه از حداقل حقوق بشر هم محروميم

كه براي دانشگاه ساختن چون زن هستيم نمي تونيم 
نما بخونيم تازه يه چيز جالب تر بعد فـوت ريـيـس        
دانشگاه هفت ماه دانشگاه رئيس نداره حاال شما هـي  

 .از سياست حرف بزنيد
3248---0936 

سالم دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي بيرجند بـه  
هر جايي شبيه است اال دانشگاه تو محوطه ي ممـلـو   
از خار و علف و كالس كالس تشكيل بديم بـهـتـره      

اينجا هنوز كتابخونه  كشـف نشـده از       !  اينجا  بهتره
 ...!كتابخونه كه ما شااهللا

2000---0936 
محمود از ! روند تر از اين شماره بهتون اس ام اس دده

 آبادان
5375---0937 

ميه نالهي محروم ترين قشـر    ! سالم؟اميد فرياد رسان
جامعه يعني دانشجويان دانشگاه سراسري  بيرجند رو 
!به گوش مددطلبان هم درد يعني وجادان شـكـمـان   

برسونيد،آخه اينجا پيكر مطهر آينده سازان مملـكـت   
به خدا مديـونـيـداگـه     ( ،با غذاي سلف ، موميايي شده

 )پياممومنتشر نكنيد،ديگه نه من نه شما
0428---0915 

سالم تو رو حدا يك سر به دانشكده هنـر دانشـگـاه      
بيرجند بزنين انبار قديم مهندسي شده دانشكده هنر 

 نه كارگاهي نه هيچي واقعا افتضاحه
9976---0914 

ميخواستم بكم اكه ميشه يه فكري هـم بـه حـال          
دانشكاه علوم بزشكي زاهدان بكنند، فكر كنـم اصـال     

 !كسي نمي دونه همجين دانشگاهي وجود داره يا نه
0228---0915 

دگر خسته شـديـم از     .  نوشتم حرف دل را تا بخواني
برس به . حرف خالي؛اگر خواهي تو مقبول گردي اينجا

داد ما اندر بيابان؟وضعيت امكانات خوابـگـاه و غـذا        
افتضاح؛نماينده دانشجويان دانشكده بهداشت و علـوم  

 هرچند بي فايده است.قرآني زاهدان
6806---0918 

مايه استاد داريم ميگه كه مي تونم طرح هـدفـمـنـد     
ساعته اجرا كنم با شناختي كه ما 4كردن يارانه ها رو 

از او داريم مطمئنم مي تونه تورو خدا يه جـوري بـه     
گوش مسئولين برسونيد اسمش آقاي گودرز همتگـر  
و سمتامور مالي آموزشكده فني مهندسي كرمـانشـاه   

 لطفا چاپ بكنيد مرسي
4876---0936 

سالم مي خواستم از اين طريق از رئيـس مـحـتـرم       
!دانشگاه جناب آقاي دكتر رهبر كمال تشكر را بكنـم 

خـدا  .  ايشان بسيار با لياقت و در يك كالم معركه انـد 
 خيرشان بده و حفظشان كند

2866---0937 
غذاي سلف دانشكده دنـدانـپـزشـكـي        !! دلتون بسوزه

 );!!زاهدان عاليه و توووپ

9396---0936 
 شما وابسته به كجائيد؟

5007---0936 
فقط اونا كه پارتي دارن م تونن تـو دانشـگـاه آزاد          

 انتقالي بگيرند
2311---0917 

شماها هم دلتون خوشه ها يكي نيست به شـمـا هـا      
بگه شما كه عرضه نداريد بيخود نشريه نزنيد واال گير 
مي داديد به قوه قضائيه كه چرا به شكايت عبادي كه 
خودش ميگه دست بوس شاهه رسيدگي مـي كـنـه      

 دي توجهي نمي كنن9ولي به شكايت مردم تو 
6791---0914 

خدا ميگه در دو مورد ازدواج و بچه دار شـدن اصـال     
بچه دار شدن چـون روزي    -2ازدواج-1: نگران نباشيد

 شونو تضمين كرده
7164---0911 

چرا به وضعيت حجاب توجهي نـمـي شـه روسـري         
 نندازن سنگين تره

5755---0915 
مهدي هاشمي در دادگـاه انـقـالب      :  يك دروغ بزرگ

 !محاكمه شد
2472---0918 

اون دو نفر ناظر هميشگي تو كاريكاتوراتون دقـيـقـا      
 ن؟...نماد كيا
4633---0913 

با اين انتـقـالـي دائـم       ) گناباد. پ. ع( چرا دانشگاه مبدا 
 !دانشجو موافقت نميكنه

09370748550 

. مهمترين نهاد در پيشگاه اللهي طبق فرمايش پيامبر ازدواج است               
 .حضرت آسيه به باالترين مقامات هم رسيد و مادر هم نبود

خداوند براي زن و مرد چه شاني قائل است؟ قرآن براي مرد مي فرمايد               
زن براي  .  يعني ما جعل كرديم     ”  جعل“ولي براي زن مي فرمايد      ”  َخَلق“

امامت جعل  :  سوره بقره هم مي فرمايد       124آيه  .  زوجيت جعل شده  
تنها شان زن از طرف خدا زوجيت و        .  زوجيت هم جعل شده   .  شده است 

همسرداري است نه دكتر و مهندس شدن؛ جهاد زن همسر داري است             
سوره بقره از همان اول به حوا مي فرمايد             35طبق آيه   .  نه بچه داري  

 .زوج، ولي به آدم مي فرمايد آدم
وقتي ما به اين دنيا آمديم و احساس غربت كرديم خدا خواست كه ما                
به قربت برسيم خداوند صفات جمالش را در زن متجلي ساخت تا مرد با      
ديدن زن شوق ديدار خدايش را پيدا كند يعني خداوند زن را مجراي                
معارف الهي قرار      
داد براي اثبات اين    
جمله داريم كه       

 59قرآن در آيه       
سوره احزاب مي      

اگر زنها    :  فرمايد
جلباب داشته       
باشند باعث مي      
شود كه انسان خدا    

و در نتيجه غزل بگويد كه اين گفتن غزل از            .  را از طريق زن بشناسد     
مردان خدا امكان پذير است و او خدا را توصيف مي كند ولي در قالب                 

تا حاال زني غزل نگفته و اگر هم بگويد، نگفته كه سبيلت را ديدم و               .زن  
. پس خداوند زن را آفريد تا نگاه زميني مرد را آسماني كند           !.  چنان شدم 

قوس صعود و قوس    :  دو نوع قوس داريم   .  زن وسيله اي است براي تعالي     
آنجايي كه مالئكه را ذكر مي كند مونث مي آورد ولي وقتي                  .  نزول

مذكر مي  ) (اسجدوا: (دستور به سجده به آنها مي دهد قرآن مي فرمايد          
آنجايي كه ملك   .  پس قوس صعود مونث است و قوس نزول مذكر        )  آورد

بر حضرت مريم تجلي مي كند به شكل مرد تجلي مي كند چون قوس               
لذا در قرآن چون نگاه خداوند رو به زمين و پايين است همه         . نزول است

كه خطاب به موسي مي فرمايد       ”  واصطنعتك لنفسي “.  را مذكر آورده  
يكي مادر موسي، يكي خواهر     .  زن تو را براي خودم خلق كردم      4بوسيله  

پيامبر ما  .  موسي، ديگري همسر فرعون و آخري همسر حضرت موسي          
مرد براي رسيدن به درجات باال به       .  خانم به اين مقامات رسيد      8بوسيله  

جهان چون جهش دارد خداوند براي ايجاد جهش دو          .  زن نيازمند است  
ازدواج يعني اينكه من مي      .  قطب جمال و جالل را خلق كرده است          

وقت ازدواج شما هم وقتي     .  خواهم به بهانه ديگري خودم را شكوفا كنم       
فرعون .  است كه بخواهيد به بهانه ديگري خودتان را به كمال برسانيد            

همه .  جعده نميخواهد شكوفا بشود نشود       .  نميخواهد بشود نشود      
پيامبران آمدند بگويند سرنوشت زن و مرد بعد از ازدواج به هم گره نمي            

هركس .  ”وال تزر وازرة وزر اخري     “.  ”كل نفسبما كسبت رهينه   “.  خورد
يا زن خود را     :  حالت دارد   4پس ازدواج   .  بايد خودش را شكوفا كند     

شكوفا مي كند مثل آسيه يا مرد خود را شكوفا مي كند مثل نوح، امام                
يا هر دو خود را شكوفا مي كنند مثل اميرالمومنين و                 ...  حسن و    

يا هيچ كدام خود را شكوفا نمي كنند          )  عليهم السالم (حضرت صديقه   
 .       مثل ابولهب و همسرش كه حمالة الحطب است

كيلوگرمي  700كنيد كه سارقان در ربودن مجسمه 
مـيـلـيـون     100عبدالرحمن صوفي رازي به ارزش     

 .تومان، ناكام ماندند
اين سرقت ها كار را به جايي كشـانـد كـه نصـب         

مـجـسـمـه     .  هاي برنزي در شهر متوقف شد مجسمه
نصب شود و همچنين  6سينا قرار بود در منطقه  ابن
مجسمه ديگر در پارك الله نصب شـود كـه بـه         2

 .هاي سريالي نصب آنها متوقف شد دليل سرقت
اما در اين ميان نقل قول هاي مسئوالن فرهـنـگـي    
اجتماعي شهر نيز در خور توجه و البته جالب اسـت  
كه ظاهرا بيش از آنكه اظهار نظر باشد، بيانگر عـدم  
هماهنگي و احيانا ناآگاهي مسئوالن فـرهـنـگـي را       

 .آشكار مي سازد
ويـژه پـيـگـيـري          استاندار تهران از تشكيل كميته

هاي تهران خبرداد و  سريالي مجسمه   موضوع سرقت

شهرداري تهران بايد در ارائه گـزارش دربـاره     :  گفت
ها سرعت عمل بيشتري بـه     سرقت سريالي مجسمه

 .داد خرج مي
رئيس اداره حجم سازمان زيـبـاسـازي شـهـرداري        

ها بر عهده  حفاظت و نگهداري مجسمه:  تهران گفت
 .هاي مناطق است شهرداري

هاي  شايد از روز شنبه كه پرونده تعدادي از سرقت
هاي سطح شهر توسط پـلـيـس     مربوط به مجسمه

تكميل و به پليس آگاهي ارجاع شد، هيـچ كـس     
فكر نمي كرد سرقت سريالي مجسمه هاي سطـح  
شهر كه فاصله برخي از آنها تا كيوسك نگهبـانـي   

ها در  متر بوده و برخي از اين مجسمه 10كمتر از 
معابر پرتردد شهر تهران نصب شده بودند و بعضـا  

بايستي با جرثقيل حمل شود، بـه    
اي جذاب و البته دردسر سـاز   سوژه

 .براي پليس واقع شود
ارديبهـشـت    6اين سناريو از تاريخ 

ماه جاري با سرقت مجسمه شهريار 
در مقابل تئاتر شهر كليد خـورد و    

روز اخير تـعـداد    8طي مدت زمان 
 11هاي سرقتي از مـرز         مجسمه

هايي كه  عدد گذشته است؛ مجسمه
هاي آنها از بتون بوده و با بتون  پايه

اند بايد عالوه بر نيروي انسـانـي      ريزي شده نيز پي
فراوان زمان زيادي را نيز براي برداشتن آن صـرف  

 .كرد
مجسمه وجود دارد كه تـاكـنـون       500در تهران 

دزدان يازده مجسمه را از سـرقـت بـي نصـيـب          
 .نگذاشته اند

درباره وزن مجسمه دادمان و اين سينا اطـالعـات   
اما وزن اين مجـسـمـه    .  دقيقي منتشر نشده است

كيلوگرم بوده است و مـجـمـوعـا      400تا  60بين 
كيلوگرم كه ارزش هر مـجـسـمـه      1400بيش از 

حداقل ده تا دوازده ميليون تومان و تقـريـبـاً دو      
هاي نصب شده در تهران از جـنـس      سوم مجسمه

ميليون تومان به  100برنز بوده و مجموعا نزديك 
اين را هـم اضـافـه      .  شهر خسارت وارد شده است

 قفل سكوت مسئوالن با سرقت چندمين مجسمه مي شكند؟

 ادامه از يادداشت شفاهي


