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اگر هر هفته منتظر خبرنامه كاغذي دانشجويان ايران هستيد،اگر  از ديـدن مـا نـاراحـت         

هستيد، اگر مي خواهيد خبري را به گوش دانشجويان سراسر كشور برسانيد، اگر انتـقـاد و     

 :پيشنهاد داريد و اگر موبايلتان شارژ داشت و حال هم داشتيد، به اين شماره  پيامك بزنيد

09370748550 

 نظرات شما  منعكس مي شود؛ منتظر شما هستيم

 درباره حماسه دوم خرداد

 دبير سابق دفتر تحكيم وحدت –مهدي عباسي مهر 

خرداد را از منظر رهبر انقالب يك حماسه كرده است،             2به نظرم آن چيزي     
بيداري عمومي و خيزش عمومي مردم عليه يك سري تصميم سازي ها بين              

سال نقدهايي به آن    12البته شايد بتوان بعد از گذشت       .  يك عده خواص بود   
كرد و البته نقدهايي هم به آن وارد است ولي اين نقدها به واسطه اين است                  
كه مردم اعتماد كردند به يك فردي كه فكر مي كردند اين فرد در خارج از                  
حلقه يكسري افراد خاص در انتخابات حضور پيدا كرده و از اين جهت يك                 
حماسه بزرگ بود و مردم بدين اميد پاي صندوق هاي راي آمدند كه شاهد                
حضور يه عده افراد خاص، كه مرتب چرخش مديريت عموما بين اين افراد                
خاص بود، نباشند و در گام بعدي شاهد يك تحول مديريتي و بازگشت به                 

 2شعارهايي هم كه در دوران      .  سمت آرمان هاي واقعي انقالب اسالمي باشند
خرداد مطرح شد كه عمده شعارهاي واقعي مردم بود، البته بگذريم از                    
شعارهايي كه در وصف آزادي داده شد ولي در مناطق مختلق كشور شعارها              
همراه با دغدغه هاي مذهبي مردم بود و از زاويه ديد مذهبيون به انتخابات                

در آن دوران بحث مخالفت يا مقابله با مديريت دوران             .  نگريسته شده بود  
سازندگي هم مطرح بود و شايد مردم براي اين موضوع پاي صندوق هاي راي     

دوم خرداد يك . ميليون راي وارد صندوق ها كردند، حضور پيدا كردند 20كه 
حماسه فراموش نشدني است چرا كه بعد از دو دوره انتخابات رياست                    
جمهوري كه با آراي نه آنچنان شكوهمند رئيس جمهور انتخاب شده بود                
شاهد آن بوديم رئيس جمهوري با آراي باال دولت را تشكيل داد و اين يك                  

اين نگرش به انقالب اسالمي باعث مي       .  پشتوانه اي بود براي انقالب اسالمي     
با اين نگاه در انتخابات دوره نهم هم        .  شود حضور مردم هميشه پر رنگ باشد    

ديديم كه حضور مردم خيلي پررنگ و انتخابات دهم هم كه يك ركورد                   
در آن موقع مردم واقعا باور مي كردند كه عده اي             .  شكني محسوب مي شد   

آمده اند كه در برابر جريان سازندگي ايستادگي كنند و با توجه به سابقه                   
هايي كه برخي از اين آقايان در دولت هاي گذشته در زمان دفاع مقدس و در 
زمان رهبري امام راحل داشتند، مردم اين اعتماد كردند اما با گذشت زمان               

 8مردم به مرور زمان و در طول         .  مردم متوجه شدند كه اينگونه نبوده است       
سال دولت آقاي خاتمي علي الخصوص مواضع آقاي هاشمي رفسنجاني و               
كرنش هاي آقاي خاتمي نسبت به مواضع آقاي هاشمي، متوجه شدند كه                
بحث پيشرفت و رسيدن به سرمنزل واقعي براي جمهوري اسالمي با اعتماد به 
چپ و راست شدني و عملي نيست، كه اوج اين باور در انتخابات دوره نهم                  

سال مديريت    16اوج، چون آقاي احمدي نژاد در برابر نماد سازندگي و            .  بود
پس پرده جريان هاي سياسي صف آرايي كرد و در پس اين صف آرايي اعتماد 
عمومي به سمت فردي جلب شد كه خودش را محصور در اين زد و بندها و                  

. احمدي نژاد خود را در راست و چپ تعريف نمي كرد          .  باند بازي ها نمي ديد
بحث دوم خرداد بود كه مردم را به اين واقعيت نزديك كرد، به نظرم اين                    
تغيير نگرش و اين انقالب دروني و فكري مردم ايران اتفاق نمي افتاد مگر با                

مردم به شخصي راي دادند كه خود را در اين دوقطبي            .  كسب اين تجربه ها   
تير،   3خرداد،    2. تعريف نمي كرد و يقينا در آينده هم همين طور خواهد بود

ما در مسير انقالب اسالمي . خرداد هيچ موقع به اسم افراد تمام نمي شود 22
شايد فردي  .  حركت مي كنيم كه بنيان گذار انقالب آن را تبيين كرده است            

در برهه اي اين پتانسيل با ارزش را كسب بكند ولي نمي توانيم اين پتانسيل     
را به  نام آن كسي كه آن را كشف كرده تمام كنيم، چون اين پتانسيل قبال                   

هم افزايي هاي امت و رهبر باعث شد          .  توسط فرد ديگري خلق شده است      
همچين ظرفيت هايي بوجود بيايد و مديران ما غافل شوند يا بعدا بيايند                  

اگر رهبر انقالب بعد    .  خرداد هم همين طور است      22يقينا.  سوءاستفاده كنند 
از انتخابات رياست جمهوري مي فرمايد پيروز اين انتخابات مردم بودند، اين             
پيام روشني دارد ايشان در ساير دوره هاي انتخابات هم پيروز واقعي انتخابات 
مردم معرفي مي كردند كه مي آيند و جامعه جهاني را متوجه ظرفيت خود                

خرداد يك حماسه است و سيد محمد         2مي كنند ولي اينكه ما بگوئيم پس        
 2سيد محمد خاتمي به او در       .  خاتمي صاحب اين حماسه، نه اينگونه نيست      

خرداد اعتماد شد و راي آورد و تنفيذ شد از سوي امام ملت كه بيايد و                      
خدمت كند به واسطه آن شعار ها و برنامه هايي كه داشت سيد محمد                     
خاتمي يك سري شعار هايي را مطرح كرد ولي در عمل آن شعارها را عملي                

حتي عقد اخوت با امام هم       )  ره(نكرد و مردم هم كه به فرموده امام خميني         
نبسته اند، به يك فردي مثل سيد محمد خاتمي كه با هزينه اين ملت بزرگ         
شد و با هزينه اين ملت صاحب تجربه شد و با هزينه ملت صاحب فكر شد هم 
عقد اخوت نبسته اند و يقينا آقاي احمدي نژاد هم همين گونه خواهد شد كه 
اگر در مسير واقعي اين انقالب گام برندارد مطمئن باشد كه مردم با وي عقد           
اخوت نبسته اند و آن قدر ظرفيت ها در اين مملكت هست كه مردم سعي                  
مي كنند از آن ظرفيت ها استفاده كنند تا سو مديريت ها را برطرف كنند و                 
. اين حكومت كه صاحبان واقعي اش هستند را به سرمنزل واقعي اش برسانند  

دوم خرداد و اين چهار ساله هاي رياست جمهوري ما در عين حالي كه آسيب 
هايي براي خودش داشت، آسيب هايي وارد كرد، هزينه هايي وارد كرد ولي               

تير صاحب    18مردمي كه در . تجربه هاي گرانبهايي براي مردم به وجود آورد
به معناي واقعي فتنه      88اين تجربه مي شوند ديگر اجازه نمي دهند در سال    

عملي شود، خودشان مي آيند و در صحنه حاضرمي شوند و شما اين حضور                
در صحنه مردم را به واسطه تجربه در آن دوران بدانيد و همچنين بايد مد                  
نظر قرار داد كه انقالب اسالمي در حال يك تحول دوباره است كه از يك                   
نسل مديران عبور مي كند و به نسل هاي جديد اعتماد مي كند يقينا                     
اتفاقاتي كه در در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي رخ داد و نيز در دوره                
آقاي احمدي نژاد معلول اين واقعيت بزرگ بود كه ملت ايران به سمتي مي                
روند كه به ظرفيت هاي جديد اعتماد مي كنند و متوقف نسل هاي اول و دوم 

 . انقالب نشوند
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اي،  تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بيانيه 234
اي مـلـت      هاي دولت در پيگيري حقوق هسته از مجاهدت

 .ايران تقدير كردند
نماينده ما در شورا آقـاي  “ :  گفت”  غالمحسين كرباسچي“ 

هدايت آقايي بود كه ايشان چند ماهي است ديگر فعاليـت  
 ”.اند حزبي ندارند و طبعا در جلسه شورا هم حضور نداشته

اسفنديار رحيم مشاي ي و  امير قلعه نويي با هـم ديـدار     
 .كردند

حجت االسالم جهانشاهي همزمان با سـالـروز شـهـادت         
پياده روي انقالبي خود را از مسـجـد         )  س( حضرت زهرا

مقدس جمكران به مقصد تهران در خصوص مبارزه با مـفـاسـد      
 .اقتصادي آغاز كرد

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور خبر منتشر شده 
مـحـمـدي بـه          پـور  از سوي برخي افراد مبني بر تبريك 

 .گيري را تكذيب كرد موسوي  در روز رأي
سال به طور غيرقانوني در آمريكا  6عمه آفريقايي اوباما كه 

كرد، با پيروزي فرزند برادرش در انـتـخـابـات        زندگي مي
رياست جمهوري اين كشور، سرانجام پناهنـدگـي آمـريـكـا را          

 .دريافت كرد
نخستين مرحله اجراي آزمايشي قانون هدفمـنـد كـردن      

گيالن و خراسان شمالي آغـاز    ها در سه استان ايالم، يارانه
 .شد

يك مقام آگاه با رد شايعاتي مبني بر بازداشت شدن احمد 
وي :  فر سر تيم محافظان ميرحسين موسوي، گفـت  يزدان

 .بازداشت نشده و تنها از سمت خود بركنار شده است
 88دانشجوي ترم دوم انگل شناسي كه از سـال    “  ج .ب “

وارد شبكه راديويي تهران شده بود طي حكمـي ريـيـس      
 .شبكه راديويي شهر شد

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در نظر دارد بـه      
بهانه تكريم مرحوم ميرزا جوادآقا تهراني هـمـايشـي بـا         
سخنراني هاشمي رفسنجاني، قاليباف و مسجـد جـامـعـي در         

 .شهرري برگزار كند
تعدادي از حاميان فتنه سبز شب شهادت حضـرت زهـرا    

با حضور در بهشت زهرا اقدام به هتك حرمت قبـور  )   س(
 .مطهر شهدا كردند

من اصال چيزي درباره بيانيه بيانيه شوراي : مجيد انصاري“ 
هماهنگي جبهه اصالحات نشنيدم و در ايـن رابـطـه بـا         

 ”.مجمع روحانيون مبارز صحبت نشده است
نمايـنـده    175ي قضاييه با انتقاد از نامه  رييس قوه:: ايسنا

مجلس مبني بر تسريع در محاكمه سران فتنه، تصـريـح     
ما در شناخت فتنه، شناخت سران فتنه و در جـرم آنـهـا      ”  :كرد

 ”اعالم نظر كرديم و ترديدي هم نداريم

در سال گذشته از بين تمام اسامي ثبت شده امير علي در 
بين پسران و فاطمه در بين دختران بيشترين امار را بـه      

 .خود اختصاص دادند
مرتضي محجوب عضو فراكسيون اقليت مجلس بـيـانـيـه     

بيانيه تهران به هر حال دستاوردي محسـوب  :  تهران گفت
شود اما دستاورد بزرگ زماني است كه از وضعيت فعلي خارج  مي

 .شويم
عضـو     5امكان طرح و تصميم گيري در خصوص معرفي   

هيات امناي دانشگاه آزاد در جلسه آتـي شـوراي عـالـي         
 .انقالب فرهنگي وجود دارد

وزير كشور از طرح استيضاح خود در مـجـلـس شـوراي         
تاكنون رسما موضوع :  اسالمي ابراز بي اطالعي كرد و گفت

 .استيضاح به من اعالم نشده است
فرزند يكي از اعضاي فرقه ضاله بهائيت به اتـفـاق چـنـد       
بهايي ديگر اقدام به راه اندازي تشكيالتي براي حـمـايـت    

 .مالي از مستمندان اين فرقه انحرافي كرده است
هاي اعدامـي   درحالي كه هفته گذشته، كروبي از تروريست

حمايت كرد، سايت رسمي حزب او اعتراف كرد كه اعـدام  
اند كـه سـابـقـه بـه           شدگان عضو يك گروهك تروريستي بوده

شهادت رساندن تعداد زيادي از مردم ايران را در كارنامـه خـود     
 .اند داشته

هـاي مـركـزي         مهدي كروبي اخيرا به يكي از بيمارستان
تهران مراجع كرده و براي درمان بيماريش، پرونده پزشكي 

 .بدون نام تشكيل داده است
شاخه استاني يكي از تشكل هاي دوم خرداد جلسات خود 

 .را در يك مكان نامتعارف بر گزار مي كند

بن الدن تيم اسلووني را تشويق كند كه در گروه آمريكا و   
 .انگليس در رده بندي جام جهاني قرار دارد

 

اند، همزمان با ايام شـهـادت      بازداشت شده 88زهرا رهنورد و زناني كه همسرانشان در جريان فتنه 
هاي چپ ماركسيستي حضـور   در منزل مسعود مرادي باستاني از هواداران گروهك) س(حضرت زهرا

 .يافته و جشن تولد برگزار كردند

شايد وقتي بحث انتخابات ريـاسـت     
جمهوري دوره هفتم و اينـكـه چـه      
كسي پس از اكبر هاشمي رفسنجاني 
رئيس جمهور ايران خواهد شد، بين 
مردم باال گرفت كمتر كسي فكر مي 
كرد كه بازي گـردان اصـلـي ايـن         

 . انتخابات خود آقاي هاشمي باشد
اولين واكنش ها در بين مردم، با 
شدت گرفتن سفرهاي اسـتـانـي    
علي اكبر ناطق نوري ايجاد شد و 
تقريبا همه آن كسانـي كـه بـه        
نوعي مسائل سياسي را دنبال مي 
كردند، مطمئن بودند كه رئيـس  
مجلس پنجم يكي از كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري هفتـم  

 . خواهد بود
اما ناطق نـوري كـه بـه زعـم             
بسياري از مـردم نـمـاد وضـع         
موجود كشور در آن زمان و ادامه 
دهنده راه آقاي هاشمي به شمار 
مي رفت، ذائقه همه افكار عمومي 
را پوشش نمي داد و بخـشـي از     

  -همچون انتخابات ديگر  –مردم 
به دنبال تغيير وضـع مـوجـود        

به ويژه آنكه سياست هاي .  بودند
اقتصادي آقـاي هـاشـمـي بـه          
ثروتمند تر شدن ثروتمـنـدان و     
ضيف تر شدن اقشار متوسـط و    
فقير جامعه انجاميده بود و فضاي 
بسته ناشي از مشي سياسي آقاي 
هاشمي در مطبوعات و دانشگـاه  
ها، بروز هـرگـونـه انـتـقـاد از             

امنيتي و   -سوگيري هاي سياسي
فرهنگي آقاي هاشمي را ناممكن 
ساخته بود؛ چه اينكه مخالفت بـا  
آقاي هاشمي در شعارهاي نـمـاز   
جمعه ايشان در حد مخالفت بـا    
پيغمبر قلمداد مي شد و از سوي 
ديگر ترس از وزير اطالعات دولت 
آقاي هاشمي به حدي بود كه به 

قول معروف برخي سياسيون، نام آقاي فالحيان، پشت نـمـايـنـدگـان        
 .مجلس را هم به لرزه در مي آورد

به هر حال با توجه به آنچه گفته شد، رايزني ها در جريان موسـوم بـه     
چپ افزايش يافت تا اينكه زمزمه هايي مبني بر حضور آقاي ميرحسين 

بـه گـوش مـردم و             76موسوي در انتخابات رياست جمهوري سال   
احتمال حضور آقاي موسوي در انتخابات بـه قـدري       .  سياسيون رسيد

جدي شد كه عده اي از اعضاي انجمن اسالمي دانشگـاه تـهـران بـه         
دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران كـه كـه از         ( تحريك ابوالفضل فاتح 

نزديكان ميرحسين بوده و اكنون با بورس جهاد دانشگاهي در انگليـس  

دست به تجمع در حمايت از آقاي موسوي زده و ) مشغول تحصيل است
 .خواستار حضور وي در انتخابات شدند

بر خـالف زمسـتـان        -  75اما شايد تقدير اين بود كه در زمستان سال 
مير حسين موسوي ميدان را به نفع آقاي سيد محمد خاتمي – 87سال 
خالي كند و خاتميِ نـه چـنـدان        -وزير فرهنگ دولت آقاي هاشمي –

معروف، به عنوان كانديداي جريان موسوم به چپ در انتخابات معـرفـي   
 .گردد

به سرعت توانست خود به عنوان  -درست  برعكس ناطق نوري -خاتمي 
منتقد وضع موجود به افكار عمومي معرفي نمايد؛ البته به هيـچ وجـه     

نبايد نقش فعال و منسجم رسـانـه هـاي        
كه ديگر نام اصالح طلب را    –جريان چپ 

در اين اتفـاق نـاديـده        -بر خود نهاده بود
 .گرفت

وزارت كشور پس از تائيد شوراي نگهبـان،  
اعالم  76تاريخ انتخابات را دوم خرداد سال 

كرد و تب تبليغات انتخاباتي در كشور 
 . و شهرهاي مختلف بال گرفت

رقابت انتخاباتي كه مردم در آن روزها 
شاهد بودند، به حدي جدي بود كـه    
همه ناظران مشاركت بسـيـار بـاالي      
مردم را پيش بيني مـي كـردنـد و          
همين امر موجب شد تا انتخابات بـه    
بحث اول مردم كوچه و بازار تبـديـل   
شود و اين يعني آغاز عمليات روانـي    

 !    رسانه ها
از همان روزهاي اول شايع شـد كـه     
قرار است در انتخابات تقلب صـورت    
گيرد و وزارت كشور آماده اعالم نـام    
ناطق نوري به عنوان رئيس جمـهـور   

فضاي اين شايعه به .  هفتم ايران است
نحوي قوي بود كه مَثلي در بين مردم 

مـي  “ منتشر شد با اين عنـوان كـه       
! ” نويسيم خاتمي مي خوانيم نـاطـق    

ماجراي تقلب آنجا بـيـشـتـر سـوال        
برانگيز شد كه آقاي هاشمي در خطبه 
هاي نماز جمعه در اقدامي مشكوك با 
مضموني عنوان كرد كه بوي خيـانـت   

بر اين .  در انتخابات به مشام مي رسد
اساس آقاي هاشمي، سعيد حجاريـان  

كه نزديكي و قرابت وي به سـيـد   -را 
 -محمد خاتمي بر كسي پوشيده نبود

به عنوان نمايـنـده ويـژه خـود در           
انتخابات تعيين كرد تا جلوي تقـلـب   
در انتخاباتي كه وزارت كشور خود وي 

به هـر    . برگزار كننده آن بود را بگيرد
 76حال انتخابات دوم خرداد سـال      

انتخاباتـي   88همچون انتخابات سال 
قطبي شد؛ با اين تفـاوت كـه در        2

در يك قطب ناطق  76انتخابات سال 
نوري و جمعي از حاميانِ سنتي آقاي هاشمي رفسنجاني و راسـت هـا     
حظور داشتند و در سر ديگر انتخابات حاميان آقاي هاشمي بـا چـراغ     

به حمايت همه جانبه مالي، سياسـي    -اما موتور كامال روشن –خاموش 
 76به اين معنا انتخابات سال .  و رسانه اي از آقاي خاتمي مي پرداختند

برد  براي آقاي هاشمي به شمار مي رفت و براي وي تفاوتي   -بازي برد
نداشت كه ناطق نوري رئيس جمهور باشد يا محمد خاتمي؛ اتفاقا ايـن    
برد در نهايت براي آقاي هاشمي اتفاق افتاد و عناصر كليدي دولت آقاي 
خاتمي را همان نزديكان و عناصر كليدي دولت آقاي هاشمي تشكـيـل   

 ! دادند

 درباره انتخابات هفتم رياست جمهوري

 76دروغ بزرگ سال 

ميرحسين موسوي در پيام خود با مظلوم . تن از اعضاي گروهك پژاك ، ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد به صورت جداگانه بيانيه هايي را در محكوم كردن اين اقدام صادر كردند 5با اعدام 
وقتي قوه قضائيه از طرفداري مظلومان به سمت طرفداري از صاحبان قدرت و مكنت بلغزد، مشكل است كه بتوان جـلـوي   :  خواندن تروريست هاي اعدامي، خطاب به قوه قضائيه آورده است

از سوي ديگر زهرا رهنورد كه موسوي وي راقرآن پژوه خوانده و لقب متفكرترين زن ايران نام برده بود،اين اعدام ها را از لـحـاظ     .  داوري مردم را در مورد ظالمانه بودن احكام قضايي گرفت
رهنورد ضمن ايـنـكـه    .فقهي زير سئوال برده بود و تبعيض ميان زن و مرد خوانده است

: خوانده است، تصريح كرده است” لطيف ترين بندگان خدا“تروريست هاي عضو پژاك را 
آيا اعدام زنان و خشونت در حق لطيف ترين بندگان خدا، موجب سرافرازي حاكـمـيـت    

بـا     67است يا نشان ضعف و ذلت آن؟ حمايت ازمعدومين پژاك يادآور اعدام هاي سال 
دستور امام و نيز موضع گيري هاي مختلف علي الخصوص منتظري كه در اين امر سنگ 

كه البته اين موضع گيري منتظري يكي از عوامل طرد .اندازي هاي زيادي كرد بود، است
حضرت امام در آن نامه خطاب بـه    .  بوده است 61وي در نامه امام به وي در فرروردين 

در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودى كه در جـنـگ       ” : منتظري گفت
مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما 

قـابـل   ”  . ايد  اى به استكبار كرده  بينيد كه چه خدمت ارزنده به آالف و الوف رساندند و مى
توجه است كه محمد خاتمي نيز اخيرا اين اقدام غير منطقي موسوي را عامل آبروريـزي  

 .خودش دانسته است

 افشاي پول بگير ها مجلس
ماه گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس قصد داشتند نامه اي به امضاي همديگر جمع كنند و بگـويـنـد كـه       
منظور مجلس از تعبير دانه درشت ها در نامه به رئيس دستگاه قضا، رحيمي نبوده است كه البته در ايـن راه    

الياس نادران، احمد توكلي و    شد تا ميلينوي در زمان استيضاح كردان باعث 5توزيع چك هاي .موفق نشدند
تهران به مـوضـوعـات     البته شكايت اين سه نماينده مردم.  شكايت كنند 90علي رضا زاكاني به كمسيون اصل 

اما .صداقت وي و موارد ديگري از اين دست نيز مرتبط بوده است ديگري چون مدرك دكتراي آقاي رحيمي و
در رابطه با ماجراي رحيمي بايد گفت كه هر چه زودتر دادگاهي صالح به اتهاماتي كه در خصوص ايشان مطرح 

امروز نقل محافل مردمي و رسانه اي شده اسـت گـرچـه       با توجه به اين كه اين مباحث.  رسيدگي كند است،
برخي مخالفان تالش دارند با اين بهانه دولت را تخريب كنند؛ لذا قوه قضائيه هر چه زودتر از رحيمي در رابطه 

اطالع مردم برساند؛ انشاء اهللا كه از همـه   با اين اتهامات سؤال كند و نتايج دادرسي را به قصد شفاف سازي به
اما چرا اسامي نمايندگاني كه وجوه دريافت كردند اعالم و منتشر نمي شـود؟عـدادي      .اتهامات مبرا مي شوند

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي كه مبالغي اخذ كردند، از منشأ اين پولها اطالعي نداشتند،برخـي   از
پذيرفتند و صرف امور خيريه به نـامـو    با اينكه از منشأ اين پولها اطالع داشتند، اما آنرا از اين نمايندگان ديگر

جديد و مانعي براي مقابله  انتشار نام باقي نمايندگان مي تواند باعث ايجاد جبهه اي نشان خود كردند،از طرفي
 . با اتهامات اصلي پرونده شود
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بسيار براي دانشجوياني كه از   
سواد اطالعاتي الزم بي بـهـره     

  .اند، مي شود
در اين بيـن مـمـكـن اسـت          
دانشجويان و پژوهشگران تـازه  
كار با مشكالتي چـون طـرح       
موضوع و نيز طرح سؤال هـاي  
پژوهشي و اطالعات مورد نيـاز  

 . آن مواجه شوند كه در آن تخصصي ندارند
دايره المعارفهاي موضوعي از مهمترين ابزارها و مواد كـتـابـخـانـه اي        
محسوب مي شوند كه مي توانند در جريان طرح سواالت پـژوهشـي و     
تهيه اطالعات معتبر مورد استفاده آنان قرار گرفته و به عنوان يك نقطه 
شروع براي پژوهشگران و ساير افرادي كه در جستجوي اطالعات جامع 

 .و معتبر مي باشند، مفيد واقع شوند
در بيشتر موارد، جستجو براي يك سوال پژوهشي از طريـق  
. اينترنت و به شيوه اي نه چندان دقيق صورت مـي گـيـرد     

واقعيت اين است كه استفاده از سايتهاي فاقد اعتبار معموال 
منجر به كسب نتايج و اطالعات پيش پا افتاده و متوسـطـي   
مي شود كه يا بسيار كلي هستند و يا بارها مورد اسـتـفـاده    

 . قرار گرفته اند
 

براي از بين بردن اين اتفاق كه گريبان گير بيشتر كـارهـاي   
پژوهشي و تحقيقاتي شده است و اصال به عنوان يك راه كار 
دم دستي مورد استفاده دانشجوها قرار مي گيرد، يكي از راه 
حل ها مي تواند اين باشد كه اساتيد در مورد منبع مـحـل     
رجوع اين پروژه ها حتي در مورد موضوع و طرح سـؤال از      
پژوهشگر چند سطري بخواهد تا موجب گردد دانشجـو بـه     

 .منابع معتبر غير از اينترنت كه موثق تر است مراجعه كند
در هر صورت بايد جرياني چه از سمت دانشجـو و چـه از         
سمت اساتيد و نيز چه از نگاه مسائل آموزشي و ساختارهاي 
مربوط به آن شكل بگيرد تا از آسـيـب جـدي كـه بـدنـه             
دانشجويي در موضوع پژوهش با آن مواجه است جلوگيري شود و قطـع  
به يقين حل اين معضالت آموزشي راه را براي پيشرفت كشـور و بـاال       

 . رفتن سطح رتبه بندي علمي در جهان باز خواهد كرد
   

داشتن سواد اطالعاتي و اشراف كامـل  
داشتن دانشجويان فارغ التحصيل بـر    
روي دروس گذرانده شده خصوصا در   
دوره هاي كارشناسي به باال از مسائـل  

 .مهم و اساسي به شمار مي رود
يكي از موضوعاتي كه شايد به عـنـوان   
چالش بزرگ ذهني كه دانشجوياني كه 
به مقاطع باالتر صعود مي كنند با آن   

مواجه هستند سردرگمي در انجام و اجراي كار پژوهشي و تحقيقـاتـي   
 .است

اين موضوع به گونه اي است كه اكثر دانشجويان در حالي واحـدهـاي     
درسي خود را پشت سر مي گذارند كه تنها دانش اندكي در زمـيـنـه        
چگونگي انجام پژوهش دارند، كه اساسا خود به خود اين موضوع موجب 
مي شود تا دانشجويان فاقد مهارت هاي پژوهشي و سواد اطالعاتي الزم، 

پس از فراغت از تحصيل قادر به فعاليت مؤثر و مطـلـوب در     
 .محيط هاي تكنولوژيكي پيشرفته نباشند

هر چند اساتيد و دانشگاه ها به داشتن سواد اطالعـاتـي كـه      
اساس كار پژوهشي است، اصرار دارند اما با اين حال مـعـلـوم    
نيست كه پرداختن به اين موضوع در كجاي دروس آموزشـي  

 .قرار دارد
از طرف ديگر يكي از معضل هاي موجود در بين دانشجوها و   
اساتيد كه انگار به صورت قراردادي نانوشتـه در آمـده بـي          
تفاوتي هر دو طرف در امر تحقيق در اكثر موارد و به راحتـي  
عبور كردن از مؤلفه هاي اصلي تحقيق است؛ به گونه اي كـه  
دانشجو بدون دانستن و شناخت روشهاي مختلف پژوهـش و    
انتخاب يك روش خاص، طرح سوال پژوهشـي و گـردآوري       
اطالعات تخصصي با روي آوردن به سرچ اينترنتي و دسـت      
يابي به اطالعاتي غير جامع و شايد هم غير مفيـد بـار را از         
دوش خود برداشته تا بتواند حداقل نتيجه را از كاري كه انجام 

 .داده به دست بياورد
برخي از اساتيد نيز در اين ميان بدون اهميت قائل شد بـراي  

اين موضوع به راحتي از كنار ان عبور كرده و با اين كار در بي سواد بار 
اين امر باعث مي شود تا دانشجـو در    .آوردن دانشجوها سهيم مي شوند

 .مقاطع باالتر با مشكالت اساسي تحقيق و پژوهش مواجه شود
به نظر مي رسد كه دانشجو بايد مراحلي را در مقاطع پايين بگذراند تا با 

استفاده از آن و نيز مواجه شدن با نادانسته ها و مشـكـالت خـود در        
موضوع پژوهش، بتواند بهترين بازدهي را در مراحل و مقاطع باالتـر از    

 .خود نشان دهد
يكي از مواردي را كه صاحب نظران به آن اشاره دارند گذرانـدن درس    

 . روش تحقيق است
تمرينات و تكاليف مربوط به درس روش تحقيق معموال شامل انتخـاب  

يك عنوان در يك زمينه موضوعي خاص و نوشتن مقاله مربوط بـه آن    
در اين حال، دانشجويان موظف به ارائه يك فرضيه پـژوهـش و       .  است

طرح چنين تكاليفي  .اثبات آن با استفاده از اطالعات موجود مي باشند
هر چند كه ساده به نظر مي رسد ولي موجب بروز مشكالت و سـواالت  
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معاون آموزشي وزارت بهداشت از ايجاد دفتـر اخـالق، آداب و         
مسئول اين دفتر در قالب مشـاور  :  ميراث پزشكي خبر داد و گفت

مجموعـه   وزير در امور اخالق، آداب و ميراث پزشكي ديده شده است و
و فرهـنـگ و      اموري از جمله اخالق پزشكي كه به جديدي خواهد بود

 .مي پردازد اسالمي تمدن
معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معـظـم رهـبـري در         تأكيد 

دانشگاهها به استفاده از ظرفيت اعضاي هيئت علمي براي ترويج 
حراست و كميته هاي :  وي گفت.  فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاهها

انضباطي دانشگاهها بدون مسامحه با افراد بدحجابي كه تذكرات را نيـز  
 .نمي پذيرند برخورد كنند

برخورد جدي با افرادي كه بخواهند فضاي خوابگاه را از نـظـر         
فرهنگي و اخالقي با ورود فيلم و مطالب مبتذل ناامن كـنـد، بـا      

 .اعالم رئيس دانشگاه عالمه طباطبايي
اعالم مدير كل دفتر امور فرهنگي وزارت علوم ازحمـايـت وزارت     
علوم در مورد برپايي كرسي هاي نظريه پردازي بـا مـحـوريـت         
مباحث قرآني، با توجه به گسترش شيطان پرستي و فرقه هاي انحرافي 

 .در دانشگاهها
مدير دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بـهـداشـت از        
افزايش بودجه كميته هاي تحقيقاتي علوم پزشكي و انعقاد تفاهم 

 .نامه با سازمان هاي اجرايي براي توسعه فعاليت كميته ها خبر داد
نفر از اساتيد، دانشجويان و كـارمـنـدان در       900هزار و  1اعزام 

ششمين دوره اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات در تـيـر مـاه        
 .امسال، بر اساس اعالم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

رئيس دانشگاه صنعتي شريف گفت از وضعيت بد ساختمـانـهـاي    
خوابگاهها و كالسهاي درسي در دانشگاه شريف از نـظـر مـقـاوم       

سال ساختـمـان    30تا  25سازي در برابر زلزله با توجه به قدمت باالي 
 .هاي آن خبرداد  

برگزراي سمينارعلمي شبيه سازي و واقعيت مجازي در آمـوزش    
پزشكي همراه با امتياز براي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه علوم 

 .ارديبهشت 30پزشكي مشهد در پنج شنبه 
راه اندازي شهر پاك كشور در آينده نزديك به عنوان الگو بـراي    
استفاده از انرژي خورشيدي در منطقه كاشان، بـا ارائـه طـرح          

از طرف    هاي خورشيدي كاربردي دانشگاه كاشان براي استفاده از سلول
 .رئيس دانشگاه كاشان

ابالغ حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي بـرخـورد بـا      
بدحجابي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي؛ محتواي ابالغيه 
ناظر بر اهميت بحث رعايت حجاب و عفاف در دانشگاهها و در راستاي 

 .اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي است
رئيس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اصفهان از ارائه 
تسهيالت ويژه به پذيرفته شدگان ممتاز و دانشجويان برتر دوره   

 .هاي تحصيالت تكميلي اين دانشگاه خبر داد
برگزاري انتخابات انجمن اسالمي دانشجويان مستقـل دانشـگـاه      
تهران و تعيين اعضاي شوراي مـركـزي آن؛ بـر اسـاس آراي               
دانشجويان زهرا شميراني، ابراهيم نوروزي، مريـم بـاقـري، مـحـسـن           
شيركوند، سيد قائم صديقي، مرتضي بحريني و هادي تبرايي به عنـوان  
اعضاي اصلي شوراي مركزي انجمن اسالمي مستقل دانشگـاه تـهـران      

همچنين الهام سيفي و جالل خضرايي به عنوان اعضاي .  مشخص شدند
 .البدل اين تشكل دانشجويي انتخاب شدند علي 

اعالم مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات 
درصدي ظرفيت كارشناسـي ارشـد در        20و فناوري از افزايش 

نيز امكان ادامه تحصيل دانشجويان آموزش محور كـه     89كنكور سال 
 .بدون پايان نامه در دوره دكتري 

بررسي برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ارتقاي كيفي دانشگاهها و   
بررسي مشكالت دانشگاه پيام نور در كـمـيـسـيـون آمـوزش و           

 .تحقيقات مجلس
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري از خبرهاي خـوشـي در     
زمينه درمان بيماري ديابت ظرف دو ماه آينده به روش سـلـول     

 .درماني سخن به ميان آورد
باز كردن غير قانوني پلمپ دفتر شوراي صنفي دانشگاه ارومـيـه     
توسط افراد قانون شكن كه پس ازاهانت به ارزش ها و ارتـكـاب     

 .موارد خالف قانون 
 برگزاري تجمع دانشجويان و استيد دانشگاه هاي تهران در مقابل
شورايعالي انقالب فرهنگي و تأكيد بر لـزوم اجـراي اقـدامـات           
فرهنگي و انتظامي در مقابله با فساد، بي حجابي و بي عـفـتـي؛ ايـن         
دانشجويان دختر دانشگاه تهران در اعتراض به وضعيت بدحجـابـي در     

 .  كشور طوماري را به امضا رساندند
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از 

تحقيقات و فناوري،   شهر تهران تصويب كردند سه وزارتخانه علوم،
درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش مكلف به كاهـش    بهداشت، 

 .جمعيت دانشگاهي تهران و انتقال آن به ساير شهرها شوند
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه كارنامه نتايـج  

ارديبهشت  31جمعه  20ساعت  89اوليه كنكور كارشناسي ارشد 
داوطلبان براي دسترسي به نتيجـه آزمـون     :  ماه منتشر مي شود، گفت

بايد شماره داوطلبي يا شماره پرونده و همچنين مشخصات شناسنامـه  
 .اي خود را وارد كنند

اعالم موجوديت و آغاز به كار جنبش دانشجويان معترض به بـي    
در دانشگاه هنر تبريز اين جنبش بـا ايـجـاد       ،عفتي در دانشگاه 

“ جنبش دانشجويي حيا در دانشگاه هنر تـبـريـز       “  وبالگ خود با نام
 .حركت ضد بي حجابي و بي عفتي را در اين شهرستان آغاز كرد

 بي تفاوتي اساتيد و دانشجويان 
 مهمترين معضل در امر پژوهش

نيز با توجه به نظام آموزشي حاكم بر آنها جز خروجي براي اين كشـور    
 .چيز ديگري از خود نخواهد داشت

قرار گرفتن اين همه آقازاده در كشور انگليس براي ادامه تحصيل اساسا 
چه دستاوردي خواهد داشت كه امروز نيز گويي مد شده و آقازاده هـا    

 براي فرار كردن هم بهانه تحصيل را در انگليس مطرح مي كنند؟
انگار كه مردم هميشه بايد مورد ظلم قرار داشته باشند و دانشجـوهـاي   

يشرفـت  ÷ مستعد ما كه به هر حال نشان داده اند براي ارتقاي علمي و 
كشور از همه چيز خود گذاشته اند بايد از امكاناتي كه حق آنهاست بي 
بهره بمانند تا يك سري آقازاده ادامه تحصيل خود را با آرامش خاطر در 

 .كشورهاي مورد انتخاب خود ادامه دهند
اما جداي اينكه اين موضوع به دور از شعارهاي عدالت محوري، حمايت 

است، آنچه كه در اين ...  از دانشجويان نخبه، شرايط يكسان تحصيلي و 
با توجه به كارنامه سياه انگلستان در طول بين حائژ اهميت است اينكه 

و به نظر اتفاقي نبودن پذيرش اين همه آقازاده  تاريخ مردم شريف ايران
رتبه اهميت اين موضوع در كمـيـسـيـون     براي ادامه تحصيل بايد ديد 

جوانان متعهد كشـور چـه         امنيت ملي مجلس چه مقدار است و اصوال
 تحليلي از سكوت اين كميسيون بايد داشته باشند؟

آقازاده در انگليس خبري بود كه شايد با آنچه كه  400تحصيل بيش از 
امروز در كميسيون امنيت ملي براي تجديد نظر در رابطه با اين كشـور  

 .مطرح مي شود سازگاري نداشته باشد
در حالي كه در اين كميسيون صحبت از اين است كه به صالح نيسـت  
آقازاده ها در كشور انگليس ادامه تحصيل و يا فعاليت علمـي داشـتـه      
باشند، حضور آنها به بهانه ادامه تحصيل در اين كشور نگراني هايي را به 

 .وجود آورده است
يكي از نگراني هايي كه مطرح مي شود اين است كه با توجه به سابـقـه   
اي كه انگليس دارد و كنترل شديد ايرانيان در آنجا و اين كه انگلـيـس   

افرادي نظير فرزندان مسئولين به عنوان عواملي بـه   در صدد استفاده از
است لذا صالح نيست فرزندان مسئولين در انگليس تحصيـل   نفع خود

 .كنند
اما شايد نكته اصلي كه در ذهن دانشجويان به آن معطوف شـود ايـن       
باشد كه آيا واقعا تمام اين آقازاده ها شايستگي ادامه تحصيل در خـارج  
از كشور را داشته اند يا اينكه از رانت و پارتي براي حضـور خـود در         

 كشورهاي ديگر همچون انگليس استفاده مي كنند؟
چگونه است كه دانشجويان نخبه اي كه عالقه مند به تـحـصـيـل در         

دانشگاه هاي معتبر براي ارتقاي علمي خود هستند با موانعي عجيب و   
آقازاده كه  400غريب داخلي و خارجي مواجه اند اما ديده مي شود كه 

با تعداد قابل توجه از حيث دانشجوي محصل در خارج از كشور اسـت،  
 .به راحتي در حال تحصيل هستند

حضور اين تعداد دانشجو آقازاده در دانشگاه هاي خـارج و خصـوصـا          
انگليس جداي از اينكه وجود بي عدالتي را فرياد مي كند، اساسا هم بـا  
شعاري كه مسئولين در مورد خود كفايي دانش و علم مطرح مي كننـد  
در تضاد است چرا كه اساس تحصيل در اين كشورها و آن هم انگليس و 

ــات        ــالعـ ــد اطـ واحـ
اكونوميسـت در ادامـه       
پيش بيني كـرده اسـت     
نمره ايران در شـاخـص     
عمـلـكـرد اخـتـراعـات         

در عين . برسد 3.94به  2013تا  2009همچنان افزايش يابد و در دوره 
بـاقـي      75حال رتبه ايران از اين نظر تغيير نخواهد كرد و در سـطـح     

 .خواهد ماند
 سومين اختراع برتر جهان در اختيار ايران

سومين اختراع برتر جهان در اختيار ايرانروبات امدادگر ايراني مقام سوم 
داود زمانـي مـخـتـرع       .  را كسب كرد 2009مسابقات اختراعات جهان 

 2009روبات امدادگر مقام سوم مسابقه اختراعات جهان 
  .را كه در كشور آلمان برگزار شده بود، به دست آورد

عملكرد اين ربات امدادگر درهنگام بروز زلزلـه يـافـتـن       
ايـن  .  مصدوماني است كه داراي عاليم حياتي هسـتـنـد     

روبات امدادگر در هنگام عمليات نجات افراد زلزله زده به 
داخل ساختمان هاي حادثه ديده رفته و پس از يـافـتـن    
مصدومان عالئم حياتي و محيطي آنان را براي تيم امداد 

 . ارسال مي كند
روبات طوري طراحي شده كه بتواند با سرعت زياد و در   
اسرع وقت نماي كل محيط راه تيم امداد را نمايش داده 
و با تجهيزات كاملي كه دارد، اطالعات دقيق را ارسـال      
كند از اين رو روبات به صورت تانك كوچك با قابـلـيـت    

 .تحرك باال طراحي شده است

روند رو به رشد توليدات 
علمي در ايران در چنـد  
سال گذشـتـه و قـرار        
ــن         ــي ــن در ب ــت ــرف گ
كشورهاي پيشرفـتـه و     

صاحب فناوري نشان از عزم جدي دانشمندان و پـژوهشـگـران جـوان       
 .ايراني براي رسيدن به قله علم و فناوري در سطح جهان است

جهانـي   77در ثبت اختراعات در رتبه  2004در حالي كه ايران تا سال 
قرار داشت، اما توانست با كوشش دانشمندان و مختـرعـيـن خـود بـا          

بـا دو     2008تا  2004افزايش حجم اختراعات خود در طي سال هاي 
 .جهاني ارتقاء يابد 75پله صعود به رتبه 

افزايش رتبه در ثبت اختراعات به گونه اي است كه با توجه به 
به تعداد  86اين موضوع در سال  78ثبت اختراع درسال  200

 .ثبت در كشور ارتقاء يافته است 7500
هزار و  9اختراعات ثبت شده طي سال گذشته در كشور تعداد 

 38فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قـبـل      570
 .درصد افزايش يافته است

واحد اطالعات اكونوميست در گزارشي كه ارائه داده نمره ايران 
. اعـالم كـرده اسـت          3.65در شاخص عملكرد اختراعات را 

را در بر مي گيرد  10تا  0شاخص عملكرد اختراعات ارقامي از 
كه هر چه اين رقم بيشتر باشد داللت بر فعاليت بيـشـتـر در      

ــات دارد                    ــداع ــات و اب ــراع ــت ــام اخ ــج ــه ان ــن ــي   .زم
رتبه نخست  10در ميان كشورهاي جهان ژاپن با كسب نمره 
پـس از ايـن       .  جهان را به خـود اخـتـصـاص داده اسـت             

؛ امريكا با نمره 9.5؛ فنالند با نمره 9.71سوئيس با نمره  كشور،

؛ و هلند 9.37؛ تايوان با نمره 9.4آلمان با نمره  ؛ 9.44؛ سوئد با نمره 9.5
به ترتيب رتبه هاي دوم تا هشتم را از اين نظر بـه خـود      9.16با نمره 

 .اختصاص داده اند
، مالزي 22ايتاليا رتبه   ،18انگليس رتبه   ،14كانادا رتبه  ،13فرانسه رتبه  

الجزاير رتبه  ،74، اندونزي رتبه 52، تركيه رتبه 39روسيه رتبه  ،31رتبه 
  .را از اين نظر به خـود اخـتـصـاص داده انـد              78و ويتنام رتبه  76

 آقازاده در انگليس براي ادامه تحصيل، بي عدالتي است  400حضور بيش از 

 مسئولين بايد حمايت كنند؛

 گير ايران در رتبه بندي اختراعات جهاني صعود چشم

شبكه خبردانشجوجلسه به موضوعـات     كه در”  سرانجام يك پرونده“ اتحاديه بزرگ دانشجويي كشور در نشست خبري  5نمايندگان 

مختلف مربوط به پرونده دانشگاه آزاد خصوصا موضع جديد هيئت امناي اين دانشگاه در مورد غير شرعي بودن مصوبه شوراي عـالـي   

 .دانشگاه آزاد ملك شخصي خاندان هاشمي شده است: و در اين جلسه تأكيد كردند پرداختند  انقالب فرهنگي



 

 

  38شماره  - 1389هفته اول خرداد 
4 

5684---0912 
نشريه جالبي داريد، بهتره تو اين هاگير واگير بـيـشـتـر     

 دانشجويي بنويسيد
1304---0938 

آقا به نظر من بهتره همه اونايي كه اسم مخفف هاشـون  
 رو نوشته بوديد، رسوا كنيد

3775---0913 
صبحي گره از زمانه وا خواهد شد؛ راز شب تـار بـرمـال      
خواهد شد؛ در راه، عزيزي است كه با آمدنش؛ هر قطب 

 نما قبله نما خواهد شد
7047---0918 

واقعا كه حرف دل ما رو زديد، تو دانشگاه آزاد همه چي 
 برعكسه 

4608---0935 
بجاي اينكه به دانشگاه آزاد گير بدين چرا به وضع همين 

 به خدا مرديم! دانشگاه دولتي رسيدگي نمي كنيد
8003---0937 

باز دوباره هوا گرم شد و متعاقبا كولر هاي خوابگاه از كار 
 مسئولين رسيدگي كنند! افتاد

9871---0911 
 نشريه بي خودي داريد به درد دانشجوها برسين

3071---0919 
همون قاضي كه حكم كهرزك رو داد (   س م) اين آقاي 

 !نيست؟
8511---0937 

با اين حال من كه بعيد مي دونم دژ جاسبي فتح شدني 
 حاال هي شما بگين! باشه

5674---0913 
در اين دنياي تناقضات قضاوت راجع به هيچ كس انصاف 

هرچند معيار داريم وبرخي با اين مـعـيـارهـا       !!!  نيست 
 �ناسازگارند اما به هر حال سخته قضاوت 

1157---0936 
ما كه دستمون به مسئولين نمي رسه، شما پـيـگـيـري     

 كنيد اين وضعيت خوابگاه ها رو
0034---0914 

Ma s oo l i n  b e s h n a v i d , h n  s e d a ye 
daneshjooyan ast: pokhtim az garma 

3490---0919 
اگه اس ام اس هاي ما رو هم چاپ كنيد ممـنـون مـي      

چرا خبرنامه شما در دانشگاه اميركبير زود تـمـوم     : شيم
 ميشه، باالخره ما با اين اساتيد سكوالر چي كار كنيم؟

1234---0935 
 :دعاي پاس كردن درس

الهي ادركني پاسا ترمي به نمرتي دهي و دوازدهـي و      
حفظا من مشروطي و فلجا استادي و لغوا امتحاني بحق 
برفا و آلودگي جوا اين دعا رو امشب به همه توصيه كـن  
و تا آخر ترم ديگه درس نخون مطمئـن بـاش جـواب        

 ...شك نكن...ميگيري 
7017---0912 

فرجه امتحانات شروع شده بسه چقدر كاغذ حروم مـي    
 كنين

3522---0912 
عجيبه حتي اگه يك خط مدرك عليه ما بدبخت بيچاره 
ها بود االن حق زندگي كردن هم نداشتيم آنوقت عليـه  
جناب جاسبي اين همه مدرك و مطلبه و روز بـه روز        

 گردن ايشان بزرگتر مي شود
5460---0915 

برق خوابگاه ما قطع شده مسئولين رسـيـدگـي نـمـي        
 دانشجوي كارشناسي ارشدم از اهواز.كنند

6136---0936 
 نشريه شما عالي هر هفته پيگيري مي كنم

9915---0938 
جمع كنيد اين نشريه تون رو جز گير دادن به به دولـت  

 كار ديگه اي ندارين
7134---0918 

چرا به موضوع شباهت بيانيه رئيس پژاك با بيانيه آقاي 
موسوي در خصوص اعدامي ها كه اين همه جنايـت در    

از شما انتظار داشتيم . كشور كردند هيج جايي بيان نشد
كه در نشريه تون به اين موضوع مي پرداختيد شما بـه    
عنوان يك نشريه دانشجويي وظيفـه داريـد بـه ايـن           
موضوعات شفاف و روشن و با شجاعت بپردازيد تا كـي    

 بايد در اين باره سكوت كنيم نورايي از كرمانشاه
7468---0914 

خوابگاهه ما نه برق درست حسابي داره نه اب بابا مگه ما 
 چه كرديم؟

4509---0936 
داداش ميشه لطف كني به بابام بگي پولم تموم شده اخه 

 !خودم روم نميشه بش بگم نوكرم

09370748550 

ها شده  يكي از موضوعات داغ رسانه” فارسي فيلم“مدتي است كه بحث انتقاد از 
اند  است و به تازگي برخي از كارگردانان مطرح سينما نيز به اين جرگه پيوسته

اما اين واقعيت را بايد قبول كنيم كه سينماي ايران به دليل ضـعـف بـنـيـه          
خـرج و     هاي كم اقتصادي و تكنيكي، خواسته يا ناخواسته به سمت توليد فيلم

... پردرآمد رفته است، پس بديهي است كساني چون حسين فرح بخش و عبـدا 
شايد براي شما جالب باشد .  عليخاني پرچمدار حوزه بساز بفروش سينما بشوند

طـال و    “ كننده و همايون اسعديان كارگردان فيلـم     كه منوچهر محمدي تهيه
اند؛ فيلمي كه نه تـنـهـا آن       نيز بوده”  رقمي ده“ كننده و كارگردان  ، تهيه” مس

موقع بلكه اكنون نيز حاضر به مصاحبه در   
مورد آن نيستند و اسعديان تنها بـه ايـن     

شرايط “: كند توضيح در مورد آن بسنده مي
موجود در سينما ما را به ساخـت فـيـلـم       

سوق داد و فروش بـاالي ايـن       ”  رقمي ده“
را ”  طال و مس“فيلم بودجه مورد نياز براي 

، ” طـال و مـس      “ نقد فيلـم    . ( ”فراهم كرد
 )فرهنگسراي ارسباران

هـاي   عامل فروش باالي يك فيلم گاه سوژه
خاصي هستند كه در فيلم به آن پرداختـه  

اما در مورد روحانيت بـه خـاطـر      .  شود مي
ها، كمتر كسي جرأت ورود به اين حوزه را    گيري ها و ترس از موضع محدوديت

را نتيجه نگاه مـغـرضـانـه و         ”  مارمولك“ كند؛ چه آنكه همه، شكست  پيدا مي
كه در ابتدا قـرار  ”  طال و مس“ در ”  طلبه“ دانند يا شخصيت  ناعادالنه به آن مي

 .بود يك دانشجوي الهيات باشد
هايي كه نقش اول آن روحاني است به يك نقطه مشتـرك   نگاهي به فيلم با نيم

هايي در سينما ماندگار شدند كه تمام ابعاد زندگي يك روحاني  فيلم“: رسيم مي
به خاطر ” مارمولك“فهميم كه استقبال از فيلم  حال بهتر مي. ”!اند را نشان داده

، ” زير نور ماه“ اين نوع نگاه در .  اي از روحانيت است نمايش تصويري غير كليشه
كه نمايي داخلي از زندگي يـك روحـانـي نشـان           ”  پابرهنه در بهشت“و ” او“

 .دهند به خوبي ترسيم شده است مي
اصرار دارد و در تبليغـات ايـن     ”  طال و مس“هرچند اسعديان بر عاشقانه بودن 

دهد، بسياري از اهالي هنر براي ديدن  فيلم نيز تصويري از روحانيت نشان نمي
. رونـد    تصويري كه او از زندگي يك طلبه ترسيم كرده است، به سيـنـمـا مـي      

ها نزديك شده است  گرايانه به زندگي طلبه كه واقع” طال و مس“ملودرام ايراني 
كامالً فيلمـي  ... پردازي، فضاسازي، ديالوگ، عشق و عاشقي و از حيث شخصيت

ايراني است، البته با اين تفاوت بسيار مهم كه بـدون آنـكـه وارد ابـتـذال و              
ناپذير از زندگي دو زوج جوان را    هاي روز بشود، عشقي وصف بندوباري فيلم بي

 .كشد به تصوير مي

كند طرز تلقي نادرست ما از ديگران  نكته ديگري كه اين فيلم به آن اشاره مي
ترين مشكل ما در برخورد نامناسب بـا ديـگـران و           به نظر حقير بزرگ.  است

هـاسـت،      ها، نداشتن تصويري روشن و واضح از آن   هاي كلي از انسان قضاوت
درست مثل كسي كه خارج از دانشگاه ايستاده و دانشگاه را محيطـي كـامـالً      

اسعديان با همين دغدغه و با نشـان    .  فاسد و با دانشجوياني الابالي تصور كند
دادن تضادي كه بين نگاه پرستار و روحاني در فـيـلـم وجـود دارد بسـيـار             

 . كند ها را روايت مي نگري اين قضاوت دور از سطحي هنرمندانه و به
اي از گفتن احساساتشان به صورت شفاف  دغدغه ديگر نويسنده بيان ترس عده

اي    و مسائل درون خانواده است؛ دغدغـه 
براي “ :  كند گونه بيان مي كه اسعديان اين

من زيباترين سكانس فيلم جايي است كه 
زهرا، سيدرضا را سر نماز از خواب بيـدار  

كند و او نگران مدرسه دخترش است،  مي
در حالي كه تا چند ماه قبل اصالً به ايـن  

كرد كه دخترش كـي مـدرسـه       فكر نمي
 ” ...رود مي

متأسفانه روابط عـاطـفـي مـوجـود در            
... خانواده، عشق و عاشقي، خواستگاري و

هاي اخير سيـنـمـايـي بسـيـار          در فيلم
. جانبه، همراه با لودگي و مسخرگي به تصوير كشيده شده است ناعادالنه و يك

هـاي   در حال حاضر هدف قرار دادن خانواده  به عقيده بسياري از انديشمندان،
هاي ناتوي فرهـنـگـي     ترين پروژه ايراني توسط كشورهاي بيگانه يكي از بزرگ

عليه ما است كه با غفلت برخي از مسئولين در تقابل با اين تهاجم روز به روز   
 .كند فرهنگ غرب در جامعه ما نفوذ بيشتري پيدا مي

نامه و محتوا، بازيگران توانمند و طراحي صحنه نيز  از حيث فيلم”  طال و مس“ 
واقعيت ايـن اسـت كـه          .  هاي بسيار مؤفق چند سال اخير است يكي از فيلم

پردازي اين فيلم نه برگرفته از سينماي به اصطالع معناگرا است و نه  شخصيت
اوج ناراحتي زهراسادات پس از .  گيرد در فضايي انتزاعي و غيرواقعي شكل مي

آيد در ناتواني در درست كردن ماكاروني و تـرس كـودك از        آنكه به خانه مي
 .مادر روي ويلچر به خوبي نشان داده شده است

براي آنكه فيلمي كامل باشد نياز به اين داشت كه بعد اجتماعي ”  طال و مس“ 
و بيروني روحانيت را نيز به تصوير بكشد، هرچند در نشان دادن بعـد درونـي     

كرد  بسيار قوي كار شده بود، اگر اين تصويرسازي به بعد بيروني نيز سرايت مي
درك ”  مارمولـك “ طور كه در  همان–و تلفيقي از نقش اجتماعي مؤثر روحاني 

بود، ديگر دست هر منتقدي را براي سخن گفتـن در مـورد        مي  -” كرديم مي
 .بست نواقص فيلم مي

 

 داستان عاشقانه اي كه مبتذل نيست” طال و مس“

رئيس جمهور به مـردم  “، ”!وقت آن رسيده است كه سياست از دين جدا شود“
حاضرم به خاطر مـردمـي كـه        “ ، ” !توهين كرد و آنها را خس و خاشاك ناميد

شايد اگر اين جمالت را براي كسي كـه در    ”  !دوستشان دارم، زندان هم بروم
اين چند روز فرصتي نكرده به فضاي سايبر سر زده و كانال هاي تلويزيونـي را    
مشاهده كند و به طور كل در اين باره چيزي هم نشنيده باشد، نشان داده يـا    
واگويه كنيم و سپس از وي بپرسيم كه به نظر شما اين جمله را چه كسي در   
همين چند روز اخير مطرح كرده است؟ پاسخهايي كه بيش از هر  پاسخ ديگر 
محتمل به نظر مي رسند، نام بردن از افرادي چون عبدالكريم سروش به ظاهر 

همان فردي كه احمد فرديد، فيلسوف معاصر، اعالم كرد ( فيلسوف شيفته پوپر 
شخصي كه در همان ايامي كـه در      ( ، محسن كديور ) كه به ريشش مي خندد

، )زندان تشريف داشت به لطف دولت دوم خرداد كرسي استادي دانشگاه گرفت
كانديداي رقيب آراي   ( و يا كروبي )  كانديداي شكست خورد انتخابات(موسوي 

و به همين جهت اگر به همين شخص گفـتـه شـود كـه ايـن              .است)  باطله
اظهارنظر از دو لب شخصي چون استاد شجريان برون آمده است، قطعا در وهله 
اول تعجب خواهد كرد و اگر اين كار را نكرد مطمئن باشيد مي خـواهـد اداي     

چرا كه ناگفته پيداست كه آدمي هر چقدر هـم    .آدم هاي خونسرد را دربياورد
در زمينه مورد عالقه خود متخصص و متبحر و پيشرو باشد، در عرصه ديـگـر     

مسائل تخصصي حداقل بايد با احتياط اظهارنظر كرده و 
در ابتدا نگارنده بـر خـود         !كار را به كاردان ها بسپارد

واجب مي داند كه تأكيد كند استاد محمدرضا شجريان 
اگر نگوئيم بهترين آوازخوان نه تنها معاصر بلكه تـاريـخ   
موسيقي ايران است، بايد حداقل به اين نـكـتـه اذعـان       
كنيم كه ايشان يكي از بهترين هاي تاريخ مـوسـيـقـي       
: اصيل ايراني است و به قول يكي از بزرگان اين عـرصـه  

موسيقي دان بزرگ ايراني كه (هر چند ما در دوران باربد
) براي هر روز از سال نغمه اي خاص ابـداع كـرده بـود       

نزيسته ايم اما حضور در دوراني كه شجريان وجود دارد 
براي ما نعمتي است به جهت درك موسيـقـي اصـيـل       

 .ايراني

با اين وجود نگارنده تصميم دارد تنها يك سوال ساده از 
 .استاد بپرسد كه جواب آن مي تواند كمي راهگشا باشد

بنده به عنوان فردي كه هيچ تخصص خاصي در موسيقي نداشته !  جناب استاد
و تنها داشته ام در اين زمينه مشتي اطالعات عمومي و كلي درباره اين رشتـه  
است، آيا اجازه دارم درباره مباحث پيچيده مربوط به اين عرصه و آلبوم هـاي    
جنابعالي اظهارنظر كرده و بر آنها ايراد تخصصي بگيرم؟ و اگر اينچنين كـنـم     
قطعا مورد خشم و غضب شما به عنوان فردي كه هر را از بر در ايـن عـرصـه        
تشخيص نمي دهد ولي به خود اجازه داده چنين خبطي كند مورد شماتت قرار 

 نمي گيرم؟

حال چگونه به خود اجازه مي دهيد درباره موضوعي كه هيچگونه تخصصي در 
 آن نداريد و حتي از دور هم بر اين آتش دستي نداشته ايد، اظهارنظر كنيد؟

نگارنده كه به جرأت مدعي است هر روز آلبوم هاي شما را گوش مي دهـد و    
اظهارات و نظراتتان را دنبال مي كند، نيك مي داند كه يكـي از مشـكـالت        
قديمي شما با مسئوالن فرهنگي جمهوري اسالمي ممنوعيت صداي زنـان و      
ممنوعيت پخش تصاوير سازها از صدا و سيما بوده و هماره و در هر مجالي كه 

بود، اين موضوع را ” هم نوا با بم“يك نمونه آن كنفرانس خبري بعد از كنسرت 
كرده ايد و حال نيز قطعاً به خاطر داليلي از همين جنس مدعي شـده  ” فرياد“

چرا كه احتمال به نظر حضرتعالي اگـر  !!!  ايد كه بايد دين از سياست جدا شود
دين از سياست جدا شود اين مشكل حضرتعالي نيز حل شده و ديگر مجـبـور   

خود با ممنوعيت پـخـش صـداي      ”  مخالفت عملي“ نيستيد براي نشان دادن 
بانوان كه يك نظر فقهي مورد اتفاق علماي اسالم است، دخترتان مژگان را در 

 .كنسرت ها كنار خود نشانده و اجازه آوازه خواني بدو بدهيد

استاد شجريان قطعا به ياد داريد كه در يكي از مصاحبه هاي خود با : نكته آخر
بي بي سي در سال هاي گذشته و در پاسخ به يكي از سواالت مصاحبه كننده 

مردم معتقدند شجريان ديگر آن شجريان سابق با آن صدا كـه  “ مبني بر اينكه 
سخت غضبناك شده و ” را اجرا كرد، نيست” دستان“و ” بيداد“آثاري همچون 

دوسـتـشـان    “ همين مردمي را كه امروز مدعي هستيد 
را ”  داريد و حاضريد حتي به خاطر آنها زنـدان بـرويـد     

شـجـريـان    “ تلويحاً به نفهمي متهم و تأكيد كرديد كه   
االن سني ازش گذشته و همين كه مي خواند هم از سر 

اگر آقاي شجريان اين مصاحبه را به (” !!!مردم زياد است
خاطر ندارد مي تواند در اين جست و جويـي كـرده و       
فايل تصويري مصاحبه خود با بي بي سي را به تمـاشـا   

شايد برخي گمان كنند كه استاد : سخن آخر  (!بنشيند
شجريان فردي است كه همچون برخي ديگـر كـه در       

لقب گرفتند، در اثر نبـود  ”  بي بصيرت“ فتنه هاي اخير 
تحليلي صحيح از اوضاع به يكباره در وادي فتنه افتاده 
باشد، غافل از آنكه همانگونه كه در يادداشتي كه تحت 

در سايت خبرنامـه  ”  شجريان؛ از سپيده تا فرياد“عنوان 
منتشر شد، آمده بود، سير دگرديسي ايران دانشجويان 

وي از همان سال هاي اول انقالب آغاز شد و در اين ميان تمام تـالش هـاي     
مسئوالن اجرايي نظام و صداوسيما براي رفع شبهات و تألـمـات اسـتـاد بـه          

شايد يكي از بهترين بيت هايي كه بتوان براي  .سرانجام نرسيد و شد آنچه شد
حال و هواي اين روزهاي استاد عنوان كرد، بيتي از استاد سخن حافظ بـاشـد   

به زيبايي آن را اجرا كـرده    ”  معماي هستي“ كه خود استاد شجريان در آلبوم 
ما ندانستيم و / شيوه ي چشمت فريب جنگ داشت “: آنجا كه مي گويد .است

 ”صلح انگاشتيم

 شيوه چشمت فريب جنگ داشت! استاد

 بدون شرح

) فتح خرمشهر( كتاب سيزدهمين جشنواره ملي تئاتر مقاومت 
 .منتشر شد

جواد شمقدري معاون امور سينمايي و سمعي بصـري وزارت    
المللي فيلم كن  فرهنگ و ارشاد اسالمي با رئيس جشنواره بين

 .وگو كرد ديدار و گفت
به كارگرداني مازيار ميري با حضـور  ”  راويولي“ فيلم سينمايي 

آخر تيـر مـاه كـلـيـد          ”  حامد بهداد“ و ”  ليال حاتمي“ قطعي 
 .خورد مي

 30المللي كربال به همت دانشگاه جمهوريت از      همايش بين
خرداد درشهر سيواس تركيه برگزار خـواهـد      2ارديبهشت تا 

 .شد
 -خبرگزاري فرانسه از غيبت ژان لوك گدار، كاگردان فرانسوي

سوئيسي به دليل خستگي و كمبود انگيزه اش در جشـنـواره   
 .فيلم كن امسال خبر داد

اگر رابين هـود  :  بازيگر نقش رابين هود در جشنواره كن گفت
ها، آيا حسابي بانكي در بورس وال  زنده بود، با وجود بحران وام

 كرد؟ استريت باز مي
حضور عوامل سينماي ايران در هر توليدي، بايد با اطـالع و      

شان در ايـران       مجوز وزارت ارشاد باشد وگرنه در آينده كاري
 .تأثير منفي خواهد داشت

با زهرا حسيني، در جريان نمـايشـگـاه    ” دا“اسپراكمن مترجم 
 وگو كرد گفت” دا“كتاب امسال بر سر رفع ابهامات كتاب 

ما بايد به تناسب موسيقي روز حركت كنيم : استاد گلريز گفت
ولي در عين به روز بودن بايد جايگاه مـوسـيـقـي ايـرانـي و           

كنم سرودهاي انقالبـي   مان حفظ شود و من افتخار مي انقالبي
 ام را خوانده

سفر بـه فـطـرت گـل           “ مجموعه آثار علي گرمارودي شامل 
بـر  ”  ،   ” تا محراب آن دو ابـرو   ” ، ”آغاز روشنايي آيينه” ، ”سنگ

” بر گيسوي تـرنـج  “ و ”  گوشواره عرش” ، ”آشفتن گيسوي تاك
 .رونمايي شد

هر چند معاونت سينمايي وزارت فرهنگ چندي پيش قاطعانه 
را ”  ها و مقدسـات  موهن به ارزش“ به زعم وي ”  زمهرير“اكران 

تـن از     ممكن دانست، همين چند روز پيش بود كه روئين غير
 !تدوين مجدد فيلم و تغيير ريتم آن براي اكران عمومي گفت

فـراهـم شـدن      )  ع( معاون بين المل مجمع جهاني اهلـبـيـت   
مقدمات كار تهيه اطلس فرهنگي شيعه با همـكـاري هشـت      

 موسسه مرتبط داخلي و خارجي خبر داد
به كارگرداني حسن فـتـحـي و      ”  در مسير زاينده رود“سريال 

براي )ارديبهشت ماه 24(كنندگي اسماعيل عفيفه، جمعه  تهيه
 خورد پخش در ماه رمضان كليد 

محمدرضا گلزار بازيگر سينماي ايران، چندي است اقدام به راه 
 اندازي كلوپ ويژه زيبايي آقايان كرده است

، در   ” پرسپوليس“ايراني  كارگردان فيلم ضد” مرجان ساتراپي“
با گلشيفته فراهاني همكاري ” جوجه با آلو“فيلم ديگري به نام 

 .كند مي
كـه  ”  شروع خوب“ عباس امير معافي هم اكنون مجري برنامه 

برنامه اي با موضوع اعتياد است مي باشد و در يك مـوسـسـه    
ترك اعتياد به عنوان يك همسفر در حال كمك بـه درمـان       

 .افراد معتاد است
پس از انتقادات اهالي فرهنگ و هنر نسبت به رواج فيلمهـاي  
سطحي،مهران مديري بازيگر وكارگردان سينما و تلويزيون نيز 

 .به جمع منتقدان اين فيلمهاي مبتذل پيوسته است
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 در كرانه باختري تعطيل شد
نقاش سوئدي كه نقاشي توهين آميزش به ساحت پـيـامـبـر       

در :  خشم مسلمانان را برانگيخته است گفت)  ص(مكرم اسالم 
 .كند اش شب هنگام احساس امنيت نمي خانه

در صدر ” فاطمه“و ” ابوالفضل“از ابتداي امسال تاكنون ،اسامي 
 .نامهاي منتخب براي نوزادان در سراسر كشور قرار دارد

هـزار نسـخـه       15روزه نمايشگاه كتاب بالغ بر  10در زمان ”دا“كتاب دفاع مقدسي 
فروش رفت و ناشر براي پاسخگويي به مخاطبان دو چاپ جديد اين كـتـاب را در       

 .روزهاي نمايشگاه منتشر كرد


