
ــورای  ــع ش ــاب در جم ــم انق ــر معظ رهب
ــی : ــاب فرهنگ ــی انق عال

هــاى  حركــت  جوالنــگاه  دانشــگاه  نگذاريــد 
بشــود سياســى 

ــوراى  ــاى ش ــدار اعض ــرى در دي ــم رهب ــام معظ مق
عالــى انقــاب فرهنگــى : ...يكــى از چيزهايــى 
ــرد،  ــي گي ــى( را م ــرفت علم ــوى اين)پيش ــه جل ك
ــه  ــن را توّج ــت. اي ــگاه ها اس ــدن دانش ــى ش سياس
كننــد آقــاى فرجى دانا)وزيــر علــوم، تحقيقــات 
بهداشــت،  هاشــمى)وزير  آقــاى  و  فنّــاورى (  و 
ــگاه  ــد دانش ــكى ( ؛نگذاري ــوزش پزش ــان و آم درم
اينكــه  بشــود.  سياســى  حركتهــاى  جوالنــگاه 
محــّرك  موتــور  يــك  به عنــوان  را  جــوان  مــا 
تحــّوالت سياســى بپذيريــم، حــرف مــن اســت. مــن 
يك وقتــى ايــن مطلــب را گفتــم، بعضــى از هميــن 
آقايانــى كــه حــاال َدم از دانشــگاه مــي زننــد، مــن را 
مامــت كردنــد كــه شــما ايــن جوانهــا را بــه َهــوس 
انداختيــد، بــه هيجــان انداختيــد؛ نه، من اعتقــاد دارم 
بــه ايــن قضيـّـه؛ نســل جــوان در هــر جامعــه، موتــور 
حركــت تحــّوالت اجتماعــى و تحــّوالت سياســى 
ــن  اســت؛ بخصــوص جــوان دانشــجو؛ طبيعتــش اي
ــر از  ــن غي ــت؛ اي ــرى اس ــرف ديگ ــن ح ــت. اي اس
ايــن اســت كــه مــا دانشــگاه را محــّل َجــَوالن 
گرايــش هــاى سياســى اى كــه بعضى شــان مخالــف 
ــا جهت گيرى هــاى  ــف ب ــا مخال ــد ي ــا اصــل نظامن ب
نظامنــد بكنيــم. ايــن را بايــد حتمــاً مراقبــت كنيــد و 

ــد... ــوى آن را بگيري جل

این نشریه حاوی اسماء متبرکه می باشد.
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نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویـی دانشگاه ارومیه

ــا،  ــر و غن ــگ فق ــل، جن ــق و باط ــگ ح ــروز جن »ام
جنــگ اســتضعاف و اســتكبار و جنــگ پابرهنه هــا 
ــي درد شــروع شــده اســت. و مــن دســت  و مرفهيــن ب
سراســر جهــان  در  كــه  عزيزانــي  همــة  بــازوي  و 
ــار مبــارزه را بــر دوش گرفته انــد و عــزم جهــاد  كوله ب
ــد،  ــلمين را نموده ان ــّزت مس ــاي ع ــدا و اعت در راه خ
ــه  ــة خــود را ب مي بوســم و ســام و درودهــاي خالصان
نثــار مي كنــم و  همــة غنچه هــاي آزادي و كمــال 
ــم.  ــم عــرض مي كن ــران ه ــز و دالور اي ــت عزي ــه مل ب
ــه جهــان  ــركات معنويــت شــما را ب ــار و ب ــد آث خداون
صــادر نمــوده اســت. و قلبهــا و چشــمان پرفــروغ شــما 
ــان شــده اســت، و شــرارة  ــت از محروم ــون حماي كان
ــه  ــان جهانخــواران چــپ و راســت را ب ــه انقابي ت كين

ــت... . ــه اس ــت انداخت وحش
مــا درصــدد خشــكانيدن ريشــه هاي فاســد صهيونيــزم، 
مــا  هســتيم،  جهــان  در  كمونيــزم  و  ســرمايه داراي 
عنايــت خداونــد  لطــف و  بــه  تصميــم گرفته ايــم 
ــتوار  ــه اس ــه پاي ــن س ــه اي ــه ب ــي را ك ــزرگ، نظامهاي ب
ــم و نظــام اســام رســول اهلل ـ  ــود كني ــد، ناب گرديده ان
ــان اســتكبار  ــه و ســلم ـ را در جه ــه و آل ــي اهلل علي صل
ترويــج نماييــم و ديــر يــا زود ملتهــاي در بنــد، شــاهد 

ــود... . ــد ب آن خواهن
ــن  ــي از اي ــن سراســر گيت ــان و محرومي مســلمانان جه
بــرزخ بي انتهايــي كــه انقــاب اســامي مــا بــراي 
ــده اســت، احســاس غــرور و  همــة جهانخــواران آفري
آزادي كننــد و آواي آزادي و آزادگــي را در حيــات 
و سرنوشــت خويــش ســر دهنــد و بــر زخمهــاي خــود 
ــدي و  ــا امي ــن بســت و ن ــد كــه دوران ب مرهــم گذارن
تنفــس در منطقــه كفــر بــه ســر آمــده اســت و گلســتان 

ملتهــا رخ نمــوده اســت... .«
ايــن بخشــي از پيــام امــام)ره( هنــگام پذيــرش قطعنامــه 
ــام  ــه اع ــگ و البت ــان جن ــام پاي ــي اع ــود، يعن 598 ب
ــق  ــه عم ــادي ب ــه ابع ــي ك ــر! جنگ ــي ديگ ــاز جنگ آغ
نيــز  اينــك  تاريــخ و عــرض تمــام گيتــي دارد و 

ــه... ادام
ــركت  ــگ ش ــن جن ــو در ای ــن و ت ــا م آی

یــم؟! كرده ا

اعالم جنگ امام، بعد از جنگ!
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صفحه 2 آقای هاشمی 
آیا فراموش کرده اید...

ضــعف مدیریــت 

در معاونت آموزشی دانشگاه موج می زند...

نگذارید دانشگاه جوالنگاه 
                                         حرکت های سیاسی بشود

كام با حضرت روح اهلل آغاز مى گردد كه مى فرمايند :
گروه گروه شدن براى جلوگيرى از بيدارى است

و  دانشجويان  همه  ما،  روشنفكرهاى  ما،  متفكرهاى   «
ما  را  آثارش  و  است  اين  نقشه  كه  بدانند  دانشگاهيان، 
است  همين  براى  شدنها  گروه  گروه  اين  بينيم.  مى  داريم 
كه نگذارند اين انسجامى كه بوده حفظ شود. مى خواهند 
نگذارند مردم بيدار بشوند و راه خودشان را پيدا كنند؛ همان 
راهى را كه اسام دستور داده كه همه با هم باشيد. خداوند 
قُوا را بر مردم واجب كرده.  بِل اهللَّ َجِميعا و تَفَرَّ واعتَِصُموا بِحَ
همه با هم باشيد و تفرق در كار نباشد. با تفرق همه فسادها 
هست و با تمسك به خداوند همه صاح و سعادتها هست.«

اين روزها در دانشگاه از طرف جريانى خاص بازهم نسبت به 
جريانى خاص، انگ افراطى و افراطى گرى مى زنند، عده اى 
از  و هركس خارج  دانسته  روشنفكر  اصطاح  به  را  كه خود 
مجموعه  فكرى خود را يا تندرو مى خوانند يا افراطى و يا .....

طرف صحبت اين مطلب نه آن جماعت به اصطاح روشنفكر 
روى  از  و  ناخواسته  كه  هستند  عزيزى  دانشجويان  بلكه 
احساسات و بعضا تعصب و يا فقر بصيرت با اين گروه ها همراه 
مى شوند. گروه هايى كه در مناظرات، احساسات را حاكم مى 
دانشجويى است  اساس گفتمان  منطق كه  تا عقانيت و  كنند 
فراموش شود و در نهايت هم برچسب مى زنند كه فان گروه 
در دانشگاه افراطى است و يا ... اما واقعيت چيز ديگرى است. 
واقعيت روز 14 آذر است كه در سالن چمران همين دانشگاه، 
واقعيات  تمام  بر  تعجب، چشم  كمال  با  زيباكام  دكتر  آقاى 
بسته و مى فرمايند : » اسرائيل هيچ كشورى را تا به امروز تهديد 
به نابودى نكرده است!!!!« و تعجب آورتر از آن اين است كه 
دانشجويان حاضر در سالن ايشان را با نهايت شور تشويق مى 
كنند. اين حركت تحليلى جز اين ندارد كه يا دانشجوى ما از 
اين مسئله آگاه نيست كه رژيم منفور صهيونيستى تا بحال چه 
جناياتى را مرتكب شده و به چند كشور تجاوز نظامى كرده 
باز هم از روى احساسات و هيجان دست به چنين  يا  است و 
اقدامى مى زنند. سوال ما از شما دانشجوى عزيز اين است كه 
آيا معنا روشنفكرى اين است؟؟ مع الوصف جماعتى از همين 
طيف كه خود را روشنفكر دانسته، تاش مى كنند كه فضا را 
به سمتى ببرند تا ماهيت اصلى جريان دانشجويى به خطا برود. 
ما  انقابى  جوان   «: فرمايند  مى  عزيز  رهبرى  و  امام  كه  آنجا 
اين است كه جوگير نشويم،  براى   » بفهمد و عمل كند.  بايد 

براى اين است كه راه را اشتباه 
كه  است  اين  براى  نرويم، 
كنيم  عمل  صحيح  و  سنجيده 
نسبت  بايد  دانشجو  امروز  لذا 
را  خود  كه  جريانات  اين  به 
دانشجويى  جمع  ى  نماينده 

اين  بدنه  از  را  خود  و  باشد  هوشيار  و  آگاه  كند،  مى  معرفى 
جريانات جدا كند.

و  جدا  سياست  از  نبايد  دانشجو  كه  است  اين  ما  بحث 
بى اطاع باشد و در عين حال نيز بايد  مراقب باشد كه دچار 
سياست زدگى نشود، دانشجو بفرموده مقام معظم رهبرى بايد 
نه  و  باشد  داشته  تحليل  كشور  اصلى  و  روز  مسائل  به  نسبت 
كامًا  و  منطق  و  فكر  بدون  تحليل،  بدون  كه  باشد  اينطور 
احساساتى نسبت به مسائل برخورد كند و به سمت هوچى گرى  
بايد  به فرموده رهبرى عزيز  البته فضاى دانشگاه  برود  سياسى 
نشاط سياسى داشته باشد ولى اين به معناى احساساتى برخورد 

كردن با مسائل نيست.
 بحث ديگر اين است كه حسب فرمايش فرماندهى كل قوا؛ 
دانشگاه  غير سياسى كردن  اصًا  و  باشد  بايد سياسى  دانشجو 
فرمايند  نيز مى  مورد  اين  در  ايشان  است  استعمارى  پروژه  ها 
بگذارد  نمى خواهد  كه  را  دست هايى  كند  لعنت  خدا   «:
به  تا  كه  است  اين  واقعيت  ولى   » باشند.  سياسى  دانشجويان 
پيشرو  و  نخبه  جريان  يك  عنوان  به  دانشجويى  جريان  امروز 
كند.  ايفا  نظام  اولويت هاى  پيشبرد  در  را  خود  نقش  نتوانسته 
موجود  دانشجويى  جريانات  و  دانشجويى  جنبش  و  دانشجو 
خط  دانشگاه  از  خارج  سياسى  احزاب  از  نبايد  دانشگاه  در 
بايد  دانشگاه  از   «  : راحل  امام  فرموده  به  بلكه  بگيرند  و مش 
نهاد  پيوند  با  امام  حضرت  بشود«.  تعيين  ملت  يك  سرنوشت 
سرنوشت  بگويد  مى خواهد  سرنوشت،  تعيين  حق  و  دانشگاه 
ملت را نه احزاب سياسى كه نهاد قدرت هستند بلكه دانشگاه  
است كه تعيين مى كند. همه ما به خوبى مى دانيم كه  احزاب 
سياسى به دنبال چيزى جز قدرت نيستند و دانشجو را به مثابه 
پتانسيل و پويايى اين  از  ابزارى مناسب مى دانند كه  وسيله و 
در  و  بنشانند  كرسى  به  را  خود  حرف  تا  كرده  استفاده  نسل 
منازعات و كشمكش هاى سياسى از اين طيف كارآمد سوء 
ابزارى،  نگاه  صرفاً  دانشجو  به  احزاب  ديد  لذا  كنند.  استفاده 
و گروهى خود  جناحى  منافع حزبى،  و  اهداف   به  نيل  براى 
نيز جناب  بحث  اين  پيرامون  اسامى.  نظام  تعالى  نه  باشد  مى 
آقاى دكتر روحانى رئيس جــــمهور متنخب ملت هم در روز 

اگر خط امام افراط است، ما افراطی هستیم...
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اين روزها كسانى كه سر رشته اى از دين اسام ندارند با نگاهى يك جانبه و تك بعدى و 
استناد به قسمتى از دين و پررنگ كردن عفو و بخشش در اسام، اهداف سياسى خويش 
را دنبال مى كنند و براى كسانى كه ظلم بزرگ را به نظام تحميل و به ملت و نظام خيانت 
كردند، تقاضاى عفو مى كنند! اما براى اينكه سخن دين در اين باره چيست بايد به سراغ 
مجتهدان و اهل فن رفت كه نگاهى همه جانبه به دين دارند و بر اساس تقوا و ورع سخن 
نه بر مبناى اغراض سياسى و در اين وادى چه فردى بهتر از حضرت آيت اهلل  مى گويند 

آقامجتبى تهرانى كه هم در فقه و هم در اخاق مجتهد بود.
آنچه در ادامه آمده است جلسه درس اخاق ايشان در روزهاى 15 و 1۶ ارديبهشت سال 
88 است كه پيرامون »عزت و ذلت در قيام حسينى« بيان داشتند و اين سلسله از گفتارهاى 
ايشان در كتاب »سلوك عاشورايى« منزل هفتم صفحه ۳15 به چاپ رسيده است. با رجوع 
به اين پرسش پاسخ شايسته اى داد كه آيا از نظر اسام، عفو و  به سخنان ايشان مى توان 

بخشش شامل هر كسى مى شود؟

دانشجــــوی بــی خبر
صفحه 2
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ماست  نمى گويد  بقالى  »هيچ  گفته اند:  قديم  از 
تجارب  استناد  به  و  مبنا  همين  بر  است!«  ترش  من 
تاريخى، مى توان گفت: »هيچ فتنه گرى نمى گويد من 
و  بودند  تكليف  اهل  اگر  فتنه گران  آرى،  بدهكارم!« 
خود را متعهد به منافع ملى و قانون مى دانستند، هرگز 
فتنه گر نمى شدند. فتنه گران اگر حق گرا بودند و خود 
را متعهد به رعايت حقوق ديگران و به ويژه حقوق مردم 
و نظام مى دانستند، هرگز فتنه گر نمى شدند و در نهايت 
اينكه، اگر فتنه گران در نهادشان، احساس بدهكارى به 
انقاب، مردم و نظام داشتند، هرگز فتنه گر نمى شدند. 
فتنه گران، به اين دليل فتنه گر شدند كه خود را همواره 

آنان  مى دانند؛  طلبكار 
طلبكارند و اين مردم، 
هستند  نظام  و  انقاب 
به آنان بدهكارند.  كه 
آنان وقتى پا به عرصه 
گذاشتند،  انتخابات 
رأى مردم را حق خود 
مى دانستند و مردم بايد 
به آنان رأى مى دادند. 
هم  انتخابات  مسئوالن 
را  مردم  آراى  نبايد 
چون  و  مى شمردند 
حق  رياست جمهورى 

پيروز  را  حق  صاحب  فتنه گران  نامزد  بايد  بود،  آنان 
انتخابات اعام مى كردند! حال كه در روز ۲۳ خرداد 
انتخابات اعم از شوراى  سال 1۳88، دست اندركاران 
حق  انگاشتن  ناديده  با  كشور،  وزارت  و  نگهبان 
فتنه گران، منتخب مردم را پيروز انتخابات اعام كردند، 
بايد به فتنه گران حق داد كه در راستاى رسيدن به حق 
آنان  به  بايد  بكشانند،  آشوب  به  را  كشور  خودشان، 
حق داد كه با بيگانگان، تمامى جريان هاى ضدانقابى 
همدست  و...  منافقين  بهائى ها،  سلطنت طلبان،  از  اعم 
شوند و با به راه انداختن تجمعات و به آتش  كشيدن 
اموال عمومى و حتى اموال مردم، با حمله به نيروهاى 
حافظ نظم و امنيت، با طرح هاى كشته سازى و... نظام 
اسامى را وادار به عقب نشينى و ابطال انتخابات كنند 
تا آنان به حق مورد نظرشان برسند. به هر حال، آنان 
بود كه طلب آنان  نظام اسامى  اين  طلبكار هستند و 
چهار  از  بيش  گذشت  از  پس  و  اينك  نكرد!  ادا  را 
سال  انتخابات  در  فتنه گران  فتنه گرى  دوران  از  سال 
1۳88، اتفاق عجيبى رخ داده است. آن اتفاق عجيب 
برخاف   ،88 سال  فتنه گران  از  يكى  كه  است  اين 
و  آمده  تاريخ،  فتنه گران  طلبكارانه  همواره  روحيه 
داستان  مى گويد!  سخن  گذشت  از  بزرگوارى،  با 
روز  است.  شنيدنى  و  عجيب  بسيار  داستان،  چيست؟ 
يكشنبه هفته گذشته، روزنامه اعتماد متعلق به اردوگاه 
اصاح طلبان، مصاحبه اى را با محمدرضا خاتمى منتشر 
و   88 سال  فتنه  فعاالن  از  خاتمى  محمدرضا  ساخت. 
برادر يكى از سران فتنه )سيدمحمد خاتمى(، در اين 
مصاحبه مى گويد: اصاح طلبان از طلب خود در سال 

88 از نظام گذشتند!
رياست جمهورى  كه  است  معنا  بدان  سخنان  اين 
نظام  از  بابت  اين  از  آنان  و  بوده  آنان  حق   88 سال 
تمام  كه  معناست  بدان  سخن  اين  بوده اند.  طلبكار 
اقدامات ضدامنيتى برخى اصاح طلبان طى هشت ماه 
آنان  با  نبايد  نظام  و  است  بوده  آنان  فتنه انگيزى، حق 
برخورد مى كرد. حال كه زمانى از آن ايام گذشته، بايد 
برگذشته ها صلوات فرستاد و از يك طرف، فتنه گران 
از طلب خود از نظام گذشت كنند و از طرف ديگر 
از آقايان  با رفع حصر  هم، نظام اشتباهات خود را را 
موسوى و كروبى، آزاد كردن تمامى زندانيان فتنه 88 
اوضاع  ساختن  فراهم  همچنين  و  آنان  از  دلجويى  و 

براى ورود اين جماعت به ساختار قدرت جبران كند. 
چه اشكالى دارد كه چنين معامله اى سرگيرد؟ 

اين  اسام،  مقدس  شرع  و  قانون  نظر  از  اگر  حاال 
فتنه گران خيانت هم مرتكب شده باشند و حكم آنان 
اين حكم  از  تسامح  تساهل و  با  باشد، مى توان  اعدام 
الهى عبور كرد و آن را ناديده انگاشت. به راستى چه 
ضرورتى دارد در اوضاعى كه عده اى دنبال گذشت از 
طلب خود از نظام هستند، خطيب محترم نماز جمعه، 

سخن از اعدام فتنه گران بر زبان جارى سازد؟!
افرادى در تاش هستند كه  دارد وقتى  چه ضرورتى 
مقدمه سازى براى رفع حصر از فتنه گران كنند، كسانى 
شوند  قلم  به  دست 
سرمقاله  نگارش  با  و 
به  يادداشت،  و 
و  خيانت ها  بازخوانى 
فتنه گران  جنايت هاى 
بپردازند؟   88 سال 
است  نيازى  چه  واقعاً 
پاسخ  در  عده اى  كه 
كه  مطهرى  على  به 
است:»1ـ  مدعى 
با  جنتى  آيت اهلل 
نماز  در  سخنانش 
حكم  بر  مبنى  جمعه 
افراط  و  خشونت  و  تفرقه  طبل  بر  فتنه گران،  اعدام 
مى كوبد! ۲ـ آقايان موسوى و كروبى به نتيجه انتخابات 
سال 88 معترض بوده و آن انتخابات را از اساس باطل 
مى دانستند و داليل متعدد خود را نيز به مرجع قانونى 
ارائه كردند! ۳ـ بى تجربگى و كينه ورزى و انتقام جويى 
مديران بحران از حوادث سال ۷8 نشئت مى گرفت«، 
با ادله قانونى، از سخنان آيت اهلل جنتى  پاسخ دهند و 

دفاع كنند؟
آيا واقعاً ضرورت دارد كه تاش كنيم و براى مردم 
موسوى  آقايان  حكم  كه  كنيم  تبيين  را  موضوع  اين 
نظام  رأفت  و  لطف  به  آنان  و  است  اعدام  كروبى  و 
به استناد  اسامى، نفس مى كشند؟ آيا ضرورت دارد 
»هر  مى گويد:  كه  اسامى  مجازات  قانون   ۲8۶ ماده 
تماميت  عليه  جنايت  مرتكب  گسترده ،  طور  به  كس 
خارجى  يا  داخلى  امنيت  عليه  جرايم  افراد،  جسمانى 
كشور، نشر اكاذيب، اخال در نظام اقتصادى كشور، 
و  ميكروبى  و  سمى  مواد  پخش  تخريب،  و  احراق 
خطرناك، يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت 
در آنها گردد به گونه اى كه موجب اخال شديد در 
نظم عمومى كشور، ناامنى يا ورود خسارت عمده به 
تماميت جسمانى افراد يا اموال عمومى و خصوصى، يا 
سبب اشاعه فساد و فحشاء درحد وسيع گردد، مفسد 
مى گردد«،  محكوم  اعدام  به  و  محسوب  فى االرض 
و  ماده هستند  اين  بگوييم موسوى و كروبى مصداق 

حكم واقعى آنان طبق قانون اسام اعدام است؟
وقتى مى شود با يك صلوات برگذشته ها، همه چيز را 
1ـ  بگوييم:  دارد  ضرورتى  چه  كرد،  اعام  تمام شده 
خسارت معنوى كه فتنه گران در سال 88 بر كشور و 
و  موسوى  ۲ـ  است.  جبران ناپذير  ساختند،  وارد  نظام 
كروبى عامل اصلى ريخته شدن خون ده ها بى گناه بر 
زمين هستند. ۳ـ دروغ بزرگ تقلب، اعتماد بخشى از 
مردم به نظام اسامى را مخدوش كرد. 4ـ فتنه گران با 
رفتار خود، دشمنان انقاب و ملت را براى براندازى 
نظام اسامى اميدوار ساختند. 5ـ با فتنه 88، اقتدار نظام 
تشديد  ۶ـ  ديد.  آسيب  بين المللى  عرصه  در  اسامى 
فتنه  تحت تأثير  اخير،  سال هاى  اقتصادى  تحريم هاى 
از  برخى  به  هجوم  قبح   ،88 فتنه  با  ۷ـ  شد.  دنبال   88

مقدسات ريخته شد و...

2
نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 

سیــاســت

سال دوم 
شماره پنجم

آذر ماه 1392
نه چپ نه راست؛

امــروز كــه كشــور از اســتقال شايســته برخــوردار اســت و قيــد و بنــد غــرب و 
ــزدگان و شــرقزدگان از كشــور و دانشــگاه گسســته شــده اســت،  شــرق و غرب
ــاى  ــون در اعت ــوم و فن ــز دانشــگاهى هرچــه بيشــتر در كســب عل ــان عزي جوان
كشــور معظــم خــود كوشــش نماينــد؛ و از نفــوذ عناصــر منحــرف و وابســته بــه 
چــپ و راســت قاطعانــه جلوگيــرى كننــد و نگذارنــد محيــط مقــدس دانشــگاه 

آلــوده بــه اغــراض منحرفــان و وابســتگان بــه اجانــب گــردد.
صحيفه امام، ج 18، صفحه 84

پای درس امام روح ا... دور برگردون
دانشگاه و سرنوشت یک ملت؛

بايد  دانشگاه  از  مقابل، شقاوت يك ملت است.  »دانشگاه مركز سعادت و در 
سرنوشت يك ملت تعيين شود . دانشگاه خوب يك ملت را سعادتمند مى كند 

و دانشگاه غير اسامى، دانشگاه بد يك ملت را به عقب مى زند.« 
صحيفه امام، ج 8، ص۶1

من در اين آخر عمر، متواضعانه دست خود را به طرف تمام گروهها]يى[ كه 
براى برپايى اسام و احكام آن، كه تنها راه سعادت و ضامن استقال و آزادى 
ايران از استعمار نو و كهنه است، كوشش و فداكارى مى كنند دراز مى كنم و از 

همه استمداد مى نمايم.                             
صحيفه امام ، ج ۳ ، صفحه 44۲ و 44۳

فتنه گران طلب کار!
آقـاى هاشـمى در سـال هـاى نـه چنـدان دور، شـرط 
و شـروط ويـژه اى بـراى برقـرارى رابطـه بـا آمريـكا 
داشـت. “مثـل دسـت كشـيدن از حمايـت اسـرائيل يـا 

شـدن“. آدم 
برقـرارى  از  روزهـا  ايـن  رفسـنجانى  هاشـمى  آقـاى   
گفـت  حتـى  او  كنـد.  مـى  دفـاع  آمريـكا  بـا  رابطـه 
وگـوى رئيـس جمهـور بـا همتـاى آمريكايـى خـود و 

كـرد. تحسـين  را  نيويـورك  سـفر  در  عملكـردش 
 وى در سـفر بـه اسـتان كرمانشـاه هـم تلويحـا منتقدان 
رابطـه بـا آمريـكا را “افراطـى” ناميـد و گفـت اجـازه 
دهيـد ما بـا جاهايى كه الزم اسـت رابطه برقـرار كنيم.

ايـن رويكـرد آقـاى هاشـمى در حالـى اسـت كـه در 

سـال هـاى نـه چندان دور، او شـرط و شـروط ويژه اى 
بـراى برقـرارى رابطـه بـا آمريـكا داشـت. “مثل دسـت 
كشـيدن از حمايـت اسـرائيل يـا آدم شـدن”؛ شـروطى 
كـه بـى شـك خـود آقـاى هاشـمى هـم گواهـى مـى 

دهـد هنـوز هيـچ كـدام محقق نشـده اسـت.

آقای هاشمی آیا فراموش کرده اید...

دانــــشــگاه  در  دانشــجو  روز  مـــناسبت  بــه  آذر   1۶
شهيد بهشتى به درستى به اين موضوع اشاره كردند كه: 
«؛ ولى  احزاب  نه خانه  دانشگاه كارگاه سياست است   «
سوال اساسى اين است كه آقاى رئيس جمهور در چند 
نمى  مشاركت)فراموش  منحله  حزب  سران  شما  قدمى 
و  ملت  عليه  كنيم كه همين حزب در حوادث سال 88 
در  چگونه  و  داد  صورت  را  اقداماتى  چه  اسامى  نظام 
خون به ناحق ريخته شده تعدادى از هموطنانمان دست 
افراطيون مدعى اصاحات در دانشگاه تهران  داشت( و 
چه مى كردند و حرف حسابشان چه بود و چه شعارهايى 
سر مى دادند؟! آقاى رئيس جمهور آيا باز هم دانشگاه 

خانه احزاب نيست؟؟
البته آقاى رئيس جمهور اين را هم به خوبى مى دانيم كه 
در اين بين اما بعضى افراد معلوم الحال كوشش  يا بهتر 
مكرر  نمودن  مطرح  با  كه  مى كنند  فشار  اعمال  بگوييم 
دچار  است  سال   4 از  بيش  كه  را  جريانى  حصر،  رفع 
مرگ مغزى شده است و سال هاست حيات سياسى آنها 
بهتر  كانالى  چه  و  بكنند  احياء  را  است  رسيده  پايان  به 
از كانال دانشگاه و دانشجو ....، پس جناب آقاى رئيس 
جمهور لطفاً مراقب و مواظب باشيد تا شعار اعتدال را به 
انحطاط تبديل نكنند و آقاى رئيس جمهور لطفا احتياط 
باز  به حاشيه كشيده نشود و  تا دانشگاه و دانشجو  كنيد 
نا آرامى هاى سياسى وارد  حوزه¬ى دانشگاه نگردد و 

دانشجو ابزار دست جريانات خاص قرار نگيرد.
 اين را هم بگوييم كه تكليف فتنه و فتنه گر را مردم عزيز 
امروز  ايران اسامى در حماسه 9دى مشخص كردند و 
روز آزمايش دستگاه قضائى كشور است كه به حول و 

قوه الهى از اين آزمايش نيز سربلند بيرون مى آيد.
كام آخر خطاب به دانشجويان عزيز دانشگاه اروميه : 

گرى  افراطى  وبينش  تفكر  اين  آيا  كه  اينجاست  سوال 
رهبرى  و  امام  مسير  در  و  انقاب  بستر  در  آيا  است؟ 
و  خط  به  پايبندى  آيا  است؟  تحجر  كردن  حركت 
چنين  اين  اگر  است؟  افراط  امام)ره(  انديشه  محكمات 
است ما افراطى هستيم. در مذمت افراط و تعصب، اگر 
اما گاه، زمانه طورى مى شد كه  چه هيچ شكى نيست، 

امام راحل به زيركى مى گفت: 
» اگر اين است تحجر، ما از همه متحجرتريم! «

شهيد  عزيزم  برادر  از  ناب  سخنى  با  را  خود  كام 
زهرا)س(- يا  گردان  )فرمانده  زاده  تورجى  محمدرضا 

لشكر14 امام حسين)ع(( خاتمه مى دهم :
تندتر از امـام )و واليت فقيه( نرويد كه پايـتان خرد مى 
شود، از امام هم عقـب تر نمانيد كه منحـرف مى شويد.

اگر خط امام افراط است، ما افراطی هستیم...
ادامه از صفحه 1

تويـى كـه ايـن مطلـب رو ميخونـى ، حتمـا يكـى از 
دانشـجوهاى دانشـگاه اروميـه اى.

 يـا جـزء دانشـجوهايى هسـتى ، كـه تنهـا دغدغـه 
شـون ، جيـم شـدن از كاسـا و وا كـردن الى جزوه 

، شـب قبـل از امتحـان ، واسـه پـاس شـدنه.....
اين دانشـجو از ليبراليسم ، دكترنياليسم ، ناسيوناليسم 
، سوسياليسـم ، پوپولسـيم ، نازلوئيسم ، صدقى ئيسم 
، تريبـون ئيسـم ،.... انگشـت بـه دهـن مى مونـه و به 

قـول خودمون »يهنگون هنگا شـديدا« مى شـه.
حـاال چه برسـه بـه اين كـه ، اين مباحث بـه صورت 
تئوريـك »تئوريسـم!؟« توسـط يـه سـخنران و يـا تو 
نشـريات دانشـگاه مطرح بشـه ، كه ديگـه » نور على 
نـور« ميشـه و اون وقتـه كـه ، اين دانشـجو ، گير پاچ 

ميكنـه و فكـرش از كار مـى افته....
ويـا جزء دانشـجوهايى هسـتى كه خودتو تو مسـائل 

سياسـى و فرهنگى كشـور مون ،  مسـئول ميدونى. 
نمـى دونـم خبـر دارى يـا نـه؟؟؟ روز چهارشـنبه1۳ 
دكتـر  بيـن   ، چمـران  سـالن  تـو  اى  مناظـره   ، آذر 
زيبـا كام و دكتـر قديـرى ابيانـه برگـزار شـد ، كـه 

دونسـتن اونـا خالـى از لطـف نيسـت .
از حرفاشـون  بخشـى  تـو  زيبـا كام   آقـاى دكتـر 
گفتـن كـه: الگـوى اسـامى ايرانى پيشـرفت يه چيز 

بـه درد نخوريـه !!!
عجبـا !! كـه گروهى از دانشـجوهاى بـى خبر از همه 
جـا ، كـف زدن و نفهميـدن كـه اگـه اقتصاد مـا ، تو 
دوران اصاحـات ،  از نفت جدا ميشـد. اآلن تحريم 
هـا ،  رو مـا اثـر نداشـت و ما مـى تونسـتيم از موضع 

قدرت ، مذاكـره كنيم.
شعار مرگ بر آمريكا بايد حذف بشه!!!

دوبـاره سـوت   ، جـا  همـه  از  بـى خبـر  دانشـجوى 
يـه   ( اونـا،  از ديـد  ندونـه كـه  بنـدازه و  را  وكـف 
هـر  تـو  و  اسـت.(  مـرده  ايرانـى  خوب،يـه  ايرانـى 
تريبونشـون اعـام كنـن ، كـه گزينـه نظامـى هم رو 

ميـز مذاكـره اسـت .
نابـودى  بـه  تهديـد  رو  كشـورى  هيـچ  اسـرائيل 

نكـرده!!!
تجـاوز  همـه  ايـن   ، داريـم  مـا  كـه  حاليـه  در  ايـن 
بـه فلسـطين و سـوريه و لبنـان رو مـى بينيـم و ايـن 
دانشـجوى بـى خبـر از همـه جـا فقـط هورا بكشـه...

وابستگى همه چيز به دولت= عدم پيشرفت!!!
و ايـن دانشـجوى بـى خبـر ، باز سـوت بزنـه و ندونه 
كـه هـر گونـه تغييـرى ، از درون خود جامعـه ، بايد 

شـروع بشه.
انرژى هسته اى هيچ ربطى به صنعت نداره!!!

در حالـى كـه همـه مـى دونـن ، انـرژى هسـته اى 
ارتبـاط تنگاتنگـى بـا صنعـت داره و دانشـجوى بـى 
بزنـه و خـون شـهيد احمـدى  بـازم سـوت    ، خبـر 

روشـن هـا و شـهريارى هـا رو ناديـده بگيـره.
و حـاال بدتـر از همـه ى اينـا ايـن كـه دانشـجوى بى 
خبـر از همـه جـا ،  بگـه كـه تـا حـاال هيـچ اصـاح 
طلبى  پاشـو به دانشـگاه اروميه نذاشـته در حالى كه 
آقـاى كواكبيـان  سـال گذشـته بـه دانشـگاه اومـده 

بودن.
 آقـاى دكتـر زيبـاكام  بيـاد و از پوپوليسـم حـرف 
بزنـه . در حالـى كـه  دانشـجوى بـى خبـر از همـه 
جـاى دانشـگاه اروميـه ،  بگـه : » ايـن كـه ميگـى؟ 
يعنـى چـه!؟!« و هـى سـوت بزنـه و هـورا بكشـه  و 
كـف بزنـه و ندونـه كه چى بـه چيه!!! و آقـاى دكتر 
 ، كـه  ندونـه  ايـن  اليـق  رو  دانشـجوها  مـا  حتـى   ،

جـواب سـواالمون رو بـده.
نمـى  وقـت  هيـچ  مـا  كـه  ميشـه  طـورى  ايـن  و 
فهميـم ، كـه يـه روزيـم مـا مـى تونيـم جـاى يكـى 
از مسـئولينمون باشـيم و اسـتانمون و كشـورمون رو 

كنيـم. آبـاد 
وحيـف و صـد حيـف....... ومـن فقط ميتونـم بگم : 

ايـن نيز بگـذرد.....

دانشجــــوی بــی خبر



دانشجوی شهید حکمت اهلل یارقلی

وى كه اولين فرزند خانواده صفت اهلل يارقلى بود، ۳ اسفند 1۳41 در شهر 
علم و دانش شمال غرب ايران، هيدج چشم به جهان گشود. بعد از دوران 
كودكى تحصيات خود را از مكتب خانه هاى قديمى آعاز كرد و قرآن و 
برخى دروس را فرا گرفت. وى در اين راه از كوچكترين فرصتها استفاده 
خويش  دوست  كتاب فروشى  در  را  آزاد  هاى  وقت  حتى   و  كرد  مى 
»يوسف« به مطالعه كتاب مى پرداخت. حكمت اهلل پدرش را در كارهاى 
بيان نمايد »من  كشاورزى تنها نمى گذاشت؛ كه پدر در حق فرزند چنين 
خودم به حال آن غبطه مى خورم اگر آن مانده بود بيشتر خدمت داشت اى 

كاش من رفته بودم« .
شهيد پس از گذران دوران تحصيلى تا سطح ديپلم، وارد رشته داروسازى 
از  او  بود.  با زمان جبهه و جنگ  ايام مقارن  اين  تهران شد و  در دانشگاه 
طرفى دانشجوى رشته داروسازى و از طرف ديگر رزمنده جبهه هاى جنگ 
بود كه در سال سوم دانشگاه و در سال 1۳۶4 در منطقه بانه به درجه رفيع 

شهادت دست يافت.
در قسمتى از وصيت نامه شهيد آمده است:

... سرفرازي و افتخار همه  شما در گرو رزم بي امان تان در جميع جبهه هاي 
از  اقتصادي  جهاد  با  خزنده،  كودتاي  از  جهادفرهنگي  با  شما  است.  نبرد 
شكست حتمي و با جهاد نظامي دالورانه از سقوط، جان سالم به در خواهيد 
برد. آگاه باشيد كه زندگي نسل هاي متمادي در طي قرون به اندازه  يك 
ساعت مجاهدت براي حفظ و گسترش اسام ارزش ندارد. كاهلي و سستي 
قرار  خود  اسوه  را  اسام  پيش كسوتان  و  پيش قراوالن  برانيد،  خود  از  را 
دهيد. از علي)ع( درس شهادت و درس چگونه زيستن بياموزيد و در اين 
جهان درود ابدي و در جهان ديگر فضل الهي را شامل حال خود سازيد. 

هان بدانيد كه زندگي شما در گرو پويايي شماست. چرا كه:

ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم
                                                موجیم كه آسودگی ما عدم ماست

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 

سال دوم 
شماره پنجم
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آثار دینداری
قال علی علیه السام:
* المغبون من فسد دينه. 

* المصيبه بالدين اعظم المصائب. 
* الدين واالدب نتيجه العقل. 

* اصل الدين اداء االمانه والوفاء بالعهود. 
* السيف فاتق والدين راتق فالدين يامربالمعروف و السيف ينهي عن المنكر،   قال 

 اهلل تعالي: ولكم في القصاص حيوه. 
* اجعل الدين كهفك والعدل سيفك، تنج من كل سوء و تظفر علي كل عدو. 

منبع: غررالحكم* اعلم ان اول الدين التسليم و آخره االخاص. 

آثار دینداری
حضرت علي)ع( فرمود: 

- زيان كرده و مغبون كسي است كه دينش تباه شده است. 
- مصيبت در دين بزرگ ترين مصيبتها است. 

- دين و ادب نتيجه و محصول عقل است. 
- اساس و ريشه دين اداي امانت و وفاي به عهد و پيمانهاست. 

ــه  ــد ب ــر مي كن ــن ام ــده، پــس دي ــه هــم آورن ــن ب - شمشــير شــكافنده اســت، و دي
نيكويــي، و شمشــير نهــي مي كنــد از بــدي، خــداي تعالــي فرمــوده: »و شــما را در 

قصــاص زندگــي اســت«. 
- ديــن را پناهــگاه خــود قــرار ده، و عــدل و داد را شمشــير خــود، تــا از هــر بــدي 

رهايــي يابــي و بــر هــر دشــمني پيــروز شــوي. 
- بدان كه آغاز دين تسليم و پايان آن اخاص است. 

حجاب براي زن، همچون پرچيني است پيرامون بوستان كه در حفاظت و 
به ارزش و مقام زن مي افزايد و  نگهداري آن نقش موثري دارد. حجاب 

مرتبه  او را بلند مي كند .  حجاب، اسارت نيست، بلكه شرافت است و ستر. 
حكم  فلسفه  است.   زنان  براي  اسام  ارزنده  ارمغان هاي  از  يكي  حجاب 
وارزش  پاكدامني  و  عفت  گوهر  حفظ  همانا  آن،  بزرگ  وفايده  حجاب 
دادن به شخصيت زن است. رسول اكرم )ص( فرمودند: »خداوند بلندمرتبه 
نعمت هاي بي  شماري بر زنان ارزاني داشته، حقوق آنها را مشخص كرده، 
آنها را از ظلم و ستم جاهليت نجات داده و به منظور اينكه عفتشان مصون 

بماند حجاب را براي آنان فرض قرار داده است.« 
همفر كه از مشاوران و جاسوسان كاخ سفيد است مى گويد:

آنان  از  را  عفاف  و  حجاب  و  دهيم  فريب  را  ايرانى  زنان  بتوانيم  ما  اگر 
بگيريم؛ به تمام نقشه هاى خود رسيده ايم ! او در يكى از گزارشات خود 
مى گويد: ما موفق شديم كه چادر مشكى زن ايرانى را به چادر تورى و 
تبديل  مانتو  به  تبديل كنيم و چادر تورى و گلدار زنان مسلمان را  گلدار 
كنيم و مانتوهاى بلند را به مانتوهاى رنگين، خيلى كوتاه و تنگ تبديل كنيم 
؛اكنون از حجاب يك زن مسلمان در ايران ، فقط يك روسرى مانده است 
كه جلو موها و پشت آن كاما مشخص است .و آنها از اين كه با مردان 
نامحرم ارتباط داشته باشند شرمنده نيستند؛بلكه برعكس از اين شرمنده اند 
آزادترى  روابط  و  مستقيم  ارتباط  نامحرم  مردان  با  نتوانند  محيطى  در  كه 

داشته باشند!
رضا شاه پهلوى حجاب  را، مانع آزادى زنان و پيشرفت كشور معرفى كرد 
و از اينرو با اعمال كشف حجاب بر جامعه سعى بر پيشرفت و متمدن كردن 
جامعه برآمد. در ابتدا با برگزارى مراسمات و مهمانى ها با حضور زنان بى 

حجاب فرهنگ نوظهور بى حجابى را در جامعه پايه گذارى كردند. 
چادر زنان را به زور از سرشان مى كشيدند وحجاب را عامل عقب اندگى 
براى حفظ  باايمان  كشور و سلب آزادى زن معرفى مى كردند ولى زنان 
رفتن  بيرون  به  را  خانه  در  خود  كردن  زندانى  وااليشان  ارزش  و  حجاب 

ترجيح مى دادند.
 اين طرح كه نشات گرفته از فرهنگ غرب و در واقع ديكته شده از جانب 
غرب بود؛ با وجود پيشرفت و منفعل كردن جامعه مذهبى در آن روزها، به 
دليل شيوه ها  و ابزارهاى اجرايى غلط شكست خورد و مردم ايران در مقابل 
اين فرهنگ ناصواب وارداتى سر تسليم فرود نياورد و اجازه ورود آن را به 

فرهنگ اسامى خود ندادند.
درست نقطه عكس و مقابل شرايط آن روزگار را مى توان با رخدادهاى 
همان  هدف  و  دشمن  هم،  امروز  كرد،  مقايسه  كشورمان  اخير  هاى  سال 
است فقط شكل اجرايى و ابزار آن تغيير كرده است، ابزار و ساح رسانه 
وبا نام جنگ نرم! ساحى كه به فرموده رهبر معظم انقاب قلب اعتقادات 
ما را هدف قرار داده است . در جنگ نرم دشمن كمر همت براى تضعيف 

ايمان ما بسته است.
اعتقادات خانواده هاى  و  باورها  اى زيركانه، روى  به گونه  اكنون دشمن 
ايرانى كار مى كند كه زنان با ميل و اختيار خود حجاب از سر برمى دارند 
وباحضور خود در اجتماع گوهر وجودى خود را در معرض ديد قرار مى 
دهند. رسانه هاى كشورمان نيز به جاى ترويج فرهنگ حجاب اسامى، در 
اجراى اين طرح دشمن ياور رسانه هاى غربى هستند.  و شاهد اين هستيم 
كه زنان باحجاب در جامعه امروزى با انواع ريشخند و سخنان توهين آميز 
از جانب زنان بى حجاب و مردان بى بصيرت مواجه هستند. و باز هم دشمن 
سخن از آزادى زن و عقب ماندگى جامعه با حجاب اسامى را مطرح مى 

كند.
آيا پارتى ها و مراسماتى كه امروزه در سطح كشور برگزار مى شوند ؛شبيه 
مى  برگزار  ريزى  برنامه  و  هدف  بدون  وآيا  نيستند  رضاشاه  هاى  مهمانى 

شوند!؟
رسانه هاى غربى با تبليغ پوشش و سبك زندگى خود ،به فكر وضع زندگى 
خانواده هاى مسلمان نيستند .هدف واقعى رسانه ها از تبليغ بدحجابى ،مفاسد 
اخاقى و اجتماعى سست كردن پايه هاى نظام اسامى است و هدف نهايى 

آنها از بين بردن پشتوانه دينى حكومت اسامى در بين مردم است.
دشمن در قالب دوست، به كمك تحريفات و تفاسير غلط احكام دينى ما 
با  وبا عنوان هاى زيبا و فريبنده براى ترويج بدحجابى وارد صحنه مبارزه 

اهداف واالى جامعه اسامى شده است.
باز  اهدافشان  تحقق  در  را  دشمنانمان  دست  اندازه  چه  به  بينديشيم  حال 

گذاشته ايم !؟

اندکی درنگ...

ميخوام حرفامو با يه متن از شهيد آوينى شروع كنم...
»بسيجى عاشق كرباست و كربا را تو مپندار كه شهرى است در ميان 

شهر ها و نامى است در ميان نام ها.
نه ، كربا حرم حق است وهيچ كس را جز ياران امام حسين عليه السام 

راهى به سوى حقيقت نيست.
 كربا،ما را نيز در خيل كربائيان بپذير،ما مى آييم تا بر خاك تو بوسه 

زنيم وآنگاه روانه ى ديار قدس شويم....«
مگه نه اينكه امــــــــــام حسيــــــــــن )ع( براى زنده نگه داشتن امر به 

معروف ونهى از منكر قيام كردند.
در آموزه هاى دينى اسام اهميت امر به معروف ونهى از منكر، بحدى 
است  كه، ازش به مثابه خون در  رگ هاى پيكرجامعه  ياد كردند. ما ها 
هم  واسه اينكه جز ياران امام حسين باشيم، بايد تاش كنيم و خودسازى 
كنيم؛ ولى نميدونم چرا ما ها هميشه از عكس يه مطلب خوشمون مى ياد 

تا خود مطلب؛
از عكس آدما بيشتر از خودشون

 از ديدن عكس شهدا تا حقيقت شهدا
 از عمل كردن به عكس دستوراى خدا، به جاى عمل به خود دستورات 
الهى هر وقت مى خوايم دعا كنيم از خودمون شروع ميكنيم و اگه اون 
آخر آخرا، حال دعا كردن داشته باشيم؛  يه نيمچه دعايى هم، به در و 

همسايه ميكنيم.
ولى وقتى حرف به امر به معروف ونهى از منكر ميرسه، اول در و همسايه 

شاقه  اعمال  خاطر  به  رو 
و  ميكنيم   نهى  و  امر 
بعدش خودمونو فراموش 

ميكنيم!
اصل  كه  حالى  در 
در  كه،  اينه  خدا  دستور 
رو  كردن،خودمون  دعا 
ديگران  و  كنيم  فراموش 

رو دعا كنيم؛ مـــــــــــثل مادرمون حضرت زهرا باشيم.
درسته كه تذكر لسانى وظيفه همگانيه؛ ولى تا زمانى كه خودت خوب 

نباشى، نميتونى روى ديگران تاثيــــــر مثبتى بذارى.
»هر آنچه از دل برآيد، بر دل نشيند«

از روى قلبت بهش  ....تا زمـــــــــــانى كه  بده  حاال تو هى بگو دروغ 
باور نداشته باشى و عمل نكنى حرفت روى ديگران تاثيرى نداره.

منكر،  از  ونهى  معروف  به  امر  شروع  نقطه  بايد  كه  همينه  واسه 
درون  از  و  افته  مى  سيب  تو  كه  كرم،  يه  مث  باشه.  وجودمون  سيـــب 
بخوره- رو  درونمون  هاى  پليدى  ،اول  نهى  و  امـر  ميخوردش؛بذاريم 

يعنى خودسازى كنيم-تا وجودمون خالص بشه و بعد اينكه به پاكى دل 
رسيديم؛ بريم سراغ امـر و نهى ديگران، كه ميتونه شامل اطرافيانمون از 

همكاسى گرفتـــــــــــــته تــــــــــــا هم اتاقيامون باشن...

آمر و ناهی خود باشیم...

در گودال هاى قتلگاه اينترنت، كمى آن طرف تر از نشانى تارنماى تو، 
تو  و  من  غفلت  و  برد  مى  قفا  از  را  سر  و  نشسته  ما  امام  سينه  بر  حرامى 

اميدوارش كرده كه بازى شيطانى اش را دوباره ببَرد!
شيعيان به هوش، به گوش! حسين)ع( را دعوت كنندگانش كشتند!

براى  گروه  يزيديان، گروه  آن  در  كه  اى  فيسبوكى عضو شده  در  اگر 
رقابت  آشام،  يزيد خون  به  عاشورا)ع(  امام  سر  تقديم  در  گرفتن  پيشى 
تو هم در لشكر شيطانى. و تو را پسر مرجانه باز فريب  مى كنند... قطعاً 
داده است. اگر از ترس اينكه ميليون ها ايرانى عضو فان شبكه اجتماعى 
هاى  و حلقه  تو  را  لشكر  اين  هان!  ادامه مى دهى؛  را  هستند، عضويتت 
دوستانت در گوگل پاس ساخته ايد! سپاه شام در كار نيست! صدايى كه 
مى گويد كنار گودال قتلگاه بنشين و شهادت حسين)ع( را اليك بزن، 
صداى شيطان است... امام)ع( محتاج اليك تو نيست، تشنه لبيك است...

اگر كسى به تو مى گويد در سپاه يزيد، هوادار حسين)ع( باش؛ آتش را 
در او جست وجو كن! او در اسارت شيطان است...

و اكنون، در آخرين مجال، انگشت اشاره مقاله من سر امام را نشانت مى 
دهد!

فرمان دهم: حسينى باش!
نمى توانى پناهنده يزيد و زير چتر شيطان بزرگ باشى و علم حسينى)ع( 
را  ملعون  شمر  ننامه  اما  و  جنگيد  مردانه  بكشى.عباس)ع(  دوش  به  را 
نپذيرفت، مردانه جانبازى كرد و ننگ سياست بازى را به دامان نخريد و 

مردانه شهيد شد... اين است راز جاودانه شدن باب الحوائج...
پس تو هم در اينترنت مردانه بايست، شبكه هاى فيسبوك، گوگل پاس 
و توئيتر براى ما ساخته نشده اند... مگر در آن حوالى »بوى نينوا « را نمى 

شنوى؟
تو و اعتقاداتت آنجا غريب و غريبه ايد... مگر نيزه هاى صيقل داده را نمى 

بينى كه آماده اند سر اعتقادات تو را در شاِم زمان بگردانند؟
اينجا روز موعود است، روز عاشوراست!

و تو » اگر در صحنه نيستى، هر كجا كه مى خواهى باش، چه به شراب 
نشسته باشى و چه به نماز ايستاده باشى هر دو يكى است... «

اما چه بايد كرد؟
اگر اراده كنى تو هم مى توانى چون مواليت مردانه در برابر انحراف، امر 
به معروف و نهى از منكر كنى و اجازه ندهى هموطنانت در دام پايگاه 

هاى شيطان بزرگ گرفتار شوند.
ام  از سى  استفاده  با  اجتماعى جمع وجور  شبكه  انداختن يك  راه  مگر 
اس هاى آماده چون جوما، پلتفورم شيرترانيكس، اسكريپت دلفين و... 

چقدر سخت است؟
كافى است بعد از ثبت يك دامنه ملى و خريد فضاى اينترنتى ايرانى، از 
فروشنده مورد نظر بخواهى سى اس الزم را برايت نصب كند و به همين 
سادگى هيئت عزادارى محله خود را به شبكه اجتماعى عزاداران اباعبدا 

هلل الحسين)ع( تبديل كنى.
تان  اجتماعى  شبكه  اعضاى  و  شما  بعد  به  اين  از 

داريد؛  حسينى)ع(  بزرگ  مأموريت  يك 
شيطان  هاى  دام  از  ها  انسان  نجات 

بزرگ...

ببخشید فقط یک لحظه....
رو ح اهلل مؤمن نسب



كه  روزهايى  اين  در  همواره 
از  ام  بوده  اروميه  دانشگاه  در 
معاونت  بار  اسف  وضعيت 
وباالخص  دانشگاه  آموزشى 
اين  كاركنان  و  ادارى  قسمت 
به  رسانى  خدمت  در  معاونت 
بر  كردند.  مى  گله  دانشجويان 
آن شدم كه از نزديك وضعيت 
از  تا  كنم  بررسى  را  اين حوزه 

صحت موضوع آگاه شوم. نتيجه اين بررسى كه مواردى 
از آن در زير اشاره شده است بر گفته هاى دانشجويان 
اين  در  نفر   50 الى   40 حدود  تقريبا  گذارد.  مى  صحه 
معاونت فعاليت دارند و حقوق مى گيرند تا كار دانشجو 
را راه بيندازند ولى متاسفانه اگر قصد نمره دهى به اين 
 1۲ باالى  نمره  اندكى  تعداد  فقط  باشيم  داشته  را  افراد 
خواهند گرفت و بقيه يا مردودند و يا مشروط. گوشه اى 
از مواردى كه مشاهده گرديد به شرح زير است كه اميد 
است مسئولين محترم نظر به اينكه بسيج دانشجويى هرگز 
بنگرند  زير  موارد  اين  به  ندارد  را  كسى  تخريب  قصد 
بود در  اين معاونت آماده خواهيم  تمايل  و در صورت 

شماره بعدى پاسخ اين بزرگواران را نيز چاپ كنيم.
-پروسه انجام امور در اين معاونت بسيار طوالنى و وقت 
دانشجو  بايد  ساده  امضاى  يك  براى  و  باشد  مى  گير 
با  نهايت  در  و  بگذارد  سر  پشت  را  متعددى  هاى  اتاق 
اين جمله روبه رو شود كه«مسيرتان از اول اشتباه است 
 ... يا خانم  به آقا  لذا  اينجا مى آمديد  به  اول  از  نبايد  و 

مراجعه كنيد«.
-اخاق و اداب برخورد برخى از كاركنان اين معاونت 
اين  از  برخى  حتى  و  باشد  مى  نرمال  سطح  زير  در 
خدمتگزاران طورى با دانشجو رفتار مى كنند كه انگار با 
يك قاتل روبه رو هستند كه تازه از زندان فرار كرده و 
در كنكور قبول شده است و براى مثال در يكى از اتاق 
ورود  هنگام  است  بانوان  از  متشكل  كارمندانش  كه  ها 
بايد دست ها را از ابتدا به نشانه اينكه براى جنگ نيامده 

ايم باال بگيريم.
آموزش  بين  آناين  و  آنى  ارتباط  اينكه  به  توجه  -با 
مشاهده  بعضاً  است  برقرار  ها  دانشكده  آموزش  و  كل 
مى شود كه پرونده دانشجو در دانشكده با آموزش كل 
متفاوت مى باشد چرا كه مسئولين آموزش كل برخى از 
اسناد و مدارك را وارد سيستم نكرده اند. و تا دانشجو 

بيايد و اين را اثبات كند....

مند  عاقه  دانشجويان  از  -ما 
كه يك  كنيم  مى  درخواست 
ساعت  و  شود  پيدا  شخص 
نمونه  يك  براى  كار  مفيد 
اين  كارمندان  از  تصادفى 
در  كند.  محاسبه  را  معاونت 
بررسى  اين  كه  روزى  چند 
در  شد  مى  انجام  ما  طرف  از 
روزهايى از هفته كارمندان زن 
تا ساعت نه و نيم در كاس آموزشى بودند و يك ربع 
مانده به 10 سر كار خود مى رسيدند. از ساعت دوازده 
و نيم هم كه طبق قانون زمان ناهار و نماز است ولى عده 
به قصد نماز كار را تعطيل مى كنند كمى  اى كه واقعاً 
به سرويس  تا  زودتر محل كار خود را ترك مى كنند 
برسند و بقيه نيز درب اتاق خود را مى بندند و در وقت 
ناهار مى  به خوشگذرانى و صرف  اتاق  داخل  در  نماز 
پردازند و ساعت يك ونيم كه زمان شروع مجدد كار 
اى  همكاران،عده  با  صحبت  مشغول  اى  عده  است 
پياده  ناهار و عده اى هم در  مشغول شستن ظرف هاى 

روى بعد از صرف ناهار مى باشند.
-بعضاً شنيده مى شود كه بعد از ظهرها وقتى كه ارباب 
رجوع به ايشان مراجعه مى كنند، مى گويند كه »خسته 
ام و لطفا فردا تشريف فرما شويد«به اين افراد توصيه مى 
كنيم كه از خدا بترسيد و اگر خسته ايد مرخصى ساعتى 

بگيريد  تا حقوقتان حال شود.
و  تلفن  يك  با  توانند  مى  كه  هستند  مسائل  از  -برخى 
استعام از دانشكده حل شوند ولى دانشجو را مجبور مى 

كنند تا در اين شهرك نازلو راهى دانشكده شوند.
-متاسفانه مشاهده مى شود برخى در هر نقطه اى از مسئله 
كه گير مى كنند و نياز به حوصله و كمى فعاليت ذهنى 
وجود دارد،سريعا امتناع مى كنند و دانشجو را به ديگرى 
پاس مى دهند و نهايتا تا پايان وقت ادارى دانشجو بايد 

افراد مختلف را زيارت كند.
تك  براى  نويسنده  كه  كرد  خاطرنشان  بايد  نيز  را  اين 
و  دارد  آماده  و  حاضر  مصداق  شده  ذكر  موارد  تك 
مشكل اين معاونت را ضعف مديريت مسئوالن ارشد اين 
حوزه مى داند.اميد است دكتر زارع و دكتر پيرمحمدى 
اراده كافى براى حل مشكات مذكور را داشته باشند. 
پاسخ  تا  كند  مى  آمادگى  اعام  دانشجويى  بسيج  البته 
اين معاونت را در شماره بعدى به سمع و نظر دانشجويان 

عزيز برساند.  

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 
مدیر مسئول : مصطفی سلطانی

زیر نظر شورای سردبیری
منتظر نظرات پیشنهادی و انتقادی شما هستیم. هم چنین می توانید مطالب خبری، 

تحلیلی و عکس های خود را با ذکر نام برای ما ارسال نمایید. 
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شنــــاسنــــامه

سوى  به  دوان  دوان  و  وار  گرسنه  كه  كاس  از  بعد 
سلف روان شده بوديم و ته دلمان از اينكه قرار است 
سلف  و  كنيم  جان  نوش  را  سلف  مقوى  غذاى  تنها 
خلوت تر است مشعوف بوديم ، صحنه واقعا شگفت 
 ... ، آرى موز  به خود خيره كرد  انگيزى چشمانم را 
خداى من ... خوابم يا بيدار موز در كنار ماهى ، چه 
محال  خوشبختى  همه  اين  منو   ... اى  شاهانه  غذاى 
به  آب  جستجوى  در  كه  هاجر  حضرت  مانند  محال 
را  با عجله كارتم  نيز  من   ، ها مى دويد  دنبال سراب 
كشيدم و با سختى فراوان خودم را به سينى غذا رساندم 
و چندين بار دست به سرو روى موز نازنينم كشيدم و 
ماهى  در حين خوردن  است.  واقعيت   ... نه  كه  ديدم 
آنقدر عجول بودم كه استخوان ها را قورت ميدادم و 
انگيزه ام فقط خوردن موز بود و ديگر هيچ...بعد اين 
فكر به مخياتم خطور كرد كه در اين دنيا غير ممكن 
وجود ندارد و ممكن است در آينده اى نه چندان دور 
باشيم  ... در سلف خود  و  آناناس  نارگيل و  ما شاهد 
بابا شنبه روز دانشجو است  افتاد كه  يادم  ناگهان  .كه 
شايد هم بهتر بود براى دادن موزها مقدمه سازى ميشد 
ها  بچه  تا  ميشد  زده  دانشگاه  سطح  در  بنر  چندين  و 
امروز غذا رزرو ميكردند، االن كه سرم را به دورو بر 
ميچرخاندم و دانشجويان را ميبينم كه دقيقا عين ميز ما 
سر هر ميزى بحث روى موز هاست احساس شادمانى 
و سرور به من دست ميدهد... خدايا اين شادى ها را 

از ما نگير.
دانشكده  اين  در  كه  هست  يادتان  دوستان  راستى 
وساز  ساخت  كارهاى  انجام   ، ساخت  حال  در  هاى 
هاى  موج  ايجاد  موجب  سنگين  وسايل  كاربرد  و 
شده  كاسها  عمومى  ساختمان  در  الكترومغناطيسى 
بود و همگى مان از تجربه اين پديده نادر فيزيكى و 
همچنين مانور زلزله خرسند بوديم...اين نيز از عوامل 

شادى دوران دانشجويى مان بود.

خدایا! 
این شادی ها را

 از ما نگیر ... 

ضعف مدیریت در معاونت آموزشی دانشگاه موج می زند...

عجب این سلف سرویس!
سه در دارد! عجب این سلف سرویس!
گذر دارد! عجب این سلف سرویس!

هزاران کارگر خوش رو تر از هر
قمر دارد! عجب این سلف سرویس!

غذاهایش برای پنج انگشت
خطر دارد! عجب این سلف سرویس!

و هر هفته غذاهای جدید ُو
دگر دارد! عجب این سلف سرویس!

کبابی از کباب شهرتان نیز
بِتر  دارد! عجب این سلف سرویس!

و تنها مرغ خامش حس پرواز
به سر دارد! عجب این سلف سرویس!

ولی از لطف مسئوالن نه بالی
نه پر دارد! عجب این سلف سرویس!
نمی دانی ظروف چرب از این سلف
حذر دارد! عجب این سلف سرویس!

ز قاشق تا به چنگال است و حتی
تبر دارد! عجب این سلف سرویس!

غذایش روی تولیدات علمی
اثر دارد! عجب این سلف سرویس!

چه آناناس و کیویهای تازه
و تر دارد! عجب این سلف سرویس!

و ارواحی ز شوراهای صنفی
نظر دارد! عجب این سلف سرویس!

جراید از نبود صف در این سلف
خبر دارد! عجب این سلف سرویس!

خدا زین ُحسن ها جفت گوش شیطان
به کر دارد! عجب این سلف سرویس!

                                                       
                                                »سروش کیانی قلعه سرد«

کتاب
معرفی 

ايــن كتــاب غائلــه هــاى انقــاب را تــا ســال 84 بررســى مــى كند.لــذا بــه دانشــجويانى كــه 
قصــد دارنــد خاصــه و چكيــده تاريــخ وقايــع انقــاب را در حجــم كم،بيانــى جــذاب 

ــن  ــه كنند،اي ــب مطالع ــه دور از تعص ــنگر و ب ــرى روش ــتند و اث ــى مس و جالب،متن
كتــاب پيشــنهاد مــى شــود.

ــير آن  ــه اي از س ــر خا ص ــه ذك ــر واقع ــاب ه ــاب در انتخ ــب كت ــكار جال ابت
ــوارد  ــر م ــوزه و ذك ــا ب در آن ح ــر انق ــل و حاض ــري راح ــر رهب و تدبي
ــا و اســناد  ــه عكــس ه ــراه ارائ ــه هم ــع ب ــكار در انتخــاب وقاي ــا ابت ــم ب مه
تاريخــي كــه بعضــا بــراي اوليــن بــار ديــده مي شــوند، جذابيــت كتــاب را 

دوچنــدان ســاخته اســت.دولت موقــت بــازرگان، اوليــن رييــس جمهــور، جدايي 
طلــب هــا، انجمــن حجتيــه، كودتــاي نــوژه، تســخير ال نــه ي جاسوســي، انقــا ب فرهنگــي، 

گروهــك تروريســتي فرقــان، ماجــراي شــريعتمداري و قطــب زاده، هفتــم تيــر، ســازمان مجاهديــن خلــق، خــرداد ۶0، 
هشــتم شــهرويور، كودتــاي حــزب تــوده، ســازمان مجاهديــن انقــا ب اســا مي، ماجــراي مــك فارليــن، كشــتار حــج 
ســال ۶۶، انتخابــات مجلــس ســوم، هشــت ســال جنــگ و قطعنامــه ي 598، منتظــري و بانــد مهــدي هاشــمي، توطئــه 
ي آيــات شــيطاني، ميكونــوس، جنــگ هــاي بيــن المللــي، پرونــده هــاي فســاد اقتصــادي، ۲۳ آبــان ۷۶، روزنامــه هــا 
و قتــل هــاي زنجيــره اي، اصــا ح قانــون مطبوعــات، كــي دانشــگاه، تــرور حجاريــان، كنفرانــس برليــن، اصا حــات، 
ــدازان، ماجــراي ســخنراني آغاجــري،  ــو، بران ــاد، نوارســازان، لوايــح دوقل ــع خــرم آب ــات مجلــس ششــم، وقاي انتخاب

تحصــن مجلــس ششــم و بحــران هســته اي بخــش هــاي مختلــف ايــن كتــاب را تشــكيل مي دهنــد.

مسائلى كه در عزت نقش دارند، 
يعنى عزت آفرين هستند و موجب 
عزت  انسان  به  خدا  مى شوند 
در  است.  زياد  خيلى  كند  عنايت 
روايتى از امام صادق)عليه السام( 
امام  پدرشان  كه  شده  نقل 
»ثاث  فرمودند:  باقر)عليه السام( 

اليزيد اهلل اال بهن المرء المسلم ااّل عّزاً«؛ سه چيز است 
مسلمانان  بر  را  عزت  جز  خداوند  آنها  سبب  به  كه 
و  حرمه  من  اعطاء  و  ظلمه  عمن  »الّصفح  نمى افزايد؛ 
دادن حق  است، ديگرى  قطعه« يكى صفح  لمن  الصله 
با كسى كه  انسان ظلم كرده و سوم صله  به  كسى كه 

قطع رحم كرده است.
»عفو«  مى شود؛  عزت  موجب  كه  عناوينى  از  يكى 
است؛ مسئله عفو يعنى گذشت كه در روابط اجتماعى 
شخص مطرح است؛ اما اين طور نيست كه عفو هميشه 
و  عفو  اگر  دارد.  مورد خاص  بلكه  باشد،  عزت آفرين 
داشته  سازندگى  نقش  مقابل  طرف  بر  حق  از  گذشت 
بخشيدن  و  گذشت  اگر  ولى  است،  عزت آفرين  باشد 

نقش تخريبى پيدا كند ديگر عزت نمى آورد.
عفو تخریبی!

توضيح آنكه در بعضى مواقع عفو نقش تخريبى دارد؛ 
آثار  به  منجر  است  ممكن  بخشيدن  گاهى  اينكه  يعنى 
تخريبى  نقش  و  است  مضر  عفو  اينجا  در  شود.  سوء 
دارد. لذا اگر بخشيدن نتيجه بد و اثر سوئى داشته باشد 
اين  بگذرد.  آن  از  نبايد  و  بگيرد  را  حقش  بايد  انسان 
عفو غير سازنده موجب عزت نمى شود. عفوى كه نقش 

سازندگى دارد موجب عزت است.
ما راجع به عفوى كه نقش تخريبى دارد روايات متعددى 
داريم كه من آنها را در يك دسته بندى مشخص مطرح 
شخص  روى  عفو  تخريبى  نقش  وقت  يك  مى كنم. 
پيدا كند و  مقابل است؛ يعنى باعث مى شود او جرئت 

به شخص ديگرى نيز ظلم كند.
است،  ظالم  براى  ميدان  كردن  باز  اينجا  در  بخشيدن 
حقم  از  من  اگر  است  فرومايه  فردى  متقابل  فرد  چون 
عفو و گذشت كنم او جرى مى شود. اينجا انسان نبايد 
عفو كند در اينجا شخص لئيم جرئت پيدا مى كند و به 
اين عمل زشت ـ يعنى ستم كردن و مرزشكنى هايش ـ 
ادامه مى دهد. خوب اين جنبه شخصى دارد كه آيا عفو 

نقش تخريبى نسبت به يك شخص دارد يا نه.
نقل شده كه  على)عليه السام(  از  روايتى  زمينه  اين  در 
حضرت فرمود: »العفو يفسد من الئيم بقدر اصاحه من 
تخريبى  نقش  فرومايه  شخص  به  نسبت  عفو  الكريم« 
دارد، به همان مقدار كه نسبت به شخص بزرگوار نقش 
اثر  به  مربوط  و  است  موازنه  اين يك  دارد.  سازندگى 

سوء عفو است كه مربوط به شخص است.
آثار سوء اجتماعی برخی عفوها

مطرح  شخص  مورد  در  تنها  تخريبى  عفو  اين  گاهى 
نيست و در ربط با اجتماع مطرح است يعنى عفو براى 

اجتماع نقش تخريبى دارد.
شده  نقل  زين العابدين)عليه السام(  از  روايت  يك 
جنبه  شامل  هم  يعنى  است.  مطلق  حضرت  تعبير  كه 
اجتماعى  جنبه  شامل  هم  و  مى شود  تخريب  شخصى 
آن است. حضرت)ع( در جماتى كه در رساله حقوقيه 
زين العابدين هم آمده است فرمودند: »حق من اساءك 
است  كرده  بدى  تو  به  كه  به كسى  عفو  عنه«  يعفو  ان 
از حقوق اوست. يعنى اصًا اين از حقوق كسى است 
كه با تو بدرفتارى كرده كه تو بايد او را عفو كنى »و 
اما اگر ديدى كه عفو، براى  العفو يضر«  إن علمت أن 
»انتصرت«  است،  زيان بخش  و  دارد  تخريبى  نقش  او 
تبارك  اهلل  »قال  نگذرى!  او  از  و  بگيرى  را  بايد حقت 
من  عليهم  ما  فاولئك  ظلمه  بعد  انتصر  لمن  و  تعالى:  و 
اگر  بلكه  بگير،  را  حقت  تنها  نه  سبيل«)شورى:41( 
ديدى نمى توانى تنهايى حقت را بگيرى براى اين كار از 
ديگران كمك بگير، چون اين عفو كمك به ظلم است 
و كمك به ظلم و ظالم غلط است. خدا هم اجازه اين 
كار را داده است كه براى گرفتن حق از ظالم از ديگران 
كمك بگيرى. اين تعبير حضرت به نقش تخريبى عفو 

نسبت به فرد و در سطح اجتماع اشاره دارد.

آنجا که مکتب لطمه بخورد جای عفو نیست!
مرحوم آیت اهلل مجتبی تهرانی

ادامه دارد...

ميگويند :بى حجابى بى دينى نيست.دلت پاك باشه.
باشــه بــه فــرض قبول....بــى حجــاب بــى ديــن نيســت...اما قبــول 

دارى كــه حجــاب از ضــرورت هــاى بــارزه دينــه؟
ــاك از اجــراى حكــم  حــاال چــه جــورى ميشــه كــه قلــب پ
ــه؟از  ــز پاك ــه چي ــب از چ ــن قل ــه؟ اي ــرپيچى ميكن ــن س دي

ــت؟ ــا از اطاع ــاه ي گن
ــاكا  ــن دل پ ــه همي ــض  رو واس ــُر بِبَع ــٍض َو نَكُف ــُن بِبَع نُؤمِ

ــه ــن ديگ گفت
قلــب پاكــى كــه دارى؛پــس چــرا آلودگــى جامعــه و از هــم 

ــواده هــا رو هيــزم جهنــم ميكنــى؟؟ پاشــيدگى بنيــان خان
حاال نميشه قلب و ظاهرت با هم پاك باشه؟

حرف من نيست ؛امام على )ع(فرمودند:ايمان به قلب و زبان و عمل است.
حواست به عملت باشه.......


