
جنگ نرم راست است ؛ این یک واقعیت است ؛ یعنی 
االن جنگ است . البته این حرف را من امروز نمی زنم، 
؛  ام  را گفته  این  بعد جنگ)از سال67( همیشه  از  من 
بارها و بارها . علت این است که من صحنه را می بینم ، 

چه بکنیم اگر کسی نمی بیند !؟ چه کار کند انسان !؟
من دارم می بینم صحنه را ، می بینم تجهیز را ، صف 

آرایی ها را ، می بینم دهان های با حقد و غضب گشوده 
شده و دندان های با غیظ به هم فشرده علیه انقالب ، علیه امام ، علیه همه 
این آرمان ها و علیه همه آن کسانی که به این حرکت دلبسته اند را ؛ اینها 
را انسان دارد می بیند ؛ خوب چکار کند؛ این تمام نشده ، چون تمام نشده 

همه وظیفه داریم .
مقام عظمای والیت حضرت آیت اله خامنه ای )مدظله العالی(  نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

بسیج دانشجویی
دانشكده فنی

دانشگاه ارومیه

بـسـیـج 
دانـشـجویـی 
دانشگاه ارومیه

سال سوم
شماره نهم

اردیبهشت 93

4 1 1

2

3

کل  مدیر  با  پاسخ  و  پرسش 
محترم فرهنگی دانشگاه

مصاحبه

متن کامل مصاحبه در پیوست

گفت: چرا دست از سر توافق نامه ژنو بر نمی 
دارید؟

دارن  کارشناسان  وقتی  چی؟  یعنی  گفتم: 
زیر  رو  استقالل کشور  متن حقوقی،  این  میگن 

سوال میبره، من به چه توجیهی ساکت باشم؟
گفت: کارشناسان همشون تندرو هستن! مگه 

رهبر انقالب از این مذاکرات حمایت نکرده؟
وارد  من  گفتند  خودشان  آقا  حضرت  گفتم: 
نظام  باید خطوط قرمز  جزئیات نمی شوم، ولی 
شکافی  کالبد  حساب  این  با  پس  شود.  حفظ 

جزئیات، باید توسط کارشناسان انجام شود.
خصومت  اعتدال  دولت  با  شما  چون  گفت: 
دارید میخواهید زیر پای دولت را خالی کنید. می 
از عمرش  را که هنوز یک سال  دولتی  خواهید 

نگذشته را تضعیف کنید.
گفتم: مگر دولت آقای روحانی با عجله ظرف 
98 روز توافق نامه را امضا نکرد؟ پس اگر انتقادی 
انتقاد  از  از عجله آقایان باشه نه  باید  قراره بشه 
معنای  به  دولت  تضعیف  درضمن  کارشناسان! 
تضعیف نظام است و این در مرام ما نیست، که 
کاری بکنیم که نظام تضعیف شود. و هر نقدی 

میکنیم برای اعتالی نظام است.
دولت  از  بروید  گویید  می  راست  اگر  گفت: 

احمدی نژاد انتقاد کنید؟
توي  اگر  پرسیدند  از شخصي  ول!!!  اي  گفتم: 
کني؟  مي  چه  بودي  شدن  غرق  حال  در  دریا 
گفت؛ دستم را به شاخه یک درخت مي گیرم. 
گفتند؛ ولي وسط دریا که درختي وجود ندارد و 
یارو جواب داد؛ مرد حسابي! چرا شرایط مرا درک 
اي  چاره  این  از  غیر  حالت  آن  در  کني؟  نمي 

ندارم!

گفت و شنود

مرتضی ستاری

جناب رئیس!

به فکر دانشجویان باشید
صفحه 4که خربزه آب است

والیت فقیه
در اندیشه اهل سنت

بریـده  سـبز  یـک  من 
از اصـالحـاتـم

معادله اینترنتی!
یادداشت انتقادی؛

آمدن یک  کار  با روی  و حزبی  همواره هر جریان 
تصاحب  بر  مبنی  را  خود  تالش  تمام  جدید  دولت 
تا  گیرد.  می  کار  به  دولت  آن  ی  کابینه  حداکثری 
شاید بهتر بتواند برنامه های مورد نظر خود را اجرا 
کند، این روند درمورد جریان اصالحات و دولت اخیر  

هم صدق میکند.
نگاه راهبردی جریان اصالحات به کابینه یازدهم و 
کابینه،  این جریان در تصاحب  نقشه  اجرایی کردن 
پروژه ای بود که با پیروزی » دکتر حسن روحانی« 
بود که  پر واضح  انتخابات سال 92 کلید خورد،  در 
این جریان هم مانند سایر حزب ها و جریان ها برنامه 
آقای  جمهوری  ریاست  سال  چهار  برای  را  مدونی 

روحانی طرح ریزی کرده است.
این اندیشه در ابتدا با عدم سهم خواهی در دولت 
مطرح شد، در حالیکه هدف، بر محوریت سه حوزه ی 
مهم اقتصادی، اجتماعی و آموزش عالی برنامه ریزی 

شده بود.
وزارت خانه های نفت، راه و مسکن، علوم، وزارت 
کار، تعاون و امور اجتماعی از جمله ی مهمترین دام 
های اصالحات برای تامین زیر ساخت های فعالیت 
میان حائز  این  در  آنچه  میرود،  به شمار  آنها  آینده 
مذکور  اهداف  به  دستیابی  ی  نحوه  است،  اهمیت 

میباشد.
به نظر میرسد اصالحات در این دوره متوجه اهمیت 
قشر متوسط جامعه ) از لحاظ فرهنگی( در بدنه ی 
دانشگاه شده است و در این راستا تمام تالش خود را 
کار  به  قشر  این  در  نگرش  و  ایده  تزریق  بر  مبنی 
گرفته است تا شاید بتواند ایدئولوژی مد نظر خود را 

در قالب مذکور به جامعه تزریق کند.
میزان تاثیر گذاری این قشر به حدی است که این 
جریان با تاکید بر این که قشر توده ای جامعه تمام 
وار  الگو  صورت  به  متوسط  قشر  از  را  خود  نگرش 
دریافت میکنند، بر این باور است که خواهد توانست 

اجتماع جدید خود را شکل دهد.

از سوی دیگر تالش جریان اصالحات برای به دست 
گیری وزارت نفت و مسکن هم نکته ای قابل توجه 
میداند  به خوبی  این جریان  که  و هست، چرا  بوده 
برای به ثمر نشستن ایده ها و نگرش خود می بایست 

از لحاظ اقتصادی در تامین کامل باشد.
زیرکی  از  نشان  مذکور  حوزه  در سه  ریزی  برنامه 
سران این جریان در به دست گیری کابینه را دارد، 
تصاحب  به  جریان  این  آیا  که  اینجاست  سوال  اما 

قطب های مهم کابینه راضی خواهد شد؟
به نظر میرسد این جریان دامنه ی فعالیت خود را 
در کابینه خالصه نکرده و طرح جامعی برای به دست 
گرفتن سایر ارگان ها از جمله مجلس دهم را در سر 
را  آن  جریان  این  بزرگان  آنچه  طبق  پروراند،  می 
انتخابات  در  اصالحات  پیروزی  میکنند،  تحلیل 
مجلس آینده قطعی است، از مشاور پارلمانی رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا رئیس بنیاد 
در  توانست  خواهند  که  معتقدند  ایرانیان  امید 
انتخابات پیش روی مجلس پیروز شوند ، این صراحت 
در گفتار نشان از یک برنامه ریزی دقیق در این حوزه 

را دارد.
شاید تمام این فعالیت ها و تالش اصالحات برای به 
بر   باشد  ای  مقدمه  مجلس  و  کابینه  گرفتن  دست 
انتخابات  بر  را  برد آن  برنامه ی جامع تری که دور 

بعدی ریاست جمهوری تنظیم کرده اند.
دولت  هوشیاری  و  دقت  است  اهمیت  حائز  آنچه 
با  هاست،  فعالیت  و  ها  برنامه  این  مهار  در  یازدهم 
توجه به این که هدف این جریان چیزی جز ساقط 
از دولت و به دست گرفتن آن توسط  کردن قدرت 
شخص  و  دولت  به  لذا  نمیشود،  مشاهده  خودشان 
رئیس جمهور محترم توصیه اکید میکنیم که بگوش 
ظاهر  در  اطرافیان  های  سیاست  دام  در  تا  باشند 

حامی قرار نگیرند.

فاطمه تقی زاده
نفـوذ از ک تــا میم

نفـوذ از ک تـا میم

یادداشت سیاسی؛

افراطی یا انقالبی!؟

هر جائی که مردمان عافیت طلب و راحت طلب، در 
وسط میدان مبازره، جائی برای خود باز نمی کنند و 
خطر پذیری نمی کنند، انسان های مومن و مبارز را 
بعضی  میکنند.  متهم  گری  افراطی  و  تندی  به 
جوان  انقالبی،  عنصر  میدارند.  دوست  اینجوری 
انقالبی، طلبه انقالبی، فاضل انقالبی، مدرس انقالبی 
در هر سطحی از سطوح را متهم میکنند به افراطی 
دشمن  دست  به  که  است  انحرافی  این  نه،  گری؛ 

صورت میگیرد.

آنچه که در باال خواندید بخشی از بیانات مقام معظم 
رهبری بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم و مطرح 
شدن شعار اعتدال، هجمه ی شدیدی از سوی برخی 
کشور  انقالبی  جریان  سمت  به  سیاسی  جریانات 
صورت گرفت که این جریان را متهم به افراطی گری 
را  ها  حساسیت  زمانی  موضوع  این  البته  میکرد، 
از طرف کسانی  ها  این صحبت  گاها  که  برانگیخت 
مطرح میشد که از جمله فعالین فتنه 88 بوده اند و 
نمایش  به  را  کلمه  واقعی  معنای  به  گری  افراطی 
گذاشته بودند و امروز سعی میکنن با پوشیدن لباس 
اعتدال و پنهان شدن پشت سر دولت تدبیر و امید، 
خیانت هایی را که در حق ملت و نظام اسالمی کرده 
با  معروف  قول  به  و  بسپارند  فراموشی  بوته  را  اند 
انقالبی،  جریان  به  گری  افراطی  مارک  چسباندن 

دست پیش بگیرند تا پس نیافتند.

اما کالم آخر، همانطور که امام خامنه ای فرمودند، ما 
نیز جانمان را کف دستمان گرفته ایم تا جانمان را در 
این مارک  انقالب و نظام فدا کنیم و هرگز  این  راه 

چسباندن ها ما را از میدان به در نخواهد کرد. 

سخن سردبیر

طنز سیاسی؛

• همانند 	 رهبری  معظم  مقام 
امام خمینی از مراجع بسیار روشنفکر 

هستند.

• معتدل 	 روحیه  که  کسانی 
تعالیم  اعتدال  توانند  نمی  ندارند، 

اسالمی را درک کنند.

• رای 	 من  گناه  و  جرم  تنها 
دادن به دکتر روحانی بود.

• با صدا و سیما و بسیج و سپاه 	
ادارات  و  انقالبی  نهادهای  سایر  و 
کشوری، صدها کار فکری و فرهنگی 

و تربیتی و رسانه ای انجام داده ام.
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گام نهایی، تعطیلی 
گستاخانه آمریکا در مذاکرات 

های 
آیا می دانید یکی از خواسته 

سنگین اراک است؟ و ایران در آینده- با انقضا عمر مفید راکتور تهران- برای تولید 
راکتور آب 

رادیو داروی نزدیک یک میلیون بیمار سرطانی خود نیاز ضروری به راکتور اراک دارد.

رهبر انقالب در بازدید از مجموعه صنعتی مپنا 
و دیدار با کارگران: 

رشد اقتصادی بدون رشد فرهنگی نه ممکن است نه 
سطح  برابر  ده  به  را  خود  از  توقع  کارگران  مفید/ 
پای خود  روی  افزایش دهند/ هر جا  فعلی  پیشرفت 
بایستیم قلدرهای جهان مجبور به برخورد مؤدبانه و 

منطقی می شوند. 

رئیس جمهور: به همه قول هایی که در زمان انتخابات 
بدبین   5+1 با  مذاکرات  .به  بود  خواهم  وفادار  دادم 

نیستم. 

جشن  روز زن کاخ سعدآباد همسر رئیس 
جمهور؛ تعظیم فرهنگ فاطمی یا مانور 

اشرافی گری؟
از  برگزاری چنین جشنی  تکذیب  تر  از همه جالب   
سوی نایب رییس مجلس جناب آقای باهنر است که 
کال چنین جشنی را تایید کرده اند و آن را خالی از 
اشکال دانسته اند. معلوم نیست که چنین تکذیبی بر 
چه اساسی صورت گرفته است آیا این اندازه هزینه و 
به  امری طبیعی  ایشان هم  نظر  از  برگزاری  نوع  این 

نظر می رسد یا حکمت دیگری دارد؟

نخستین  و  کرد  رونمایی  اتم  بمب  از  عربستان 
موشک های  آشکارا  که  است  خاورمیانه  در  کشور 

هسته ای خود را به نمایش گذاشت.

دریادار سیاری: گلوگاه جهان در دستان ایران است/ 
تفکر دریایی در دانشگاههای ترویج شود.

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  مطهری)عضو  علی 
شورای اسالمی(: وضعیت فرهنگی کشور به مراتب 

بهتر از دوره دولت قبل است.

مرضیه افخم: سخنگوی وزارت امور خارجه در دیدار 
با هیأت گروه دوستی پارلمانی رومانی گفت: سیاست 
در  ثبات  و  صلح  تحکیم  ایران،  اسالمی  جمهوری 

منطقه است.

قیمت  کتاب؛  نمایشگاه  برگزاری  روز  اولین  در 
باالی کتاب یک شوک اولیه بود.

کواکبیان: طلب های گذشته ما به حساب ها ریخته 
شده اما  برای برداشتن پول های حاصل از لغو تحریم 

مشکل داریم.

با صدور  خاصی  دوران  مسموم  سیاسی  فضای  در  صانعی  آقای  تنفس  هرچند 
منویات  بروز  اجازه  او هرگز  اما  داد؛  نشان  را  بی پایه، خود  و  فتاوای شاذ  برخی 
استحاله  شده خود دست کم در فضای سیاسی را نداد تا اینکه در جریان فتنه 88 
رسما و آشکارا شانه به شانه دیگر انقالبیون خسته و پشیمان داد و شد مرجع تقلید 

بی بی سی و صدای آمریکا. 
شاید برای بسیاری از ناظران سیاسی که درباره سابقه انقالبی آقای صانعی کنکاش چندانی نکرده بودند،  مواضع 
اخیر او تعجب برانگیز نبوده باشد اما وقتی در گذشته وی ریز شویم به واقعیت هایی می رسیم که تحول عظیم 

درونی در آقای صانعی مایه شگفت زدگی خواهد بود.
والیتمداری شیخ یوسف صانعی و تبعیت محض او از رهبر معظم انقالب آن هم در روزهای اولیه زعامت ایشان، 

از جمله واقعیت های جالب توجه در گذشته نه چندان دور زندگی این روحانی خبرساز است.

اتل متل توتوله، حسن حالت چه جوره؟
خوب و خوشی دوست من، اون ور هواش چطوره؟

رفتی پیش کدخدا، کدخدای بی خدا!
شاد و خوش و توپ بودن شیطونای ناقال
شادی داره به موال نوش جونش به و اله

تابلو توپ توپن، بلند بگو ماشااله
یک عمر گندم هارو با خون و دل که کاشتیم
یک شبه دادیشون رفت، دست مریزاد ای واله

طال و یاقوت دادی، گردوهاتو گرفتی؟
این همه سر که خم شد جوابتو گرفتی؟
دل  دل چه داغون، چشای زار و گریون؟

حرف بزنی میدوزن، چشم و لب و چه آسون؟
شب شب ستاره، انگار بارون میباره؟

خون جای بارون میاد، امشب سحر نداره
پر پر کالغ پر، مجید و مصطفی پر

نفت که داریم به درک، نطنز و فردمون پر
جهان سومیم ما، پسته و سیمان داریم
تکنولوژی واسه چی، قالی کرمان داریم

هرچی عقب کشیدیم، پلمپ و تحقیر دیدم
زنجیر بردگی، با تدبیر و تعلیق دیدیم

شما رو چه به پیشرفت، در به درای شرقی
ناقض حق بشر، پاپتی های وحشی

هیزم و خشک که دارید، گوسفند و گاو که دارید
هوا فضا واسه چی، قاطر و خر که دارید
فردا رو بی خیال شید، بخور بخور امروزه
آینده سهمتون نیست، دنیا فقط یه روزه
دنیای ما شیخ حسن، جنگل و بیشه زاره

نجنگیدی بردنت، نجنبیدی خوردنت
شغاال رحم ندارن، نکشتیشون کشتنت

صدای زوزه هاشون، نزدیکته برادر
از پوزشون میچکه، خون گل های پر پر

ببخش منو با سواد، این سینه موج خون بود
یه وقت نگی شاعرش، دنبال آب و نون بود

منتقدم، کم سواد، اهل چرند و پرند
این حرفا رو بی خیال، قیمت سکه شد چند؟

ر.سایبان

سال 88 از اصالح طلبان دو آتشه بودم و 
اصالح طلبی را از روزنامه و مصاحبه های 
می  شناخته  طلبی  اصالح  به  که  کسانی 
شدند شناخته بودم، و در باره ی اصالح 
طلبی بیشتر خوانده بودم تا دیدن، محمد 
خاتمی را دوست داشتم ونتیجه ی همه 
ی مطالعاتم از اصالح طلبی این شده بود 
برای  داشتم  اعتقاد  وجود  تمام  با  که 
پیشه  طلبی  اصالح  باید  ایران  پیشرفت 
کرد، اعتقاد داشتم؛ باید اصالح طلب بود 
باید  داشت،  مَدنی  ی  جامعه  بتوان  تا 
و  دموکراتیک  تابتوان  بود  طلب  اصالح 
تا  باید اصالح طلب بود  بود،  مردم ساالر 
بتوان آزادی داشت، باید اصالح طلب بود 
را  دروغگویی  و  دروغ  جلوی  بتوان  تا 
گرفت، باید اصالح طلب بود تا بتوان ریا و 
باید اصالح طلب  برد،  بین  از  را  ریاکاری 
باید  کرد،  مبارزه  فساد  با  بتوان  تا  بود 
اصالح طلب بود تا بتوان باندهای ثروت و 
باید اصالح طلب  قدرت را متالشی کرد، 
بود تا بتوان ظرفیت تحّمل منتقد داشت 
و  انقالبی  بتوان  تا  بود  طلب  اصالح  باید 
بسیار  اعتقادات  و  بود،  امامی)ره(  خط 
زیبایی که هر روز یک دور آنها را با خودم 

مرور می کردم!
سال88، که 18سال داشتم ریز و درشت 
دلیل  به  کردم،  می  دنبال  را  سیاست 
میرحسین  از  خاتمی  محّمد  حمایت 
از  خیلی  مانند  کردم،  حمایت  موسوی 
جوانان برای حمایت از موسوی سبزپوش 
گفت  می  که  موسوی  شدم!  بند  سبز  و 
و  مبارزه کند  قانونی  بی  و  با دروغ  آمده 
جلوی دیکتاتوری را بگیرد، مِن جواِن 18 
طلبی  اصالح  تفکّرات  از  پر  ی  ساله 
سال88 هرچه در توان داشتم برای تبلیغ 
که  انتخابات  فردای  اما  گذاشتم  موسوی 

اعالم شد محمود احمدی نژاد24ملیون و 
موسوی 13ملیون رای آورد تمام رویاهایم 

مقابل چشمانم فروریخت!
بزرگان اصالح طلب سبز پوش و جوانان 
24ملیون  رای  موسوی  حامی  مِن  چون 
نفر را »ضرب در صفر« کردیم! جمهوری 
بخاطر  آسیبش  نگران  )که  را  اسالمی 
به  متهم  بودیم(  نژاد  احمدی  رفتارهای 
تقلّب کردیم و تهمت زدیم! از آزادی سوء 
استفاده و جوانان را تشویق به آتش زدن 
سطل زباله و اغتشاش کردیم! با اردوکشی 
های خیابانی مان باعث و بانی ِآتش زدن 
یگانه اصالح طلب  امام حسین)ع(  پرچم 
واقعی شدیم! دروغ گفتیم و دیگران را به 
و  قانون  از  َدم  کردیم!  متهم  دروغگویی 
بعد  حالیکه  در  زدیم  می  مداری  قانون 
نکردیم!  قبول  را  قانونی  هیچ  انتخابات 
قانون  به  ارزشی  هیچ  دیکتاتورها  مثل 
اساسی قائل نشدیم! راضی شدیم به اینکه 
کاری کنیم تا اسرائیل غاصب و بیگانگان 
حمایت  برابر  در  و  کنند  حمایت  ما  از 
هایشان دم نزدیم و خوشحال هم شدیم، 
و همه به این خاطر بود که ما رای نیاورده 
بودیم!!! و ما آبروی نظام اسالمی که فرزند 
به  وقتی  حتی  ریختیم!  را  بود  انقالب 
پیشنهاد خودمان صندوق هایی انتخاب و 
دوباره شماری شد و اشکالی پیش نیامد 
حاضر نشدیم به اشتباه خود اعتراف کنیم!  
باعث  و  اصرار کردیم!  ناراستی خود  بر  و 
چون  دروغگویی  دروغهای  اینها  ی  همه 
فتنه  و  خاتمی  چون  ریاکاری  و  موسوی 
انگیزی های فتنه گرانی چون کروبی بود! 

که من و امثال من را فریب دادند!
سبز و سبز پوشانی چون من فریب کسانی 
تالفی  برای  بودند  حاضر  که  خوردیم  را 
باخت خود از احساسات پاک جوانان سوء 

استفاده کنند، ما فریب کسی را خوردیم 
که َدم از قانون می زد، اما بعد انتخابات 
هیچ قانونی را قبول نکرد! َدم از آزادی و 
دموکراسی می زد اما خود رای 24ملیون 
نفر را ندید و نخواست ببیند! و او کسی 
نبود جز میرحسین موسوی! کسی که من 
امروز  او و طلبکاران  از سبزپوشان دیروز 
که  خوردیم  را  کسی  فریب  ما  اویم! 
دوشادوش موسوی فریاد تقلّب می زد اما 
جلسه  یک  در  خودش  پیش  وقت  چند 
 24 مقیاس  در  تقلبی  که  کرد  اعتراف 
نیست  او کسی  و  است!  ناممکن  میلیون 
را  کسی  فریب  ما  خاتمی!  محمد  جز 
خوردیم که تئوریسین اصالحات بود، می 
گفت تقلب شده! اما شهریور سال گذشته 
گفت؛  و  کرد  مصاحبه  وقاحت  کمال  در 
تقلبی در کار نبوده و تخلف بوده!!! آقای 
حجاریان اگر تقلّب نبوده چرا من و امثال 
من را به خیابانها کشاندید؟ چرا با ما مثل 
و  کردید؟  رفتار  ها  مخ  بی  شعبان 
کردید؟  لگدمال  و  ُخرد  را  شخصیتمان 
مگر جوانان مسخره و بازیچه شمایند که 
یک روز با بهانه ترور ساختگی و روز دیگر 
به اتهام تقلب در انتخابات آنها را تحریک 
می کنید و خود به کنار می نشینید؟ مگر 
بخاطرش  که  دارد  ارزش  چقدر  قدرت 
مثل آب خوردن دروغ می گویید؟ آقای 
سخت  و...  کروبی  موسوی،  خاتمی، 
به  پا  بودم!  تان  رکاب  به  پا  که  پشیمانم 
رکاب شما دروغ گویان و منافق صفتان و 

ریاکاران! فقط همین.
متعّفن  منجالب  آن  از  که  خوشحالم  و 
یک  امروز  من  که  یافتم!  نجات 
سبِزپشیمانم، یک سبز بریده از اصالحات!

من یک سبز بریده از اصالحاتم
تّواب

وقایع اتفاقیه

تفاوت از زمين تا آسمان



پیامبر اکرم )ص(:
من  امت  برای  رجب 
در  است  استغفار  ماه 
محضر  به  ماه  این 
گناهان  از  پروردگار 
طلبید؛  پوزش  خویش 
که که خداوند بخشنده 

ای مهربان است.

بحار االنوار، ج 97، ص 38

سال سوم
شماره نهم
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می  داغ  های  ریگ  روی  را  حبشی  بالل 
خواباندند، سنگ بزرگی روی  سینه اش می 
همین  هم  سمیه  میزدند.  وشالقش  گذاشتند 
طور، شد اولین  زن شهیده اسالم.  قبل تر از آن  
آسیه زن فرعون را زنده زنده به صلیب کشیدند 

و بر دستان وچشمانش میخ زدند.
داستان اصحاب اخدود هم خواندنی است، و 
درس آموز، گروه گروه در گودال آتش سوزانده 
میشدند به جرم حق پرستی و حق گویی. بعد ها 
قصه آن نیم روز بزرگ وحماسه عظیم حسین )ع( 
در کربال بر تارک تاریخ نشست. حسین )ع( هزار 

بار شهید شد، و زینب )س(نیز. 
داستان های دهشتناک حجاج بن یوسف ثقفی 
هم شنیدنش طاقت میخواهد، تا سر علوی بر سر 

سفره اش نمی آوردند، لب به غذا نمی زد.
بعد از بنی امیه، بنی عباس هم با علوی ها همین 
کردند، خانه هایشان را با دیوارهایی باال می بردند 
که شیعیان را زنده زنده الی جرزش می گذاشتند 

و قصه ادامه یافت ...
روغن  در  زانو  تا  را  ا...غفاری  آیت  پهلوی،  رژیم 
جوشان فرو می برد تا نه به اسالم وقرآن و پیامبر 
به خمینی کافر شود! ودست  امام معصوم که  و 
فرزندی را مقابل چشمان پدرش با اره بریدند 
و  الهدی  علم  حسین  مقدس  نبرد  ودر 
دوستانش که زیر شنی های تانک له 

زنان  ها،  صرب  بوسنی  در  شدند. 
آلمان  در  دریدند.  را شکم  باردار  مسلمان 

در  رو  برای حجابش  را  باردار   مروه شربینی 
روی شوهر و قاضی دادگاه با 18 ضربه چاقو به 

یک  حکم  با  میانمار  ومسلمانان   رساندند.  قتل 
بودایی که بویی از خدا نبرده بود، قتل عام شدند، 
زن ومرد پیر وجوان  حتی کودک، فرقی نمی کند، 

هر که مسلمان باشد.
و امروز در سوریه کودکان را به جرم شیعه بودن 
دار می زنند ودختر خرد سالی را در مقابل پدر و 
مادرش با زنجیر می بندند و جلوی چشمان گریانش، 

والدینش را  سر می برند !!!!
و شاید همین االن در جایی دیگر کسی را به جرم 

مسلمانی و شیعگی ....
صراط  از  هیچکدام سر سوزنی  اینکه  مهمتر  و 
شان نمی لغزند! و راست گفت آن پیر جماران 

که حقیقت صراط، همین دنیاست!
هزینه  است!  حق  بقای  هزینه  همه  اینا  و 
مقاومت، هزینه دفاع از والیت در هر زمان، برای 
هر پیامبر و وصی و امامی ونایب و پیرو امامی، 

وهمچنان ادامه دارد تا منجی بیاید .
حق را قدر بدانیم بیشتر بدانیم و یارش باشیم 
نه بارش. اینکه در صحنه باشیم وهزینه ها را 

هدر ندهیم. همین.

ایرانی ها را تلخ کرد و شیرینی حضور چهل  اتفاق تلخی بود که کام همه  فتنه 88 
میلیونی را از آنها گرفت. اما البالی اتفاقات آن روزها می شد چیزهایی را دید که انگار 
بیشتر به یک شوخی شبیه بودند تا واقعیت. مثل نظریه داماد لرستان که روشنفکرترین 
انتخابات بیان کرد، یا حضور یکی از سران فتنه در  اثبات تقلب در  ایرانی)!( برای  زن 
مجلس ختم آدم زنده! حاال اگر وسط همه آن حرف و حدیث ها کسی هم پیدا می شد که 
با  حتما  باشد  برگزیده  تقلب  و  انتخابات  و  فتنه  درباره  زدن  حرف  برای  را  طنز  زبان 

استقبال روبرو می شد.
»تقلب سبز« نام یکی از وبالگ هایی بوده است که در زمان انتخابات 88 و بعد از آن 

از زبان طنز در نوشته هایش استفاده می کرده است. مدیر وبالگ مصر بوده که حتی 
از  این شیوه چیزی  البته  بگوید.  پاسخ  زبان طنز  با  را هم  توهین های مخالفان 

استحکام مطالب کم نکره و همچنان می توان به یادداشت ها و نظراتی که 
ادعای  رد  برای  محکم  دالیلی  بعنوان  گذاشته اند  آنها  پای  کاربران 

تقلب نگاه کرد.
بهار سال گذشته به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب و 

نشر معارف مطالب این وبالگ کتاب شد. خواندن این کتاب عالوه 
غیر  می تواند  است  شیرین  هم  هنوز  اینکه  بر 

و  روزها  آن  ماجراهای  یادآور  مستقیم 
برای  ماجرا  طرف  دو  هر  دالیل 

باشد.  خود  حقانیت  اثبات 
خواندنش را از دست ندهید.

خطری باالتر از خطر منافقان خلق
خدایا تو شاهدی چندین بار با عناوین مختلف خطر منافقین انقالب را به مسئولین گوشزد کرده ام؛ 
همان ها که التقاط به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را گرفته و همانا 
ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمع االضداد به دست 
با منافقین خلق پیوند  باهنر را می کشند هم به سوگشان می نشینند، هم  گرفته اند، هم رجایی و 
تشکیالتی و سپس... برقرار می کنند، هم آنان را دستگیر می کنند و هم برای آزادیشان و اعطای مقام 
و مسئولیت بدانان تالش می کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک می شوند، هم در 
مبارزه علیه آنان )و در حقیقت برای جلب رضایت مسئولین و نجات بنیادی آنان خود را در صف 
منافق کشان می زنند و هم در حوزه های علمیه به فقه و فقاهت روی می آورند تا مسیر فقه را عوض 
کنند.(، گفته ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است؛ چرا که عالوه بر همه 
شیوه های منافقانه منافقین، سالوسانه در صف حزب اللهیان قرار گرفته، صفوف مقدم را غاصبانه به 
تصرف خود درآورده اند به گونه ای که عماًل عقل و اراده منفصل برخی تصمیم گیرندگان قرار گرفتند.

برگزیده ای از وصیت نامه شهید سید اسداله الجوردی

هزیـنه
النازعلیزاده

ادامه بحث والیت  فقهاي شیعه در  اکثر  تعریف  فقیه در  والیت 
به  السالم( مطرح شده و طبیعي است که  ائمه معصومین)علیهم 
دلیل عدم اعتقاد اهل سنت به موضوع امام معصوم)علیه السالم( 
بعد از پیامبر)صلوات ا... علیه(، بحث والیت فقیه نیز از این زاویه 
که  معصوم  فعلی  امامت  مسأله  از  نظر  صرف  ولي  است.  منتفي 
اکنون در زمان ما بدلیل غیبت ایشان)علیه السالم(، منتفی است، 
الشرایط و مقبول  پیرامون اصل ضرورت حاکمي مجتهد و جامع 
مردم در رأس جامعه اسالمي ـ که مفاد اصلي و فلسفه والیت فقیه 
و  اوصاف  همچنین  و  وي،  از  اطاعت  لزوم  و  ـ  میدهد  تشکیل  را 
ویژگیهای او، اشتراکات بسیار زیادي میان شیعه با اهل سنت وجود 

دارد.
مسلمانان  برای  امامت  که  دارند  اتفاق  سنت  اهل  فقهاي  تمام 
واجب است تا در پرتو آن، شعائر دین برپا داشته شده و حق مظلوم 
از ظالم گرفته شود. آنان در زمینه لزوم اطاعت از حاکم، پا را از این 
ابن تیمیه در کتاب خود،  نیز  فراتر گذاشته و آنچنان که  مقدار 
منهاج السنه آورده است، گفتهاند: »اهل سنت معتقدند هر شخص 
منعقد  و  محرز  او  امامت  و  بیعت شود، خالفت  وی  با  که  قرشی 
میگردد و باید همه آحاد امت از او اطاعت نمایند.« وی با استناد به 
را حق  والی  از  اطاعت  نقل کردهاند،  اهل سنت  روایاتی که  مفاد 
مشروع والی به شمار آورده و می گوید: »طبق حدیث نبوی، مردم 
در هر حال موظفند حتی در صورت ظالم و فاسق بودن امیر، حق 
اطاعت از وی را به او روا دارند.« ارائه چنین دیدگاه افراط گونه در 
لزوم اطاعت از حاکم جامعه اسالمی هر چند ممکن است بر برخی 
بنیادهای کالمی و فقهی در اندیشه اهل سنت استوار باشد، ولی در 
بروز  و  ظهور  برای  را  زمینه  و   بوده  همراه  نارساییهایی  با  عمل 
حکومتهای ستمگر و تن دادن امت مسلمان به رفتارها و اقدامات 

جائرانه آنها در طول تاریخ فراهم نموده است.
عالوه بر پذیرش اصل والیت و حکومت شخصی که به اعتقاد اهل 
تسنن، در دوران نبود پیامبر)صلوات ا... علیه( )و نبود امام معصوم 
به اعتقاد شیعه(، زمامت امور جامعه مسلمانان را بر عهده بگیرد، در 
خصوص اوصاف و شرایط فردی که بتواند این زعامت و حکومت را 
به دست بگیرد نیز میان این دو دسته اختالف نظر چندانی مشاهده 
نمی شود و آنچه در ویژگیهای حاکم اسالمی در منابع اهل سنت 
آمده، به خوبی با والیت فقیه مورد نظر شیعه منطبق است؛ زیرا 
باید  است، حاکم مسلمانان  آمده  اهل سنت  آنچنان که در کتب 
مسلمان، مکلف، آزاد، مرد، قرشی، عالم و مجتهد باشد تا مردم را 
از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتا از غیر خود نداشته باشد. 
امام  غیبت  عصر  در  که  است  معتقد  مشابهی  طرز  به  نیز  شیعه 
فقهای  و  مجتهدان  از  باید  اسالمی  حاکم  السالم(  معصوم )علیه 
دارای شرایط رهبری )که شرایط مشابهی غیر از قرشی بودن دارد 

و نیز واجد صفت عدالت است( باشد.
بنابراین باید پذیرفت که والیت فقیه از منظر اهل سنت،ـ  هرچند 
نه از زاویه نصب الهي، بلکه به خاطر اینکه حاکم مقبول مردم است، 
ـ مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مباحثی از قبیل 
امور  مراتب حکومتی(،  )در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  جهاد، 
رابطه  به  مربوط  مباحث  و  ملت  حقوق  خارجی،  روابط  حسبی، 
حکومت و دولت، ـ که عمده ترین مباحث حکومت و سیاست را 
تشکیل میدهند ـ در میان طرفداران هر دو مذهب، ـ حداقل از 

حیث نظری ـ بر نظم و نسق واحدی جریان خواهند یافت.

واليت فقيه در انديشه اهل سنت
هادی

MRT MagicPack 
www.Win2Farsi.com
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در    بنده  دانشجویی  عمر  از  که  میشود  سالی  سه 
انجام  با  سال  سه  این  در  میگذرد،  ارومیه  دانشگاه 
بین  مستقیمی  رابطه  یک  به  مختلف  محاسبات 
میانگین معدل درسی در هر سال با سرعت اینترنت 

دانشگاه دست یافته ام.

نزدیک  اینترنت  دانلود  سرعت  دانشگاه  اول  سال  در 
نزدیک  هم  من  معدل  سال  همین  در  و  بود   6mb
16.5 بود. در اواسط سال 91 بود که سرعت اینترنت 
دانشگاه به حدود 500kb افت پیدا کرد )در آن زمان 
میگفتند بخاطر انتخابات سرعت ها را کم کرده اند(، 
و  افتادم  را  واحدی   4 درس  یک  من  ترم  همان  در 
معدلم شد 14. اما این روزها من بیشتر از آنکه دلخور 
 40kb سرعت پایین اینترنت باشم که گاها کمتر از
است نگران معدلم هستم، یعنی اگر بخواهیم با همان 
باید معدل  قاعدتا  قبل حساب کنیم  نسبت دو سال 

من 9 شود.
سرعت  و  معدل  بین  رابطه  یعنی  موضوع  این  البته 
اینترنت تنها خاص من نبوده و شامل حال بسیاری از 
همه  از  عاجزانه  میشود؛  ارومیه  دانشگاه  دانشجویان 
مسئوالن محترم دانشگاه ارومیه تقاضا مندیم که نه 
بخاطر اینکه امکانات آنچنانی در دانشگاه برای سپری 
مسائل  بخاطر  بلکه  ندارد  وجود  فراغت  اوقات  کردن 
علمی و جلوگیری از افت درسی دانشجویان فکری به 

حال اینترنت بکنند.

سال سوم
شماره نهم
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کرسی آزاد انديشی
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93/2/21 کرسی آزاد 
انديشی با موضوع 

نقد سياست، خارجه 
دولت دکتر احمدی 

نژاد و دکتر 
روحانی با مناظره 
دانشجويان »حميد 
فياضی« و »محمد 

مهدی درويش زاده« 
در دانشکده علوم 
ساعت 21 برگزار 

می شود.

دی ماه گذشته در جلسه ی معارفه ی 
جناب رئیس محترم جدید دانشگاه وقتی 
که برای نماینده های کارکنان و اساتید و 
دانشجویان!  جز  به  مظلومان!  و  مغضوبان 
و  ُمطالبات  بیان  برای  را  زمانی  دانشگاه، 
اعالم  و  حاجات  طلب  و  نظرات  نقطه 
براعات و انجام بَِیعات، پشت تریبون سالن 
جمع  در  شد،  گرفته  نظر  در  چمران 
رئیس  ایشان)جناب  که  گفتم  دوستان 
محترم جدید دانشگاه(کار خوبی نکردند، 
این همه دفتر و دستک و استاد و کارمند 
و رئیس و معاون و مدیرکل دانشگاه برای 
نماینده  ایشان  اینکه  حاال  است،  دانشجو 
اند  نگرفته  نظر  در  دانشجویان  برای  ای 
آن  اینکه  از  بگذریم  ندارد!  خوبی  پیام 
موقع به جرم سیاه نمایی مورد طعن ُرفقا 
واقع شدم! و برسیم به امروز که با گذشت 
هر روز جایگاه دانشجو در سلسله ی هرم 

اعتدال مشخص و مشخص تر می شود!

ریاست  از  ماه   5 حدود  گذشت  از  بعد 
متعدد  جلسات  رغم  علی  محترم  رئیس 
ایشان با اساتید و کارکنان و زحمت کشان 
با  عمومی  ی  جلسه  یک  حتی  دانشگاه 
واسطه  بدون  تا  اند  نداشته  دانشجویان 
فکر چاره  به  و  بشنوند!  را  آنها  حرف دل 

باشند!

چرا در عرض چند روز و چشمی به هم 
زدن وضع کارمندان و اساتید از وضعیت 
استخدامی و فیش حقوق گرفته تا پُست 
های مدیریتی شان باب میل شما و ایشان 
است  هنوز  که  هم  هنوز  اما  کرد  تغییر 

دردی از هزار دردهای صنفی و سیاسی و 
درمان  دانشجویان  آموزشی  و  فرهنگی 
نشده است؟ اصال آیا جناب رئیس در این 
دل  درد  پای  صمیمانه  بار  یک  مدت 
دانشجوهای دانشگاهش نشسته است؟ وبا 
فرض اینکه نشسته است ]که جای تقدیر 
دارد[،در صورتی که آن حادثه ی تلخ در 
خوابگاه بنت الهدی اتفاق نمی افتاد ایشان 
باز هم به اتفاق هیئت همراه به آن خوابگاه 
ایشان]رئیس  جناب  زد؟اصال  می  سر 
امروز نقدی جدی  تا به  محترم دانشگاه[ 
به دوران مدیریتی سابق وارد کرده اند؟و 
پس  دارند  اگر  دارند؟که  نقدی  اصال  یا 
کوچکترین  چرا  پس  دارند!  هم  دغدغه 
های  دغدغه  آن  رفع  جهت  در  اقدامی 
قبل  سال  شود؟  نمی  دیده  احتمالی 
دانشگاه تسهیالت الزم برای اعزام رایگان 
فراهم  را  کتاب  نمایشگاه  به  دانشجویان 
نکرد! و امسال باز هم این رویّه تکرار شد! 
در  رئیس  آن  و  رئیس  این  فرق  پس 
معاون  آن  با  معاون  این  تفاوت  چیست؟ 
کجاست؟ نکند هر دو رئیس اند و همه ی 
دعوا بر سر صدرطلبی و صدرنشینی بوده 
انجام  که  داریم  قبول  خبریم؟  بی  ما  و 

بسیاری از کارها زمانبراست، اما آیا مثال، 
و  حمل  ناوگان  به  اتوبوس  چند  افزودن 
مجبور  دانشجویان  که  نقل 
نباشند20کیلومتر از میله ها آویزان باشند 
اول  به  مبداء  ایستگاه  برگرداندن  یا  و 
خیابان شورا زمان بر و الزم به حاکمیت از 
آیا  است!!؟  طلبان  اصالح  ذیل  تا  صدر 
برنامه ریزی برای اعزام رایگان دانشجویان 
می  نصب  و  عزل  کتاب،  نمایشگاه  به 

خواهد؟

هیئت  و  رئیس  وقتی  که  است  امید 
حسب  است  ممکن  که  غیره!  و  رئیسه 
بفرمایند  مالحظه  را  سطور  این  اتفاق 
نقدهاو حقیقت های تلخش را بر »نگاه« 
غمزآلوِد چاکران و مدِح َوهم آلوِد مّداحان 
و  داده  ترجیح  ثناگویان  شیرین  ثنای  و 
گفته؟«  »که  که  بگردند  اینکه  بجای 

ببینند که »چه گفته«!

یقینا آنچه که رفت اندکی از بسیارها و 
ُمشتی از خروارها بود که اگر مجالی باشد 
و رمق گفتن و نوشتنی، به لطف و یاری 
بسیارها  و  گفت  خواهیم  بسیار  حق 

خواهیم نوشت.

و جنگولک  ترم عالفی  او یک  داشت،  امتحان  فردا  »الف« 
درس  ترم  یک  نتیجه  کرد.  می  مرور  ذهنش  در  را  بازی 
نخواندن و جزوه ننوشتن و پیامک بازی سر کالس داشت او و 

همکالسی هایش را نقره داغ می کرد...
تا جزوه هایی را که جمع آوری  الف تمام تالشش را کرد 
پروسه  که  بود  راهش  سر  مشکالتی  اما  بخواند،  بود،  کرده 
مطالعه را سخت می کرد. اول اینکه اگر کیلویی هم بخواهیم 
حساب کنیم حدود نیم کیلو جزوه جمع آوری شده بود، در 
جزوه ها که غرق می شدی جزوه ها چند دسته می شدند، 
جزوه هایی که شماره صفحه نداشتند را باید همین طور می 
خواندی شان، هر مطلبی از هر دری، شماره دارها را باید ردیف 
می کردی تا مرتبشان کنی... امان از خرچنگ قورباغه نوشته 
های برخی از دوستان، الف مانده بود جزوه را کدام وری بگیرد 
های  تناقض  بگذریم  که  اینها  همه  از  بخواندش...  بتواند  تا 
علمی موجود در جزوه های مختلف هم برای خودش پدیده 
ای بود، انگار نه انگار این جزوه ها سر یک کالس نوشته شده 

اند...
برخی جزوه ها هم به دفترچه خاطرات و دفتر مشق طراحی 
چهره استاد بیشتر شباهت داشتند تا جزوه کالسی... برخی 
در  را  هنرشان  کمال  که  هم  ذوق  های خوش  پیشه  عاشق 
نمایش  به  جزوه  جای  جای  در  دلدارشان  چهره  نگارگری 

گذاشته بودند...
ای به قربان انتشاراتی دانشگاه بروم که این قدر داغون جزوه 
ها و کتاب ها را کپی کرده، یا نصف صفحه نیفتاده و یا عدل 
همان قسمت مهم که از آن قرار است سوال بیاید، آخر الف 

این وقت شب از کجا بیاورد اصل جزوه و کتاب را...
الف از این حاشیه ها که گذشت، گوشه ای دنج پیدا کرد تا 
یک  خم  در  هنوز  دید  او  و  گذشت  ساعتی  بخواند،  درس 
پاراگراف مانده. نمی دانست چرا روند مطالعه اش اینقدر کند 
است، برخی مطالب آنقدر برایش تازه بودند که چشمان نیمه 
واقعاً  زد،  زل می  آنها  به  و  کرد  باز می  نهایتش  تا  را  بازش 
داشت فکر می کرد آیا این مطالب در همان کالسی گفته شده 

که الف هم در آن نشسته بوده؟
شب از نیمه گذشته بود و حتی چوب کبریت هم حریف باز 

همان  در  هنوز  او  ولی  نبود،  الف  های  پلک  داشتن  نگاه 
پاراگراف مانده بود ...

الف تصمیم گرفت برود یک دوری در خوابگاه بزند و ببیند 
با تجربه تر ها چه می کنند، اتاق سمت چپ هر کسی گوشه 
ای ولوو شده بود و داشت خودش را با کتاب و جزوه خفه می 
می  نسکافه  و  قهوه  پارچ  با  هم  دانشجوها  از  بعضی  کرد، 
خوردند تا مگر چرتشان بپرد، ولی زهی خیال باطل!!! هر از 
گاهی از گوشه ای فحشی، چیزی، نثار استاد می شد!!! یکی 
مطالعه  و  بود  خوابیده  ته  و  سر  تختش  روی  که  ها  بچه  از 
وجودش  منتهای  از  آهی  پاراگراف  هر  انتهای  در  می کرد، 
می کشید و یک دعای خارق العاده می کرد؛ خدا کنه فردا 4 
متر برف بباره امتحان کنسل شه. خدا کنه فردا طوفان و یا 
سیل بیاد امتحان کنسل شه، دور از جان دور از جان خدا کنه 

استاد ...

الف از اتاق بیرون آمد و درب اتاق روبرو را زد، کسی جواب 
به  اتاق  اتاق،  توی  رفت  و  را گشود  باز  نیمه  او درب  و  نداد 
چیزی مانند البراتوار تولید تکنولوژی تقلب تبدیل شده بود... 
از تقلب های کاغذی و پارچه ای قدیمی، تا تقلب های جدید 

سمعی-بصری موبایلی و ...
الف ناگهان چشمش به یکی از بچه ها افتاد، نمی دانست او 
پایش  و  دست  همه  متحرک،  جزوه  یا  است  اش  همکالسی 
اینجا بود که فهمید فقط مغز  از  فرمول نویسی شده بود، و 

نیست که می تواند مطالب را حفظ کند، دست و پاها هم می 
توانند نقش شایانی در محفوظات آدمی داشته باشند...

الف داشت راه های موثر جبران کم کاری های یک ترم را 
در اولین شب دهشتناک امتحانی اش یاد می گرفت ...

از آن اتاق هم آمد بیرون، در مسیرش از جلوی اتاق تلویزیون 
رد شد و دید برخی دارند از وقت استفاده بهینه می کنند، در 
کمال تعجب دانشجوها هم فوتبال می دیدند و هم درس می 
مغز ها  این  از  ای  بهینه سازی شده  علم  خواندند، حاال چه 

تراویده می شد روی برگه امتحان، خدا رحم کند ...
 الف مغزش داغ کرده بود، همین طور که داشت از خوابگاه 
خارج می شد یاد تعریف های دختر خاله اش از شب امتحان 
دخترها افتاد. دختر خاله اش در وصف شب امتحان خوابگاه 

دختران می گفت:
از دعاها و نماز و توسل ها برای کنسل شدن امتحان و نزول 
یکباره تمام علم به مغز بچه ها و قهوه و نسکافه های لیتری 
که بگذریم، بعضی ها خودشان را لعنت می کردند و قول می 
دادند از ترم آینده درس ها را برای شب امتحان انباشته نکنند 
بودند، ولی  را خوانده  بار جزوه  برای 20امین  برخی دیگر  و 
هنوز به خاطر استرس داشتند اشک می ریختند، جالب توجه 

بودند ...
 شکست های عشقی، غش و ضعف ها، افسردگی های حاد 
و مزمن و به حداقل رسیدن استفاده از اینترنت و موبایل در 
شب امتحان از جمله موارد قابل توجه خوابگاه دختران است...

آمبوالنس  و  اورژانس  عوامل  از  دارد  جا  خداییش   ولی 
دانشگاه کمال تشکر را داشته باشیم؛ چون واقعاً شب امتحان 
خوابگاه  در  مخصوصاً  آنها،  برای  است  کاری  پر  شب 
دختران... »هی دختره به هوش می آد می پرسه فردا امتحان 

چی داریم دوباره غش میکنه...«
الزم به ذکر است، »صراط« بر آن شد تا برخی از خاطرات 
چون  کند؛  سانسور  را  استرس  و  حادثه  پر  این شب  از  الف 
بعضی ترفندهای گذراندن این شب و به ثمر رساندن امتحان 
فردا واقعاً دیگر عجیب و غریب است و احتماالً پیگرد قانونی 

دارد!

شـب امتـحان!

مراسم معارفه دکتر حب نقی

جناب رئیس!

به فکر دانشجویان باش
که خربزه آب است

حسام الدین شریف

معادله اینترنتی


