
ما  مکانی جنگ  و  زمانی  موقعیت  این  در 
و  مسامحت  لحظه  هر  و  است  کفر  جنگ 
و  زمان  امام  و  پیامبر  به  خیانت  غفلت، 
ما  ملت  به خون شهداست،  پا زدن  پشت 

باید خودش را آماده هر گونه فداکاری بکند، 
در چنین میدان وسیعی و این هدف رفیع انسانی و الهی 
و  ساده  بسیار  امری  فداکاری  و  دادن  مال  و  دادن  جان 
شهادت  توفیق  ما  که  کند  خدا  و  است  افتاده  پا  پیش 

متعالی در راه اسالم و با خلوص نیت پیدا کنیم.
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ایران  هسته ای  فعالیت های 
متوقف یا ُکند نخواهد شد

در محضر امام خامنه ای

مذاکرات به این معنا نیست 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
خود  ای  هسته  علمی  حرکت 

کوتاه خواهد آمد. مذاکره کنندگان ایران باید بر 
ادامه تحقیقات و توسعه هسته ای پافشاری کنند؛ 
قابل  ای کشور  دستاوردهای هسته  از  یک  هیچ 
بر  معامله  نیست و کسی هم حق  تعطیل شدن 
انجام  را  کار  این  و کسی هم  ندارد  را  آنها  روی 
به  خطاب  اسالمی  انقالب  رهبر  داد.  نخواهد 
متخصصان و دانشمندان هسته ای گفتند: راهی 
را که شما آغاز کرده اید باید با جدیت و قدرت 
در  پیشرفت  نیازمند  کشور  زیرا  یابد  ادامه  تمام 

علم و فناوری بویژه فناوری هسته ای است.
هزینه  که  ای  هسته  موضوع  به  نگاهی  چنین 
دستاوردهای هسته ای، تحریم ها و فشارها بوده 
زیرا  است  لوحانه  ساده  و  اندیشانه  ساده  است،  
نیز، تحریم و  بهانه هسته ای  از  باید گفت: قبل 

فشار بر ضد ایران وجود داشته است. 
هم  آن  چارچوب  و  یابد  ادامه  باید  مذاکرات 
کنندگان  مذاکره  و  است،  ای  هسته  موضوع 
کشورمان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل 
قبول کنند و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی 

با ایران نیز باید بصورت متعارف باشد.
بیانات در دیدار جمعی از

مدیران و متخصصان هسته ای

اعتدال هر چه که باشد از نم نم باران تا نسیم دلنواز)!( در دانشگاه 
ارومیه طوفان و سونامی بود؛ در چند ماه اخیر دانشجویان و اهالی 
دانشگاه بهتر می دانند که چه تغییرات اتوبوسی اتفاق افتاد، از تغییر 
در پنج معاونت رئیس، مدیرحراست، مدیران کل معاونت ها، روسای 
ادارات، روسای هشت دانشکده، معاونین دانشکده ها، رئیس پردیس 
بین الملل، رئیس پارک علم و فناوری، رئیس پژوهشکده آرتمیا که 
بگذریم، اخیرا رئیس دفتر رئیس دانشگاه و حتی آبدارچی محترم 
ایشان نیز عزل شدند! ]ظاهرا شایسته ساالری نداشته اند و یا شاید 
هم معتدل نبودند[و موج این طوفان کم کم دارد به مدیران گروه 

های علمی دانشگاه نیز می رسد.
کمتر کسی نگاهی مطلق به عملکرد مدیران و ِمن جمله مدیریت 
سابق دانشگاه دارد و حق و اعتدال نیز این است که اگر مدیریت 
و  خدمات  از  داشتند،  اشکاالتی  مدیریتی  بدنه  و  دانشگاه  قبلی 
]البته  ریاست  که  بود  این  انتظار  و  بودند  برخوردار  نیز  ُحسنهایی 
هنوز سرپرست[ دانشگاه ِسره را از ناِسره تشخیص دهند و همه را به 
جرم اینکه در دوران قبل مسئولیتی داشتند و وظایف شان را انجام 
می دادند مورد نوازش! قرار نمی دادند، به قول شاعر که می گوید:

عیب آن نیک بگفتی هنرش نیز بگوی
از کاستی  ای کاش مدیریت محترم جدید دانشگاه ضمن پرهیز 
حرمت  و  دوران  آن  خدمات  و  ها  درخشندگی  قبل  دوران  های 
مدیران خدوم را حفظ می کردند، انتظار این بود که جناب دکتر، 
سرپرست محترم دانشگاه حداقل جانب شعار دولت فخیمه یازدهم 
که همانا بر اعتدال)!( است را نگه می داشتند تا حداقل دُم خروس 
بیرون نزند و راه را بر عده ای معدود بی سواد)!( که از جایی خاص 
تغذیه می شوند باز نکند، که چون منی زبان به بیان و قلم به نوشتن 

اینگونه مسائل نچرخانم!
ببخشید اگر تند است، اما همان قدر که نوشتن چنین نقدهایی در 
این زمان هنر است، تحقیر و شکستن حرمت مدیران خدوم دانشگاه 
بی هنری است، همان قدر که شعار اعتدال دولت حق است، تغییرات 
از صدر تا ذیل دانشگاه ناحق است و افراط! معاونان و مدیران ارشد 
و روسای دانشکده ها باب میل نبودند، آبدارچی هم باب میل نبود؟ 
بگویید اگر اشتباه می کنم! که شایسته ساالری رعایت نشده و نه 

تنها رعایت نشده بلکه ظلم هم شده!
و یک جمله خطاب به سرپرست محترم دانشگاه:

نمایندگی می  را  اعتدال  بار شما  این  نکنید  فراموش  آقای دکتر 
کنید و مراقب باشید با اقداماتتان مصلحان و خیرخواهان همیشه در 
صحنه را از خود نرنجانید، که خداوند یک روزتان را بدون حمایت 

های بی توقع آنها شب نگرداند.

طوفان اعتدال در دانشگاه ارومیه
حسام الدین شریف

مردم گدا نیستند، ولی نعمت اند
صفحه 2

طوفـان اعتـدال
در دانـشگاه ارومـیه

فرهنـگ زخـمی

جـام جهـانی؛
سکـوی پرتـاب مسئـولین 

دانشــگاه!

حواشی مهمتر از متن
یادداشت انتقادی؛

ای باغبان بوستان آل طاها، ای مادر یاس های 
های  شاخه  مهربان  دامن  ای  خوشبو،  و  سرخ 

نرگس، خوش آمدی...
آمدی و پدر تو را نام نهاد »مادر پدر«، و پیش از 
»لو  که  پدر؛  آفرینش  سبِب  را  تو  تو،  خدای  آن، 
لما  فاطمة،  ال  لو  و  األفالک  خلقتک  لما  الک، 
خلقتک«... روز آمدنت، بهار نبود ولی بود بهار پدر؛ 
چرا که درخت طوبی پدر را در آن زمان رسیده بود 
وقت ثمر، و سر و صورت و دستان نازنین تو، پر از 
شکوفه های بوسهی محبت پدر... وقت آمدن تو، 
مغرب بود و در نماز، پدر؛ به شکرانه وجود تو، یک 
رکعت بدان افزود و شد سه، از برای یک دختر... و 
طولی نکشید که خوانده شدی »پاره تن پدر«، و 
بعد از آن، »نعم العون علی طاعة ا...« برای یک 
و  شأن  بیان  در  حیدر!(؛  چون  )همسری  همسر، 
عظمت تو، خدا نیز زبان گشود و جبرئیل زد پر؛ و 
نام »کوثر«، و  به  را همنام سوره ای کرد  تو  نام 
سوره کوثر شد سپس امید پدر، و ذکر لب »یازده« 
عاشقانه پسر و یک همسر... سالم بر تو و آمدنت 

ای »مادر«...
ایام میالد مادر خوبی ها فرصتی است برای مرور 
از زندگی هجده ساله ایشان می  درس هایی که 
توان گرفت؛ و باید گفت: تمام هجده بهار حضرت 
درسهای  از  است  پر  السالم(،  )علیها  زهرا  فاطمه 
سیاسی،  خانوادگی،  اعتقادی،  دینی،  اخالقی، 
... ؛ چون فاطمه، نمونه کاملی است در  والیی و 
عفاف و تقوا و عبادت و همسرداری و... و در یک 
کالم، »سرور زنان جهانیان است«. در اینجا و از 
به  گشاییم  می  را  نگاهمان  کوچک،  پنجره  این 
می  و  بزرگوار  بانوی  این  »عفاف«  درس  صفحه 
فرمود:  السالم(  )علیه  علی  »امیرمؤمنان  خوانیم: 
روزي همراه گروهي در محضر رسول خدا )صلوات 
ا... علیه( نشسته بودیم. آن حضرت به ما رو کرد و 
هیچ  چیست؟«  زنان  براي  کار  »بهترین  فرمود: 
بدهند.  جواب صحیح  نتوانستند  حاضران  از  کدام 
هنگامي که متفّرق شدند، من به خانه بازگشتم، و 
السالم(  )علیها  از حضرت زهرا  را  همین موضوع 

پرسیدم، و ماجراي سؤال پیامبر )صلوات ا... علیه(  
حضرت  براي  را  اصحاب  ندادن  صحیح  پاسخ  و 
و گفتم هیچ  تعریف کردم،  السالم(   )علیها  زهرا 
یک از ما نتوانستیم پاسخ صحیح بدهیم. حضرت 
زهرا )علیها السالم(  فرمود: ولي من پاسخ به این 
سؤال را مي دانم، و آن این است که: »َخْیٌر لِلنِّساِء 
جاُل؛ صالح زنان  الرِّ جاَل َوالَیراُهنَّ  الرِّ اَْن الَیِریَن 
و  نبینند،  را  نامحرم  مردان  آنها  که  است  آن  در 
مردان نامحرم آنها را نبینند«. من به محضر رسول 
و عرض کردم:  بازگشتم  علیه(   ا...  )صلوات  خدا 
»اي رسول خدا! از ما پرسیدي که چه کار براي 
زنان برتر است، پاسخش این است که برترین کار 
را  نامحرم  مردان  آنها  که  است  این  زنان  براي 
پیامبر  نبینند«.  را  آنها  نامحرم  مردان  و  نبینند، 
)صلوات ا... علیه( فرمود: »چه کسي به تو چنین 
خبر داد، تو که این جا بودي و پاسخي نگفتي؟« 
چنین  »فاطمه  کرد:  عرض  السالم(  )علیه  علي 
پاسخ  این  از  علیه(   ا...  )صلوات  پیامبر  فرمود«. 
را  السالم(  )علیها  فاطمه  سخن  و  شد،  خشنود 
فاِطَمُة  »اِنَّ  فرمود:  او  تأیید  نشانه  به  و  پسندید 

بْضَعٌة ِمّني؛ همانا فاطمه، پاره تن من است.«
و می خوانیم: »روزي مرد نابینایي با کسب اجازه 
آمد.  السالم(  )علیها  زهرا  حضرت  محضر  به 
حضرت از او فاصله گرفت و خود را پوشانید، پیامبر 
اکرم)صلوات ا... علیه( که در آن جا حضور داشت 
از حضرت زهرا )علیها السالم( پرسید: »با این که 
را  بیند، چرا خود  نمي  را  تو  و  نابیناست  مرد  این 
پوشاندي«؟ حضرت زهرا )علیها السالم( در پاسخ 
فرمود: »اگر او مرا نمي بیند، من که او را مي بینم، 
وانگهي او بو را استشمام مي کند«. پیامبر )صلوات 
و گفتار حضرت  تأیید شیوه  نشانه  به  ـ  علیه(  ا... 
بَْضَعٌة  اَنَِّک  فرمود: »أَْشَهُد  ـ  السالم(  )علیها  زهرا 
ِمّني؛ گواهي مي دهم که تو پاره تن من هستي.«

به نقل از: »مسأله حجاب در سیره حضرت زهرا )س(«
حجة االسالم محمد محّمدي اشتهاردي

هادی

سـالم بر تـو و آمدنت ای مـادر

سالم بر تو و آمدنت
ای مادر

یادداشت ادبی؛

و  معنوی  واالی  های  ارزش  که  ای  جامعه  در 
انسانی بی اعتبار باشد و عالم درون انسان، حیثیت 
های  جلوه  و  نمایشگاهها  از  مستقل  معنای  و 
تنفس  آن  در  که  فضایی  باشد،  بیرونی نداشته 

خواهیم کرد آلوده و ناپاک خواهد بود.
بر پایه  کلی  به  انسان  از شخصیت  بخشی   قهراً 
توجه دیگران و اظهار نظر آنان درباره وی شکل می 
سعی  ای  جامعه  چنین  در  افراد  و پیداست  گیرد 
می کنند با هر وسیله و از جمله لباسی که به تن 
می کنند برای خود نوعی تشخص و تعینی ایجاد 

کنند.
در  انسان  درون  از  که  چرکینی  های  عقده  آن 
شکل و نوع لباس سر باز می کند، متعدد و بسیار 
و  شدن  نما  انگشت  به  میل  همین  یکی  است. 
مشخص گشتن است، دیگری تفاخر و اعالم میزان 
و  نمایی، حسادت  خود  به  میل  است.  ثروت  مال 

رقابت با دیگران در لباس نمایان می شود.
متاسفانه امروز در فضای دانشگاه هم این مساله 
شدیدا رخنمون دارد که عده ای با نیت خود نمایی، 
تفاخر و رقابت با دیگران، در پوشش های نامناسب 
و به دور از عرف و شرع، در حال تحصیل علم )!( 
هستند، و این صدمه بسیار ناگواری به بدنه فرهنگی 

دانشگاه وارد می آورد. 
در همین راستا به منظور جلوگیری از آفت زدگی 
مسئوالن  دانشگاه،  علمی  محیط  پیش  از  بیش 
این  برای  ای  چاره  پی  در  بایست  می  فرهنگی 

معضل باشند.

سخن سردبیر
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بیش از ده روزی است که ملت شریف و ولی نعمت ایران 
شان  زندگی  در  که  اقتصادی  فراوان  مشکالت  خاطر  به 
مثل  مسلمشان،  حق  که  نفتشان  پول  خاطر  به  و  است 
اسالمی،  ایران  دیگر  دستاورد  صدها  و  ای  هسته  انرژی 
حاضر شده اند به سایت »رفاهی دات آی آر« بروند و اعالم 
نیازمندی و فقر نمایند، حتی اگر به شخصیت شان توهین 
در  بودن  پولدار  جرم  به  تنها  ثروتمند  ای  عده  و  کنند، 
با  )کارت همیاری  لیست دریافت کارت ممتاز شهروندی 
دولت تدبیر و امید( را دریافت نمایند، البته الزم به ذکر 
با  حتی  هم  ایران  شریف  مردم  از  دیگر  ای  عده  است 
مشکالت اقتصادی که در زندگی شان بوده حاضر شده اند 
بهداشت،  نظام  از  حمایت  دلیل  به  تنها  یارانه  دریافت  از 
نفتشان  پول  یعنی  حقشان،  از  فقرا،  به  کمک  و  سالمت 
انصراف دهند. کاری با هدفمندی یارانه ها ندارم بحثم در 
و  است که سی  مردمی  با  دولت  برخورد  نحوه  مقاله  این 
اندی سال برای اسالم و انقالب و این مملکت سنگ تمام 
به  را  پیروزی دشمن شاد کنی  اجازه هیچ  و  اند  گذاشته 
با سبد کاال و سایت اعالم  امروز  اند، و  دشمنانمان نداده 

نیازمندی روبه رو هستند.
سال ها قبل از انقالب بود که رژیم پهلوی با دادن رانت 
های دولتی و ایجاد طبقه ای نور چشمی در شمال تهران 
به  متر  سانتی  و  ایران،  ملت  کردن  کیسه  سر  به  دست 
افزایش کاخ ها و کوخ ها دست می زد، ولی  سانتی متر 
قناعت مردم و ُهرم نگاه و دستشان اجازه هیچ فریادی به 
آنان نمی داد، با علمداری اسالم انقالبی توسط امام راحل 
و حمایت ملت ایران از سال 42 تا 57 باألخره کوخ نشینان، 
کاخ نشینان را از اریکه قدرت کنار زده و فرهنگ دو قطبی 
ها  خاطره  زندان  به  ها  سال  تا  را  طاغوتی  داری  سرمایه 
رهسپار نمودند و دیگر مثل آن زمان های قبل از انقالب به 

آن شدت سرمایه، حرف اول احترام، و بزرگی را در جامعه 
با اخالق تر بود بیشتر مورد  نمی زد و آنکه درست تر و 
احترام بود، تا آنکه پولدارتر، اما بیش از ده سال این روحیه 
نتوانست در زندگی ملت ایران جاری باشد و از اواخر دهه 
شصت با روی کار آمدن تفکرات توسعه اقتصادی که مردم 
طاغوتی  نابرابری  دوباره  نمود  می  له  هایش  چرخ  زیر  را 

مسلکی بر سرزمین ایران مستولی شد.

انگار عده ای یادشان رفته بود که بنیانگذار این انقالب 
فرموده بود: اسالم ما اسالم پا برهنگان است و مردم ولی 
انگار  غناست،  و  فقر  جنگ  ما  جنگ  اند،  انقالب  نعمتان 
آزادی  طرفداران  گوش  به  هم  جدید  رهبر  های  حرف 
الگوسازی  اسم  به  خواستند  و  نداشت  تاثیری  اقتصادی 
نظام اسالمی برای دیگر ملت ها، ایرانی توسعه یافته حتی 
و  ها  شهر  شمال  بین  طبقاتی  فاصله  افزایش  قیمت  به 
جنوب شهرها ایجاد نمایند و به ملت ها نشان دهند می 
شود انقالب کرد در مقابل آمریکا ایستاد، 8 سال جنگید و 
در بهترین خانه ها زندگی کرد و بهترین امکانات را داشت 

و این یعنی اولین انحراف از آرمان های اسالم مستضعف و 
اسالم ناب، زیرا ما انقالب نمودیم که طاغوتی مسلکی از 
بین برود و فقیری در نظام اسالمی زندگی نکند، نه اینکه 
نشان دهیم ثروتمندان جامعه در آسایش مالی و تجاری 

می توانند زندگی کنند.
از  را  پیران خویش  برادران و  برای مردمی که فرزندان، 
راه  به  کشور  در  که  تجملی  مانور  این  بودند  داده  دست 
افتاده بود، دردناک بود ولی چه می توانستند بکنند، اینکه 
می دیدند فرزندشان از جنگ آمده و درگیر صدها عواقب 
روانی، جسمی بعد از جنگ در خانه زمین گیر شده، و عده 
بهترین  و  ها  ماشین  بهترین  با  پولدار  بچه  و  آقازاده  ای 
امکانات زندگی می کنند، سخت دردناک و استخوان در 
گلو می ماند، اما چه می توانستند بکنند، اگر دیروز احترام 
افراد بر پایه علم و تقوا و جهاد و اخالق بود امروز حساب 
از  ای  و عده  نمود  را معین می  احترام  میزان  افراد  مالی 
نداشتند و  را  این گونه مسائل  مردم هم که دیگر تحمل 
خود را عقب مانده می دیدند، بر این قطار تجمل، سوار و 
به سمت توسعه اقتصادی و اشرافی گری رهسپار شدند و 
پشت سر خود و بسیاری از مردم را که آبرو مندانه زندگی 

می کردند را ندیدند و هر روز بر مال و کاخ افزودند.
شهرام   ،70 دهه  مالی  فسادهای  سهمگین  تلنگرهای 
نتوانست  هم  ملیاردی   3000 اختالس  و  جزایری 
دستاندرکاران را از عواقب خواب اقتصاد اشرافی بیدار کند 
مفاسد  با  مبارزه  برای  انقالب  رهبر  ای  ماده   10 پیام  و 
و رهبری  امام  توصیه های  از  بسیاری  اقتصادی هم مثل 
خورد،  می  خاک  زمین  روی  بر  اسالمی  اقتصاد  پیرامون 
پس نباید تعجب شود از نحوه برخورد قشری از جامعه با 
ولی نعمتان انقالب )مردم آبرومند ایران اسالمی( به این 

شکل، چون این قصه سر دراز دارد.

مردم گدا نیستند، ولی نعمت اندعلی اکبر تقی زاده

که  ها هستند  فعالیت  و  امور  از  برخی 
تخریب و یا به وجود آوردن آنها زمان بر می 
به  توان  نمی  سال  دو  سال  یک  با  و  باشد 
هدف رسید چه در تخریب و چه در ایجاد. 
ولی نمی توان کتمان کرد که در اکثر موارد 
کردن  ایجاد  و  ساخت  از  تر  آسان  تخریب 

است.
اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  بعد  همواره 
وقتی دولت های مختلفی سر کار می آیند 
ای  سلیقه  صورت  به  مسائل  از  برخی  با 
برآیند  دارد  امکان  که  کنند  می  برخورد 
عملکرد آنها در انتها به ضرر نظام اسالمی 

تمام شود.
در  متاسفانه  که  است  ای  مقوله  فرهنگ 
مسئوالن  مختلف  مدیرتی  های  دوره 
شده  واقع  مظلوم  همواره  کشور  فرهنگی 
است و به جرات می توان گفت که هیچ یک 
بخش  این  در  اند  نتوانسته  ها  دولت  از 
ولی  کنند.  برآورده  را  نظام  انتظارات 
متاسفانه باید بگوییم که در 8 ساله دوران 
اصالحات و ریاست جمهوری آقای خاتمی 
به جان  به دست،  چاقو  فرهنگی  مسئوالن 

فرهنگ اسالمی افتاده بودند.

وزیر فرهنگ وقت، کار را به جایی رساند 
وزارت  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر  که 
ارشاد در این دو سالی که ایشان )مهاجرانی( 
در راس این کار هستند، هیچ کار اسالمی 

به عنوان اسالمی ارائه  نداد!
شما تصور کنید که وضعیت آن قدر خراب 
و اسف بار است که رهبر انقالب که به صبر 
و بردباری معروف اند صبر و تحملشان تمام 

می شود و لب به اعتراض می گشایند.
در دوران 8 ساله اصالحات و باالخص سال 
اعتقادات  به  سنگینی  هجمه  اولیه  های 
توهین  و  ایران شد  اعتقادی مردم  و  دینی 
متحمل  نظام  مسئوالن  را  بسیاری  های 
شدند. این دوران ضربه سنگینی و وضعیت 
نیاز  وقت  ها  سال  که  زد  کشور  فرهنگی 

است تا این زخم های فرهنگی التیام یابد.
برای مثال اکبر گنجی در مقاله ای شدید 
مورد  را  رفسنجانی  هاشمی  آقای  اللحن 
حمله قرار می دهد و این گونه می نویسد: 
یاد می آوردند  به  باید  آقای هاشمی حتما 
منافع  پای  که  مشخص  مورد  یک  در  که 
معاون  یک  بود،  میان  در  ایشان  خصوصی 

روحانی وزارت اطالعات را با قدرت تمام در 
عرض 24 ساعت از کار برکنار کردند. سپس 
به  رفسنجانی  هاشمی  که  شود  می  مدعی 
خاطر منافع شخصی هر کاری می کند، ولی 
نام  مقاله  در  }که  را  ملی  منافع  پیگیری 
میبرد و من شرم دارم  بنویسم{، این دست 
و آن دست می کند. حال بنده با راست و 
غلط بودن ادعا کار ندارم و فقط منظورم این 
قدرت  اسیر  قدر  آن  این جماعت  که  است 
نمی  رحم  هم  خودی  به  که  بودند  شده 

کردند!!!
ارزش  به  دوران حمالت شدیدی  این  در 
های دفاع مقدس صورت گرفت، تا آنجا که 
با گستاخی تمام پیشنهاد دادند تا جانبازان 
های  شهرک  در  را  مقدس  دفاع  سال   8
این  تا  کنند  مستقر  مسکونی  جداگانه 
بزرگواران که جانشان را فدای اسالم و ایران 
قرار  طلبان  دنیا  این  دید  در  اند،  کرده 

نگیرند.
اصالحات  دوران  فرهنگی  مسئوالن 
امامان  به  توهین  مقابل  در  موضعشان 
معصوم فقط همراهی با سکوت بود. نشریات 

زنجیره ای، هم زمان ارزش های اسالمی 
را هدف قرار می دادند و مخالفان و منتقدان 
فرصت پاسخگویی نداشتند، چرا که فضای 
اختیار  در  انحصاری  صورت  به  فرهنگی 

تندروهای غرب زده قرار گرفته بود.
ترویج  به  گروهی  خرداد  دوم  فضای  در 
روابط غیرشرعی میان زنان و مردان و هم 
علیه  گروهی  پرداختند،  می  بازی  جنس 
گروهی  کردند،  می  فضاسازی  حجاب 
ای  عده  بودند،  فقها  به  حمله  مشغول 
بودند،  شیعه  حقانیت  در  تضعیف  مشغول 
عده ای هم تشکیک در صحت قصص القران  
و حقانیت خود قرآن را در دستور کار قرار 

داده بودند و ...
مخلص کالم اینکه دوران 8 ساله خاتمی 
آن قدر ضربه به فرهنگ اسالمی و دینی زد 
احساس  را  آن  اثرات  باید  ها  سال  تا  که 
کنیم، و الزم به ذکر است که این جماعت 
این  برای  متعال  خداوند  پیشگاه  در  باید 
افراد  که  چرا  بدهند؛  پاسخ  خود  کارهای 
راه  از  ایشان  عملکرد  این  خاطر  به  زیادی 

راست منحرف شدند.

فرهنگ زخمی محمد مهدی درویش زاده
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 و در حقيقت، بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده ايم. ]چرا كه [ دلهايى دارند كه با آن ]حقايق را[ دريافت نمى كنند، و چشمانى دارند كه

اعراف؛ 179با آنها نمى بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى شنوند. آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه ترند. ]آرى،[ آنها همان غافل ماندگانند
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هر یك از این 
ترفندهایی که آمریکا 
در برابر ما به کار برده 
است، کافی است که 
انقالبی یا رژیمی را 

سرنگون کند، اما در 
برابر جمهوری اسالمی از 

همه این مکرها جز 
تثبیت بیشتر ما و 

صدور انقالب اسالمی به 
همه جهان کار دیگری بر 

نیامده است.
آنچه که به ما این چنین 

قدرت بخشیده، این 
است که ما برخالف همه 

دنیا تابع
»اعتقاداتمان« هستیم 

نه »اقتصادمان«.

سال سوم
شماره هشتم
اردیبهشت 93

فرهنگ

3
یک روز در جماران منبر رفتم و خاطراتی را از زندگی مقام معظم رهبری بیان کردم. بعد از 
سخنرانی، پزشکی به من مراجعه کرد وگفت:  بگذار من هم یک خاطره برایت بگویم. روزی 
در مطب نشسته بودم. یک خانم به اتفاق فرزندش به من مراجعه کردند. پس از معاینه، قیافه 
فرزند مرا به فکر فرو برد؛ خیلی به مقام معظم رهبری شباهت داشت. نام و فامیل وی را 
پرسیدم. چون پاسخ شنیدم، از آن خانم سوال کردم: آیا شما با آیت اله خامنه ای نسبتی 
دارید؟ گفت: بله! اما شما به کسی نگویید. من همسر ایشان هستم. تعجب وجود مرا گرفته 
بود. به خانم مقام معظم رهبری گفتم: مگر شما پزشک خصوصی ندارید؟ ایشان گفت خیر؛ 
آقا اجازه چنین کاری را نمی دهند و می گویند: شما باید مثل سایر مردم مانند یک فرد 
عادی، در نوبت های بیمارستان به پزشک مراجعه کنید. من این خاطره را از زبان آن پزشک 
در جماران شنیدم. تمام مشخصات وی نیز نزد من است؛ اما با این حال بیشتر تحقیق کردم 
و از آیت اله مصباح هم پرسیدم، ایشان هم موضوع را تأیید فرمودند. این شیوه زندگی آیت 

اله خامنه ای است. این عظمت مرا عاشق معظم له نموده است.
به نقل از حجت االسالم و المسلمين احدى

مثل مردم عادی 

نقطه عطف ضد فرهنگی

الـزامات اقتـصاد مقـاومتی
در کـالم رهبـری
 اصالح الگوی مصرف

 مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه جوئى به معناى مصرف نکردن 
نیست؛ صرفه جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع 
نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در 
اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و 
کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال 

است.
آنها  از  و  نزنید  الهى  نعمتهاى  به  دست  که  نیست  این  قناعت  از   منظورم 
و  زیاده روى  دارید؛  نگه  اندازه  و  که حد  است  این  مقصود  نشوید.  بهره مند 
اسراف نکنید؛ نعمتهاى الهى را ضایع ننمایید؛ که متأسفانه بسیارى مى کنند. در 
جمهورى اسالمى، کسانى هستند که دستشان به نعمتهاى الهى نمى رسد. نه به 
خاطر این که کم داریم. به خاطر این که بسیارى به خودشان حق مى دهند که 
نعمتهاى الهى را بى حساب و کتاب مصرف کنند؛ بى اندازه مصرف کنند؛ هیچ 
مالحظه اى نکنند؛ هیچ حدى نگه ندارند و حتى نعمتهاى الهى را ضایع کنند. 
میوه   نان ضایع مى شود! چقدر غذاى طبخ شده ضایع مى شود! چقدر  چقدر 
لباس  مى شود! چقدر  ریخته  بیرون  خانه ها  از  و  مى شود  نشده ضایع  مصرف 
زیادتر از اندازه  الزم، چند برابر اندازه  الزم خریدارى مى شود و در خانه ها و 
صندوقها مى ماند، براى این که یک بار در مراسمى پوشیده شود! اینها اسراف 
حرام  فعل  اسراف،  که  بدانند  عزیزمان  ملت  را  مطلب  این  مى خواهم  است. 
است؛ گناه است؛ خالف شرع است؛ آنجایى که اسراف باشد و اسراف مال و 
اسراف نعمتهاى الهى انجام گیرد، تضییع و تلف کردن نعمت است. تصمیم 

بگیرید این کار را نکنید.  

  پرهیز از مصرف گرایی
را  این  بارها  من  هستیم.  مصرف زدگى  و  اسراف  دچار  متأسفانه  امروز   ما 
عرض کرده ام، باز هم عرض مى کنم؛ این خطر است در راه ما. مصرف زدگى 
را باید کم کنیم، حرص به متاع و کاالى دنیا را باید کم کنیم. تا یک شایعه اى 
اینکه  براى  مى آورند  مردم هجوم  است،  فالن چیز کم  درست مى شود که 
بیشتر آن را جمع کنند، که نبادا دچار کمبود آن شوند؛ در حالى که آن شى ء 
ممکن است جزو چیزهاى الزم زندگى هم نباشد. خب، اگر آن جنس کم هم 
نیست، همین هجوم مردم آن را کم مى کند. ما به این مسئله توجه نمى کنیم. 

این یکى از ضعفهاى ماست؛ ما این ضعف را باید برطرف کنیم. 

بـدون شـرح!

سه ضلع موفقیت یک کشورند: اقتصاد، فرهنگ و 
علم. فرهنگ مهم تر از اقتصاد... این ها جمالتی از 
و  اقتصاد  سال  از  روز  اولین  در  فقیه  معظم  ولی 
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی است. صحبت 
هایی که چندان هم تازگی ندارند، چرا که در چند 
سال اخیر، جمالت فراوانی از معظم له در خصوص 
نظران در  ایم. صاحب  اساسی شنیده  این سه رکن 
سطح جهانی، تا به حال نتوانسته اند تعریف واحدی 
که  است  دلیل  همین  به  باشند،  داشته  فرهنگ  از 
به  معطوف  های  تالش  گوید:  می  بارفسکی  رابرت 
تعریف فرهنگ مثل تالش برای به چنگ آوردن باد 

است.
استقالل و موجودیت هر نهاد، گروه و جامعه ای، از 
استقالل ِفرهنگ آن نشأت می گیرد و ساده اندیشی 
است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقالل در 

ابعاد دیگری امکان پذیر است.
در حالت کلی می توان فرهنگ یک ملت را با دو 

مورد زیر شناخته و تعریف کرد:
الف( باورها، ارزش ها، عقاید و هنجارهای موجود 

در جامعه
های  ساخته  و  نمادها  و  میراث  و  بقایا  و  آثار  ب( 

دست انسان از جمله بنایا و...
با کمی تأمل در نامگذاری امسال توسط مقام معظم 
رهبری)حفظه ا...( می توان دریافت که نقطه عطفی 
در حال شکل گیری است که اگر مورد توجه آحاد 
صدمات  نگیرد  قرار  نخبگان،  خصوص  به  جامعه 
جبران ناپذیری در بلندمدت، برجای خواهد گذاشت. 
از طرفی باید دانست که بحث فرهنگ فقط در سال 
ها  ثانیه  در  باید  را  فرهنگ  بلکه  نیست،  مهم  آتی 

جست و جو کرد، لکن نقطه برجسته اش همان نقطه 
عطف آن است که برخی حرکت ها در چند ماه اخیر، 
آن را برجسته تر کرده است. می توان این گونه هم 
بیان کرد که وقتی آمار برخی فعالیت های فرهنِگ 
غیر ایرانی – اسالمی در جامعه زیاد می شود و برخی 
جراید مثل اواخر دهه هفتاد، ساز غربی می زنند و 
 – ایرانی  فرهنِگ  مبنای  همان  که  را  قرآن  آیات 
برخی  در  یا  برند،  می  سؤال  زیر  است  اسالمی 
شهرهای ایران صدور مجوز بعضی کنسرت ها بیشتر 
از فعالیت های فرهنگ اصیل می شود، باید دانست 
نقطه  است.  گیری  شکل  حال  در  عطفی  نقطه  که 
عطفی که موجب نگرانی مقام معظم رهبری و علما 
شده است. البته این نگرانی برای هر کسی که بداند 
هزاران قطره خون برای پاسداری از قرآن و فرهنِگ 

اسالمی شده است، طبیعی است.
و  ریزی  برنامه  فرهنگ،  حوزه  در  دیگر  بحث 
سیاستگذاری فرهنگی است. سؤال این است که در 
سطح خرد و کالن، چشم انداز فرهنگی نظام اسالمی 
چه  معین  دوره  یک  در  که  معنی  این  به  چیست؟ 
به  است،  ممکن  خارج  و  داخل  از  هایی  فعالیت 
فرهنگ عمومی و ناب، هجمه آورد و در مقابِل آن 
چه اقداماتی باید صورت گیرد و ایده آل ها چیستند 
و الزامات رسیدن به آن کدام است؟ مثاًل در سطح 
غربی  آذربایجان  استان  فرهنگی  انداز  چشم  خرد، 
موازی  مورد  این  در  اساسی  مشکل  یک  چیست؟ 
به  است.  یکدیگر  با  فرهنگی  نهادهای  های  کاری 
طوری که به یقین می توان گفت، هیچ نهادی در این 
گذاری  سیاست  و  ریزی  برنامه  به  اقدام  استان 
چشم  و  کند  نمی  منطقه  بوم  با  متناسب  فرهنگی 

اندازی در این خصوص در دست نیست. موازی کاری 
ای که دوری از آن خواسته مقام معظم رهبری است.

خصوص  در  دولتی  نهادهای  فعالیت  خصوص  در 
برابر   10 اگر  که  گفت  باید  هم  فرهنگی  مسائل 
نهادهای موجود هم تأسیس شوند و نیروی انسانی 
بیشتری هم به کار گیرند، باز چندان توفیقی حاصل 
سطح  در  فرهنگ  بحث  باید  چراکه  کرد.  نخواهند 
جامعه گفتمان سازی شود، به طوری که آحاد جامعه 
به  اقدام  و  برانند  آن  اهمیت  و  فرهنگ  از  سخن 
به  کنند.  خرد  سطح  در  خودجوش  های  فعالیت 
دولتی  نیمه  و  دولتی  نهادهای  اگر  دیگر  عبارت 
سطح  در  فرهنگ  سازی  گفتمان  به  کمک  بتوانند 
جامعه بکنند و نیاز به مسائل فرهنگی را در مردم به 
فرهنگی،  های  سیاست  تدوین  با  و  آورند  وجود 
خطوط قرمز را معرفی نمایند و بدین وسیله برنامه 
ریزی در سطح خرد را به سازمان های مردم نهاد و 
سایر مؤسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها 
از آنها حمایت های الزم را نموده و  واگذار کرده و 
توان  می  مطمئناً  کنند،  عمل  ناظر  عنوان  به  خود 
شاهد تحوالت فرهنگی در سطح جامعه بود. چرا که 
فرهنگ  با  دارد  فاصله  بسیار  دولتی  فرهنِگ 
و  ریزی  برنامه  مردم  خود  توسط  که  خودجوشی 

عملیاتی می شود.
گفتمان  بحث  در  که  کرد  خاطرنشان  باید  البته 
سازی که اشاره شد، همه از جمله مسئوالن، نخبگان، 
و  سنگین  مسئولیت  دانشگاهیان،  و  دانشجویان 

بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه دارند.
ناب، در سطح  اسالمِی  فرهنِگ  روزی که  امید  به 

جهان، جایگزین همه فرهنگ های موجود شود.



که  است  آن  تحقیق  این  اساسی  مفروض 
مختلف  جریانات  گفتمانی  و  مفهومی  چارچوب 
نظر  نتجدید  و  انشعابی  و  ایران  در  دینی  لیبرال 
طلبی که به  صورت نظری یا عملی از نظام جمهوری 
اسالمی جدا شده  اند و یا در آینده جدا می شوند، برخالف 
عناوین وصفت  های دینی به  کار گرفته توسط آنها، لیبرالی، 
در  یا  موازات  به  و  می باشد  دینی  گفتمان  از  وخارج  سکوالر 
این  اعضای  بیشتر  دارد.   قرار  اسالمی  جمهوری  نظام  مقابل 
الزام به قانون اساسی، مکرر اعالن  جریانات، علی  رغم ادعای 
می کنند که به برخی اصول آن از جمله اصل والیت  فقیه که 
با  نظام  این  اصلی  تمایز  وجه  و  اقتدار  مشروعیت،  مبنای 
جمهوری  های غیر دینی است، اعتقاد ندارند و به همین سبب 
خارج از حوزه  ی معتقدین به جمهوری اسالمی 
و درچارچوب فکری و گفتمان دیگری که همان 
»لیبرالیسم غربی« استقرار می  گیرند.  بر اساس 
ادعای ذکر شده، چارچوب، گفتمان و طرح کلی 
جریان های لیبرال دینی در ایران، مبانی، اهداف، 
آرمان  ها و مسیر آنها را از پیش مشخص می  کند 
و هر مفهوم، قانون و عنصر مادی و معنوی که بر 
اساس این گفتمان شکل بگیرد، رنگ و بوی معنایی 
و محتوایی آنرا در خود دارد.  بر اساس چارچوب ذکر 
مدرنیته  و  تجدد  توسعه،  از  وقتی  شده، 
یا  خواسته  می شود،  صحبت 

ناخواسته، پیشرفت های مادی، معنوی، علمی و فکری غرب مد 
نظر قرار می گیرد و ارزش های گفتمان دینی همچون سعادت 
بشری، عدالت خواهی و حق جویی در ذیل یک نظام دینی، جزء 
عبارت  به  نمی آید.  حساب  به  آنها  مدرن  انسان  مشخصه ها 
دیگر، وقتی بنیاد های تمدن غرب از فلسفه و علم تا نظام های 
سیاسی و ارزشی آن در یک گفتمان و چارچوب فکری پذیرفته 
شود، اضافه  کردن صفت دینی و تعابیر و تفاسیر مدرن و عقلی 
از دین، نمی تواند آنرا از چارچوب گفتمان لیبرالی غربی جدا 
کند، بلکه تنها چگونگی ارتباط و تعامل با دین را به شکلی 
لیبرالی صرف، کمی  از صورت های  مدرن عرضه می کند که 
متمایزتر است. جریان های لیبرال دینی در ایران، در ترکیب 
و تلفیق ارزش ها و عناصر سنتی و مدرن و سکوالر و دینی در 
مرجع،  و  معیار  مالک،  عنوان  به  دیگری  بر  را  یکی  نهایت 
غرب  لیبرالی  تمدن  مبانی  اساس  بر  آنها  می دهند.  ترجیح 
تقلیل  به  آزاد  و  لیبرالی  عقل   و  علم  مداری،  انسان   یعنی 
مفاهیم، اهداف و آرمان های دینی در جهت مدرنیته و تمدن 
جدید می پردازند.  راهی که غرب گرایان ایرانی طی یک قرن 
و نیم اخیر به شکل کج دار و مریز و بعضاً محافظه  کارانه طی 
کرده اند، همین است که همواره در عرصه ی نظر و عمل با 
برخی  به  رغم  و  کرده  حرکت  دینی  و  مدرن  از  التقاطی 
همکاری ها با جریان های دینی در مقاطع حساس و استفاده 
و  مبانی، مالک ها  به  نهایت  در  دینی،  و ظواهر  مفاهیم  از 

ترجیح  های لیبرالیسم غربی رو کرده اند.
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چندیست شایعاتی از دور دست ها که نه، 
رسد؛  می  گوش  به  ها  نزدیکی  همین  از 
انگار دانشجو و دانشگاه با خرداد خاطره ها 
خواهد داشت، با این که قضیه 24 خرداد 
سال پیش فرق می کند. هنوز دو ماه به 
شروع جام جهانی نمانده است که شایعاتی 
از موعد امتحانات در  خبر برگزاری پیش 
دانشگاه ارومیه همه را شوکه کرده است؛ 
باز هم  خرداد آمد و همه را شوکه  حاال 

کرد.
مرکز  رئیس  آنکه  از  پس  هفته  دو  یکی 
برنامه ریزی  از  پرورش  و  آموزش  سنجش 
رساندن  پایان  به  برای  مجموعه  شان 
همه  در  متوسطه  سوم  نهایی  امتحانات 
به  مانده  روز  یک  تا  تحصیلی  شاخه های 
خبر  اکنون  گفت،  سخن  جهانی   جام 
می رسد که این تصمیم به شکلی عجیب 
قرار است در همه مقاطع تحصیلی و حتی 

تحصیالت تکمیلی اعمال شود. 
ظاهرا  که  عجیب  می گوییم  روی  این  از 
مراکز  و  دانشگاه ها  تصمیم گیری  مبنای 
که  است  بخشنامه ای  عالی،  آموزش 
برایشان فرستاده  و در آن خواسته شده که 

موسم امتحانات پیش از آغاز جام جهانی 
به پایان برسد. 

این فوتبال زدگی در مسئوالن تصمیم ساز 
که  رفته  پیش  آنجا  تا  آموزشی  نهادهای 
آزمون  برگزاری  زمان  می رسد  خبر  حتی 
ارشد پزشکی نیز قرار است بر خالف روال 
هر ساله، به جای اواخر خرداد یا اوایل تیر، 
چراکه  شود،  برگزار  خرداد   2۳ و   22 در 
که  بوده  این  مسئوالن  تشخیص  احتماال 
هم پوشانی  نباید  آزمون  و  جهانی  جام 

داشته باشد.
گویند:  می  هم  دانشجویان  از  بعضی 
دانشگاه ارومیه هم از این قاعده مستثنی 
نبوده است؛ گرچه فعال این موضوع علنی 
از  های  سیاست  طبق  ولی  است  نشده 
انجام  عمل  در  ما  ای؛  شده  تعیین  پیش 
شده قرار خواهیم گرفت، آن هم چند روز 

مانده امتحانات.
ای کاش این گونه نبود؛ ماجرا در رویکرد 
مسئولین به این اتفاق جالب توجه و  گاه 
گویی  می کند؛  جلوه  غریب  و  عجیب 
فوتبال و به طور خاص، جام جهانی برزیل 
است که می تواند  و حیاتی  قدر مهم  این 

مبدأ و مقصد امور دیگر را تعیین کرده و 
مناسبت های  از  فرا تر  نقشی  در  حتی 
یا  مذهبی  روزهای  مانند  تقویمی  خاص 
ملی، نقش آفرینی کرده و کشور را تحت 

تأثیر خود قرار دهد. 
جدای اینکه در این مسیر چه اجحافی به 
که  کسانی  ویژه  به  کشور،  علمی  جامعه 
فوتبال برایشان سرگرمی نیست روا داشته 
تصمیم  این  در  دقت  کمی  با  می شود، 
فراگیر، در خواهیم یافت که محاسبه سود 
اگر  یا  و  نگرفته  صورت  آن  برای  زیان  و 
همین  و  است  نشده  اعالم  شده،  انجام 
موضوع را می توان بزرگ ترین نقطه ضعف 

این تصمیم دانست. 
این محاسبه نشدن سود و فایده هنگامی 
آشکار تر می شود که بدانیم تعطیل کردن 
دانشجویانی  ویژه  به  علمی کشور،  جامعه 
که در راه تخصص یافتن تالش می کنند، 
نه تنها هیچ تأثیری در موفقیت یا شکست 
)در  عمومی  شادی  و  فوتبال  ملی  تیم 
صورت موفقیت و البته سرخوردگی بزرگ 
با عدم موفقیت تیم ملی( نخواهد داشت، 
بلکه می تواند به دلیل رقم زدن تعطیالت 

سال های  نسبت  به  طوالنی تر  تابستانی 
علمی  محیط  بر  نامطلوبی  اثر  گذشته، 
تحصیلی  افت  قالب  در  و  گذاشته  کشور 

هویدا شود.
نهایی  محصول  که  بیندیشیم  اگر  اکنون 
این دست تعطیالت ممکن است به ترویج 
عادت تعطیل کردن کسب و کار در جامعه 
شده و با دست کشیدن جراحی که امروز 
امروز  که  مهندسی  دانشجوست، 
دانشجوست، محققی که امروز دانشجوست 
و...، از کار تخصصی خود در سال های آتی 
همراه شود، آن زمان بیشتر مجاب خواهیم 
به جای  بپرسیم چرا  از مسئوالن  شد که 
جامعه  در  فوتبال زدگی  ویروس  با  مقابله 
از  دست  آن  نامطلوب  عارضه های  که 
سرمان بر  نمی دارد، در انتشار آن پیشگام 
در  فوتبال  متولیان  از  جلو تر  و  شده 
گام  جهانی  جام  برای  برنامه ریزی 

بر می دارند؟

سیاه  جهنم  بود،  تاریک  جهنم 
بود، جهنم نور نداشت، شیطان هر 
روز صبح از جهنم بیرون می آمد و 
می  تاریکی  خودش  با  مشت  مشت 
آورد و آن را روی آدم ها می پاشید و 
چیز  هر  از  بیش  اما  بود،  خوشحال 
را  تاریکی  داد خورشید  آزارش می  خورشید 
آوردن  برای  شیطان  و  برد  می  شست،  می 
تاریکی ،هی راه بین جهنم و روز را می رفت و 
برمی گشت و این خسته اش کرده بود، شیطان روز 
را نفرین می کرد، روز را که راه را از چاه نشان می 
داد و دیو را از آدم... و شیطان با خودش می گفت کاش 
و  را  نور  و  را  روز  میشد  که  بود  بزرگ  آنقدر  تاریکی 
که  بود  اینجا  و  کاش...  یا  پیچید،  آن  در  را  خورشید 
شیطان نابینایی را کشف کرد؛کاش مردم نابینا می شدند. 
نابینایی ابتدای گم شدن است وگم شدن ابتدای جهنم، 
اما شیطان چطور می توانست همه را نابینا کند؟ این همه 

و همه  رفت  مردم گرفت؟ شیطان  از  را چطور می شد 
جهنم را گشت و از ته ته جهنم جهل را پیدا کرد، جهل را 
با خود به جهان آورد...جهل جوهر جهنم بود، حاال هر صبح 
شیطان از جهنم می آید و به جای تاریکی، جهل روی سر 
مردم می ریزد و جهل، تاریکی غلیظی است که دیگر هر 

خورشیدی از پسش برنمی اید.
چشم داریم و هوا روشن است، اما راه را از چاه تشخیص 
نمی دهیم چشم داریم و هوا روشن است اما دیوار را از 
آدم نمی شناسیم. وای از گرسنگی و برهنگی و گمشدگی

خدایا! گرسنه ایم، دانایی را غذایمان کن...
خدایا! برهنه ایم، دانایی را لباسمان کن...

خدایا! گم شده ایم، دانایی را چراغمان کن...
جهل،  و  است  بهشت  دانایی  اند:  گفته  حکیمان 

جهنم. خدایا اما به ما بگو از جهنم جهل تا بهشت 
و  سعی  و  رنج  نوری،  سال  چند  دانایی، 

صبوری الزم است.

روشنفکری دینی، لیبرال یا دین  مدار؟

MRT MagicPack 
www.Win2Farsi.com

معرفی کتاب

دانایی بهشت است

جام جهانی؛ سکوی پرتاب مسئولین دانشگاه!
لیال سادات حسنی

حواشی مهم تر از متن دل نوشته

دوشنبه هفته گذشته به همت انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه ارومیه، دکتر حسن عباسی 
در جمع دانشجویان دانشگاه حاضر شده بودند.

 جلسه ای که با موضوع توابین جهانی اقتصاد، 
دلیل  به  نبود،  حاشیه  از  خالی  گردید  برگزار 
ضیق وقت قرار بود این جلسه بدون تریبون آزاد 
دانشجویان  از  ای  عده  گویا  اما  شود،  برگزار 
اقتصاد  های  تئوری  شکست  شنیدن  تحمل 
لیبرال را نداشتند و در مقام تکذیب و مخالفت 
با استاد، خارج از روال برنامه خود را به پشت 
تریبون رساندند. تا اینجای بحث همه چیز عالی 
باید  دانشجو  که  چرا  بود،  نقص  و  عیب  بی  و 
پرسشگر باشد و هیچ چیزی را بدون پرسشگری 
و منطق قبول نکند. اما موضوع از آنجایی بیخ 
پیدا می کند که این دوستان عزیز از هر دری 
گفتند غیر از موضوع اقتصاد. از تبلیغ خودشان 
گرفته برای تشکل جدید، تا اعالم حمایت بی 

شرمانه از سران فتنه 88.
کسانی که بارها و بارها به نبود فضای آزاد، برای 
اعالم نظر در دانشگاه اعتراض داشتند و جریان 
فکری مقابل خود را بی ادب و بی منطق خطاب 
نظریه  مقابل  در  که  کردند  ثابت  کردند،  می 
دیکته شده  تئوری های  با  تقابل  در  که  هایی 
آنهاست، کمترین منطق و توان تحمل را ندارند 
و حاضرند در مقابل صدها دانشجو زبان به بی 

حرمتی بگشایند.
از  دوشنبه شب  برنامه  در  که  چیزی  البته آن 
سوی این دوستان به نمایش درآمد، سالهاست 
افرادی  توسط  ای  ماهواره  های  شبکه  از  که 
همچون محسن کدیور و علی افشاری و امثالهم 
این غمگین  از  بیشتر  در حال اجراست، و من 
بودم که این دوستان خود را سپر اندیشه های 
این  اند، در حالی که خود  قرار داده  افراد  این 
افراد پشت قاب تلویزیون پنهان شده اند و هرگز 
حاضر نیستند، که در فضای سالم به مناظره و 
تبادل نظرات خود با جریان مقابلشان بپردازند.

کلید گمشده!

شایعه شده وقتی دکتر 
حسن صدقی داشت 
ریاست دانشگاه رو 

تحویل دکتر حب نقی 
می داد، کلیدی را که 
زیر میزش بود فشار 
داد و سرعت اینترنت 

را این چنین بر فنا کرد، 
تا که برای لود ایمیلمان 

هم ساعت ها منتظر 
بمانیم، چه برسد به 

دانلود!!!
 از همه دوستان و 

کارکنان محترمی که خبر 
دارند جای دقیق این 

کلید کجاست تقاضا می 
شود با سرپرست 

محترم دانشگاه همکاری 
نمایند تا مجبور نشویم 
برویم سراغ کلیدساز!!! 


