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ــگاه بنــت الهــدی ســت کــه  ــم امامــی ســرایدار بلــوک دو خواب خان
ــتش  ــت راس ــادف، دس ــانحه ی تص ــر س ــش در اث ــاه پی ــدود دو م ح
ــن  ــا ای ــا ب ــت، ام ــده اس ــت ش ــتگی و مصدومی ــار شکس ــدیدا دچ ش
وجــود و بــا تحمــل شــرایط ســخِت کار کــردن، هــر روز در خوابــگاه 
حاضــر میشــود و طبقــات بلــوک را نظافــت میکنــد، چنــد دقیقــه ای 

ــینیم.... ــش مینش ــوی زحمتک ــن بان ــای ای ــت ه ــای صحب پ
خانمم اماممی لطفما مختمرا خمود را معرفمی کنیمد تما دانشمجویان شمام را 

بشناسمند؟  بهرت 
ــه در  ــت ک ــال اس ــدود 20 س ــگاه، و ح ــرایدار خواب ــتم، س ــی هس ــن امام م
دانشــگاه ارومیــه و در همیــن خوابــگاه بنــت الهــدی کــه شــما دانشــجو هــا آن 
ــا اینکــه  را بنــت خطــاب میکنیــد خدمــت میکنــم، پنجــاه ســال ســن دارم و ب
ــجویم  ــز دانش ــران عزی ــار دخت ــن در کن ــر م ــتر عم ــتم بیش ــه هس ــل ارومی اه
میگــذرد، خــودم دو دختــر تقریبــا هــم ســن شــما دارم، هیــچ فرقــی بیــن شــما 

ــه یــک چشــم مــی بینــم. ــل نیســتم و همــه ی شــما را ب ــم قائ و دختران
 ازاتفاقممی کممه برایتممان افتمماده و ایممن تصادفممی کممه اخیممرا شممام را بممه ایممن 

روز انداختممه اسممت، کمممی برایممامن توضیممح دهیممد؟
تاریخــش دقیقــاً یــادم نیســت ولــی فکــر میکنــم 22 شــهریور بــود، داشــتیم از 
ــی دقتــی ماشــینش را  ــده ی ب فلکــه کســری میگذشــتیم کــه یــک دفعــه رانن
محکــم بــه ماشــین مــا کوبیــد بــه طــوری کــه نزدیــک بــود ازپنجــره ی ماشــین 
ــاد، دســت  ــه بیــرون پــرت شــوم ولــی خــدا رحــم کــرد و ایــن اتفــاق نیوفت ب
راســتم بــه کل اســتخوان هایــش خــورد شــده اســت واصــا نمیتوانــم تکانــش 

دهــم و نزدیــک دو مــاه مــرا خانــه نشــین کــرده بــود.

برایتممان سممخت نیسممت بمما ایممن وضعیممِت دسممتتان، ایممن طبقممات را نظافت 
؟ میکنید

ســخت بودنــش کــه ســخت اســت ولــی چــه کار میتــوان کــرد، زندگــی خرج 
دارد، اگــر کار نکنــم چطــور از پــس ایــن خــرج و مخــارج زندگــی کــه داد 
همــه را در آورده اســت بربیایــم، چــون مــا نیــروی شــرکتی هســتیم، بــه انــدازه 
ــری  ــم خب ــول ه ــم از پ ــم، اگــر کار نکنی ــول میگیری ــم پ ی کاری کــه میکنی
نیســت. ولــی در عــوِض همــه ی ایــن ســختی هــا مطمئنــم کــه پولــی کــه از 
کار میگیــرم بــا اینکــه شــاید بــه نظــر خیلــی هــا کــم باشــد، پــول حالــی ســت.

فرمودیممد 20 سممال اسممت کممه در خوابممگاه ممما هسممتید و زحمممت میکشممید، 
در ایممن مممدت بیسممت سممال تلممخ تریممن خاطممره ای کممه در ذهممن شممام 

مانممده کممدام اتفمماق اسممت؟
تلــخ تریــن حادثــه ایــن بیســت ســال و بلکــه تلــخ تریــن حادثــه ی تمــام عمــر 
پنجــاه ســاله ام، همیــن ماجــرای مــرگ شــیدای عزیــزم، شــیدا حاتمــی بــود، 
وقتــی کــه ایــن اتفــاق بــرای شــیدا افتــاد مــن در خوابــگاه بــودم، و کســی کــه 
شــیدا را بغــل کــرد و از پلــه هــا بــه طبقــه پاییــن بــرد مــن بــودم، در تمــام آن 
ــش  ــر مرگ ــی خب ــی وقت ــده باشــد، ول ــد داشــتم کــه زن ــن امی ــه ای لحظــات ب
ــگاه رابطــه  ــا بعضــی از دانشــجو هــای خواب را شــنیدم خیلــی گریــه کــردم، ب
ی خیلــی خوبــی دارم و شــیدا یکــی از آنهــا بــود، خبــر مرگــش مــرا خیلــی 

ناراحــت کــرد.
از دانشممجوها و بخصمموص دانشممجوهای ایممن خوابممگاه چممه انتظمماری 

داریممد؟
از ایــن دخترهــای نازنینــم هیــچ انتظــاری نــدارم و معتقــدم مســئولین دانشــگاه 
ــا  ــدر و مادره ــد، پ ــیدگی کنن ــن رس ــتر از ای ــا بیش ــجو ه ــن دانش ــه ای ــد ب بای
ــه تحمــل دوری از بچــه هایشــان میشــوند، و  ــد و آرزو راضــی ب ــا هــزار امی ب
ــه ایــن دخترهــا گفــت تــا مبــادا دلتنگــی بــرای  بنظــرم نبایــد از گل نازکتــر ب

خانــواده هایشــان بیشــتر ناراحتشــان کنــد. و الحمــدهلل همیشــه مــا را مراعــات 
میکننــد هرچنــد ممکــن اســت اســتثناهایی هــم وجــود داشــته باشــد. کــه آن را 

هــم مــا میگذاریــم بــه حســاب خامــی و جوانــی شــان. 
به عنوان یک پیشکسوت، از مسئولین دانشگاه چه انتظاری دارید؟

انتظــار مــن از همــه ی مســئولین دانشــگاه و توصیــه مــن بــه آنهــا ایــن اســت 
کــه همیشــه خــدا را بــاالی ســر خــود ببیننــد و نگذارنــد کــه خدایــی ناکــرده 
ــرد،  ــان را بگی ــه ش ــه وظیف ــل ب ــا و عم ــان آنه ــوی ایم ــانی جل ــای نفس هواه
اصــوال دانشــجو جماعــت الگویــش مســئولین دانشــگاه هســتند اگــر از 
مســئولین خطایــی ســر بزنــد، از دانشــجویان انتظــار رفتــار اخاقــی نمیــرود، و 
انتظــار دارم در رفتارشــان کمــی منصفانــه عمــل کننــد و بیــن نیــروی زحمــت 
ــه ایــن دانشــجو هــا  کــش و کســی کــه تمــام عمــر خــود را بــرای خدمــت ب

ــل باشــند. ــاوت قائ ــان تف ــدان و کارکن ــا دیگــر کارمن صــرف کــرده ب
و کالم آخر خانم امامی؟

خیلــی ممنونــم از شــما کــه امثــال مــن و همکارانــم را مــورد لطــف قــرار دادید 
و پــای صحبــت هــای مــن نشســتید، ان شــااهلل کــه بــه حــق علــی اصغــِر امــام 
ــار  ــر ب ــان پ ــان از دیروزت ــد برســید و امروزت ــر چــه در دل داری ــه ه حســین ب

تــر باشــد. 
ــش و  ــکار زحمتک ــک خدمت ــاه ی ــای کوت ــا درد دل ه ــن ه ای
ــای  ــان ه ــود، انس ــدی ب ــت اله ــگاه بن ــوت خواب ــوی پیشکس بان
ــن کــه  ــا ای ــع هســتند، ب ــا و مخلــص، همیشــه کــم توق ــی ری ب
ــد امــا شــرط انصــاف کجــا  ایشــان انتظــاری از مســئولین ندارن
ــکان دادن  ــای ت ــه ن ــی ک ــوی مصدوم ــه بان ــت ک ــه اس رفت
دســتش را نــدارد، مجبــور کنیــم در خوابــگاه باشــد و طبقــات را 
تمییــز نمایــد؟ چــه کنیــم کــه برخــی از مســئولین از قیامتشــان 

ــید...   ــوش باش ــه گ ــئول ب ــان مس ــی ندارند...آقای ــدک ابای ان

شــنیده بــودم جملــه اي کــه میگفت:»مــن لــم یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالــق« امــا 
شــنیدن کــي جــاي دیــدن را میگیــرد.

اگــر ایــن بــار قــرار شــد بگویــم خدایــا شــکر از روي منــت وغــرور نمیگویــم، بلکــه از 
اعمــاق وجــودم وبــا قلبــي مطمئــن میگویم؛»خدایــا شــکرت«

چنــد روز پیــش بــود کــه بــا بســیج دانشــجویي راهــي محــل نگــه داري کــودکان کــم 
تــوان ذهنــي وجسمي»موسســه خیریــه رایحــه خــوش مهــر گســتران« شــدیم.آنقدر برایــم 

ورود بــه ایــن فضــا مبهــم بــود کــه هــر لحظــه؛ لحظــه اش برایــم تازگــي داشــت.
ــگار  ــود کــه ان ــم ایــن ب ــر میشــدم احســاس قلبی ــاق هــاي کــودکان نزدیکت ــه ات وقتــي ب

ــش  چشــمانم میدرخشــد. بهشــت خــدا پی
اوج صمیمیــت؛ اوج دوســت داشــتن هــم نــوع؛ اوج محبــت خالصانــه وابرازاحساســات 

از طــرف افــرادي کــه هیــچ ندیــده ونمــي شناختمشــان.
ــه چشــمان  ــي ب ــده بود؛وقت ــاي ظاهــري رهانی ــان را از دنی ــي کــه سرنوشــت آن کودکان
معصــوم وبــي رنگشــان خیــره میشــدي وپــس از چنــدي آنــان پاســخ مثبــت بــه نگاهــت 
ــان را  ــال زده ش ــوه اي وخ ــاي قه ــدان ه ــودند ودن ــب میگش ــه لبخندي؛ل ــد وب میدادن
میدیدي....طــوري دلــت را میبردنــد کــه آنــان را هــزاران مرتبــه از خــودت بــه خــداي 
ــا نــگاه بــه خلقــت خــاص  خــودت نزدیکتــر میدیدي.خــدا را بهتــر میفهمیــدي آنهــم ب

خــدا.

ــاك بهشــتي کــه وعــده داده  مــن کــه احســاس کــردم همــان حــوري هــاي طیــب وپ
شــده انــد را دارم بــه عینــه میبینــم آنــان هیــچ پلیــدي در وجــود شــان نبــود؛واي خــداي 

مــن....
به قول شاعر

آن را که تو را شناخت جان را چه کند ؟            فرزند وعیال وخانمان را چه کند؟ 
دیوانه کني هر دو جهانش بخشي.                      دیوانه ي تو هر دو جهان را چه کند.

ــه خــدا شناســي  مــن شــنیده بــودم جملــه اي کــه میگفــت:از شــناخت خودمــان بایــد ب
برســیم؛من آنجــا خــدا را در خلقــت پاکــش شــناختم.

آنقــدر محبــت بیــن کــودکان ومــا وقتــي هدیــه هایشــان را میگرفتنــد مــوج میــزد کــه 
گویــا بهشــت گمشــده مــان را در دســتان نحیــف واســتخواني اینــان دیــده بودیم؛هیــچ 

حــس ترحمــي وجــود نداشــت....
ــه  ــدا را روي گون ــت خ ــاس رضای ــه احس ــر لحظ ــم وه ــه میکردی ــاس وظیف ــه احس هم

ــم. ــحر و و... میدیدی ــي  س ــاي صورت ه
ادرس موسســه رو مینویســم تــا حتــي شــده بــا جمــع دوســتان راهــي دیــدار این کــودکان 
بشــید منتظــر دیــدار دوم از طــرف بســیج دانشــجویي باشــید.آدرس:فلکه رودکي-بلــوار 
ســعدي- خیابــان گلســتان -جنــب ســالن ورزشــي شــهید باکــري تلفکــس044336828
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الناز علیزاده

رایحه ی خوش

مصاحبه

با اقدام تیم دولتی فرهنگی به دالیلی مبهم؛

آزادی های سیاسی دانشجویان 
دانشگاه ارومیّه تهدید شد.

این عکس،
!!!
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مراقب خودتان باشیدم

بسیجی ها به رگبار 
می بندند...

اقلیت دلواپس 
مجلس، اقلیتی با 

رأی اکثریت

دانشجو سالم
این صدای دانشجویان نازلو است در دوران 

حب نقی مچکریم...

نقدی بر مذکرات هسته ای
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آقایان مسئول به گوش 
باشید...  

مصاحبه با رسایدار مصدوم خوبگاه 

بنت الهدی

صفحه4

ــود  ــه خ ــاخته و پرداخت ــش« س ــه »داع ــد ک ــراف کرده ان ــی اعت ــانه های آمریکای ــت: رس گف
ــد. ــی باش ــد واقع ــش نمی توان ــاف ضدداع ــوده و ائت ــکا ب آمری

ــکا و  ــه آمری ــد ک ــوش می کن ــی فرام ــه کس ــدارد! چ ــراف ن ــه اعت ــازی ب ــه نی ــن ک ــم: ای گفت
کشــورهای اروپایــی و ترکیــه و برخــی کشــورهای عربــی مثــل عربســتان و قطــر و اردن، بــرای 
حمایــت از تروریســت ها در ســوریه چندیــن نشســت مشــترك و رســما اعــام شــده داشــته اند.

ــه  ــاف ب ــای ائت ــه جنگنده ه ــه حمل ــا اشــاره ب ــم ب ــی ه ــانه های آمریکای ــت: برخــی از رس گف
ــرده  ــد ک ــع امی ــش قط ــی داع ــکا از کارای ــه آمری ــد ک ــه گرفته ان ــوریه نتیج ــاخت های س زیرس
ــکار  ــن ماجــرا در اف ــه اســت و نوشــته اند ای ــت ســوریه را خــود برعهــده گرفت ــا دول ــه ب و مقابل

ــد. ــان نمی مان ــی پنه عموم
ــال  ــه خی ــه ب ــه؟ و دزد ک ــد و داد زد کی ــدار ش ــه بی ــود دزدی، صاحبخان ــه ب ــارو رفت ــم: ی گفت
خــودش خیلــی زرنــگ بــود گفــت؛ کســی نیســت! گربــه اســت و بعــد بــرای اثبــات حــرف خود 

صــدای ســگ درآورد!

گفت و شنود
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موسوی و کروبی ، ییالق و کناردریای شان برقرار است.
آیـت اهلل علـم الهـدی امام جمعه مشـهد: سـران فتنه بعد از 25 خـرداد 88 با حمایت 
بـی بـی سـی و فیـس بـوك و توئیتـر ، اردوکشـی خیابانـی خـود را ادامـه دادنـد تا 
جایـی کـه کار بـه سـر دادن شـعار ›نـه غـزه ، نـه لبنـان‹ در روز قـدس، پـاره کردن 
عکـس امـام )ره( و آتـش زدن عزاخانـه امـام حسـین)ع( کشـیده شـد. دادسـتان به 
جـای آنکـه ایـن افـراد را در زنـدان نگهـداری کنـد، حکـم بـه نگهـداری آنهـا در 
منزلشـان داده و ایـن افـراد کنـار دریـا و ییـاق تابستانشـان برقرار اسـت، بـا محافظ 

مـی آینـد و بـا محافظ مـی روند.

در اکرانهای خارجی متوجه شدم دنیا درباره جنگ ما چیزی نمی داند. 
نرگـس آبیـار گفـت: موضوع جنـگ، رزمنده هـا و دفـاع مقدس چیزی نیسـت که 
مـردم مـا روی آن اختاف نظر داشـته باشـند. اگر گاهـی اختافی بین مـردم وجود 
دارد، در خـط مشـی های سیاسـی اسـت. مـا تاکیـد داریـم که »شـیار 143« سیاسـی 
نیسـت. ایـن فیلـم دربـاره مقـام مـادر، جنگـی کـه مـردم ایـران را 8 سـال درگیـر 

خـودش کـرد و تبعات آن اسـت.

دست رد حسین علیزاده بر سینه فرانسه و نشان ›شوالیه‹
 اسـتاد موسـیقی ایـران بـا انصـراف از دریافـت نشـان »شـوالیه« از دولت و سـفارت 
فرانسـه عنـوان کـرد: خـود را بی نیـاز از دریافـت هـر نشـانی دانسـته، همچنـان اندر 
خـم کوی دوسـت و به شـوق عشـق تـا آخر عمـر خواهم ایسـتاد. با سـپاس از تمام 

مـردم هنردوسـت ایـران و جهان.

اگـر به رهنمـود رهبری در خصـوص انتخابات توجه شـود، حقی از 
نمی شـود  ضایع  مردم 

رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه جملـه رهبـر معظـم انقـاب 
بـه عنـوان مجتهـدی صالـح، آگاه و بصیـر بـه امـور قبـل و بعـد از انقـاب اسـامی 
مبنـی بـر اینکـه »رای مـردم حـق النـاس اسـت« گفـت: اگر ایـن رهنمـود رهبری به 
طـور کامـل در مقدمـات انتخابـات، حیـن برگـزاری و مراحـل پـس از آن توسـط 
کاندیداهـا، مجریـان و ناظـران انتخابات مـورد توجه قرار گیرد، هیـچ حقی از رأی 

مـردم ضایـع نمی شـود.

صلیب لوگوی رئال به احترام مسلمانان حذف شد. 
باشـگاه رئـال مادریـد در ادامـه همکاری هـای مالـی خـود با امـارات متحـده عربی 
دسـت بـه تغییـر لوگـوی خـود هـم زد. در لوگـوی جدیـد باشـگاه رئـال مادریـد 
دیگـر اثـری از صلیـب بـاالی ایـن لوگـو نیسـت و روزنامـه مـارکا مدعی شـده که 

باشـگاه رئـال ایـن کار را جهـت جلـب رضایـت مسـلمانان انجـام داده اسـت.

کابوسی دیگر برای اسراییل...
 فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه گفـت: امـروز بـا سـاخت انـواع پهپـاد بـا تنـوع 
ماموریتـی مختلـف شـعاع عملیاتـی آنهـا تـا 3 هـزار کیلومتـر افزایش یافتـه که این 

مسـئله یـک خودکفایـی بـزرگ در صنعـت دفاعـی محسـوب می شـود.

عارف: بلوغ فکری جوانان در جریان فوت مرحوم پاشایی نمایان شد
عضـو شـورای عالـی انقـاب فرهنگی بـا تجلیل از نقـش جوانـان در ادوار مختلف 
بعـد از انقـاب بـه خودبـاوری نسـل جـوان اشـاره کرد و گفـت: در جریان مراسـم 
تشـییع و ختـم مرحـوم پاشـایی کـه -از همیـن جـا بـه خانـواده ایشـان تسـلیت مـی 
گویـم -جوانـان بلـوغ فکـری خـود را نشـان دادنـد و بـه صـورت خودجـوش در 
مراسـم هایی کـه بـرای هنرمند محبوب خـود گرفتند بـه برخی مدعیان نشـان دادند 

کـه چگونـه مـی تـوان در تجمعـات انبـوه نظـم و حیثیـت جامعه را حفـظ کرد.

حسنی مبارک« از اتهام کشتار معترضان تبرئه شد.
دادگاه قاهـره نظـر نهایـی خـود را دربـاره پرونـده اتهامـی »حسـنی مبـارك« در 
موضـوع قتـل تظاهـرات کننـدگان مصـری در سـال 2011 بـا وارد ندانسـتن ایـن 

اتهـام، حسـنی مبـارك را از قتـل تظاهـرات کننـدگان تبرئـه کـرد.

وقایع االتفاقیه
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از آنجایــی کــه فعالیــت هســته ای مــا کامــًا صلــح آمیــز اســت و حــق هــر کشــور مســتقلی اســت کــه بــه 
علــوم و فنــاوری هــای مختلــف دســت پیــدا کنــد، از ابتــدای حســاس شــدن غــرب بــه اقدامــات هســته ای 
ایــران، همــواره بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه حقانیــت و صداقــت نظــام جمهــوری اســامی را بــه دنیــا معرفی 
ــم و از فرصــت مذاکــره  ــا کشــورهای مختلــف طفــره نرفتی ــذا هیچــگاه از مذاکــره و تعامــل ب ــم، ل نمایی
نهایــت بهــره بــرداری را در ایــن خصــوص بــرده ایــم. قریــب بــه 11 ســال در دولــت هــای گذشــته و بــا 
ــم  ــم ه ــت یازده ــم و در دول ــوده ای ــره ب ــل و مذاک ــی در تعام ــورهای غرب ــا کش ــاوت ب ــای متف روش ه
یکســال بــا روش اعتمادســازی و خــوش بینــی بــه طــرف غربــی مذاکــره کردیــم و بــرای اثبــات حســن 
ــاه آمدیــم. کاهــش فعالیــت تأسیســات  ــاز دادیــم و کوت نیــت خــود بیــش از حــد تصــور غربــی هــا امتی
فــردو و اراك در همیــن راســتا بــود، لــذا دشــمن دیگــر نمــی توانــد افــکار عمومــی ایــران را فریــب دهــد 
ــه  ــر ب ــکات حاض ــع مش ــرای رف ــتند و ب ــی هس ــمن تراش ــل دش ــد و اه ــی کنن ــازی م ــئولین لجب ــه مس ک

تعامــل بــا دنیــا نیســتند و ایــن شــبهه کــه ســعادت مــا در گــرو ارتبــاط و مذاکــره بــا امریکاســت و اگــر بــا 
امریــکا مذاکــره کنیــم همــه مشــکات مــا حــل خواهــد شــد و... بــرای همیشــه پاســخ داده شــد و حجــت 
بــر دوســت و دشــمن تمــام شــد کــه بــرای رفــع مشــکات حاضــر بــه مذاکــره دو جانبــه و ســه جانبــه بــا 
ــا  ــم، ام ــم و خندیدی ــم و نشســتیم و برخواســتیم و گفتی ــا جــان کــری دســت دادی ــکا هــم شــدیم، ب امری
نتیجــه)و ماحصــل( ایــن تابوشــکنی جــزء وقاحــت و پروریــی و زورگویــی امریــکا چیــز دیگــری نبــود 
ــا نیســت کــه بخواهــد آنهــا را  ــد تحریــم هــا دســت اوبام کــه پــس از یکســال رفــت و آمــد مــی گوین
رفــع کنــد، بخشــی از تحریــم هــا متعلــق بــه شــورای امنیــت، بخشــی مربــوط بــه اتحادیــه اروپــا و بخشــی 
مصوبــات کنگــره امریــکا و بخــش اندکــی در اختیــار اوباماســت کــه در صــورت توافــق شــاید بــه مــدت 

دو ســال تعلیــق شــوند و مابقــی در اختیــار او نیســت.
ایــن 12 ســال مذاکــره بــا قــدرت هــای بــه ظاهــر بــزرگ دنیــا و فــراز و نشــیب هــای آن بــه خوبــی گــواه 
یــک اصــل تاریخــی اســت و آن اینکــه هــرگاه در برابــر یــک فــرد یــا دولــت بــی منطــق و بــی صداقــت 
و زورگــو عقــب نشــینی کنــی و کوتــاه بیایــی او زورگویــی و ظلــم خــود را بیشــتر مــی کنــد و جلوتــر مــی 
آیــد. صفحــات تاریــخ بــه دفعــات شــاهد تکــرار ایــن اصــل بــوده انــد و قــرآن مجیــد نیــز بــه خوبــی بــه 
ایــن اصــل اشــاره کــرده اســت در آیــه 120 ســوره مبارکــه بقــره مــی فرمایــد کفــار دســت از شــما برنمــی 

دارنــد مگــر آنکــه شــما دســت از دیــن خــود برداریــد.

ــدازی  ــس و دســت ان ــای مجل ــل اقلیته ــی مث ــا عبارات ــن روزه ای
آنهــا بــه وزارت علــوم و جماتــی از ایــن دســت کــه عــدم 
ــده  ــه ع ــت را توطئ ــنهادی دول ــر پیش ــد وزی ــه چن ــاد ب رأی اعتم
ــب  ــت منتخ ــب دول ــف و تخری ــرای تضعی ــس ب ــت مجل ای اقلی
ــد  ــه گوشــمان مــی خــورد... هــر چن ــاد ب ــد، زی مطــرح مــی کنن

ــی  ــرای خیل ــوال ب ــن س ــوز ای هن
هــا مطــرح اســت کــه ایــن اقلیــت 
چنــد  دقیقــا  مجلــس  معــدود 
نفرنــد و چنــد رأی مــی تواننــد 
ــد  ــازه ندهن ــا اج ــند ت ــته باش داش
رأی اعتمــاد مجلــس بــه وزیــر 
ــود..  ــادر ش ــت ص ــنهادی دول پیش
بــا نگاهــی بــه تعــداد موافقیــن 
پیشــنهادی  وزرای  مخالفیــن  و 
اخیــر متوجــه مــی شــویم کــه رأی 
ــن  ــر ای ــت ب ــان مل ــت منتخب اکثری
بــوده و رأی عــده ای معــدود نمی 

توانــد طبــق قانــون ســبب عــدم رأی اعتمــاد بــه یــک وزیــر شــود؛ 

نیلی احمدآبادی ۷۹ رأی موافق، 160 رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع 

میلی منفرد 105 موافق، 162 رأی مخالف و 15 رای ممتنع

آشتیانی ۷0 رأی موافق، 1۷1 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع

ــق و 28 رأی  ــا 1۹۷ رأی مواف ــادی ب ــای فره ــه آق ــه ک همانگون
ــرد. ایــن مجلــس  مخالــف توانســت رأی اعتمــاد مجلــس را بگی
بــه قــول عــده ای اقلیــت، همــان مجلســی اســت که ســال گذشــته 
ــت  ــنهادی دول ــاد پیش ــر اقتص ــه وزی ــاد را ب ــترین رأی اعتم بیش
ــود  ــف خ ــد از وظای ــار دارن ــس انتظ ــده ای از مجل ــا ع داد. گوی
ــت  ــب دول ــد و هــر طــرح و الیحــه ای از جان چشــم پوشــی کن
ــا باالتریــن آرا تصویــب کنــد. شــاید چنیــن مجلســی دیگــر  را ب
ــی،  ــن مجلس ــد و چنی ــت نباش ــب مل ــدگان منتخ ــس نماین مجل
ــود. عــده ای کــه خــود  ــد ب ــاز خواه ــی سیاســت ب ــده اقلیت نماین
شــعار فراجناحــی ســر مــی دهنــد بــا چنیــن برچســبهایی مجلــس 
ــم  ــا تصمی ــل آنه ــاب می ــه ب ــد ک ــی دهن ــرار م ــار ق ــت فش را تح
بگیــرد. چنیــن حرکتــی مصــداق بــارز خیانــت و جناحــی گــری 
اســت و جناحــی گــری در هــر جهتــی مذموم اســت. نکتــه جالب 
دیگــر، ایــن اســت کــه تحلیــل هایــی بــا تعابیــر فــوق بــه غیــر از 

ــده  ــز دی ــجویی نی ــریات دانش ــا در نش ــه ه ــا و روزنام ــایت ه س
مــی شــوند. نشــریاتی کــه خــود مــی گوینــد بــا توجــه بــه اینکــه 
ســایت هــا و روزنامــه هایــی هســتند کــه بــه انتقــاد از دولــت مــی 
پردازنــد، دیگــر لزومــی نــدارد در نشــریات دانشــجویی هــم بــه 
ــه ذهــن  ــا خــودآگاه ایــن مطلــب ب انتقــاد از دولــت پرداخــت. ن
خطــور مــی کنــد کــه نشــریات دانشــجویی نبایــد بــه موضوعاتــی 
بــزرگ  االنتشــار و ســایتهای  کــه در روزنامــه هــای کثیــر 
ــی  ــه م ــی پرداخت ــری و تحلیل خب
طرفــی  از  و  بپردازنــد  شــود، 
ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــده م ــم دی ه
ایــن نشــریات در مســائلی کــه 
در  کشــور  کان  ســطح  در 
ــه  ــایتها پرداخت ــا و س ــه ه روزنام
ــوند و  ــی ش ــل م ــود، داخ ــی ش م
ــه مــی  تحلیــل هــای خــود را ارائ
اینجــا  بــه  دهنــد. و حتــی کار 
هــم خاصــه نمــی شــود و گاهــا 
عیــن تیترهــای همــان ســایت هــا 
و روزنامــه هــا در نشــریاتی بــا 
ــه  ــن ب ــف پرداخت ــه کســی مخال ــده مــی شــود. البت ــن ادعــا دی ای
ــر مجلــس و مــواردی از ایــن  ــل اتفاقــات اخی موضوعاتــی از قبی
قبیــل در نشــریات دانشــجویی نیســت، بلکــه ایــن اعتقــاد وجــود 
ــه نظــر و تحلیــل  ــه ارائ دارد کــه نشــریات دانشــجویی موظــف ب
ــع  ــتند و اتخــاذ موض ــگاهی هس ــر دانش ــا قش ــط ب ــوارد مرتب در م
بــی تفاوتــی نســبت بــه ضعــف هــای دولــت و انتقــاد نکــردن از 
ــه  ــرا ک ــت. چ ــت و خطاس ــف( نادرس ــب و تضعی ــه تخری آن )ن
ایــن کار، ظلمــی در حــق دولــت اســت. نشــریه ای کــه دعــوی 
ــه  ــد ب ــر را دارد، نبای ــی و انتقادپذی ــت فراجناح ــت از دول حمای
ســبب بــاور غلــط هــم ریشــه دانســتن انتقــاد و تخریــب، از انتقــاد 
از دولــت دســت بکشــد. چــرا کــه انتقــاد واقعی، از ســر دلســوزی 
و جهــت اصــاح ضعــف هــای موجــود اســت  و تخریــب، از ســر 
عنــاد و جهــت برجســته کــردن ضعــف هــای موجــود. مصــداق 
بــارز جناحــی گــری، مبــرا دانســتن خــود و گــروه خــود و دولــت 
خــود از نقــص اســت و نشــریه مســتقل دانشــجویی بایــد وابســته 
نبــودن )ذهنــی و عینــی( خــود بــه جناحــی خــاص را حفــظ کنــد. 
همانگونــه کــه در مــواردی مثــل اســتیضاح وزیــر علــوم و عــدم 
رأی اعتمــاد مجلــس بــه وزیــر پیشــنهادی رئیــس جمهــور، 
موضــع خــود را بیــان مــی کنــد و دلواپــس دلواپــس شــدن هیــچ 

ــت... ــی نیس ــان و جناح جری

اقلیت دلواپس مجلس، اقلیتی با رأی اکثریت
علیرضا محمدی

ــی هســت کــه ژســت  ــه شــخصیت های ســید محمــد خاتمــی از جمل
ــاوت در  ــره ای متف ــه چه ــه، او را ب ــای روشــنفکری و تجــدد طلبان ه
بیــن روحانیــون و سیاســیون کشــور تبدیــل کــرده اســت، امــا خاتمــی 
ــرای دیگــران نشــان مــی داد، شــاید  ــوده کــه ب ــزی نب همیشــه آن چی
ــه  ــاِن ب ــکاتی جری ــا ش ــرد عب ــار م ــر رفت ــی ب ــاه و مصداق ــرور کوت م
ــاری ایشــان  ــاری و رفت اصطــاح چــپ، گوشــه ای از تناقضــات گفت

ــد. ــان بده ــان نش را برایم

ــر ارشــاد معرفــی شــد  ــی کــه ســید محمــد خاتمــی بعنــوان وزی  زمان
ــخنانی  ــی س ــاد ط ــاختمان وزارت ارش ــود در س ــه خ ــه معارف در جلس
دیــدگاه هــای خــود پیرامــون بــا وزارت ارشــاد را تصریــح کرد»مهــم 
ــی  ــرب زدگ ــی غ ــده فرهنگ ــخ کنن ــل مس ــن عام تری
هســت کــه در بعــد هــای سیاســی، اجتماعی،فرهنگــی و 
... متظاهــر مــی شــود«، شــنیدن ایــن چنیــن اظهاراتــی از خاتمــی 
ــه  ــود ک ــانی ب ــیاری کس ــرای بس ــاور ب ــل ب ــر قاب ــار و غی دور از انتظ
ــی  ــار م ــه انتظ ــور ک ــا همانط ــناختند، ام ــی ش ــک م ــان را از نزدی ایش
ــوع  ــا عملکردشــان در وزارت متب ــار ایشــان هرگــز ب ــن گفت ــت ای رف
ــاق  ــن دوره اتف ــه در ای ــی ک ــه افتضاحات ــت از جمل ــی نداش همخوان
افتــاد، جشــنواره فیلــم فجــر 6۹ بــود، فیلــم هــای مبتذلــی کــه اکــران 
ــاد و  ــه فس ــود ب ــور خ ــه در کش ــاری ک ــرك تب ــر زن ت ــد و بازیگ ش

فحشــا معــروف بــود برنــده ســیمرغ 
ــن جشــنواره شــد، ســال  ــن ای بلوری
ــا چرخشــی 180  هــا بعــد خاتمــی ب
درجــه ای نســبت بــه مواضــع خــود 
در مصاحبــه ای کــه بــا روزنامــه 
ــه  ــا راه رســیدن ب ســام داشــت تنه
ــی  ــش غرب ــعادت را روش و من س

ــد.  خوان

ســید  شــاذ  نظرهــای  اظهــار  امــا 
در  او  متناقــض  رفتــار  و  محمــد 
»ســوره«  نشــریه  توقیــف  جریــان 
ــی  ــر م ــنیدنی ت ــب و ش ــیار جال بس

باشــد، او در مصاصبــه ای کــه بــا مجلــه ادبســتان شــماره بیســتم داشــت 
اینطــور گفتــه بود»سیاســت نظــام جمهــوری اســالمی از امــام 
گرفتــه تــا امــروز، ایــن نیســت کــه فقــط حــرف خــودی 
در ایــران مطــرح شــود و مخالفیــن حــق ســخن گفتــن 
ــد تمــام  ــه ســعی داشــت کــه اعــام کن ــند« و اینگون ــته باش نداش
جریــان هــای فکــری، تحــت حمایــت وزارت تحــت مســئولیت ایشــان 
اســت . امــا وزارت تحــت مدیریــت ایشــان در عیــن ادعاهــا بــر احتــرام 
بــه عقایــد و آزادی افــکار در برابــر فعالیــت هــای جریانــی کــه خــود 
ــی  ــه م ــع بســیار ایجــاد میکــرد، از جمل ــد موان ــی نامیدن ــی م را انقاب
ــه عکــس روی مجلــه ســوره اشــاره کــرد؛ جوانــی بوســنیایی  تــوان ب
ــه پیشــانی  ــه تقلیــد از بســیجیان ایــران پیشــانی بنــد »ا... اکبــر« ب کــه ب
بســته بــود، ســید مرتضــی آوینــی در رابطــه بــا ایــن عکــس مــی گفــت 
ــا  ــت«، ام ــرب هس ــه غ ــا ب ــی م ــم فرهنگ ــر، تهاج ــاد ا...اکب ــن جه » ای
نکتــه عجیــب و جالــب اینجاســت کــه خاتمــی ســید مرتضــی آوینــی 
ــالمی«  ــئونات اس ــا ش ــر ب ــن عکــس »مغای ــه اینکــه ای ــه بهان را ب

ــد. ــی کن ــخ م ــت  توبی ــوده اس ب

تاریــخ مدیریــت خاتمــی در وزارت ارشــاد، روزنامــه کیهــان و 
باخــره ریاســت جمهــوری پرتکــرار از چنیــن تناقضاتــی هســت کــه 
ــه یــک نشــریه دوبرگــی خــارج اســت.   ــه همــه آنهــا از حوصل اشــاره ب

این عکس 
مغایر با شئونات اسالمی است!!!

سعید دانش پژوه

داوود گودرزی
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شــاید در اولیــن نــگاه کــه بــه ایــن کتــاب نظــر کنیــم مصــداق بــارزی از فتنــه را در 
ــا  ــه تصویــر کشــیده شــده باشــد شــاید جــا داشــت نویســنده ب کوفــه ی زمــان مــا ب
تطبیــق یــا تضمیــن عوامــل فتنــه در کوفــه بــا کوفــه ی زمــان مــا بــه تصویــر روشــنی 
ــرا، خــود  ــان نامی ــدن رم ــا خوان ــا مخاطــب ب ــح میدهــد ب ــا ترجی ــه جــا بگــذارد ام ب

نظــاره گــر تکــرار تاریــخ باشــد.

 در ابتــدا شــاید موضــوع ایــن رمــان تکــراری گمــان مــی شــود ولــی بــا توجــه بــه 
جزئیــات وداســتان هــای فرعــی جدیــد ، تصویــر نمایــی و تجســم زیبــای نویســنده 

ماننــد یــک نمایــش در ذهــن مــا بــه شــکل عجیبــی جدیــد مــی شــود.
 البتــه شــاید چیــزی کــه در ابتــدا خواننــده را آزار دهــد تنــوع اســامی عربــی باشــد 
کــه بــا پیشــرفت داســتان بــه حســن تبدیــل مــی شــود و راه ذهــن مــا را بــرای ورود 

بــه جامعــه ی آن دوران بــاز میکنــد و بــر جذابــت و گیرایــی داســتان مــی افزایــد.
 داســتان از دو شــخصیت اصلــی بــه نــام عبــداهلل بــن عمیــر کلبــی و ربیــع بــن عبــاس 
کلبــی تشــکیل مــی شــود کــه بــه تناســب موقعیــت خواننــده خــواه ربیــع شــخصیت 
ــان  ــواص زم ــداهلل از خ ــه عب ــرا ک ــداهلل... ،چ ــواه عب ــا خ ــت ی ــتان اس ــی داس اصل
ــی و اجتماعــی  ــا تفکــرات خــاص دین ــوده ، ســرداری خســته از جنگ،ب خویــش ب

ــن سیاســتی خــاص کــه در کســوت فرماندهــی کــه از  ــوی و همچنی ــی ق ، اعتقادات
ــا مشــرکان در مــرز ایــران بازگشــته )نمــاد یــک انســان ناســیونال و وطــن  جنــگ ب
پرســت( حــال آن کــه شــخصیت ربیــع جوانــی خــام و نــا پختــه کــه محبــت حضرت 
علــی)ع( و خانــدان پیامــر در رگ و پــی وی جریــان دارد و ریشــه دوانــده امــا جــوان 
اســت و جاهــل )نمــاد نســل ســوم و چهــارم انقــاب کــه دشــمن ندیــده ولــی بســیار 
ــه مــاوراء کــه  ــه انســان اســت ن از دشــمن شــنیده( و شــخصیتی رعــب انگیــز کــه ن
ــر دل حضــرت  ــه گذاشــتم شــخصیتی کــه زخــم هــا ب ــده لقــب آن را ظــرف فتن بن
امیرالمومنیــن )ع( و فرزنــد گرامــی ایشــان زد و نمــک هــا بــرآن زخــم هــا پاشــید.

 اری! شــهر شــوم و نامبــارك کوفــه و اهلــش همــان شــخصیت رعــب آور هســتند 
کــه در ظــرف خــود فتنــه را پــرورش دادنــد و بــه ثمــر رســاندند کــه حتــی در جایــی 
از کتــاب انــس بــن حــارث کاهلــی ایــن صحابــه ی عظیــم الشــان پیامبــر اکــرم نیــز 

بــه ایــن مهــم اشــاره مــی کنــد:
» حیرت عبداهلل به ترس تبدیل شد. گفت :

تو مرا میشناسی ؟
انــس : ((همــان قــدر کــه دیگــر کوفیــان را ؛ پدارنشــان را ؛ کــه هرگــز نــه خداونــد 

از آنــان راضــی بــود نــه آنــان از خداونــد(( »
تمــام احــواالت ایــن کتــاب بــه قبــل از حادثــه ی کربــا و در حیــن دعــوت کوفیــان 
از امــام حســین )ع( و حتــی مســلم بــن عقیــل را در بــر مــی گیــرد امــا در کشــاکش 
ثانیــه هــای مســتعد فتنــه ، ســردار پیــروز و خســته از جنــگ کســی کــه بــرای اســام 
ــا  ــه ه ــوده و هزین ــا نم ــاد ه ــگ و جه ــا داده ، جن ــه ه ــامی هزین ــه ی اس و جامع
کــرده امــا دچــار تردیــد مــی شــود او کــه ســال هــا دوشــادوش مســلمانان در مقابــل 
ــل  ــد در مقاب ــی کشــانده کــه بای ــه جای ــر او را ب ــروز تقدی ــده ام ــا مشــرکین جنگی ب

مســلمانان قــرار بگیــرد.
جنگ با مسلمانان یا مشرکان!؟

ایــن تفکــر تــا جایــی پیــش مــی رود کــه عمــرو بــن حجــاج ، دوســتی چــون بــرادر 
ــن  ــد چنی ــی خوان ــین م ــوت از حس ــه دع ــا او را ب ــگ ه ــش در جن ــرزم دیرین و هم

مــی گویــد:
ــه خطــا مــی رود و ایــن کار  ــدار کــه عمــرو ب ــز شــک ن ــداهلل گفــت : ))مــن نی »عب
ــت  ــه در ام ــاف و تفرق ــلمانان و اخت ــون مس ــن خ ــز ریخت ــه ای ج ــان نتیج کوفی

ــت (( » ــد داش ــامی نخوان اس
و در ایــن امــر چنــان پیــش مــی رود کــه خانــواده ی عبــداهلل را نیــز تحــت الشــعاع 

قــرار مــی دهــد ام وهــب همســر عبــداهلل لــب بــه زبــان مــی گشــاید :
ــود و دشــمن در  ــان ب ــم کــه دوســت در کنارم ــی ماندی »))کاش در ســر حــدات م

ــه رو !((« رو ب
امــا در قالــب رمــان یــک داســتان عشــقی هــم گنجانیــده شــده ، پیونــد زنــا شــویی 
ربیــع بــا ســلیمه ، یگانــه دختــر عمــرو بــن حجــاج ، آنــگاه کــه ربیــع بــه واســطه ی 
ــین و در  ــوت از حس ــا دع ــا واقع ــه آی ــود ک ــی ش ــد م ــار تردی ــد اهلل دچ ــخنان عب س
رکاب او جنگیــدن باعــث ضعــف جامعــه ی اســامی و ســوء اســتفاده ی مشــرکان 

رومــی مــی شــود یــا خیــر؟
ســلیمه بــه او تاکیــد مــی کنــد کــه نقطــه قــوت محبــت زناشــویی آنهــا از ابتــدا بــر 

پایــه ی محبــت حضــرت علــی )ع( وخانــدان مطهــر ایشــان بــوده اســت و بــدون آن 
رابطــه ی زناشــویی آنهــا از هــم مــی پاشــد.

امــا داســتان کوفیــان مــی توانــد داســتان امــروز مــا باشــد کــه ابتــدا بــه خاطــر آنچــه 
ــاس  ــه خــون خواهــی پــدرش عب ــود بلکــه ب ــد نب ــارزه کردن ــرق مب ــرا بی ــان آن کوفی
ــه ســب حضــرت علــی )ع( بعــد از نمــاز در مســجد شــام  ــه دلیــل اعتــراض ب کــه ب
بــود امــا وقتــی بــا ایــن انگیــزه وارد گــود مــی شــود )یعنــی خــود خواهــی و مشــکل 
شــخصی( بــه مــواردی بــر مــی خــورد کــه برایــش عجیــب  مــی مانــد  و هضمــش 
بــرای او مشــکل مــی شــود. او همــان ربیعــی اســت کــه پــدرش در محبــت علــی )ع( 
در بنــی کلــب شــهره بــود تــا آنجــا کــه قبیلــه ی خویــش را وا مــی گــذارد و بــا ام 
ربیــع از قبیلــه ی همدانــی هــا کــه شــهره ی محبــت بــه خانــدان پیامبــر واهــل بیــت 

ایشــان هســتند ازدواج مــی کنــد.
اما 

» زمانــی کــه مســلم نامــه را خوانــد و ادامــه داد: )) ... بــه جــان خــودم قســم امامــت 
و رهبــری مــردم را کســی نمــی توانــد عهــده دار شــود ، مگــر انکــه بــه کتــاب خــدا 
حکــم کنــد ، عــدل  داد را بــه پــا دارد ،تنهــا حقیفــت را اجــرا کنــد و همــه ی وجــود 
ــی  ــن عل ــد. والسام!حســین ب ــد بدان ــش را در گــرو رضــا و خشــنودی خداون خوی

بــن ابــی طالــب.((
ــه  ــت و ب ــه را بس ــلم نام ــت. مس ــت اوج گرف ــه ی جماع ــت گری ــه را بس ــلم نام مس

ــت. ــه برگش ــل خان داخ
ــت و  ــرو برگش ــه عم ــع رو ب ــت ، ربی ــرون رف ــار بی ــه ی مخت ــی از خان ــن خضرم ای

ــت: گف
)) اینان چرا گریه میکنند؟! ((

مختار سوال او را شنید دست بر شانه ی ربیع گذاشت و گفت:
)) اشک آنها ازشوق دیدار حسین بن علی )ع(، موالی موحدان است.((

او و عمرو را به داخل خانه هدایت کرد .
ــه  ــی امی ــر مصیبــت هایــی کــه در ایــن ســال هــا از حکومــت بن عمــرو گفــت : ))ب

ــد.(( کشــیده ان
و وارد خانه شد.«

ــرادی دچــار  ــا اف ــه ی م ــز در جامع ــه ی ســال 88 نی ــم کــه در فتن چــه بســا در میابی
پوچــی شــدند افــرادی گمــراه گشــتند و افــرادی دیگــر نظیــر ربیــع را بــا خــود همــراه 
کردنــد و عــده ای کــه فتنــه را راه انداختــه بودنــد ماننــد کوفیــان زمــان  کــه ســهم 
بیــت المالشــان از روی کار آمــدن یزیــد بعــد از معاویــه تقلیــل یافــت مــی خواســتند 
، امــام زمــان خــود را قربانــی هــوس هــا و زندگــی راحــت دنیــوی خــود کننــد. در 
ایــن راه مــا فرزنــدان افــراد بــزرگ و انقابــی را دیدیــم وحتــی جانبــازان و کســانی 

کــه بــرای انقــاب هزینــه کــرده بودنــد بــه گمراهــی و ضالــت کشــیده شــدند.
تفکــرات خــواص در فتنــه نیــز بســیار جالــب و تامــل برانگیــز اســت همــان طــور کــه 
از مقایســه ی تغبیــر مختــار و عمــرو بــن حجــاج در بافــت کردیــم هرکســی فتنــه را 
ــی خویــش را ارضــا مــی کنــد و تنهــا  ــر مــی کنــد کــه خواســت درون آنطــور تعبی
ایــن امــام اســت کــه بایــد بســوزد تــا راه تاریــک و پــر پیــچ و خــم فتنــه را بــا نــور 

خویــش تبییــن کنــد ...

معرفی کتاب
شاهین عابدین پور

امام کاظم)ع(:   

ــه الخواطــر  ــِنَ ُعمــرُُه ســاَعًة. تنبی ــْن ُغ ــوُن َم امَلَغب
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زيــان كار، كــى اســت كــه از عمــرش لحظــه اى را 

تلــف كــرده باشــد.

امام علی)ع(:   

َعــِن  النَّْهــُي  َو  ِبالَْمْعــُروِف  اْلَْمــُر  يــِن  الدِّ َغايَــُة 

الُْمْنَكــرِ وَ إِقَاَمــةُ الُْحــُدود. غــرر الحکــم، ص332

 غایــت و هــدف دیــن امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر و اقامــه حــدود اســت.

کالم نور

پــس از آفرینــش آدم،خــدا گفــت بــه او:نارنینــم 
آدم،بــا تو رازی دارم اندکی پیشــتر آی.آدم آرام 
آمــد پیش،زیر چشــمی بــه خدا مینگریســت؛محو 
ــت.                                                                    ــگار گریس ــش ان ــود خدا؛دل ــم آل ــد غ لبخن
چشــمان  از  اشــک  ای  آدم)قطــره  نازنینــم 
خداونــد چکید(یــاد مــن بــاش کــه بــس تنهایــم.
بغــض آدم ترکید،گونــه هایــش لرزیــد،و بــه 
خــدا گفت:مــن بــه اندازه...مــن بــه انــدازه ی گل 
هــای بهشــت...نه بــه انــدازه عرش...نه...نه؛مــن به 
ــتدارت  ــتی من،دوس ــت ای هس ــدازه ی تنهایی ان
و  برداشت.خســته  را  اش  کولــه  هســتم...آدم 
بــر مــی داشــت،راهی ظلمــت  ســخت قــدم 
ــده ی غمگیــن آدم؛در  پرشــور زمین،طفلکــی بن
میــان لحظــه ی جــان کاه هبوط،بــاز از خــدا 
ــدازه ی  ــه ان ــه ب ــم آدم،ن ــه گفت:نازنین ــنید ک ش
تنهایــی من،نــه بــه انــدازه ی عرش،نــه بــه انــدازه 
ــه  ــدازه ی یــک دان ــه ان گل هــای بهشــت...که ب
ــادم باش،نازنینــم آدم،نبــری از  ی گنــدم فقــط ی

ــادم! ی

خدا و آدم

زینب رعیت

جهــان همــواره مرکــز نقــل و انتقــال داده هــا بوده اســت. 
ــه  ــال ب ــزار انتق ــز یکــی از وســایل و اب ــروزه ســینما نی ام
ــود  ــب خ ــا مخاط ــت ب ــادر اس ــد و ق ــی آی ــاب م حس
ارتبــاط برقــرار کنــد ، بــه همیــن دلیــل از اهمیــت خاصی 
خاصــی برخــوردار اســت. آنچــه مقصــود نگارنــده 
ــی  ــوح م ــم ن ــی فیل ــه اســت بررســی اجمال ــن مقال در ای
ــه  ــی علی ــوح نب ــتان ن ــر داس باشــد. فیلمــی کــه عــاوه ب

را  مباحثــی  الســام 
بــه تصویــر کشــیده 
مــی  کــه  اســت 
ــد و  ــورد نق ــد م توانن
بررســی قــرار گیرنــد.

ــه  ــم ک ــمتی از فیل قس
عنایــت  کارگــردان 
آن  روی  خاصــی 
اســت  محلــی  دارد 
کــه حضــرت نــوح 
پــس  الســام  علیــه 
بــر  شــدن  ســوار 
ــد  ــی خواه ــتی م کش

ــه  ــد ک ــف کن ــود تعری ــدان خ ــرای فرزن ــتانی را ب داس
پــدرش نیــز اولیــن داســتانی کــه بــرای او تعریــف 
کــرده، همــان مــی باشــد . شــروع داســتان اینگونــه اســت 
کــه مــی گویــد زمانــی بــود کــه چیــزی وجــود نداشــت 
ــم شــکل  ســپس انفجــار بزرگــی  رخ مــی دهــد و عوال
مــی گیرنــدو حیوانــات از یــک تــک ســلولی بــه وســیله 
ــه میمــون  ــا در نهایــت ب ــد ت ی جهــش بوجــود مــی آین
مــی رســد و پــس از آن کات مــی شــود بــه بهشــت کــه 
آدم و حــوا در آن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. البتــه 
بایــد گفــت کــه نویســنده در دیالوگــی کــه به شــخصیت 
نــوح اختصــاص داده اســت مــی گویــد کــه وقتــی نفــس 
از دم خالــق دمیــده شــد نــور خلــق شــد ولــی آنچــه بــه 
ــت.   ــا آن اس ــف ب ــت مخال ــده اس ــیده ش ــر کش تصوی

ــت  ــده اس ــرح ش ــه مط ــد دقیق ــن چن ــه در ای ــی ک مباحث
ــه  ــه نظری ــه بیــگ بنــگ و دیگــری ب ــوان ب یکــی مــی ت
ی تکامــل دارویــن اشــاره کــرد. نگارنــده قصــد بررســی 
صحــت و ســقم علمــی جریــان انفجــار بــزرگ را نــدارد 
ــن مــی  ــورد نظــر ایشــان اســت ای لیکــن قســمتی کــه م
ــن را دارد  ــت ای ــده ی مذکــور قابلی ــا پدی باشــد کــه آی
ــرورت  ــش ض ــود برای ــه وج ــودی ک ــود موج ــه وج ک
دارد و بــه اصطــاح وجــود خداونــد را زیــر ســوال 
ببــرد؟ جــواب ایــن ســوال منفــی اســت. زیــرا هــر پدیــده 

ای نیــاز بــه پدیــد آورنــده دارد و بــه عبارتــی دیگــر هــر 
ــه ذهــن  ــرای تقریــب ب معلولــی نیازمنــد علــت اســت . ب
بــه ایــن مثــال اشــاره مــی کنــم کــه مهــره هــای دومینــو 
را در نظــر بگیریــد کــه پشــت ســر هــم قــرار گرفتــه انــد 
آیــا بــدون اینکــه کســی مهــره ی اول را بیانــدازد ســایر 
مهــره هــا مــی افتنــد؟ شــاید در جــواب گفتــه شــود کــه 
ــاده  ــی افت ــورت اتفاق ــه ص ــره ی اول ب ــال دارد مه احتم
ــه  ــی ب ــورت اتفاق ــه ص ــز ب ــان نی ــن جه ــد و همچنی باش
وجــود آمــده اســت؟! در 
ــا  ــد گفــت آی جــواب بای
کســی را مــی تــوان یافت 
کــه در صــورت مشــاهده 
ی تابلــوی نقاشــی ای ، 
ــد  ــش خطــور کن ــه ذهن ب
ــه  ــری ب ــر هن ــن اث ــه ای ک
خــودی خــود بــه وجــود 
ــز  ــم نی ــد؟ عال ــده باش آم
کــه بــه مراتــب اثــری 
فاخــر تــر از یــک تابلــوی 
نقاشــی اســت و بــه هیــچ 
وجــه قابــل مقایســه بــا آن 
نیســت چگونــه مــی توانــد طــراح و ســازنده ای نداشــته 

باشــد؟!
بحــث دیگــری کــه بــه احتمــال، کارگــردان خواســته بــه 
ــر ایــن  آن اشــاره کنــد داروینیســم مــی باشــد. عــاوه ب
کــه ایــن نظریــه تــا بــه حــال بــه اثبــات نرســیده و مــورد 
ــدن  ــت ش ــت، ثاب ــده اس ــع نش ــی واق ــع علم ــول مجام قب
آن نیــز تاثیــری در جهــان بینــی انســان هــا نــدارد. یعنــی 
ــوان وجــود  ــه ی مذکــور نمــی ت ــول نظری ــرض قب ــر ف ب
ــکال  ــان اش ــر هم ــرد. واگ ــکار ک ــتقل را ان ــی مس فاعل
ــود  ــه خ ــود ب ــی و خ ــود از اتفاق ــارت ب ــه عب ــته ک گذش
بــه وجــود آمــدن خلقــت، در ایــن جــا نیــز مطــرح شــود 
و گفتــه شــود کــه تمامــی حیوانــات بــه صــورت اتفاقــی 
از یــک تــک ســلولی نشــر پیــدا کــرده انــد و بــه همیــن 
ــد گفــت  ــه اســت، بای نحــو تمامــی هســتی شــکل گرفت
ــا از  ــه وجــود آمــده اســت و ی ــا از هیــچ ب کــه هســتی ی
چیــزی تکثیــر پیــدا کــرده اســت. فــرض اول کــه محــال 
ــه وجــود نمــی  ــزی ب ــچ، چی اســت چــون از هــزاران هی
ــزی  ــه مــی شــود کــه آن چی ــد و در فــرض دوم گفت آی
ــد را چــه  ــه ان ــر یافت ــات از آن تکثی کــه همــه ی مخلوق
کســی بوجــود آورده اســت؟ جــواب عبــارت اســت از 
فاعلــی کــه ذره ای در وجــود خــود نیازمنــد نباشــد کــه 

ــد متعــال اســت. آن هــم خداون

بسیجی ها
 به رگبار می بندند

ــرارگاه  ــک ق ــش، در ی ــان ارت ــه فرمانده ــک روز ک ی
نظامــی بــرای طراحــی یــک عملیــات، همــه جمــع شــده 
ــی،  ــید، امیرعقیل ــم از راه رس ــت ه ــاج هم ــد، ح بودن
ســرتیپ دوم ســتاد »لشــکر 30 پیــاده گــرگان«، حاجــی 
را بغــل کــرد و کنــارش نشســت، امیــر عقیلــی بــه حــاج 

همــت گفــت: مــن از شــما دلخــورم.
حاج همت گفت: بفرمائید، چه دلخوری؟

 امیــر عقیلــی گفــت: حاجــی شــما هــر وقــت از کنــار 
پاســگاه هــای ارتــش، از کنــار مــا کــه رد مــی شــوی، 
ــی  ــرعت رد م ــا س ــی و ب ــی ده ــکان م ــت ت ــک دس ی
شــوی. امــا حاجــی جــان، مــن بــه قربانــت بــروم، شــما 
ــوی،  ــی ش ــه رد م ــان ک ــای خودت ــیجی ه ــار بس از کن
هنــوز یــک کیلومتــر مانــده، چــراغ مــی دی، بــوق مــی 
زنــی، آرام آرام ســرعت ماشــین ات را کــم مــی کنــی، 
ــد  ــا لبخن ــا، ب ــی بســیجی ه ــه دژبان ــده ب ــر مان بیســت مت
از ماشــین پیــاده میشــوی،دوباره بــاز دســتی تــکان 

ــروی. ــی شــوی و می میدهــی، ســوار م
ــری حاجــی،  ــل نمــی گی ــارو تحوی رد میشــی اصــا م
ــت  ــاج هم ــاد. ح ــان می ــی دل م ــا خیل ــدا م ــی بخ حاج
ــر  ــه س ــتی ب ــنید، دس ــی ش ــر عقیل ــه از امی ــا راک ــن ه ای
امیــر کشــید و خندیــد و گفــت: اصــل ماجــرا ایــن 
اســت کــه از کنارپاســگاه هــای شــما کــه رد مــی شــوم، 
ــان هــای شــما هــر کــدام چنــد مــاه آمــوزش  ایــن دژب
تخصصــی مــی بیننــد کــه اگــر یــک ماشــین از دژبانــی 
ــا رد شــد، مشــکوك بشــوند؛ از دور بهــش  ارتشــی ه
عامــت میدهنــد، آرو آروم دســت تــکان میدهنــد، 
ــر  ــت خط ــه، اول عام ــاد بش ــرعتش زی ــرف س ــه ط اگ
ــد،  ــی میزنن ــد تیرهوائ ــد، بع ــت میدهن ــد ایس میدهند،بع
آخــر کار اگــر خواســت بــدون توجــه دژبانــی رد 

ــد. ــر میزنن ــین تی ــتیک ماش ــود.به الس بش
ــک  ــن ی ــی، م ــو میگ ــه ت ــی ک ــیجی های ــن بس ــی ای ول
کیلومتــر مانــده بهشــان مرتــب چــراغ میــدم، ســرعتم رو 
ــی شــوم  ــاده م ــده پی ــر مان ــوز بیســت مت کــم میکنم،هن
ــدم و  ــی خن ــاره م ــم و دوب ــکان میده ــک دســتی ت و ی
ــاز آرام از کنارشــان رد مــی شــوم. ســوار مــی شــوم وب

آخر اگر این بسیجی ها مشکوك بشوند؛
اول به رگبار می بندند.

بعد تازه یادشان میاد که باید ایست بدهند.
یــک خشــابو خالــی مــی کننــد، بابــای صاحــب بچــه را 
در مــی آورنــد، بعــد چنــد تــا تیــر هوائــی شــلیک مــی 
کننــد وآخــر کــه فاتحــه طــرف خوانــده شــد، داد مــی 

زننــد ایســت.
ایــن را کــه حاجــی گفــت: بمــب خنــده بــود کــه تــوی 

قــرارگاه منفجــر شــد. حــاال نخنــد کــی بخنــد...

به بهانه ی »نوح «
 

رضا طاهری



رد گم کنی هفته:
» موقع اذان سی دقیقه تعطیل است«

و  مدیــران  اتــاق  در  پشــت  ای  نوشــته  دیــدن همچیــن  بــا 
ــه  ــوب ک ــی خ ــاکرم... ول ــاز ش ــدا را ب ــرم ، خ ــدان محت کارمن
دقــت میکنیــم نمازخانــه ی دانشــکده هــا در زمــان اذان خالــی 
از هــر مســئوِل زنــده ایســت و مســجد دانشــگاه هــم فاصلــه ی 

ــا دارد!!! ــکده ه ــا دانش ــادی)!( ب زی
ــان  ــد و دو هزاریم ــی آی ــا م ــت دره ــدان از پش ــدای کارمن ص
مــی افتــد کــه ایــن زمــان تبدیــل بــه زمانــی بــرای اســتراحِت)!( 
برخــی از حضــرات ، در ایــن موقــع از روز شــده اســت و بعــد 
از نیــم ســاعت! )بخوانیــدش یــک و نیــم ســاعت!( کــه رســیدیم 
خدمتتــان ، بــا روی خــوش از مــا اســتقبال کنیــد چــرا کــه پیامبــر 
ــر از  ــنگین ت ــزی س ــت چی ــد : در روز قیام ــرم )ص( میفرمای اک

خــوش اخاقــی در تــرازوی اعمــال بنــدگان نیســت. 
از مــا گفتــن بــود ؛ بعــدا ســر پــل صــراط  یقــه مــون رو نگیریــد 

!!!! ها 

هل من مبارز هفته : 
آیــا از زندگــی در نازلــو خســته شــده ایــد؟ آیــا صــدای 
ــا پاســخ  ــان گــوش فلــک را کــر کــرده اســت؟ آی ــراض ت اعت
قانــع کننــده بــرای نقدهــای خــود نشــنیده اید؟آیــا فکــر میکنیــد 
کــه آزادی بیــان نداریــد! همــه را بــه مــا بســپارید!چاره ی 

ــد!  ــاس بگیری ــا تم ــت!با م ــزد ماس ــان ن کارت
ــون  ــت تریب ــی و پش ــای آزاد اندیش ــی ه ــرکت در کرس ــا ش ب
ــه ســوی کرســی  قــرار گرفتــن ایــن مشــکل را حــل میکنیــم. ب

ــد... ــا پاســخ خــود را بگیری ــا بشــتابید ت ه

تهدید هفته : 
آدم گاهــی یــه چیزایــي تــو ایــن دانشــگاه کــه الهــي قربونــش 
ــاره !  ــاخ دربی ــب ش ــت داره)!(از تعج ــه دوس ــه ک ــي بین ــرم م ب

مثــا وقتــی بــا یکــی از مســئولین کار مهمــی داریــم کــه بهشــون 
ــا  ــد! و ی ــه ان ــو جلس ــا ت ــن! ی ــت فرمون ــا پش ــم !!! ی ــگ بزنی زن
ــه  ــدام ب ــردارن اق ــن رو ب ــه تلف ــارن و اگ ــه می ــای دیگ ــه ه بهون

ــد)!( ــد میکنن تهدی
ــا  ــی وقته ــدی ؛ گاه ــِی تعه ــه مدع ــری ک ــز ! مدی ــئول عزی مس
ــک  ــی کوچی ــذر خواه ــک ع ــون و ی ــای خودت ــرش خط پذی
ــه و  ــوض کن ــما ع ــه ش ــبت ب ــجویان رو نس ــد دانش ــه دی ؛ میتون
ــه... ــم کن ــون فراه ــرایط  برات ــر ش ــرای تغیی ــرژی الزم رو ب ان

تو کف مونده های هفته:
خواننــدگان عزیــز توجــه شــما را بــه شــعری کــه یکــی از رفقــا 

برایمــان گفتــه جلــب میکنــم:
اهل نازلویم 

روزگارم بد نیست 
قلمی دارم ؛ جوالدیز باشی شوقی

استادی دارم ؛ بهتر از برگ گل کوانتوم
و سرویس هایی خالی تر )!( از فضای هیلِبرت

اهل نازلویم
درست حدس زده اید ؛ رشته ام فیزیک است

استاد به من گفت : چند کاس را تعطیل کنم؟ 
من به او گفتم : سرویس ها رفته اند ؛ دل خوش 

سیری چند!!!

شوماخر وطنی هفته:
حتمــا تــا حــاال لــذت ســرعت را تجربــه کــرده ایــد؛ و بــا 
ســرعت مســیر جــاده ســرو را طــی کــرده ایــد ، اتوبــوس هــای 
دانشــگاه ، واقعــا لحظــات هیجــان انگیــزی را برایتــان رقــم مــی 
زند)مخصوصــا بــا موتــور شــش ســیلندر چهــار زمانــه بــا قــدرت  

285 اســب بخــار ! (
ــاده  ــگاه در ج ــای دانش ــرویس ه ــه س ــود ک ــور میش ــن ط و ای
نازلــو مســابقه رالــی میدهنــد و دســت شــوماخر را از پشــت مــی 
ــتعداد  ــدن اس ــف ش ــای کش ــه ج ــگاه ارومی ــوال دانش ــدد! اص بن

ــدگان  ــه کســی نیســت جــز رانن ــی هفت هاســت ! شــوماخر وطن
ســرویس هــای دانشــگاه! بــه افتخــار اونــا کــه اصــا حواسشــون 
بــه دانشــجوهایی کــه کیــب تــا کیــب ایســتاده انــد نیســت؛ یــه 

دســت ... یــه کــف قشــنگ ... یــه جیــغ و هــورا !!!
پیام غیر بازرگانی هفته: 

اگــر دلتــان لــک زده ســفر برویــد؟ اگــر میخواهیــد بــه ســواحل 
ــا  ــوب و ی ــواحل جن ــه س ــد ب ــی توانی ــر نم ــد؟ اگ ــاری بروی قن
شــمال برویــد؟ اگــر دلتــان بــرای دیــدن دریاچــه ی ارومیــه ی 
پــر آب تنــگ شــده؟ اگــر میخواهیــد خاطــرات بــه یــاد ماندنــی 
ــا  ــد و ی ــده ای ــک ندی ــوس را از نزدی ــا اقیان ــید و ی ــته باش داش
میخواهیــد دریاچــه ی ارومیــه را از بــی آبــی نجــات دهیــد ؛ بــه 
آشــپزخانه بنــت مراجعــه کنیــد و بــا دیــدن آب زیــادی کــه در 

آن غوطــه ور اســت لــذت ببریــد! 

به رگ غیرتم برخورده هفته:
ــا بــده اون  ــه صف ــرن ! ی ــو بب ــور ریختت ــرده ش ــز: اَه ؛ م چنگی

صورتــت رو !
آرش: حله ، عصری میرم آرایشگاه بغل بانک ملی...

چنگیــز : مگــه خبر نداری که بــه بهانه ی بــــــــــــــــــــــــوق 
تعطیلــش کــردن و اون اتاق رو دادن به حفاظــت فیزیکیا ...

آرش : حاال  چه خاکی به سرم بریزم؟؟؟
ــاش(... آدرس  ــا !!! )نگــران نب ــران قالم ــاًل نق ــز : اص چنگی
آرایشــگاه خودمــو تــو شــهر میــدم بــرو حالــش رو ببــر... حــاال 

بخنــد بخنــد بیشــتر بیشــتر

 قحط الدمپایی هفته :
الدمپایی !

ــیک  ــراً ش ــه کثی ــی ک ــن الدمپای ــوع م ــتیکی و ن ــیئ پاس ــی ش الدمپای
ــرم. ــن الچ ــت م هس

ــا هســت پاســتیکی و  ــد نظــر م ــًا م ــی کــه فع ــک الدمپای و لکــن ذل
ــاداً. ــگاه زی ــی الخواب ــی کــه یســتعمل ف ــک الدمپای ذل

ــان  ــی ت ــاق دمپای ــگاه آزادگان فقــط متــی یدخــل فــی االت ــی الخواب ف

هســت دو البــاب و لکــن فــی الموقــع الخــروج ال تــری چشــمانتان یــوم 
ســوء )چشــمتون روز بــد نبینــه ( چــرا کــه ال موجــود دمپایــی تــان !!!

شخصیت هفته :
آقــای دکتــر حــب نقــی ، ســاالر و ســرور دانشــگاه و عزیــز دل 
مــا دانشــجوها ، خســرو خســرو دالن ، امیــر امیــرکان ، بــه عنــوان 
شــخصیت هفتــه انتخــاب میشــود چــرا کــه ســعه ی صــدر بســیار 
باالیــی دارنــد و جنبــه ی انتقــاد ؛ بــر خــاف بعضــی از مســئولین 

!!! دانشگاه 
آقای دکتر مچکریم...

نظرسنجی هفته: 
 (  !!! پرفــروووووووووووووِش  ی  نشــریه  تحریریــه  هیئــت 
ــر  ــی از مدی ــی اقدام ــار( ، ط ــت و چه ــر از بیس ــیزده بزرگت س
ــکار؟ ــما از این ــت ش ــد ؛ ذهنی ــرده ان ــه ک ــود مصاحب ــئول خ مس

1.وز وِز مگسی بود در وانفسای فرود مگس کش...
ــا خودشــان )!(  ــه ب 2.در هــر چــه متخصــص نباشــند در مصاحب

ــد! متخصــص ان
ــه نشــریه ی شــما وارد  ــا آســیبی ب ــه باشــید ت 3.پشــتیبان مصاحب

نشــود...
4.آیــا آدم خــودش بــا خــودش مصاحبــه میکنــد!!!! )چــه کنیــم 

کــه بــا خــود مصاحبــه نکنیــم!(
ــر مســئول روزنامــه کیهــان اســت و  ــد مدی ــا او فکــر میکن 5.آی

ــروف!!! ــک ژورنالیســت مع ی
6.بــه خاطــر خودتــون میگیــم ؛ اگــه کســی رو واســه مصاحبــه 

پیــدا نکردیــن ؛ مــا در خدمتیــم!
۷.عکــس العمــل ایشــان بعــد از خوانــدن نظرســنجی:دیگه 
ــرا  ــه چ ــی: آخ ــاب نکنید...)افراط ــن حس ــه رو م ــرای مصاحب ب
ایــن تصمیــم رو گرفتی؟آخــه چــرا بــا احساســات مــا بــازی مــی 

ــی!!!( کن
ــا رو کســی  ــن نشــریه ه ــدم کــه بعضــی از ای ــن مون ــا م 8.واقع
میخــره کــه بخونــه)!( یــا فقــط از یــه جــای انبــوه تغذیــه میشــن 

کــه واســه جنــگ روانــی بیــان تــو ســطح دانشــگاه ...

و  نظــرات  میتوانیــد  شــما  ســتون  ایــن  در 
ــراط،  ــریه ص ــه نش ــبت ب ــود را نس ــادات خ انتق
ــی  ــی و آموزش ــائل صنف ــجویی، مس ــیج دانش بس
ــک 660004360  ــماره پیام ــه ش ــگاه و ... ب دانش

ــد. ــر یاب ــا نش ــد ت ــال نمایی ارس
ــورد  ــدی درم ــید ای کاش نق ــته نباش ــام خس 5923  س
اظهــارات تهمینــه میانــی دربرنامــه۷ در شــاره دوازده 

ــک بیوسیســتم . ــروه مکانی ــد خــری گ میاوردی

بنویســیم»رصاط«بخوانیم»afsaran.ir«}جهت   0604
ــته! ــزاح{... نخس م

ــود  ــزه ب ــی م ــی ب ــام خیل ــجو س ــمت دانش 9860  قس
ــون  ــه خودت ــن حــد خــوب نیســت کمــی ب ــا ای ــد ت تقلی

ــت     . ــی نوش ــب خوب ــه مطال ــن میش ــت بدی زحم

ــات  ــم اطاع ــل یک ــد اق ــون ح ــو رست ــاک ت 1427   خ
مذهبیتــون را بــا ال بربیــد خشــک مغــزان .

         به روی چشم...)دعامون بفرمایید(

 0604 ما در»رصاط«حق،«دل آرامیم«نه دلواپس! 

ــی  ــر م ــی هــر جــور فک ــرم یعن ــون گ ــا دمتوت 1553 آق
کنــم، هیــچ جــور، بهــر از ایــن منیشــد جــواب خزعبــات 

بعضــی هــا روداد!منظــورم عکــس روی نرشتونــه، منظورم 

نرشیــه روراســته، بــه شــا رصاط نشــینان ربطــی نــداره؟!

ــریه  ــجویی نش ــیج دانش ــمی بس ــون رس          تربی
مســتقل  نشــریه  روراســت  هســت،  صــراط 
دانشــجویی هســت و ارتباطــی بــه مــا صــراط 

نــداره. نشــینان 

هی
شگا

دان
م 

ه
4

هفته دوم آذر ماه 93  سال سوم شماره سیزدهم

| صاحب امتیاز |

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

| مدیر مسئول |   

سعید دانش پژوه

|زیر نظر شورای رسدبیری | 

|با تشکر از | 
 محمممد جمشممیدی، جممواد مقممدم، طاهممره مصطفایممی، 

فاطمممه تقممی زاده، لیممال حسممنی

| رایانامه |

serat.bso@gmail.com
| سامانه پیامکی |

660004360

صدای هم دانشگاهی

ــه دو  ــک ده ــرض ی ــور در ع ــجویی کش ــه ی دانش جامع
ــیون  ــه ی سیاس ــکن از ناحی ــهمگین و کمرش ــه ی س ضرب
هــزار رنــگ، خــورده است،»ســال هــای ۷8 و 88«.بگذریــم 
از اینکه؛آنهایــی کــه در ســال۷8 بــه بهانــه ی توقیــف 
ــجویان را  ــب دانش ــاح طل ــی اص ــه ی افراط ــک روزنام ی
ــداً  ــدو بع ــد سیاســی شــان کردن ــزار اهــداف پلی ــت و اب آل
دانشجویی«)توســط  جنبــش  بــودن  »مفــت  از  وقیحانــه 
ســعید حجاریــان تئوریســین اصــاح طلــب( ســخن گفتنــد 
و نیــز آنهایــی کــه در ســال 88 نظــام اســامی را متقلـّـب و 
ــا  ــد ام ــک کردن ــجو را تحری ــد و دانش ــو خواندن دروغ گ
پــس از انتخابــات ســال۹2،صاحب منصبانــی سرمســت 
شــدند،به تمامیــت نشــان دادنــد کــه قــدرت طلبانــی هســتند 
کــه از هروســیله ای بتواننــد اســتفاده و بعــد از رســیدن بــه 
ــاری پــرت مــی کننــد حتــی اگــر آن  ــه کن هــدف آن را ب
وســیله دانشــجو! باشــد و از ایــن نیــز بگذریــم کــه تــا دنیــا 
دنیاســت،داغ نیرنــگ و دروغ و تزویــر »ســالهای ۷8 و88« 
ــور  ــر دل صب ــی و ب ــدرت خودنمای ــان ق ــانی ارباب ــر پیش ب

ــد. ــی کن دانشــجویان ســنگینی م
شــکی نیســت کــه بــی خبــری دانشــجو از سیاســت و بــی 
ــه ســاز  ــل هــای سیاســی زمین بهرگــی دانشــجویان از تحلی
ــه از  ــای زالوصفتان ــره کشــی ه ــی ســوء اســتفاده و به اصل
آنهاســت،و بــه حــق نیــز در مقابــل کســانی کــه حتــی فکــر 
خطرنــاك محــدود کــردن فعالیــت سیاســی دانشــجویان را 
ــدان  ــید و دن ــم کش ــرو در ه ــد اَب ــی پرورانند،بای ــر م در س
ــه  ــته زبان ــا ندانس ــته ی ــراً دانس ــه اخی ــینی ک فشرد،فکرآتش
ــر نشــریات دانشــجویی  ــه ی ناظــر ب ــی از آن در »کمیت های
دانشــگاه ارومیــه« دمیــده و کــم مانــده مجــوز انتشــار 
ــای  ــه ه ــت نام ــن ضمان ــجویی ای ــی دانش ــریات سیاس نش

آزادی سیاســی دانشــجویان را بســوزاند.بخوانید؛

1.چنــدی پیــش کــه یکــی از دانشــجویان متقاضــی مجــوز 
ــراز  ــرای اح ــجویی ب ــریه ی»سیاسی«دانش ــک نش ــار ی انتش
ــجویی  ــریات دانش ــر نش ــر ب ــه ی ناظ ــه کمیت ــت ب صاحیّ
دانشــگاه مراجعــه مــی کنــد از مســئوالن»دولتی فرهنگــی« 
دانشــگاه مــی شــنود کــه بــرای دریافــت مجــوز نشــریه بایــد 
ــر  ــی« تغیی ــه »فرهنگ ــی« ب ــار آن را از »سیاس ــه ی انتش زمین
دهد،ظاهــراً دلیــل مســئولین دولتــی فرهنگــی دانشــگاه 
ــداد نشریات»سیاســی«  ــودن تع ــاد« ب ــن مســئله »زی ــرای ای ب

ــوان شــده اســت. دانشــگاه عن
ــارات و  ــه اظه ــت ک ــن جه ــوع را از ای ــد موض ــر چن 2.ه
ــر  ــًا مغای ــگاه کام ــی« دانش ــی فرهنگ ــم دولت ــتدالل »تی اس
ــت،پی  ــجویی« اس ــریات دانش ــر نش ــارت ب ــون نظ ــا »قان ب
ــه  ــی«را ب ــی فرهنگ ــم دولت ــدام »تی ــن اق ــم و ای ــی گیری نم
ســیاهه ی دیگــر اعمــال ایــن تیــم مــی افزاییــم تــا ثبــت و 
ضبــط گردد،امـّـا بــه جهــت رســالت دانشــجویی مــان نمــی 
ــد آزادی هــای سیاســی  ــوان »تهدی ــه عن ــم از آنچــه ب توانی

ــم. ــاده بگذری ــجویان«اتفاق افت دانش
3.اقــدام »تیــم دولتــی فرهنگــی« دانشــگاه در بهتریــن 
ــه  ــت، ک ــک حرک ــد بری ــازی باش ــد آغ ــی توان ــت م حال
پایانــش روح »فکــر و تحلیــل سیاســی« در دانشــجویان 
را بــی رحمانــه مــی ُکشــد و انگیــزه ی فعالیــت سیاســی را 
ظالمانــه بــه تــاراج مــی برد،هــر چنــد در ابتــدا کوچــک و 
ــدام بیــش از افقــی  ــن اق ــرای ای ــه نظــر برســد،امّا ب ســاده ب
از  بود،فلــذا عاجزانــه  متصــّور  تــوان  تار،نمــی  و  تیــره 
ریاســت و نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه 
ــه  ــه مــوارد تذکــرات خردمندان مــی خواهیــم،در ایــن گون
ی الزم را بــه »مســئوالن دولتــی فرهنگــی« دانشــگاه بدهنــد 
کــه تاریــخ نشــان داده تکــرار ناکامــی هــا و شکســت هــا 

ــد. ــی آورن ــار م ــه ب ــی گــزاف ب ــه های هزین

با اقدام تیم دولتی فرهنگی به دالیلی مبهم؛

آزادی های سیاسی دانشجویان دانشگاه 
ارومیّه تهدید شد.

حسام الدین رشیف

بارالهــا مچکریــم)!( کــه رحمتهــای الهــی ات را بــه 
ــب  ــاا... موج ــه ان ش ــرده ای؛ک ــه ک ــویمان روان س

ــز خواهــد شــد. نجــات گورومــوش دریاچــه می
و بــاز خداونــد را شــاکریم کــه مــا دانشــجویان 
ــه یمــن حضــور قطــرات بــرف و  دانشــکده علــوم ب
ــا  ــالن وکاس ه ــقف س ــان از س ــزول آن ــاران و ن ب
بــر ســرمان از ایــن نعمــت هــای الهــی بهــره بیشــتری 
بردیــم ویــک روز برفــی و بارانــی کامــا طبیعــی را 
در ســر کاس درس بــه همــراه صندلــی هــای نــرم 
ــا  ــور کام ــه ط ــر و ب ــار یکدیگ ــان در کن و راحتم
ــل  ــان کام ــده اطمین ــم ،و بن ــپری کردی ــی س اعتدال
دارم کــه شــما دوســتان عزیــز آگاه هســتید کــه 
ــای  ــقف ه ــزوگام س ــیرین از ای ــکات ش ــن مش ای
ــه ای  ــا بودج ــا قب ــت و مطمئن ــوده اس ــکده نب دانش
بــرای تعمیــر ســقف هــا در نظــر گرفتــه شــده بــوده 
ــه  ــرات هزین ــرای تعمی ــل ب ــور کام ــه ط ــت و ب اس
ــادی  ــای زی ــه گرم ــی ک ــا از آنجای ــت ام ــده اس ش
موجــب ســوراخ شــدن الیــه اوزون عزیــز و گرامــی 
شــده احتمــاال عامــل اصلــی نفــوذ قطــره هــای 
ــوده  ــز همــان ب ــا نی ــر ســر م ــاران ب ــرف وب ــای ب زیب
اســت؛زیادی بــه اینگونــه مســائل فکــر نکنیــد وگیــر 
ندهیــد در کجــای دنیــا میخواســتید باشــید و همچین 
بــاران طبیعــی را در چهاردیــواری اختیــاری ببخشــید 
چهــار دیــواری مشــاهده کنیــد و بــه فراگیــری علــم 
ــی  ــر روی صندل ــه ب ــید در حالیک ــغول باش ــز مش نی
ــته  ــا نشس ــه ه ــارها و برک ــرزمین آبش ــی س ــای آب ه
ایــد؟!در حالیکــه هــم در زمــان هــم در هزینــه 
ــاد  ــه از ی ــد!و البت ــرده ای ــی ک ــه جوی ــان صرف هایت
نبریــم کــه امــروز مــا بایــد بــا قیمــت غذاهای ســلف 
ــرخ تــورم بســیار مایــم را طــی کــرده  کــه یــک ن
انــد نبایــد نگــران هزینــه هایمان باشــیم!البته مســولین 
ــا  ــرای تفریحمــان ب ــز فقــط ب ــی را نی دانشــکده زمان
ــه در  ــه کتابخان ــش مطالع ــاعت کار بخ ــش س کاه
نظــر گرفتــه اندپــــــــــس نگـــــــــــــــران نباشــید!!
البتــه مــا از کجــا میدانیم؟؟!!شــاید بعــد از برگــزاری 
همایــش دریاچــه ارومیــه در دانشــگاهمان مســوالن 
ــا  ــد کــه ایــن آب هــا را ب ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ب
قــرار دادن ســطل هایــی در وســط ســالن دانشــکده 
ــه  ــان جمــع آوری کــرده و ســطل ســطل ب ــوم م عل
دریاچــه ارومیــه بریزنــد مگــر نشــنیده ایــد کــه قطــره 

قطــره جمــع گــردد وانگهــی دریــا شــود؟؟!
ضــرب المثــل بــاال نمــی دانــم چــرا ناگهــان مــرا بــه 
ــه  ــه صــف شــوند وانگهــی صفــی ب ــاد نفــر نفــر ب ی
ــد انداخت؟!شــاید یکــی  درازای ســلف ایجــاد کنن
از دالیــل چکــه کــردن ســقف کاس هــا و ســالن 
هــای دانشــکده اختصــاص دادن بخشــی از بودجــه 
بــه خریــد دســتگاه تحویــل غــذا باشــد؟اما متاســفانه 
بدلیــل تحریــم هــا و مشــکات اقتصــادی بــه دســت 
مســوالن زحمــت کــش ســلف کــه امســال ســختی 
ــل  ــا تحم ــودن غذاه ــوع ب ــل دو ن ــتری را بدلی بیش

میکننــد نرســیده اســت!!!

دانشجو سالم

بیتا ولی زاده

باران

سید
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