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ی ر جا هفته  ر د ها  سبت   منا
 12  بازگشت شکوهمند امام خمینی)ره( پس از پانزده  1357بهمن /

 سال تبعید.

 15  خمینی)ره(/ انتصاب دولت موقت توسط امام  1357بهمن. 

 15  علوم جمهوری اسالمی ایران. / تاسیس فرهنگستان 1366بهمن 

 15  پرتاب موفقیت آمیز ماهواره تحقیقاتی امید. 1387بهمن / 

 17  تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام  1366بهمن /

 خمینی)ره(.

 18  تفاقیه./ انتشار اولین شماره وقایع اال 1229بهمن 

 18  تصویب اولین قانون مطبوعات. 1286بهمن / 

 18  آغاز عملیات والفجر مقدماتی 1361بهمن / 

شت گذ که  ی  ا هفته  ر  د ین  و  قز
 

  انتصاب اکبر اسکندری نژاد به سمت مدیریت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 استان قزوین.

  انتصاب حجت االسالم منصور زارعی به ریاست نهاد رهبری دانشگاه امام

 خمینی)ره(

  خبرگان رهبری.انصراف آیت اهلل عابدینی از شرکت در انتخابات 

  نفر برای مجلس شورای  30نفر برای خبرگان رهبری و  3تائید صالحیت

 اسالمی.

 )برگزاری اجالس سراسری نماز در دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره 

 .وب کیوسک شهدا برای اولین بار در قزوین افتتاح می شود 

 

ا....سالم م ا ، موالی  م  سید 

 

دت ق بع اهلل روحی  م  س ب ه  ب دات   ب

یعنی گندم زارهای طالیی خوشه های زرین انگور ، سالم میکنم  کنقطه خاسالم میکنم سالمی از پاکترین 

سالم مرا از والیت آب انبارها و خاک  ،قلبهای مطهر کودکان دشت ، امید آن دارم که شاپرکها صداقت ه ب

 رجایی پرور به کویتان رسانیده باشند.

خستگان دیار کوچ و مهمانوازان  یادِ با قلب سیاه این قلم که به وسعت نور است می نویسم، می نویسم به

کوهستان که هر بامداد خورشید از البه الی درختان بی روح زیتون نمایان میشود و دختران کوزه به دستی 

که سر از خواب خاک برمیدارندو کوزه های خالیشان را ازانوار ملکوتی  چشمه پر می کنند و چوپانان گله 

پس چرا ما اینقدر  ؟ورند که خدایا آیا ما زنده هستیم و اینجا زمین استها در حجم لحظه ها فریاد بر می آ

 تنها هستیم و صدایی آشنا به گوش نمیرسد انگار همه مارا فراموش کرده اند.

آیا زندگی ما صدایی بی پاسخ نیست؟ باراللهی همواره مشقت به میهمانی دشت نشینان می آید و ابر های 

هساران سایه افکنده است، بر سکوت صبورانه ی کوهستان فرمانروایی می محرومیت بر دامنه ی کو سردِ

ما نمیدانیم تا چه برهه ایی از زمان مجبوریم به این زمین زمخت و قساوت چشم بدوزیم و مرکب .کند

 طوفان را نوازش کنیم.

رودها زنده بمانیم؟ آخر ما تا چه وقت می توانیم با صدای دلنشین عقابها بر ستیغ کوه و نوای دل انگیز 

قلبهایمان خسته و چشمانمان منتظر، از انتظار خسته شده ایم و  ،دست هایمان مشتاق محبت کسی است

قرن هاست دل به بغض ثانیه ها سپرده ایم تا شاید کسی بیاید و با حضور آسمانیش غبار غصه های عشایر 

 .را به سیالب خاطره ها بسپارد. آری ای سفیر اعالی خدا..

بی ترین باران حقیقی که در انتظار باریدنتان آما آن صدای آشنا هستید نوایی جذابتر از نای داوودی آن ش

تحمل  ، عطش زاللترین چشمه ها را به جان خریدیم و در ژرفای سکوت دم بر نیاوردیم ،بر دلهای کویری

هاست حسرت آن را می کشیم از کردیم، اکنون باغ امیدمان را به شما می سپاریم تا شکوه بهار را که سال 

 درختان خشکیده بلوط های کهنسال وادی فرزندان دشت را به نظاره بنشینیم. 

یعقوب، روا نیست که ما را هر لحظه به انتظار بنشانی و  موالی من، مهدی جان ای موعود زیباتر از یوسفِ

 مسارمان کند. بیا....گناه شر تنیایی. قسمت می دهم به گریه باران که بیش از این نگذار ذل

 

 

    

Figure 1 

 کالم حرف حساب سه

امروز که شما این خطوط را از نظر می گذرانید فرصت اعتراض قانونی از بابت رد صالحیت ها نیز تمام 

شده است.امروز دیگر یا کاندیدای انتخابات مجلس داریم،یا مردمی که حماسه آفرین می شوند و یا 

 دسته ای که همچنان اعتراض می کنند.

در روز ثبت نام در محل ثبت نام فرم هایی را تکمیل کردید که امید چند کالم برای معترضین، شما 

 است برای تکمیل این فرم ها شرایط احراز صالحیت را خوانده باشید.

اگر خوانده باشید و عاقل باشید که آرام می گیرید تا فهمتان زیر سوال نرود.اگر نخوانده اید و همچنان 

 وال برده اید که مردم را نیز معطل کرده اید.معترض هستید نه تنها فهم خود را زیر س

اما در هر صورت باید بدانید که از شروط بالمنازع احراز صالحیت ،التزام عملی به نظام مقدس 

 جمهوری اسالمی ایران است.

حال بنا بر این میگذاریم که اشتباهاً رد صالحیت شده اید و اعتراض شما نیز مورد قبول واقع نشده و 

تراض می کنید. خب،بنظر خودتان التزام عملی به ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی داشته همچنان اع

 اید؟

چند کالم هم برای عزیزانی که دوره محکومیت خود را سپری کرده یا نکرده داوطلب خدمت بودند و 

د برای البته نه تشنگان قدرت...عزیزان هرچند شان اجتماعی از شما سلب نشدهاما در نظر داشته باشی

برای خطای خود هزار توجیه بیاورید هزار و یک انتقاد از رد صالحیت خود بهانه تراشی نکنید چون اگر 

 خطا مرتکی شده اید.

 و چند کالم برای  دولت اعتدال:

از قواعد دموکراسی باز بودن محدوده انتقاد است،هرچند که منتقد وقعی به منتقد نمی نهد.اما عزیزان 

هبان را بار ها نواختند.هرچند بزرگواران خم به ابرو نمی آورند اما هروقت هیات نظارت دولتی،شورای نگ

استان ها که تابع تصمیمات دولتی هستند میل به صحیح عمل کردن نشان دادند شما بهمین طریقه 

جمعه انتقادات خود ادامه دهید چون هنوز آنقدری نگذشته تا فراموش  کنیم  هیات نظارت استان ها ،امام 

معمم مجلس را بدون اتهامی در دادگاه ویژه روحانیت بعلت  ی عدم التزام به اسالم و نمایندهای را برا

 .اشتهار به فساد! رد صالحیت کردند

 باالخره انتخابات مهم است....!   

 

 

 صاحب امتیاز : جامعه اسالمی دانشجویان

 مدیر مسئول و سردبیر : آبتین عزیزی

 «زین پس جهت هر هفته دو شنبه ها منتشر می شودا»

 



 

 

 

 

[Type a quote from the document or the summary of an 

interesting point. You can position the text box anywhere in the 

document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of 

the pull quote text box.] 

 

 خاطراتی از آسمان دارد ،دل هر مشت رمل جنوب قصه از شهر کهکشان دارد ،مثل ذهن ستاره ای که هزار

 بوی باروت و دود و خردل داشت ،روزگاری در این حوالی شهر تا بخواهید قهرمان دارد ،حال سکوی افتخار مزار

 پیش تابوت کهنه ای یک زن ، قسمتش بوده اینچنین انگار جای فرزند استخوان دارد ، میان بهشت آغوششدر                        

 دیدیم ،شهر غرق حماسه شد ،زنگ را مرشد جماران زد پشت در پشت پهلوان دارد ،گود میدان زورخانه ی جنگ

 مثل داغ شهید سنگین بود ،وزن تابوت روی شانه ی شهر تا که این انقالب جان دارد ،پهلوانان ولی نمی میرند

 با کلید فریب دزدیدند ،ده را جمعیگر چه قفل عقی دارد "دیده بان"باز هم مرد  ،من ولی شک ندارم این کشور

 ما به عشق امام می جنگیم ،ما به عشق تو زنده ایم آقا نسل ما درد آرمان دارد ،نسل ما اهل بی وفایی نیست

 پای این انقالب می مانیم ، با خدا عهد بسته ایم آقا سر هر پیچ نهروان دارد ،ه پر فراز و نشیبگر چه این را

 هیچ کس جز خدا نمی داند ،رمز این اقتدار و عزت را ارتباطی به جمکران دارد ،من ولی فکر می کنم همه چیز

ت ب نتخا ا کنید!تور  را درست پهن   ان 

 

ماه دیگر انتخابات مجلس هم برگزار می شود و و بعد از برگزاری انتخابات هم به سرعت برق کار مجلس  یککمتر از 

 نهم تمام و مجلسی های تازه نفس کاره خود را آغاز می کنند.

هست؟یارکشی و ها جناح کشی های مشخص؟رسانه های اما هم اکنون حواسمان به تغییر و تحوالت انتخابات 

 متفاوت و سوال و جواب ها؟تحقیر ها و تخریب ها و جو سازی ها؟

چند بار از زبان رئیس جمهور شنیدیم که امسال که سال انتخابات است...چرا رئیس جمهور باید چشم به انتخابات 

یی ما نباشد،از مجلسی با هر طیف نباید هراس داشته قوه ی دیگر مملکت داشته باشد؟اگر ریگی به کفش قوای اجرا

 باشد.

مردم بدانید که مجلس ششم و افرادی از خالصه کم کم تنور انتخابات مجلس گرم و گرمتر می شود تا به اوج برسد...

که در آن دست نیز از همین انتخابات قد عَلَم کرده اند...بدانید که شورای نگهبان هم مالک مشخصی دارد ،بدانید 

چاه نیافتیید... بدانید که وعده های رنگارنگ باالتر از مجلس حقیقی نیست و بدانید کسی که هر رای را به بلغی 

 پول بفروشد نه آن پول دستش را میگیرد نه آن نماینده ای که با این وضع انتخاب شده.

مثال فالنی و فالنی انتخاب نشوند که بدانیم سر لج و لجبازی دولت و منتقدینش و اینکه ما طرفدار دولت هستیم ا

 مجددا آب به آسیاب دشمنی بریزیم که هنوز دشمن است.

 هنوز راه انقالب باقیست...مردم،راه صحیح در پیش است...نمی شود راه را گم نکرد ... بیایید به بیراهه نرویم.

 

 

 برچه وقایعی می توان فتنه اطالق نمود؟

 

ایعی ما در فراز و فرود حیات اجتماعی با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو می شویم.از جمله سواالتی که می تواند مطرح شود آن است که برچه وق

 اطالق نمود؟در پاسخ به سوال فوق در ابتدا به تعریف فتنه پرداخته و در ادامه به بیان ویژگیهای آن می پردازیم.  می توان فتنه

جـهـت آزمـایـش « گـداخـتـن سـیـم و زر»و « در آتش انداختن»، مـصـدر عـربـى از مـاده فـَتـَن اسـت و در لغـت به معناى «فـتـنـه»ریشه لغوی کلمه 

 ـتـن مـواد خـالص آن از نـاخـالصى هاست.علی)ع( در باره فتنه می فرمایند: و جـدا سـاخ

 الفِتَن اخوفَ انََّ و اَال. بلداً یُخْطِئْنَ و بلداً یُصِبْنَ الریاح، حَومَ یَحُمْنَ. مدبرات یُعْرَفْنَ و مقبالتٍ یُنکَرْنَ. نبََّهتْ ادبرت اذا و شبََّهت اقبلتْ اذا الفتن ان 

  …ءُ من عمِی عنها. نهُ بنی امیه، فإنََّها فتنهٌ عَمیاءٌ مُظلمهً: عمََّتْ خُطََّتُها و خَصََّتْ بَلِیََّتُها، و اصاب البالء مَن ابصر فیها، و اخطأ البالفت علیکم عندی

سازند.  ند و هوشیار مینمایان رسند، حقیقت خود را می روند و به پایان می باشند و آنگاه که می آورند شبیه حق می ها هنگامی که روی می فتنه"

گذارند. آگاه باشید که نزد من  کنند و شهری را وامی گردند و شهری را ویران می روند. همچون گردباد می آیند و شناخته شده می ناشناخته می

گیرد و مصیبتش خاص مؤمنان است و  ای کور و تاریک است. همگان را در برمی ها برای شما فتنه نفاق بنی امیه است زیرا که آن، فتنه بیمناکترین فتنه

  (93)خطبه « رساند. خبران را آسیبی نمی رسد که از آن آگاهی دارند و بی گرفتاریش به کسانی می

 )این مقاله را در شماره های بعدی دنبال کنید(

 «دشمن بداند ما ، موج خروشانیم» سرود انقالبی 

 با صدای محمد گلریز

 این بانگ آزادیست کز خاوران خیزد»

 اعالم طوفان هاست کز هر کران خیزد

 ملت های دربند استآتشفشان قهر 

 «حبل المتین توده های آرزومند است

 از اینجا بشنوید : 

 


