
انتخابات به عنوان رکن اساسی مردم ساالری دینی 
و راهکار تحقق اراده مردم در نظام اسالمی از اهمیت 
به  اسالمی  است.جمهوری  برخوردار  شایانی  بسیار 
برکت نفس حق پیر جماران با تکیه بر آرای مردمی 
و بر اساس اسالم ناب والیی نوع جدیدی از حکومت 
را در مقابل لیبرال دموکراسی غربی به دنیا معرفی 
کرد.حکومتی که آرمان آن پیشرفت عموم جامعه به 

سمت تعالی و تکامل همه جانبه است.
طلوع  روزهای  آغازین  در  ا..  روح  حضرت  دستور 
و  حکومت  نوع  گذاردن  رای  به  در  اسالمی  انقالب 
رای  و  مردم  توسط  اساسی  قانون  تایید  آن  از  بعد 
و   68 سال  در  قانون  این  دوباره  بازنویس  به  ملت 
برگزاری بیش از سی انتخابات در طول عمر پربرکت 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  ده  از  اعم  نظام 
نه دوره انتخابات مجلس و ... به خوبی موید اعتماد 
که  است.اکنون  یکدیگر  به  مردم  و  نظام  متقابل 
آغاز  دیگر  ای  حماسه  ثبت  برای  معکوس  شمارش 
شده بازخوانی انتخابات در آینه بیانات رهبر انقالب 
روشن کننده مسیر، برای قدم نهادن در ثبت حماسه 
اقتصادی  حماسه  و  سیاسی  حماسه  سال  سیاسی 

خواهد بود.
*حضور حداکثری و مشارکت گسترده

با بررسی اجمالی سخنان رهبر معظم انقالب در رابطه 
حضور  که  یافت  خواهیم  در  وضوح  به  انتخابات  با 
برگزاری  و  رای  صندوق  پای  در  مردم  حداکثری 
انتخاباتی با شکوه مهمترین بخش از بیانات ایشان را 
دربرمیگیرد.در کالم رهبری انتخابات مظهر اراده ملی 
و اقتدار نظام اسالمی است.ایشان در سخنرانی خود 
اینکه "انتخابات در کشور ما  با بیان  در حرم رضوی 
مظهر »حماسه ی سیاسی« است." اضافه کردند:" لذا 
به خاطر اهمیتی که انتخابات دارد، دشمنان ملت ایران 
هیجان  و  از شور  را  انتخابات  کرده اند  همیشه سعی 
حضور  از  را  مردم  که  کردند  برنامه ریزی  بیندازند؛ 
دلسرد  را  مردم  بدارند؛  باز  رأی  صندوقهای  پای  در 
کنند، مردم را ناامید کنند. در طول سالهای مختلف 
و  مجلس،  انتخابات  چه  ــ  داشتیم  انتخابات  ما  که 
همیشه  ــ  ریاست جمهوری  انتخابات  بخصوص  چه 
دشمنان ما سعی کردند این انتخابات را بی  رونق کنند؛ 

این به خاطر اهمیت انتخابات در کار کشور است."
رهبر  در سال گذشته-که  به شرایط کشور  توجه  با 
کردند- حضور  یاد  رزمایش  عنوان  به  آن  از  انقالب 
گستره مردم در پای صندوق های رای تاثیر مهمی 
همان  در  آقا  داشت.حضرت  آینده کشور خواهد  در 
صندوقهای  پای  مردم  حضور   " فرمودند:  سخنرانی 
کند؛  بی اثر  را  دشمنان  تهدیدهای  میتواند  رأی 
امنیت کشور  کند؛می تواند  نا امید  را  میتواند دشمن 
را تامین کند. ملت عزیز ما در همه ی نقاط کشور این 
را بدانند؛ حضور گسترده ی آنها در پای صندوق رأی، 

در آینده ی کشور تأثیر دارد."
*انتخاب اصلح

نکته دومی که در بیانات رهبر معظم انقالب مورد تاکید 
زیادی واقع شده است ضرورت تالش و تحقیق و تصمیم 
از روی بصیرت، برای انتخاب کاندید اصلح است.شورای 
نگهبان بر اساس وظیفه قانونی خود و با توجه به َکف ِ 
مالک ها و صالحیت های الزم، نامزد های انتخابات را 
تایید یا رد صالحیت می کند.نکته ای که باید بدان توجه 
تایید صالحیت شده حداقل  افراد  که  است  این  کرد 
مالک های الزم را دارا می باشند.رهبری معظم در این 

     آنگاه که پیرزن

   مؤمن در مجلس 
  رقص کف می زند؟

   مردی که سی 

سال از زمانش 

جلوتر بود

مقاله
سر

انتخابات در کالم رهبری
ما جای اوالدتان... چه کنیم با

 24 واحد و این خرده فرجه؟؟؟!!

هرکس زیبایی اندیشه دارد زیبایی 
خود را به نمایش نمی گذارد

دانشـگاه جــای 
نیسـت! فضــولـی 

 
      بر اساس اطالعات منتشرشده از سوی مجلس 
عراق  در  سال  سوم  یک  معادل  روز   123 عراق، 
تعطیل است. پیروان مذاهب مختلف و اقوام نیز در 
عراق 19 روز تعطیلی دارند جمعه و شنبه هر هفته 

در عراق تعطیل است. 

      پلیس استکهلم برای نخستین بار به مسجدی در 
حومه پایتخت اجازه داد تا از روز جمعه 22 فروردین 
صدای اذان را برای نماز جمعه را از فراز مناره های این 
مسجد پخش کند.این نخستین بار است که مقامات 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی چنین تصمیمی را اتخاذ 
می کنند تا یک مسجد مسلمان بتواند هر جمعه از 
سه تا پنج دقیقه مسلمان را برای ادای فریضه واجب 
نماز جمعه فراخوان عمومی کند. یادآوری می شود که 
دولت سوئد فقط اجازه داد روزهای جمعه اذان از مناره 

این مسجد در منطقه فیتیا را صادر کرده است.

     آیت ا... موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه 
لقمه  نه  است  امانت  گفت:ریاست  جمهوری  تهران 
کنند  دقت  دادن  رای  در  مردم  افزود:  وی  شیرین 
سوابق  دهند،  رأی  هست  اهلش  که  کسی  به  و 
کاندیداها را به دست آورند و ببینند رابطه انقالبی  و 

وفاداری اش به والیت فقیه چقدر است.

     معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقالب 
ساخت  شاطری،  شهید  کتاب  تهیه  گفت:  اسالمی 
در  شاطری  شهید  سینمایی  فیلم  و  مستند  یک 
قرار  سپاه  تبلیغات  و  فرهنگی  معاونت  کار  دستور 

گرفته است.
  

     رئیس جمهور آمریکا در بودجه ای که به کنگره 
به  نظامی  کمک های  سهم  فرستاده،  کشور  این 
اسرائیل را به رقم بی سابقه 3.4 میلیارد دالر رسانده 
و 220 میلیون دالر هم برای توسعه »گنبد آهنین« 

تخصیص داده است.

     اقبال مخاطبان از فیلم سینمایی »رسوایی« به 
و  دارد  ادامه  همچنان  ده نمکی  مسعود  کارگردانی 

فروش فیلم به مرز سه میلیارد تومان رسید.
  

اگر    : گفت  شناسنامه  برنامه  در  توکی  احمد      
را  مجلس  ریاست  اختیارات  بشوم،  مجلس  رئیس 
کم می کنم وی افزود : قبول ندارم که دنبال عیوب 
هستم ولی اینکه نیمه خالی لیوان را بیشتر از دیگر 
میبینم قبول دارم. وی اضافه کرد :من در استیضاح 
وزیر کار سهم ویژه ای داشتم، از کار خودم ناراضی 

نیستم.

     ایت ا.. صدیقی با بیان اینکه آیت ا... خوشوقت 
به میراث دار کسانی همچون آیت ا... قاضی  ومال 
حسینقلی همدانی و عالمه طباطبایی تبدیل شدند 
و وارث عالمه طباطبایی بودند افزود: این نگاهی که 
به  نسبت  و  مسائل سیاسی  در  اهلل خوشوقت  آیت 
شخص رهبر معظم انقالب داشتند برخاسته از نگاه 
توحید در مجرای  ایشان است، چون که  توحیدی 
والیت تحقق پیدا می کند و توحید منهای والیت 

معنایی ندارد.

کوتاه اما خواندنی .....
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صفحه 2

مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بیشتر دارند.زنها مردان شجاع 
را در دامن خود بزرگ می کنند.قرآن کریم انسان ساز است و زنها 

نیز انسان ساز..
مرد  یک  بلکه سخن  نیست  زن  زن سخن یک  مقام  از  تعریف  این 
بزرگ است.این جمله را می توانی در صحیفه ی امام جلد 6 صفحه 
ی 300 ببینی. و این یعنی تمام زیبایی تمام ارزش در یک موجود! 
و این موجود همانی ست که مرد را به اوج  به صعود به قله ی کوه 
می رساند و این جایگاه را خداوند به دردانه ی پیامبر خطاب کرده 
اهلل  زهرا سالم  آفریدم..!  نمی  را  جهان  نبودی  تو  اگر  است:فاطمه! 
نمی خواست؟!دختر پدرش  بی آن  را  بود که خدا جهان  علیها که 
بود و مادر پدرش..! و پدر همانی بود که به معراج سفر کرد از دامن 
تنها  تو  دارند  همه  خوبان  آنچه  یعنی  زهرا..!  مادرش  و  دخترش 
را صادر کرد:"ولیضربن بخمرهن  داری..! و خدا حرف آسمانی اش 
می  فکر  بدرخش..  جا  همه  و  باش  در صدف  یعنی  جیوبهن"  علی 
کنی جز خدا کسی بتواند مقام زن را اندازه بگیرد و درک کند..؟! 
اویی که آفرید و اولیایش گفت: بهشت زیر پای مادر است..! برتری 
مقام را خوب بنگر..!! می خواهی بگویم وقتی در صدفی و در صحنه 
حضور داری نظریه پرداز غرب چه برداشتی کرده است؟ جان فوران 
هزاران  گسترده  تظاهراتی  است:"در  گفته  ایران  انقالب  وصف  در 

این  با  و  کردند  می  حرکت  جمعیت  صفوف  پیشاپیش  چادری  زن 
کار ضمن اینکه خطر را به جان می خریدند از دامنه ی خطر می 
مردان  از مشارکت  تظاهرات خطرسازتر  زنان در  کاستند و شرکت 
بود زیرا اغلب آنها دارای حجاب بودند و این مساله باعث می شد 
کمتری  امکان  بود  فرار  به  نیاز  که  اندازی  تیر  چون  مواقعی  در  تا 
امکان  امر  این  و  باشد  داشته  مردان  به  نسبت  فرار  و  تحرک  برای 
مقابله با نظامیان و ماموران امنیتی را برای زنان کاهش می داد."

ببین چه وقار و چه ابهتی دارد حفظ عفت مقامی که خدا در ادامه 
مالکمان  خالقمان  لهم.."  ازکی  ذلک  گفته:"  اش  آسمانی  ی حرف 
گفته بنده ی من این برای تو بهتر و پاکیزه تر است..! و به راستی 
توصیه  برایش  و  میکند  درک  را  اش  بنده  مقام  خودش  تنها  که 
قانون زمین  به  نکنیم که  باشیم و کاری  باید مراقب  ما  و  می کند 

بربخورد!!
تا به حال به این جریان فکر کرده ای؟! زنده به گور کردن دختران..!

چه  هر  برداشتن  یعنی  نخور!  درد  به  و  اضافی  موجودی  یعنی 
شخصیت از این مخلوق! در کدام دوره بود؟! در کدام دوره بود که 
این  اینقدر نگاه سخیف و زشتی به دختران داشتند؟؟ چه شد که 

فکر غلط و باطل دیگر به فکرشان خطور نکرد؟؟
زن  به شخصیت  و  آمد  ناب محمدی!  آمد.اسالم  ناب محمدی  یک 

ارزش داد..!
زن حق رای و حضور در اجتماع را پیدا کرد آزادی تحصیل و کسب 
علم از حقوق زنان شد و احترام و آزادی که اسالم به زن داد هیچ 
از جامعه است  نیمی  آمار  لحاظ  به  نداده است.زن  قانون و مکتبی 

و به لحاظ آثار تمام جامعه..
برای  اعتبار  و  ارزش  فمنیسم  مکتب  ایجاد  با  خود  خیال  به  غرب 

زنان قائل شده است! چه حرمتی..؟! گوش کنید..
این  وی  شعار  و  بود  الک"  فمنیستی"جان  پرداز  نظریه  اولین 
برای  زن  و  زن  برای  انسان  و  شده  خلق  انسان  برای  بود:طبیعت 
می  زن  وگفت:اگر  آمد  اشیل"  "توماس  نام  به  آقایی  بعد  و  مرد!! 
جامعه  در  را  خود  اعتبار  باید  باشد  برخوردار  خود  حق  از  خواهد 
نشان دهد و اگر بتواند در زندگی اجتماعی خود را عرضه ی خوبی 
همان  گویند؟؟  می  را  "عرضه"  کدام  اینها  هستند!!  موفق  بدهند 
عروسک های باربی؟! یعنی همان بی عفتی و آالت هوی و هوس..! 

به تفسیرشان فکر کن زن را برابر با حیوانات خوانده اند!
جا  همه  و  باش  صدف  گفت:در  که  محمدی  ناب  اسالم  به  درود 
به  را  خود  زیبایی  دارد  اندیشه  زیبایی  هرکس  که  چرا  بدرخش..! 

نمایش نمی گذارد..

حیف! بدهیم  خوبش  و  است  عیب  بدهیم  بدش 
شده  یله  قامت  به  شرم  نگاه  یک  نقی  ی  مشفقانه  داری  پدر  با 
هما  عاشقانه  داری  شوهر  به  و  کردیم  والدینمان  برابر  در  یمان 
عروس  پشتیبان  که  شوهر  خواهر  ی  فهیمه  به  و  گفتیم  احسنت 
مریضاد.  نقی،دست  احتمالی  فراش  تجدید  برابر  در  بود  خانواده 
برادرش  اعتیاد  ترک  برای  بهبود  مددکاری  و  داری  برادر  با 
تک  گزاری  کردیم.نماز  نکوهش  را  اخوتمان  سست  شیر،پیوند 
فروش  سیاه  بازار  به  نگاه  و  دیدیم  را  مثبت  های  نقش  تک 
تجمالت  مورد  در  جا  به  و  ظریف  طنز  و  انداختیم  بدن  اعضای 
آفرین  را  نخست  های  قسمت  در  ارسطو  بار  صاحب  جهیزیه 
پنجعلی  عمو  بودن  الگرسنه  دایم  و  ها  فراموشی  با  و  گفتیم 
طنز  و  قلبش  عطوفت  و  ارسطو  ی  فیلسوفانه  جمالت  خندیدم.با 
و  عامیانه  سطح  از  و  کردیم  برقرار  ارتباط  کالمش  در  خوابیده 
این  نمود  حتی  و  سریال  ملموس  و  معمولی  اقتصادی  سطح 
بردیم.با  معمولی-لذت  کاراکتر-نقی  فامیلی  در  معمولی  سطح 
مرفه  کودک  گرفتن  عبرت  درس  برای  نقی  شدن  وسیله  قسمت 
اینکه ندیدن هر  از  از خوار کردن هم نوعمان  بیزاری جستیم و 

ســایر به  ضــرری  قسمت 
نـمیـزد کیفمان ها   قسمت 

 کوک شد.
مسئله)مسئلتن(!آهای لیکن 
آهای  ! ها رشادی  ا رت  ا وز  
د خو یا  آ ! ن هندگا د ز  مجو
نام  به  مــایل  دیگر  شما   
نام با  نتان  فرزندا گـذاری  

،سکینه ،حسن  نقی  ، تقی   
ما هستید؟ ائمه ی  ...،نام های 
ویژگـــی با  شعله   آیامادر 
 عجولی و بی صبری و دنـدان

 تیزکنی برای کلیه ارسطو و
است؟آیا  کامل  حجاب  این  ی  کلیه،شایسته  دالالن  با  معامله   
مثل  شخصی  حریم  ز  ا ری  بردا پرده  فرهنگ  دادن  نشان 
نامحرم،مطلوب  توسط  شخصی  ه  همرا تلفن  کردن  چک 
،هم  یی  پذیرا تاق  ا در  عروسی  عکس  بودن  هویدا  بودن 
کردن  بازی  نقی، ی  ده  نوا خا با  ز  با خروس  یک  شدن  سفره 
قامت  ا سینی، یک  دور  نشستن  صمیمی  حد  تا  محارم  غیر  با 
تا  شعله  ی  نه  خا در  کلیه  دالل  ،یک  غریبه  مرد  دو 
جان)ارسطو  پسوند  با  محارم  غیر  دادن  ر  قرا 2روز،خطاب 

طور  به  ند  توا (نمی  . . . جان  شعله  نم  خا و  هما  طرف  ز  ا جان  
؟ باشد  ما  اسالمی  عقاید  برای  آفتی  ه  ناخودآگا

توبه  قسمت  در  مسجد  گلدسته  اهلل  دیدن  و  اذان  همراهی  آیا 
خانه  در  رقص  و  موسیقی  وهمراهی  بهبود  معتاد  برادر  ی 
توسط  کامیون  بر  حمل  ی  گلدسته  اهلل  دیدن  با  سالمندان 
حرمتی  رفع  حداقل  یا  و  تقدسی  تواند  نمی  بار  صاحب  پیرزن 
مجلس  در  مومن  باشد؟!پیرزن  قایل  رقص  و  موسیقی  برای 

کند! می  نگاه  را  گلدسته  و  زند  می  دست  رضایت  با  رقص 
استخدامش  برای  او  بر  گذاشتن  منت  و  نقی  از  آبروبری  آیا 
دارد  صورت  بر  محاسن  که  مذهبی  فردی  که  فروردین  توسط 
تواند  می  دارد  ضریح  با  کار  هنگام  داشتن  وضو  به  توصیه  و 
چه  ها  دهد؟!این  ارایه  ما  به  مذهبی  افراد  از  مثبت  تصویری 

کند؟ می  لقا  ا مغز  به  را  ای  نکته 
گرفت،یکی  صورت  راه  بین  شدگان  گرفتار  ز  ا میزبانی  بار  دو 
یعنی  کند  می  خطاب  حاجیه  را  خانمشان  که  کسانی  نجات 

ر  قــرا پرتــگـاه  دم  تا  جز  نتـــهایی  ا مذهـــبی، فــراد  ا
رد.                                ندا پنجعلی  گرفتن 

باید  را  نمازش  نیــست؟یکبار  عجیـــب  پنجعلی  فراموشی 
دیگر  بار  و  ند  بخوا نقی  کلمه  کلمه  یادآوری  و  کمک  به 
می  نـــندگی  خوا قشــم  ه  را در  که  دارد  حافظه  طوری 

! کند
را  منفی  و  است.مثبت  بســـیار  بسیــاربســیار  حرف 
چشم  است  مهم  آنچه  کردیم. ذکر  وبیش  کامل،کم  و  ناقص 

ماست! باز 
*****

فرهنگی
هرکس زیبایی اندیشه دارد زیبایی خود را به نمایش نمی گذارد...

آنگاه که پیرزن مؤمن در مجلس رقص دست می زند؟
نقدی کوتاه بر رسیال پایتخت دو

یک  کردن  اسکورت  اما  
و  قانونی  غیر  شکارچی 
کنار  در  او  به  جادادن 
پشت  در  کوچک  2دختر 
نمی  خطری  هیچ  کامیون 

آفریند!
پیامدی  حداقل  نباید  آیا 
ظریف برای نقی و ارسطو و 
کبابی  مغازه ی  در  پنجعلی 
وجود  شدند  گرفتار  که  ای 
جایزه  باید  باشد؟یا  داشته 
هم  میلیونی  ونیم  یک  ی 

به آن ها داده شود ؟!

حرف  محسنت  با  بافتی،  می  را  زینبت  موهای  جان!  مادر  دانم  نمی 
می زدی، یا نان عشق برای خانه می پختی که نانجیب ها در خانه را 

کوبیدند...
شاید کسی حتی فکرش را هم نمی کرد که آن نانجیب ها آتش به در 

خانه ی دردانه ی رسول خدا بیاندازند...
باورم نمی شود کسی آنقدر پست باشد که بداند شما پشت در خانه ای 

و در را با لگد بشکند...
حرف هایت را با محسنت زده بودی مادر! گفته بودی خسته ای! از این 

آدم ها، از دوری پدر...
مگر  زهراست؟  مادرمان  پهلوی  پهلو،  نفهمیدی  مگر  در!  میخ  آی 

نفهمیدی محسن 6ماهه است؟
فاطمه جان! نه بگذارید شما را فقط مادر صدا بزنم...

مادر جان! محسن هم نیامده خسته بود. صدا زدی فضه مرا دریاب...
چقدر دلم می خواست تمام عمر جای فضه بودم و کنیزی شما را می 

کردم، چه باک که با این اتفاق جان از بدنم برود؟ 
خسته بودی مادر! بازو و پهلویتان هم خسته بود. اما حامی ولی بودن از 

جان و دل گذشتن می خواست...
چند ضربه غالف شمشیر و شالق به بازو و پهلویتان خورد که دست از 

دامن علی)ع( کشیدید؟
مادر جان دیگر شما خانه را جارو نزن، شما خسته ای. زینبت بزرگ 
شده مادر جان، بگذار کمک کند. قرار است زینب)س( وارث چادر شما 
شود. اصال دختر، امید دل مادر است. زینبت قرار است همدل و حامی 
پدر باشد، قرار است با دل، برادرش حسن)ع( را با تیرهای پرتاب شده به 
تابوتش تا مدفنش همراهی کند، قرار است در کربال، چادرش مثل چادر 
شما خاکی شود. قرار است بوسه ی شما را به گلوی حسین)ع( برساند. 
قرار است بر روی کوهان شتر مژده ی بر حق بودن به سجاد)ع( بدهد...
می خواهد این همه سال از راز مدفن مادر با خبر باشد مردم بر نیاورد...

موهای  توانی  می  تا  اما  هست.  زینب  نکن،  آسیاب  گندم  جان!  مادر 
زینبت را بباف، بعد از شما موهای زینب)س( حسرت بافته شدن دارند.
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انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه قم

حداکثر مدت 
زمان مطالعه کامل این 

نشریه42دقیقه است.

بها:3 صلوات جهت تعجیل در ظهور

آیین نامه حرکت در جاده 
های دانشگاه

خطر گردش به چپ و راست
سیاسی  دید  است.  حرکت  و  بینش  مهد  دانشگاه، 
دانشجوست که آینده کشور را رقم میزند. در دانشگاه، 
احزاب و جریان¬های سیاسی، بیش از آنچه انتظار 
داشته باشی، ذهن تو را به خود می¬خوانند. همیشه 
یادت باشد که پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله وسلم( 
این روزها را برای من و تو دیده بود که فرمود:"چپ و 
همیشه مراقب خطر انحراف به چپ و راست باشیم.راست، گمراهی است؛ به راه مستقیم بپیوندید." پس 

تقاطع اصلی و فرعی
اصول و فروع بسیاری تو را در دانشگاه به خود مشغول 
میکند. گاهی تناقض هایی در اصول و فروع، حیرانت 
میکند و شاید راهنمایی دیگران هم برایت به توجیه، 
شبیه باشد. هرچند اصول، همواره مستندند؛ اما برخی 
تبصره ها ممکن است بر تردید تو بیفزاید. در چنین 
شرایطی که بین اصول و فروع به تقاطع میرسی، یادت 
باشد که هیچ چراغی به اندازه تفکر و عقل، راه را بر تو 
روشن نمیدارد و برای همین است که یک ساعت تعقل، 

از هفتاد سال عبادت، ارزشمندتر شده است.

جاده لغزنده
شیطان به استناد سوگندی که در گمراه کردن فرزندان آدم 
خورده، در هر لباس و مکانی، رخ مینماید. دانشگاه یکی از این 
میدانهایی است که فرصت تجلی شیطان را هموار می سازد.

دنیای جوانی، عالم خامی ها و آرزوهاست؛ یادت باشد 
که آرزو، کمترین فاصله را تا لغزش دارد.

از این رو، بیش از پیش از این جاده های لغزنده، نگران باش؛ 
جاده هایی که آرزوها و هوس ها آنها را به دست شیطان 

لغزنده کرده است

 اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل با 
را  نفری  هزار  برگزای جشن صد  بیانیه ای،  انتشار 

در ورزشگاه آزادی محکوم کرد.   
که  شدیم  خبر  با  است:  آمده  بیانیه  ابتدای  در   
سازمان میراث فرهنگی با اختصاص بودجه هنگفت 
از کارکنان دستگاه های  استفاده  با  و  بیت المال  از 
مراسم  و  عنوان جشن  تحت  را  برنامه  ای  مختلف، 
تقدیر از دست اندرکاران سفرهای نوروزی در روز 
پنجشنبه 29فروردین ماه و در استادیوم صد هزار 

نفری آزادی برگزار خواهد کرد.
برگزار  سایر  و  جمهور  رییس  آقای  از  ما  سوال 
کنندگان این برنامه که طبیعتا با قصد و نیت صرفا 
سیاسی صورت می پذیرد، این است که آیا با ادامه 
اتفاقا در دولت دهم مسبوق  چنین رفتارهایی که 

و  عدالت  از  می توان  چگونه  هست،  نیز  سابقه  به 
بهار انسانها سخن گفت؟

دادن  قرار  مخاطب  با  مستقل  انجمن  اتحادیه 
چه  را  شما  آورد:  خود  بیانیه  در  جمهور  رئیس 
به  بزرگی  اندازی  دست  چنین  با  که  است  شده 
می کنید؟  همراهی  اسالمی  نظام  در  المال،  بیت 
مردم گریز  و  مئابانه  تکنوکرات  رفتارهای  اینچنین 
ضعیف  و  درآمد  کم  اقشار  هنوز  که  شرایطی  در 
در رنج و مضیغه هستند، چه توجیهی دارد؟ مگر 
َمِن  فرماید:  می  )ع(  علی  امیرالمومنان  اینکه  نه 
ه نَْفَسُه  استهان باألمانة و َرتََع فی الخیانة و لْم یَُنَزّ
فی  الِخْزَی  و  الذَلّ  بنفسه  أَحَلّ  فقد  عنها،  دیَنُه  و 

الدنیا و هو فی اآلخرة ِأذّل و أخزی؛ ...
 )ادامه ص 2(

شهـرآورد
صدهـزار نفری 
دولت و رقبـا 

با 
بلیـط

 بیت المـال  


