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سرمقاله 
درکشورهایی از جمله کشور ما که در آنها هنوز جامعه مدنی کامل و تثبیت شده وجود ندارد، دانشگاه 
بعنوان یک نهاد مدرن همواره محملی برای گفت وگو ، فعالیت وتضارب آرای گروه های مختلف فکری 

در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.
در هشت سال سیاه 84 تا 92 ، که سپهر سیاست ایران انسداد سیاسی بسیار عظیمی را روبروی خود 
میدید؛ این دانشگاه بودکه بابدترین آسیب ها در این هشت سال روبرو شد. به محاق توقیف، تعطیل 
و تهدید رفتن بسیاری از انجمن ها وتشکل های سیاسی داخل دانشگاه از جمله انجمن های اسالمی، 

بسته شدن فضای نشریات و احضار روز افزون مدیر مسئوالن و نویسندگان نشریات دانشجویی، 
مواخذه دانشجویان و حکم هایی عجیب غریب که بعضا نه تنها مانع ادامه تحصیل فرد مورد نظر 

میشدند بلکه گاها ایشان را به جرم های مختلفی مثل اخالل در امنیت ملی و توهین به مقدسات و 
غیره، به حکم های طوالنی مدت محکوم میکرد

بهاره هدایت و خیلی از فعالین دانشجویی آن سال ها که بخش زیادی از عمر خود را پشت میله های 
زندان گذارندند مصداق های زنده و بارز این مسئله هستند.

مولفه های مختلفی را میتوان جهت سنجش عیار دانشگاه در طی بیش از دوسال گذشته مدنظر قرار 
داد؛ از استقالل دانشگاه ها تا سیر رشد علمی و نشاط فضای عمومی دانشگاه وسطح رضایت مندی 
اساتید ودانشجویان از جمله عوامل باال بودن عیار دانشگاه هستند اما به عقیده من دغدغه مندی 
اصحاب دانشگاه مهمترین عامل رشد فضای دانشگاهی هست.متاسفانه طی هشت سال یکه تازی 

جریانی خاص در فضای دانشگاه، فضای ابراز عقیده و اظهار نظر از دیگر گروه ها گرفته شدکه البته 
میتوان گفت دولت قبل در بستن و تکصدا کردن دانشگاه تاحد بسیار زیادی موفق بوده است.نشریه 

خرداد با خط ومشی مستقل و با هدف کمک به آگاهی دانشجویان وایجاد دغدغه مسئولیت پذیری در 
آن ها در فضای سراسر رخوت و انزوای حال حاضر دانشگاه منتشر میشود.با شعار زنده باد مخالف من 
پذیرای هرگونه نقد دوستان وعزیزان دانشگاهیمان هستیم و مثل تمام سال هایی که دلمان را گرم 

نگه داشتیم؛ هنوز هم دلمان به امید زنده است که امید بذر هویت ماست..

آئینه  در  موالنا  چون  شخصی  وجود  حقیقتا 
شاید  که  ست  گنجی  چون  ما  سرزمین  تاریخ 
سراغش به  کمتر  مختلف  دالیل  به  ما  از  خیلی 
بیت  یک  گاهی  از  هر  خواندن  وبه  ایم  رفته 
میکنیم،  بسنده  او  مصرع  یک  گاهی  حتی  یا 
درحوزه  چه  آدمیان  برای  موالنا  واقع  به  اما 
واندیشه  فکر  حوزه  در  چه  و  وادبیات   شعر 
اگرچه  که  هست  و  بوده  مناسبی  بسیار  الگوی 
است مانده  مغفول  خودمان  توسط  گاها 
بچرخی  هم  وبازار  کوچه  در  اگر  هم  باز  اما 
بصورت  حتی  را  موالنا  که  هست  کسی  کمتر 
به او  معنوی  مثنوی  نام  و  نشناسد  نسبی 
که  ای  معنوی  مثنوی  نباشد،  آشنا  گوشش 
های  داستان  از  ست  ای  گنجینه  حق  به 
که فراوان  کاربردی  های  درس  و  آموز  عبرت 
اغلب با القای بینشی عمیق و معنادار، اورا به مسیری 
میکند. هدایت  زندگی  وروش  وراه  تفکر  از  جدید 
به  میتوانیم  بنگریم  که  را  شمس  غزلیات 
وطراوت  وعشق  طرب  از  سرشار  روحی  سادگی 
با و  ببینیم  خطش  به  خط  آئینه  در  را 
خواندنشان خودمان را دمی ازین زندان خاکی برهانیم.
های  اندیشه  و  سخنان  از  مملو  که  مافیه  فیه 
پند  درخود  هست،  گرانقدر  عارف  این  ناب 
صیقل را  آدمی  عقل  که  دارد  بسیاری  های 
میتوان  حقیقتا  اما  میبخشد،  جال  و  میدهد 
دانست،  عارف  و  شاعر  یک  از  فراتر  را  موالنا 
آموزگاری و  بزرگ  اندیشمندی  او  درواقع 
درگرو  دل  که  هائیست  جان  برای  توانمند  بس 
عالم  چون  هایی  مقوله  که  شخصی  دارند.  او 
و معاد  و  شناسی  وخود  خداشناسی  و  معنا 
مقوله  از  خیلی  و  و  و  وعقل  دینداری  و  مرگ 
وسخنان  تازه  زبان  با  را  بشریت  مهم  های 
ساده برایمان  آنچنان  خودش  طراوت  با 
گردانیده است که حقیقتا به دل هر خواننده ای مینشیند.
گرانقدر  بس  ست  مکتبی  صاحب  درستی  به  او 
چگونه  و  زیستن  چگونه  و  زیستن  راه  که 
آموزد. می  ما  به  را  شدن  باقی  دیا  راهی 
کوتاه  چنین  با  که  است  معتقد  نگارنده  چه  اگر 
موالنا  حتی  نمیتوان  هیچگاه  هایی  سخن 
شخصیت بسط  به  برسد  چه  کرد  معرفی  را 
سخن  برای  مجال  اما  وی،  های  وآموزه  آثار  و 
تنها  نیت  و  بسیار،  حرف  و  است  کم  گفتن 
یاددارندگان به  جمع  در  نیز  ما  که  بود  این 
بگیریم. قرار  موالنا  واالی  شخصیت 
آرزوست       گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای 
آرزوست فراوانم  قند  که  لب  بگشای 

خاموشی  خمش

خاتمی  سیدمحمد  نام  که  نباشد  کسی  ایران  کنونی  جامعه  در  شاید 
از  میزنند  صدایش  شکالتی  عبای  با  مردی  باشد؛  نخورده  گوشش  به 
فراموشی  به  را  او  نمیتوانی  هم  بخواهی  اگر  حتی  که  آدمهایی  جنس 
ورق حال  ودر  ای  گرفته  دردست  را  کتابی  که  زمانی  بسپری، 

زدنش هستی، متعجب میشوی از اینکه چطور این کتاب در ایران مجوز چاپ گرفته 
است؟ به تاریخ انتشار کتاب که نگاه میکنی میبینی متولد فصلیست از فصل های 
1379 ؛ فیلم خوبی تو را محو تماشای خود کرده است، پایان/ تابستان 1380 ؛
از حکومت  و تشکل های مدنی،  احزاب  بهار  تا  ایران  ارزی  از صندوق ذخیره 
قانون تا انجمن صنفی روزنامه نگاران؛ به همه اینها که فکر میکنی میبینی ریشه 
مشترک همه اینها یک دوره ویک اسم هست؛ رئیس جمهور دولت اصالحات.

اقتدارگرایان و افراط گرایان داخلی و بسیاری از همفکران و دوستانشان، تنها وتنها انگار 
یک هدف مشترک را پی گرفته اند،تخریب و دشنام به سید محمد خاتمی ولی بیشتر 
که نگاهشان میکنی میبینی خیلی از مخالفان او دست پرورده خط ومشی و مسیری

بگوید  همه  به  تا  داد  سر  من  مخالف  باد  زنده  نهاد،  پایه  او  خود  که  هستند 
باید طاقت نقد وحرف مخالف را داشته باشیم و این را از خودش شروع کرد.

احتماال دیگر  او همه جا هست؛ در سرآغاز هر کتابی که  ندید،  را  او  نمیتوان 
نگاری  روزنامه  اجازه  ها  سال  که  نگارانی  روزنامه  دل  در  ندارد،  چاپ  اجازه 
میشناسند.. خوبی  به  اورا  ودشمن  دوست  هست،  همه  دل  در  اند،  نداشته 

مردی با همان عبای شکالتی اش، فرزند همین انقالب که حماسه خرداد 1376 را با 
موج عظمت خود درتاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. خردادی که رهبر معظم 
انقالب آن را حماسه ای بزرگ وفراموش نشدنی خواندند و برایش از ملت آگاه ایران 
تقدیر و تشکر کردند و همین تقدیر وتشکر بود که فهمیدیم راه را درست آمده ایم..

خاطرمان هست و از یادمان نرفته روزهایی را که با قدرت در مقابل تمام قدرت ها می 
ایستادی و میگفتی که از ایران سرفرازآمده ام..خاطرمان هست که برای سفرهایت 
به سازمان ملل با پول بیت المال تمام اقوامت را به گشت و گذار نمیبردی و موقع

تو  و  نبود؛  سالن  از  شدن  خارج  توان  را  کسی  هایت  سخنرانی 
جهان  های  قدرت  که  هستی  جمهوری  رئیس  اولین  هم  هنوز 
کردی.. مجبور  میهنت  و  خودت  عظمت  مقابل  در  تعظیم  به  را 

این  مردمان  خاطر  از  تورا  خواستند  ای  عده  که  شد  تلخ  جایی  از  داستان  و 
خودشان  تورا  جای  شده  که  ضربی  هر  به  خواستند  کنند،  حذف  میهن 
تو میدرخشد دفن کنند، غافل  نام  را که در دلمان  ما  بگیرند، خواستند همه 
ازینکه ما بذر بودیم که دوباره رشدخواهیم کرد. بدان که از زمانی که آمدی، 
میدانند  همه  هم  باز  بگذرد  که  هم  سال  هرچند  و  رفت  نخواهی  هیچگاه 
یاران  و  من  و  نیستید،  شدنی  حذف  هیچگاه  خردادیت  خاطرات  و  تو  که 
دبستانی ام هماره فریادمان ندای زنده باد مخالف من بوده و برای قانونی که 
جنگید.. خواهیم   ، گذاشتی  مایه  ازخودت  آن  به  عمل  برای  ها  سال 
تالش کردی  سبزش  تو  که  انقالبی  نهال  از  حراست  برای  مان  همه 

خواهیم کرد..

نشریه فرهنگی سیاسی خرداد از عالقمندان به
 همکاری در شماره های بعد دعوت می نماید .

شماره تلفن :09387673145

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : 
                                                                           یونس بیگی 

سردبیر :
                                                                          حبیب مرادیان 

طراحی لوگو :
                                                                          فاطمه محیسن

همکاران این شماره :
                                                                           پریسا محق ، علی آبادی ، ترانه نصران 

گرافیست و صفحه آرا :
                                                                            نفیسه صائبی 

 عکس جلد:         
                                                                            بزرگمهر حسین پور
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 این روزها شاید کمتر پرونده فساد اقتصادی یا سیاسی ای باشد که نامی از شخص محمود احمدی نژاد یا یکی از نزدیکان و یا
وابستگان به وی و دولت نهم ودهم پای آن پرونده فساد نباشد.

شخصی که با عدالت محوری و شعار پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به پاستور راه یافت و در همه 8 سال 
گذشته  از لیست مفسدان اقتصادی ای که در جیبش بود سخن می گفت. حال این روزها که در راس قدرت حضور ندارند 
ابهامات پیرامون عملکرد اقتصادی آنها روز به روز بیشتر می شود شاید چند سال پیش که احمد توکلی صراحتا اعالم کرد 
»اصلی ترین افراد دور احمدی نژاد، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی، یا هردو« به خوبی می دانست در روزهایی که مرد 
به ظاهر ساده پوش و همراهانش در سیاست حضور ندارند، برگه های فساد مالی آنها یکی بعد از دیگری رو خواهد شد.
خبر بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا، اعدام مه آفرید مفسد بزرگ در پرونده فساد اقتصادی، ماجرای ماشین های بازگردانده 
نشده به نهاد ریاست جمهوری و ماجرای حکم دادگاه الهه  برای سوآپ نفتی در دولت احمدی نژاد تنها گوشه ای از مسائلی 

ستکه نام احمدی نژاد یا یکی از نزدیکان او را یدک میکشند

بزرگترین فساد اقتصادی سیاستمداران دولت پاکدست 
را  همه  ها  مدت  تا  که  شد  منفجر  خبری  بمب  90؛  شهریور 
در  بزرگ  اختالسی  کشف  از  ها  رسانه  بود.  کرده  مبهوت  و  مات 
این  عامل  امیرخسروی  آفرید  مه  که  دادند  خبر  ایران  بانک های 
و  ) تومان  تریلیون  سه   ( تومان  میلیارد  هزار   3 مبلغ  توانسته  اختالس 
ببرد.  سرقت  به  ایران  بانکی  شبکه های  از  را  تومان  میلیارد   2800 یا 
آمد.  میان  به  صادرات،  بانک  جمله  از  بانک   7 پای  اختالس  این  در 
مستعار  نام  با  امیرخسروی  مه آفرید  سه هزارمیلیاردی  تخلف  اصلی  عامل 
آریا«  امیرمنصور  سرمایه گذاری  توسعه  »شرکت  مدیرعامل  آریا  امیرمنصور 
بود. 43ساله  مردی  ایرانیان  داماش  ورزشی  باشگاه  هیات مدیره  رییس  و 

مه آفرید 43 ساله با اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکت های دولتی 
و  می کند  مکرر  اعتبارهای  گشایش  و  بانکی  سیستم  وجوه  از  حاصل  پیش قسط  با 
برخی  نام  آفرید  مه  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه  در  می دهد.  افزایش  را  خود  سرمایه 
مشخص  آنها  تکلیف  تاکنون  که  شد  مطرح  نژاد  احمدی  نزدیکان  دولتی  مقامات 
اختالس  بزرگترین  اما  شد  بسته  او  اعدام  با  گرچه  افرید  مه  پرونده  است.  نشده 
رسید.  ثبت  به  نژاد  احمدی  دولت  در  و  او  توسط  ایران  تاریخ  در  اقتصادی  فساد  و 

آقای معاون اول یا رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی ؟
بیمه ایران اما مستقیما پای یکی از نزدیک ترین یاران و کلیدی ترین اعضای کابینه او را میان 
آورد، محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرار گرفته بود از سوی برخی 
نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران 
از جمله افرادی بود که مستقیما از رحیمی به عنوان یکی از حلقه های اصلی فساد خیابان فاطمی 
شود.  مطرح  وی  نام  نیز  دادگاه  در  که  شد  آن  خواستار  و  برد  نام 
بیان  مالی  فساد  به  رحیمی«  »محمدرضا  مستقیم  متهم کردن  با   1389 فروردین  نادران 
کرد او »رییس حلقه خیابان فاطمی است و درمورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری 
این حلقه  اعضای  تمام  »تقریبا  که  داد  به مسووالن هشدار  زمان  همان  نادران  می کرده.« 
به جز آقای رحیمی دستگیر شده اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.

محمدرضا  پای  کردند،  تالش  دیگر  ای  برهه  در  نیز  سابق  دولت  به  نزدیک  های  رسانه 
معرفی  موضوع  این  در  او  عامل  را  رحیمی  و  کنند  باز  بیمه  فساد  ماجرای  به  را  باهنر 
از خردادماه 91 در شعبه 76  ایران«  از شرکت »بیمه  به پرونده اختالس  کنند. رسیدگی 
این  متهمان  برخی  نهایی  آرای  اعالم  وجود  با  اما  شد  آغاز  تهران  استان  کیفری  دادگاه 
پرونده، حکم نهایی درخصوص نقش محمدرضا رحیمی دراین پرونده هیچگاه اعالم نشد..

داستان این سرقت بزرگ ادامه دارد......
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