
واهلل اسالم تمامش 
سیاست است

هفتمین  و  سی  دانشجویان  اسالمی  جامعه 
سالگرد انقالب شکوهمند ایران  را
 تبریک و تهنیت عرض می نماید.

سخن نخست
                            بهار آزادی گوارای وجود.... »زینب زنگی وند«

رحمت خداوند بر آنکس که بداند از کجا آمده،در کجا به سر می برد و به کجا رهسپار است )موالی متقیان،علی -علیه السالم- (
خداوند متعال انسان را آفرید و از روح خود در او دمید و به امر کرد تا به وی سجده کنند و فرشتگان نیز چنین کردند لکن این ابلیس بود که از این امر 
اجتنبا نمود و مغرور شد.او خود را بالتر از انسان دید و هم آن زمان بود جنگ علیه نوع بشر آغاز شد. جنگی که همواره دو جبهه داشته و دارد، جبهه 

اهل حق و جبهه باطل.درگیری و نزاع دو عالم بین همین دو جبه است.
جبهه حق،جبهه خدا محوران و متقین است و جبهه باطل اشخاصی به خود می بیند که شیطان رجیم را سردمدار خود می دانند و جهان را به آشفتگی و 
فساد کشانیده اند،ابلیس از همان زمان که از دستور خداوند سرپیچی کرد،قسم خورد که انسان را از صراط مستقیم منحرف کند و از همان زمان سپاهی 
از تمامی موجودات عالم فراهم شدند تا به ابلیس در این راه یاری رسانند. در موطن ما نیز چنین بوده،جنگ میان حق و باطل،جنگ میان فقر و غنا،جنگ 
استضعاف و استکبار،جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد بود. حال آنکه جبهه حق به رهبری کسی که در مقابل سرسپردگان شیطان ایستادگی کرد و خود 
را خادم ملت نامید ، به پیروزی رسید.جمهوریتی بدنبال انقالب اسالمی آمد که شکل حکومت بر مبنای فرمان الهی را بنیاد کرد و این پیروزی نقطه 

عطف تاریخ جهان شد.
این عصر،عصر خمینی است،عصر مرام خمینی که  جرأت،اعتماد بنفس ملت ها در برابر قدرت ها و بالندگی نهال قوت واقعی انسان ها و سربرآوردن 

ارزش های معنوی و الهی . این عصر گوارای وجود راه آزادی خواهان باد.

تحریف سخنان امام خمینی با چه هدفی است؟   »آبتین عزیزی«

چندی است که امام روح اهلل )ره( آماج تحریف قرار گرفته و نکته دراماتیک قضیه آنجائیست که این تحریف 
از جانب خارجی ها و ضد انقالب نیست نیست،بلکه از یاران داخلی نشات می گیرد:

- تعابیر رو ح اهلل کبیر در باره آمریکا را نمی توان از یاد برد،»شیطان بزرگ« قوی ترین تعبیری بود که  امام 
آنرا به کار برد.وقتی امام فرمود» آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« یقینًا منظوری جز همین جمله نداشتند و 

مقصود این جمله حذف مرگ بر آمریکا نبوده است.
-صدام در زمان حمله به ایران نوپای  اسالمی یقین داشت که فاتح است و متن سخنرانی خود را نیز آماده 
کرده بود.جنگ تمام شد و تعداد مجروح و شهید و آزاده سر به فلک می کشید ولی کشور با افتخار پا بر جا 
بود.بگذریم که اگر صدام هم اکنون بر سریر حکومت عراق تکیه زده بود دست کم مجبور بود پیام تبریکی 
برای همسایه قدرتمند خویش بفرستد،اما درباره همین »یزید کافر« امام فرمود » ما اگر از صدام بگذریم از 
آل سعود نمی گذریم.«حال آنکه امروز ماله کشان در داخل سرپوش بر روی اعمال ننگین حاکمان فاسد حجاز 

می گذارند و مفتخرند به برقراری ارتباط دوباره با فاسقان سعودی.
- امروزه که به دو انتخابات مهم مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری نزدیک می شویم،کلماتی از زبان 
برخی افراد مسبوق به سابقه انقالب می شنویم که یادگار امام را تائید صالحیت شده می خواهند و مدعی 
هستند که ما همه به بیت امام بدهکاریم! فارغ از اینکه این عزیز از دست رفته انقالب،بدهی ، میزان بدهی و 
بستانکار آن را چگونه در نظر گرفته است، امام خمینی )ره( فرمود »من با مردم ایران برادر هستم و خود را 
خادم و سرباز آنان می دانم.« حال آن امام همام خود را مستحق توجهات خارج از جایگاه فقاهت جامعه اسالمی 

نمی دید باید برای نوادگان وی امتیازات ویژه قائل شد؟!

و اما کالم آخر،نگذارید این کالم امام دچار تحریف و فراموشی شود،»پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت 
شما آسیبی نرسد.«

مشکل آنها انقالب اسالمی ایران است     »امیرعلی دانائی«

مشکل آنها انقالب اسالمی ایران است،آنها فقط و فقط با همین قضیه مشکل دارند.
مشکل آنها حضور ایران در سایر کشور ها نیست،ایران با حضور مستشاری خود در دو کشور و حضور معنوی 
در بین تمامی مظلومان جهان مانند رژیم غاصب قدس از قوانین تعدی نکرده است،آمریکا و متحدانش اجازه 
ندارد از حضور فیزیکی نیروهای ایرانی در میان مظلومین چیزی بگویند،حضور در ویتنام و پل هاربور و عراق 
و افغانستانو کره جنوبی و ژاپن و ... چه توجیهی دارد؟ آن هم در وقتیکه آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از خود 
را محدوده امنیت ملی اش می داند اما ایران نباید در مرز خود و کشورهای همسایه حضوری مقتدرانه داشته 

باشد،چون مشکل آنها انقالب اسالمی است.
مشکل آنها سالح هسته ای و اتمی و شیمیایی و میکروبی نیست که اگر مشکلشان این بود تجهیز عراق به این 
تسلیحات در جنگ تحمیلی اتفاق نمی افتاد، یا کارشان به امضای پیمان سالت و استارت نمی رسید.اگر مشکل 
سالح اتمی بود رژیم غاصب قدس کالهک اتمی نمی داشت و پاکستاِن نا امن کشوری اتمی نمی شد،مشکل آنها 

دانش بومی هسته ای انقالب اسالمی ایران بود.
مشکل آنها تروریسم نبوده و نیست،مشکل آنها اگر تروریسم و تروریست ها بودند داعش در صدر تحریم 
فروش نفت قرار می گرفت و تجهیزات نظامی آمریکایی مستقاًل در اختیار این گروهک تروریستی قرار نمی 
گرفت.مشکل آنها تروریسم اگر بود ، یک نفر موفق به رویت جسد به هالکت رسیده اسامه بن الدن می شد 
،همانگونه که اعدام مشکوک صدام در بوق و کرنا شد.مشکل آنها مظلومیت 17000 شهید ترور و شهدای 

مظلوم هسته ای در انقالب اسالمی ایران است.
مشکل آنها اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و حقوق زن و چه و چه نیست که اگر مشکلشان این بود نوجوان های 
سیاه پوست در فرگوسن کشته نمی شدند و زندگی رنگین پوست ها مورد تبعیض قرار نمی گرفت.اگر مشکلشان 
حقوق زن بود بزرگترین متحد منطقه ای آنها به زنانش نه حق رای که الاقل حق رانندگی می داد،مشکل آنها 
پیشرفت جمهوری اسالمی در مبارزه علیه قاچاقچیان و پیشرفت بانوان غیرتمند در انقالب اسالمی ایران است.
اگر هزار بار دیگر دولت های شرقی و غربی عالم با دید مستکبرانه و متکبرانه به مذاکره با ایران بنشینند باز 

بهانه تراشی می کنند تا وقتیکه ایران،انقالب اسالمی ایران است.

حماسه همیشه حماسه است    »رامین گراوند«

حماسه همواره حماسه است ولی در هر دوره حماسه راهی متفاوت می 
پیماید و در مسیر زندگی هرکسی به طریقی جلوه گر می شود.

آورد  یورش  اسالمی  ایران  مرزهای  به  جهانی  استکبار  ای  دوره  در 
اما حماسه همگانی  برباید  ما  از جوانان  را  اسالمی  انقالب مقدس  تا 
مردم شریف ایران عزیز دشمن شکست خورد و دیدیم آنکه شکست 
ایران هر روز آباد تر  بود و  خوردند و فرزند تکریتی و حزب بعث 

می شد.
بالندگی و  به  از دفاع مقدس  ، حماسه  از تحمل جنگ تحمیلی  پس 
ایران اسالمی در جامع  ایران منتقل شد.مردم  انقالب اسالمی  تعالی 
جهات از خود رشادت نشان دادند تا کشور با از دست دادن رهبر 
کبیر انقالب خود را نبازد و نباخت.رهبری جدید ایران نیز همانطورکه 
از این  که همگی می دانند »خامنه ای خمینی دیگر است.« و مردم 

گذار نیز عبور کردند.
پس از آن فتنه 78 بود که مردم حماسه سازی کرده و پشتیبانی خود 

را از اسالم و انقالب به رخ بدخواهان کشیدند.
این بدخواهان کار را به فتنه 88 هم کشاندند،فتنه ای که حماسه ای 
عظیم را زیر سئوال برد اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، آنان 
رسوایی خودشان  طبل  بر  بی حاصل خود  و  مورد  بی  های  فریاد  با 

کوفتند و مردم حماسه ای نوین را رقم زدند و 9 دی آغاز شد.
اوضاع کشور مطلوب بود،تنها مانده بود »تحریم های طالمانه«.

حضرت آیت اهلل امام خامنه ای برای سال 1392 نام حماسه سیاسی  
از  را برگزیدند.هرچند که حماسه سیاسی بخوبی  اقتصادی   ،حماسه 
جانب مردم اتفاق افتاد ولی حماسه اقتصادی مغفول ماند،اما همچنان 
ایران اسالمی نیازمند حماسه سازی سیاسی این مردم شریف است. 
بیست و دوم بهمن ماه بر روی دشمن اثر خواهد گذاشت ، اما پرشور 
بودن انتخابات هفتم اسفند،یقینًا می تواند دشمن را راجع به عزم مردم 

عظیم مردم ایران را روشن کند.
در تمامی 37 سال گذشته، در همه حماسه ها ، پیرو جوان و مرد و 
زن حماسه سازی کردند،رهبران عظیم الشان زمام امور را به دست 

گرفتند،این برکات بی تاثیر نیست.
به صندوق ها اهمیت بدهید،دشمن در کمین است.

رد این روز مظلومین یمنی و فلسطینی را فراموش نکنید  

1357 / ارتش اعالم بیطرفی کرد ، در میانه های روز این صدا از رادیو جلب توجه کرد »توجه،توجه...این صدای 
انقالب ملت ایران است.«

1358/ در نخستین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی امام خمینی)ره( فرمود » ما انقالبمان را به تمام جهان صادر 
می کنیم،چرا که انقالب ما اسالمی است.«

1360/ اولین دوره جشنواره فیلم فجر به سرانجام رسید.
1362/ پاالیشگاه مس عظیم سرچشمه راه اندازی شد.

1364/ رزمندگان لشگر اسالم طی عملیات »والفجر8« موفق به تصرف فاو شدند.همچنین در این روز موزه ملی 
مردم شناسی در مجموعه فرهنگی سعد آباد افتتاح شد.

1365/در عملیات »فتح4« رزمندگان اسالم موفق به انهدام تاسیسات نیروگاهی کرکوک در 70 کیلومتری خاک 
عراق شدند.

1368/اثر »مهاجر« از ابراهیم حاتمی کیا که نشان دهنده جبهه های نبرد حق علیه باطل است در هشتمین 
جشنواره فیلم فجر بعنوان بهترین فیلم انتخاب می شود.

1369/آغاز به کار فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران .

1372/با استعفای محمد هاشمی،علی الریجانی برای دوره ای 5 ساله تصدی سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی 
ایران را بعهده گرفت.

1373/صدور مجوز 27 دانشگاه غیر انتفاعی.
1374/ لوئیس فراخان،رهبر جنبش ملی سیاهان آمریکا برای حضور در راهپیمایی 22بهمن به تهران آمد.وی پس 

از بازگشت به آمریکا به دلیل این سفر ملزم به پاسخگوئی به مقامات قضائی آمریکا شد.
از متهمین پرونده قتل های  1377/استعفای دری نجف آبادی وزیر اطالعات دولت اصالحات پذیرفته شد،وی 

زنجیره ای بود.
1378/ اکثریت کرسی های مجلس ششم تحت تسلط اصلح طلبان درآمد.

1381/ رئیس دولت اصالحات اعالم کرد : ایران به دانش هسته ای دست یافته است.!
1383/غالمعلی حداد عادل رئیس مجلس وقت با توجه به فشار اروپا در دیدار با نماینده سنای فرانسه گفت : ما 
انتظار داریم فرانسه و اروپا سخن منطقی ما را درباره انرژی صلح آمیز هسته ای درک کنند و به آمریکا منتقل کنند.
1384/ راه اندازی مجدد سایت هسته ای نطنز با دستور دکتر محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور وقت انجام شد.

1388/به تخمین خبرگزاری های خارجی  در تهران دست کم پنج میلیون نفر در راهپیمایی ها شرکت کردند.به 
گفته این خبرگزاری ها سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالبی اسالمی شکوهی با عظمت داشت.

سالهای انقالب در چنین روزهایی...    »مهدی میرزائی«



   تورم آمریکایی در مرزهای ایران     »آبتین عزیزی «

کارشناس اقتصادی بر این باورند که در ایاالت متحده آمریکا تورم نرخی بالغ بر 400 درصد دارد،با این وضع 
سوئالی که به ذهن متبادر می شود این است که اگر این نرخ تورم حقیقی است،چطور آمریکا با این حجم از 
نرخ تورم شرایط اقتصادی معقول ،متعادل و با ثباتی دارد و ایران با نرخ تورمی بالغ بر 15 درصد با حجم 

عدیده مشکالت اقتصادی روبروست؟
امام خامنه ای در اسفندماه 1393 موردی را مطرح کردند که جالب توجه مردان اقتصادی بوده.ایشان فرمودند 
جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور شروع شده و ما نتوانسته ایم حس این جنگ را به مردم انتقال دهیم،اگر 

این حس را منتقل نکنیم و فقط منتظر مذاکرات باشیم ضرر خواهیم کرد.
این سخن وقتی نمود پیدا می کند که در روزهای پسابرجام وعد و وعید ها که منتظر رخدادش بودیم را عملی 
شده نمی بینیم.همچنین فرامین مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی تنها در قالب اسم طرح ها استفاده 

شده است.
اما آنچه تورم آمریکا نامیده می شود چگونه است؟طبق تعاریفی که در میانه قرن نوزدهم میالدی از تورم  
مطرح شده است اینگونه است: تورم عبارتست از پول چاپ شده و یا میزان نقدینگی در یک جامعه که قابلیت 
تبدیل به طال را ندارد.امروزه شتوانه انتشار اسکناس ها طالست و آمریکا بخاطر بدهی های تریلیون دالری 
مجبور به انتشار بیشتر از سقف پشتوانه است و این انتشار اسکناس در ایاالت متحده تورم زاست.رکود و تورم 

شرایط نامطلوبی را در جای جای جهان به وجود آورده است ولی در آمریکا شرایط مطلوب است.
اما،کشور هایی که دالر آمریکا را بعنوان پول مرجع در مبادالت بین المللی انتخاب می کنند،بخشی از این تورم 
را )به میزان نقدینگی دالر در کشورشان(به داخل کشور خود می برند و اینگونه آمریکا،تورم خود را نیز بخوبی 
صادر می کند.به عقیده کارشناسان بالغ بر 7 درصد از تورم داخلی ایران ناشی از گردش دالر در ایران است.

اما دو راه برای جلوگیری از ورود این تورم به کشور ها پیش بینی می شود:
ایجاد پیمان پولی دو جانبه بین کشور های طرف تبادل.  -1

اجرای درست و دقیق اقتصاد مقاومتی،در این صورت اقتصاد از جنبه وارداتی به بازاری کامال تولیدی   -2
نیز رشدی منفی پیدا می کند و همچنین نرخ اشتغال جوانان  و حتی صادراتی تبدیل می شود و نرخ تورم 

افزایش می یابد.

اصرار  میکنیم،  تأکید  میکنیم،  تکیه  ما  اینکه 
کنند در  اینکه مردم همه شرکت  بر  می ورزیم 
انتخابات و من بارها این را قباًل گفته ام که حّتی 
آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ 
انتخابات  در  بیایند  کشور  اعتبار  برای  کشور، 
قبول  را  بنده  کسی  است  ممکن  کنند.  شرکت 
مال  انتخابات  اّما  ندارد  عیبی  باشد،  نداشته 
مال  است،  اسالمی  ایران  مال  نیست،  رهبری 
نظام جمهوری اسالمی است. همه باید بیایند در 
که  میشود  موجب  این  کنند؛  شرکت  انتخابات 
نظام جمهوری اسالمی تقویت بشود، پایداری آن 
حصار  در  کشور  بشود،  تأمین  آن  ماندگاری  و 

امنّیت کامل باقی بماند.«

امام خامنه ای 94/10/19

ناخدای باخدای کشتی نوح انقالب     »فاطمه ربیعی«

22 بهمن روزی که در آن فریاد مردم ایران،گوش استبداد جهانی را کر کرده بود ،روز آغاز حکومت اسالمی بر ایران بود.چیزی که شاید در سال های نه چندان دور بعنوان 
دریای آزادیخواهان دیندار مطرح می شد. انقالبی که را خودش را در شعار مردمی که قبل از انقالب فریاد می کردند پیدا کرده بود: »استقالل ، آزادی، جمهوری اسالمی«.
این شعار که خط مشی انقالب را نمایان می کند.دارای جنبه های زیرکانه ای است که بیان می کند مردم ایران نه فقط بدنبال رفاه و آسایش جامعه خود هستند بلکه به 

آرمان ها و دستورات اسالمی سخت پای بندند یا به بیان دیگر ملت ایران خواستار زندگی بر پایه ی موازین اسالمی هستند.
خواسته ای که مردم به دنبال آن بودند، منافع قدرت های بزرگ جهانی را که در ایران متمرکز بود نابود می کرد و کاماًل واضح بود که انقالب اسالمی دست متعدی 

بر منافِع کدخدایان جهان را از ایران کوتاه می کرد.اینچنین شد که مستبدین جهان با تمامی توانایی ها و سالح هایشان در مقابل این خیزی مردمی ایستادند و ایستادند.
این انقالب با این هدف و آرمان بزرگ برای پیروزی هایش نیاز به رهبری فردی دارد که شجاعانه در برابر رفتار های قلدرمآبانه جهانیان بایستد و متواضعانه گوش به 
نیاز های مستضعفین داشته باشد،زیرکانه تصمیم بگیرد و مقتدرانه در مقابل انحراف های انقالب بایستد و گروه های سیاسی را مدیریت کند.امام خمینی همراه با پشتیبانی 
مردم، یاری خداوند توانست ایران را از حکومت ظلم و جور و فساد برهاند.امام خمینی آن بزرگ مرد تاریخ بود که پس از رهبری با درایت خود کشتی نوح انقالب را به 

دستان با کفایت ناخدای با خدای انقالب اسالمی ایران برساند.

دنیا از بوی تعفن آخوند های فاسد در عذاب است     » امیرحسین فراهانی «

هر از گاهی صحیفه امام را تورقی کنید و هرچند شاید زمان امام خمینی را درک کرده باشید لکن 
ممکن نیست همه کلمات را به خاطر سپرده باشید .حتی اگر ده بار از ابتدا تا به انتهای صحیفه را 
خوانده باشید باز از این خواندن ها غافل نشوید که حرف های امام خمینی )ره( مستقال به زمانه 

خودش مربوط نمیشده و کاربرد امروزی نیز دارد.
اگر در جلد دهم »صحیفه نور« تورق و تاملی بکنید، به صفحه 279 که می رسید جمله ای نیکو از 
امام )رحمه اهلل ( می بینید که فرموده است » در این دنیا از بوی تعفن بعض از آخوند های فاسد 

دنیا در عذاب است.ما طرفداری از عمامه نمی کنیم،ما طرفداری از اسالم می کنیم.(
حال آنکه در اینجا منظور نظر امام راحل نه تنها پارچه ای که آنرا دستار سر می کنند که آنان را 

که علم دین آموخته و از دین کسب احترام می کنند نیز هدف قرار داده است.
اما دسته اول که به اذعان خود مرجعیت دارند،امثال بیت شیرازی ها و الهیاری ها و ... هستند که 
قیچی تفرقه به دست بدنبال قطع برادری اهل تشیع و اهل تسنن هستند و آنچه کمترین ارزش را 

برای آنان دارد اسالم ناب محمدی است.
و اما دسته دومی هستند که خواسته یا ناخواسته به شرف و حیثیت و آبروی خود چوب حراج می 
زنند و چه بسیار قیمِت پایینی در برابر خواست حق طلب می کنند.امثال مرحوم منتظری ها کم 

نبوده و نیستند که با سادگی ذاتی دل در گرو لیبرال ها داشتند.
از این آخوند های ظاهرًا انقالبی می تواند مخاطب این جمله امام باشد تا دستبوس های حکومت 

علیهما علیه مرحوم شاه خائن!
به صرف لباس پیغمبر دل به سخنان باطل و تفرقه افکن آخوند ها ندهید،

»تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت«
والسالم

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 وقایعی می توان فتنه اطالق نمود؟در پاسخ به سوال فوق در ابتدا به تعریف 

فتنه پرداخته و در ادامه به بیان ویژگیهای آن می پردازیم.
آتش  »در  معناى  به  لغـت  در  و  اسـت  فَـتَـن  مـاده  از  عـربـى  مـصـدر  »فـتـنـه«،  کلمه  لغوی  ریشه 
انداختن« و »گـداخـتـن سـیـم و زر« جـهـت آزمـایـش و جـدا سـاخـتـن مـواد خـالص آن از نـاخـالصى 

هاست.علی)ع( در باره فتنه می فرمایند:
 

»فتنه ها هنگامی که روی می آورند شبیه حق می باشند و آنگاه که می روند و به پایان می رسند، حقیقت خود را 
می نمایانند و هوشیار می سازند. ناشناخته می آیند و شناخته شده می روند. همچون گردباد می گردند و شهری 
را ویران می کنند و شهری را وامی گذارند. آگاه باشید که نزد من بیمناکترین فتنه ها برای شما فتنه نفاق بنی 
امیه است زیرا که آن، فتنه ای کور و تاریک است. همگان را در برمی گیرد و مصیبتش خاص مؤمنان است و 

گرفتاریش به کسانی می رسد که از آن آگاهی دارند و بی خبران را آسیبی نمی رساند.« )خطبه ۹۳(
در این بیان شریف، فتنه دارای ویژگیهای زیر است:

الف- آغازی نا آشنا و پایانی روشن
علی)ع( در عبارت » ان الفتن اذا اقبلْت شبَّهت و اذا ادبرت نبَّهْت. ُینَکْرَن مقبالٍت و ُیْعَرْفَن مدبرات« تاکید 
می کنند که فتنه آنگاه که رو می کند مردم را دچار شبهه می کند. شبهه از آن جهت شبهه گفته می شود 
ْبَهُه ُشْبَهًه الَِنَّها ُتْشِبُه اْلَحقَّ (خطبه ۳۸اما وقتی پشت می کند ایجاد تنبه  َیِت الشُّ که شبیه حق است.) »َو اِنَّما ُسمِّ

می کند.فتنه به صورت ناشناس رو می کند اما آنگاه که می گذرد، روشن می گردد.
به عبارتی از آن جا که در دوران فتنه حق و باطل ممزوج می گردند و فضای شبهه غلبه دارد، تشخیص 

بسیار مشکل می شود. علی)ع( در این خصوص می فرمایند:
» انماَبدُء وقوِع الِفَتن اهواٌء تتبع و احکاٌم ُتبَتَدع، ُیخالف فیها کتاب اهلل و یتولی علیها رجاٌل رجااًل علی غیر 

دین اهلل.
همانا پیدایش فتنه ها هواهایی است که پیروی می شوند و بدعت هایی است که گذارده می شوند. در چنین 

شرایطی با کتاب خدا مخالفت می شود و مردانی مردان دیگر را پیروی می کنند.
به عبارت دیگر، همانا ریشه فتنه ها در آن است که عده ای از هواهای نفسانی خود پیروی می کنند و سپس 
درجهت توجیه آن بدان لباس شرعی می پوشانند و به اصطالح شهوت عملی خود را تئوریزه می کنند و 

موجه جلوه می دهند.
این منشاء های شیطانی می تواند به عنوان نمونه یکی از عوامل زیر باشد:

۱- دنیازدگی :علی )ع( در خطبه سوم نهج البالغه در همین خصوص می فرماید:

»بناگاه ، دیدم که انبوه مردم روى به من نهاده اند، انبوه چون یالهاى کفتاران . گرد مرا از هر طرف گرفتند، 
چنان که نزدیک بود استخوانهاى بازو و پهلویم را زیر پاى فرو کوبند و رداى من از دو سو بر درید. چون 
رمه گوسفندان مرا در بر گرفتند. اما، هنگامى که ، زمام کار را به دست گرفتم جماعتى از ایشان عهد خود 
شکستند و گروهى از دین بیرون شدند و قومى همدست ستمکاران گردیدند. گویى ، سخن خداى سبحان را 
نشنیده بودند که مى گوید: »سراى آخرت از آن کسانى است که در زمین نه برترى مى جویند و نه فساد 
مى کنند و سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است.آرى ، به خدا سوگند که شنیده بودند و دریافته بودند، ولى 

دنیا در نظرشان آراسته جلوه مى کرد و زر و زیورهاى آن فریبشان داده بود.«
از نمونه های بارز این افراد می توان از جناب زبیر نام برد.او که سیف االسالم لقب داشت و علی)ع( بر سر 
جنازه اش بسیار گریست به خاط غرق شدن در لذات دنیا و به خاطر حرص جاه و مقام و در اثر تلقینات و 

فشارهای پسرش از صف علی)ع( جدا شد و در مقابل ایشان قرار گرفت.
۲- شهرت طلبی :

علی)ع( در این مورد می فرمایند:
»بسا کسان که نکوحالی شان دام بالست. خطاپوشی شان موجب غرور است و ُحسن شهرت و سخن نیکو 
درباره آن ها سبب غلتیدن به دام فتنه است. در میان آزمون های الهی، هیچ آزمونی همانند مهلت دادن به 

چنین کسانی نیست.«
و در فراز دیگری اشاره می دارند:

»ُربَّ َمفُتوٍن ِبُحْسِن الَقوِل فیه.«
»بسا کسان که با ستوده شدن به مرداب فتنه در افتاده اند.«

۳- حسادت:
علی)ع( در جای دیگری حسادتها را عامل ایستادگی در برابر حق می داند:

»به خدا سوگند! قریش از ما انتقام نمی گیرد جز به آن علتی که خداوند ما را از میان آنان برگزید و گرامی 
داشت.«

ب- فتنه همه گیر است
علی)ع( در فراز دیگری می فرمایند:

»َیُحْمَن َحوَم الریاح، ُیِصْبَن بلدًا و ُیْخِطْئَن بلدًا«.  در این عبارت، حضرت تاکید می فرمایند که فتنه مانند 
گردباد است که بر هر شهری وزیدن می گیرد و هیچ شهری نیست که با آن درگیر نشود اما در برخی 

شهرها حادثه می آفرینند و خرابی به دنبال دارند و برخی شهرها به سالمت آن را پشت سر می گذارند.
ج- آگاهان در معرض تهدیدند

علی)ع( در عبارت » و اصاب البالء َمن ابصر فیها، و اخطأ البالُء من عِمی عنها«تاکید می کنند که در فتنه، 
کسانی که آگاهی به فتنه دارند و آن راشناخته اند نگرانی و سختی، دامنگیر او می گردد و کسانی که در 
غفلتند و متوجه فتنه نیستند، تهدیدی برای وی نیست.ایشان در خطبه ۱۵۱ نیز می فرمایند که »آن کس که 
به مقابله با فتنه ها برخیزد کمرش را می شکند و کسی که در فرونشاندن آن تالشکند او را درهم می کوبد«

د- آغاز کننده لزوما پایان دهنده نیست

در تعبیری از علی)ع( هرکسی که آتش فتنه را بیفروزد خود نیز در آن خواهد سوخت. »من َشبَّ نار الفتنه 

کان َوقودًا لها«.بر این اساس، اینگونه نیست که آغاز کننده فتنه خود مصون باشد بلکه در ادامه، کار از 

دست او خارج می شود وخود نیز، هیزم فتنه می گردد.

ه- فتنه، وحدت را به هم می ریزد

علی)ع( در خطبه ۱۵۱ که طی آن به بیان خبری از فتنه های آینده می دهند می فرمایند:

سپس فتنه ای سربرآورد که سخت لرزاننده و درهم کوبنده و نابودکننده است.قلب ها پس از استواری می 

لغزند و مردانی پس از درستی و سالمت گمراه می گردند و افکار و اندیشه ها به هنگام هجوم این فتنه ها 

پراکنده و عقائد پس از آشکارشدنشان به شک و تردید دچار می گردد.

و- فتنه نرم و خزنده است:

علی)ع( در تعبیری در خصوص فتنه با اشاره به خزنده بودن آن می فرمایند:

َتبَدُء فی مدارج خفیه

در این عبارت ذکر شده است که فتنه ها به صورت پنهانی ظاهر می شوند.به عبارتی کسی احتمال نمی 

دهد که فتنه ای هست.

براین اساس می توان چنین بیان داشت که هر واقعه ای که در آن، حق و باطل به روشنی قابل دریافت 

نباشند و با توجه به پیچیدگی بسیار، همه را در معرض آسیب قرار دهد و وحدت اجتماعی در معرض 

خطر قرار گیرد و خود شروع کننده نیز در آتش آن بیفتد و توان جمع کردن کار را نداشته باشد و کسانی 

که بخواهند در مقابل آن قرار گیرند در معرض انواع تهدیدها و تخریبها قرار می گیرند می توان به عنوان 

فتنه قلمداد کرد.

فتنه را بر چه مواردی می توان اطالق نمود؟     »دکتر فرزاد جهانبین«

هفته نامه جهت
ویژه نامه سی و هفتمین سالگرد انقالب اسالمی 

ایران 
1394/11/22
صاحب امتیاز

جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام 
خمینی)ره(

مدیر مسئول و سردبیر
آبتین عزیزی

با تشکر از پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری حضرت 
آیت اهلل امام خامنه ای - مدظله العالی - 

شماره های بعدی هفته نامه دانشجوئی جهت را از طرق زیر پیگیری کنید:

  WWW.Jadqaz.blog.ir :وبالگ جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی
Telegram/Jadqaz  )کانال تلگرام جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره

حوض خالی را باور کنیم  یا نمود عینی را؟     )م.عابدینی(

نقل است که یک  روز شیخ بهایی شاگردانش را در حیاط مدرسه کنار حوض پر از آب جمع کرد و با چندین استدالل 
منطقی و فلسفی برای ایشان  اثبات کرد که این حوض آب ندارد!

بعد از  اینکه شاگردانش حسابی تحت تاثیر این استدالل ها قرار گرفتند دستی به آب زد و با همین کار علیرغم  
استداللها وجود آب را به عینه اثبات کرد!

حاال حساب ما و این راهپیمایی ها هم همینطوراست.
وقتی فضای رسانه ای و تبلیغاتی مسموم دنیا رو میبینیم...

وقتی فضای رخوت زده و بیمار غربگراهای خودمونو هم میبینیم...
وقتی فشارهای حاصل از تحریم ها و بدتدبیری ها رو میبینیم...

و حتی وقتی فضای گفتمان عمومی قشر های مختلف رو میبینیم
به مثل شاگردان شیخ بهایی قانع میشویم که  این بار نباید انتظار حضور چشمگیر مردم را داشته باشیم!

اما به وقت حضور، خیابان ها  مثل همین حکایت انگار این مردم انقالبی  مشتی آب می پاشن به صورت ها  و جهان  را 
به خود میاورند.

تا همه ی فضای کاذب تبلیغاتی رو کنار روند تا این  شکوه و عظمت کم گرفته نشود.
آفرین به این مردم انقالبی و بصیر

مدافعین حرم     »الناز قدیری«  

اگر مدافعان حرم مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم حقیتا هم شهدای شما ، هم خانوادها ، پدران ، مادران و فرزندان حق بزرگی بر همه ملت ایران دارند .
 این شهدا امتیازاتی دارند : یکی این است که اینها از حریم اهل بیت در عراق و سوریه دفاع میکنند و در این راه به شهادت میرسند و امتیاز دوم این شهدا آن است که اگر 
مبارزه نمیکردند همین تکفیری ها و امثالهم از عراق و سوریه و افغانستان به داخل مرزها می آمدند نیاز به گفتن نیست که این گروهک های ظاهرًا اسالمی از کجا تغذیه 
میشوند ، به که سود میرسانند و اهدافشان چیست و اگر جلویشان گرفته نمیشد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان یا مشهد با انها رو به رو میشدیم و امنیت فرامرزی دیگر 
وجود نداشت این شهدا ، شهید راه جانفشانی اسالم و میهن اند کم نیست جانبازی کردن و چه خوب که فرهنگ غنی ایرانی اسالمی تفکر جانبازی را در دل خود جای داده است 
و با گذر زمان قوت گرفته و این خاری است در چشم دشمنان قسم خورده ی اسالم ناب محمدی و ایران عزیز نکته دیگر قابل تامل انکه این افراد در غربت رشادت کردند 
و این امتیاز بزرگی است که مطمئنا نزد خدای متعال مقرب است ایه »َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلواْ ِفی َسِبیِل اهللِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن« بارها و بارها از نظر گذرانده ایم 

. و بدانیم شهدا بیش از انکه دلسوز بخواهند رهرو میخواهند . 


