
قدم اول اینجا اتفاق افتاد. دانشگاه تهران: دانشکدکده 
فنی. نیدسون به ایران آمد تا شرایط پس از کودتا را بررسکی 
کند. دانشجویان، کودتاگر را برنتابیدند و معترض شکدنکد و 
فریاد زدند و شاه هم از سر ناتوانی، فرمان آتش را صادر کرد. 
احمد قندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی بکر 

آذر  3روی سنگ فرش های دانشدده فنی جان دادند و به 
در ایکران »جنبش دانشجویی«اهورایی معروف شدند تا واژه 
 معنا و مفهوم خاصی پیدا کند. 

اصالت وجودی، رمز ماندگاری و تداوم و احیانا دلیل موفقیکت 
یک پدیده را باید در تولد یا نقطه آغاز آن پدیده جست و جکو 
کرد. جنبش دانشجویی را هم طبیعتا نمی توان از این قاعکده 

مستثنی کرد. جنبش دانشجویی در تاریک ترین دوران تاریک  
معاصر ایران شدل گرفت. آن هم با انجام یک فریضه دینکی، 
یعنی اقامه نماز جماعت در دانشدده علوم پزشدی دانشکگکاه 
تهران. دانشجویان مسلمان به مدد فطرت وجکودی، جکهکان 
بینی اسالمی و صد البته مطالعه برای ایجاد تغییر در جامعه به 

ساله و ایجاد  0022پا خواستند و واقعیت را در فروپاشی تمدن 
تمدنی مبتنی بر اِلمان های دینیشان دانستند. واقعیکتکی ککه 

می توان دید. تکالش بکرای  30آذر  61نمود اولیه اش را در 
مبارزه با استدبار خارجی با هدف رسیدن به استقالل. تالشی 

بیشتر ناظر بر مبارزه با اسکتکبکداد  02و  02که در دهه های 
 داخلی بود تا آن که به تشدیل انقالب اسالمی رسید.   

انقالب پیروز شد و حدومت اسالمی شدل گرفت و باید مسیر 
رسیدن به تمدن اسالمی را پیش می رفت. حاال دیگر کارکرد 
جنبش دانشجویی تغییر کرده است. اگر جنبش دانشجویی تکا 
دیروز برای رسیدن به این حدومت اسالمی باید مبارزه مکی 
کرد و جلوی گلوله های مامورین پهلوی می ایستاد و بکرای 
خشداندن ریشه استدبار از کشور از دیوار سفارتخانکه فکالن 
کشور باال می رفت، امروز باید آرمان ها و شعار های انقکالب 

ظلم ستیزی، استدبار ستیزی، استبداد ستیزی، فقر ستیزی و –
را دست بگیرد و به دنیکا   -عدالتخواهی، استقالل طلبی و  ...

عکس نوشت

 مدیر مسئول و سر دبیر: سید محمد حسینی   6330آذر ماه / 603 شماره

کیلوگرم را در دست دارد.  0ورزشداری دیسدی به جرم «

 62او قادر است با انرژی که به پرتابه می دهد، با سرعت 

متر بر ثانیه آن را پرتاب کند. اگر از اصطداک هوا صکرف 

نظر شود؛ نسبت تانژانت زاویه ی پرتاب را به سکیکنکو  

زاویه ی بین امتداد آرنج ورزشدار و خط طولی زمیکن را 

طوری بیابید که اندازه ی برد پرتاب، بیشینه ی مقدار خود 

 را داشته باشد.

آیا کسی که می خواهد رکورد دار پکرتکاب دیسکک در 

المپیک شود، باید بتواند این سوال را حل کند؟ اگر اینطور 

است پس حتما احسان حدادی پاس  را مکی دانکد. بکه 

نظرتان اگر بخواهم تست پرتاب دیسک بدهم باید حتمکا  

 »جواب این گونه سواالت را بدانم که قبول شوم؟

این سوال مسخره به مقدمه ای بدل شد برای این مقالکه  

ولی در حال  »چقدر مسخره!«که شاید در پایان بگویید:  

در  »بیگاری «حاضر واقعیتی تل  را بیان می کند؛ یعنی 

پس از دانشکگکاه  »بیداری«دانشگاه که شاید بعد ها به 

منجر گردد. این بیداری، خود؛ یکک آسکیکر فکردی و 

اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ولی زخم عمیق تکر از 

در دانشگاه از جهات دیگری هکم  »بیگاری«این است و 

به فرد و جامعه ضربه خواهد زد که در این مقاله به آن ها 

 خواهم پرداخت.

دانشگاه، اولین محیط آکادمیدی است که فرد به آن پا می 

گذارد. این محیط تاثیر بسیار زیادی بر افدار فرد و در نگاه 

کالن تر جامعه خواهد داشت. دانشجو علم را فرا می گیرد 

که با آن به مشدالت جامعه کمک کرده و نقک  هکای 

جامعه را بهبود ببخشد. پس طبیعی است که باید علکمکی 

مفید برای خود و جامعه اش را فرا گیرد یا به عبارتکی در 

پایان تحصیل بتواند به سوال هایی پاس  دهد ککه ایکن 

سوال ها را جامعه مطرح می کند. جامعه یعنی جمع مکا، 

همین مایی که در این جامعه زندگی می کنیم. برای بهتر 

زندگی کردن به علم متناسر با این زندگی نیازمکنکدیکم. 

واقعیت تلخی که به آن اشاره شد؛ ایجاد شدافی عمکیکق 

میان دانشگاه و زندگی است. شاید راه پکر ککردن ایکن 
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ثبت نام اردوی  زیارتی مشهد  مقکد  
آذر ماه در سکایکت  60از   7ساقی کوثر 

انجمن اسالمی دانشجویکان دانشکگکاه 

و دفکاتکر   iasu.irسمنان به آدر  
انجمن اسالمی در دانشدده های فنی و 

 پایه و دفتر هیئت محبان روح ا... در پردیس شهدا انجام می پذیرد.
 ظرفیت اردو محدود و اولویت با  دانشجویان جدید الورود است.

 درس، شکاف  
زندگی

7اطالعیه ثبت نام ساقی کوثر 
حکم اعدام بابک زنجانی 

تایید شد.

برخی اعضای حزب اعتدال و 
به دولت رفتند اتوبوسی توسعه

های نامتعارف  اکثر حقوق
قانونی بود !!!

 روز دانشجو گرامی باد !!!   2مایه شرمساری صفحه 
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عرضه کند چرا که زنده ماندن جنبش دانشجویکی در گکرو 
 همین آرمان خواهی هاست.  

حاال اگر همین آرمان خواهی را کنار بگذاریم، در غل و زنجیر 
مصلحت اندیشی گرفتار خواهیم شد. امروز را نمی دانم ولکی 

مثال خوبی از ایکن مصکلکحکت  72سال های ابتدایی دهه 
اندیشی هاست. دورانی که به مدد بسته شدن فضای نقد در 
کشور، عده ای مخالفت با رئیس جمهور وقت را به مکثکابکه 
دشمنی با رسول ا...  می دانستند و جنبش دانشجویی را هکم 
دعوت به توجیه گرایی می کردند. در همان روز هایکی ککه 
بزرگان کشور لعن و نفرین می کردند کسانی را ککه نکمکی 
گذارند دانشجو سیاسی باشد، عده ای دیگر از چاله درآمده و 
به چاه افتادند. آن هم بکا عکدم درک صکحکیکو از واژه 

آن ها سیاست را نه به معنای داشتن تکحکلکیکل ».سیاست«
سیاسی از مسائل و دخیل کردن در تدبیر امور که داخل شدن 

دفتر در فضای قدرت طلبی احزاب سیاسی معنا کردند. 
تحدیم وحدت را بکه یکاد بکیکاوریکد. 
تحدیمی که روزی پایگاه دانشجکویکان 
برای اعزام به جبهه ها بود، به جکیکره 

خواری از احزاب سیاسی افتاد، آن هکم بکا 
حمایت از فالن لیست و بهمان جریان و بیثار شخک  

در انتخابات های مختلف به امید دستیابی به قدرت و روزی 
رسید که این بخش از جنبش دانشجویی به یدی از احکزاب 
هجده گانه جریان اصالحات تبدیل شد. انشقاق و چند پارگی 
تحدیم و تبدیل به پیاده نظام شدن ضد انقالب در دانشگاه را 
باید در همان سیاسی کاری و قدرت طلبی هایشان جست و 
جو کرد. سر در آوردن علی افشاری از صدای امریدکا، دیکده 
بوسی احمد باطبی و بوشِ پسر در کاخ سفید و اخکیکرا هکم 
ککه –سخنرانی شبنم مدد زاده در کنگره سازمان منافقکیکن 
هکمکه  -همه از دانشجویان فراری عضو دفتر تحدیم بودنکد

نشات گرفته از همان شعار توسعه سیاسی است که در آن روز 
ها سر داده می شد. اما غصه آنجا دردناک تر می شکود ککه 
دولتی به عنوان بخشی از بدنه قدرت در کشور پا به مکیکدان 
می گذارد و دستور ساختن تشدل های حامی خودش را صادر 
می کند و با چشم به هم زدنی دانشگاه ها پر مکی شکود از 

فرهنگ و «,  »پیشرو«,  »اعتدال«تشدل هایی که پسوند 
و کذا را یدک می کشند و مهم  »پیرو خط امام«,  »سیاست

 تمام قد از قدرت است.ترین شاخصه آنها دفاع 

وقتی کارککرد یکک 
جنبش 

دانشجویی در بکه دسکت 
آوردن و یا توجیه قدرت تعریف 

شود، بی تردید دیگر از آن آرمکان 
عکدالکت خکواهکی،   –های بلنکد 

خکبکری   –استدبار ستیزی، ضدیت با استبداد 
نیست. دیگر این دانشجویان، نه افرادی با فدکر 

و تحلیلِ مستقلِ دنبالِ تعالی، که خود سیاست بکاز هکایکی 
هستند که تبدیل به پیاده نظام احزاب می شونکد. روزی از 

رئیس جمهوری حمایت می کنند و فردایش شعار عبور از 
او را سر می دهند. آنجاست که دیگر برای چنین جنبکش 
دانشجویی ای تره هم خورد نمی کنند و باید فاتحه آن را 

 خواند. 

وظیفه من و شمای دانشجوی دانشگاه سمنان ککه تکا 
اینجای متن را تحمل کرده و دانشجویان تمامی دانشگاه 
ها مطالبه گری و داشتن تحلیل سیاسی اسکت. بکرای 
این مهم باید تالش کرد. مثلث خوابگاه سکلکف 
دانشدده را باید شداند. باید مطالعه کرد و هزینه 
داد تا هم چُنان که روزی هکمکیکن دانشکگکاه 

سال برای  8حدومت طاغوت را  از بین برد و 
دفاع از آن آرمان ها جنگید، حاال بکه هکمکان 
آرمان ها افتخار کند و آن ها را به گکوش 
دنیا رساند و بتواند با شاخ  قرار دادن 
آن ها کشور و مسئولینش را بکا نکقکد 
هایشان از خطا باز دارد. حاال آن مسکئکول 
خواه رئیس جمهور باشد. خواه نکمکایکنکده 
مجلس، خواه رئیس ستاد کل نیرو هکای 
مسلو. رهبر فرزانه انقالب با آگکاهکی از 

جریان دوم ککه «این موضوع می فرمایند: 
خواهى است در  ى آرمان آن مسئله
که در زبان متعارف به  -ها  دانشگاه

شکود جکنکبکش  او گفکتکه مکی
در کشور ما تاریک   -دانشجویى 

گویکم و  بسیار جالبى دارد . این را از این جهت می
رویش تدیه می کنم که این حرکت باید ادامه پیدا کند و 
این چیزى نیست که بتواند متوقف بشود ؛ چون کشور در 
شرایطى است و نظام جمهورى اسکالمکى، سکاخکت و 

ها و مختصاتى دارد که حتما جنبش دانشجویى در  ویژگى
کنارش بایستى حضور داشته باشد. این جنبش دانشجویى 

ى خکود،  در کشور ما در تاری  ثبت شده و شناخته شکده
همیشه ضد استدبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق 

 »و به شدت عدالتخواه بوده است.

شداف، بومی کردن علم است که اقداماتی برای آن انجام 

شده است. مثال نام ضرایر بسط دو جمله ای را گذاشکتکه 

یا بزرگترین اقدامی ککه در  !»مثلث خیام پاسدال«اند 

ترجمه ی کتاب فیزیک هالیدی در راستای بومی ککردن 

علم انجام شده است این است که به جای ممان اینرسکی 

از معادل آن؛ یعنی گشتاور لختی استفاده شده اسکت. در 

همین شرایط است که دانشجوی رشته ی دامپزشدیِ مکا، 

بعد از شش سال در  خواندن فارغ التحصیل می شود و 

وقتی سر کار می رود و می خواهد گاوی را معالجه ککنکد، 

نمی تواند. علت را که جویا می شویم؛ مکی گکویکد: در 

دانشگاه به ما کتاب آناتومی گاو روبرت بادرا  تکدریکس 

 شده است، که بر اسا  گاو های آمریدا تالیف شده.

علوم تجربی بر اسا  نیاز های جامعه ی گسترده ای پکی 

ریزی شده اند؛ یعنی جامعه ی انسانی. بومکی سکازی در 

جهت این علوم هرچند که الزم است ولی عدم آن ضکرر 

زیادی به ابعاد مختلف یک جامعه وارد نمی کند. مشکدکل 

آنجا سخت می شود که علوم انسانی ما تحت الشعاع غرب 

زدگی قرار بگیرند. یعنی علومی که مستقیما بر عقکایکد و 

فرهنگ و هنر یک جامعه اثر ژرفی دارند. علوم انسانی بکه 

معنای مطالعه و بررسی هنجار ها، ناهنجاری ها، رفتکارهکا 

می باشد و تطبیق این علوم بر اسا  نیاز فرهنگ جامعکه 

است. اما در دانشگاه ها شاهد هستیم که در نکظکریکات 

اساتید برخی از تفدرات شبه مدرنیته غربی علوم انسانی ما 

را مورد آالیش قرار داده است. تمامی مفاهیم موجکود در 

این علوم، باید در جهت جهان شناختی جامعه ی مورد نظر 

همان خواص هم در جامعه ای که مهد شکعکر و ادب و 

فرهنگ است به سراغ ادبیات کافدا و کامو و ... خکواهکنکد 

رفت. من در سدد رد یا تایید این افراد نیستم؛ منظورم ایکن 

است که 

هکککر 

جککامککعککه 

نیازمند هنری است که زایکیکده 

ی دل، فدر، زبان، قلم و نقش آن جامعه باشد و 

جامعه یعنی جمع ما؛ یعنی مایی که در این جکامکعکه 

زندگی می کنیم. اما متاسفانه شبه روشنفدران ما ککه 

گرفتار بن بست شبه مدرنیته اند این دیدگاه را سنتکی 

می نامند و نام امثال من را امٌل می گذارند. هکمکیکن 

جاست که کسی که استاد دانشدده ی ادبیات است می 

آید و در شر شعری که به منظور بزرگداشت حضکرت 

حافظ برگزار گردیده، هر بهتانی را که میکل دارد بکه 

حافظ نسبت می دهد در حالی که اگر جکلکویکش را 

نگیرند، او را ملحد هم معکرفکی خکواهکد ککرد. مکن 

دانشجویی که تا به حال یک کتاب هم در خصوص حافظ 

شناسی نخوانده ام شروع می کنم و او را تشویق می کنم و 

افدارش در ذهنم جا باز می کنند. آن زمان است ککه بکه 

 حافظ هم می گوییم؛ امٌل .

سو گیرند. روش ایجاد علم بومی، یافتن سوال بومی و به دنبکال 

پاس  آن سوال بودن است. اما در دانشگاه های ما این یکافکتکن 

سوال وجود ندارد و سواالتی که دیکگکر 

جوامع در نیم قرن قبل مطرح ککرده 

اند در اینجا مطرح می شود و جالر 

است پاسخی که به سوال داده مکی 

شود هم همان پاس  غربی هاسکت. در ککل 

پیس در دانشگاه هکای مکا -عمل کپی

خیلی رواج دارد؛ از همان دانشجویش گرفته 

که تمرین ها را دست به دست می چرخکانکد و 

همه کپی می کنند تا همان استادش که پکنکجکاه 

سال است از روی یک جکزوه ککه مکال فکالن 

پروفسور آمریدایی است تدریس می کند هکمکه 

پیست هستند. در نگاه ککالن --متخص  کپی 

-تر خود نظام آموزشی هم فقط بلد است ککپکی

پیس کند. پس طبیعی است که ببینیم نظکریکه 

ی منسوخ شده فروید کماکان در بعکضکی از 

 دانشگاه ها تدریس شود.

این معضل، در هنر ما هم رخنه کرده است و 

هنر نوین ایرانی تجلی گرفته از هکنکر غکرب 

است. نمی خواهم بگویم که هنر غکرب خکوب 

است یا بد ولی هنر غیر از این که برای خکود 

است، باید به شدل ظریفی به جامعکه نکیکز 

کمک کند. زمانی که منبع ایکن هکنکر از 

زندگی عوام و اقشار مختلف مردم فکاصکلکه 

گرفت، مخاطبان این هنر، خواص خواهکنکد بکود. 

بعد از مجلس نمایندگان، مجلس سنای آمریکدکا 
رای مکوافکق و  33درصد آرا یعنی با  622نیز با 

قکانکون »سکالکه 62بدون رای مخالف، طرح تکمکدیکد 

 را تصویر کرد. «های ایران تحریم

خکرداد  03سخنرانی ظریف در مجلس در تاری  

مکدتکش  0261در پایان سال   ISA: قانون 30

مغایر با برجام است. آن  ISAتمام می شود. تمدید قانون 

ها  هم در جلسه کنگره اعالم کردند که باید نحوه برخورد 

 با این قانون به شدلی باشد که برجام را نقض ندند.

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتکمکی: تکمکدیکد 

های  بینی ها نقض صریو برجام است/ پیش تحریم

 ایم؛ آمادگی خوبی برای واکنش داریم. الزم را از قبل کرده

مصکوبکه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه: 

اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمکریکدکا بکرای 

ها علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریدا  تمدید تحریم

الملل مبنی بر عدم مداخله در روابط داخلی و  در حقوق بین

 بین المللی سایر کشورها است.

سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنکگکی نکهکاد 

  ریاست جمهوری: باید همه از نظر دینی، عقیدتی،

شود از آمریدا جز ایکن  اخالقی و تجربی بپذیریم که نمی

 .انتظار داشته باشیم

جمهور در امور حقوق  زاده دستیار رئیس الهام امین

شهروندی: تمدید تحریم ایران توسط آمکریکدکا 

المللی است/ انتظار  خلف وعده و پشت پا زدن به تعهد بین

 رود اوباما وتو کند. می

الیا  حضرتی نماینده مردم تهران در مکجکلکس 

هکای  شورای اسالمی: دولت باید به تمدید تحریم

ساله آمریدا علیه ایران واکنش نشان دهد/ موضوع را  62

 کنیم. یدشنبه در مجلس بررسی می

محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئکیکس 

فراکسیون امید مجلس شورای اسالمکی: دولکت 

آمریدا راهی جز وتوی مصوبه سنا ندارد/ ایران واککنکش 

 دهد. ها نشان می ساله تحریم 62جدی به مصوبه تمدید 

والیتی، عضو هیئت نظارت بر برجکام: تکمکدیکد 

های ایران توسط آمریدا نکقکض صکریکو  تحریم

 برجام است.

 درس، شکاف  زندگیادامه متن 

 ادامه متن مردی چنین میانه ...



های مکارکسکیکسکتکی  و برخی جوانان ایرانی نیز به ایدئولوژی
گراییده و به برداشتی مارکسیستی از اسالم قائل شده بودند، در 

ی شصت و با افول و مرگ ایدئولوژی مارکسیسکتکی  اواخر دهه
دموکراسی  در جهان، ایدئولوژی لیبرالیستی شیوع یافت و لیبرال

)که مدعی غلبه بر ایدئولوژی مارکسیستی و شدست آن بکود  
ی جهانکی،  در صدر نشست. این چرخش ایدئولوژیک در گستره

رو جکریکان  فدران ایرانی را نیز که مطیکع و دنکبکالکه روشن
ایدئولوژیک غالر و مسلط در غرب بودند، به هو  هواداری از 
ایدئولوژی لیبرالیستی افدند و حتی برخی نیروهای تندرو چک  

داری، گوی سبقت را از  و مبارز که در ضدیت با نظام سرمایه
همگان ربوده بودند نیز دچار دگردیسی شده و لیبرال شدند. به 

تدریج شدل گکرفکت و  ی اسالم رحمانی به این ترتیر، انگاره
 .لحاظ فدری و اجتماعی، تا حدی تثبیت شد و تشخ  یافت

ی اسالم رحمانی، تصکریکو بکه  البته قائالن و عامالن انگاره
گویند،  کنند و از تلفیق اسالم با لیبرالیسم سخن نمی التقاط نمی

بلده مضامین ایدئولوژی لیبرالیستی از قبیل آزادی، حقوق بشر، 
عقالنیت، دموکراسی و... را مقوالت عام و مقتضکای جکهکان 

گیرنکد ککه اسکالم  گاه نتیجه می کنند و آن متجدد تصویر می
ها و حتمیت نکدارد  ای جز انطباق حداکثری با این ضرورت چاره

یا اینده اسالم در ذات خویش مؤید همین مقوالت و مفاهکیکم 
است و چنین قرائتی از اسالم، همان اسالم حقیقی و راستکیکن 

آید که در آن،  رو، فضایی مبهم و غبارآلود پدید می است. ازاین
شود و به نام اسالم، حقیقکت اسکالم  التقاط چندان آشدار نمی

ی التقاط اسالم با مارکسیسم نیکز  گردد. درباره مس  و زائل می
های چهل و پکنکجکاه  های دهه همین مسیر پیموده شد. التقاط
داننکد،  اند و آن را صواب نمی مدعی نبودند که از اسالم گسسته
کردند  معرفی می»اسالم انقالبی«بلده اسالم حقیقی را همان 

گفتند اسالم در انقالب و مبارزه و نبکردهکای مکادی و  و می
 .طبقاتی منحصر است

های التقاطی، چکه  معضل درونی اسالم
اسالم انقالبی و چه اسالم رحمانکی، 

گردد. یدی اینده  به چند مسئله بازمی
اسالم یک مدتر جکامکع اسکت و 

گردد که  صفت جامعیت آن سبر می
چینی از مداتر دیگر  ما محتاج خوشه

و تدمیل اسالم نباشیم. دوم اینکدکه 
معارف مداتر دیگر، باطل اسکت و 

ها را در کنار حکقکایکق  توان آن نمی
اسالم نشاند و مکدعکی بکازسکازی 
معرفت دینی شد، چون این بازسازی 
در واقع چیزی جز التقاط نیست. سوم 

ی اسالم اسکت و  اینده اسالم، همه
ی مکعکارف  یک مسلمان باید به همه

آن متعهد و معتقد بکاشکد و هکیک  
ای از اسالم را بنا بر مکالحکظکات  پاره

عصری یا شیفتگی نسبت به مداتر دیگر، حذف ندند و در پی 
 .بُعدی و گزینشی از اسالم نباشد های تک خوانش

 

در فضکای  »اسالم رحمکانکی«حدود دو دهه است که اصطالح 
ها و  تدریج، داللت ی ما مطرح شده و به فدری و فرهنگی جامعه

ی اسالم  طور خالصه، انگاره مضامین مشخصی نیز یافته است. به
گکیکرد و بکا آن  ی اسالم را دربکرنکمکی سو همه رحمانی از یک

تحکریکف «کند و از سوی دیگر، محصول  ی گزینشی می مواجهه
است و با حفظ برخی ظواهر، باطن و حقیکقکت  »محتوایی اسالم
کند. به بیان دیکگکر، اسکالم  سازد و مس  می آن را دگرگون می

رحمانی، تلفیقی از اسالم و لیبرالیسم است و به این واسطه، بایکد 
قکلکمکداد  »اسالم التقاطی«های متأخر  آن را از مصادیق و نمونه

کرد. التقاط به این معنی است که قائل به اصالت آیکیکن اسکالم 
های دیگر تفسیکر  نباشیم و آن را براسا  معیارها و قواعد مدتر

کنیم و به این ترتیر، باطل این مداتر را در کنار حکق اسکالم 
بنشانیم. التقاط نوعی اقتبا  است که با روح معارف و حکقکایکق 

ی  کند. قائالن به انکگکاره اسالم ناسازگار است و آن را مس  می
 »قرائت عصکری از اسکالم«اسالم رحمانی، به این عنوان که 

مطلوب است و باید نواندیشانه به اسالم نگریست و آن را بکا 
ی کنونی منطبق نمود، دست تصرف و تکطکاول  اقتضائات زمانه

کنند و برداشتی لیبرالیکسکتکی از اسکالم  طرف اسالم دراز می به
آفرینند که در حقیقت، بدعت است و نه اجتهاد روشکمکنکد و  می

 :منطقی

ها و نوشتجات و اظهارات، این تکعکبکیکر  ها که در حرف بعضی«
کند و خکوب  برند، انسان مشاهده می اسالم رحمانی را به کار می

ای اسکت  کند که این اسالم رحمانی، یک کلیکدواژه احسا  می
ی از لیبرالیسم ]...[. اگر اسالم رحمکانکی  گرفته برای معارف نشئت

ی به این است، این نه اسالم است، نکه رحکمکانکی اسکت  اشاره
 »مطلقا 

خوانند که بنا بر نکظکر  اسالم رحمانی را اسالم دموکراتیک نیز می

طلر و تکنکدرو و  ی مقابل اسالم خشونت قائالن آن، در نقطه
در ایکن »  رحمانی« گیرد، اما گنجانیدن صفت  افراطی قرار می

گونه از اسالم )که البته در واقکع  معنی آن نیست که این تعبیر، به
ی صفت یادشده از اقسکام دیکگکر  واسطه اسالم نیست  تنها به

دینیِ لیبرال معتقدند ککه در  فدران شبه شود. روشن متمایز می
کننده است،  طلر، زور، قهر، غلبه و غلظت، تعیین اسالم خشونت

وگو، تدثر، آزادی و تحمل مخکالکفکت  اما اسالم رحمانی از گفت
تکککحکککجکککر را نظری و  کند و انحصارگرایی و تنگ دفاع می
 .تابد برنمی

هایی از آنکهکه امکروز  اگرچه رگه
خوانیم، در طول  اسالم رحمانی می

ی پنجاه و شصت شمسی نیکز  دهه
ی ایکران و در مکیکان  در جامکعکه
دینی وجود داشکتکه  فدران شبه روشن

عنوان یک  است، اما اسالم رحمانی به
اجتماعی متمکایکز و -جریان معرفتی

ی شصت یا  شده، از اواخر دهه شناخته
ی هفتاد شدل  کم در اوایل دهه دست

گرفت و با شتاب رشد کرد. در ایکن 
ی اسالم رحمانی، صورت  مدت، انگاره

تدریج در  نظری و مبسوط یافت و به
که امام خمینکی »اسالم ناب«مقابل 
علیه بدان قائل بود سر برآورد  اهلل رحمه
هکای  آرایی کرد. اگر در دهکه و صف

چهل و پنجاه شمسی، بازار ایکدئکولکوژی 
ی شکیکوع تکر  واسطکه مارکسیستی در ایران پررونق بود و به

فدران  داری در جهان، روشن های ضدسرمایه گری و موج انقالبی

سعید «این کتاب، دفترچه یدی از شهدای جنگ تحمیلی 

است که اکبر شاهدی مسؤل یدی از گروه هکای »مرادی

تفح  شهدا در میدان رزم یافته است. شهید مکرادی در 

دفترچه اش نشانی نوشته و وصیت کرده دفترچکه را بکه 

یدی از این سه نشانی بفرستند. حال این دفترچه را علکی 

مؤذنی به صورت کتاب درآورده و در اختیار عالقکمکنکدان 

سال حضور شهیکد  1قرار داده است. این دفترچه خاطرات 

مرادی در جبهه است که به قلم خود او نگاشته شده است. 

شهید مرادی در ابتدای کتاب، جریان وداع با خانواده اش 

برای حضور در میدان جنگ، سپس آشنایی اش با ابراهیم 

رحمانی، محمد جوادی، عبا  شاکری، علی ماکت و 

رضا شعبانی و پسر پانزده ساله ای به نام رسول ککه 

همه این ها به جز ابراهیم رحمانی شربکت شکهکادت را 

نوشیده اند، اکنون این دفترچه در دست ابراهیم رحمکانکی 

علی بن ابی طالکر )ع   67است. شهید مرادی در لشدر 

بوده است. وی در این کتاب از هم رزمکانکش، دوسکتکی 

هایش، صمیمیت و خلوص رزمندگان، شوخی ها و خکنکده 

هایشان، مناجات ها و راز و نیازهای خالصانه در تاریکدکی 

های شر، خواب دیدن امامان و... می گوید. همهنین او 

از نبرد تن به تن با دشمن، مشاهده صکحکنکه شکهکادت 

رزمندگان و آموزش هایشان در آب و خاک نیز گفته است. 

نثر روان، ساده و بی ابهام اثر و استفاده گاه به گاه از تعابیر 

دقیق و وصفی زیبا و دقت در نقل جزئیات موجر شایستگکی 

اثر شده است. اما به طور قطع می توان گفت آنکهکه مکایکه 

برتری این کتاب گردیده است نادربودن حوادث و شکگکفکت 

نمودن وقایع است که برای صاحر خاطره به وقوع پیوسکتکه 

 است.

 نه آبی نه خاکی

 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان

  6330/ آذر 603سال پانزدهم/ شماره 

 سید محمد حسینیمدیر مسئول و سردبیر :  

همداران: فرهود فودازی، محمد امین عارف نیا، محسن 

 تاجیک نژاد، محمد غالمی

دور و برت رو یه نگاه کن. مشکلی نداری؟ همهمه 

چی رو به راس؟ بدخواه ممدخمواه نمداری؟ ایمن 

 نشریه چطوره ؟ خوشت اومد ؟

مَخلَص کالم ، اگه مشکلی بود از خوابگاه تا سلف، 

از سلف تا دانشکده، ما در خدمتیم... اگه نظری در 

 مورد نشریه هم داری، با گوش جان میشنویم...

 88589089390اینم شهاره باشگاه :           

Alef.semnan@gmail.com 

https://telegram.me/Iasu_ir 

09378108581 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 
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افزایش سرمای هوا در هفته های گذشته یدی 

 از اصلی ترین مشدالت دانشکجکویکان بکوده اسکت،

نمازگزاران و آن دسته از عزیزانی که زمان بین ککال  

 های ظهر و بعد از ظهر خود را در مسکجکد دانشکگکاه 

می گذرانند، از نامناسر بودن سیستم گرمایشکی ایکن 

مدان مقد  گله داشتند. پر واضو است که وجود یکک 

هیتر  در مسجد به این وسعت پکاسکخکگکو   0و یا حتی 

نمی باشد. به عالوه سالن های مطالعه خوابگاه نیکز بکا 

سرد شدن هوا مشدل گرمایشی داشتند، سال گکذشکتکه 

قرار شده بود اسپیلت های سرد و گرم برای تامین رفکاه 

دانشجویان به مجموعه سالن های مطالعکه خکوابکگکاه 

اضافه گردد که هنوز از آن ها خبری نیسکت. بکخکاری 

های قول داده شده برای سلف فنی هکم ظکاهکرا  بکه 

 فراموشی سپرده شد.

معاونت دانشجویی اعالم کرد، چون علی رغکم 

تذکرات مدرر، گزارش های واصله نشان می دهکد 

تعداد اندکی از دانشجویان هنگام دریافت غذا شئکونکات 

توزیکع  30/3/02اسالمی را رعایت نمی نمایند، از تاری  

شام در سلف خوابگاه فرزانگان کنسل شده و از آن بکه 

 بعد در سالن غذا خوری پردیس انجام خواهد شد.

در هفته گذشته شاهد بودیم که آب آشامیدنکی 

خوابگاه ها که با قول معاونت دانشجویی از ابتدای 

آبان ماه بهتر شده بود، برای چند روز دوباره به حکالکت 

قبل بازگشت. این در حالی است که در یک ماه اخکیکر 

 این اتفاق برای بار دوم می افتد.

 از دانشگاه
 چه خبر؟؟؟

راهی که می تواند مانع از تحریف 
شخصیت امام خمینی بشود، بازخوانی 
اصول امام است. اولین مطلبی که در مدتر امام 
وجود دارد، اثبات اسالم ناب محمدی و نکفکی 
اسالم آمریدایی است. امام، اسالم ناب را مقابل 
اسالم آمریدایی قرار داد. اسالم آمکریکدکایکی، 
اسالم آخوندهای درباری، اسالم داعشی، بکی 
تفاوت در مقابل جنایات صهکیکونکیکسکتکی و 
آمریداست. اسالم ناب از نظر امام، اسالم متدی 

 به کتاب و سنّت است.

 30/3/60رهبر انقالب اسالمی    


