
دعوای مفسد بی ریش و ریش دار !!!
ــاد کالن  ــای فس ــده ه ــدن پرون ــت  روش چندیس
درکشــور از فیــش هــای نجومــی گرفتــه تــا امــالک 
رانتــی باعــث دلزدگــی مــردم از جریانــات سیاســی 
حاکــم واحــزاب موجــود شــده اســت .امــا موضوعــی 
کــه بــا عــث  افــزوده شــدن بــر ایــن ناراحتــی مــی 
ــا  ــاد ه ــن فس ــود ای ــتر از خ ــردم را بیش ــد وم باش
دلــزده میکنــد ،نحــوه برخــورد احــزاب ورســانه هــا 
ــی  ــا م ــاد ه ــن فس ــا ای ــت ب ــا حاکمی ــی گاه وحت
باشــد .درروز هایــی کــه  جامعــه در تــب وتــاب رو 
شــدن ایــن فســاد هــا بــود و روزنامــه هــا و ســایت 
ــد  ــت میکردن ــورد ان صحب ــا وصــدا وســیما درم ه
شــاهد یــک موضــوع بســیار زشــت بودیــم وآن عدم 
صحبــت رســانه هایــی کــه جهــت گیــری خاصــی 
داشــتند بــا فســاد بــه اصطــالح جنــاح مطبوعشــان 
بود.یعنــی زمانــی کــه بحــث فیــش هــای نجومــی 
ــب  ــالح طل ــای اص ــانه ه ــر رس ــود اکث ــرح ب مط
ــه  ــا ب درمــورد ایــن فســاد صحبتــی نمــی کردندوی
ــت قبــل مــی گشــتند  دنبــال مقصــر هایــی از دول
وهمچنیــن  شــعار کــی بــود کــی بــود مــن نبــودم 

ــد. ــه بودن ــر سردســت  گرفت را ب
وزمانــی کــه بحــث  امتیــازات رانتــی بــرای امــالک 
ــرا  ــای اصولگ ــر رســانه ه ــود اکث ــی مطــرح ب نجوم
در ایــن بــاره حرفــی بــه میــان نمــی آوردنــد 
ــه جنــاح  ــن کار  ب ــا ای ــد ب چــون احســاس میکردن
مطبوعشــان لطمــات جــدی وارد مــی شــود.اما بــه 
ــده بســیار زشــت  ــن پدی ــا ای ــد ب ــرا بای راســتی چ

ــیم ؟  ــه باش ــور مواج ــی کش ــای سیاس درفض
ــون  ــدا تاکن ــالب از ابت ــی انق ــان  اصل ــی از آرم  یک
بــی عدالتــی داخلــی  بــا اشــرافیت و  مبــارزه 
وخارجــی در تمــام وجــوه مــی باشــد.اما مــی 
ــه از  ــر از 4 ده ــت کمت ــد از گذش ــه بع ــم ک بینی
انقــالب وضعیــت برخــورد بافســاد درکشــور  توســط 
سیاســیون ماننــد ســایر کشــور هــای دموکراتیــک، 
حزبــی مــی باشــد . بدیــن معنــی کــه  هــر حــزب 
تنهــا بــا فســاد هــای حــزب مخالــف خــود  مبــارزه 
میکندوســعی میکنــد  بــا تمــام ابــزار هایــی کــه در 
ــان  ــود را کتم ــاح خ ــای جن ــاد ه ــت دارد، فس دس

کنــد.

راه مقابلــه بــا ایــن وضعیــت بــه وجــود امــده 
ــالمی  ــالب اس ــود انق ــزار خ ــرم اف ــه ن ــتن ب برگش
ــتمر  ــور مس ــام حض ــه ن ــی ب ــتفاده از مفهوم واس
مــردم درعرصــه هــای اجتماعــی )جمهوریــت (مــی 
باشــد .البتــه بعــد هــا در شــماره ای جــدا بــه ایــن 

ــالمی  ــالب اس ــن انق ــک رک ــوان ی ــه عن ــوم ب مفه
میپردازیــم .ولــی درتحلیــل ایــن مســئله وراه حــل 
بــرای مشــکل  بــه وجــود امــده در برخــورد بافســاد 
حضــور مــردم یعنــی اینکــه مــردم ماننــد چشــمانی 
تیزبیــن درجامعــه عمــل کننــد ودرصــورت رخ دادن 

ــوان  ــد ت ــا آن در ح ــارزه ب ــه مب ــوع فســادی ب هرن
ــردم  ــور م ــد. حض ــی بپردازن ــه ی اجتماع ومطالب
در ایــن عرصــه هــا و مطالبــات مردمــی ان هــا در 
فضاهایــی  عمومــی ای ماننــد )جنبــش دانشــجویی 
ــه  ــاجد وغیره(ک ــا ،مس ــه ه ــاز جمع ــور در نم ،حض
ــار ان  ــه صــورت عمومــی در اختی خــود انقــالب  ب
هــا  قــرار داده اســت ،باعــث میشــود ایــن خواســت 
ــئولین  ــت مس ــه اولوی ــل ب ــردم تبدی ــی م اجتماع
بشــود .همچنیــن یــک موضــوع دیگــر حضــور 
ــی کــه مهــم تریــن وپیشــرو تریــن  نخبــگان انقالب
ــش  ــن جنب ــالب همی ــخ انق ــول تاری ــا در ط آن ه
دانشــجویی وحضــور دانشــجویان آرمانخــواه در 
ــی باشــد.اگر  ــه از مســئولین م ــدان مطالب کــف می
ــی را  ــات جناح ــجویی مالحظ ــگان دانش ــن نخب ای
ــه طــور  ــا فســاد ب ــارزه ب ــرای مب ــد وب ــار بگذارن کن
دقیــق و بــدون هیــچ حــد ومــرزی وارد گــود شــوند 
ــه  ــار ی ک ــن قط ــه ای ــود دارد ک ــد وج ــن امی ،ای
ــاد  ــا فس ــورد ب ــیون در برخ ــی سیاس ــط بعض توس
منحــرف شــده اســت ،بــه ریــل اصلــی بــاز گــردد.

ان شا اهلل.

ــدام  ــام کیســت؟ ک ــروز نظ ــی ام ــا صاحــب اصل ام
ــد؟ ــت می کن ــری را مدیری ــش  دیگ بخ

آیــا انقالبیــون، بــرای عبــور از پرتــگاه خطــر 
ورمالیــده  پاچــه  دالل هــای  محتــاج  خارجــی، 

ند؟ ه ا شــد
چهــره ای  نیازمنــد  بیت المــال،  غارتگــران  یــا 
ــس  ــش را پ ــاک خوی ــا روی ناپ صــادق هســتند، ت

آن پنهــان کننــد؟
ــک  ــاال هرچــه کــه باشــد، ی جــواب پرســش های ب

نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد:
ــه  ــه لحــاظ سیاســی تعلــق ب ایــن دو حتــی اگــر ب

دامنــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه همــه 
ســاختارها و نهــاد هــای اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــترده  ــالمی گس ــه اس ــی جامع ــادی و سیاس اقتص
اســت، چنانکــه الزمــه برخــورداری از حکومــت حق 
و عــدل مشــروط اســت بــه رعایــت کامــل امــر بــه 
ــوع قدرتــی را کــه  معــروف و نهــی از منکــر. هــر ن
ــر  ــرض خط ــد، در مع ــرض کنی ــه ف ــما در جامع ش
ــه  ــن جامع ــن شــما و ای انحــراف از حــق اســت. ای
ــه اهمیــت و نقــش  ــا توجــه ب ــد ب هســتید کــه بای
ــر  ــه ب ــانی ک ــدرت و کس ــان ق ــر صاحب ــیار موث بس
ــد  ــه زده ان منصــب هــای گوناگــون اجتماعــی تکی
ــل،  ــن اص ــتره ای ــید. گس ــود بکوش ــعادت خ در س
ــه لحــاظ عامــالن اجــرای آن، همــه آحــاد امــت  ب
ــح  ــص صری ــه ن ــا ب ــه بن ــتند، چراک ــالمی هس اس
ــد راه  ــد بدانی ــرد شــما بای ــرد ف ــاب و ســنت، ف کت
ــت  ــه حکوم ــعادت و راه رســیدن ب ــه س رســیدن ب
حــق و عــدل ایــن اســت کــه شــما از طریــق امــر 
ــی  ــن هدف ــه چنی ــر ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب

ــید. برس

سخن بزرگان

از منجالب سیاست تا سنگر عشق

جدال خونین دو چهره
ــار  ــالس، اخب ــی و اخت ــای فســاد مال ــان  تیتره می
شــهادت   رزمنــدگان در ســوریه چــه غریــب و 
ــگار در غوغــای مادی گرایــی  مهجــور می نماینــد. ان
و  ســکون  از  سرشــار  ابدیتــی  بــا  روزمره گــی، 

ــی. ــده باش ــه ش ــش مواج آرام
ایــن روزهــا چهــره نظــام در ســوریه و عــراق، 
ــدارد. یــک  ــران ن ــا چهــره اش در خــود ای قرابتــی ب
ــرف  ــک ط ــت، ی ــداکاری اس ــوص و ف ــوی خل س
فســاد لجــام گســیخته، و منیت هــای طاغوتــی.

یکــی مامــن امــن را رهــا کــرده، بــرای آرمان هــای 
انقــالب جانــش را کــف دســت گرفتــه، یکــی بــرای 
ــا  ــه ســفارت و وزارت از هیــچ دنائتــی اب رســیدن ب

نمی کنــد.
متصــاد  چنیــن  قطــب  دو  چطــور  کــه  ایــن 
می تواننــد در یــک نظــام گــرد هــم  بیاینــد، 
درکــش دشــوار اســت. احتمــاال ایــن پدیــده 
حاصــل موقعیتــی خــاص بایــد باشــد، و مــا شــاهد 

یــک لحظــه تاریخــی »گــذار« هســتیم.

وظیفه آحاد امت اسالمی :
 امر به معروف و نهی از منکر

ــت  ــه ماهی ــا ب ــند، بن ــته باش ــدی داش ــام واح نظ
ــد. ــر ندارن ــه یکدیگ ــی ب ــد و تعلق متفاوتن

ــد داشــت، و  ــب دوام نخواه ــن همزیســتی عجی  ای
ــد. ــای می مان ــی برج ــا یک نهایت

بنابرایــن پرســش مهمتــر بــرای دلبســتگان انقــالب 
ایــن اســت کــه: کــدام یــک؟ و مــن در ایــن میانــه 

کجــا ایســتاده،  و چــه می توانــم بکنــم؟
بایــد در منتهــای خونســردی،  موضوعــی کــه 
ــا  ــه ب ــت، و ن ــه آن پرداخ ــی ب ــی و واقعگرای زیرک
ــده. ــه دهن ــعارهای روحی ــه ش ــه ورط ــدن ب غلطی

قسمتی از نامه یکی از مدافعین حرم:

ما در این جا با کفار میجنگیم
و شما در ایران با دشمنان والیت

دشمنان ما آشکارند
و دشمنان والیت پنهان

و جهاد شما از ما دشوارتر...

  نـــاد
   نشریه انجمن اسالمی دانشجویان

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  شماره 8

  آبان ماه 1395
  * استفاده و تکثیر مطالب برای عموم

  آزاد است.
  * این نشریه زیر نظر هیئت تحریریه
  انجمن اسالمی دانشجویان می باشد.

  صاحب امتیاز:
  انجمن اسالمی دانشجویان

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مدیر مسئول:امین هنری

  سردبیر:علی دهقان

امام خامنه ای )مدظله العالی(:

از جمله چیزهایى که روند حرکت 

به سمت عدالت را در جامعه 

کند مى کند، منود ارشافیگرى 

در مسووالن باالى کشور است. 
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فضــای یــاس همــه جــا را گرفتــه بــود ، مــی 
گفتنــد شــاه قــدرت دارد و بــا دســت خالــی نمــی 
ــای  ــتاد؛ در آن دوران، فض ــاه ایس ــل ش ــود مقاب ش
ــس  ــچ ک ــرد و هی ــی ک ــداد م ــاواک بی ــی س امنیت
را نــای فریــاد کشــیدن نبــود و علمــا دلخــوش بــه 
آن بودنــد کــه بعــد از مــدت هــا حکومتــی شــیعه 
تشــکیل شــده و در آن حــال کــه علمــا در نشــئگی 
و سرمســتی حکومــت شــیعی بــه ســر مــی بردنــد 
ــادا حکومــت شــیعی شــاه  ــن کــه مب ــرس ای و از ت
ــتند  ــاد زدن نداش ــرات فری ــود ج ــزل ش ــار تزل دچ
ــه ای علمــا چــه نشســته  ــرآورد ک ــاد ب ــردی فری م
ــه  ــت، ب ــر اس ــالم در خط ــه اس ــد ک ــد، برخیزی ای
ــال  ــالم در ح ــروی اس ــیعی آب ــت ش ــم حکوم اس
نابــودی اســت، برخیزیــد و فریــاد زنیــد کــه امــروز 

ــت. ــرم اس ــن ج ــکوت بزرگتری س
ســیدی از قــم قیــام کــرد و طرحــی نــو در انداخــت، 
ــن  ــا دی ــاوت ب ــت متف ــی گف ــخن م ــی س از دین
مرســوم، دینــی کــه اساســش مبــارزه بــا ظلــم بــود 
و همــه کــس بــا ایــن معیــار ســنجیده مــی شــد. در 
منطــق او هــر کــس بــرای مبــارزه قیــام کنــد از هــر 
مســلمانی مســلمان تــر اســت.آن جایــی کــه فریــاد 

مــی زنــد کــه امــروز جنــگ آغــاز شــده اســت:
ــا،  ــر و غن ــگ فق ــل، جن ــق و باط ــگ ح ــروز جن ام
جنــگ اســتضعاف و اســتکبار، و جنــگ پابرهنه هــا 
و مرفهیــن بــی درد شــروع شــده اســت. و مــن 
ــر  ــه در سراس ــی ک ــه عزیزان ــازوی هم ــت و ب دس
ــد و  ــر دوش گرفته ان ــارزه را ب ــار مب ــه ب ــان کول جه
عــزم جهــاد در راه خــدا و اعتــالی عــزت مســلمین 
درودهــای  و  ســالم  و  می بوســم؛  نموده انــد  را 
ــای آزادی و  ــه غنچه ه ــه هم ــود را ب ــه خ خالصان

ــم. ــار می کن ــال نث کم
ــاد  ــنه فری ــری تش ــر روز دیگ ــتر از ه ــروز بیش و ام
ــوم  ــای مرس ــی ه ــه دوقطب ــتم ک ــردی هس آن م
ــزب اهلل را از  ــت ح ــزد و ام ــم بری ــه ه ــوچ را ب و پ
ــه  ــه ک ــد و همانگون ــرون کش ــت بی ــواب حماق خ
دیــروز بــر ســر حجتیــه ای هــا فریــاد کشــید کــه 
ــد  ــارزه اصیــل نیســت و بای ــا بهاییــت مب ــارزه ب مب

بــا ظلــم شــاه شــیعه مبــارزه کــرد تــا بهاییــت هــم 
نابــود شــود امــروز فریــاد خــود را بــر ســر مردمــی 
ــا کار  ــه ای ه ــرای حجتی ــالب ب ــم انق ــه اس ــه ب ک
میکننــد بزنــد کــه ای بــه خــواب رفتــگان از خــواب 
ــل  ــوده اصی ــا ب ــرده ت ــر نک ــزی تغیی برخیزید،چی
ــگان و در  ــران و پابرهن ــارزه فقی ــارزه، مب ــن مب تری
ــراف و  ــر اش ــم در براب ــتضعفان عال ــک کالم مس ی
مترفــان و در یــک کالم مســتکبران بــوده و هســت.

چیــزی تغییــر نکــرده و بایــد کمــر بند هــای مبارزه 
را محکــم بســت و مبــادا امــروز حجتیــه ای هــا بــه 
اســم کار هــای فرهنگــی پوچــی چــون راهپیمایــی 
هــای بــی خاصیــت علیــه بــی حجــاب هــا و امــر به 
معــروف هــای تهــی از معنــای خواهــرم حجابــت را 
درســت کــن فریبمــان دهنــد و مــا را از راه اصیــل 
انقــالب )یــا بــه تعبیــر آن مــرد بــزرگ اســالم نــاب( 
ــراف و  ــتم اش ــم و س ــا ظل ــارزه ب ــان مب ــه هم ک

منطق کدام خمینی؟

مســتکبران اســت منحــرف کننــد.
چیــزی تغییــر نکــرده دیــروز عــده ای فقــط 
ــچ کاری  ــود و هی عظمــت شــیعه برایشــان مهــم ب
ــد  ــی کردن ــیعی نم ــاه ش ــم ش ــدازی ظل ــرای بران ب
ــن برایشــان مهــم  ــی محتــوای دی و فقــط ظاهــر ب
ــه گــون  ــا اســتدالل معاوی ــود و امــروز عــده ای ب ب
ــرآن  ــرای خیــره کــردن چشــم جهانیــان ق خــود ب
ــا  ــا م ــد ت ــی کنن ــزه م ــر ســر نی هــای طالکــوب ب
ــا  ــه م ــد ک ــور خواندن ــا ک ــد ام ــرآن دور کنن را از ق
از روح خــدا آموختیــم کــه همانگونــه کــه بــرای از 
بیــن رفتــن بهاییــت بایــد ریشــه هــای ظلــم شــاه 
را خشــکاند امــروز هــم بــرای از بیــن رفتــن تمــام 
ــری  ــوی دخت ــار م ــش ت ــه کوچکترین ــد ک مفاس
مســتضعف اســت بایــد بــه ظلــم اشــرافیت شــاهان 

ــه ســر رفــت. عمامــه ب
ــا منطــق  ــوز منطــق م ــر نکــرده و هن چیــزی تغیی

ــا  خمینــی اســت کــه مــی گفــت جنــگ جنــگ ت
رفــع کل فتنــه از جهــان و مســیر هــم همــان 
مســیری اســت کــه خمینــی مشــخص کــرده کــه 
ــان  ــه هم ــه ک ــه فتن ــد ریش ــه بای ــع فتن ــرای رف ب
شــیطان بــزرگ اســت را نابــود کــرد و مســتضعفان 
ــاده  ــیطان آم ــن ش ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــان را ب جه
کــرد همــه بــرای آمــدن آن آخریــن منجــی مضطــر 

کــرد.
ــا  ــی م ــروز خمین ــت دی ــرده اس ــر نک ــزی تغیی چی
و  نمــا  مقــدس  و  وابســته  از خطرروحانیــون  را 
ــا ژســت  تحجرگــرا هــم کــم نبــوده و نیســتند و ب
ــن و  ــه دی ــه ریش ــه ب ــان تیش ــی چن ــدس مآب تق
ــد کــه گویــی وظیفــه ای غیــر  انقــالب و نظــام زدن
ــد  ــدر پیرمــان را تکفیــر کردن از ایــن نداشــتند و پ
ــورد  ــی نخ ــه از کس ــد ک ــه او دادن ــی ب ــون دل و خ
آگاه کــرد و امــروز همــان افعــی هــای خــوش خــط 
و خــال فرزنــدان روح اهلل را بــه خاطــر عدالــت 
طلبــی و مبــارزه بــا اشــراف عمامــه بــه ســری کــه 
ــت  ــه اســم ضدی ــام همشــان علفشــان اســت ب تم
ــه حالشــان  ــدا ب ــد و ب ــر مــی کنن ــت تکفی ــا والی ب
کــه مــا فرزنــدان خمینــی از پــدر پیرمــان آموختیم 
اگــر هــزاران بــار در راه مبــارزه بــا ظلــم و فســاد و 
ــارزه  ــاز دســت از مب اشــرافیت تکــه تکــه شــویم ب
ــان را  ــدر پیرم ــام پ ــا انتق ــم داشــت و ت ــر نخواهی ب
از آنهــا نگیریــم آرام نخواهیــم نشســت ،پــس تمــام 
ــی  ــان را در ســینه حبــس م ــی خودم ــه انقالب کین
ــدس  ــه مق ــن کین ــت مناســب ای ــه وق ــا ب ــم ت کنی
ــه  ــن ک ــارغ از ای ــراف )ف ــی اش ــودی تمام ــا ناب را ب
عمامــه داشــته باشــد یــا نــه یــا عمامــه اش را جلــو 
پیشــانی اش بگــذارد یــا عقــب( از ســینه بزداییــم.

و مــا بــرای آن مقاتلــه آخریــن کــه نــه بــا لیبــرال 
دموکراســی کــه بــا اســالم آمریکایــی اســت لحظــه 
شــماری مــی کنیــم پــس منتظــر باشــید کــه مــا 

هــم منتظریــم.  

بایــد هــر پدیــده ی  ضــد عدالــت  در واقعیــات  کشــور 
مــورد ســؤال  قــرار گیــرد.

مسابقه ی  رفاه  میان  مسؤوالن  
بی اعتنایــی  بــه  گســترش  شــکاف  طبقاتــی  در 

برنامه ریــزان  و عمــل   ذهــن  
هزینــه  کــردن  امــوال  عمومــی  در اقدامهــای  بــدون  
ــا  ــای  صرف ــی  در کاره ــق  اول ــه  طری ــت ، و ب اولوی

ــریفاتی  تش
ــه  عناصــری  کــه  زرنگــی  و پررویــی   میــدان  دادن  ب
ــه  روی   ــادی  را ب ــای  اقتص ــه ی  گلوگاهه ــان  هم آن

آنــان  می گشــاید
ــدن   ــوه  ش ــاک  انب ــیار خطرن ــده ی  بس ــه  پدی خالص
ثــروت  در دســت  کســانی  کــه  آمادگــی  دارنــد آنــرا 

ــدرت  سیاســی  کننــد هزینــه ی  کســب  ق
ــدرت  سیاســی  اضعــاف   ــر آن  ق ــه  ب ــا تکی ــه  ب و البت

ــد. ــرد می آورن ــد گ ــه  کرده ان ــه  را هزین آنچ

اســتفهام   نقطه هــای   آن   امثــال   و  اینهــا 
ــدل   ــه  ع ــد ب ــوان  معتق ــر ج ــه  ه ــت  ک برانگیزی س
اســالمی  ذهــن  و دل  خــود را بــه  آن  متوجــه  
می یابــد و از کســانی  کــه  مظنــون  بــه  چنیــن  
ــد و  ــخ  می طلب ــوند پاس ــناخته  می ش ــی  ش تخلفات
همچنیــن  در کنــار آن  از دولــت  و مجلس  و دســتگاه  
ــرای  ریشــه کن  کــردن   ــه  ب قضایــی  عملکــرد قاطعان

ایــن  فســادها را مطالبــه  می کنــد
ــجوی  ــو دانش ــار از ت ــب انتظ ــه ل ــور خالص ــه ط ب
ــت  ــود عدال ــع موج ــه وض ــرض ب ــواه معت آرمانخ
ــی  در  ــی عدالت ــا ب ــارزه ب ــه مب ــی  ومطالب خواه
همــه ســطوح دانشــگاهی ،شــهری ،کشــوری و 

ــد . ــی باش ــی م جهان
بــی شــک اگــر تــو بــه هــر بهانــه واهــی زمیــن را 
خالــی کنــی ،دســت در دســت اشــراف زالــو صفــت 

گذاشــته ای و در جــرم آن هــا شــریکی .
حال دیگر خود دانی !!!!

دانشجو
 دست در دست اشراف

باید ها و نباید ها
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