
 

  

  م یعظ امبریپ الدیخود به مناسبت م یدر سخنران یاسالمرهبر انقالب 
 :” عنوان کردندهفته وحدتبه ابتکار بزرگ امام “راجع یالشأن اسالم نکات

حاد نار ات  د هر مذهب در ک یحفظ عقا
 های کل ی یری گدر جهت

  ن  یاز مخاطب   یلیمسلمان و خ  یهااز دولت   یل یمتأّسفانه خعرض بکنم که    خواهمیمن م
را درک کرد؛ دشمن    نیا  تیّ اند، لکن دشمن اهمّ ابتکار را درک نکرده   نیا  تیّ اهمّ   ،یواقع
 ی های ر یگاست در جهت   یامام راحل که اّتحاد ِفَرق اسالم  یه ی توص  نیاکه    د یفهم
کساش ب  انخودش  یبرا  دشانیعقا-  یکلّ  هر  مناسک    دیعقادش  خو  یبرا   ید؛  و 

دارد و چقدر نفوذ دشمن   ت یّ اهمّ  ی اّمت اسالم  یچقدر برا - خودش را داشته باشد
 نیبر ضّد ا  یز یرشروع کرد به برنامه  د،یرا فهم نیچون دشمن ا کند؛یرا در آنها کم م

گوار انجام زر ب  ام وحدت ام  امیبا پ  یرا در مقابله   یای اتیّ عمل  یهاحرکت. دشمن برنامه 
ا اداد؛  ما    ؛ یبیضّدتقر  یهاشه ی اند  دی تول  ی برا  ی مراکز   جادیز جمله  آنچه[  مقابل  ]در 

َرق اسالم  بیتقر مییگویم  .یف 

 کایبر انتخابات آمر  عیو سر   حیمرور صر  _
 دوم | صفحه  محمود مرادی به قلم    

 !کایانتخابات آمر  تیّ اهم _
 دوم| صفحه   فاطمه هادیبه قلم    

 ه االغ ه وچباش  لیچه ف  ونه؛یح ،وونی ح _
 سوم | صفحه  یرضا گلستانیعلبه قلم    

 سال پیش از امسالچهل و یک _
 سوم | صفحه  حسین فاتحیمحمدبه قلم 

  حقوق بشر یتا ادعا یاز اسالم هراس _
 سوم | صفحه  ّمد قانونیمح به قلم 

 ؟ یجان پدر کجاست  _
 چهارم | صفحه فتوت  ییمحمد فدابه قلم 

 تقابل با وحدت  ایتوافق  ه یسندهه مح _
 پنجم | صفحه  تیمحّدثه نوببه قلم 

  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َأال ِإنَّ ِحْزَب اهَّللِ _
 پنجم | صفحه  اصغر رضوانیعلیبه قلم  

 ؛ لشکر مخلص خدا جی بس _
 پنجم حه | صف یاللهفتح یهاد محمدبه قلم 

 ن یو ما ارسلناک اال رحمة للعاَلم _
 ششم | صفحه  ادریس واحدیبه قلم 

 

 

که  دیرس انیهفته گذشته به پا یدر حال کایانتخابات آمر
برا  یار یبس کشور  داخل  به   شتیمع  یدر  چشم  مردم 
 اند: انتخابات دوخته  نیا جهینت

 کوچک زنگ زده  یمغزها

  کای خواهد ماند . آمر  کا یو آمر  کاستی ، آمر  کایآمر
از    کای جمهور آمر  ینخواهد بود . روسا  ریرپذییتغ

. فقط  رند  ندا  گریکدی با    یتفاوت  چ یهنظر جنس ،  
  شی دوز رذالت شان باهم متفاوت است و به فرما

هرکه آمد شر    یمدظله العال  یمقام معظم رهبر 
 رساند .  یقطعا شر م دیایرساند و هرکس ب

  می با تحر  کایدارد . آمر  ریکشور ما تاث  یرو  کایآمر
نقشه    ی و ... ، با اجرا  یحاتی، تسل  یی، غذا  ییدارو
  یجمهور   هیعل  شوم   یو کودتاها توطئه ها    ها و
، با ترور    ی ، با ترور دانشمندان هسته ا  یاسالم

سل قاسم  حاج  عرصه    یمانیسردار  تمام  بر   ... و 
تاث  یها ما  تا  ریکشور  منکر   . بر   کا یآمر  ریثدارد 
 یوجود دارد و تا زمان  ریتاث  نی . ا  میستین  رانیا

اهد هم وجود خو  ریتاث  نی وجود دارد ا  کایکه آمر
 داشت .  

که    نجاست یدارد اما مسئله ا  ر یتاث  ران یبر ا  کایآمر
.    یمنف  ریتاث  نیا تاث  چگاهیه  یعنیاست   ر ی ما 

  می و نخواه  م یدیند  رانیبر ا  کا یآمر  ی از سو  یمثبت
  کای دارد اما انتخابات آمر  ر یتاث  ران یبر ا  کا ی. آمردید

 نخواهد داشت .   ی ر یتاث رانیبر ا
 ...  زده مغزهای کوچک زنگادامه  _ 

 سوم | صفحه  انتظار هدیمدممحبه قلم    

نشجویان  لین روز کالسی دااو 1399بانماه آ 24روز شنبه ام
 و آغازی بر زندگی دانشجویی خواهد بود: جدید الورود 

 آمدی به مذاهبخوش! جو سالم دانش
در پسوند    حنفیی و  کلمات امامیه و شافعبین    ه فهمیدن تفاوته شما  غغدحتماالً االن بزرگترین د ا

تید مذهبی که  نسودیحتی نمن  وبیشترت  صفناحتماالً  و    ه نوت های دوستانشته یا ر  نو تهارشته 
 ! ییدهاایندارید امامیه است و االن نگران 

دیگر قرار   در آن  ی که دنیای  !دیدیدی شدو شما وارد دنیای ج!  ! زندگی قبل تمام شدمگک بگذار ر  ب
در مدرسه  دم  ! تا  بگردید  تونجوراب  گه لندنبال    راسانهر بشید و  صبح از خواب بیدا  7نیست ساعت  

ناخنهدرس و  کنید  را مرور  امروز  رای  نهاتون  که  باشید  کرده  کوتاه  را  ست  سه ممکنرظم مداو 
  با عالقه یا از سر اجبار  ، ا با سوابق تحصیلییکنکور  ، با  خوب یا بدای االن  دنیب انتخا!  کند  نشاچک

 ! ی جدید شدیدیادنارد یک و ا« ست و شممیدانشگاه مذاهب اسال»
ندن هم  طور درس نخوای کسب نمره باال نیست و همینبر  دلیلیندن  خوًا درسمدنیایی که الزا

یستاده و صی که جلوی تابلو ابه شخ  هدنیایی که دیگهای پایین نیست!  نمرهبلی و  نایش تنمع
نجا اوز  ا نیاوردید اکه اگر از خانه غذ  هداریاطش بوفه نحگوشه  !  ندگا یا خانم نمیکند آقتدریس می

دیگ دریبختاب  تی کیفت  ه !  برای  ودرون  لیوان  و  ن  نیست  نیاز  خوردن  کسی آب  دیگه  احتماالً 
   !باشه را سر صف چک نمیکنه که کم یا زیاد شده  روهاتوناب
ک  آد و  باشیم  باید توی کالس حاضر  ساعت چند  واینکه مثالً  بودن  دانشجو  باید کالس اب  را    ی 

،  نمره خوبی داشته باشیمرم  نیم یا چه درسی با چه استادی را باید برداریم که در پایان تتعطیل ک
با خوندن بتونید متوجه    ت کهمسائلی نیس! و...  یا نه  مکنکور ارشد باشیآیا از االن نگران  اینکه  

. یاد نگرفتند..ند و  ندند و رفتخوترم درس  8هرچند بودند کسانی که    !یدگیربشید و به مرور یاد می
قبول شدید سرتون  ، که اگر کسی ازتون پرسید چه دانشگاهی بگم هب ن از مذااتوپس بگذارید بر

 تخار بدید! افرو باال بگیرید و جوابش رو با 
رسه و  الی انقالب فرهنگی میعبه تصویب شورای    1371سال  ذاهب اسالمی  دانشگاه مه  امناساس

افرادی که    !رسیدهما  شمن و  کنه تا االن بدست  ی را تجربه میار سیهای باز اون سال فراز و فرود
گاه استاد دانش   مثالً ) أثیر گذار باشه نقشی که ممکنه ت  م!آینده این دانشگاه نقش داشته باشیر  قراره د

  ( مثالً خاطراتمون از دانشگاه را برای بقیه تعریف کنیم) اشه أثیر گذار نبو یا زیاد ت  (مذاهب اسالمی
! مسافرانی مسافر عوض کردهار  ب  27  ماکه پیش از    مای هستیتیکش  مسافرانا االن  م  در هر صورت 

! ی شدندتان دار کشو سکّ   یشان باقی ماند و برخی ماندندش براکه بعضی رفتند و خاطرات خو
هایی مثل اهگباید روزی در بلندترین درجات علمی کنار دانشرف حضرت آقا  ای که بنا به حتیکش

 ایگاه وظیفه من و شماست! رسوندن دانشگاه به اون جگیره و االزهر قرار ب
  ! ه کند و نه شیعی میکس شما را نه سنّ هیچکه اوالً این  !فرض خود داشته باشیدشپی  راچند مورد  
غییر  ال تببدنجا  داد! اینوقت در دانشگاه رخ نداده و رخ هم نخواهد   چنین چیزی هیچو اساساً 

به تحصیل بپردازیم و درجات رشد شخصی   ه دیگ ار همقرار است کن  مذهب و عقائد نیستیم و فقط
اید ب جاایندولتی در تعریف  و نه غیر  هلتیدونه فعالً  که دانشگاه ما ًا اینثانی  .طی بکنیمو گروهی را  

متمرکز مه توی تعریف نی  و  المیمذاهب استقریب    جهانی  کزمر ه به  تسمتمرکز وابدانشگاه نیمه   گفت
ه  بند و نه  رگیرجوع کرد که نه از دانشجو پول می  هایی مثل امام صادق دانشگاهباید به مثال  هم  
اگر  ًا  لثثا  . ..مینه بزودی رخ خواهد داددر این زخوبی    دهند! البته اتفاقاترک دولتی میها مداون

آزمون وکالت شرکت در  و برای    ه س حقوقی شما کمنید که درووبداز االن  ه  و حقوق   ه فق   رشته شما
توی  درس خوندن  ابعًا اینکه  ر  دانشگاه بسنده کنید!در    به منابع مطالعاتیفقط  نباید    و قضاوت 

مونه تا وقتی که با عینک خود تحقیر دن توی ایران میدانشگاه مذاهب اسالمی مثل زندگی کر
ای که تصمیم بگیریم  ترین مردمیم و از اون لحظه کشور و بدبختترین  ه کنیم بدبختپنداری نگا

ی که  تید و دانشجویانانشگاه بودند اس! توی این داهاییمرینبخت تحرکت کنیم خوش  جلو روبه 
فار  شدند  غوقتی  و  التحصیل  بود  عزاشون  از  روز  خداحافظی  که  اساتیدی  و  دانشجویان  بودند 

با    داریم  تونیم هرطور دوست نه میخودموپس دست  شون شد!  یگرین اتفاق زند تدانشگاه سخت
 . ا بگذرونیمرمون  ال از زندگیچهارسبزرگ بشیم و  انشگاه این د

 _سال_تحصیلی#آغاز     #هفته_بسیج      #اتنخابات_آمیرکا       #انفجار_افغانساتن      _وحدتهفته#

 1399ماه نآبا 24تاریخ انتشار: 
 می : بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالزمتیااحب اص
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 ریع بر انتخابات آمریکامرور صریح و س
 : است گذاشته سررا پشت غرب به صورت کلی چهار دوره زمانی :اولبیان 

ی( حاکم تستی )بخوانید جن پرسپرخدا  در این زمان یا چند  :)ع( میالد حضرت مسیح  قبل از یکم
 کیهان مداری )کاسموسانتریسم(  یا  ،است

رحمانی تا حد زیادی   های غیر)ع( نگاهبرکت حضرت مسیح به  ای میانه:هقرون وسطی یا سده م دوّ 
 کنند.شرک را چاشنی مسیحیت می ، های زمانچه پولس اگر  .رودکنار می

)مدرن نه به    گیرد بشر غربی تصمیم به مدرن شدن می،  14و    13های  درحدود سده  مدرنیزم:  مسو
یک  تعریف مدرنیزم را به    ( به تفکر ود؛ بلکه به مثاشصنعتی اطالق می  آن که به انقالب   معنای محدود 

امّ   اومانیسم یا اسم  ، مدرنوح غرب»رد:  گویآنجا که می  سپاریمصاحب نظر این حوزه می اره  نفس 
.  شودبه انسان منتقل می  سوزن پرگار که تا حدی روی مفهوم خدا بود  ، مدرنغرب  جهان بینی  در  « است

. نوزایی یا  ی آن اندخدا در انتظار تصاحب به واسطه ان و  دیگر انسان مالک همه چیز است و جه
همانطور  -نامیده اند    به مثابه تفکر و نه صرفا سرزمین(  غرب )   همان رنسانس را که گذار انسان غربی

  با نگرشی تازه ولی  به همان نشانه های قبل از مسیحیت  بازگشت    در واقع   - که خود نیز معترف اند
 .است

بیند. جنگی که آن را  انی اول میهانسان غربی نتیجه مدرنیزم را در جنگ ج:  پست مدرنیزم  چهارم 
ها  میلیونبا  طرفی چون ایران را  بی  طرفین دعوا، کشورهای   که عالوه بر  گیجن  نامند.جنگ بزرگ می

   .بی نصیب نگذاشتذکر کرده اند  میلیون  10کشته که آن را تا 
سوزن پرگار حتی از روی  . دیگر  آوردسر بر می ل  اوجهانی  های جنگ  مدرن از دل جبهه   پست جهان  

انسان غربی از این تبی  ت مطلق وجود ندارد.  قیمعنا متکثر است، حق  دیگرلغزد.  نام انسان هم می
البته به سوی اغمای پس از آن    )مدرنیزم( که داشت عبرت نگرفته و دچار تشنج )پست مدرنیزم( شد.

 . داردگام بر می نیز انس مدرنیزم()تر
 

 تاریخ آمریکا:  :)مصداق(دوم  بیان

ه  می شوند واین عمل را کشف قار  جماعتی وارد سرزمین ملتی دیگردر غرب  در انتهای قرن پانزدهم  
 آمریکا می نامند.  

سرخپوستان همانند  با توسل به زور تالش به برده سازی این جماعت می کنند و آنگاه در می یابند که  
سرخپوست مرده است<< قوت    ،تند. عبارت >>یک سرخپوست خوبرمه های اروپایی رام شدنی نیس

  ند. نزمیلیون سرخپوست آمریکایی را تخمین می   7 عامی تا  می گیرد. نتیجه آنکه تاریخ نویسان قتل  
مستعمره نشین و به  بردگی کشاندن آن  آمریکا بدون برده معنا ندارد، حال وقت شکار آفریقاییان   

این سرزمین    مسیحی سال ها قبل وارد  )میسیونر ها(  ن آب نمی زنند. مبلغی  این بار بی گدار به  .هاست
هی ااین کشیشان را همر  کینگ جیمزحتی انجیل    ورند.ده شدن را فراهم می آشده و زمینه فکری بر  ها

کنار گذاشته اما  تا حد زیادی  این امر درحالی است که استعمارگران، دین را در داخل مرزها    .می کند
 تجویز می کنند! مستعمرات خود ای آن را بر

لژهای ماسونی   و فرانسه و اسپانیامپراطوری ها و استعمارگران زمان مانند انگلیس  در میان نزاع ا
از طرف    1776تازه مستقر در آمریکا  با لژهای اروپایی تزاحم منافع پیدا کرده اعالمیه استقالل در سال  

انتشار  تاجر برده بودند( نامیده می شوند   عده ای خود )که   گذار آمریکا افرادی که بعدها پدران بنیان
 سال جنگ است. 12نیازمند الت متحده آمریکا  می یابد. البته به رسمیت شناختن ایا

آمریکا سیاست انزوا طلبی را در برابر سایر   مونروبنابر دکترین    1822پس از چند جنگ دیگر در سال  
نیست. از جنگ هایی    ای   امر مانع از جنگ های داخل خاک قارهاستعمارگران برمی گزیند. البته این  

یکا شد گرفته تا جنگ داخلی آمریکا  احب تگزاس توسط آمرچون  تهاجم به مکزیک که  منجر به تص
 بین ایالت های شمالی )فدراسیون( و جنوبی )کنفدراسیون( بر سر نحوه استثمار سیاهان. 

: سیاست مونرو کنار گذاشته  هستیمروع جنگ جهانی اول  یعنی سه سال پس از ش  1917اکنون در سال  
جنگی که هیچ ربطی به آن نداشت کسب غنیمت به    می شود. آمریکا در سال آخر جنگ به سبب طمع

ورود پیدا می کند. او می دانست که ملتش این جنگ بی ربط را نمی پذیرند، از چند سال قبل به  
 . را قانع کرد واسطه سینما و سایر ابزار رسانه ای مردم

اگر  »  ا عباراتی چوناین امر با تمسک به یادآوری وظیفه دینی ملت آمریکا در قبال جنگ اروپا )!( و ی
صورت پذیرفت. مردم هم غافل از آنکه امکانات    « در اروپا نجنگید مجبور به نبرد در خاک خود هستید

آن را پذیرفتند. اگرچه سربازان   ،ه اجازه به چنین امری نمی داد شادمان جنگی  تدارکاتی )لجستیکی(  
از میدان مبارزه به مذاق  ودن آمریکا  آمریکایی تکه تکه شدند اما ثروت ناشی از جنگ و خصوصًا دور ب

صاحبان قدرت خوش آمد. این طمع تا بدانجا پیش رفت که امروزه بر اثر حجم تهاجم های آمریکا،  
همان گونه  )   .کشور هدف دسته بندی کردی بر  مبتن  یاین جنگ ها را می توان بر اساس حروف الفبا 

 شده است(  که 
 **** 

غیر منطقی  توانستیم نحوه وضعیت  رأی د   می  یک،    هیسیستم  رأی سفیدان درجه  تاریخ حق  یا 
کوکلس کالن های کت و   از تاریخچه در آمریکا را بررسی کنیم و یا    سیاهان  و  سفیدان درجه دو، زنان

یکی از مصادیق آن    وبه ماهیت غرب    توجه یعنی  اال  با دو بیان بما  ا  ام  مطالبی را بیان کنیم؛شلواری  
متحده  یعنی سریع  واقع    ردآمریکا    ایاالت  خور حال   نگاهی  های  به   ،در  که   اتانتخاب  ریشه    آمریکا 
کند. آن   عنوان واقعیت آمریکایی یاد میاز آن به   تایمآن که مجله   . روحداشتیم ی امروز است آمریکا

 . پرداخته شوددان بو صریح  د سریعچیزی که سعی ش
 محمود مرادی |  دانشگاه  ادیان و مذاهبدانشجوی 

 
 
 
 

 ! کایآمرانتخابات   تی  اهم
 مختلف... ی هاها و روشگونه دست و پنجه نرم کرده به   سمیبرالیبا کفتار ل شهی از زمان دور هم رانیا

 دهد یها پرخطر ما را نجات مدر بزنگاه شهیهم  خیتار مرور
به    انه یپدر مخف   لیبرخالف م  یهم بوده ول  زادهیکه اتفاقا روحان  دیریدوران مشروطه بگ  زادهیتق  از
 یی گراعالقه خود غرب  یت و سو رها گشته به سم  شانی و بعد از فوت ا  پردازدیم  ن ینو   لمع  ی ر یادگی
 ...مینیبب میتوانیم التیتما ن یرا با هم تیدر لباس روحان  یامروز که اشخاص ن یتا هم رودیم

  زنند،در یحرف از حقوق بشر م  نکه یا  رغمیها علزدهو غرب  هایاست که وجه مشترک تمام غرب  جالب
در جان افراد و گاه در اقتصاد و گاه در    ی انداز دست  ی... حال گاه کنندیعمل م  انهیوحش  ار یسعمل ب

 باهم...  هانیفرهنگ و گاه همه ا
غرب  نیترمهم مشروطه،  انحراف  ل  ییگراعامل  تفکرات  نخست    یستیبرالیو  دهه  از  بعد  و  بود 

که بر سرکار آمد رنگ    یدولت  و هر  تر شدپررنگ  نیدر مسئول  ستیبرالیمرور رنگ لبه   یاسالمانقالب
 .به غرب و مذاکرات  دکه تمام مشکالت کشور را گره زدن  یحد شد، به   ترحانه یو وق  شتریب  اشانه یگراغرب

حل قابل  ت یریمد  یمشکالت باکم  نی ندارد، ا  یهی ا توجواقع  شتی کشور در اقتصاد و مع  ریاخ  مشکالت
 .کندیم دینظام را تهد ندهیکه آ دیآیحساب مر به چالش بزرگ امروز کشو یبرالیاست، اما تفکر ل

کردند و امروز   دایپ تیهم بودند، حاکم تیکه اقل ستیبرالیگرا و لغرب  انیجر زیمشروطه ن انیجر در
تبل  ان یهمان جر  زین زور  ا  ی ها اهویها وهو رسانه   تغا یبا  بر    نی خاص  تا مجددًا  عصر تالش دارند 

 کنند... دایپ تیحاکم تیاکثر
با    ی کشور   ک یرا به انتخابات    رانیچگونه روزگار مردم ا  انات یجر  ن یکه ا  د یدید  ریچند روز اخ  ن یار  د 

  جهیبا نت  ریدرگ  شانیروزمرگ یتر گره زدند و چگونه همه مردم را در فضاطرفآن  لومتریهزار ک۱۱فاصله  
ما با   یکل است یس درندارد و  یشخص بشود و چه آن شخص به ما ارتباط ن یکردند که، چه ا یاتفاق
 نه یبودن برجام و ک  بهرهیب  یخوب... مردم خود به کندی نم  جادیا  یر ییو کدخدا دوستان ذره تغ  کایآمر
 ی نیهشان به غرب برخالف مسئولدر شهادت سردارمان را با عمق جان حس کردند و نگا  هاییکایآمر
 ... دندار دشانیظاهر سفو کاخ به  یبه اشخاص غرب دیکه هنوز چشم ام ست

پ  رانیا قله  به  رو  منطقه  اول  درگ  شرفت یقدرت  موانع  ریفقط  ل  یبا  که    یستیبرالیچون  است 
  اناتشی که گذشت و جر  ی را در انتخابات  ن ی و شما ا  ستیسردمدارانش در حال انهدام و سقوط قطع

 ... دیحس کن دیتوانیوضوح مبه 
ا  فه یوظ  در  بص  طیشرا  ن یما  روشنگر   رتیفقط  دچه    ؛ستیو  در  مشراگر  مومنوران  و    نیوطه 

و ذلت را    زد یمردم نم  ی زده چنگ به زندگغرب فیتفکر کث  گذاشتندیم  دانیمروشنفکران متعهد پا به 
 ... کردینم لیبر آنان تحم

  ته یبا اسم مدرن ها زادهیهمچون تق ییپرورهاستیگراها در چنگال تروراسالم ینینشباز با عقب نکند
 ... مییگرفتار آ

 ی مه هادفاط|  انشگاهد عرب دانشجوی ادبیات 

 ته دانشجویینوش

 ته دانشجویینوش

 نشریه مطالعه نماییدرا در سایت  نوشتهارجاعات این 
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 چه االغباشه  لیچه ف ونه؛یح وون،یح
ها وجود  خواهیها و جمهور دموکرات  ن یب یفرق ا یآ اشده امّ  کا یها، انتخابات آمریلیروزها حرف خنیا

ات و ترامپ  دموکر دن  یبا نیب یتفاوت طقه من یکشورها ه یو بق رانیمردم ا یبرا مییبهتره بگو ایدارد؟ 
 کند؟ یخواه م یجمهور 

 . میندازیدو نامزد ب  نی دوحزب و ا ن یبه اقدامات گذشته ا ینگاه د یسؤال با نی پاسخ به ا یبرا
انتخاب شد. در زمان    کا یمتحده آمر  االت یجمهور ا  سیدونالدترامپ به عنوان رئ   2016ال  انتخابات س  در 
از عرف    ی)کار   از توافق نامه برجام خارج شد  یبه صورت رسم   کایآمر  ترامپ،  یجمهور   استیر دور 
 کرد.   لی تحم  ران یرا به ملت ا  ی فشارحداکثر   ی اقتصاد ی هامیبا اعمال تحر  از آن عد  ب( و  بود   یپلماسید
از برجام خارج    یررسمیمتعدد به صورت غ   یها دموکرات هم با نقض  یاز ترامپ، باراک اوباما  شیپ

 در زمان اوباما صورت گرفت.  رانیا ه ی عل اهمیتحر نی شتریاز کارشناسان، ب یلیته خگف شده بود و به 
  کایآمر  ارتش   یدر فرودگاه بغداد توسط بالگردها   یمانی ، حاج قاسم سل1398ماه    ید  زدهمیشب س  در 

ترامپ انجام شد که    کا،یآمر  جمهور سیرئ  م یبا دستور مستق  کایاقدام ارتش آمر  نی.ادیبه شهادت رس
 سابقه بود.   یدر نوع خود ب  نیا

  چ ی: »هسدینو  یم  ن یشب شهادت حاج قاسم چن  ه یانیترامپ در ب  بیرق  دنیجوبا   دیجالبه بدان  اما
 ند. او مستحق مرگ بود.«  ک ینم  ی عزادار  یمانیدر مرگ قاسم سل ی ا ییکایآمر

و دولت    ستادندیاگروه    ن یدر مقابل ا  ارانشیبا  بود که حاج قاسم    یستیترور  گروه  بزرگترین  ؛داعش
  یی کای( توسط آمر دنیبا  یدر زمان دولت اوباما)هم حزب  داعش   هدرحالی ک.  دندیآن را از منطقه برچ

  ل یکشور جهان بابت تشک   110ز سفر به  اوباما در کتاب خاطراتش ا  رخارجهیوز  نتونیشد.کل  لیها تشک 
 است.   وردهآسخن به میان داعش 

داعش را به وجود آوردند و دولت مردان    کاین  دموکرات  آمردامرکه دولت  م ینکته دقت کن  نی به ا  دیبا
 ( را به شهادت رساندند. یمانی)سردارسلمبارز با داعش یخواه، فرمانده یجمهور 
در عراق اسمش   جامثل حزب بعث هست، آن  کایدر آمر  نهیعتقادم ا»من ا: حاج قاسم سلیمانیشهید  

ا در  بود  بعث  حزب   کا ی)آمرجانیحزب  اسمش  عراق    ی جمهور (  در  چون  چرا؟  دموکراته.  و  خواه 
نم  سکچیه بعث  حزب  آمر  س ی رئ  نستتوایجز  در  ه  کای بشود؛  حزب  ینم  کس چیهم  جز  تواند 

 بشود.« جمهورسیخواه و دموکرات رئ یجمهور 
 رضا گلستانی علی |  گاهدانشجوی فقه و حقوق دانش

 
 

 مسال ا سال پیش از  هل و یکچ
هیچ  به در هیچ کجای دنیا  سال قبل،    کیچهل و    در  ر و کارت  گانیر  نیب  یاسیجنگ س  ی ه ح حبوب  در

تهران منطقه جماران  ،  ایو مرکز توجه کل دن  خورد یبه چشم نممتحده    االتیا  ی انتخابات  یفضا   وجه 
زده بودن که    ی دست به کار   ینیخم  یجوونا  ،یانتخابات  ی هانگیتیل از شروع مقب  ی در روزهابود،  

تی جرئت موضع گیری در  ح  یا  و  کار  نیانجام ات  ئجر  یتلّ م  رهنظامی از  یچ نیروی  یا ه  گروه  چیه
  یستیکشور ترور  یقاطع از فاتحان النه جاسوس  ی)ره( در سخنرانینیخما امام  امّ   ،را هم نداشتش  قبال
  االت یتر از ا دور  لومتریبلند در هزاران ک  یرا ارزشمند و هدفمند خواند و با صدا   نها آو کار    ت یحما  کایآمر

 بشود...  کایمرآجمهور   سیرئتواند ینم گریدکارتر   د:فرمودن همتحد
و   شوندینم  ا ی  شوندیآزاد م  ییکا یآمر  یها بودند که سناتور  نی مداران جهان منتظر ا  استیتمام س

 . بود یقسمت از کره خاک نی دو نامزد درباره ا  یاباتانتخ یها اصل صحبت
نگاه بار  اینردند که  کاری ک،  یاسیس  اناتیجربرخی    سال بعد از آن  یک  چهل وو    ۹۹ آبان    ۱۳در    اما

  ی انتظار چه مرد  در   صاد کشورشان ادامه اقت  نندیبب  مردم  که  ! کاستیآمربه انتخابات    مان تمام کشور
 ؟ است فرق کرده کایمرآما در رابطه با  ی هااستیس یتئور  ا یآ ؟!متحده است االتیدر راس ا

ما در    یها استینکردن س  ر یالب درباره تغکه با وجود صحبت قاطع رهبر انق  م یکار اشتباه کرد  یکجا
 ؟ کاستیانتخابات آمر مان حولکشوربازهم تمام اخبار  ی هر فرد  استیدر زمان ر  کایبرابر آمر

نکرده و نخواهد    ریتغ  کایآمر  یستیترور  م یل است در موضع رژسا  ۴۲  رانیا  یاسالم  یجمهور   استیس
جداست ، ما    استیبحثمان از س  میرژ  نیبا اانتخابات مضحک ما    نی در ا  یاجه یکرد و جدا از هر نت

     01:20...میدار  یپدر کشتگ م یرژ نیبا ا
 ی فاتح نیمحمدحس  | گاهدانشجوی فقه و حقوق دانش

 ته دانشجویینوش

 شجوییته داننوش

 حقوق بشر   یتا ادعا  یاز اسالم هراس
خود( خاموش کنند و    جاهالنه   و گفتار  رهیکه نور خدا را با دهانشان )به َنَفس ت  خواهندی م  کافران

و   یکمال برساند هر چند کافران ناراض  یظهور و حد اعال  یخدا نگذارد تا آنکه نور خود را در منتها 
 ( ۳۲/توبه مخالف باشند.)

  دنیو کش  ان یب  ی به آزاد   ی با دست دراز   یدر ادامه موج سوم اسالم هراس  یستیونی صه  یفرانسو   توطئه
  یدولت  ی از ساختمان ها   ی ک ی  یگذاشتن آن بر رو   شی به نما  نطوریممکرم اسالم و ه  ی نب  کاتور یکار

  ات یرنش یبرخ ی از سو  ، یاله ان یستورات ادبه اسالم برخالف د ن یگذشته و توه ی ها ماه یفرانسه ط
ابدو فرانسه    یاسالم در ابتدا از مجله شارل  امبرین دولت فرانسه صورت گرفت. اهانت به پو مسئوال

  دایفرانسه از آن ادامه پ  جمهورسیامانوئل مکرون، رئ  ت یگذشته و با حما  ی هاهفته   ی شروع شد و ط
تند مسلمانان و    ی ها اکرم )ص( با واکنش  امبر یپ  جمهور فرانسه به ساحت  سی حرمت رئکرد. هتک

دسته از هتک حرمت ها   ن یروبرو شد و همچنان ادامه دارد.ا یاسالم یجهان عرب و سران  کشورها 
 ،میکنیرا که نگاه م   خ ی تار  ی ما هر کجا  رایبه وحدت است ز  یاسالم  یزوم جامعه ل  و  از ین  ینشان دهنده

،  افتاده است  اختالف  مانانمسل  ان یم  یکه هر زمان که اندک  مینیموضوع را بب  نی به وضوح ا  میتوانیم
 یی اروپا  یغرب  ی در کشور ها  ییاز اسالم گرا  ی موج  نکیتعرض داده است. ا  ی دشمن به خود اجازه

که دست کافران و ظالمان    ی و زمان  رود یم  ی استکبار   یها دولت  ی انتظار مقابله   قطعاً و    شودیم  دهید
اکرم  امبریپ کاتوریکار یمانه شریب میبه ترس اقناع کننده باشد ، ناچار ی هاو پاسخ یعقل لیاز دال یخال
م  را آورده است که   ن« دویری»  سوره توبه خداوند کلمه   ۳۲  هیآآورند. در  یم  یرو  ی عنمضارع و به 

  ی شکمبه   ختن ی با ر  ی ؛ روز است  یوقفه و دائمیبدان معناست که توطئه دشمنان ب  ن یاستمرار بوده ا
 .زیآم ن یتوه یها کاتوریربا کا ی روز  وشان و همراهان امبریپسر بر  واناتیح
جوانان    ییم گرابرخورد با اسال  یکافران در ناتوان  یحد و اندازهیخشم ب یاعمال نشان دهنده  نگونه یا

عام و خاص    شی اسالم را به نما  یوایودن دست خود در مقابل سخنان شب   یاست که موجب شده ته
 بگذارند.

آ  ایسازمان س  ی آمار   نی اساس تخم  بر از جمع  ۱۰حدود    کا،یمرو وزارت خارجه  را    تیدرصد  فرانسه 
از مسلمانان در مجلس    ندهینما  ۱  یحت  یدموکراس یحال آنکه با وجود ادعا  رند،یگیمسلمانان در بر م

در    نیو ا  دندیاز چهار هزار نفر از مردم فرانسه به اسالم گرو  شیب  ۲۰۱۶سال    در !کشور وجود ندارد  نیا
 ریشدند و در مناطق فقیهروندان درجه دوم و سوم حساب م، شبود که مسلمانان فرانسه   یصورت
سد    یخال  پوچ و تو   ی ها بتوان با حرفکه    تر از آن شدهآگاه  ی جهان  ی ا جامعه ،  امّ ستندیزیم  ن ینش

 اسالم شد. ی پرمحتوا غیراه تبل
  ی کشورها  ندگان یشود و نما  لیموضوع تشک   ن یدر واکنش به ا  یاسالم  یاست کنفرانس اضطرار   الزم
بکنند.    یاسالم )ص( اقدامات اساس  امبریحرمت به ساحت پدر واکنش به هتک  ، یجلسات  یط  یالماس

  ب خطا  یامیاسالم کامالً هوشمندانه در پ  امبریحرمت به مقام پبه هتککنش  در وا   یمقام معظم رهبر 
به    مردم اروپا  ی آگاه  یبرا  یسرآغاز   تواندیموضوع را مطرح کردند که م  ن یبه جوانان فرانسه چند

را حذف کردند   پست   نی داشتند ا  ان یب  ی آزاد  ی که ادعا  ییها ، هرچند که آنجوانان فرانسه باشد  ژهیو
 خاموش کنند.  شان ی هانور خدا را با نفس توانندینم اما هرگز

 قانونی محمد |  جوی فلسفه دانشگاهدانش
 
 

 یمثبت  ریما تاث  گاهچیه  یعنی.  است  یمنف  ریتاث  نیکه ا جاستنی دارد اما مسئله ا  ریثأت  رانیبر ا  کایآمر
  رانیبر ا کایابات آمرما انتخدارد ا ریثأت رانیبر ا کای. آمردید  میو نخواه میدیند رانیبر ا کای آمر یاز سو

 . نخواهد کرد ی ر یی تغ کا یمرآ یکل یهااستیس گر یبا آمدن فرد د یعنی. نخواهد داشت ی ر یثأت
،  یاصل راد ی. اندارد  یقیتوف  چ یه  دیای، هرکس بدنیبا  ای رامپ  ، تاالغ   ای لی، فدموکرات ایخواه یجمهور 

و فرعون پرور است و هرکس    دیپل  کای آمر  یمتو ساختار حکو  ستمی. ذات ساست  یستمیو س  ی اشه یر
همچنان   رانیا پروندهو ظالمانه ادامه خواهد داشت  ی هامیو تحر رانیا ه یاقدامات خصمانه عل دیایب

 ... ن هرکه آمد شر رساند؟ چو ... چراباز است
ه  مسئل  ن یاست و اگر حواسمان به هم  ی خیمشکالت جامعه ما ضعف حافظه تار  ن یتریاز اصل  یک ی
 . شود دهیبار گز نیچندم  ی سوراخ برا کیشود کشور از  یشد باعث منبا

  ده کشور غربز استمداران ی. اگر به رفتار ساست یخیتار  یا ما مسئله در کشور کا یاعتماد به آمر ی مسئله 
از آمراشتباه آن  میکه ملت بخاطر تصم  یی هایلیو س  م یندازیب  ینگاه به    کا یها    اد یخورده است را 

 . آموزدیبه ما م خ ی، تار  میاوریب

 ته دانشجویینوش

 ه بحث روز ادام
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،  فیضع  ی کایآمر  ن ی ، احال  .به طور مطلق اشتباه است  کا یکند که اعتماد به آمریبه ما ثابت م  خ یتار
است   یمهد دموکراسفته برخی  به گکه    ییکای، آمراست  ی جدّ   ی هابحران  ریکه خودش درگ  ییکایآمر

به    ی نژادضیکه مردمش از تبع  یی کای، آمرمیکنیرا در آن مشاهده م  رفتارها   ن یتری دموکراساما ضد
آنان شده اس  نی ا  یها ابانیروز خستوه آمده و هر اعتراضات گسترده  که    ییکا ی، آمرتکشور شاهد 

،  اندها و تجاوزها به ستوه آمده دمش از تعرضکند اما مریاش گوش فلک را کر میفرهنگ  یآزاد   ی ادعا
او س  ییکایآمر به  اعتماد  از  بارها  آمرمیخورد   یلیکه  بارها خصمانه   ییکای،  را    نی ترکه    ه یعلاقدامات 

داشته باشد که همه و   ی مثبت اقتصاد   ریتاث  اتواند بر کشور می، چطور مم دادهانجا  یاسالم  ی جمهور 
 ؟!چشم دوخته اند کا یداخل به انتخابات آمر  کوچک زنگ زده در ی مغزها مخصوصاً 

 مهدی انتظارمحّمد |   گاهدانشجوی فقه و حقوق دانش
 
 
 

 حقوق بشر اسالمی در تقابل با حقوق بشر معاصر 
است.  گوناگونی مطرح گشته  دیدگاههای  اسالمی،  و حقوق بشر  درباره نسبت حقوق بشر معاصر 

صرفا مربوط به امور اخروی  ی حقوقی سکوالر، حقوق بشر را فرا دینی انگاشته و شریعت را  هانظام
دینی    دانند لکن نظام حقوقی اسالم با اعتقاد به جامعیت دین، حقوق بشر را در چهارچوب درونمی

 داند.های بشری و به نوعی توأمان، دنیوی و اخروی میو در قلمرویی فراتر از محدودیت
خصوص من وجه است؛ ت، رابطه حقوق بشر اسالمى و حقوق بشر معاصر، رابطه عموم و  در حقیق

بدین شکل که در برخی حقوق، اتفاق دارند و در رابطه با تعاریف برخی از حقوق یا تفسیر و تحدید  
آنها نیز اختالف دارند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که پذیرش حقوق بشر اسالمی، لزوما  

 د.باشنای پذیرش مطلق حقوق بشر معاصر و یا انکار کامل آن نمیبه مع
حقوق بشر معاصر یا همان اعالمیه جهانی حقوق بشر، تنها یکی از مجموع حقوق بشری است که  
برای تدوین حقوق بشر جهانی، تنظیم شده است و پذیرش حقوق بشر اسالمی، به معنای غیر بشری  

ای حقوق بشر نیست؛ بلکه حقوق بشر اسالمی نوع کامل و حد  هشمول نبودن دیگر تدوینو انسان
 باشد.ها با دیدگاه انسان بما هو انسان میی حقوق بشر برای تمام انسان اعال

 در تعریف حقوق بشر اسالمی باید گفت: 
امتیازهایی است که از سوی خداوند متعال در قالب احکام  ای از حقوق و  حقوق بشر اسالمی مجموعه 

تمایزات اعتباری و تکوینی،  ها فارغ از  وضعی یا تکلیفی، وضع شده است؛ این حقوق برای همه انسان
 کند.وار و تجویزی سالم و کامل برای تعامل با بشر عرضه میارائه شده و الگویی منسجم، نظام

برای نوع بشر، ضـروری است؛ زیرا حقوقی است که اهلل متعال، یعنی    بنابراین، حقوق بشر اسـالمی،
انسان قرار داده. فلذا کشف، تنظیم و   خالق کل مخلوقات و منبع هر خیر و سعادت و مهربانی، بـرای 

اندیشمندان مسلمان قرار دارد و بر عهده امت   عالمان و  تدوین حقوق بشـر اسالمی بر ذمه فقها، 
را به جامعه جهانی ارائه کرده و برای اقناع جهانی آن کوشش نمایند و بدینگونـه  مسلمان است که آن  

اصر، به سمت تأثیرگذاری بر آن حرکت کنند. کـاری کـه  به جای انفعال و تأثیرپذیری از حقوق بشر مع
 اندیشمندان مسلمان، آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد. هاست توسط مـدت
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 ؟ی جان پدر کجاست
 شد ...   یفرامل ادیفر کیبه   لیکه تبد ینیطن

داعش،    ی ستیعوامل ترور  ع یفج  ت یدانشگاه کابل و جنا  ی س از تراژد که پ  شود یآغاز م  ییاز جا   داستان
  ی شهدا  لیدانشگاه، موظف شد تا وسا سیرئ یاز سو اریمهر  دیافغان؛ ام  ی نسبت به جوانان دانشجو

 تلخ است...   اریبس  تیروا کیآغاز   نی و ا ردیبگ ل یدانشجو را تحو
داده    لی فاجعه بود به او تحو  نیا  انیربانموجود در دانشگاه که متعلق به ق  لیموبا  یهایگوش  تمام
که چشم انتظار فرزندانشان بودند.    ییهاو خانواده  خوردندیکه همچنان زنگ م  ییها تلفن  شود؛یم

در    یسازد. و  عرا مطل  انیها پاسخ داده و خانواده قربانکه به تلفن  شودیخواسته م  اریسپس از مهر
کرده بود؛   افت یدر  ج یمس ک ی تا یبار تماس گرفته و نها ۱۴۲ شدم که ی: »متوجه تلفنسدینویم هنباریا

 ها.«  آن لحظه  دنیچقدر سخت بود/است د  ؟یجان پدر کجاست
 

 تحلیل و بررسی 

 ی افراط  یها روه  کنیداشته است ول  دیاسالم، بارها و بارها بر وحدت امت تاک  ن یمب  نی چند که د  هر
قوا« را بشنوند و در نها»َواعتَ   ی ندا  خواهندینم ه  َجميًعا َوال َتَفرَّ موا ب َحبل  اللَّ   ها یی گراافراط  ن یهم  ت، یص 

 اجر و ثواب   یرا دارا گناهیکه به شهادت رساندن جوانان ب شود؛ یمانند داعش ختم م ییهابه گروه
برا طومان  در خانبانه  یغر  یحاضرند؛ روز   یاز اسالم و امت اسالم  انتیص  یو در هر جا که باشند، 

 .  گریکوثر دانش کابل و هزاران مورد د  یمرکز آموزش  ایمظلومانه در دانشگاه کابل    گر، ید  ی و روز   هیسور
شاهد شهادت مظلومانه    گری شود و د  دهیدر تمام جهان، برچ  ت یو جنا  ریکه نظام تکف  یروز   دیام  به 

که مسلمانان،    ی . روز ابدی  ان یامسلمانان، پ  هیعل  یجهان  افته یظلم سازمان    ن یو ا  میمسلمانان نباش
ه  َجميًعا وَ بزنند: »  اد یدر کنار هم فر  کصدای برادرانه و   موا ب َحبل  اللَّ قوا«، به جا  الَواعَتص  زده  آنکه غم  ی َتَفرَّ
   ؟« ی: »جان پدر کجاست ندیبگو  ینینچنیا یا از فاجعه 
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 نده بمان... ز 
  ام،ده یدراز کش   بایو ز  یاز کابل زخم  یاسرد در گوشه   یاتاق  یشب. تو  یلیشب است. خ  میو نسه  

است، برق ن  یگوش  یباطر   کشد،یم  ریدندانم ت اتمام   یگاهفقط گاه  رودیبرق نم  نجایا  ست،یرو به 
   ند، ها که بخوانخروس  گریچند ساعت د   د، یا  یها مسگ  نیغمگ  دن ییال  ی از دور دست صدا  د،یا  یم
بادام بقچه    ینان و مشت  ی قرص  توانندینم  یکابل  ی ها...زنرونیب  زنندیکابل م  ی ها دوچرخه سوار  لیخ

 ندارد.  یکارکرد  چ یه نجا یجمله ا نی : مراقب خودت باش...اندیبه مردشان بگو  دنایکنند و خند
 *** 

  لتیب گر ید  رند،یگینم لتیتحو ها نیدورب  گری. دیستی متحده ن االتیجمهور ا س ییر  گریتو از امروز د
ل و بغداد روز    روت یدورتراز کابل و تهران و دمشق و ب  ار یبس  یی جا  ا ی...االن ا ن ور دنداردیور نم  یگ 

گلف،    ن ی زم  یتو   یرفت  و  ی امفصل خورده  یا صبحانه   ،ی ادهیات را نوشقهوه  ،یشد  داریاست. احتماال ب
  قی به بعد ا ن دقا  نیبدانم از ا  خواهمیمدلم    یلی...خیکن  یخداحافظ  یضیاز اتاق ب  دیروزها با  نیهم

ا ن    د،یا  یم  رونیب  قهیو از    شرتیت  یتو   رودیم  نییات از پاکه کله   یا ه یدو ثان  یک یقبل از خواب، ا ن  
که    ییهاو خانواده  یختیکه ر  ییهانخو  به دوش که چشمت کف نرود   ریز  یکه چشم بست  ییهاه یثان
! یستین   زیچ  چ یه  گر یتو د  ،یستین  دنتیمسترپرز  گری ؟ تو د نه   ای  ی کنیفکر م   یمرد و مدد کرد   یب

و    شیو ا سا  یابومهد ی... بغداد بیاقاسم و دارو و هسته   حاجیتهران ب  ت،یو ا ب و امن  برقیکابل ب
ما    گفتی م  دیخانه برنگشت؟ سعبه   گر یچند هزار پدر د ،توست   ی اش امضاهمه   ی...پاگندمیب  روتیب
زده از گلدان شکوفه   ی چند دختر با سر   شوند، یهمه کشته م  م، یشسته نداربازن  یافغانستان نظام  ی تو
انار   یاسک قه ی   یور یپل : جان پدر    امکیافتاد و دانه دانه شد... چند پدر پ   ن یاز خورج  ی مثل  داد 

خاک    خون و باروت و   یبو   نی کن! ارا بو  ت یپاسخ ماند...دستها  یو تماس ب  امکیچند پ  ؟یکجاست
ترامپ   یشرکت دخترت...ا قا  یعطرها   نی ترنه گران  بردیرا م  تی هادست  یلکل بونه ا  گریاست! ، د
عمر کنند و   نقدر یا کنم یا رزو م کنم، یطول عمر م  یا رزو  کنندینم ت یکه #انسان را رعا  یکسان ی من برا

 دایخودشان را خرد کنند و پ یکه از عذاب وجدان دنبال سنگ باشند که دندانها   نندیبب  یمهربان  نقدریا
 ران یکه نتوانست به ا  کنمیفکر م  یرانیا  ی. امشب به دختر دهندینکنند، از بس همه گل دستشان م

  نبیا ب شد جگرش ، به ز  یمادر   نجایو ا  ندیایب  یکه نگذاشت  ییبرگردد و پدرش دق کرد... به داروها
  یماینده از هواپبه جاما  ی ... پدرمان را...به همه لبخندهایکه تو پدرشان را کشت  یمانیسل  و فاطمه 

 ...  یحاج عیی کرمان در تش ی ا زاد دانی قرمز کف م ی هایی... به صاحبان دمپانیاوکرا
 ترامپ !! ی بمان ا قا زنده
 با تو کار دارد...  یلیبمان جهان خ زنده

 حامد عسکری   | ی معمول یيك حامد عسكر  در کانال تلگرامیمنتشر شده 
 
 

 با جوایز ارزنده تابخوانی مسابقه ک
   یمجاز  یکتابخوان بزرگ مسابقه: کندیبرگزار م یاسالم مذاهب دانشگاه

   یو ارزنده نقد سینفزیجوا با همراه؛  طالب سراسر کشور  و ان یدانشجو ژهیو
   یساختگ  یغوغا یو سن عه ی ش :  کتاب از مسابقه منبع

 آذر ماه ۲ تا : نام ثبت  مهلت
 : دیو مراحل شرکت در مسابقه را مطالعه نمائ اتیجزئ

  Book.mazaheb.ac.ir 
 
 
 یاسالمدانشگاه مذاهب  ن یمب یو کانون کتابخوان ییو دانشجو یفرهنگ معاونت    

 بلانفجار دانشگاه کا

 رج از دستورخا

 خارج از نشیره



  

5 

 دتتقابل با وح ایتوافق 
پا دنبال  عزادار محرّ   لیبدیب  امیّ ا  افتنی  انیبه  و  و صفر  بزرگوار    یمیعظ  لیخالصانه خ  یم  مردم  از 

بیت اّیامی از روی محّبت و عالقه خود به اهلی  اکه عّده  هستیم  شاهد  ریاخ  یمسلمان ، در سال ها 
 .زندپرداو سوگواری میرا تحت عنوان دهه محسنیه به عزاداری 

امده بدنیا نیطفل  تاریخ شهادت  ،  که  م یابییدست م  نی حوزه ، به ا  نی رات محققان در امراجعه به نظ  با
 ! مطلبینیامده،  یخی متون تار  ا یو    ات یدر روا  قی به صورت دقالسالم  حضرت زهرا، محسن بن علی علیه 

 .باشد ه یمحسن امیاالول ا ع یرب ۸صفر تا  ۲۸گفت از که بتوان 
  کی)ص( ،  الماس  امبریروز پس از رحلت پ  ۳که    میابیباره ، در م   نیبا مراجعه به نقل مشهور در ا  اما

ب به  ماموران حکومتتیهجوم  افتاده  ی الزهرا توسط  اتفاق  اوقت  از  که  ا  ن ی،  به  اگر  نقل    نی جهت 
از منابع    یبرخ  .دندی، حضرت محسن)ع( به شهادت رسعیاول رب  روز  ادیبه احتمال ز  میمشهور توجه کن

بازگشت سپاه اسامه )   یعلو   ت ی، هجوم به بزین از  از رحلت رسول    کی  که حدوداً را پس  ماه پس 
 نهادند. رت ی شهادت آن حضاسالم است( بنا یگرام
  ه ی، بر داشتن دهه محسنگذشته   یهازماندر    انیعیمراجع و ش  اکثر  رهیس،  که   میامر واقف  نیبر ا  یهمگ

،  ستیشدناانکار ن  یقتیحسن حقاست که شهادت حضرت م  تیحائز اهم  ارینکته بس  ن ی ا  البته  نبوده. 
  ی سفارش نشده و سند معتبر   تیاهل ب  اتیاز رو  کی  چیدر ه  ه یمحسن  امیّ توجه داشت که ا  دیا باامّ 

 . میامر ندار نی بر ا اتیدر روا
، که    دیآیها به شمار میافراط در عزادار   ی، به نوع  نی مسلم  یماه عزادار   ۲  ان یاتفاق بعد از پا  نیا

  ن ی ا  و  ست.   یرو   انهیتعادل و م  ن ی ، حال آنکه اسالم د  نجامد یبای دیگر  عّده  ط یممکن است به تفر
،  خاص  امیّ ا  ن ی، در ادهه   نیزدن به ا  دامن  !کندیهتک حرمت را فراهم م  نه یزم  یدر عزادار   هاافراط 
  عیرب  ماه!  است  یو سن  عه یش  انیتفرقه م  جادیا  به منظوردشمنان    رایب  تیموقع  ّیا کردنهم  یبه نوع
بنا به فرموده    ام یا  نیا  یابتدا  در   است.  یو سن  عه یو سرور مسلمانان از جمله ش  یماه آغاز شاد االول  

)ص( به نقل برادران اهل  اکرم  یوالدت نب  خی االول که تار  عیدوازدهم رب  خ ی از تار  ی مقام معظم رهبر 
ا  عیرب  ۱۷  خیسنت است ، تا تار  ر ینظ  یست ، هفته ب  یعیبه نقل برادران ش  شانیاالول که والدت 

 ست. ان مسلمانان ایدر م  یاسالم ناب محمد  ی، که تجل  میوحدت را شاهد 
حرکت    کی؛  ستیمحض ن  ینام گذار   کی  نیا: "ندیفرمایهفته م  نی در رابطه با ا  یمقام معظم رهبر 

 ( ۱۳۹۸/  ۰۸/ ۲۴ست. " ) یقلب مانیاعتقاد و ا کی  نی ؛ استیهم ن یک یو تاکت یاسیس
با پامیعظ  ن ید  اسالم که دشمنان فر  ییها ه ی ،  تا به    کندیم  ب یغ کار و منافق را تربیاستوار است ، 

  لی، بلکه بعضا به دال   یماد   ل ی، نه تنها به دال  یو سن  عهیش  انیم  ی و تفرقه افکن  ن یمقابله با مسلم
 و... بپردازند. ی و نژاد یدتیو تعصبات عق یتیهو
،  کتا یق  آور خال  امیپ  نی ، به عنوان آخر اسالم )ص(  یکه رسول گرام  میامر واقف  نی به ا  ن یما مسلم  همه 

  ان یمعجزه جهان  ن یترو ارزشمند  ن یشک بهتر  ی که ب  یآسمان   یواحد ، به همراه کتاب  ی اقبله   ی به سو
 شدند.  دهیبرگز ان یجهان ی تمام تیهدا  یاست ، برا

موا:  میخوانیم  ۱۰۳  ه ی گونه که درسوره مبارکه آل عمران آ  همان ه  َجم  َواعَتص  قواب َحبل  اللَّ   و ،    يًعا َوال َتَفرَّ
 .دی و پراکنده نشو د،ی[، چنگ زنوحدت لهیخدا ]= قرآن و اسالم، و هرگونه وس  سمانیبه ر یهمگ
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 َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
   ایزد و رم  یب یحق تعال ری به اخالص و حرکت در مس دنیرس  یاست برا ی معبر  جیبس

همان    ؛  شد ل یتشک  طانیش ه یخدا عل ی برا یمخلص و حزب ی است که لشگر  ی آذر روز  ۵
و    امبریکه با پ  یدارد و با هر کس  مانیبه خدا و روز آخر ا  قتاً یکه به گفته قرآن حق  یلشگر 

دشمن  بخواهد  م  یخدا  برخورد  به شدت  کار   کندیبکند  باشد    یو  برادرشان  که  ندارند 
حزب در    نیکند ا  یدشمن  امبرشیکدخدا باشد هر کس که با خدا و پ  ایپدرشان باشد و  

  ی ها راضهستند که  هم خدا از آن   ییها همان ها  نی. استادیا  اهدبرابر آن محکم خو
حزب خدا اند. به فرموده   ن یهم  روزیلشکر پ  دیترد ی اند و بی ها از خدا راضاست و هم آن 
  ی است که اصالً نم یی روی ن ج یبلکه بس دی ر آدر حوادث به کا ست ی قرار ن ج یامام راحل بس

 .  دی ایگذارد حادثه به وجود ب

 نوشته دانشجویی

 هفته بسیج گرامی باد 

که باشد از آن حرفه در جهت    یاز هر قشر و با هر تخصص  یونیلیم  ستیبلشکر    نیا
 ی آموز کند حال چه دانشی فرج استفاده م   ریدر مسو گام نهادن    ی به حق تعال  دن یرس
 .یدانشگاه ای ید چه حوزوباش

اقشار    گر ید  یارتزاق فکر   فه ی حوزه وظ  ج یو بس  ییدانشجو  جیبه فرموده امام راحل بس
 بر دوش خادمان آن است.  نیسنگ اریبس یتیرا بر عهده دارد که مسئول جیبس

حرکت در    ی و چگونگ  یونیلیم  ستیلشکر ب  نی ا  ی معناست که راهبر   نی بد  ی فکر   ارتزاق
 یادو قشر است.  به گونه   نیاند برعهده انموده   نیی تع  یمعظم رهبر   که مقام  ی قشه راهن

  ج یمهم بس  فیاز وظا  یکیمقابله با آن را    یو چگونگ   یدشمن شناس   یکه مقام معظم رهبر 
  م یستیبا طانیدر برابر حزب ش   یار یبا هوش   میبتوان  میدواریاماند لذا  نام برده  ی دانشجوئ

 است.  یوعده اله نیکه ا می او را شکست ده و
 ضوانیاصغر ر علی | گاهدانشجوی فقه و حقوق دانش

 
 

 لشکر مخلص خدا ؛بسیج
آسمان    یبه بلندا  یتهمّ   و   نی زم  یبه پهنا  یحاست که رو  ی آور زنان و مردان  ادی  جینام بس

که   یمردان   وری.همان غدندیها آفرداشتند و در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه 
  ی اربکه    ییهاهمان   ر باز کنند،شان معبهمرزمان   یانداختند تا برامی   نیم   یرا رو  خود

زدن  یی شناسا بر به دل آب  و هرگز    ن یدر دل شب پوتکه    ی همان فرماندهان  ؛ گشتندن د 
و گاه با    یکه گاه در کسوت پرستار   یزنان  ریهمان ش  و  ندزدی را واکس م  شانیسرباز ها

نان که آ   و  کردندنمی یقه  ضه از توانشان مذرّ رزمندگان  کمک به    یبافتن شال و کاله برا
 .دندیها کشرنج  زانشانیعمر چشم به راه عز کی

در آرامش باشند،    گرانی تا د  دگذشتن  شیخو  یخدا بر تمام آنان که از خواسته ها   درود 
 .میو ادامه دهنده راهشان تاشرمنده آنها نگرد  می ها باش یفداکار  نیقدردان ا که دیام

َها  دیفرمای م  می در قرآن کر  خداوند  َأيُّ ـ   م   َءاَمن    ينَ لَّذ  ٱ:»َي يَل لَك  ۡم إ َذا ق  واْ ٱوْا َما لَك  ر  يل     نف  ي َسب  ف 
ه  ٱ مۡ ٱ للَّ   یچه شده شمارا هنگام دیوردآ مانی که ا یکسان ی ا ( 38...«)توبه/ ۡۡلَۡرض  ٱإ لَى  ثَّاَقۡلت 

و    دیا  ده ی خود چسب  یها  یبه دلبستگ  دی در راه خدا حرکت کن  شودی که به شما گفته م
 . دیکنی م یسست

  باشد.  ج یمعادل بس  تواند ی که م  یابودن واژه   شتازی حرکت کردن و پ،  دن یجنب  ی عنی  « »نفر
  از ین  نیکه با وجود او ا  داندی و م  ندیبیم  یکمبود  ییدر جا  یکه وقت  یکس  یعنی  یجیبس

  ی توقع مال نه   ،ی چشم داشت چیآن هم بدون ه  دارد ی درنگ قدم بر م ی ب شودی برطرف م
 یفقط برا اقدامش را فقط و نیاکه   چرا یقدرت  نه و یمقام جاه و نه ،یتینه موقع دارد،

تالش و    یعرصه   نیحال ا  و عملش خالصانه است.  دهدیخداوند انجام م  یخوشنود
م عرصه    ، یاقتصاد  ،یفرهنگ   ، ینظام  ،ی علم  تواند ی جهادش    باشد.   و...  یسازندگ در 

به    ازین   ییهاانسان   ییدر هر جا  جهاد باشد،  نی مانع ا  تواند ی هم نم  ییایجغراف  یمرزها
در صحنه حاضر باشد و از بذل جان و مالش   داندی خود م  فهی باشند او وظ  کمک داشته

يل     غیدر َسب  ي  ۡم ف  ك  س  َوَأنف  ۡم  ل ك  َأۡمَو  ب  وْا  د  ه  ه  ٱنکند:»...َج  وَن«   للَّ َتۡعَلم  ۡم  نت  إ ن ك  ۡم  لَّك  َخۡيٞر  ۡم  ل ك    َذ 
 ( 41)توبه/

و ثبات    قی توف  یبا آرزو  لشکر مخلص خداست.  جی بسند  فرمود الشان    م یامام راحل عظ 
برا بس  ی قدم  برا  ی انیجیتمام  متعال  دنی رس  یکه  اهداف  ه  ی به   یکوتاه  یتالش   چیاز 

 . ..کنندی نم
 اللهی محمدهادی فتح | علوم قرآن دانشجوی 
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 ن ی رحمة للعاَلمو ما ارسلناک اال 

  ن ی. اکرد  نی)ص( توهاکرم  امبریحت مقدس پفرانسه به سا  جمهورسیکه رئ  میشاهد آن بود  راً یاخ
به    رای. زجهان خلقت است  هیبر عل  یاسالم و مسلمانان بلکه اقدام  ه ی بر عل  ینه فقط اقدام  ویاقدام  
 ؟  چه   یعنی نی عالَم افرستاده است و امّ  ن یعالَم یبرا یرا رحمت شان یکرد که خداوند ا ن یتوه یکس
ات  قنشانه است و موجودات و مخلو  یعالمت و عالمت به معنجمع عالَم است و عالَم مشتق از    نیعالَم

و چه جاندار و   اهیلذا هر کدام از مخلوقات چه گ  کنندیق عالَم داللت مهستند که بر خال    ییها نشانه 
عالَم ا  ی چه جمادات  و جمع  عالَم  یها منیهستند    ی برا  ی مرتبت رحمت  ی ختم  حضرت و    ن یشود 

بر   یبلکه بزرگتر از آن اقدام  تیبشر  ه یبر عل  یام خود نه فقط اقداماقد  ن یبا امکرون    .  است  نیعالَم
 .جهان خلقت انجام داده است ه یعل
که   یشناخت ا یندارد  یی شناخت و آشنا ا یرحمت )ص(  امبریآن است که نسبت به پ انگر یباقدام  نیا

  فقط )ص( را  ماسال  امبریسراسر نور و رحمت پ  یاست که زندگ  نی اما    ه ی دارد ناقص است و لذا توص
بلکه    ستیو افترا ن  نیتوهنه تنها سزاوار    یتیشخص  نیچن  نیمطالعه کند تا بداند و بفهمد ابار  یک

 . باشدی منیز سزاوار اکرام و احترام 
  :اسالم بخواند خی هم از تارها نمونه است  نمونه از صد کیمطلب را که  نی جمهور فرانسه ا سیرئ
او گفت  ری)ص( را اس  امبریپ  ارانیاز    یک ی  انیابوسف  یروز  : تو را به خدا قسم کرده بود و در گوش 
ات  در کنار خانواده دهبود و تو آسو  یتو م  ید به جا االن محمّ   یدوست دار   ایآ،  راستش را بگو  دهمیم

به    ید در هر کجا که هست خار االن محمّ   خواهمیبه خدا قسم نم :  ؟ آن شخص جواب دادیبود
 .ام آسوده باشمانوادهد و من در کنار خلَ خَ ب   شیپا

 میادهیرا ند امبرمانیو ما پ  گذرد ی)ص( ماکرم  امبریسال از رحلت جانگداز پ  ۱۴۳۰که حدود    زین  امروزه
آن    یاتا لحظه   میبده  میهر چه دار  میدوست دار  میادهیو فقط اوصاف و رفتار و کالم گوهربارش را شن

ساحت    ه ب   یا توهین  یادبیب  ن یه کوچک ترک  میستیحاضر ن   نیو همچن  ت کنیممالقارا    ریمن  سراج
أن  شدر دفاع از    یسپر   مانیمقدس آن حضرت صورت گرفته و اموال و جان ها و آبرو و خانواده ها

 باشد .یرسول اهلل م یواال
مان که  فه یبه وظ  ش یپ  از   ش یب  ن ی تک ما مسلمانان بعد از او تک  یاسالم  ی است که کشورها   دیام 
 .مینور و رحمت است مبادرت ورز  امبریپ یواال تیشخص  یاسالم و معرف یرحمان یها هآموز ن ییتب

  جای جهان مردم جای  قلب    نیرا در سرزم  اءیاالنبت امام محبّ و    تیکه نور هدا  میخواهیاز خداوند م
 . دهد  یجا

 ادریس واحدی | دانشگاه فقه و حقوق دانشجوی 
 

 
 

دی آچار   محم 
  ی عمره دانشجو   ک یما    یناسالمت  !کنندیشتباه مهمه ا یفصل ساله ول  ن یترقشنگ  ز ییپا  گندیهمه م
ْم اَل يَ   مون یحال  یانقدر   گه ید  میقرآنعلوم ه  َْكَثر  وَن(، پس با اختالف، تابستان قشنگترهست که) أ ل    نیْعق 

  ی اباشه، حاال عّده  ریروز سال شش ت  ن یبهتر  د یشا  .رماهشیت  الخصوص یفصل ساله عل  ن یترو جذاب
وجو و  و به جست  کشندیسرک م  گر یاشخاص د  یوطئه دارند و درون زندگافراد که احتماالً توهم ت 

چون    گنیو م  انیم  ،کنن  دایپ  یلیدل  کی  یز ی هرچ  یهستن که برا   نی و دنبال ا  پردازندیکنکاش م
 یلیو دل  ستیطور ن  نیوجه ا  چیکه به ه  یدرحال  زنمیها را دارم محرف  نی ا  رهیتولد من روز شش ت

وَن(.یئل سطحمسا  نیداره فراتر از ا  یوقت  شیاعتراف کنم! صد سال پ  کی  دیبذار  ) إ نِّي َأْعَلم  ما ال َتْعَلم 
نَد َربَِّک َکألف     وماً یبود )وإنَّ    میجسمان  یو اوج آمادگ  یسال رو رد نکرده بودم و اول جوان  یهنوز س ع 

ّدوَن.(، م ّما َتع   اشق شدم!لوشاتو تهران علنوف ابانیخ ی هاکوچه پس کوچه  ونه یَسَنٍة م 
 دایمهارت پ  یاونقدر   یصد سال اول زندگ  نیحداقل تو ا  یعنی  ست، یزدن درباره عشق کار من ن  قلم

نوشتم، فعالً    ندهیدر آ  دیشا  ی دیرا چه د   خدا  سم، یعشق براتون بنو  ی نکردم که بخوام از مفهموم واال
ي اْۡلَ ! )َواَل َتمْ ی! اون هم نه هر قدم زدنکنمیاز قلم زدن به قدم زدن بسنده م   ییهاَمَرًحا( قدم  ْرض  ش  ف 

مشخص و ثابت فرود    ریمتر در مس  میمتر از نک  یاو در فاصله  شدیتر جدا مجذاب  یک یاز    یک ی که  
  ی"تق" حاال کاف  شدیبلند م  ها کیها به موزائگوش نواز که از برخورد پاشنه کفش  ییو صدا  مداویم

  پروند یاز سرت م یهوش را وقت  ،یی ایب باالو  ی ر یرا بگساق پاها  ن یو دنباله ا ی وقت بگذار  یبود کم
راستا قرار    کی  ی تو ییایآس ییاروپا ی بلوند و ته چهره دو رگه  ی با خط رژ قرمز و موها  دت یکه افق د

ه  َعلىَ گرفتیم مْ  !)َخَتَم اللَّ وب ه  ل  مْ  َعلىَ   وَ  ق  ه  مْ  َعلىَ  وَ   َسْمع  َشاَوة   َأْبَصر ه   (. غ 

 کفر نامه  

با دو برسم  خراسون    دون یصبح ساعتم رو کوک کنم که از م   تا هر روز    کرد یم  ت یچندتا کفا  ن یهم
فقط   ییبفرما صبحونه، چا)وشاتو و بساط رو پهن کنم و شروع کنم به داد زدن لنوفل عصریتقاطع ول
  انهصبح  د یهم حاضر به خر  ی مشتر   ک ی  ی که حت  شدمیمواجه م  ی با شکست اقتصاد   ی و وقت  ( ده هزار 

مترجم سفارت فرانسه بخواد مثل  که منتظر بمونم تا کارمند    شد ینبود، نوبت اون م  ینده هزار توم
َعًة ابونیهر روز اون خ ن َأرض  اهلل  َواس  ها رو متر کنه و  سفر پر ماجرام رو پشت سرش آغاز کنم )َألَم َتك 
وا ف   ر  َهاج   (. َهایَفت 

ن گهر بار فخر السفارت فرانس! در  از ده  دیشنیم  یهام سخن گوش  یکه اتفاق  یا از اون لحظه   امان
بدون    ایکه آب را درونش رها کرده بودند تا به درخت  ییها آن جوب  ین و صداو رارت تابستآن حّر و ح

َها اْۡلَْنَهار  ه کن  یونبلند آبرس  یوهیم ْن َتْحت    یگوش  یاکه لحظه   کردمیخدا م  ا( من خد)َجنَّاٍت َتْجر ي م 
از اون طرف کره خاک  یدر پاسخ شخص  ن یزم  زنگ بخوره و طلعت  لشیموبا در کشور    یکه احتماالً 

 شدیم نی چن نی بده! که اگر ا لی" تحووی"بونژو موس کی بهش زنگ زده،  بوخوشیها و رزهاعاشقانه 
ش  گه ید نه  و  ه  طان ینه خدا  نه  و مصدا  و ر  چکس یو  نبودم  ب کم    یقبنده  مُّ  )ص  بر  ْم    بودم  َفه  ْمى   ع 

ْوَن( ل   ... میدیرس زییمهم نبود جز دخترک تا آرام آرام به پا  زیچ چ یه من روزها برااو الََيْعق 
 رش یو سر دب ستشیکاتوری گرفته تا کار اشسندهیابدو را از نو یشارل ه یالقّصه که خدا لعنت کند نشر 

ن چند روز ختم لعن گرفته بودم) أولئ ک وشهمه   یو همه و همه! برا  ونمسئول نظافت دفترش  یو حت
مْ یَعلَ  ه  َو الَمالئ کة َو النَّاس  َأْجَمع  لَْعَنة  ا  ه  و    بودن   ده یرا کش امبریپ  کاتور ی و کار  بودن   همداو( نامردها  نَ یللَّ

بد من دق رئودر هم   قاً یاز بخت  روزها  و گرمسی ن  فرانسه کشمش خورده  و    شیجمهور  بود  کرده 
 ی طرف کره خاک  نیشد که ا  ن ی. همه اع کندف  زهایجور چ  نیو ا  ان یب  یاز آزاد   دیافتاده بود  که با  ادشی

  ی بودند جلو  خته یبودند تحمل کنند و ر  نستهنتومده بود  اوجوش    ه ن ب و شخون  یجیبس  یها بچه 
يَن(.  د  ْم َعَلى اْلَقاع  ه  س  ْم َوَأنف  َأْموال ه  يَن ب  د  َجاه  ه  اْلم  َل اللَّ  سفارت فرانسه ) َفضَّ

و عشوه دخترک    ی طّناز   ن یاز ب  دیبا  میباطن  لیرغم میشده بود! عل  ییسخت و طاقت فرسا  یروزها   چه
! من هم که اهل رفاقت و مرام! واقعًا آن روزها در  کردمیرا انتخاب م  یک ی  عمادرفاقت با    ایمترجم  
را    عماد حاجبود    ی حمت! به هر زبده  م یدلدار  درد و دل کنم و   شنبود که براهم    یو کس  سوختم یتب م

ن درس و مشق  و با نون و نمک رفاقت بزرگ کرده  و بهم  یره ما را عمر الخاب  شدیانتخاب کردم! نم
قيَن(.  تَّ وٌّ إ الَّ اْلم  ْم ل َبْعٍض َعد  ه  ٍذ بَْعض  الَّء  َيْوَمئ   وفا داده بودند!)اْۡلَخ 

  یتیخر  کی ایآن سر دن ی خر  کیکنه!   دایقائله خاتمه پ کردمیم یهرطور که بود سع یدعوا ول  نویم
  دادیشعار م  یفحاش که ه  یرا از پسرک عصبان  کروفنی !؟ رفتم و مدیشویم  ن یشمگکرده! شما چرا خ

نرم ترش    یمشد که شعار را ک  ن یدعوا را تمام کنم و هم خواستمیسرم م  ریخ ؛"مرگ بر فرانسه" گرفتم
َر اْل  "فرانسه دّقت کن"    میزد یم  ادیباهم فر  تیکردم و همه جمع وَن َكبائ  ب  َش  )َو الَّذيَن َيْجَتن  ْثم  َو اْلَفواح 

وَن(.  ر  ْم َيْغف  وا ه  ب   َو إ ذا ما َغض 
به ذهن    غریبو    بیعج  دهیا  کیاز کجا    نمودینم  کدفعه ی کرده بودم که    تیریمد  باً ی را تقر  زیچ  همه 
را از    ابانیخ  نیبه نشانه اعتراض نام ا  دیرو گرفت و گفت حّضار محترم ما با  کروفنید! ماوم  عماد
  ی مدمح یصلوات صداکیناگهان  ت یو همه جمع میبد ر ییاهلل تغ  یمحمد صلوشاتو به حضرت لنوفل

ونَ   ( ؟پسند ختم کردند! )َأ َفال َتَتَفکر 
الخره اان سفارت فرانسه همان!  بشدن کارکن  یهمانا و عصبان  ابانینام خ  ریی! تغه ن یروز بد نب  نوچشمت 

ا باشد  که  اس  هایفرانسو   یبرا  اریمسئله بس  نیهرچه  از  و  بود  تار  نیترکیتراتژمهم  در    خ یاتفاقات 
ا  ابانیخ  نیا   یگذار به نام  توانیمعاصر آن زمان فرانسه م  یایمعمول  رکتحرکت ح  نیاشاره کرد! 

ش    زد! ) َيْومَ  هایبه فرانسو  شدیبود که م  ییهاضربه   نیاز بدتر  یک ی دینبود و شا ْبَرى  َنْبط    اْلَبْطَشَة اْلک 
ونَ  م  ْنَتق  ند جت جنگنده مده بود سه فرواون به جوش  وحرکت خونش   نیها هم که از ا  ینسو(. فراإ نَّا م 

مْ یْ درآوردند!)َوَأْرَسَل َعلَ  روازفارس به پ جیخل یداسو رافال را بر رو   (.لَ یاب  َأبَ ًرایْ َط   ه 
  نکهیبود بعد از ا  ی زده آن زمان که سردمدارش دکتر روحانو غرب  فتهیکه دولت خودش  م یچه بگو  اّما
مسئله را    ی آب خوردن  ی کرد به راحت  ی گر یانجیخاتمه دعوا م  یو فرانسه برا  ران یا  ان یمان ملل مساز
نافق  دَ کرد! )َوعَ   یعذرخواه  دونیکف م  یها ه بچّ   اریاخته ب حرکت آتش  نی داد و بخاطر ا  انیپا   نَ یاهلل  الم 

ّفاَر ناَر َجَهنَّم خال د قات  َو الک  ناف   (. هایف نَ یو الم 
و    دناومهفته نشد که به سراغ من هم   کی! دادن  لی و به سفارت فرانسه تحو   کردن   ریگرا دست  عماد 

کرد که    فیتعر  مم برایااز هم بند  یک یفرانسه    لیها بعد در زندان باست! سالکردن  ریمن را هم دستگ
وقتوهم م  ی ن دخترک مترجم  را  داوتجمع    ن یمعترض  نو یعکس من  روز  که  بود چهره  دهین  را  ام 

باعث   نیآورده بود و هم  ادیبه    کردمیم  بشیسفارت تعق  یتا ورود  عصریول  ابانیقبل از سر خ  یروزها
بستان فرانسه هم این واقعه تلخ را  عمومی دروس دتوی تاریخ کنند.  ریهم دستگ وشده بود که من ر

م  ی هو یکوشاتو  للم خیابون نوفست یک اسا  ذکر کردند و نوشتند دو چیز خط قرمز مّلت فرانسه 
شون هست ازش  تره و باید تا خون در رگها مهموس هم برای فرانسوی! این دوتا از نامآچارفرانسه 

ون   یر  یْ لَئ ن  اتََّخْذَت ا لَهًا غَ  ...قبت کنندمرا َن اْلَمْسج   میالعظ یعلالصدق اهلل  َن؛ یاَلَْجَعَلنََّک م 

 ن نشیره شماره اول یاپا /


