تاریخ انتشار 24 :آبانماه 1399
صاحب امتیاز :بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی خود به مناسبت میالد پیامبر عظیم

امروز شنبه  24آبانماه  1399اولین روز کالسی دانشجویان

الشأن اسالم نکاتی راجعبه ابتکار بزرگ امام “هفته وحدت” عنوان کردند:

جدید الورود و آغازی بر زندگی دانشجویی خواهد بود:

حفظ عقاید هر مذهب در کنار اتحاد
در جهتگیریهای کلی
متأسفانه خیلی از دولتهای مسلمان و خیلی از مخاطبین
ّ
من میخواهم عرض بکنم که

دانشجو سالم!

خوشآمدی به مذاهب

احتماال ً االن بزرگترین دغدغه شما فهمیدن تفاوته بین کلمات امامیه و شافعی و حنفی در پسوند
رشتههاتون یا رشتههای دوستانتونه و احتماال ً نصف بیشترتون حتی نمیدونستید مذهبی که
دارید امامیه است و االن نگران اینهایید!

واقعی ،اهمّ یّ ت این ابتکار را درک نکردهاند ،لکن دشمن اهمّ یّ ت این را درک کرد؛ دشمن

بگذار رک بگم! زندگی قبل تمام شد! و شما وارد دنیای جدیدی شدید! دنیایی که در آن دیگر قرار

فهمید که این توصیهی امام راحل که اتّ حاد فِ َر ق اسالمی است در جهتگیر یهای

نیست ساعت  7صبح از خواب بیدار بشید و هراسان دنبال لنگه جورابتون بگردید! تا دم در مدرسه

کلّ ی -عقایدشان برای خودشان باشد؛ هر کسی برای خودش عقاید و مناسک
اهم ّیت دارد و چقدر نفوذ دشمن
خودش را داشته باشد -چقدر برای ّ
امت اسالمی ّ

را در آنها کم میکند؛ چون دشمن این را فهمید ،شروع کرد به برنامهریز ی بر ّ
ضد این

حرکت .دشمن برنامههای عملیّ اتیای را در مقابلهی با پیام وحدت امام بزرگوار انجام

ّ
ضدتقریبی؛ [در مقابل آنچه] ما
داد؛ از جمله ایجاد مراکز ی برای تولید اندیشههای

میگوییم تقریب ف َر ق اسالمی.

درسهای امروز را مرور کنید و ناخنهاتون رو را کوتاه کرده باشید که ناظم مدرسه ممکنست
چکشان کند! انتخاب دنیای االن خوب یا بد ،با کنکور یا با سوابق تحصیلی ،با عالقه یا از سر اجبار
«دانشگاه مذاهب اسالمی» ست و شما وارد یک دنیای جدید شدید!

دنیایی که الزام ًا درسخوندن دلیلی برای کسب نمره باال نیست و همینطور درس نخوندن هم
معنایش تنبلی و نمرههای پایین نیست! دنیایی که دیگه به شخصی که جلوی تابلو ایستاده و
تدریس میکند آقا یا خانم نمیگند! گوشه حیاطش بوفه نداره که اگر از خانه غذا نیاوردید از اونجا

تیتاب بخرید! دیگه درون کیفتون لیوان برای آب خوردن نیاز نیست و احتماال ً دیگه کسی
ابروهاتون را سر صف چک نمیکنه که کم یا زیاد شده باشه!
آداب دانشجو بودن واینکه مثالً ساعت چند باید توی کالس حاضر باشیم و کی باید کالس را
تعطیل کنیم یا چه درسی با چه استادی را باید برداریم که در پایان ترم نمره خوبی داشته باشیم،

_ مرور صر یح و سر یع بر انتخابات آمر یکا
به قلم محمود مرادی | صفحه دوم
_ اهم ّیت انتخابات آمر یکا!
به قلم فاطمه هادی | صفحه دوم
_ حیوون ،حیونه؛ چه فیل باشه وچه االغ
به قلم علیرضا گلستانی | صفحه سوم
_ چهل و یکسال پیش از امسال
به قلم محمدحسین فاتحی | صفحه سوم
_ از اسالم هراسی تا ادعای حقوق بشر
به قلم محمّ د قانونی | صفحه سوم

انتخابات آمریکا در حالی هفته گذشته به پایان رسید که
بسیار ی در داخل کشور برای معیشت مردم چشم به
نتیجه این انتخابات دوختهاند:

مغزهای کوچک زنگ زده
آمریکا  ،آمریکاست و آمریکا خواهد ماند  .آمریکا
تغییرپذیر نخواهد بود  .روسای جمهور آمریکا از
نظر جنس  ،هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند  .فقط
دوز رذالت شان باهم متفاوت است و به فرمایش
مقام معظم رهبر ی مدظله العالی هرکه آمد شر
رساند و هرکس بیاید قطعا شر می رساند .
آمریکا روی کشور ما تاثیر دارد  .آمریکا با تحریم
دارویی  ،غذایی  ،تسلیحاتی و  ، ...با اجرای نقشه
ها و توطئه ها و کودتاهای شوم علیه جمهور ی

_ جان پدر کجاستی؟

اسالمی  ،با ترور دانشمندان هسته ای  ،با ترور

به قلم محمد فدایی فتوت | صفحه چهارم

سردار حاج قاسم سلیمانی و  ...بر تمام عرصه

_ دهه محسنیه توافق یا تقابل با وحدت
ّ
محدثه نوبتی | صفحه پنجم
به قلم

ون
_ َأال ِإ َّن ِحزْ َب اهَّللِ ُه ُم الْ ُمفْ لِ ُ
ح َ
به قلم علیاصغر رضوانی | صفحه پنجم
_ بسیج ؛ لشکر مخلص خدا
به قلم محمدهادی فتحاللهی | صفحه پنجم
_ و ما ارسلناک اال رحمة للعالَ مین
به قلم ادریس واحدی | صفحه ششم

های کشور ما تاثیر دارد  .منکر تاثیر آمریکا بر
ایران نیستیم  .این تاثیر وجود دارد و تا زمانی
که آمریکا وجود دارد این تاثیر هم وجود خواهد
داشت .
آمریکا بر ایران تاثیر دارد اما مسئله اینجاست که
این تاثیر منفی است  .یعنی هیچگاه ما تاثیر
مثبتی از سوی آمریکا بر ایران ندیدیم و نخواهیم
دید .آمریکا بر ایران تاثیر دارد اما انتخابات آمریکا
بر ایران تاثیری نخواهد داشت .
_ ادامه مغزهای کوچک زنگ زده ...
به قلم محمدمهدی انتظار | صفحه سوم

اینکه آیا از االن نگران کنکور ارشد باشیم یا نه! و ...مسائلی نیست که با خوندن بتونید متوجه
بشید و به مرور یاد میگیرید! هرچند بودند کسانی که  8ترم درسخوندند و رفتند و یاد نگرفتند...
پس بگذارید براتون از مذاهب بگم  ،که اگر کسی ازتون پرسید چه دانشگاهی قبول شدید سرتون
رو باال بگیرید و جوابش رو با افتخار بدید!
اساسنامه دانشگاه مذاهب اسالمی سال  1371به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی میرسه و
از اون سال فراز و فرودهای بسیار ی را تجربه میکنه تا االن بدست من و شما رسیده! افرادی که
قراره در آینده این دانشگاه نقش داشته باشیم! نقشی که ممکنه تأثیر گذار باشه(مثالً استاد دانشگاه
مذاهب اسالمی) و یا زیاد تأثیر گذار نباشه(مثالً خاطراتمون از دانشگاه را برای بقیه تعریف کنیم)
در هر صورت ما االن مسافران کشتیای هستیم که پیش از ما  27بار مسافر عوض کرده! مسافرانی

ّ
سکان دار کشتی شدند!
که بعضی رفتند و خاطرات خوش برایشان باقی ماند و برخی ماندند و

کشتیای که بنا به حرف حضرت آقا باید روزی در بلندترین درجات علمی کنار دانشگاههایی مثل
االزهر قرار بگیره و رسوندن دانشگاه به اون جایگاه وظیفه من و شماست!

چند مورد را پیشفرض خود داشته باشید! اوال ً اینکه هیچکس شما را نه س ّنی میکند و نه شیعه!
ً
اساسا چنین چیزی هیچ وقت در دانشگاه رخ نداده و رخ هم نخواهد داد! اینجا بدنبال تغییر
و

مذهب و عقائد نیستیم و فقط قرار است کنار همدیگه به تحصیل بپردازیم و درجات رشد شخصی
و گروهی را طی بکنیم .ثانی ًا اینکه دانشگاه ما فعالً نه دولتیه و نه غیردولتی در تعریف اینجا باید

گفت دانشگاه نیمهمتمرکز وابسته به مرکز جهانی تقریب مذاهب اسالمی و توی تعریف نیمهمتمرکز
هم باید به مثال دانشگاههایی مثل امام صادق رجوع کرد که نه از دانشجو پول میگیرند و نه به
اونها مدرک دولتی میدهند! البته اتفاقات خوبی در این زمینه بزودی رخ خواهد داد ...ثالث ًا اگر

رشته شما فقه و حقوقه از االن بدونید که دروس حقوقی شما کمه و برای شرکت در آزمون وکالت
و قضاوت نباید فقط به منابع مطالعاتی در دانشگاه بسنده کنید! ر ً
ابعا اینکه درس خوندن توی

دانشگاه مذاهب اسالمی مثل زندگی کردن توی ایران میمونه تا وقتی که با عینک خود تحقیر
پنداری نگاه کنیم بدبختترین کشور و بدبخت ترین مردمیم و از اون لحظهای که تصمیم بگیریم
روبهجلو حرکت کنیم خوشبخت ترینهاییم! توی این دانشگاه بودند اساتید و دانشجویانی که
وقتی فار غالتحصیل شدند روز عزاشون بود و بودند دانشجویان و اساتیدی که خداحافظی از
دانشگاه سختترین اتفاق زندگیشون شد! پس دستخودمونه میتونیم هرطور دوست داریم با
این دانشگاه بزرگ بشیم و چهارسال از زندگیمون را بگذرونیم.

#هفته_وحدت #انفجار_افغانساتن #اتنخابات_آمیرکا #هفته_بسیج #آغاز_سال_تحصیلی
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نوشته دانشجویی
مرور صریح و سریع بر انتخابات آمریکا
بیان اول :غرب به صورت کلی چهار دوره زمانی را پشتسر گذاشته است:

این امر با تمسک به یادآوری وظیفه دینی ملت آمریکا در قبال جنگ اروپا (!) و یا عباراتی چون «اگر
در اروپا نجنگید مجبور به نبرد در خاک خود هستید» صورت پذیرفت .مردم هم غافل از آنکه امکانات
تدارکاتی (لجستیکی) جنگی اجازه به چنین امری نمی داد شادمانه ،آن را پذیرفتند .اگرچه سربازان

ً
خصوصا دور بودن آمریکا از میدان مبارزه به مذاق
آمریکایی تکه تکه شدند اما ثروت ناشی از جنگ و

صاحبان قدرت خوش آمد .این طمع تا بدانجا پیش رفت که امروزه بر اثر حجم تهاجم های آمریکا،
این جنگ ها را می توان بر اساس حروف الفبای مبتنی بر کشور هدف دسته بندی کرد( .همان گونه

یکم قبل از میالد حضرت مسیح(ع) :در این زمان یا چند خداپرستی (بخوانید جن پرستی) حاکم

که شده است)

دوم قرون وسطی یا سدههای میانه :به برکت حضرت مسیح(ع) نگاههای غیر رحمانی تا حد زیادی
ّ

می توانستیم نحوه وضعیت غیر منطقی سیستم رأی دهی یا تاریخ حق رأی سفیدان درجه یک،

است ،یا کیهان مداری (کاسموسانتریسم)

****

کنار میرود .اگر چه پولسهای زمان ،شرک را چاشنی مسیحیت میکنند.

سفیدان درجه دو ،زنان و سیاهان در آمریکا را بررسی کنیم و یا از تاریخچه کوکلس کالن های کت و

سوم مدرنیزم :درحدود سدههای  13و  ،14بشر غربی تصمیم به مدرن شدن میگیرد (مدرن نه به

شلواری مطالبی را بیان کنیم؛ اما ما با دو بیان باال یعنی توجه به ماهیت غرب و یکی از مصادیق آن

معنای محدود آن که به انقالب صنعتی اطالق میشود؛ بلکه به مثابه تفکر ) تعریف مدرنیزم را به یک

یعنی ایاالت متحده آمریکا در واقع نگاهی سریع در خور حال ،به ریشه های انتخابات آمریکا که

صاحب نظر این حوزه میسپاریم آنجا که میگوید« :روح غربمدرن ،اومانیسم یا اسم نفس امّ اره

آمریکای امروز است داشتیم .روح آن که مجله تایم از آن به عنوان واقعیت آمریکایی یاد می کند .آن

است» در جهان بینی غربمدرن ،سوزن پرگار که تا حدی روی مفهوم خدا بود به انسان منتقل میشود.

چیزی که سعی شد سریع و صریح بدان پرداخته شود.

دیگر انسان مالک همه چیز است و جهان و خدا در انتظار تصاحب به واسطهی آن اند .نوزایی یا

دانشجوی ادیان و مذاهب دانشگاه | محمود مرادی

همان رنسانس را که گذار انسان غربی (غرب به مثابه تفکر و نه صرفا سرزمین) نامیده اند -همانطور
که خود نیز معترف اند -در واقع بازگشت به همان نشانه های قبل از مسیحیت ولی با نگرشی تازه
است.
چهارم پست مدرنیزم :انسان غربی نتیجه مدرنیزم را در جنگ جهانی اول میبیند .جنگی که آن را
جنگ بزرگ مینامند .جنگی که عالوه بر طرفین دعوا ،کشورهای بیطرفی چون ایران را با میلیونها
کشته که آن را تا  10میلیون ذکر کرده اند بی نصیب نگذاشت.

نوشته دانشجویی
اهمیت انتخابات آمریکا!

جهان پست مدرن از دل جبهههای جنگ جهانی اول سر بر میآورد .دیگر سوزن پرگار حتی از روی

ایران از زمان دور همیشه با کفتار لیبرالیسم دست و پنجه نرم کرده بهگونهها و روشهای مختلف...

نام انسان هم میلغزد .دیگر معنا متکثر است ،حقیقت مطلق وجود ندارد .انسان غربی از این تبی

مرور تاریخ همیشه در بزنگاهها پرخطر ما را نجات میدهد

(مدرنیزم) که داشت عبرت نگرفته و دچار تشنج (پست مدرنیزم) شد .البته به سوی اغمای پس از آن

از تقیزاده دوران مشروطه بگیرید که اتفاقا روحانیزاده هم بوده ولی برخالف میل پدر مخفیانه به

(ترانس مدرنیزم) نیز گام بر میدارد.

یادگیری علم نوین میپردازد و بعد از فوت ایشان رها گشته به سمت و سوی عالقه خود غربگرایی
میرود تا همین امروز که اشخاصی در لباس روحانیت را با همین تمایالت میتوانیم ببینیم...

بیان دوم(مصداق) :تاریخ آمریکا:
در انتهای قرن پانزدهم در غرب جماعتی وارد سرزمین ملتی دیگر می شوند واین عمل را کشف قاره
آمریکا می نامند.
با توسل به زور تالش به برده سازی این جماعت می کنند و آنگاه در می یابند که سرخپوستان همانند
رمه های اروپایی رام شدنی نیستند .عبارت <<یک سرخپوست خوب ،سرخپوست مرده است>> قوت
می گیرد .نتیجه آنکه تاریخ نویسان قتل عامی تا  7میلیون سرخپوست آمریکایی را تخمین میزنند.
آمریکا بدون برده معنا ندارد ،حال وقت شکار آفریقاییان مستعمره نشین و به بردگی کشاندن آن
هاست .این بار بی گدار به آب نمی زنند .مبلغین (میسیونر ها) مسیحی سال ها قبل وارد این سرزمین
ها شده و زمینه فکری برده شدن را فراهم می آورند .حتی انجیل کینگ جیمز این کشیشان را همراهی
می کند .این امر درحالی است که استعمارگران ،دین را در داخل مرزها تا حد زیادی کنار گذاشته اما
آن را برای مستعمرات خود تجویز می کنند!
در میان نزاع ا مپراطوری ها و استعمارگران زمان مانند انگلیس و فرانسه و اسپانیا لژهای ماسونی
تازه مستقر در آمریکا با لژهای اروپایی تزاحم منافع پیدا کرده اعالمیه استقالل در سال  1776از طرف
افرادی که بعدها پدران بنیان گذار آمریکا (که عده ای خود تاجر برده بودند) نامیده می شوند انتشار
می یابد .البته به رسمیت شناختن ایاالت متحده آمریکا نیازمند  12سال جنگ است.
پس از چند جنگ دیگر در سال  1822بنابر دکترین مونرو آمریکا سیاست انزوا طلبی را در برابر سایر
استعمارگران برمی گزیند .البته این امر مانع از جنگ های داخل خاک قاره ای نیست .از جنگ هایی
چون تهاجم به مکزیک که منجر به تصاحب تگزاس توسط آمریکا شد گرفته تا جنگ داخلی آمریکا
بین ایالت های شمالی (فدراسیون) و جنوبی (کنفدراسیون) بر سر نحوه استثمار سیاهان.
اکنون در سال  1917یعنی سه سال پس از شروع جنگ جهانی اول هستیم :سیاست مونرو کنار گذاشته
می شود .آمریکا در سال آخر جنگ به سبب طمع کسب غنیمت به جنگی که هیچ ربطی به آن نداشت
ورود پیدا می کند .او می دانست که ملتش این جنگ بی ربط را نمی پذیرند ،از چند سال قبل به
واسطه سینما و سایر ابزار رسانه ای مردم را قانع کرد.

جالب است که وجه مشترک تمام غربیها و غربزدهها علیرغم اینکه حرف از حقوق بشر میزنند،در
عمل بسیار وحشیانه عمل میکنند ...حال گاهی دستانداز ی در جان افراد و گاه در اقتصاد و گاه در
فرهنگ و گاه همه اینها باهم...
مهمترین عامل انحراف مشروطه ،غربگرایی و تفکرات لیبرالیستی بود و بعد از دهه نخست
انقالباسالمی بهمرور رنگ لیبرالیست در مسئولین پررنگتر شد و هر دولتی که بر سرکار آمد رنگ
غربگرایانهاش بیشتر و وقیحانهتر شد ،بهحدی که تمام مشکالت کشور را گره زدند به غرب و مذاکرات.
مشکالت اخیر کشور در اقتصاد و معیشت واقعا توجیهی ندارد ،این مشکالت باکمی مدیریت قابلحل
است ،اما تفکر لیبرالی چالش بزرگ امروز کشور بهحساب میآید که آینده نظام را تهدید میکند.
در جریان مشروطه نیز جریان غربگرا و لیبرالیست که اقلیت هم بودند ،حاکمیت پیدا کردند و امروز
ً
مجددا بر
نیز همان جریان با زور تبلیغات و رسانهها وهیاهوهای خاص این عصر تالش دارند تا
اکثریت حاکمیت پیدا کنند...
در این چند روز اخیر دیدید که این جریانات چگونه روزگار مردم ایران را به انتخابات یک کشور ی با
فاصله ۱۱هزار کیلومتر آنطرفتر گره زدند و چگونه همه مردم را در فضای روزمرگیشان درگیر با نتیجه
اتفاقی کردند که ،چه این شخص بشود و چه آن شخص به ما ارتباطی ندارد و در سیاست کلی ما با
آمریکا و کدخدا دوستان ذره تغییر ی ایجاد نمیکند ...مردم خود بهخوبی بیبهره بودن برجام و کینه
آمریکاییها در شهادت سردارمان را با عمق جان حس کردند و نگاهشان به غرب برخالف مسئولینی
ست که هنوز چشم امید به اشخاص غربی و کاخ بهظاهر سفیدشان دارند...
ایران قدرت اول منطقه رو به قله پیشرفت فقط درگیر با موانعی چون لیبرالیستی است که
سردمدارانش در حال انهدام و سقوط قطعیست و شما این را در انتخاباتی که گذشت و جریاناتش
بهوضوح میتوانید حس کنید...
وظیفه ما در این شرایط فقط بصیرت و روشنگریست؛ چه اگر در دوران مشروطه مومنین و
روشنفکران متعهد پا بهمیدان میگذاشتند تفکر کثیف غربزده چنگ به زندگی مردم نمیزد و ذلت را
بر آنان تحمیل نمیکرد...
نکند باز با عقبنشینی اسالمگراها در چنگال تروریستپرورهایی همچون تقیزادهها با اسم مدرنیته
گرفتار آییم...

ارجاعات این نوشته را در سایت نشریه مطالعه نمایید
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حیوون ،حیونه؛ چه فیل باشه چه االغ

از اسالم هراسی تا ادعای حقوق بشر

اینروزها حرف خیلیها ،انتخابات آمریکا شده امّ ا آیا فرقی بین دموکراتها و جمهور یخواهها وجود

کافران میخواهند که نور خدا را با دهانشان (به َن َفس تیره و گفتار جاهالنه خود) خاموش کنند و

دارد؟ یا بهتره بگوییم برای مردم ایران و بقیه کشورهای منطقه تفاوتی بین بایدن دموکرات و ترامپ

خدا نگذارد تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و حد اعالی کمال برساند هر چند کافران ناراضی و

جمهور ی خواه می کند؟

مخالف باشند(.توبه)۳۲/

برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی به اقدامات گذشته این دوحزب و این دو نامزد بیندازیم.

توطئه فرانسوی صهیونیستی در ادامه موج سوم اسالم هراسی با دست دراز ی به آزادی بیان و کشیدن

در انتخابات سال  2016دونالدترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا انتخاب شد .در زمان

کاریکاتور نبی مکرم اسالم و همینطور به نمایش گذاشتن آن بر روی یکی از ساختمان های دولتی

ریاست جمهور ی ترامپ ،آمریکا به صورت رسمی از توافق نامه برجام خارج شد (کار ی دور از عرف

فرانسه طی ماههای گذشته و توهین به اسالم برخالف دستورات ادیان الهی ،از سوی برخی نشریات

دیپلماسی بود) و بعد از آن با اعمال تحریمهای اقتصادی فشارحداکثر ی را به ملت ایران تحمیل کرد.

و مسئوالن دولت فرانسه صورت گرفت .اهانت به پیامبر اسالم در ابتدا از مجله شارلی ابدو فرانسه

پیش از ترامپ ،باراک اوبامای دموکرات هم با نقضهای متعدد به صورت غیررسمی از برجام خارج

شروع شد و طی هفتههای گذشته و با حمایت امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه از آن ادامه پیدا

شده بود و به گفته خیلی از کارشناسان ،بیشترین تحریمها علیه ایران در زمان اوباما صورت گرفت.

کرد .هتکحرمت رئیس جمهور فرانسه به ساحت پیامبر اکرم (ص) با واکنشهای تند مسلمانان و

در شب سیزدهم دی ماه  ،1398حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد توسط بالگردهای ارتش آمریکا

جهان عرب و سران کشورهای اسالمی روبرو شد و همچنان ادامه دارد.این دسته از هتک حرمت ها

به شهادت رسید.این اقدام ارتش آمریکا با دستور مستقیم رئیسجمهور آمریکا ،ترامپ انجام شد که

نشان دهندهی نیاز و لزوم جامعهی اسالمی به وحدت است زیرا ما هر کجای تاریخ را که نگاه میکنیم،

این در نوع خود بی سابقه بود.

میتوانیم به وضوح این موضوع را ببینیم که هر زمان که اندکی میان مسلمانان اختالف افتاده است،

اما جالبه بدانید جوبایدن رقیب ترامپ در بیانیه شب شهادت حاج قاسم چنین می نویسد« :هیچ

دشمن به خود اجازهی تعرض داده است .اینک موجی از اسالم گرایی در کشور های غربی اروپایی

آمریکایی ای در مرگ قاسم سلیمانی عزادار ی نمی کند .او مستحق مرگ بود».

ً
قطعا انتظار مقابلهی دولتهای استکبار ی میرود و زمانی که دست کافران و ظالمان
دیده میشود و

داعش؛ بزرگترین گروه تروریستی بود که حاج قاسم با یارانش در مقابل این گروه ایستادند و دولت

خالی از دالیل عقلی و پاسخهای اقناع کننده باشد  ،ناچار به ترسیم بیشرمانهی کاریکاتور پیامبر اکرم

آن را از منطقه برچیدند .درحالی که داعش در زمان دولت اوباما(هم حزبی بایدن) توسط آمریکایی

روی میآورند .در آیه  ۳۲سوره توبه خداوند کلمه «یریدون» را آورده است که مضارع و به معنی

ها تشکیل شد.کلینتون وزیرخارجه اوباما در کتاب خاطراتش از سفر به  110کشور جهان بابت تشکیل

استمرار بوده این بدان معناست که توطئه دشمنان بیوقفه و دائمی است؛ روز ی با ریختن شکمبهی

داعش سخن به میان آورده است.

حیوانات بر سر پیامبر و همراهانشان و روز ی با کاریکاتورهای توهین آمیز.

باید به این نکته دقت کنیم که دولتمردان دموکرات آمریکا داعش را به وجود آوردند و دولت مردان

اینگونه اعمال نشان دهندهی خشم بیحد و اندازهی کافران در ناتوانی برخورد با اسالم گرایی جوانان

جمهور ی خواه ،فرماندهی مبارز با داعش(سردارسلیمانی) را به شهادت رساندند.

است که موجب شده تهی بودن دست خود در مقابل سخنان شیوای اسالم را به نمایش عام و خاص

شهید حاج قاسم سلیمانی« :من اعتقادم اینه در آمریکا مثل حزب بعث هست ،آنجا در عراق اسمش

بگذارند.

حزب بعث بود در اینجا(آمریکا) اسمش حزب جمهور ی خواه و دموکراته .چرا؟ چون در عراق

بر اساس تخمین آمار ی سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا ،حدود  ۱۰درصد از جمعیت فرانسه را

هیچکس جز حزب بعث نمیتوانست رئیس بشود؛ در آمریکا هم هیچکس نمیتواند جز حزب

مسلمانان در بر میگیرند ،حال آنکه با وجود ادعای دموکراسی حتی  ۱نماینده از مسلمانان در مجلس

جمهور ی خواه و دموکرات رئیسجمهور بشود».

این کشور وجود ندارد! در سال  ۲۰۱۶بیش از چهار هزار نفر از مردم فرانسه به اسالم گرویدند و این در

نوشته دانشجویی
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صورتی بود که مسلمانان فرانسه ،شهروندان درجه دوم و سوم حساب میشدند و در مناطق فقیر
نشین میزیستند ،امّ ا جامعهی جهانی آگاهتر از آن شده که بتوان با حرفهای پوچ و تو خالی سد
راه تبلیغ پرمحتوای اسالم شد.

چهل و یک سال پیش از امسال

الزم است کنفرانس اضطرار ی اسالمی در واکنش به این موضوع تشکیل شود و نمایندگان کشورهای
اسالمی طی جلساتی ،در واکنش به هتکحرمت به ساحت پیامبر اسالم (ص) اقدامات اساسی بکنند.
مقام معظم رهبر ی در وا کنش به هتکحرمت به مقام پیامبر اسالم کامالً هوشمندانه در پیامی خطاب

در بحبوحهی جنگ سیاسی بین ریگان و کارتر در چهل و یک سال قبل ،در هیچ کجای دنیا بههیچ

به جوانان فرانسه چندین موضوع را مطرح کردند که میتواند سرآغاز ی برای آگاهی مردم اروپا به

وجه فضای انتخاباتی ایاالت متحده به چشم نمیخورد و مرکز توجه کل دنیا ،تهران منطقه جماران

ویژه جوانان فرانسه باشد ،هرچند که آنهایی که ادعای آزادی بیان داشتند این پست را حذف کردند

بود ،در روزهای قبل از شروع میتینگهای انتخاباتی ،جوونای خمینی دست به کار ی زده بودن که

اما هرگز نمیتوانند نور خدا را با نفسهایشان خاموش کنند.

هیچ گروه یا هیچ نیروی نظامی از هر م ّلتی جرئت انجام این کار و یا حتی جرئت موضع گیری در

قبالش را هم نداشت ،امّ ا امام خمینی(ره) در سخنرانی قاطع از فاتحان النه جاسوسی کشور تروریستی
آمریکا حمایت و کار آنها را ارزشمند و هدفمند خواند و با صدای بلند در هزاران کیلومتر دورتر از ایاالت
متحده فرمودند :کارتر دیگر نمیتواند رئیس جمهور آمریکا بشود...
تمام سیاست مداران جهان منتظر این بودند که سناتورهای آمریکایی آزاد میشوند یا نمیشوند و
اصل صحبتهای انتخاباتی دو نامزد درباره این قسمت از کره خاکی بود.
اما در  ۱۳آبان  ۹۹و چهل و یک سال بعد از آن برخی جریانات سیاسی ،کاری کردند که اینبار نگاه
تمام کشورمان به انتخابات آمریکاست! که مردم ببینند ادامه اقتصاد کشورشان در انتظار چه مردی
در راس ایاالت متحده است!؟ آیا تئور ی سیاستهای ما در رابطه با آمریکا فرق کرده است؟
کجای کار اشتباه کردیم که با وجود صحبت قاطع رهبر انقالب درباره تغیر نکردن سیاستهای ما در
برابر آمریکا در زمان ریاست هر فردی بازهم تمام اخبار کشورمان حول انتخابات آمریکاست؟
سیاست جمهور ی اسالمی ایران  ۴۲سال است در موضع رژیم تروریستی آمریکا تغیر نکرده و نخواهد
کرد و جدا از هر نتیجهای در این انتخابات مضحک ما با این رژیم بحثمان از سیاست جداست  ،ما
با این رژیم پدر کشتگی داریم01:20...
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آمریکا بر ایران تأثیر دارد اما مسئله اینجاست که این تاثیر منفی است .یعنی هیچگاه ما تاثیر مثبتی
از سوی آمریکا بر ایران ندیدیم و نخواهیم دید .آمریکا بر ایران تأثیر دارد اما انتخابات آمریکا بر ایران
تأثیری نخواهد داشت .یعنی با آمدن فرد دیگر سیاستهای کلی آمریکا تغییری نخواهد کرد.
جمهور یخواه یا دموکرات ،فیل یا االغ ،ترامپ یا بایدن ،هرکس بیاید هیچ توفیقی ندارد .ایراد اصلی،
ریشهای و سیستمی است .ذات سیستم و ساختار حکومتی آمریکا پلید و فرعون پرور است و هرکس
بیاید اقدامات خصمانه علیه ایران و تحریمهای ظالمانه ادامه خواهد داشت و پرونده ایران همچنان
باز است ...چرا؟ چون هرکه آمد شر رساند...
یکی از اصلیترین مشکالت جامعه ما ضعف حافظه تاریخی است و اگر حواسمان به همین مسئله
نباشد باعث میشود کشور از یک سوراخ برای چندمین بار گزیده شود.
مسئلهی اعتماد به آمریکا در کشورما مسئلهای تاریخی است .اگر به رفتار سیاستمداران غربزده کشور
نگاهی بیندازیم و سیلیهایی که ملت بخاطر تصمیم اشتباه آنها از آمریکا خورده است را به یاد
بیاوریم  ،تاریخ به ما میآموزد.
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تاریخ به ما ثابت میکند که اعتماد به آمریکا به طور مطلق اشتباه است .حال ،این آمریکای ضعیف،

هر چند که دین مبین اسالم ،بارها و بارها بر وحدت امت تاکید داشته است ولیکن روههای افراطی

آمریکایی که خودش درگیر بحرانهای ّ
جدی است ،آمریکایی که به گفته برخی مهد دموکراسی است

اعتصموا ب َحبل َّ
نمیخواهند ندای «وَ َ
الله َجميعً ا وَ ال َت َف َّرقوا» را بشنوند و در نهایت ،همین افراطگراییها

اما ضددموکراسیترین رفتارها را در آن مشاهده میکنیم ،آمریکایی که مردمش از تبعیضنژادی به

به گروههایی مانند داعش ختم میشود؛ که به شهادت رساندن جوانان بیگناه را دارای اجر و ثواب

ستوه آمده و هرروز خیابانهای این کشور شاهد اعتراضات گسترده آنان شده است ،آمریکایی که

و در هر جا که باشند ،برای صیانت از اسالم و امت اسالمی حاضرند؛ روز ی غریبانه در خانطومان

ادعای آزادی فرهنگیاش گوش فلک را کر میکند اما مردمش از تعرضها و تجاوزها به ستوه آمدهاند،

سوریه و روز ی دیگر ،مظلومانه در دانشگاه کابل یا مرکز آموزشی کوثر دانش کابل و هزاران مورد دیگر.

آمریکایی که بارها از اعتماد به او سیلی خوردیم ،آمریکایی که بارها خصمانهترین اقدامات را علیه

به امید روز ی که نظام تکفیر و جنایت در تمام جهان ،برچیده شود و دیگر شاهد شهادت مظلومانه

جمهور ی اسالمی انجام داده ،چطور میتواند بر کشور ما تاثیر مثبت اقتصادی داشته باشد که همه و

مسلمانان نباشیم و این ظلم سازمان یافته جهانی علیه مسلمانان ،پایان یابد .روز ی که مسلمانان،

ً
مخصوصا مغزهای کوچک زنگ زده در داخل به انتخابات آمریکا چشم دوخته اند؟!

محمدمهدی انتظار
دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه |
ّ

اعتصموا ب َحبل َّ
برادرانه و یکصدا در کنار هم فریاد بزنند« :وَ َ
الله َجميعً ا وَ ال َت َف َّرقوا» ،به جای آنکه غمزده
از فاجعهای اینچنینی بگویند« :جان پدر کجاستی؟»
دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه | محمد فداییفتوت

تحلیل و بررسی
حقوق بشر اسالمی در تقابل با حقوق بشر معاصر
درباره نسبت حقوق بشر معاصر و حقوق بشر اسالمی ،دیدگاههای گوناگونی مطرح گشته است.
نظامهای حقوقی سکوالر ،حقوق بشر را فرا دینی انگاشته و شریعت را صرفا مربوط به امور اخروی
می دانند لکن نظام حقوقی اسالم با اعتقاد به جامعیت دین ،حقوق بشر را در چهارچوب درون دینی
و در قلمرویی فراتر از محدودیتهای بشری و به نوعی توأمان ،دنیوی و اخروی میداند.

در حقیق ت ،رابطه حقوق بشر اسالمﻰ و حقوق بشر معاصر ،رابطه عموم و خصوص من وجه است؛
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
به مع نای پذیرش مطلق حقوق بشر معاصر و یا انکار کامل آن نمیباشد.
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
و انسانشمول نبودن دیگر تدوینه ای حقوق بشر نیست؛ بلکه حقوق بشر اسالمی نوع کامل و حد
اعالی حقوق بشر برای تمام انسان ها با دیدگاه انسان بما هو انسان میباشد.
در تعریف حقوق بشر اسالمی باید گفت:
حقوق بشر اسالمی مجموعهای از حقوق و امتیازهایی است که از سوی خداوند متعال در قالب احکام
وضعی یا تکلیفی ،وضع شده است؛ این حقوق برای همه انسانها فارغ از تمایزات اعتباری و تکوینی،
ارائه شده و الگویی منسجم ،نظام وار و تجویزی سالم و کامل برای تعامل با بشر عرضه میکند.
بنابراین ،حقوق بشر اسـالمی ،برای نوع بشر ،ضـروری است؛ زیرا حقوقی است که اهلل متعال ،یعنی
خالق کل مخلوقات و منبع هر خیر و سعادت و مهربانی ،بـرای انسان قرار داده .فلذا کشف ،تنظیم و
تدوین حقوق بشـر اسالمی بر ذمه فقها ،عالمان و اندیشمندان مسلمان قرار دارد و بر عهده امت
مسلمان است که آن را به جامعه جهانی ارائه کرده و برای اقناع جهانی آن کوشش نمایند و بدینگونـه
به جای انفعال و تأثیرپذیری از حقوق بشر مع اصر ،به سمت تأثیرگذاری بر آن حرکت کنند .کـاری کـه
مـدتهاست توسط اندیشمندان مسلمان ،آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد.
دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه | محمد فداییفتوت

انفجار دانشگاه کابل
جان پدر کجاستی؟
طنینی که تبدیل به یک فریاد فراملی شد ...
داستان از جایی آغاز میشود که پس از تراژدی دانشگاه کابل و جنایت فجیع عوامل تروریستی داعش،
نسبت به جوانان دانشجوی افغان؛ امید مهریار از سوی رئیس دانشگاه ،موظف شد تا وسایل شهدای
دانشجو را تحویل بگیرد و این آغاز یک روایت بسیار تلخ است...
تمام گوشیهای موبایل موجود در دانشگاه که متعلق به قربانیان این فاجعه بود به او تحویل داده
میشود؛ تلفنهایی که همچنان زنگ میخوردند و خانوادههایی که چشم انتظار فرزندانشان بودند.
سپس از مهریار خواسته میشود که به تلفنها پاسخ داده و خانواده قربانیان را مطلع سازد .وی در
اینباره مینویسد« :متوجه تلفنی شدم که  ۱۴۲بار تماس گرفته و نهایتا یک مسیج دریافت کرده بود؛
جان پدر کجاستی؟ چقدر سخت بود/است دیدن آن لحظهها».

خارج از دستور
زنده بمان...
سه و نیم شب است .خیلی شب .توی اتاقی سرد در گوشهای از کابل زخمی و زیبا دراز کشیدهام،
دندانم تیر میکشد ،باطر ی گوشی رو به اتمام است ،برق نیست ،اینجا برق نمیرود فقط گاهگاهی
میاید ،از دور دست صدای الییدن غمگین سگها میاید ،چند ساعت دیگر خروسها که بخوانند،
خیل دوچرخه سوارهای کابل میزنند بیرون...زنهای کابلی نمیتوانند قرصی نان و مشتی بادام بقچه
کنند و خندیدنا به مردشان بگویند :مراقب خودت باش...این جمله اینجا هیچ کارکردی ندارد.
***
تو از امروز دیگر رییس جمهور ایاالت متحده نیستی .دیگر دوربینها تحویلت نمیگیرند ،دیگر بیلت
گلی ور نمیدارد...االن ان ور دنیا جایی بسیار دورتراز کابل و تهران و دمشق و بیروت و بغداد روز
است .احتماال بیدار شدی ،قهوهات را نوشیدهای ،صبحانهای مفصل خوردهای و رفتی توی زمین گلف،
همین روزها باید از اتاق بیضی خداحافظی کنی...خیلی دلم میخواهم بدانم از این به بعد ان دقایق
قبل از خواب ،ان یکی دو ثانیهای که کلهات از پایین میرود توی تیشرت و از یقه بیرون میاید ،ان
ثانیههایی که چشم بستی زیر دوش که چشمت کف نرود به خونهایی که ریختی و خانوادههایی که
بی مرد و مدد کردی فکر میکنی یا نه؟ تو دیگر مسترپرزیدنت نیستی ،تو دیگر هیچ چیز نیستی!
کابل بیبرق و اب و امنیت ،تهران بیحاج قاسم و دارو و هستهای ...بغداد بیابومهدی و اسایش و
بیروت بیگندم...پای همهاش امضای توست ،چند هزار پدر دیگر بهخانه برنگشت؟ سعید میگفت ما
توی افغانستان نظامی بازنشسته نداریم ،همه کشته میشوند ،چند دختر با سری شکوفهزده از گلدان
پلیور ی یقهاسکی مثل انار ی از خورجین افتاد و دانه دانه شد ...چند پدر پیامک داد  :جان پدر
کجاستی؟ چند پیامک و تماس بی پاسخ ماند...دستهایت را بوکن! این بوی خون و باروت و خاک
است!  ،دیگر نه الکل بوی دستهایت را میبرد نه گرانترین عطرهای شرکت دخترت...اقای ترامپ
من برای کسانی که #انسان را رعایت نمیکنند ارزوی طول عمر میکنم ،ارزو میکنم اینقدر عمر کنند و
اینقدر مهربانی ببینند که از عذاب وجدان دنبال سنگ باشند که دندانهای خودشان را خرد کنند و پیدا
نکنند ،از بس همه گل دستشان میدهند .امشب به دختری ایرانی فکر میکنم که نتوانست به ایران
برگردد و پدرش دق کرد ...به داروهایی که نگذاشتی بیایند و اینجا مادر ی اب شد جگرش  ،به زینب
و فاطمه سلیمانی که تو پدرشان را کشتی ...پدرمان را...به همه لبخندهای به جامانده از هواپیمای
اوکراین ...به صاحبان دمپاییهای قرمز کف میدان ازادی کرمان در تشییع حاجی...
زنده بمان اقای ترامپ !!
زنده بمان جهان خیلی با تو کار دارد...
منتشر شده در کانال تلگرامی يك حامد عسكر ی معمولی | حامد عسکری

خارج از نشیره
مسابقه کتابخوانی با جوایز ارزنده
دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار میکند :مسابقه بزرگ کتابخوانی مجاز ی
ویژه دانشجویان و طالب سراسر کشور؛ همراه با جوایزنفیس و ارزنده نقدی
منبع مسابقه از کتاب :شیعه و سنی غوغای ساختگی
مهلت ثبت نام :تا  ۲آذر ماه
جزئیات و مراحل شرکت در مسابقه را مطالعه نمائید:

Book.mazaheb.ac.ir
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نوشته دانشجویی
توافق یا تقابل با وحدت

این لشکر بیست میلیونی از هر قشر و با هر تخصصی که باشد از آن حرفه در جهت
رسیدن به حق تعالی و گام نهادن در مسیر فرج استفاده میکند حال چه دانشآموز ی
باشد چه حوزوی یا دانشگاهی.

به دنبال پایان یافتن ا ّیام بیبدیل مح ّرم و صفر و عزادار ی خالصانه خیل عظیمی از مردم بزرگوار

مسلمان  ،در سال های اخیر شاهد هستیم که ّ
عدهای از روی محبّت و عالقه خود به اهلبیت ایّامی
را تحت عنوان دهه محسنیه به عزاداری و سوگواری میپردازند.

با مراجعه به نظرات محققان در این حوزه  ،به این دست مییابیم که ،تاریخ شهادت طفل بدنیا نیامده
حضرت زهرا ،محسن بن علی علیهالسالم به صورت دقیق در روایات و یا متون تاریخی ،نیامده! مطلبی
که بتوان گفت از  ۲۸صفر تا  ۸ربیع االول ایام محسنیه باشد.
اما با مراجعه به نقل مشهور در این باره  ،در میابیم که  ۳روز پس از رحلت پیامبر اسالم(ص)  ،یک
هجوم به بیتالزهرا توسط ماموران حکومتی وقت اتفاق افتاده ،که از این جهت اگر به این نقل

به فرموده امام راحل بسیج دانشجویی و بسیج حوزه وظیفه ارتزاق فکر ی دیگر اقشار
بسیج را بر عهده دارد که مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش خادمان آن است.
ارتزاق فکر ی بدین معناست که راهبر ی این لشکر بیست میلیونی و چگونگی حرکت در
نقشه راهی که مقام معظم رهبری تعیین نمودهاند برعهده این دو قشر است .به گونهای
که مقام معظم رهبر ی دشمن شناسی و چگونگی مقابله با آن را یکی از وظایف مهم بسیج
دانشجوئی نام بردهاند لذا امیدواریم بتوانیم با هوشیار ی در برابر حزب شیطان بایستیم
و او را شکست دهیم که این وعده الهی است.

مشهور توجه کنیم به احتمال زیاد روز اول ربیع ،حضرت محسن(ع) به شهادت رسیدند .برخی از منابع

دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه | علیاصغر رضوانی

ً
حدودا یک ماه پس از رحلت رسول
نیز ،هجوم به بیت علوی را پس از بازگشت سپاه اسامه ( که
گرامی اسالم است) بنای شهادت آن حضرت نهادند.

همگی بر این امر واقفیم که ،سیره اکثر مراجع و شیعیان در زمانهای گذشته ،بر داشتن دهه محسنیه
نبوده .البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که شهادت حضرت محسن حقیقتی انکار ناشدنیست،
امّ ا باید توجه داشت که ا ّیام محسنیه در هیچ یک از رویات اهل بیت سفارش نشده و سند معتبر ی
در روایات بر این امر نداریم.

بسیج؛ لشکر مخلص خدا
نام بسیج یاد آور زنان و مردانی است که روحی به پهنای زمین و همّ تی به بلندای آسمان

این اتفاق بعد از پایان  ۲ماه عزادار ی مسلمین  ،به نوعی افراط در عزادار یها به شمار میآید  ،که

داشتند و در طول هشت سال دفاع مقدس حماسهها آفریدند.همان غیور مردانی که

ممکن است به تفریط ّ
عدهای دیگر بینجامد  ،حال آنکه اسالم دین تعادل و میانه روی ست .و این

خود را روی مین میانداختند تا برای همرزمانشان معبر باز کنند ،همانهایی که برای

افراطها در عزادار ی زمینه هتک حرمت را فراهم میکند! دامن زدن به این دهه ،در این ا ّیام خاص،
به نوعی مهیّ ا کردن موقعیت برای دشمنان به منظور ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است! ماه ربیع
االول ماه آغاز شادی و سرور مسلمانان از جمله شیعه و سنی است .در ابتدای این ایام بنا به فرموده
مقام معظم رهبری از تاریخ دوازدهم ربیع االول که تاریخ والدت نبی اکرم(ص) به نقل برادران اهل
سنت است  ،تا تاریخ  ۱۷ربیع االول که والدت ایشان به نقل برادران شیعی ست  ،هفته بی نظیر
وحدت را شاهدیم  ،که تجلی اسالم ناب محمدی در میان مسلمانان است.
مقام معظم رهبر ی در رابطه با این هفته میفرمایند" :این یک نام گذار ی محض نیست؛ یک حرکت
سیاسی و تاکتیکی هم نیست؛ این یک اعتقاد و ایمان قلبی ست)۱۳۹۸ / ۰۸ /۲۴( " .
اسالم دین عظیم ،با پایههایی استوار است  ،که دشمنان فریبکار و منافق را ترغیب میکند تا به
مقابله با مسلمین و تفرقه افکنی میان شیعه و سنی  ،نه تنها به دالیل مادی  ،بلکه بعضا به دالیل
هویتی و تعصبات عقیدتی و نژادی و ...بپردازند.
همه ما مسلمین به این امر واقفیم که رسول گرامی اسالم (ص)  ،به عنوان آخرین پیام آور خالق یکتا،
به سوی قبلهای واحد  ،به همراه کتابی آسمانی که بی شک بهترین و ارزشمندترین معجزه جهانیان
است  ،برای هدایت تمامی جهانیان برگزیده شدند.

اعتصموا ب َحبل َّ
همان گونه که درسوره مبارکه آل عمران آیه  ۱۰۳میخوانیم :وَ َ
الله َجميعً ا وَ ال َت َف َّرقوا  ،و
همگی به ریسمان خدا [= قرآن و اسالم ،و هرگونه وسیله وحدت] ،چنگ زنید ،و پراکنده نشوید.
محدثه نوبتی
دانشجوی علوم قرآن |
ّ

هفته بسیج گرامی باد
َ
ب َّ
ه ُم ْ
الل ِه ُ
ون
ن ِح ْز َ
أ ال ِإ َّ
ال ُم ْف ِل ُح َ

بسیج معبر ی است برای رسیدن به اخالص و حرکت در مسیر حق تعالی بی مزد و ریا
 ۵آذر روز ی است که لشگر ی مخلص و حزبی برای خدا علیه شیطان تشکیل شد؛ همان

شناسایی به دل آب زدند و هرگز برنگشتند؛ همان فرماندهانی که در دل شب پوتین
سرباز هایشان را واکس میزدند و همان شیر زنانی که گاه در کسوت پرستار ی و گاه با
بافتن شال و کاله برای کمک به رزمندگان ذ ّره از توانشان مضیقه نمیکردند و آنان که
یک عمر چشم به راه عزیزانشان رنجها کشیدند.
درود خدا بر تمام آنان که از خواسته های خویش گذشتند تا دیگران در آرامش باشند،
امید که قدردان این فداکار ی ها باشیم و ادامه دهنده راهشان تاشرمنده آنها نگردیم.
َ
ل لَكم ٱنفر ْ
ين ءَ امَ ن ْ
وا مَ ا لَك ۡم إ َذا قي َ
وا في َسبيل
خداوند در قرآن کریم میفرماید«:يَـأيُّهَ ا ٱلَّذ َ
ٱ َّلله ٱ َّث َ
اق ۡلت ۡم إلَﻰ ٱ ۡۡلَرۡ ض(»...توبه )38/ای کسانی که ایمان آوردید چه شده شمارا هنگامی
که به شما گفته میشود در راه خدا حرکت کنید به دلبستگی های خود چسبیده اید و
سستی میکنید.
«نفر» یعنی جنبیدن ،حرکت کردن و پیشتاز بودن واژهای که میتواند معادل بسیج باشد.
بسیجی یعنی کسی که وقتی در جایی کمبودی میبیند و میداند که با وجود او این نیاز
برطرف میشود بی درنگ قدم بر میدارد آن هم بدون هیچ چشم داشتی ،نه توقع مالی
دارد ،نه موقعیتی ،نه جاه و مقامی و نه قدرتی چرا که این اقدامش را فقط و فقط برای
خوشنودی خداوند انجام میدهد و عملش خالصانه است .حال این عرصهی تالش و
جهادش میتواند علمی ،نظامی ،فرهنگی ،اقتصادی ،در عرصه سازندگی و ...باشد.
مرزهای جغرافیایی هم نمیتواند مانع این جهاد باشد ،در هر جایی انسانهایی نیاز به
کمک داشته باشند او وظیفه خود میداند در صحنه حاضر باشد و از بذل جان و مالش
نکند...«:جهد ْ
وا ب َأ ۡموَ لك ۡم وَ َأنفسك ۡم في َسبيل ٱ َّلله َذلك ۡم َ
َ
ون»
دریغ
خيۡ ٞر لَّك ۡم إن كنت ۡم َت ۡع َلم َ
(توبه)41/

لشگر ی که به گفته قرآن حقی ً
قتا به خدا و روز آخر ایمان دارد و با هر کسی که با پیامبر و

امام راحل عظیم الشان فرمودند بسیج لشکر مخلص خداست .با آرزوی توفیق و ثبات

خدا بخواهد دشمنی بکند به شدت برخورد میکند و کار ی ندارند که برادرشان باشد

قدم برای تمام بسیجیانی که برای رسیدن به اهداف متعالی از هیچ تالشی کوتاهی

پدرشان باشد و یا کدخدا باشد هر کس که با خدا و پیامبرش دشمنی کند این حزب در

نمیکنند...

برابر آن محکم خواهد ایستاد .این ها همان هایی هستند که هم خدا از آنها راضی
است و هم آنها از خدا راضیاند و بیتردید لشکر پیروز همین حزب خدا اند .به فرموده
امام راحل بسیج قرار نیست در حوادث به کار آید بلکه بسیج نیرویی است که اصالً نمی
گذارد حادثه به وجود بیاید.

دانشجوی علوم قرآن | محمدهادی فتحاللهی
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نوشته دانشجویی
َ
للعالمین
و ما ارسلناک اال رحمة
اخی ً
را شاهد آن بودیم که رئیسجمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) توهین کرد .این

همین چندتا کفایت میکرد تا هر روز

صبح ساعتم رو کوک کنم که از میدون خراسون با دو برسم

تقاطع ولیعصر نوفللوشاتو و بساط رو پهن کنم و شروع کنم به داد زدن (بفرما صبحونه ،چایی فقط
ده هزار ) و وقتی با شکست اقتصادی مواجه میشدم که حتی یک مشتری هم حاضر به خرید صبحانه

اقدام وی نه فقط اقدامی بر علیه اسالم و مسلمانان بلکه اقدامی بر علیه جهان خلقت است .زیرا به

ده هزار تومنی نبود ،نوبت اون میشد که منتظر بمونم تا کارمند مترجم سفارت فرانسه بخواد مثل
َ
َ
هر روز اون خیابونها رو متر کنه و سفر پر ماجرام رو پشت سرش آغاز کنم (ألَم َتكن أرض اهلل وَ اسعَ ًة

عالَمین جمع عالَم است و عالَم مشتق از عالمت و عالمت به معنی نشانه است و موجودات و مخلوقات

امان از اون لحظهای که اتفاقی گوشهام سخنی میشنید از دهن گهر بار فخر السفارت فرانس! در

کسی توهین کرد که خداوند ایشان را رحمتی برای عالَمین فرستاده است و امّ ا عالَمین یعنی چه؟

نشانههایی هستند که بر خالق عالَم داللت می کنند لذا هر کدام از مخلوقات چه گیاه و چه جاندار و

چه جمادات عالَمی هستند و جمع اینها می شود عالَمین و حضرت ختمی مرتبت رحمتی برای

عالَمین است .مکرون با این اقدام خود نه فقط اقدامی بر علیه بشریت بلکه بزرگتر از آن اقدامی بر

علیه جهان خلقت انجام داده است.

َفتهَ اجروا فیهَ ا).

آن ح ّر و حرارت تابستون و صدای آن جوبهایی که آب را درونش رها کرده بودند تا به درختای بدون
میوهی بلند آبرسونی کنه َ
ات َت ْ
ن َت ْحتهَ ا ْاۡل َ ْنهَ ار ) من خدا خدا میکردم که لحظهای گوشی
(ج َّن ٍ
جر ي م ْ
موبایلش زنگ بخوره و طلعت زمین در پاسخ شخصی که احتماال ً از اون طرف کره خاکی در کشور

عاشقانهها و رزهایخوشبو بهش زنگ زده ،یک "بونژو موسیو" تحویل بده! که اگر این چنین میشد

این اقدام بیانگر آن است که نسبت به پیامبر رحمت (ص) یا شناخت و آشنایی ندارد یا شناختی که

دیگه نه خدا و نه شیطان و نه هیچکس رو بنده نبودم و مصداقی بودم بر (صمُّ بکم عمْ ﻰ َفهمْ

دارد ناقص است و لذا توصیه ما این است که زندگی سراسر نور و رحمت پیامبر اسالم(ص) را فقط

الَيَعْ قلوْ َن) اون روزها برام هیچ چیز مهم نبود جز دخترک تا آرام آرام به پاییز رسیدیم...

یکبار مطالعه کند تا بداند و بفهمد این چنین شخصیتی نه تنها سزاوار توهین و افترا نیست بلکه

ّ
القصه که خدا لعنت کند نشریه شارلی ابدو را از نویسندهاش گرفته تا کاریکاتوریستش و سر دبیرش

رئیس جمهور فرانسه این مطلب را که یک نمونه از صدها نمونه است هم از تاریخ اسالم بخواند:

و حتی مسئول نظافت دفترشون و همه و همه! برای همهشون چند روز ختم لعن گرفته بودم( أولئک
َ
ن) نامردها اومده بودن و کاریکاتور پیامبر را کشیده بودن و
عَ َلیهمْ َلعْ َنة ا َّلله وَ المَ الئکة وَ ال َّناس أ ْجمَ عی َ

سزاوار اکرام و احترام نیز میباشد.
روز ی ابوسفیان یکی از یاران پیامبر (ص) را اسیر کرده بود و در گوش او گفت :تو را به خدا قسم

از بخت بد من دقی ً
قا در همون روزها رئیس جمهور فرانسه کشمش خورده و گرمیش کرده بود و

میدهم راستش را بگو ،آیا دوست دار ی االن محمّ د به جای تو می بود و تو آسوده در کنار خانوادهات

یادش افتاده بود که باید از آزادی بیان و این جور چیزها دفاع کنه .همین شد که این طرف کره خاکی

بودی؟ آن شخص جواب داد :به خدا قسم نمیخواهم االن محمّ د در هر کجا که هست خار ی به

بچههای بسیجی خونشون به جوش اومده بود نتونسته بودند تحمل کنند و ریخته بودند جلوی
َ
َ
ضلَ َّ
سفارت فرانسه ( َف َّ
الله ْالم َ
ين).
ين بأمْ والهمْ وَ أنفسهمْ عَ َلﻰ ْال َقاعد َ
جاهد َ

پایش ب َ
خ َلد و من در کنار خانوادهام آسوده باشم.

امروزه نیز که حدود  ۱۴۳۰سال از رحلت جانگداز پیامبر اکرم(ص) میگذرد و ما پیامبرمان را ندیدهایم

چه روزهای سخت و طاقت فرسایی شده بود! علیرغم میل باطنیم باید از بین ط ّناز ی و عشوه دخترک

و فقط اوصاف و رفتار و کالم گوهربارش را شنیدهایم دوست داریم هر چه داریم بدهیم تا لحظهای آن

ً
واقعا آن روزها در
مترجم یا رفاقت با عماد یکی را انتخاب میکردم! من هم که اهل رفاقت و مرام!

سراج منیر را مالقات کنیم و همچنین حاضر نیستیم که کوچک ترین بیادبی یا توهین به ساحت

تب میسوختم و کسی هم نبود که براش درد و دل کنم و دلداریم بده! به هر زحمتی بود حاجعماد را

مقدس آن حضرت صورت گرفته و اموال و جان ها و آبرو و خانواده هایمان سپر ی در دفاع از شأن

انتخاب کردم! نمیشد باالخره ما را عمری با نون و نمک رفاقت بزرگ کرده و بهمون درس و مشق
ْ
قين).
وفا داده
بودند!(اۡلَخالَّء يَوْ مَ ئذٍ بَعْ ضهمْ ل َبعْ ٍض عَ د ٌّو إال َّ ْالم َّت َ

امید است که کشورهای اسالمی و تکتک ما مسلمانان بعد از این بیش از پیش به وظیفهمان که

میون دعوا ولی هرطور که بود سعی میکردم قائله خاتمه پیدا کنه! یک خر ی آن سر دنیا یک خریتی

تبیین آموزههای رحمانی اسالم و معرفی شخصیت واالی پیامبر نور و رحمت است مبادرت ورزیم.

کرده! شما چرا خشمگین میشوید!؟ رفتم و میکروفن را از پسرک عصبانی فحاش که هی شعار میداد

از خداوند میخواهیم که نور هدایت و مح ّبت اماماالنبیاء را در سرزمین قلب مردم جای جای جهان

"مرگ بر فرانسه" گرفتم؛ خیر سرم میخواستم دعوا را تمام کنم و همین شد که شعار را کمی نرم ترش
کردم و همه جمعیت باهم فریاد میزدیم "فرانسه ّ
ون َكبائ َر ْال ْثم وَ ْال َفواح َ
ذين َي ْ
ش
ج َتنب َ
دقت کن" (وَ الَّ َ

واالی رسول اهلل میباشد .

جای دهد.
دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه | ادریس واحدی

کفر نامه
آچار محمدی
همه میگند پاییز قشنگترین فصل ساله ولی همه اشتباه میکنند! ناسالمتی ما یک عمره دانشجوی
َ
ون) ،پس با اختالف ،تابستان قشنگترین
علومقرآنیم دیگه انقدر ی حالیمون هست که( أ ْك َثرهمْ َال َيعْ قل َ
و جذابترین فصل ساله علیالخصوص تیرماهش .شاید بهترین روز سال شش تیر باشه ،حاال ّ
عدهای
افراد که احتماال ً توهم توطئه دارند و درون زندگی اشخاص دیگر سرک میکشند و به جستوجو و
کنکاش میپردازند و دنبال این هستن که برای هرچیزی یک دلیلی پیدا کنن ،میان و میگن چون
تولد من روز شش تیره این حرفها را دارم میزنم درحالی که به هیچ وجه این طور نیست و دلیلی
َ
ون) .بذارید یک اعتراف کنم! صد سال پیش وقتی
داره فراتر از این مسائل سطحی( إ ِّني أعْ َلم ما ال َتعْ َلم َ
هنوز سی سال رو رد نکرده بودم و اول جوانی و اوج آمادگی جسمانیم بود (وإنَّ ی ً
ند َرب َ
وما ع َ
ِّک َکألف
ون ،).میونه کوچه پس کوچههای خیابان نوفللوشاتو تهران عاشق شدم!
َس َنةٍ ممّ ا َتع ّد َ

قلم زدن درباره عشق کار من نیست ،یعنی حداقل تو این صد سال اول زندگی اونقدر ی مهارت پیدا
نکردم که بخوام از مفهموم واالی عشق براتون بنویسم ،خدا را چه دیدی شاید در آینده نوشتم ،فعالً

از قلم زدن به قدم زدن بسنده میکنم! اون هم نه هر قدم زدنی! (وَ َال َتمْ ش في ْاۡل َرْض مَ َر ًحا) قدمهایی
که یکی از یکی جذابتر جدا میشد و در فاصلهای کمتر از نیم متر در مسیر مشخص و ثابت فرود
میاومد و صدایی گوش نواز که از برخورد پاشنه کفشها به موزائیکها بلند میشد "تق" حاال کافی
بود کمی وقت بگذار ی و دنباله این ساق پاها را بگیری و باال بیایی ،هوش را وقتی از سرت میپروند
که افق دیدت با خط رژ قرمز و موهای بلوند و ته چهره دو رگهی اروپایی آسیایی توی یک راستا قرار
َ
!(خ َتمَ َّ
ْصرهمْ غ َ
میگرفت َ
شاوَ ة).
لﻰ أب َ
لﻰ َسمْ عهمْ وَ عَ َ
لﻰ قلوبهمْ وَ عَ َ
الله عَ َ

ون).
وَ إذا ما َغضبوا همْ ي َْغفر َ

همه چیز را تقری ً
با مدیریت کرده بودم که یکدفعه نمیدونم از کجا یک ایده عجیب و غریب به ذهن
ّ
حضار محترم ما باید به نشانه اعتراض نام این خیابان را از
عماد اومد! میکروفن رو گرفت و گفت
نوفللوشاتو به حضرت محمد صلی اهلل تغییر بدیم و همه جمعیت ناگهان یکصدا صلواتی محمدی
َ
ون؟)
پسند ختم کردند! (أ َفال َت َت َفکر َ
چشمتون روز بد نبینه! تغییر نام خیابان همانا و عصبانی شدن کارکنان سفارت فرانسه همان! باالخره
هرچه که باشد این مسئله بسیار برای فرانسویها مهم بود و از استراتژیکترین اتفاقات در تاریخ
معاصر آن زمان فرانسه میتوان به نامگذار ی این خیابان اشاره کرد! این حرکت حرکت معمولیای

نبود و شاید یکی از بدترین ضربههایی بود که میشد به فرانسویها زد! ( يَوْ مَ َنبْطش ْالب َْط َ
ش َة ْالک ْب َر ى

ون) .فرانسوی ها هم که از این حرکت خونشون به جوش اومده بود سه فروند جت جنگنده
إنَّا م ْن َتقم َ
َ
َ
ْسلَ عَ َلیْ همْ َطیْ ًرا أبَابیلَ ).
داسو رافال را بر روی خلیج فارس به پرواز درآوردند!(وَ أر َ
امّ ا چه بگویم که دولت خودشیفته و غربزده آن زمان که سردمدارش دکتر روحانی بود بعد از اینکه
سازمان ملل میان ایران و فرانسه برای خاتمه دعوا میانجیگری کرد به راحتی آب خوردنی مسئله را
پایان داد و بخاطر این حرکت آتشبهاختیار ّ
ن
بچههای کف میدون عذرخواهی کرد! (وَ عَ َد اهلل المنافقی َ
ن فیها).
و المنافقات وَ الک ّفا َر نا َر َجهَ َّنم خالدی َ
عماد را دستگیر کردن و به سفارت فرانسه تحویل دادن! یک هفته نشد که به سراغ من هم اومدن و
من را هم دستگیر کردن! سال ها بعد در زندان باستیل فرانسه یکی از هم بندیام برام تعریف کرد که
همون دخترک مترجم وقتی عکس من را میون معترضین تجمع اون روز دیده بود چهرهام را که
روزهای قبل از سر خیابان ولیعصر تا ورودی سفارت تعقیبش میکردم به یاد آورده بود و همین باعث
شده بود که من رو هم دستگیر کنند .توی تاریخ عمومی دروس دبستان فرانسه هم این واقعه تلخ را

ذکر کردند و نوشتند دو چیز خط قرمز ّ
ملت فرانسه است یک اسم خیابون نوفللوشاتو و یکی هم

آچارفرانسه! این دوتا از ناموس هم برای فرانسویها مهمتره و باید تا خون در رگشون هست ازش

مراقبت کنند ...لَئن َّ
ات َ
ت الهَ ًا َغیْ ر ی َال َ ْجعَ َل َّن َ
خ ْذ َ
ن؛ صدق اهلل العلی العظیم
ن ْالمَ ْ
سجونی َ
کم َ

 /پایان نشیره شماره اول

