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بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

  شماره 464 دی ماه 94 |       سال سوم
فرصتی دوماهه برای شناخت خادمان خانه ملت و صاحبان خانه قدرت

خبرگان 
حرمت دارد

64

و کسانی که ایمان آورده و مهاجرت 
کرده و در راه خدا جهاد کردند و 
و  داده  را مسکن  آنان  که  کسانی 
حقیقت  به  ایشان  نمودند،  یاری 
برایشان  که  ایمانند  اهل  همان 
شایسته ای  روزی  و  خدا  آمرزش 
)74 آیه  انفال  )سوره  می باشد. 

را  الهی  کالم های  از  برخی  مرور 
آنگاه  کنیم،  واجب  برخود  باید 
رخوت  و  سکون  دریای  در  که 
مرگ  یاد  به  باید  تنها  و  افتاده 
سخن  جنس  از  مرگی  باشیم، 
شدن.  راضی  سکوت  به  و  نگفتن 
ما  روزهای  این  سکوت  دریای 
گرداب های  و  ندارد  خوشی  پایان 
بود. خواهد  انتظار  در  خطرناکی 

حضرت  کالم  در  را  گرداب  این 
امیر علیه السالم به خوبی می توان 
می دهند:  هشدار  که  آنجا  یافت، 
لم  من  و  الراضی  اخوا  »الساکت 
یکن معنا کان علینا«. ساکت برادر 
راضی است و کسی که با ما نیست 
بر علیه ماست. حضرت روح ا... هم 
به فرزندان انقالبی خود نسبت به 
این سکوت همیشه هشدار می داد: 
»امروز با جمود و سکون و سکوت 
حال  و  شور  و  کرد  مبارزه  باید 
داشت«. پابرجا  را  انقالب  حرکت 

این سخنان ما را دوباره یاد دعوای 
می اندازد  باطل  و  حق  همیشگی 
و بیشتر به تفکری وا می دارد که 
مبادا  که  باشد  عملی  باید حاصل 
شاید  شویم.  باطل  اصحاب  جزء 
بر  قلم  که  است  همین  خاطر  به 
زبان  بر  سخن  و  گرفته ایم  دست 

آورده ایم. وقتی برخی از حرف ها را 
آدم می شنود لرزه ای بر تن می افتد 
عاقبت  به  زمان  این  در  نکند  که 
شود. دچار  عباس ها  بن  عبداهلل 

هرکس  که  وانفسا  دنیای  این  در 
و  جهاد  است،  خویش  کار  پی 
سپرده  فراموشی  به  دیگر  وظیفه 
آنکه  از  بیش  آنگاه  و  می شود 
را  روشنگری  سالح  باشیم  حاضر 
مقدس  تسبیح  گیریم،  دست  به 
لم  »من  و  کرده  انتخاب  را  مآبی 
هر  بر  را  علینا«  کان  معنا  یکن 
داد! خواهیم  ترجیح  هزینه ای 

یا  و  دکتر  دانشجو،  میدان  این 

هرکسی  نمی شناسد،  کشاورز 
ایستادن  گرداب  از  را  خود  باید 
است  این  مساله  دهد.  خالصی 
و  حق  سر  بر  دعوا  همچنان  که 
آن ها  میانه  نمی توان  و  بود  باطل 
انتخاب کرد و در وسط میدان  را 
باطل  و  میان حق  جایی  نشست، 
کباب! نه  و  بسوزد  سیخ  نه  که 

حال در فضای سیاسی کشور به ایام 
انتخابات مجلس نزدیک می شویم، 
انخاباتی که امام)ره( کنار کشیدن 
می داند:»عدم  کبیره  گناه  را 

علماء  و  مراجع  از  مردم،  دخالت 
کشاورز  و  بازاری  طبقه  تا  بزرگ 
همه  و  همه  کارمند،  و  کارگر  و 
اسالم  و  کشور  سرنوشت  مسؤول 
حاضر  نسل  در  چه  باشند،  می 
چه  و  آینده،  نسل های  در  چه  و 
عدم  مقاطع  بعض  در  که  بسا 
باشد  گناهی  مسامحه  و  حضور 
که در راس گناهان کبیره است«.

آهسته  و  است  حساسی  میدان 
در  انتخاباتی  بحث های  آهسته 
که  می شود  داغ تر  کنار  و  گوشه 
راضی  و  ساکت  نخواهیم  اگر 
باشیم، کمی باید زوتر آماده ورود 
به این میدان شد. شاید عده ای با 
خود بگویند حاال زود است که از 
زمان  تا  باید  و  بگوییم  انتخابات 
بی  داشت.  نگه  دست  تبلیغات 
شک ورود زودهنگام سیاست زده 
انتخاباتی  انتخابات و مجادالت  به 
صحیح نبوده اما به معنای بی تفاوتی 
نسبت به این موضوع تا فرارسیدن 
بود. نخواهد  انتخابات  زمان 

فرصت  انتخابات  دوماهه  زمان 
مناسبی است برای به ثمر رسیدن 
فرصتی  خوب.  خیلی  اتفاقات 
بررسی  شاخص ها،  تعیین  برای 
نمایندگان  از  مطالبه  و  عملکردها 
که در این چهار سال چه کرده اند؟! 
فرصتی  انتخابات  دوماهه  عرصه 
رسوایی  و  روشنگری  برای  است 
آنانی که هر لحظه چشم طمع به 
اسالمی  انقالب  پابرهنگان  میراث 
داشته و خود را صاحب خانه قدرت 
می دانند به جای خادم خانه ملت!

بی شک ورود زودهنگام 
سیاست زده به انتخابات و 
مجادالت انتخاباتی صحیح 

نبوده اما به معنای بی تفاوتی 
نسبت به این موضوع تا 

فرارسیدن زمان انتخابات 
نخواهد بود.

که  سایت ها  و  روزنامه ها  تیتر  به  روزها  این 
نگاه کنید، هم دارند از آمدن یا نیامدن فالن 
و  می کنند!  خبرگان صحبت  نام  ثبت  برای  چهره 
تا هر کس خیال  مانده  اینجاست که کم  جالبش 
راه  است  بلد  نماز  شکیات  احکام  خط  چهار  کرد 
قیامت  فردای  مبادا  تا  نام کند  ثبت  برود  و  بیفتد 
به  بگیرد! راستش  باال  امام  را جلوی  نتواند سرش 
در  بی  نام  ثبت  یاد  می کنم،  فکر  که  چیزها  این 
شاید  می افتم!  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیکر  و 
کشور  وزارت  که  مشهوری  فیلم  آن  هم  شما 
منتشر  جمهوری  ریاست  داوطلبان  از   84 سال 
زمان  در  اخبار  که  گزارش هایی  یا  و  بود  کرده 
اما  باشید!  دیده  می کند  پخش  انتخابات  نام  ثبت 
و  می کند  مشغول  را  آدم  ذهن  بدجور  چیز  یک 
تا  باعث می شود  که چه چیزی  است  این  هم  آن 
مردم راجع به مجلس خبرگان هم چنین رفتاری 
مسئولیت های  که  نهادی  هم  آن  باشند؟  داشته 
به  اسالمی  جمهوری  نظام  در  سنگینی  مراتب  به 
عهده دارد و جایگاه ویژه ای برای آن قائل هستیم. 
شما! با  نتیجه گیری  بگیریم،  نتیجه  نمی خواهیم 

انتشار گزارش ها  اما خدا کند که یک وقت شاهد 
افراد در  از  نام برخی  از ثبت  و فیلم های خنده دار 
مجلس خبرگان نباشیم؛ هر چیزی شانی دارد آخر!

این روزها عده ای شان خبرگان را پایین می آورند و عده ای 
نیز به دنبال تغییر شان و جایگاه خبرگان افتاده اند.

تشریف  اشتباه  بگوید  آقایان  به  که  نیست  نفر  یک 
آورده اید! سیاست  بازی هایتان را ببرید جای دیگر...

و  قدرت  چشمان  که  بعضی ها  دست  از  امان 
سیاست بازی شان این بار به خبرگان افتاده و  از آن می ترسیم 
بشکند. را  خبرگان  حرمت  چرانی هایشان  چشم  که 

خـادمـان قــدرت
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رئیس جمهور آمریکا قانون محدودیت تردد به خاک این 
کشور را که در الیحه بودجه ۲۰۱۶ این کشور بوده، امضا کرد. این قانون 
درباره شهروندان ۳8 کشور دوست آمریکا وضع شده  که بدون تهیه ویزا 
تا ۹۰ روز می توانند در خاک ایاالت متحده حضور داشته باشند. براساس 
این قانون در صورتی که شهروندان این ۳8 کشور به ایران سفر کنند تا ۵ 
سال امتیاز ورود به خاک آمریکا بدون تهیه ویزا را از دست خواهند داد! 

حتما  شود  رفتار  کنگره  قانون  »اگرعین  می گوید:  ظریف  جواد  محمد 
این  خارجه  وزیر  که  همانطور  آمریکا  دولت  اگر  اما  است  برجام  نقض 
از اجرای برجام  امکانات خود استفاده کند، مانع  از  کشور اعالم کرده، 
می شود«. اجرا  چگونه  )ویزا(  قانون  این  ببینیم  باید  شد؛  نخواهد 

حال  که به گفته رئیس محترم جمهور دوران نقد برجام تمام شده است، 
عجب چیز خوبی است این قانون جدید ویزای امریکا، نه تنها به پاسپورت ما 
اعتبار می دهد که اعتبار پاسپورت ۳8 کشور را هم به تنهایی تامین می کند! 

پایان نقد برجام! 

چهارشنبه،  روز  در  شهرری  به  جمهور  رییس  سفر  با  زمان  هم 
و  پاک  یکباره  به  شهرری-  هوای  -بویژه  تهران  استان  هوای 
شد. باز  چهارشنبه  روز  در  شهرری!-  -بویژه  تهران  مدارس 

سازمان محیط زیست هوای چهارشنبه تهران -بویژه شهرری- را بسیار 
مناسب برای پیاده روی دسته جمعی، حمل بنر، حمل پالکارد و شعار دادن 
اعالم کرد و از همه دانش آموزان تهرانی -بویژه دانش آموزان شهرری- 
خواست که برای حفظ سالمتی خود دو سه ساعت از ساعات درسی را در 
این هوای پاک و در مسیرهای تعیین شده به قدم زدن اختصاص دهند.

تهران  هوای  از ظهر  بعد  از چهارشنبه  کرد  اعالم  هواشناسی  سازمان 
-حتی شهرری- دوباره به حالت کثافت در خواهد آمد و همسر خانم 
گرفت! نخواهد  بعهده  قضیه  این  به  نسبت  مسولیتی  هیچ  ابتکار 

شبکه اجتماعی دکترسالم

هوای تهران یهو پاک شد!

حدود  کردن  سپری  از  بعد  که  لبنانی  معروف  آزاده  قنطار«  »سمیر 
رژیم صهیونیستی  با  لبنانی  اسرای  تبادل  در جریان  اسارت  دهه  سه 
صهیونیستی  جنگنده های  حمله  در  بود،  شده  آزاد   ۲۰۰8 سال  در 
رسید. شهادت  به  دمشق  جنوبی  حومه  در  »جرمانا«  شهر  به 

این روزها خون شهیدان ایرانی و لبنانی و افعانی در سرزمین شام، 
آقایانی که قصد به میز مذاکره کشاندن »مقاومت« را دارند از خواب 
سازش بیدار کرده و برگ پیروزی سوریه را به نفع دشمن برنگردانند!

شهادت سردار اسرا
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حرف های  کسی  کمتر  روزها  آن 
دقیق تر  می کرد.  باور  را  پیرخمین 
را  او  حرف  کسی  کمتر  بگوییم 
و  جامعه شناسان  حتی  می فهمید. 
عقیده  نیز  غرب  دنیای  نظریه پردازان 
به  وابسته  نهضت  این  چون  داشتند 
چند  نیست،  غرب  و  شرق  بلوک های 
نمی یابد. حرف هایی  دوام  بیشتر  سالی 
که با شروع جنگ تحمیلی قوت گرفت 
و عده ای بساط خود را آماده کرده بودند 
بگشایند. سفره  ایران  در  دیگر  بار  تا 

اما هرچه جلو می رفت؛ سخن حضرت 
آنان  آلوده ی  گوش های  بیشتر  روح ا... 
خمین  پیر  که  آنجا  می داد.  آزار  را 
می گفت: »...مسئله دیگر صدور انقالب 
است که بارها گفته ام، ما با کسی جنگی 
شده   صادر  ما  انقالب  امروز  نداریم. 
چشم  اسالم  به  مستضعفین  و  است 
دوخته اند. باید با تبلیغات صحیح، اسالم 
معرفی  دنیا  به  هست  که  آن گونه  را 
نمایید.« )صحیفه امام. ج۱۵. ص۳۲۰(

سال ها پس از انقالبی که حضرت امام)ره( 
حرکت هایی  و  صداها  کرد  پایه گذاری 
و  آزادی  رنگ  که  می رسید  گوش  به 
بیداری داشت. با وجود برخی شکست ها 
ایجاد  جوانان  بین  انقالبی  روحیه  ولی 
اسالمی  تمدن  ساختن  نگرش  و  شد 

بوجود آمد. اما در این میان باید دانست 
جای  در  اسالمی  جوانان  حرکت های 
جای دنیای اسالم کافی نیست و حاال 
باید مردم دنیا به ویژه جوانان غربی فریاد 
بشنوند. را  اسالمی  انقالب  فطرت گون 

شاید به همین خاطر بود که رهبر انقالب 
حساس،  زمان های  در  و  دومرحله  در 
قرار  خویش  مخاطب  را  غربی  جوانان 
دادند. در برهه ای که اسالم تکفیری و 
سعی  داعش  پرچم  زیر  در  سلفی گری 
اسالم  از  جهانیان  فکری  انحراف  در 

پیش  فرصت  از  انقالب  رهبری  دارد، 
آمده استفاده کرده تا جوانان غربی را به 
مطالعه دقیق اسالم به دور از فضاسازی 
رسانه ای و تبلیغاتی دشمن دعوت کند. 
ماست  وظیفه  آن چه  میان  این  در  اما 
نشان  و  نامه  این  مختلف  ابعاد  تبیین 
است.  اسالم  حقیقی  چهره  دادن 
نامه  رسیدن  برای  تالش هایی  گرچه 
اما  گرفته  صورت  غربی  مخاطبان  به 
باید  مثال  عنوان  به  نیست.  کافی 
کند  درک  را  سخن  این  غربی  جوان 

که »تروریسم دشمن مشترک ماست« 
چیست؟ منظور  و  است  معنا  چه  به 

جمهوری  رسانه ای  ضعیف  عملکرد  اما 
مردمی  ظرفیت سازی  عدم  و  اسالمی 
به  غربی  مخاطبان  با  ارتباط  برای 
داستان های  مجازی  فضای  در  ویژه 
گفتن  سخن  که  دارد  را  انگیزی  غم 
می خواهد! دیگر  مجال  آن  از 

اگر هم فرض شود هریک از مردم به ویژه 
جوانان و مسئوالن ما در رساندن نامه به 
دست جوانان غربی تالش کرده اند اما با 
انقالب  ابتدای  از  که  مسیری  به  توجه 
فراتر  ما  وظیفه  بوجود آمده،  اسالمی 
صدور  برای  باید  و  بوده  نامه  ارسال  از 
می کردیم. تالش  آن  مفاهیم  و  انقالب 

انقالب  صدور  نکرده ایم  باور  ما  شاید 
روزها  این  و  غربی  جوانان  قلب  به  را 
شیعیان  و  زکزاکی  شیخ  خون های 
است  گواهی  آذربایجان  و  نیجریه 
که  روح ا...  حضرت  مسیحایی  دم  بر 
را  عالم  مستضعفان  و  حقیقت طلبان 
او  است.  کرده  خود  قدسی  نفس  محو 
باور داشت که جریان حق پیروز است 
داریم،  نیاز  ایمان  به  کمی  ما  امروز  و 
ایمان به اینکه حق پیروز است و اعتقاد 
به آنکه ما پرجم اسالم و انقالب را در 
کرد... خواهیم  فرو  امریکا  و  اروپا  قلب 

شهادت سردار اسرا

نامه را نرساندم!
بازخوانی و تامل در نامه امام خامنه ای به جوانان غربی
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والدت با سعادت حضرت محمد )ص( و
امام جعفر صادق)ع( مبارک باد

حضرت امام صادق علیه السالم
شیعتنا ال یهرون هریر الكلب وال یطمعون طمع الغراب... وال 

یسالون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا
شیعیان ما ]از فرط ذلت[ همانند سگ زوزه نمی كشند و مانند كالغ 
طمع نمی كنند... آنان هیچگاه به سوی دشمنان ما دست ]ذلت[ دراز 

نمی كنند گرچه از گرسنگی بمیرند.. 

در  نامیرا  کتاب  نویسنده  کرمیار  صادق 
واکنشی  بهترین  درباره  گفت وگویی 
گفت: شده  ابزار  کتابش  به  که 

زنگ  من  به  شجاعی  آقای  روز  یک   
دارم. کارت  دفتر  بیا  گفت  و  زد 

»من  که:  کرد  تعریف  ایشان  و  رفتم 
کتاب های  از  سری  یک  با  را  شما  کتاب 
دادم. آقا  به  در جلسه ای  مفاخر«  »متون 

هفته  بعد که برای جلسه  دیگری خدمت 
را  کتاب ها  تمام  ایشان  رفتم،  ایشان 
به  راجع  را  نظرشان  و  بودند  خوانده 
»نامیرا«  به  راجع  گفتند.  کتاب ها  تمام 
است؛  خوبی  بسیار  کار  که  فرمودند  هم 
جذابیت  و  دارد  عاشورا  به  درستی  نگاه 
که  را  کتاب  از  صفحه  دو  دارد.  داستانی 
جذابی  داستان  کردم  احساس  خواندم، 

خیلی  من  برای  این  دادم.«  ادامه  و  دارد 
رهبر  که  شنیدم  هم  بعد  بود.  شیرین 
رفته  که  هم  کتاب  نمایشگاه  به  انقالب 
خوانده اند. را  کتاب  بودند  گفته  بودند، 
روز دیگری آقای جلیلی به من زنگ زد و گفت :

در یک جلسه ای حضرت آقا فرمودند »هر 
کسی می خواهد فتنه  اخیر را بشناسد، این 
کتاب را بخواند.« این جذاب ترین بازخوردی 
دارم. کتاب  این  به  نسبت  من  که  بود 

معرفی کتاب
 نـامیـرا

برای آنان که می خواهند فتنه 
اخیر را بشناسند...

برجسته ترین نقطه زندگی امام عسکری علیه السالم 
آن بود که در زمان امام عسکری، خفقان عجیبی 
حاکم بود و به شدت تقیه می شد. معرفی کردن 
امام دوازدهم در چنین شرایطی، خود هنر است. 
مهندسی جامعه در زمان تقیه برجسته ترین نقطه 
زندگی سیاسی اجتماعی امام عسکری بود که برای 
آبائی« ما درس دارد. »التقیة دینی و دین  امروز 

ما رسالت تمدنی داریم
یک کار معرفی و دفاع از خود »امامت« بود مثل امام 
صادق علیه السالم که توجه را از سواالت فرعی به 
بحث اصلی حکومت می کشاند و یک کار هم معرفی 
»امام« بود که ابناءالرضا یعنی سه امام بعد از امام 
رضا علیه السالم در دوران تقیه شدید انجام دادند.

و  لطف،  »وجوده  می گوید:  طوسی  محقق 
امام  یعنی وجود  مّنا«  و عدمه  آخر،  لطف  تصّرفه 
علیه السالم در میان مردم نعمت و رحمت بزرگی 
است و تصرف امام در امورات مردم نعمتی دیگر 
تقصیر  امام  نبودن  یعنی  مّنا«  »وعدمه  و  است 
می شود: بیان  منا«  »عدمه  از  تفسیر  دو  ماست. 

۱- صالح پروری: بروید نماز شب بخوانید.
کنیم.  آماده  را  زمینه  باید  ۲- مصلح می خواهیم: 
کنیم.  طراحی  را  انتظار  مدینه  مهندسی  نرم افزار 
شرایط اجتماعی را به وجود بیاوریم تا حضرت بیایند. 
آیا ما افکار عمومی را آماده کردیم؟ تحقق بخشیدن 
به امامت، زمینه می خواهد. ما رسالت تمدنی داریم 
و وجود ۳۱۳ صالح کافی نیست، باید ۳۱۳ مصلح 
برود... بین  از  باید  تزویر  حباب  باشیم.  داشته 

در انتظار 313 ُمصلِح
خالصه سخنرانی حجت االسالم سعدی
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