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      شماره صد و پنجاه و نه / ویژه نامه هیأت میثاق با شهدا               

بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقعلیهالسالم   دهم شهریــــور ماه 1398 / شب دوم محرم ۱۴۴1 قمری

اکرم  پیامبر  که  را  سپاهی  آخرین 

اسالمی  مرزهای  از  صیانت  برای 

زید  بن  اسامه  به  دیدند،  تدارک 

سپردند. اسامه بیست ساله مامور 

روم  با  جنگ  سپاه  که  بود  شده 

گواه  تاریخ   اما  کند  فرماندهی  را 

بودند  پیرمردهایی  که  دهد  می 

جنگ  در  شرکت  به  حاضر  که 

نشدند، چون با فرماندهی اسامه 

پیرمردها  آن  داشتند.  مشکل 

بیست  اسامه  از  که  بودند  معتقد 

ساله برتر هستند، تجربه و سابقه 

است  آنان  حق  و  دارند  بیشتری 

قصه  باشند.  لشکر  فرمانده  که 

تاریخ  در  پیرمردها  زدن  باز  سر 

داللت  و  است  معروف  اسالم 

تاریخی  و  سیاسی  کالمی،  های 

مختلفی از آن واقعه برداشت می 

رخداد  های  آموزه  از  یکی  شود. 

برای اینکه مستضعفین از استضعاف درآیند، 

زندگِی  سبک  مستضعفان،  زندگی  اوالً  باید 

اینکه مدیران  باشد و دومًا  درست اسالمی 

نروند. طواغیت  سمت  به  مستضعفان، 
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آخرین لشکر پیامبر خدا این است 

و  بزرگ  دشمن  با  مقابله  برای  که 

نه  مهم،  هدف  و  صعب  مشکل 

بلکه  باشند،  کار  پای  جوانان  تنها 

رأس کار به آنان سپرده شود. وعده 

بلکه  پیرمردها  با  نه  الروم«  »غلبت 

است. شده  داده  جوانان  حضور  با 

شور جوانی، انرژی مضاعف، روحیه 

به  امید  نفس،  به  اعتماد  باال، 

تجربه  کسب  برای  آمادگی  آینده، 

است  عواملی  از  پذیری  مخاطره  و 

که روان شناسان برای سپردن کارها 

به جوانان برمی شمارند. در عوض 

سالمندان، به تعبیر فیلسوفان »عقِل 

افسرده« را کسب می کنند. دانشی 

و  دیده  را  سیاهی  که  خاکستری 

است.  برده  بهره  ها  روشنایی  از 

کارهای  کهنه  این  از  بعضی  برای 

به  انرژی  شّر،  به  شور  مدیریتی، 

دشارژ، روحیه به ترویح، اعتماد به 

بدبینی، امید به ناامیدی، آمادگی 

ترس  به  مخاطره  و  خمودگی  به 

بعضی  برای  اما  است.  شده  بدل 

صندلی  و  میز  به  های  فسیل  از 

چسبیده، نه داستان اسامه بن زید 

و لعن معروف پیامبر افاقه می کند 

و نه گوش شان به این حرف های 

علمی و تجربه های بشری بدهکار 

است. این پیرمردها )و در مواردی 

پیرزن ها( تا جایی که مکر عقل شان 

یاری دهد، از قانون بازنشستگی می 

مشمول  که  هم  هنگامی  و  گریزند 

می شوند، چند صباحی به تعطیالت 

چنداِن  نه  قدرت  با  دوباره  و  رفته 

شش  نتیجه  گردند.  می  باز  خود 

سال مدیریت دولتی کشور )از سال 

نود و دو تاکنون( با گوشت و پوست 

که  دانیم  نمی  درک می شود.  مان 

باشیم   5-1 و   4+1 مذاکرات  نگران 

مذاکره  آقای  کمر  دسیک  برای  یا 

کننده دعا کنیم. می گویند که بعضی 

باالدستی  دولتی  مدیران  همین  از 

ساعت ده صبح را چند سالی است 

و  فرسوده  نیمه  بدن  و  ندیده  که 

اعصاب فرسوده، کشش کار کردن تا 

ساعت پنج بعد از ظهر را هم ندارد.

سالگیهوس هفتاد در که همهستند پیرمردها این از دیگری گونه

نگاهی نیم پس میشود، جوان دوباره دلشان و میکنند فراش تجدید

همبهپستهایمدیریتیخودساختهوخلقالساعهتولیدشده،میکنند

موفقیت هایی که در مجموعه هوافضا و پدافند
سردار حاجی زاده:

به دست آمده و ملت ایران شاهد آن هستند
به دلیل اعتماد به جوانان به دست آمده است.



صحیفه خوانی

یادداشـــت فتح

گر خدا فرزندي به ما عطا كرد،  نيت كرديم ا

محسن)ع(  حضرت  روضه  ماهگي   6 در 

اصغر)ع(  علي  حضرت  روضه  بعد،  و 

دادند  توفيق  و  كرديم  نيت  کنیم.  برپا 

را. هرساله  هاي  روضه  كنيم  زندگي  تا 

ُمهّیا  ناپذیری  وصف  شوق  و  ذوق  با 

محبوب  خیر.  بدعت  این  شد  می 

»حبیب«  باشد،  هیئتی  که  ات  خانه 

نخواهی،  هم  خودت  و  شوی  می 

یاری  کارزار  میانه  کند  می  ات  روانه 

شود  می  حسینیه  ات  خانه  حسین. 

عاشقی... کربال  یک  ات  سینه  و 

به  یادش  خواستگاری  ایام  هوای  و  حال 

پيچيده  پرسِي  احوال  و  سالم  بعد  خیر! 

حيا، چشم  و حجب  خجالت  و  تعارف  در 

و  قالي،  نگارهاي  و  نقش  و  ها  گل  در 

مثل  خواستم،  می  مهربان  تقوای  با  من 

دنبال  زینب.  مثل  عفیف  و  شجاع  مادر؛ 

بازار  آشفته  این  در  که  بودم  کسی 

معامله  از  را  دلت  همه،  که  آخرالزمانی 

همسر  مثل  کنند،  می  خالی  خدا  با 

سود  پر  بازار  سوی  کند  راهیم  حبیب 

می  غبطه  ها  روضه  در  خدا.  ضرر  بی  و 

الی  الغریب  »من  نامه  به شرافت  خوردم 

بانوی  حسرت  هم  همسرم  اما  الحبیب«، 

دیار  و  شهر  در  دارد؟  را  حبیب  خانه 

شیرزن  این  های  رشادت  وصف  از  خالی 

در  کرده  غوغایی  چه  که  شنیده  زهرایی 

زینب)س(؟  جالل  و  عزت  از  حفاظت 

سوره  حبیب  ضریح  پای  میگفتند 

کربال  اصحاب  بزرِگ  بخوانی،  یاسین 

باال  آستین  و  کند  می  پدری  حقت  در 

کند،  می  انتخاب  برایت  زند.  می 

در  را!  اش  هیئتی  را،  بهترینش 

تو  گر  ا تا  باشد  شده  بزرگ  هیئت 

هم  او  به  آموختی،  علی)ع(  مرام  از 

زهرا)س(؛  منش  از  باشند  داده  یاد 

اش،  مهربانی  و  متانت  و  ادب  از 

شجاعتش. و  صالبت  و  وقار  از 

خاطرات  این  و  گیریم  می  روضه 

فرزندم،  نیت  به  شود.  می  مرور 

تا  گرفتیم  روضه  تولدش  قبل 

توسل  با  بگیرد  انس  جانش  گوش 

تمام  با  خواهد  می  که  مادری 

آن  حال  و  حس  کند  زندگی   وجود 

شش  در  و  را؛  زهرا)س(  روزهای 

روضه  پدری  آغوش  در  اش  ماهگی 

از  بیش  خواهد  می  که  بشنود 

پدرانه  علقه  و  مهر  کند  درک  پیش 

شیرینی  به  حسین)ع(  عمیق  و 

را.  شیرخوارش  ماهه  شش  فرزند 

هیئت  به  خانواده  با  هم  کنون  ا و 

نور  بیت  اهل  ذکر  که  آیم  می 

شود. زندگیمان  برکت  و  قلبمان 

و  شكاف  ايجاد  منظور  به  شرق  و  غرب  آشكار  و  پنهان  دستهاى  اخيرًا 
شده  متوسل  جديدى  حيله  به  اسالمى  انقالب  طرفداران  ميان  اختالف 
 اند كه ... با طرح مسائلى از اين قبيل كه فالن شخصيت نظام جمهورى 
اسالمى راستگرا و يا ميانه رو و يا سازشكار و غربگراست و يا فالن مسئول 
تندرو و انقالبى شده است كه نتيجتًا اعتماد مردم را به دست اندركاران 

نظام سلب نمايند.

#اختالف_ممنوع

             صحیفه امام، ج21، ص155

بابت  از  را  خیالت  تا  می آییم  خانوادگی 

نگاه  عقب  به  دیگر  کنیم.  راحت  هم  حرم 

تا  آیند  می  همه  همسرانمان  آقاجان.  نکن 

وهب  أم  و  قاسم  أم  حریمت همچون  گرداگرد 

خادمه زینبت باشند و بچه هایمان هم بازی رقیه 

و عبداهلل. آنقدر می آییم که تا أبد نه نوبت به 

بنی هاشم برسد و نه چشم حرامی به حرم... 

هیئت خانوادگی



فتح یادداشـــت 

کلید  از  رونمایی  با  روحانی  حسن   ۹۲ سال 

جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  تدبیر 

معرفی  از  بعد  بود؟  چه  تدبیر  آن  اما  شد؛ 

امور  وزارت  تصدی  برای  ظریف  محمدجواد 

شد. روشن  پرسش  این  پاسخ  خارجه، 

باید   ۵۹۸ قطعنامه  کرات  مذا از  را  ظریف 

آن  صندلی  سه  دو  او  که  جایی  شناخت، 

روحانی  حسن  کنونی اش  رئیس  از  تر  طرف 

پذیرش  کرات،  مذا آن  فرجام  می نشست. 

قطعنامه ای شد که مدتی بعد امام امت از قبول 

نمود. تعبیر  زهر آلود  جام  سر کشیدن  به  آن 

به  ظریف  محمدجواد  کراتی  مذا سابقه  اما 

بعد  سال  پانزده  او  نمی شود؛  ختم  قطعنامه 

و  داشت  حضور  سعدآباد  کرات  مذا در  نیز 

روحانی  حسن  کنار  در  درست  بار  این  البته 

تعلیق  کرات،  مذا این  نتیجه  می نشست. 

البته  که  بود  ایران  هسته ای  های  فعالیت 

از  اراده رهبری نظام و پیش  با  دو سال بعد 

اتمام دولت هشتم این تعلیق به پایان رسید. 

سال  از  کره  مذا و  ظریف  داستان  سوم  پرده 

از  پس  کوتاه  مدتی  تنها  می شود.  آغاز   ۹۲

توسط  ظریف  خارجه،  امور  وزارت  تصدی 

به  یمن  وضعیت  که  است  3سال  حدود 

در  یمن  مردم  نیست،  خوب  عنوان  هیچ 

شرایط  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال 

جنایت  مظلومانه  و  هستند  دشواری  بسیار 

تحمل  را  سعودی  سگ صفتان  را  جنگی 

محاصره  در  که  مظلومی  مردم  می کنند. 

برده  سر  به  اقتصاد   ، دارویی  غذایی، 

دارند،  قرار  حمالت  شدیدترین  تحت  و 

کره  مذا تیم  سکاندار  عنوان  به  روحانی  حسن 

 ۹۲ مهرماه  او  می شود.  معین  هسته ای  کننده 

هسته ای  جدید  کرات  مذا دور  نخستین  در 

ایرانی  خارجه  وزیر  اولین  به  نیویورک،  در 

همتای  با  انقالب  از  پس  که  می شود  تبدیل 

است.  کرده  کره  مذا و  دیدار  خود  آمریکایی 

ظریف رویایی در سر دارد؛ رویای ظریف نهایتا 

واقعیت  به  اتریش  وین  در   ۹۴ سال  تیرماه 

می آید. وجود  به  برجام  و  می شود  تبدیل 

 ،۹۷ اردیبهشت سال  در  بعد،  از سه سال  کمتر 

رسما  مکرر،  عهدهای  نقض  از  پس  آمریکا 

داستان  دیگر  حاال  می شود.  خارج  برجام  از 

روشن تر  کره  مذا تدبیر  شکست  می کند،  فرق 

یک  شاید  است.  شده  برجام  تابان  آفتاب  از 

باشد ؛  زیاد  کمی  شوک  این  برای  سکوت  سال 

اقدام  فاز  وارد  ایران  از یک سال  باالخره پس 

برابر  در  و  نکشیده  مقاومت  از  دست  اما 

حاال  که  عربستان  می کنند.  ایستادگی  ظلم 

یمن  با  جنگ  درگیر  که  است  3سال  حدود 

برای  که  فراوانی  هزینه های  رغم  علی  شده 

بدست  هیچ  معادل  دستاوردی  کرده،  پیروزی 

نشان  چنان  را  خود  خشم  ها  سعودی  آورده! 

بر  و  دارد  آن ها  ضعف  از  نشان  که  می دهند 

می کند،  خالی  یمن  مظلوم  بی گناه  مردم  سر 

رسیده  بست  بن  این  به  عربستان  حال 

وجود  با  و  نمی آید  بر  دستش  از  کاری  که 

مقاومت  محور  پیروزی های  و  وقایع  این 

پوشالی  بر  مبنی  واضحی  پیام  منطقه  در 

می کنیم. دریافت  استکبار  قدرت  بودن 

رویای بر باد رفته

قدرت پوشالی
استکبـــا ر

متقابل می شود، آن هم به صورت حداقلی.

جمهوری  راهبرد  تنها  کره،  مذا منطق  اما 

است؛  نبوده  ها  سال  این  در  اسالمی 

به  مقاومت  منطق  با  نظام  مومن  عناصر 

منطقه  در  اسالمی  جمهوری  قدرت  تثبیت 

را  سکه  دیگر  روی  تا  پرداختند،  جهان  و 

نشان خودی ها و ناخودی ها داده باشند.

باد  بر  رویای  و  است  مانده  ظریف  حاال 

کره  مذا و  دیدار  از  سال   ۶ اش؛  رفته 

از  می گذرد،  نیویورک  در  کری  با  ظریف 

هرچه  کراتیمان  مذا تیم  دستاوردهای 

هسته ای  های  تحریم  است؛  کم  بگوییم 

ماند  که  سرجایش  و…  بشری  حقوق  و 

باد  بر  رویای  و  است  مانده  حاال ظریف 

رفته اش؛ ۶ سال از دیدار و مذاکره ظریف 

دستاوردهای  از  می گذرد،  نیویورک  در  کری  با 

است؛  کم  بگوییم  هرچه  مذاکراتیمان  تیم 

و…  بشری  حقوق  و  هسته ای  های  تحریم 

طنز  هیچ،  شد  افزوده  و  ماند  که  سرجایش 

خارجه  امور  وزیر  که حتی  آنجاست  ماجرا  تلخ 

ایران هم به لیست تحریم ها افزوده شد.

فتح یادداشـــت 
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در  میثاق  نوجوانان  هیأت  محوری  موضوع 

حساب  منم  رو  »موال  شعار  با  که   ۹۸ محرم 

وظایف  و  ها  »ویژگی  شود،  می  برگزار  کن« 

در  است.  )عج(«  زمان  امام  سرباز  نوجواِن 

معرفی  ظهور  سمت  به  پله  هشت  شب   ۸

حضرت  ظهور  هرکدام،  شدن  طی  با  که  شده 

ها  گام  این  شود.  می  نزدیکتر  )عج(  حجت 

پدر  به  »احترام  پذیری«،  »والیت  از:  عبارتند 

آموزی«،  »علم  نماز«،  و  »معنویت  و  مادر«، 

از  »حمایت  »مقاومت«،  تالش«،  و   »کار 

شب  هر  در  آینده«!  به  » امید  و  مظلومین« 

موضوع  درباره  سخنران  های  صحبت  از  بعد 

از  هایی  قصه  با  نمایش،  بخش  در  شب،  آن 

همراه  مدرسه  و  محله  و   خانه  در  برادر  دو 

سرباز  »نوجوان  های  ویژگی  که  می شویم 

در  شبهاتی  یا  ندارند  را  )عج(«  زمان  امام 

فتح گـــــزارش 

پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السالم :

www.basijisu.ir

سامانه پیامکی :  ۱۰۰۰۴۰۷۲

@fathisu  : نشریه فتح در شبکه های اجتماعی

شماره تماس :   09104970625

برای دریافت فایل 
 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

خالل  در  که  است  شده  ایجاد  ذهنشان 

زندگی  از  تاریخ،  دل  از  ماجرایی  با  قصه، 

اهل بیت )ع( و یاران بزرگ ایشان و تعزیه 

موجب  و  کنند  می  برخورد  عاشورا  های 

شود.  می  تغییر  بر  عزمشان  و   آنان  تحول 

حلقه های  به  نمایش  از  گیری  عبرت  البته 

منتقل  مربیانشان  با  نوجوانان  گفتگو 

در  بتوانند  خودشان  نوجوانان  تا  می شود 

آن شب  محتوای  نظر،  تبادل  و  بحث  خالل 

را  خودشان  و  وظیفه  کرده  جمع بندی  را 

بیابند.  )عج(  زمان  امام  ظهور  راستای  در 

روضه و روایتگری شهدایی، سینه زنی و راه 

بخش  پایان  نیز  عزاداری  دسته  انداختن 

است. نوجوانان  هیات  هرشب  مراسم 

خالصه نمایش شب اول:
حق  تقابل  موضوع  به  اشاره  با  سخنران 

مهمترین  گذشته،  سال  محرم  در  باطل  و 

را،  حق  جریان  به  بخشیدن  قدرت  عامل 

)عج(  زمان  امام  نائب  دستورات  به  توجه 

انتهای  در  و  کرد  معرفی  فقیه  ولی  یعنی 

به بخشی  توجه  به  را  نوجوانان  سخنرانی، 

پرده  روی  که  آقا  حضرت  های  صحبت  از 

میان  این  در  نمود.  دعوت  شد،  پخش 

وارد صحنه  ناصر  اسم  به  نوجوانی  گهان  نا

را  کانال  که  خواست  سخنران  از  و  شد 

ببیند  که می خواهد فوتبال  عوض کند چرا

از  سخنران  ندارد.  کاری  هم  سیاست  با  و 

گر امروز امام زمان )عج(  او پرسید: »آیا ا

هم ظهور کرده بود بازهم با سیاست کاری 

زمان  »امام  داد:  جواب  او  که  نداشتی؟« 

»درست  گفت:  سخنران  کند!«.  می  فرق 

نبود  در  گر  ا اما  کند  می  فرق  که  است 

و  کنیم  خالی  را  او  جانشین  پشت  امام، 

عاقبت  باشیم،  بی توجه  دستوراتش  به 

خواهیم  شهید  هم  را  زمانمان  امام  روزی 

کرد«. ناصر که حرف های سخنران را باور 

زمان  امام  گر  ا بود  معتقد  و  بود  نکرده 

خوهد  یاری اش  حتما  کند  ظهور  )عج( 

که همراه  دعوت شد  توسط سخنران  کرد، 

ببیند  تا  بیاید  تاریخ  دل  به  ها  بچه 

امام  نماینده  پشت  که  کسانی  سرنوشت 

به کجا رسید.  حسین )ع( رو خالی کردند 

)ع(  حسین  امام  ورود  با  لحظه  این  در 

او  فرستادن  و  صحنه  به  مسلم  حضرت  و 

آغاز  نمایش  نامه،  یک  با  همراه  کوفه  به 

کوفیان  بیعت  دادن  نشان  از  و پس  شده 

آن  خیانت  سپس  و  مسلم  حضرت  با 

سربازان  با  مسلم  حضرت  رزم  صحنه  ها، 

از  پس  نیز  پایان  در  شد.  اجرا  زیاد  ابن 

زیاد  ابن  با  مسلم  حضرت  های  صحبت 

شهادت  صحنه  از  فیلمی  العماره،  دار  در 

شد. پخش  پرده  روی  بر  مسلم  حضرت 

هیات نوجوانان


