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«...یکـ ـ ــ،دو،سـ ـ ــه،چه ـ ــار،پنـ ـ ــج،
( 5ثانیـه بعـد) شـ ـ ــش ،هفـ ـ ــت ...
ِا!!! بازم که این تلیرهای غولپیکر
خارجـی! چـه خبـر شـده؟؟؟
چهقـدر زیادشـدن؟» ا گـر اهـل
سـفر بـا ماشـین شـخصی باشـید
و یـک راننـدة باحـال ،بهاحتمـال
زیـاد بـا همیـن سـؤاالت و ابهامـات
روبـرو شـدید .ا گـر هـم کمـی اهـل
جسـتوجو در اخبـار باشـید
ً
مطمئنـا بـه جوابـش میرسـید .بـه
جـواب رسـیدن ایـن ابهـام و شـک
ماننـد هـر مسـئلة دیگـری در ذهـن
انسـان مثـل نوشـیدن یـک لیـوان
شـربت یـخ و شـیرین اسـت .چـرا
کـه نویددهنـده اوجگیـری تحـوالت
در تعاملات و روابـط ایـران بـا دنیـا
ً
خصوصا با روسـیه و چین .چندی
اسـت کـه اخبـاری مانند بازگشـایی
ُ
المللـی
کریدورهـای مختلـف بین
ِ
اتصالدهنـده شـرق دور بـه اروپـا -
کـه آمریـکا بهصراحـت از آن مینالـد
و روسـیه بـدان میبالـد😜 -و
اخبـار دیگـری مثـل عالقمنـدی
و شـگفت زدگـی کشـور هـا بـرای
اسـتفاده از محصـوالت و همـکاری
با شـرکت هـای دانش بنیـان ایرانی
و همچنیـن پیوسـتن ایـران بـه
شـبکه بانکی-تجـاری میـر روسـیه
(مـورد مشـابه مسـتر کارت و ویـزا
کارت ،بـه معنـای صلـح) .تـازه؛
ایـن وسـط صربسـتان هـم از ایـن
همـکاری بـه بهـره نبـوده و فـراوری
معدن مس خود را به ایران سپرده
اسـت .ایـن جلـوه ایسـت از همـان
دیپلماسیاقتصادیایرانی.
اقتدار
ِ
البتـه بایـد مواظـب باشـیم کـه ایـن

نشریه گفتمان انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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بلدیـــــد؟
زب ـ ـ ـ ــان دن ـ ـ ــیا را بلدیـــــد
محمدحسین مصدری

شربت یخ و شیرین مانند خورا کی
هـای دیگـر در گلویمـان نپـرد و
خـدای نکـرده زمین گیرمان نکند.
بـه دل نگیریـد!! فقـط محـض
ُ
اطلاع! 🧐 کریـدور بیـن المللـی
( :)International Corridorکریـدور
اصـوال بـه راهـرو یـا داالنـی گفتـه
میشـود کـه بـرای حمـل ونقـل
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد،
در هـر کریـدوری مـی تـوان از
شـیوههای مختلـف حمـل و
نقـل (ریلـی ،جـادهای و دریایـی)
آبراههـا و خطـوط انتقـال انـرژی،
نفـت و گاز اسـتفاده نمـود.
بـه دلیـل جایـگاه خـاص و مهـم
جغرافیایـی  -سیاسـی کشـور
عزیزمـان ایـران از جملـه
قرارگرفتـن بیـن دو منبع
بـزرگ آبی سرشـار از

انـواع نعمـات و موهبـات از شـمال
و جنـوب و واسـطه قرارگرفتـن بیـن
دو قطـب تمدنـی سـابق بشـری
یعنـی بینالنهریـن (عـراق فعلـی) از
غرب و چین و هند از شـرق همواره
موردتوجـه قدرتهـای سیاسـی
و جهانگـردان و تجـار بـوده اسـت.
وجـود ابـر راههایی چون راه ابریشـم
نسـراهای بـزرگ ،بزرگترین
و کاروا 
گواهـی بـرای ایـن ادعاسـت .امـا
در عصـر حاضـر هـم جهـان ایـن
نیـاز را در خـود میبینـد کـه هـم
بـرای تسـهیل امـور و هـم بـرای رفـع
نیازهـای واجبـش دسـتبهدامن
نالمللی
ایرانباشد.کریدورهایبی 
عبوریازایـران-1 :کریـدور شـمال
بـه جنـوب ایـران  -2کریـدور
تراسـیکا -3کریدور شرق
بـه غـرب (جـاده

قدیـم ابریشـم)  -4کریـدور
جنوبـی آسـیا  -5کریـدور آلتیـد
مهمتریـن مزیـت ایـن پدیـده بـرای
مـا فـارغ از افزایـش درآمـد ملـی و
بهرهمنـدی از مزایـای تجـاری،
نمایش اقتدار اقتصادی  -سیاسی
ایـران و رسـیدن بـه اهـداف بلنـد
ّ
مدتمـان اسـت .امـا ا گـر ایـن غیـر
ً
از ایـن باشـد قطعـا شکسـت
خواهیـم خـورد .دفـاع هشتسـاله
مقـدس و پیشـرفتهای دفاعـی
و علمـی همـه نمونههـای
درسـتی از ایـن روش و سـیره
جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند.
حـاال بگوییـد کـه زبـان دنیـا را بلـد
ً
اسـت؟ نـه! اصلا بـا دیـدگاه تمـدن
اسلامی خودمـان بایـد بگوییـم
کـه زبـان ایـران را بلـــــــــد اسـت؟؟؟

محرم ماه فداکاری
مـا در آسـتانۀ یـک ماهـی واقـع شـدمی کـه آن مـاه بـه مـا تعلیم
میدهـد کـه بایـد مهـان حنـوی کـه مـوالی مشـا حسین بـن علی
سلام اهللعلیـه فـدا کاری کـرد و مهـه چیـز خـودش را در راه اسلام
فـدا کـرد ،مشـا هـم که شـیعیان او هسـتید ،حمبان او هسـتید ،باید
اقتـدا بـه او کنیـد و هرچـه دار یـد بدهیـد.
صحیفه امام؛ ج  ،18ص 168

جهاد تبیین درهیئت

«بخش سوم»

َ
جاء ِم ْن
نمونه دوم«َ :و
َْ
ٌ
ْ َ
أق َصا ال َمدين ِة َر ُجل َي ْسعى»
همانطور کهدر یادداشتهایقبلی
اشاره شد هدف ما بر این بود که با
اشاره به دو نمونه قرآنی نمونههای
عملیجهادتبیینرابرایدورانامروز
هیئات بررسی نماییم .در یادداشت
شماره قبلی ما به نمونه اول اشاره
کردیموراهکارهاییرا کهاز دلاینآیه
قرآنیبرایجهادتبییندرهیئاتامروز
استخراج میشود را اشاره کردیم .در
ایننوشتارهمنمونهدیگریازهمین
سنخ آیات آورده و بررسی میکنیم.
نمونه دوم ،ماجرایی است که در
سوره یس ،آیات  13الی  29به آن

اشاره شده است .در این ماجرا در
ابتدا دو رسول بهسوی یک قریهای
مبعوث میشوند و پس از اینکه
مورد تکذیب قرار میگیرند ،خداوند
نفر سومی را هم بهسوی آنها
میفرستد اما باز هم مردم دعوت
آن سه رسول را نمیپذیرند .در
چنین شرائطی شخصی که از خود
همان قوم بوده سریع خودش را از
دورترین نقطه شهر میرساند َ(و َ
جاء
ٌ
ِم ْن َأ ْق َصا ْال َم َ
دين ِة َر ُجل َي ْسعى) و به
تبیین حق میپردازد ،یعنی حتی
در جایی که سه رسول آمدهاند
باز هم نیاز به جهاد تبیین است.
ا گر دقت کنید در اینجا اسم آن

شخص گفته نشده ،بلکه با همان
ٌ
عنوان (رجل) از او یاد شده است.
یعنی در جایی که الزم است حق
تبیین شود ،دیگر پررنگ شدن
شخصیت و اسم افراد مهم نیست،
بلکه پررنگ شدن همان حق و
حقیقت الزم است که انجام شود.
لذا میتوان این الگوی عملی را برای
هیئاتدر نظر گرفت کهپررنگشدن
اسممداحوسخنراندر اطالعیههای
هیئات شاید کار درستی نباشد،
بلکه آنچه مهم است پررنگ شدن
نام اهلبیت (ع) و احیای امر ایشان
است؛ لذا هرچند مهم است که
بدانیم در فالن هیئت قرار است چه
کسی سخنران یا مداح باشد ،اما باید
حواسمانباشد کهدردرجهاولمحور
جلسات اهلبیت خود این حضرات
هستندومداحوسخنرانهمبهنوعی
خادم ایشان محسوب میشوند و
در جایی که قرار است امر اهلبیت:
و یاد و نام ایشان برجسته شود ،بقیه
نامها نباید فروغی داشته باشند ،چرا
که نوعی تقابل محسوب میشود.
نکته دیگر این است که شاید بتوان
َ
ُ ُ َ ً
از آیه ّ(ات ِب ُعوا َم ْن ال َي ْس َئلك ْم أ ْجرا َو ُه ْم

ُم ْه َت ُد َ
ون) اینطور برداشت کرد که
یکی از مال کهای مهم دعوت به
حق و تبیین آن ،عدم بهرهمندی
شخص دعوتکننده از لحاظ مالی
است .چرا که ممکن است در نظر
مردمعاملونیتآنشخص،مسائل
مالی تشخیص داده شود که در این
ً
صورتتقریبا کالماوبیتأثیرمیشود.
برایناساسچهخوباستدرهیئات
هم کسانی که جهت برپایی مراسم
دعوت میشوند ،درخواستهای
مادی و مالی نداشته باشند .اما از آن
سو خوب است که مسئوالن هیئات
به نحوی تالشهای این افراد را
تاحدیکهوسعتدارندجبران کنند.
در این صورت هم هویت هیئت که
امری خودجوش و ّ
تبرعی است
حفظ میشود و هم تأثیرگذاری آن در
سطحجامعهومردمبیشترمیشود.
چرا کهجهادتبیینفقطلسانینیست
و شاید مواردی همچون صرف وقت
و هزینه مالی را هم به دنبال داشته
باشد و باالتر از آن ممکن است نیاز به
فدا کاری و گذشت از جان هم داشته
باشد ،کمااینکه در برخی از اقوال
نقل شده که آن فرد توسط اصحاب
القریة به شهادت رسید و در آخرت از
غفران و ا کرام الهی برخوردار شد ِ(بما
َ
ْ ْ
ََ
ي ِم َن ال ُمك َرمين).
ي َر ّ ِبي َو َج َعلن 
غف َر ل 
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امامصادق(ع):ایشيعيان،شما
به ما منسوب هستيد ،پس مايه
زينت ما باشيد نه مايه زشتی ما.
با آغاز ماه محرم ماه سوگ و
عزاداری حضرت سیدالشهدا
شروع میشود .عزاداری امام
حسین (ع) همواره مورد تأ کید
ائمه معصومین (ع) و اولیای
دین بوده و همیشه در طول
تاریخ جریان داشته است.
عزاداران در ماه محرم در مناطق
مختلف جهان و ایران باتوجهبه
تفاوتهای فرهنگی سعی
میکنند با شکلها و شیوههای
مختلف عزاداری کنند .اصل این
مجالس و مراسم و عزاداریها
موردتأییدوتأ کیدائمهمعصومین
(ع) و اولیا و بزرگان دین است و
روشها و شیوههای عزاداری
تا زمانی که مخالف دستورات
اسالمی و ائمه معصومین (ع)
نباشد و موجب ضرر و زیان
غیرقابلجبران به عزاداران نشود
و هم چنین موجب وهن و
بدنام شدن اسالم و تشیع نشود
مورد تأیید اسالم و ائمه هست
در غیر این صورت ا گر اشکال و
شیوههای عزاداری مخالف موارد
فوق باشد مورد تأیید اسالم و
ائمه معصومین (ع) نمیباشد.
یکی از شکلهای عزاداری که
مبتنیبرسهمواردفوقنمیباشد
«قمهزنی» هست .این رسم

عزاداری در بین برخی از افراد
در ایران و کشورهای دیگر رواج
دارد .بسیاری از مراجع عظام
با این شیوه عزاداری مخالفت
کردند و توصیه به انجام ندادن
آن کردهاند .فتوا رهبر انقالب
حضرت آیت العظمی خامنهای
در این موضوع اینگونه است:
قمهزنی عالوه بر اینکه از نظر عرفی
از مظاهر حزن و اندوه محسوب
نمیشود و سابقهای در عصر
ائمه (علیهالسالم) و زمانهای
بعد از آن ندارد و تأییدی هم
به شکل خاص یا عام معصوم
(علیهالسالم) در مورد آن نرسیده
است در زمان حاضر موجب وهن
و بدنام شدن مذهب میشود
پس در هیچ حالتی جایز نیست.
ا گر« »Shiaکلمهانگلیسیشیعهرا
در گوگل جستوجو کنید متوجه
وهن مذهب و بدنام شدن
اسالم و شیعه بهوسیله امثال
این کارها میشوید تصاویری
میبیند که به افراد غیرمسلمان
القا میکنند مسلمانان و شیعیان
افرادی خرافی و خشن و جنگجو
هستند که مراسم مذهبی آنها
پر از خون و خشونت هست.
ایام محرم امسال با روز اهدای
خون و سالروز تأسیس سازمان
انتقال خون همزمان شده است
چه خوب و نیکو است بهجای
انجامدادن کارهایی که موجب

وهن و بدنامی اسالم و شیعه
میشود کارهایی انجام بدیم که
مایه زینت مذهب شیعه باشد
ا گر میخواهیم در راه عزاداری
امام حسین (ع) خون خود را
خرج کنیم میتوانیم به نیت
ماه محرم و امام حسین (ع)
و عزاداری نذر کنیم تا با اهدا
کردن خون خود زندگی بیماری
را نجات بدهیم .دراینرابطه در
محرمامسالپویشیتحتعنوان
((خونبهای عشق)) در تهران
تشکیل شده است تا عزاداران
حسینی در ماه محرم و صفر به
تاسی از حضرت سیدالشهدا
و سیره عملی امام و شهدای
کربال با اهدای خون خود زندگی
یک مسلمان را نجات بدهند.
با حذف کردن افعالی که باعث
وهن مذهب میشود و جایگزینی
آنها با افعال و کارهای نیکو
مانند اهدا خون و انجامدادن
عزاداریهای اصیل میتوانیم
طبقحدیثامامصادق(ع)زینت
شیعه باشیم و نه مایه زشتی.

ابابیل مدیترانه
بیش از یک دهه قبل اعالم
شد که در بخشهای شرقی
دریای مدیترانه ،منابع گازی
بزرگی وجود دارد .پس از
آغاز چالشهای روسیه با
اتحادیه اروپا بر سر جنگ
اوکراین که به لغو صادرات
گاز روسها به اروپا منجر شد
و مشخصشدن تالشهای
ا کتشافی صهیونیستها در
مدیترانه ،رفتهرفته تنش مرزی
میان لبنان و رژیم صهیونیستی
در آبهای مدیترانه با محوریت
چند میدان گازی باال گرفت.
یکی از این میدانهای

مورد مناقشه ،میدان گازی
«کاریش» است که لبنان و رژیم
صهیونیستی در زمینه مالکیت
و استفاده از منافع اقتصادی
آن اختالف شدیدی دارند.
چندی پیش ،سه پهپاد
غیرمسلح ،جهت مأموریت
اطالعاتی توسط حزباهلل لبنان
بر فراز میدان گازی کاریش
به پرواز درآمدند و اطالعات
جمعآوری شده را با موفقیت
به مبدأ خود ارسال کردند.
پهپادهایی که در این مأموریت
به کار گرفته شدند هرکدام تنها
چند صد دالر قیمت داشتند،
اما با موشکهایی سرنگون
شدند که هرکدام صدها هزار
دالر قیمت دارند .در واقع
این پهپادها به این مأموریت
ارسال نشدند تا بازگردند ،بلکه
این مأموریت برای گشودن
جبهه جدیدی از رویارویی
گازی در دریا و پاسخگویی
به ماجراجوییهای جدید
اسرائیل در مدیترانه بود تا
اسرائیل به این کار وا کنش
نشان دهد و زمینه برای ارسال
دهها موشک دقیق و پهپادهای
مسلح و پیشرفته باهدف حمله
به سکوهای گازی اسرائیل در
شرق مدیترانه فراهم شود.
حاال ابابیل مدیترانه نهتنها
دستگاه محاسباتی رژیم
صهیونیستی را مختل کرده،
بلکه ترس مرگ را به جان
مهندسین نفت و گاز آنها
در میدان گازی کاریش
انداختهاند .حزباهلل لبنان
نیز بار دیگر اثبات کرد در
پاسداری از تمامیت مرزی
لبنان ،زمین ،هوا یا دریا
نمیشناسد و توانمندی سیلی
زدن به دشمن صهیونیستی
را در هر موقعیتی داراست.

خالصه سخنرانی
شب سوم محرم
یکی از فریبهایی که
باید جلویش را گرفت که
یک نوع جهالت میتواند
تلقی شود البته ا گر ساده
لوحی یا بیماری در
میان نباشد این است
که ما مسائل خودمان
را از مسائل جهان جدا
کنیم .ما در یک دهکده
جهانی زندگی میکنیم
که تمامی مسائل آن به
یکدیگر مربوط است.
برخی از افراد ا گر هم
دین را از بخش فردی به
بخش اجتماعی منتقل
کنند ،متأسفانه آن را در
ابعاد جهانی گسترش
نمیدهند .برخی والیت
را یک مسئله درون
دینی میداننددرحالیکه
اميرالمؤمنين (ع) درباره
مسئله قدرت و حکومت
برای جهان حرف دارد.
وقتی میگوییم مختصات
زمان را باید شناخت

منظور زمان جهانی است.
عامل
مهمترین
مختصات شناسی بحث
زمان ،قدرت است زیرا
تمامی عوامل زمان را
به کار میگیرد .ویژگی
قدرت این است که باید
به حالت متمرکز برسد
یعنی نمیتواند پرا کنده و
تقسیم شده باشد .جهان
باید یک رئیس داشته
باشد و ما معتقدیم آن را
ما میشناسیم و برایش
مقدمه سازی میکنیم.
ما باید جهانی بیندیشیم
و تالش کنیم قدرت
جهانی اسالم که قدرتی
صالح و بدون فساد است
را در دنیا جاری سازیم.
اربعین ،مقدمه سازی
برای اداره جهان است.
امروز قدرت متمرکز و
مسلط حا کم بر جهان،
صهیونیسم بینالملل
کریم در آیه
است .قرآن
شریفه َف َاَل ُت ِطع ْال َك ِافرينَ
ِ
ِ
اه ْد ُه ْم ِب ِه ِج َه ًادا
َ َو َج ِ
ك ِب ًيرا درباره جهاد کبیر
صحبت میکند که از

جهاد ا کبر بزرگتر است.
جهاد بر سر موضوع تمرکز
قدرت .قدرت فقط باید
به دست پیغمبر (ص)
باشد .پیغمبران آمدند
تا قدرت متمرکز دست
آنها باشد و مردم از
کنند.
طاغوت اجتناب َ َ
َ َ
ْ
اميرالمؤمنين علي ِه
ال
َق
ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َا َلسال ُم :الن ُاس ِبأ َم َرا ِئ ِه ْم
أ ْش َب ُه ِم ْن ُه ْم ِب َآبا ِئ ِهم
مردم به امرایشان
شبیهترند ت ـ ــا به
پدرانشان .برایناساس
کار سیاسی مقدم است
بر کار تربیتی .پیغمبر
(ص) در مدینه ،اول کار
سیاسی کردند .پیامبر
(ص) با مردم قرارداد
بستند که مردم جانشان
را فدای شخص ایشان
کنند که در واقع پیمان
قدرت پیامبر (ص) بود.
هر کس مسلمان میشد
باید به مدینه میآمد.
مدینه  ٩سال پادگان بود.
پیامبر (ص) میخواست

دین را برقرار کند و
بدون قدرت نمیشد.
والیت اصل دین است
چون سیستمی است
برای تنظیم قدرت .ا گر
قدرت تعیینکنندهترین
عامل است کل هرم
قدرت باید صالح
فقط رأس آن.
باشد نه َ ُ
َ
َف َ
َ
َ
است ِقم كما أ ِمرت ومن
تاب َم َع َك َوال َت َ
َ
طغوا
کسانی هم که همراه
تواند باید استقامت
کنند و به طاغوت تبدیل
نشوند .این آیه پیغمبر
(ص) را پیر کرد .قدرت
تعیینکنندهترین عامل
برای صالح و فساد یک
ملت است و کل هرم
آن باید صالح باشد.

کلیپ خالصه شب اول
محرم
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