
آقــای  شــعر  از  بخشــی  در 
ســیار کــه حامــد زمانــی آن را 
می خوانــد، ایــن چنــد بیــت 
اســت: تأمل برانگیــز  بســیار 
تــا  گذاشــته  چشــم  دنيــا 

کنیــم قایــم  موشــک 
دس قلــم کنیــم ... پــا، پــا 
قلــم کنیــم کــی بــه فکــر اینــه کــه کــی قاتلــه کــی جانیــه؟
چشــم دوربینــا بــه جــام جهانیــه واقعــًا کــه خــوب جهانیــه 

...
در تمــام ایــن ســال ها از 1930 کــه اولیــن دوره جــام 
جهانــی فوتبــال بیــن کشــورهای مختلف شــکل گرفــت، در 
ــروزی و شکســت ها  ــان همــه ی شــور و هیجان هــا، پی می
و اشــک های بعــد باخــت و غــرور قهرمانــان، فعالیت هــای 
پشــت پــرده بســیاری در جهــان بــه وقــوع می پیوســت. 
جــام جهانــی به صــورت هــر چهــار ســال یکبــار و در حــدود 
4 هفتــه برگــزار می شــود و ایــن یعنــی 1 مــاه تیتــر داغ 
غالــب رســانه های جهــان اتفاقــات جــام جهانــی را پوشــش 
افــکار عمومــی هــم مشــغول پیگیــری آن  می دهــد و 
ــروف  ــمه مع ــش مجس ــت درخش ــد گف ــذا بای ــتند؛ ل هس

ــه خــود جــذب می کنــد. ــی یــک مــاه همــه را ب جــام جهان
حضــرت آقــا در دیــدار اخیــر خــود بــا بســیجیان بــه همیــن 
نکتــه اشــاره کــرده و فرمودنــد: »بــرای بنــده فهرســت کردند 
کارهایــی را کــه در جــام  جهانی هــای دوره هــای مختلــف 
انجام گرفتــه کــه از غافلگیــری ]اســتفاده کردنــد[؛ چــون 
ــه جــام  ــا ب ــی همــه ی چشــم ها در دنی در دوران جــام  جهان
جهانــی اســت کــه چنــد هفتــه هــم طــول می کشــد. از ایــن 
غفلــت جهانــی خیلی هــا اســتفاده می کننــد، یــک کارهایــی 

ــد.« را انجــام می دهن
)1401/09/05(

ــد  ــات را در طــول چن ــن اتفاق حــال در ادامــه بخشــی از ای
ــم: ــرح می کنی ــی مط ــام جهان دوره ج

ــی ســابق کــه در روســیه  ــی جــام جهان در ســال 2018 یعن
برگــزار شــد. ترامــپ از فرصــت بهــره بــرد و در 8 مــی 2018 
ــا  ــه ب ــد ک ــکای بدعه ــارج شــد، و آمری ــام خ ــق برج از تواف
خــروج و انجام نــدادن توافقاتــش اصــول مهــم روابــط 
بین الملــل در جهــان را زیــر پــا گذاشــته بــود، بــدون اینکــه 
مقصــر شــناخته شــود از برجــام خــارج شــد. از طرفــی دیگر 

درســت در همیــن ســال اســت 
ــه  ــی جلیق ــش اعتراض ــه جنب ک

چشم دوربین ها به جام جهانیه
مهدی تقیون مایان

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

»ما نودَی اََحٌد بَِشیٍء ِمثُل ما نودَی ِبِوالیة«
انــدوه     و  غــم  دوران  و  زدنــد  رقــم  را  ســقیفه 
اهل بیــت؟مهع؟ شــروع شــد. حــاال بایــد کســي از 
والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دفــاع می کــرد. کســي که 
صــرف حضــورش در یــک طــرف، جبهــه حــق را در 
تاریــخ مشــخص و مانــدگار می کــرد. امــا جامعــه او 
را مجبــور کــرد کــه بســیار فراتــر از یــک حضــور ســاده 
عمــل کنــد و ســرانجام از جــان خــود بــرای مهم تریــن 
ــه  ــن هزین ــرد. شــاید بزرگ تری ــه ک ــن هزین ــن دی رک
دفــاع از والیــت در تاریــخ، شــهادت دردانــه پیامبــر
، حضــرت صدیقــه طاهــره ؟اهس؟ بــود. والیــت  ؟ص؟
و امامــت جــزو ارکان اصلــی دیــن و طبــق حدیــث 
فــوق اصلی تریــن موضــوع اعتقــادی شــیعه اســت. 
بــا  تفــاوت  و  افتــراق  نقطــه شــروع  کــه  جایــی 
اهل ســنت اســت. زمانــی کــه فاطمیــه را نقطــه اوج 
پــس  می پنداریــم،  شــیعه  تاریــخ  والیت مــداری 
نمی تــوان از آن نگفــت و یــا به خاطــر مصلحت هــای 
جعلــی و مغرضانــه از آن عبــور کــرد. مصلحت هایــی 
کــه صاحبــان آن موضــوع وحــدت را ســپر احتیــاط 

شهادت حضرت زهرا؟اهس؟
زمینه وحدت یا تفرقه؟

 ســـرمقـــاله

شهادت حضرت زهرا؟اهس؟ عامل وحدت یا تفرقه؟

درنگی پیرامون جنبش دانشجویی

به نام دانشجو به کام دشمن

خالصه سخنرانی شب چهارم هیئت میثاق با شهدا
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پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 57 تــا ســال پایــان ســال 1400 در حــوزه آموزشــی ســهم زنــان در عضویــت هیــات علمــی دانشــگاه هــا 
3/33 درصــد و در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 34 درصــد افزایــش داشــته اســت همچنین تعداد دانشــجویان دختر در دانشــگاه های 

کشــور 56 درصد رشــد داشــته اســت.
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را تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سیدة نساء العالمین حضرت زهرا ؟اهس؟



جاهالنــه و بعضــًا مغرضانــه خــود می کننــد. امــا آیــا 
واقعــًا اعــالم و تأکیــد روی فاطمیــه بــه وحــدت امت 
اســالمی ضــرر می رســاند؟ یــا بهتــر بگوییــم، نســبت 
فاطمیــه بــا وحــدت جامعــه اســالمی چیســت؟ 
بــرای دادن پاســخ مناســب بــه مســئله بایــد بــه طــور 
دقیــق رویکــرد تاریخــی و اعتقــادی اهل ســنت را در 
موضــوع فاطمیــه بررســي کنیــم. وقتــی منابــع روایی 
و حدیثــی آنــان را ورق می زنیــم و یــا ســخنان برخــی 
از بــزرگان آنــان را می شــنویم، متوجــه ایــن نکتــه 
می شــویم کــه ایشــان تقریبــًا منکــر هتــک حرمت هــا 
و جســارت ها بــه حضــرت فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ توســط 
ــان خالفــت هســتند و عمــالً زمیــن بحــث را  غاصب
ــی مــا  ــد.  از ســوی دیگــر وقت جــای دیگــری می بینن
بــه مفهــوم وحــدت امــت اســالمی رجــوع می کنیــم، 
عمدتــًا بــه ایــن معنــا می رســیم کــه جامعــه اســالمی 
بایــد بــه اشــتراکات بســیاری کــه بیــن مذاهــب وجود 
دارند متمســک شــوند و از تفرق و تشــتت در مقابل 
جبهــه باطــل پرهیــز کننــد. چــرا کــه بــرای حفــظ امت 
ــد وحــدت موردنظــر  اســالمی و قوت گرفتــن آن بای
را حفــظ و تقویــت کــرد. باتوجه بــه ایــن نکتــه مهــم، 
ــه تخصصــًا از بحــث  متوجــه می شــویم کــه فاطمی
وحــدت خــارج می شــود. در واقــع مــا فاطمیــه را 
ــا از آن  ــم، ام ــرای وحــدت بدانی ــزاری ب ــم اب نمی توانی
ــده ی  ــی و ازبین برن ــرای تفــرق و جدائ ــزاری ب طــرف اب
ــوان از ناموســی ترین  وحــدت هــم نمی دانیــم. نمی ت
مســئله اعتقــادی تشــیع گذشــت و آن را قربانــی 
مصالــح نامربــوط بــه خــود کــرد. فاطمیــه و داغ آن 
تــا ابــد در دل شــیعیان خواهــد مانــد، امــا ایــن یــک 
اختــالف مهــم درون دینــی اســت کــه نبايــد موجــب 
ســلب وحــدت در برخــورد بــا دشــمنان اســالم باشــد. 
آری غــم بســیار ســنگین اســت. شــاید ســنگینی ایــن 
انــدوه را کســي به انــدازه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
نکشــیده باشــد. ولــی ایشــان هــم هیچ وقــت از ایــن 
ــرای تضعیــف جامعــه اســالمی اســتفاده  موضــوع ب
نکــرد. ایشــان بــا شــبانه دفــن کــردن حضــرت زهــرا 
و پنهان کــردن قبــر ایشــان نشــان دادنــد کــه فاطمیــه 
مســئله ای نیســت کــه بتــوان مصالحــه کــرد؛ بنابراین 
ــه  ــر مغرضان ــه، اگ ــوه دادن فاطمی ــدت جل ــد وح ض

نباشــد، به خاطــر عــدم فهــم مســئله اســت.

پیــروان علــی و فاطمــه؟امهع؟ و اوالد روحانی و جســمانی آن بزرگــواران همواره 
در طــول تاریــخ اســالم  بــا احــکام جائــر مقابلــه کردنــد. ... اوالد فاطمــه ؟اهس؟
همیشــه در برابـــر دســتگاه های ظـــالم و جائــر ایســتادند و از اســالم دفــاع 
کردند ... اکنون بحمداهلل اوالد فاطمـــه ؟اهس؟ زنده اند، در قـــم اوالد فاطمـــه 

ــف اوالد فاطمــه؟اهس؟ هســتند، در نجـ هســتند، در مشــهد اوالد فاطمه؟اهس؟
هـستند، در سـایر بـالد اوالد فاطمـه هستند، اینها نمی نشینند تا دولت ها 
هــر خیانتــی کــه خواســتند بکننــد و احــکام قــرآن را پایمــال کننــد؛ تــا اوالد 
فاطمــه؟اهس؟ زنده انــد، اجــازه نمی دهنــد کــه دشــمنان بــه مقدســات اســالم 
تجاوز کنند و مقدرات مـــسلمین را به دســت یهود و اســرائیل بســپرند. ای 

فاطمییــن! بــه داد اســالم برســید.
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 ای فاطمیین! به داد اسالم برسید؟ق؟امام روح اهلل 
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واقعیــت دانشــگاه - چــه خــوب و چــه بــد - یکپارچــه و 
همگــون نیســت. دســته های مختلفــی بــا ســطح تفکــر و 
عملکــرد متفــاوت در دانشــگاه ها حضــور دارنــد و همین باعث 
ــًا در یــک دســته  ــوان دانشــجویان را صرف شــده اســت کــه نت

خــاص، دســته بندی کــرد.

ــوان این طــور  ــجویی عصــر حاضــر را می ت ــای دانش جنبش ه
ــه 3 دســته( طبقه بنــدی نمــود: )ب

1 جنبــش دانشــجویی تجّددگــرا؛ تقریبــًا از اوایــل دهــۀ هفتــاد 
پررنــگ شــدند و هرچنــد غایت اآلمال شــان چیــز دیگــری بــود؛ 
امــا در همــان ابتــدا بــرای خــوب جلوه کــردن، ســّنت و تجــّدد 
ــرات  ــنفکرانه نظ ــای شبه روش ــا نگاه ه ــد و ب ــم آمیختن را در ه
ــد و البتــه بعدهــا، چــون میــدان  ــه کردن شــاّذی را از خــود ارائ
را فــراخ دیدنــد باطــن خــود را بــرای همــگان رو کردنــد. همــان 
»ابن الوقت« هایــی کــه چــون دستشــان بــه گوشــت نمی رســد 
ــی در آن طــرف  ــه شــرایط زندگ ــی ک ــا هنگام ــد؛ ام ــق می زنن ِن
آب هــا برایشــان پیــش بیایــد، بــه »وطن دوســتی« و »آبادانــی« 
ــروف  ــد و به قول مع ــا می زنن ــِت پ ــت پش ــه هس ــه ک ــر چ و ه
ــه پارتی هــای شبانه شــان  ــه«. همان هــا ک »حاجــی حاجــی مّک
بــه راه اســت و تعــداد پارتنرهــای داشــته و نداشته شــان را هــم 
کــه نگویــم. معتقــدم حتــی بــردن نــام مقــّدس »زن« هــم در 
شــعارهای »#زن_زندگی_آزادی« شــان  به انــدازه دهان هــای 
ــان را »دچــار انســداد  ــن جری ــراد نیســت. ای ــن اف ــّدس  ای نامق
فکــری و نظــری« و فاقــد »رهبــر« و »مغــز طــرّاح« می دانــم. 
برخالف مقتضیات ســن و جایگاهشــان ســقف آرمان هایشــان 
ــا »عّمامه پرانــی« و »مختلــط شــدن  به شــدت کوتــاه اســت و ب
ســلف ها« و »فحاشــی« خوشــحال اند. دانشــگاه را »چهــارراه 

درنــــئئگی پیرامون 
جـــــنبـــش    دانشــــــجویی

میــدان« و »محــل لوتی بــازی« می بینــد و »چاقــو« و »قمــه« 
همــراه دارنــد. خرابکارانــد و حق الّنــاس و بیت المــال برایشــان 
ــن مســائل  ــداد زیادشــان از بدیهی تری ــدارد. تع ــت ن موضوعی

سیاســی و جامعه شناســانه بی اّطــالع یــا کم اّطالع انــد.
2 قشــر خاکســتری؛ در همــۀ دوره هــا بوده انــد؛ کودتــا، انقــالب 
و جنــگ برایشــان فرقــی نمی کنــد. این هــا اصــوالً بــه فراتــر از 
روزمــره ی خویــش نمی اندیشــند. شــاید دلبســتۀ بــه دیــدگاه یــا 
ــوژی خاّصــی باشــند امــا »انفعــال« فرسوده شــان کــرده  ایدئول
اســت. به طورکلــی مسیرشــان از خوابــگاه و کالس هــای درس 
و کتابخانــه و ســلف می گــذرد. انفعــال ایــن عــده در برهه هــای 

مختلــف ضربه هــای شــدیدی ایجــاد کــرده اســت. 
ــن  ــال؛ از نظــرم محترم تری ــِد فّع ــش دانشــجویی منتق 3 جنب
افــرادی هســتند کــه از یــک دانشــجو می تــوان متصــّور شــد. 
این هــا کســانی هســتند کــه  علی رغــم تفــاوت در اندیشــه 
و جهان بینــی، »دغدغــۀ ایــران« را دارنــد. در همــۀ مســائل 
کالهشــان را قاضــی می کننــد. نگرششــان بــه موضوعــات 
»عمیــق« و »مبنایــی« اســت. می شناســند چــه گرگ هایــی بــرای 
آب و خاکشــان دنــدان تیــز کــرده اســت. قائــل بــه »گفتگو«اند. 
ــد.  ــد. قانون مدارن ــت دارن ــدن« را دوس ــنیدن« و »شنیده ش »ش
می پذیــرد.  را  نقــد  و  هســتند  بحــث  و  مطالعــه  اهــل 
برخــالف جنبــش دانشــجویی تجّددگــرا و قشــر منفعــل، 
ــی«،  ــی«، »جهادی اندیش ــون »عدالت جوی ــأله هایی چ کالن مس
برخــالف  دارد.  »تمّدن ســازی«  قــوی«،  »ایــران  »پیشــرفت«، 
ــی« و  دیگــر اقشــار دانشــجویی کــه راهــکاری جــز »دروغ پراکن
ــِد  ــجویی منتق ــش دانش ــدارد، جنب ــی« ن ــی« و »خودزن »فحاش
فّعــال قائــل بــه برگــزاری »نشســت های تبیینــی«، »کرســی های 

ــت. ــو« اس ــره« و »گفتگ ــی«، »مناظ آزاداندیش

محمدامین جعفری



خفقــان  یــک  در  بازهــم  زرد 
ــط  ــانه ها فق ــدرن )رس ــانه م رس
بــرای نوشــتن حــول موضــع خاصــی آزادنــد( به شــدت 
ســرکوب شــدند. قتــل جمــال خاشــقچی و نامعلــوم 
ــول  هــم در  ــازه مقت ــل و جن ــل، قات ــت قت ــودن عل ب
ایــن ســال بــه وقــوع پیوســت. اتفــاق مهــم ولــی 
قضیــه  هــم  رســانه ای  اســتکبار  بــرای  کم اهمیــت 
ایــن ســال حمــالت شــدیدی  بــود. در  فلســطین 
ــوم فلســطین صــورت گرفــت. امــا  علیــه مــردم مظل
چشــم های مدعیــان حقــوق بشــر عامدانــه بــه ســمت 

ــود ــی ب جــام جهان

ســال 2014 ســال پر تنشــی بــود، از وقــوع هرج ومرج 
سیاســی در اوکرایــن گرفتــه تــا شــیوع ویــروس ابــوال 
در آفریقــا و عملیــات 28 روزه رژیــم صهیونیســتی 
در غــزه، همه وهمــه، در ایــن ســال اتفــاق افتــاد. 
قدرت گیــری  و  اوکرایــن  در  سیاســی  هرج ومــرج 
غرب گراهــا را بایــد یکــی از نتایــج جنــگ کنونــی دیــد، 
منشــأ شــیوع ویــروس ابــوال در آفریقــا بــه طور رســمی 
مشــخص نشــد و بســیاری از کشــورهای آفریقایــی 
درگیــر آن شــدند بــر اســاس گزارش هــای ســازمان 
بهداشــت جهانــی تــا مــاه اوت ایــن بیمــاری منجــر بــه 
مــرگ 1145 تــن و بیمــاری 2127 تــن دیگــر در گینــه، 
لیبریا، ســیرالئون و نیجریه شــد. عملیات 28 روزه در 
فلســطین توســط اشــغالگران صهیونیســتی هم منجر 
بــه شــهادت 1800 فلســطینی و مجــروح شــدن 9000 
نفــر شــد. عملیاتــی کــه طــی آن بســیاری از بخش هــای 
غــزه ویــران شــد. امــا چشــم های مدعیــان حقــوق 

بشــر عامدانــه بــه ســمت جــام جهانــی بــود.
جــام جهانــی برزیــل در ســال 2014، شــاید تلخ تریــن 
ــی  ــل در ادوار جــام جهان ــی برزی ــم مل دوره حضــور تی
ــد  ــان بودن ــا میزب ــود. در ایــن دوره باوجوداینکــه آنه ب
امــا شکســت ســنگینی از ژرمن هــا خوردنــد و حــذف 
شــدند. رســانه های جهــان پــس از ایــن شکســت 
افــکار عمومــی را بــه ســمت تحلیــل و بررســی آلمــان 
شــگفت انگیز، تحــت عنــوان فوتبــال ماشــینی آلمــان 
بردنــد. در ســایه ایــن اتفاقات، داعش نطفه نامشــروع 
اســتکبار آمریکایی - غربی - ســعودی خالفت جهانی 
ــراق و  ــادی از ع ــای زی ــرد و بخش ه ــالم ک ــود را اع خ
ــه غــرب  ــود ک ــن دوره ب ــرد. از ای ســوریه را اشــغال ک
آســیا روزهــای ســیاهش آغــاز شــد، مــردم ســوریه و 
عــراق بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند، و خرابی هــا، 
ــه اوج رســید.  ناامنی هــا و عملیات هــای تروریســتی ب
ــه در  ــر روزی ک ــم ه ــر بگوی ــن ســال هــم و بهت در ای
تاریــخ بــر مــردم جهــان بعــد از اعــالم موجودیــت 
غــده ســرطانی صهیونیســتی گذشــت، مــا شــاهد 
قتــل، غــارت و زندانی شــدن مــردم فلســطین بودیــم. 
ــان  ــم، چشــم های مدعی ــد اشــاره کنی ــاره بای ــا دوب ام

حقــوق بشــر عامدانــه بــه ســمت جــام جهانــی بــود.
فعالیت هــای  از  گوشــه ای  تنهــا  اتفاقــات  ایــن 
صورت گرفتــه در برخــی از دوره هــای جــام جهانــی بــود 
کــه بــرای ایــن نوشــتار انتخــاب شــده بــود. یــک مــاه 
ــاص،  ــی خ ــداد ورزش ــک روی ــانه ای روی ی ــز رس تمرک
شــاید در نهایــت بــا قهرمانــی یــک کشــور مــردم، آنها را 
خوشــحال کنــد؛ امــا همان طــور کــه دیدیــم در جــای، 
جــای جهــان باعــث داغ دار شــدن مــردم مظلومــی 
می شــود کــه ظالمیــن آنهــا را ســرکوب، تــرور، زندانــی 
و اســتثمار می کننــد. توجــه کنیــم و حواســمان جمــع 
باشــد کــه اتفــاق و رویدادهــای مهــم را بهتــر ببینیــم 
ــا گرفتــار سانســورهای متعــدد رســانه های به ظاهــر  ت

آزاد نشــویم.

ادامه از صفحه 1

اغلــب آســیب هایی کــه از دشــمن بــرای مــا می رســد در 
نتیجــه عــدم آگاهــی از وقایــع اتفــاق افتــاده در تاریــخ اســت؛ 
چــه در کشــور مــا و چــه در کشــورهای دیگــر. حضــرت 
ــاه  ــان در آبان م ــردم کاش ــا م ــدار ب ــه ای در دی ــت اهلل خامن آی
ــی پیرامــون اســتفاده دشــمن از  ــه قابل توجه ــه نکت 1380 ب
ــی  ــد: »یک ــد و می فرماین ــاره نمودن ــخ اش ــف تاری ــزار تحری اب
از راه هــای فریــب و اغواگــری، تحریــف تاریــخ اســت کــه 
ــرد. مــن  ــور صــورت می گی ــه  وف ــن کار ب امــروز متأســفانه ای
ــد،  ــا بی اطالع ان ــن قضای ــا از ای ــان م ــم جوان ــه می بین از این ک

رنــج می بــرم«.
در نــگاه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، فهــِم تاریخــی از 
موضوعــات و پدیده هــا یــک امــر بُنیادیــن و کلیــدی اســت: 
»مــا دربــاره هــر پدیــده ای کــه ســخن می گوییــم و قضــاوت 
ــه  ــم.« چراک ــگاه کنی ــده ن ــخ آن پدی ــه تاری ــد ب ــم، بای می کنی
اختیارمــان  در  را  عبرت هــا«  و  »درس هــا  تاریخــی  فهــم 
قــرار می دهــد: »می خواهیــم از راه شــناختن تاریــخ خــود، 
گذشــته ی خــود و برجســتگان ایــن تاریــخ، خــود را درســت 
بشناســیم؛ امروزمــان را درســت بفهمیــم و راه فردایمــان 
ــرای مــا یــک  ــاز کنیــم ... گذشــته ب را تشــخیص بدهیــم و ب
راه  تــا  اســت  مایــه ی عبرتــی  اســت؛  آئینــه ای  و  وســیله 

آینده مــان را همــوار کنیــم«.
ــه تحریــک دشــمنان و  ــان مــا ب ایــن روزهــا کــه برخــی جوان
باالخــص خائنــان بــه جمهــوری اســالمی ایــران ســعی در زیــر 
ســؤال بــردن ایــن نظــام مقــدس دارنــد، بایــد پرســید از آنهــا 
کــه چــرا علــت تاریخــی روز دانشــجویی کــه بــه نــام شــما نــام 
گــذاری شــده اســت را بررســی نکردیــد. شــاه خائــن در 16 آذر 
1332 بــا حمایــت آمریــکا و انگلیــس در دانشــگاه تهــران بــا 
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بـــــــه   نــــــام  دانشــــــــجو
بـــــــه  ڪــــــام  دشـــــــمن

علی جودت وند

کشــتن دانشــجویان، ســعی در ســرکوب آن هــا داشــت، امــا 
االن پســر همیــن شــاه خائــن بــا تحریــک و تحریــف تــالش 
داردتــا بــا اعــالم فراخــوان عمومــی ایــن روز را گرامــی بــدارد!!! 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیدار با اســاتید و دانشــجویان 
ــه 16 آذر  ــه ای از واقع ــه تاریخچ ــت ب ــم و صنع ــگاه عل دانش
پرداختــه و فرمودنــد: »جالــب اســت توجــه کنیــد کــه 16 
ــاک و  ــه خ ــجو ب ــر دانش ــه نف ــه در آن س ــال 32 ک آذر در س
ــًا چهــار مــاه بعــد از 28 مــرداد اتفــاق  ــد، تقریب خــون غلتیدن
افتــاده؛ یعنــی بعــد از کودتــای 28 مــرداد و آن اختنــاق و 
ــان  ــب همــۀ نیروهــا و ســکوت همــه،  ناگه ســرکوب عجی
به وســیلة دانشــجویان در دانشــگاه تهــران یــک انفجــار در 
فضــا و در محیــط بــه وجــود می آیــد. چــرا؟ چــون نیکســون 
کــه آن  وقــت معــاون رئیس جمهــور آمریــکا بــود، آمــد ایــران. 
به عنــوان اعتــراض بــه آمریــکا، به عنــوان اعتــراض به نیکســون 
ــن دانشــجوها در  ــد، ای ــرداد بودن ــای 28 م ــه عامــل کودت ک
ــه  ــد کــه البت محیــط دانشــگاه اعتصــاب و تظاهــرات می کنن
ــا ســرکوب مواجــه می شــوند و ســه نفرشــان هــم کشــته  ب
می شــوند. حــاال 16 آذر در همــۀ ســال ها، بــا ایــن مختصــات 
بایــد شــناخته شــود. 16 آذر مــال دانشــجوی ضــد نیکســون 
اســت، دانشــجوی ضــد آمریکاســت، دانشــجوی ضدســلطه 

اســت.«
ــی و  ــول زندگ ــل، اص ــار درس و تحصی ــد در کن ــجو بای دانش
بصیــرت سیاســی و تاریخــی را بیامــوزد کــه آنــگاه بــا کســب 
و نهادینه کــردن ایــن بصیرت هــا می توانــد بــا به کارگیــری 
ــن  ــات تاریخــی« صحیح تری ــا« و »تجربی ــا و عبرت ه »درس ه
برخــورد و بهتریــن انتخــاب و تصمیم گیــری را در پدیده هــا و 

مســائل داشــته باشــد و دچــار تکــرار در خطاهــا نشــود.
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شــرایط  شــد  بیــان  گذشــته  شــب های  در 
اجتماعــی زمــان، اهمیــت حجــاب را در رده هــای 
بــاال قــرار داده اســت. مــروری کوتــاه: اوالً در 
ایــن عصــر،  عصــر رســانه های تصویــری قــرار داریــم و در 
حجــاب، نمــاد مســلمانان اســت. ثانیــًا جریــان فمینیســم 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــا ب ــدان بکشــاند؛ ام ــه می ــان را ب کــه خواســت زن
کــه زن، دســت دوم مــرد اســت. ثالثــًا نظــام ســرمایه داری کــه 
ــک کاالی جنســی وارد جامعــه  ــوان ی می خواســت زن را به عن
ــج  ــی را تروی ــگ برهنگ ــه فرهن ــالب جنســی ک ــًا انق ــد. رابع کن
کــرد. حجــاب، راه همــه این هــا را ســد می کنــد؛ لــذا مهــم 

می شــود.
حجــاب بایــد در کشــور اجــرا شــود. مــا قائــل بــه قانــون 
حجــاب هســتیم؛ امــا قانــون بــا اجبــار فــرق می کنــد. می شــود 
ــار نداشــت. در ادبیــات حقوقــی هــم  ــون داشــت؛ امــا اجب قان
ــون  ــی. حجــاب، قان ــون مدن ــم و هــم قان ــری داری ــون کیف قان

ــار نیســت. ــش اجب ــذا فضای ــی اســت؛ ل مدن
مجــری قوانیــن کیفــری، قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامــی 
اســت. قوانیــن اقتصــادی، قانــون مدنــی هســتند مجــری آنهــا 
ــوه  ــادی، ق ــاد اقتص ــوارد فس ــه در م ــت. بل ــه نیس ــوه قضائی ق
قضائیــه هــم ورود می کنــد. مجــری، وزارت اقتصــاد اســت 
ــدل  ــن، م ــن قوانی ــی رود. در ای ــو م ــی جل ــن مدن ــا قوانی ــه ب ک
مداخلــه غیرمســتقیم اســت. از جنــس مدیریــت اجتماعــی 

اســت.
ــا و حجــاب روشــن می شــود کــه قانــون  ــا مقایســه آیــات زن ب
ــون  ــالق( و قان ــه ش ــت )١٠٠ ضرب ــری اس ــا کیف ــه زن ــوط ب مرب

ــی. حجــاب، مدن
َمــَرٌض  ُقُلوِبِهــْم  ِفــي  َوالَِّذيــَن  اْلُمَناِفُقــوَن  َيْنَتــِه  َلــْم  َلِئــْن 
ــَك  ــمَّ َل ُيَجاِوُرونَ ــْم ُث ــَك ِبِه ــِة َلنُْغرَِينَّ ــي اْلَمِديَن ــوَن ِف َواْلُمْرِجُف

ِفيَهــا ِإلَّ َقِليــًا 
ُلوا َتْقِتيًا َمْلُعوِنيَن َأْيَنَما ُثِقُفوا أُِخُذوا َوُقتِّ

قــرآن کریــم بعــد از بیــان لــزوم حجــاب، در آیــات 6٠ و 6١ 
ســوره احــزاب می فرمایــد برویــد ســراغ ســه دســته و بــرای آن 
ســه دســته قانــون کیفــری تعییــن می کنــد. منافقیــن، مردانــی 
ــَرٌض( و کســانی  ــْم َم ــي ُقُلوِبِه ــد )ِف ــت می کنن ــان را اذی کــه زن
کــه اراجیــف می بافنــد )ُمْرِجُفــوَن( ماننــد بعضــی ســلبریتی های 

امــروز. آنهــا را تهدیــد کنیــد و اگــر دســت بــر نداشــتند آنهــا را 
بکشــید. یعنــی کســانی را کــه اغتشــاش می کننــد.

بقیــه را بایــد بــا مدیریــت اجتماعــی پیــش بــرد. قوانیــن مدنــی 
بــا امربه معــروف اجتماعــی پیــش. می رونــد؛ امــا چگونگــی 

امربه معــروف و نهی ازمنکــر مهــم اســت. 
َيْأُمــُروَن  َبْعــٍض  أَْوِلَيــاُء  َبْعُضُهــْم  َواْلُمْؤِمَنــاُت  َواْلُمْؤِمنُــوَن 

بِاْلَمْعــُروِف َوَيْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر
شــرط امربه معــروف و نهی ازمنکــر برقــراری دوســتی و والیــت 
اســت. بایــد از روی دلســوزی و احتــرام باشــد. حجــاب، بــرای 
ــت او  ــروف کرام ــد در امربه مع ــت. نبای ــت زن اس ــظ کرام حف

خدشــه دار شــود. 
رهبــر معظــم انقــالب نیــز فرمودنــد ســتاد امربه معــروف، بایــد 
ســتاد احیــای امربه معــروف و نهی ازمنکــر باشــد و مباشــرتًا 
ورود نکنــد کــه ایــن یعنــی قانــون مدنــی امــا متأســفانه کســی 

ــد. ــه نمی کن توج

خالصه سخنرانی شب   چهارم 
فاطمیه هیئت میثاق با شهــدا

   برشی از ڪتاب ڪشتی پهلو گرفته

قــرن  انتظــار،  ایــن 
بــه قــرن، ســال  بــه 
ــاه،  ــه  م ــاه  ب  ســال، م
روز بــه  روز و لحظــه 
ــه  لحظــه گســترش   ب
بســتر  در  و  یافــت 
غریــب  ســؤالی  آن، 

شــروع بــه رشــد و نمــو کــرد تــا آنجــا کــه ایــن ســؤال 
و انتظــار پابه پــای هــم، دســت  بــه  کار ســوزاندن 

جــان و مچالــه کــردن دل شــدند.
سؤال این بود که:

ــا ایــن عظمــت،  ــا ایــن شــخصیت، ب ایــن فاطمــه ب
ــا ایــن قــرب و منزلــت  ــا ایــن جــالل و جبــروت، ب ب
ــد  ــه خواه ــذارد، چ ــن بگ ــه زمی ــه عرص ــا ب ــی پ وقت
شــد؟ چــه طوفانــی بــه وقــوع خواهــد پیوســت، 
چــه معجــزه ای رخ خواهــد داد و خالیــق او چگونــه 

ــرد؟! ــد ک برخــورد خواهن
مســئله، مســئله کوچکــی نبــود، خالیــق همیشــه بــر 
روی زمیــن بــه دنبــال خدایــی ملموس و محســوس 
ــل می ســاختند  ــن دلی ــه ای ــه ب ــت را ن می گشــتند. ب
ــت را  ــه او را خــدا می دانســتند، ب و می پرســتیدند ک
می خواســتند بــه عنــوان جلــوه ای محســوس از خــدا 
بــر روی زمیــن. بت هــا را بــه عنــوان شــفعائی در نــزد 
خــدا تصــور می کردنــد. آن هــا را واســطه ی میــان 

خــود و خــدا می پنداشــتند.
بــه بــت می گفتنــد آنچــه را کــه از خــدا می خواســتند، 
وســعت،  طلــب  بخشــش،  طلــب  بــاران،  طلــب 
ــه همــه ی  ــی باشــد ک ــب... می خواســتند مجرای طل
ــه  ــن، ب ــق مطمئ ــا، از آن طری ــته ها و طلب ه خواس

ســوی خــدا صعــود کنــد.
خــدا  و  بودنــد  نیــاز  ایــن  کاذب  تجســم  بت هــا 
ــه  ــد ک ــه کن ــن هدی ــه زمی ــانی را ب ــت کس می خواس
ــی  ــن درخواســت باشــند. محبوب تجســم صــادق ای
مــردم  دســتگیر  باشــند،  محســوس  و  ملمــوس 
ــه ســوی او و خالصــه، چیــزی  ــرای رفتــن ب باشــند ب
باشــند میــان مــردم و خــدا، برتــر از مــردم، پایین تــر 
از خــدا. و تــو ای فاطمــه و پــدر و شــوی و فرزنــدان 

ــد. ــن بودی ــو چنی ت

اْلزَْم رِْجَلها، َفإنَّ اْلَجنََّة َتْحَت 
اْقداِمها، و اْلزَْم رِْجَلها َفَثمَّ اْلَجنََّة
همیشه در خدمت مادر و 

پای بند او باش، چون بهشت 
زیر پای مادران است؛ و 

نتیجه آن نعمت های بهشتی 
خواهد بود.

حضرت زهرا؟اهس؟ 
کنزل العّمال :ج16، ص462، ح45443

خالصــه کــردن وظیفــه زن در حجــاب، اشــتباه 
اســت!

 گاهــی امــر بــر مــا مشــتبه می شــود. جزءنگــر 
می شــویم؛ یعنــی وظایــف خانم ها را فقــط در حیا و 
عفــاف خالصــه می کنیم. مســئله مجاهده، مبــارزه 
بــا ظلــم، کمــک بــه زيردســتان، رســیدگی بــه فقــرا، 
تعلیــم و تعلــم خانم هــای دیگــر، امــر بــه معــروف 
نهــی از منکــر و صدهــا وظیفه اجتماعی مهم، اصاًل 
فرامــوش می شــود. ايــن يکی از خواســته های بزرگ 
شــیطان اســت کــه مــا توجه مــان به یک بخشــی از 
معــارف اســالمی جلــب بشــود از بخش هــای دیگــر 

غفلــت کنیم.
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