
خلقــت  شــروع  ابتــدای  از 
خانواده مســئله تربیت فرزندان 
بــوده  اهمیــت  مــورد  بســیار 
اســت، ارتباطــی هم به اســامی 
ــدارد،  ــودن کشــور ن ــی ب ــا غرب ی
ایــن قانــون زندگــی بشــریت 
اســت؛ هــر شــخصی بــه دنبــال 
اهــداف متعالــی بــرای آینــدگان خــود می باشــد. جامعــه ایرانــی 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــه دنبــال تربیــت نســلی 
بــرای پیشــرفت همه جانبــه کشــور می باشــد؛ امــا برخــی از 
کارشناســان حضــور پررنــگ نســل های تازه تــر انقــاب در 
اعتراضــات را شکســتی در پــروژه تربیــت نســل جدیــد می دانند. 
امــا چــه اتفاقاتــی رقــم خــورد تــا ایــن متفکــران بــه ایــن 
جمع بنــدی برســند کــه ارزش هــای اســامی را در تقابل با نســل 
جدیــد ازدســت رفته می بیننــد؟ آیــا واقعــاً جمهــوری اســامی 
ایــران امــروز در مقابــل نســل ضــد قــرار گرفتــه اســت؟ ایجــاد 

ــرد؟  ــئت می گی ــا نش ــت از کج ــکاتی ازاین دس مش
ــه عقــب  ــه ایــن پرســش ها بهتــر اســت کمــی ب ــرای پاســخ ب ب

برگردیــم. 
ســال 1357 انقــاب اســامی ایــران بــه پیــروزی می رســد، 

ســازوکار وزارتخانه هــا تغییــر می کنــد و شــکل جدیدتــری بــه 
خــود می گیــرد. در وزارت آموزش وپــرورش همــه چیــز بــه جــز 
سیســتم آموزشــی تغییــر می کنــد؛ کتاب های درســی بــا ادبیات 
اســامی بازنویســی می شــوند. امــا به مرورزمــان ایــن وزارتخانــه 
ســازوکار خــود را مبتنــی بــر صنعــت، بنــا می کنــد، صنعتــی کــه 
ــرای ورود  ــه اســتعداد و عایــق ب ــدون توجــه ب دانش آمــوز را ب
ــه راه  ــی ک ــد، صنعت ــاده می کن ــی آم ــه ادارات و کارهــای دولت ب
موفقیــت افــراد را ورود بــه فضــای دانشــگاه معرفــی می کنــد.

به تدریــج تعــداد دانشــگاه ها در کشــور افزایــش پیــدا می کنــد، 
بــه  مــاک موفقیــت مــدارس میــزان ورود دانش آمــوزان 
دانشــگاه های خــاص می شــود، خانواده هــا در جســت وجو 
راهــی بــرای بهترشــدن نمــرات درســی و رتبــه کنکــور بــرای 
ــد  ــی رش ــات کمک آموزش ــد و مؤسس ــود می گردن ــدان خ فرزن
ــگاه  ــان ن ــن جری ــه ای ــر از دور ب ــد. اگ ــدا می کنن گســترده ای پی
ــرد  ــم ک ــی را مشــاهده خواهی ــد روبه رشــد علم ــم یک رون کنی
لکــن ایــن رشــد ظاهــری تنهــا در مقولــه کمــی اتفــاق افتــاده 
اســت و تربیــت حلقــه مفقــوده بــزرگ وزارت آموزش وپــرورش 
شــده اســت. مــدارس برنامــه ای بــرای تعلیــم اخــاق، شــناخت 

دانش آمــوزان  بیــن  در  تفکــر  و 
نداشــته و بــه جایــی بــرای آموزش 

نسلی ڪه  نبایـد فراموش شود
علیرضا صباغی

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

آزادی زن، عبارتــی اســت کــه در ســده های اخیــر در 
ــوده اســت و  میــان مجامــع حقــوق بشــر موردبحــث ب
ایــن پرســش همــواره مطــرح بــوده کــه آیــا اساســًا زن 
ــا  ــم آی موجــودی آزاد اســت و اگــر آزادی او را پذیرفتی

ــدر اســت؟ حــدودی دارد؟ حــدود آن چق
اکنــون می خواهیــم بــا واکاوی مبانــی اســام به عنــوان 
روشــن  پاســخی  بــه  دینــی  و  فکــری  مکتــب  یــک 

دررابطه بــا حقــوق زن دســت پیــدا کنیــم.
ــد  ــودن او ایجــاب می کن زن، انســان اســت و انســان ب
کــه ماننــد هــر انســانی از حقــوق انســانی برخوردار باشــد. 
پــس بایــد گفــت کــه زن و مــرد در انســانیت مشــترک 
ــودن آن هــا، اشــتراکاتی در حقــوق  هســتند و انســان ب
آنهــا ایجــاد می کنــد. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه زن 
صفاتــی دارد غیــر صفــات مــرد، صفاتــی کــه نقــش او را 

ــد. ــز می کن از مــرد متمای

ریشــه ایــن اختافــات را بایــد در طبیعــت جســت؛ 
ــی داشــته اســت،  ــش زن اهداف ــت از آفرین ــرا طبیع زی
بنابرایــن هــر عملــی کــه بــر خــاف طبیعــت - یــا 

نظام حقوق زن در اسالم

نظام حقوق زن در اسام

یک رهبر به تمام معنا

دانشجوی تراز   انقاب اسامی

خاصه سخنرانی شب پنجم هیئت میثاق با شهدا

256

نشریه ئئگفتمان انقالب اسالمی | بسیج دانشجویی دانشئئگاه امام صادق
سال دهم | شماره 256 | 17آذرماه 1401 | ویژه هیئت میثاق با شهدا

؟ع؟

پــس از انقــاب اســامی 70 زن رییــس هیــات ورزشــی در ســطح اســتانها و 51 زن رییــس و نایــت رییــس فدراســیون هــای ورزشــی بــوده 
انــد. همچنیــن 88366 نفــر داور زن در مســابقات ملــی و بیــن المللــی فعالیــت داشــته انــد و زنــان ایرانــی در 97 کرســی بیــن المللــی در 

فدراســیون هــای ورزشــی جهــان فعالیــت داشــته انــد.
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را تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سیدة نساء العالمین حضرت زهرا ؟اهس؟

امیررضا نعمتی

 ســـرمقـــاله



همــان فطــرت - باشــد، موجــب می شــود کــه عــوارض 
نامطلوبــی بــه دنبــال داشــته باشــد. به عبارت دیگــر بایــد 
گفــت فقــط رجــوع بــه سرشــت و فطــرت زن اســت کــه 

ــود برســد. ــوق خ ــه حق موجــب می شــود زن ب
ــرد  ــا م ــوق او ب ــاوی حق ــوق زن، تس ــاق حق ــه احق الزم
ــه زن  ــف ب ــا لط ــه تنه ــوق، ن ــاوی حق ــرا تس ــت. زی نیس
ــه  ــه زن اســت؛ تســاوی حقــوق ب ــم ب نیســت بلکــه ظل
ایــن معناســت کــه تمامــی حقــوق زن بایــد مشــابه مــرد 
ــف  ــر مخال ــن ام ــم ای ــاره کردی ــه اش ــی ک ــد در حال باش
طبیعــت زن اســت. هــدف از آفرینــش زن بــا مــرد 
متفــاوت اســت و اســتعدادهایی کــه بــرای هــر یــک در 

ــه شــده اســت یکســان نیســت. نظــر گرفت
ــه  ــرد ب ــاوت زن و م ــه تف ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
معنــای نقــص زن یــا برتــری مــرد نمی باشــد. مــرد و 
ــب  ــا موج ــاوت آنه ــتند و تف ــر هس ــل یکدیگ زن مکم

اســتحکام بیشــتر پیونــد خانــواده می شــود.
همانطــور کــه خداونــد تبــارک و تعالــی در آیــه 21 ســوره 
ــْم  ــَق َلكُ ــِه أَْن َخَل ــْن آَياِت ــد: َوِم ــه روم می فرماین مبارک
ــْم  ــَل َبْيَنكُ ــا َوَجَع ــا ِلَتْســكُنُوا ِإَلْيَه ــْن أَْنُفِســكُْم َأْزَواًج ِم

ــُروَن ــاٍت ِلَقــْوٍم َيَتَفكَّ ــَك َلَي ِل ًة َوَرْحَمــًة إِنَّ ِفــي َذٰ َمــَودَّ
ــان  و از نشــانه های او اینکــه همســرانی از جنــس خودت
بــرای شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد، و در 
میانتــان مــوّدت و رحمــت قــرار داد؛ در ایــن نشــانه هایی 

اســت بــرای گروهــی کــه تفّکــر می کننــد

ڪوشش ڪنید در تهذیب اخاق و در وادار ڪردن دوستانتان 
بــه تهذیب اخاق. ڪوشــش ڪنیــد ... در حفظ همه حیثیاتى 
ڪه حیثیت بزرگ زن اســت، آن طورى ڪه زن فرید، حضرت 
زهــرا؟اهس؟ بــود. همــه بایــد بــه او اقتــدا ڪنیــد و ڪنیــم و همــه 
باید دســتورمان را از اســام به وســیله او و فرزندان او بگیریم، و 

همــان طــورى ڪــه او بوده اســت، باشــید.

صحیفه امام،  جلد  19، ص: 184

اقتدا نمودن بانوان به فاطمه زهرا؟اهس؟؟ق؟امام روح اهلل 
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ُبعد زندگی خانوادگی
  مهریه و جهیزیه ساده

در دوران پــس از هجــرت، در آغــاز ســنین تکلیف، 
، ازدواج  ، بــا علــی بــن ابی طالــب؟س؟ وقتــی فاطمــه زهــرا؟اهس؟
ــاید  ــه ش ــه هم ــت؛ ک ــه اوس ــه و آن جهیزی ــد، آن مهری می کن
می دانیــد کــه بــا چــه ســادگی و وضــع فقیرانــه ای، دختــر 

ــد. ــزار می کن ــای اســام، ازدواج خــود را برگ اول شــخص دنی
1371 /9 /25

  الگوی خانه داری و شوهرداری
یعنــی  شــوهرداری،  کــه  می کنــد  فکــر  انســان  یک وقــت 
ــو را  ــز و پت ــاق را تروتمی ــزد، ات ــذا را بپ انســان در آشــپزخانه غ
پهــن کنــد و مثــل قدیمی هــا تشــکچه بگــذارد کــه آقــا از اداره 
ــن نیســت. شــما  ــط ای ــد! شــوهرداری کــه فق ــا از دکان بیای ی
ببینیــد شــوهرداری فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ چگونــه بــود. در طــول 
ــه  ــدود نُ ــت، ح ــور داش ــه حض ــر در مدین ــه پیامب ــالی ک ده س
ســالش حضــرت زهــرا؟اهس؟ و حضــرت امیرالمؤمنیــن؟س؟ بــا 
ــای  ــال، جنگ ه ــه س ــن نُ ــد. در ای ــوره بودن ــر زن و ش همدیگ
کوچــک و بزرگــی ذکــر کرده انــد _حــدود شــصت جنــگ 
اّتفــاق افتــاده_ کــه در اغلــب آن هــا هــم امیرالمؤمنیــن؟س؟ 
بــوده اســت. حــاال شــما ببینیــد، او خانمــی اســت کــه در 
ــه نشســته و شــوهرش مرّتــب در جبهــه اســت و اگــر در  خان
جبهــه نباشــد، جبهــه لنــگ می مانــد _این قــدر جبهــه وابســته 
ــد؛  ــه راهــی ندارن ــه اوســت_ از لحــاظ زندگــی هــم وضــع روب ب
عــاَم َعلــى   همــان چیزهایــی کــه شــنیده ایم: »َو ُیْطِعُمــوَن الطَّ
ــِه ِمْســکینًا َو َیتیمــًا َو أَســیراً إِنََّمــا نُْطِعُمكـُـْم ِلَوْجــِه اللَّــه«؛  ُحبِّ
ــه  ــه محــض داشــتند؛ درحالی ک ــی فقیران ــًا زندگ ــی حقیقت یعن
دختــر رهبــری هــم هســت، دختــر پیامبــر هــم هســت، یــک 
نــوع احســاس مســئولیت هــم می کنــد. ببینیــد انســان چقــدر 
روحیــه قــوی می خواهــد داشــته باشــد تــا بتوانــد ایــن شــوهر را 

یڪ رهبــــِر   به تمـــام معنا

تجهیــز کنــد؛ دل او را از وسوســه اهل وعیــال و گرفتاری هــای 
ــه آن  ــا را ب ــد؛ بچه ه ــی ده ــه او دلگرم ــد؛ ب ــی کن ــی خال زندگ
خوبــی کــه او تربیت کــرده، تربیــت کنــد. حــاال شــما بگوییــد 
، امــام بودنــد و طینــت امــام  امــام حســن و امــام حســین؟امهع؟
داشــتند؛ زینــب ؟اهس؟ کــه امــام نبــود. فاطمــه زهــرا؟اهس؟ او را 
ــر  ــود. بعــد از پیامب ــه ســال تربیت کــرده ب ــن مــدت ن در همی
هــم کــه ایشــان مــدت زیــادی زنــده نمانــد. این طــور خانــه داری، 
این طــور شــوهرداری و این طــور کدبانویــی کــرد و این طــور 
محــور زندگــی فامیــل مانــدگار در تاریــخ قــرار گرفــت. آیــا اینهــا 
ــا  ــه دار ی ــان خان ــک خ ــوان، ی ــر ج ــک دخت ــرای ی ــد ب نمی توان

ُمشــرف بــه خانــه داری الگــو باشــد؟
1377 /02 /07

   خشنودی از انتخاِب الهی
ــوان  ــن ج ــتگار، ای ــه خواس ــن آن هم ــرا؟اهس؟ از بی ــه زه فاطم
 } پاک باختــه همــه چیــز در راه خــدا داده را }امیرالمؤمنین ؟س؟
انتخــاب کــرد کــه دائــم در میدان هــای جنــگ بــود. شــوخی کــه 
نیســت! دختــرِ رهبــرِ باعظمــت اســام و حاکــم مقتــدر زمــان 
اســت؛ این همــه خواســتگار دارد. امــا خــدا از بیــن این همــه، 
علــی را بــرای فاطمــه؟امهع؟ انتخــاب کــرده بــود و فاطمــه؟اهس؟ 
هــم بــه انتخــاب الهــی راضــی و از آن خشــنود بــود. بعــد، چنــان 
بــا امیرالمؤمنیــن ؟س؟ زندگــی کــرد کــه آن حضــرت بــا همــه 
وجــود از او راضــی بــود. کلماتــی کــه ایــن بزرگــوار در روزهــای 
فرمــود، شــاهد و حاکی  آخــرِ عمــر خــود بــه امیرالمؤمنین؟س؟
از ایــن معناســت ... صبــر کــرد؛ آن فرزنــدان را تربیــت نمــود؛ 
ــت پرداخــت؛ در راهــش آن  ــه از حــِق والی ــاع جانان ــه آن دف ب
ــاز  ــا آغــوش ب زجــر و شــکنجه را متحّمــل شــد و بعــد هــم ب

بــه اســتقبال آن شــهادت بــزرگ رفــت. ایــن فاطمــه زهــرا؟اهس؟
اســت.

1373 /09 /03

؟اهس؟نئئگاهی به شخصیت، سبڪ زندئئگی و مجاهدت های حضرت فاطمه زهرا



ــدل شــده اند.  اصــول تســت زنی ب
 در ایــن فضــا کــه یــک آزمــون 
4 ســاعته آینــده یــک انســان را رقــم می زنــد، خانواده هــا 
ــه  ــد هزین ــده بای ــدان خــود در آین ــرای تأمیــن رفــاه فرزن ب
بیشــتری کننــد تــا نوجــوان خــود را از هــر طریــق ممکن به 
دانشــگاه های شــماره یــک کشــور بفرســتند، پــس ثبت نام 
در مــدارس خــاص، مؤسســات کمک آموزشــی، اســتخدام 
معلــم خصوصــی و ایجــاد شــرایطی جهت مطالعــه بدون 
ــدان در دســتور کار قــرار می گیــرد و  ــرای فرزن مزاحمــت ب
ایــن یعنــی حاکمیــت پــول بــر نظــام آمــوزش جمهــوری 
اســامی ایــران؛ در نتیجــه پــول بیشــتر، کیفیــت بهتــری از 

آمــوزش را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــد،  ــد می کنن ــرایطی رش ــن ش ــوان در چنی ــودک و نوج ک
درحالی کــه فشــار زیــادی را بــرای ورود بــه دانشــگاه و 
ــه  ــه ذره ای ب ــدون اینک ــد ب ــل می کنن ــره تحم ــب نم کس
اســتعداد و عاقــه آنهــا توجــه شــود، در نهایــت یــک 
تحصیل کــرده عــاری از توانایــی تفکــر فعــال و فاقــد ارزش 
اخاقــی بــه جامعــه تحویــل داده می شــود چراکــه 12 
ــرات 20 و  ــر خــود صــرف به دســت آوردن نم ســال از عم

ــی خــوب کــرده اســت.  خیل

حــال بهتــر اســت نگاهــی بــه اواخــر ســال 1398 بیندازیــم؛ 
ویــروس کرونــا در کشــور شــیوع پیــدا کــرده اســت، 
مراکــز علمــی و آموزشــی بــه جهــت حفــظ ســامت 
ــه آمــوزش  ــل شــده و در ادامــه ب شــرکت کنندگان تعطی
ــه  ــاب ب ــد انق ــل جدی ــاال نس ــد. ح ــازی روی می آورن مج
فضــای بیکرانــی قــدم خواهــد گذاشــت که هیچ آموزشــی 
برای حضور در آن ندیده اســت، در طول 2 ســال شــخصی 
کــه مملــوء از انــرژی دوره نوجوانــی و کودکــی بــوده پشــت 
اپلیکیشــن شــاد و آموزش اینترنتی نشسته است. حضور 
در ایــن فضــا بــدون ســواد رســانه ای به تدریــج اثــر خــود را 
ــال ســلبریتی ها  ــرای مث ــد ایجــاد کــرد، ب روی نســل جدی
ــد،  ــازه وارد قــرار گرفتن ــان ت ــر مهمان ــوان الگــو در براب به عن
تخلیــه انــرژی نوجوانــان از طریــق بازی هــای ویدئویــی 
خشــن بــه اوج خــود رســید و بی توجهــی بــه آمــوزش از 

ــود.  ــز به راحتــی قابل اجــرا ب طریــق فضــای مجــازی نی
یکــی از تجربه هــای موفــق کــه در زمینه مدیریــت نیازهای 
نســل جدیــد انجــام شــد اجــرا و میــدان دادن بــه ســرود 
ســام فرمانــده بــود کــه اســتقبال بی نظیــری را بــه همــراه 
داشــت؛ امــا ایــن جریــان پاســخگوی تمــام افــراد جامعــه 
نبــود. در نتیجــه اعتراضــات امســال عرصــه خوبــی بــرای 
حضــور طیفــی از نســل جدیــد فراهــم آورد کــه بــه دنبــال 
عنصــر گمشــده خــود بودنــد کــه آن را در ســال های 
ــرده و در عــوض طــی دو ســال شــکل  ــدا نک مدرســه پی

جدیــد از زندگــی را تجربــه کــرده بودنــد. 

حــاال جمهــوری اســامی ایــران در نقطــه قــرار گرفتــه 
ــل،  ــر از قب ــه شــیوه ای کارآمدت ــاره ب ــد دوب ــه بای اســت ک
ــد،  ــد بزن ــرورش را کلی ــوزش پ ــص آم نوســازی وزارت ناق
شایسته ســاالری را در دســتور کار قــرار دهــد و مســئله 
فرهنــگ را مهم تــر از دیگــر موضوعاتــی چــون اقتصــاد و 
سیاســت تلقــی کنــد چــرا کــه تغییــر فرهنگ یــک جامعه 

ــد.  ــر می ده ــر آن را تغیی ــم ب روح حاک
ــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه  در پایــان بهتــر اســت ب
ــر،  ــت؟ خی ــت رفته دانس ــد را ازدس ــل جدی ــد نس ــا بای آی
به هیچ وجــه، شــادی قشــر نوجــوان در پیــروزی تیــم ملــی 
ــر  ــا رهب ــوزان ب ــدار دانش آم ــز، دی ــر ول ــران براب ــال ای فوتب
معظــم انقــاب، شــرکت در مراســمات تشــییع شــهدای 
امنیــت و راهپیمایــی 13 آبــان، گواهــی بــر ایــن ادعا اســت 
کــه بــه قــول رهبــری ایــن نســل جدیــد کشــور را بــه اوج 

خواهــد رســاند. 

ادامه از صفحه 1

»16 آذر مــال دانشــجوی ضــد نیکســون اســت، 
دانشــجوی ضــد آمریکاســت، دانشــجوی ضــد 

ــت.« ــلطه اس س
 برگرفته از بیانات رهبر معظم انقاب 1387/9/24

شــانزدهم آذرمــاه پیــش از آنکــه روز دانشــجو باشــد، روزی 
از روزهــای انقــاب اســامی و نهضــت حماســه و شــهادت 
ــاب  ــراز انق ــادآور شــاخص های دانشــجوی ت ــه ی اســت؛ روزی ک
اســامی اســت. وقتــی در آبان مــاه آن ســال اعــام شــد کــه 
نیکســون، معــاون رئیس جمهــور وقــت آمریــکا از طــرف آیزنهــاور، 
رئیس جمهــور وقــت ایــن کشــور اســتعمارگر بــه ایــران می آیــد، در 
مقابــل دانشــجویان مبــارز دانشــگاه نیــز تصمیــم گرفتنــد کــه در 
فضــای حکومت نظامــی بعــد از کودتــای ســیاه، نفــرت و انزجــار 

ــا نشــان دهنــد. ــه دســتگاه کودت خــود را ب
صبــح شــانزده آذر، هنــگام ورود دانشــجویان بــه دانشــگاه تهــران، 
متوجــه تجهیــزات فوق العــاده ســربازان و اوضاع غیرعــادی اطراف 
ــد. فضــا  ــی می کردن ــه ای را پیش بین دانشــگاه شــده، وقــوع حادث
به شــدت آبســتن حــوادث و درگیــری بــود. بعــد از گذشــت مدتــی 
بــرای جلوگیــری از تنــش و درگیــری چندیــن دانشــکده دانشــگاه 
تعطیــل اعــام شــد و در ادامــه سراســر دانشــگاه بــه دســتور 
رئیــس دانشــگاه تعطیل گردیــد. ناآرامی تمامی محوطه دانشــگاه 
ــه  ــد و س ــادر ش ــم ص ــش ه ــان آت ــاره، فرم ــه یکب ــت ب را فراگرف
دانشــجوی انقابــی یعنــی قندچــی، بزرگ نیــا و شــریعت رضــوی 
در خــون خــود غلتیدنــد و بــه شــهادت رســیدند و جاودانــه تاریــخ 
ایران زمیــن شــدند. شــهید چمــران کــه خــود شــاهد ایــن واقعــه 
ــان  ــع آن روز چن ــد: »وقای ــه 1۶ آذر می گوی ــا حادث ــوده دررابطه ب ب
در نظــرم مجســم اســت کــه گویــی همــه را بــه چشــم می بینــم، 
ــکوت  ــدازد، س ــن می ان ــم طنی ــل در گوش ــار مسلس ــدای رگب ص
موحــش بعــد از رگبــار، بدنــم را می لرزانــد، آه بلنــد و نالــه جان گداز 
مجروحیــن را در میــان این ســکوت دردناک می شــنوم. دانشــکده 
فنــی خون آلــود را در آن روز و روزهــای بعــد بــه رأی العیــن 
می بینــم.« درســت روز بعــد از واقعــه 1۶ آذر و در جــو خفقــان و 
وحشــت، نیکســون معــاون رئیس جمهــور امریــکا بــه ایــران آمــد 
و در همــان دانشــگاهی کــه هنــوز بــه خــون دانشــجویان بی گنــاه 

رنگیــن بــود دکتــرای افتخــاری حقــوق دریافــت کــرد.
 بدین گونــه حادثــه 1۶ آذر 1332،به عنــوان نمــاد استکبارســتیزی، 
مبــارزه بــا اســتبداد و عدالت خواهــی دانشــجویان در تاریــخ ایــران 
ثبــت شــد. ازآن پــس، همه ســاله به رغم کوشــش رژیم و ســاواک، 
در دانشــگاه تهــران و دیگــر دانشــگاه های سراســر کشــور مراســم و 
ــه یــاد شــهیدان آن روز برپــا می گردیــد. چنیــن شــد  تظاهراتــی ب
کــه 1۶ آذر بــه نــام روز دانشــجو نام گــذاری شــد و امــروزه پــس از 
گذشــت ســال ها از آن واقعــه، یــاد و نــام آن شــهیدان زنده اســت.
در طــول ســالیان اخیــر بحــث »دانشــجوی تــراز انقاب اســامی« 
در زبــان و بیــان رهبــری حکیــم انقــاب طنین انداز شــده اســت. در 
ایــن یادداشــت به بخشــی از شــاخصه های دانشــجوی تــراز انقاب 
اســامی در بیانــات حکیمانــه ی رهبری بصیــر انقــاب می پردازیم:

  با نگاه مستفسرانه دنبال پیداکردن واقعیت باشید 
» نقــد مســتمر، نظــارت مســتمر و متعــادل بــر اوضــاع كشــور، 
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بــر مدیریت هــا، جــزو كارهــاى بســیار الزم اســت؛ البتــه بايــد 
بــا عقانیــت و بــا مــدارا همــراه باشــد، بــدون افــراط، بــدون 

پرخاشــگرى؛ امــا نــگاه نقادانــه« 1391/5/1۶

  فریب سیاسی، قلم زنان روشنفکر را نخورید
»حــال در چنيــن محيــط و چنيــن جامعــه ای، یک وقــت می بینیــد 
كــه فــان آقــا به عنــوان قلم زنی روشــنفكر، فــرض بفرماييــد راجع 
ــى و  ــى آمريكاي ــرت دمكراس ــد و آه حس ــى می نویس ــه دمكراس ب
غربــى را در ايــن كشــور می کشــد! ايــن يــك فريــب سياســى اســت. 

يــك غلــط فكــرى و سياســى اســت.« 1375/9/15

  خودجوش باشید
»آنچــه مــا از بّچه هــای دانشــجو، از شــما جوان هــای عزیــز کــه مــن 
خیلــی بــه شــماها واقعــًا  عاقه منــدم، انتظــار داریم این اســت که 
شــماها باید خودجوش باشــید، باید خودکار باشــید، باید منتظر 

این نباشــید که شــما را بــه کار وادار کننــد.« 1398/3/1

  قدرت تحلیل سیاسى داشته باشید
 »دانشــگاه ها باید سیاســى باشــند و دانشــجو باید سیاســى باشــد. 
معنــاى ایــن حــرف آن اســت کــه دانشــجو بایــد قــدرت تحلیــل 
سیاســى داشــته باشــد؛ تــا جبهه بندی هــاى دنیــا را بشناســد؛ تــا 
بفهمــد امــروز دشــمن کجاســت و از کجــا و بــا چــه ابــزارى حملــه 

مى کنــد.« 1374/8/10

   به مسائلی که از اولویت برخوردار نیستند، سرگرم نشوید
»جداکردن مســائل اصلى از فرعى، مســائل درجه ی يك از مســائل 
درجــه ی دو، سرگرم نشــدن بــه مســائلى كــه از اولويــت برخــوردار 
نیســتند و شــناختن ايــن مســائل، از عرصه هــای شوروشــوق 

دانشــجوئىو دانشــگاهى اســت.« 1392/5/۶

  هوشیار  باشید
»دانشــگاه بايــد بهــوش باشــد. دانشــجوى مؤمــن و مســلمان و 
دانشــجوئى كــه بــه كشــورش عاقه منــد اســت و دانشــجوئى 
كــه بــه آینــده ی كشــور و آینــده ی نســل خــودش دلبســته اســت، 
بايــد هوشــیار باشــد. بدانیــد اينهــا دارنــد طراحــى می کننــد؛ البتــه 

شكســت می خورنــد.« 138۶/۶/4

  آرمان ها را به عقاید دینی وصل کنید
»امــروز شــما دانشــجویید و محیــط دانشــگاه هســت و محیــط 
جوانــى اســت و گــرم و گیــرا و عدالــت و آرمان خواهــی و اينها، بعد 
پس فــردا از محیــط دانشــجوئى كــه خــارج شــديد، همــه چیــز يــا 
دفعتــاً فرامــوش بشــود يــا به تدریــج فراموش بشــود، اين درســت 

نیســت.اين يــك مركــز بــراى اســتمرار اســت.« 138۶/7/17

   در محیط دانشگاه اثرگذار باشید
ــرا  ــه ف ــه آنچ ــد. ب ــذارى كنی ــر اثرگ ــط دانشــگاه ســعى ب »در محی
گرفتیــد، اكتفــا نكنیــد؛ ســعی تان ايــن باشــد كــه آن را منعكــس 
و منتقــل كنیــد. در محیــط دانشــگاه، دل هــا و فكرهــاى زيــادى 
هســتند كــه می تــوان آنهــا را بــا شــعاع ايــن معــارف، منــور كــرد.« 

1379/۶/10
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دشــمن امــروز بــه دنبــال گسســت اجتماعــی 
ــا ایــن گسســت موجــب  در جامعــه ی ماســت. ت
ــن مــردم و ســپس موجــب  تفرقــه و دشــمنی بی
مطیــع شــدن  آنهــا بشــود. َفاْســَتَخفَّ َقْوَمــُه َفأََطاُعــوُه  إِنَُّهــْم 
ــوم خــود را ســبك مغز يافــت  ــس ق ــِقيَن؛ پ ــا َفاِس ــوا َقْوًم َكانُ
]و آنــان را فريفــت [ و اطاعتــش كردنــد، چــرا كــه آنهــا مردمــى 

ــه 54 ســوره زخــرف( ــد. )آی منحــرف بودن
راهــکار مقابلــه بــا گسســت اجتماعــی، پیوســت اجتماعــی 
ــا  ــه ی ب ــا دشــمن اســت. مقابل ــه ی شــدیدتر ب ــی و مقابل درون
ــه انســان در  ــجایی اســت ک ــاد آنـ ــاد اســت. جه دشــمن، جه
مقابلــه باهــدف دشــمن جهت گیــری  و کار می کنــد. اگــر 
هــدف دشــمن گسســت اجتماعــی اســت و مــا دســت بــه 
یــک کاری در جهــت تقویــت پیوســت اجتماعــی زدیــم باهــدف 
اینکــه توطئــه دشــمن را خنثــی کنیــم، ایــن کار جهــاد اســت. 
ــا گسســت  ــه ب ــکار ایجــاد پیوســت و مقابل ــن راه عمومی تری
ــا یکدیگــر اســت.  ــا ب ــاط م ــت در ارتب اجتماعــی تقویــت محب
هرچقــدر ایــن روابــط مؤمنــان بیشــتر بشــود مقابلــه ی بیشــتر 
بــا دشــمن و جهــاد اســت. شــروع آن هــم بایــد از درون 
ــوع محبــت کــه فطــری هــم هســت  ــن ن ــه باشــد. باالتری خان
ــون  ــت. چ ــدان اس ــر و فرزن ــادر، همس ــدر، م ــا پ ــاط ب در ارتب
جریــان محبــت یــک حقیقــت قابــل ســرایت اســت، وقتــی در 
ــد  ــان ســرعت می یاب ــن جری ــرد ای ــواده شــکل می گی ــد خان چن
ــم  ــران ه ــا دیگ ــاط ب ــت را در ارتب ــن محب ــواده ای ــراد خان و اف
بــه عهــده ی همــه  امــروز  تســری می بخشــد. جهــادی کــه 
گسســتگی  جنــگ  مقابــل  در  پیوســتگی  جهــاد  ماســت، 
اســت؛ به طوری کــه هرچقــدر ایــن پیوســتگی بیشــتر شــود 
ــرو وارد  ــوان نی ــه آنچــه دشــمن به عن ــن می شــود ک ــرش ای اث
می کنــد بــرای گسســت خــود آن جــذب و تبدیــل بــه پیوســت 
ــراد  ــن اف ــاط بی ــدر ارتب ــی آن ق ــان مرصــوص یعن می شــود. بنی

قــوی می شــود کــه غیرقابل نفــوذ می شــوند.
 محبــت به اصطــاح مــاط ارتبــاط اســت. اگــر افــراد در کنــار 
ــن  ــط شــدند، ای ــه هــم مرتب ــد و ب هــم جمعــی را شــکل دادن
ارتبــاط بــر اســاس محبــت یــک پیوســت و بینــان مرصوصــی 
در مقابــل گسســت ایجــاد می کنــد. روح جمعــی خــودش 
یــک حقیقــت، زنــده و فعــال اســت. روح جمعــی اثــرش 

مجمــوع افــراد نیســت؛ بلکــه اثــرش فــوق ایــن تصــور اســت. 
َهــا النَِّبــيُّ َحــرِِّض اْلُمْؤِمِنيــَن َعَلــى اْلِقَتــاِل إِْن َيكـُـْن ِمْنكـُـْم  َيــا َأيُّ
ِعْشــُروَن َصاِبــُروَن َيْغِلُبــوا ِماَئَتْيــِن َوإِْن َيكُــْن ِمْنكُــْم ِماَئــٌة 

ــوَن ــْوٌم َل َيْفَقُه ــْم َق ــُروا بِأَنَُّه ــَن َكَف ــَن الَِّذي ــا ِم ــوا َأْلًف َيْغِلُب
 اى پيامبــر، مؤمنــان را بــه جهــاد برانگيــز. اگــر از ]ميــان [ شــما 
بيســت تــن، شــكيبا باشــند بــر دويســت تــن چيــره مى شــوند، 
و اگــر از شــما يكصــد تــن باشــند بــر هــزار تــن از كافــران پيــروز 
مى گردنــد، چــرا كــه آنــان قومى انــد كــه نمى فهمنــد. اگــر 
ارتباطــات تقویــت بشــود و بــا هــم باشــد، قدرت هــا مضاعــف 
آمــده  پیــش  کــه  تهدیــدی  از  بایــد  امــروز  مــا  می شــود. 
اســتفاده و آن را تبدیــل بــه فرصــت کنیــم کــه یــک بیــداری و 
حرکــت جــدی صــورت بگیــرد. ایــن بیــداری و حرکــت جــدی 
ــا پیوســت محبتــی  همــان تقویــت ارتباطــات درون جامعــه ب
اســت. اگــر روابط مــان را اول در جمــع مومنــان تقویــت کنیــم 
ــم  ــیم. مه ــه برس ــه ی جامع ــذب بقی ــه ج ــپس ب ــم س می توانی
ــان  ــان اســت. چــون زن ــاد، نقــش زن ــن جه ــن نقــش در ای تری
ــان  ــواده از طریــق زن ــد خان ــروز محبــت هســتند. پیون مظهــر ب
ــت را فراهــم  ــن محب ــد بســتر ای ــرد. مــردان بای صــورت می گی
کننــد تــا زنــان آن محبــت را محقــق کننــد. لــذا دشــمن همــان 
ــد  ــت را می خواه ــت هس ــت و پیوس ــر محب ــه مظه ــی ک نقش
مظهــر گسســت کنــد. جوانــان و زنــان دو نقــش مهــم در زمینــه 
ســازی ظهــور و جنگ هــای آخرالزمانــی دارنــد و نــگاه الهــی 

ــری دهــد. ــگ برت ــن جن ــا را در ای ــد م می توان

خالصه سخنرانی شب   پنــجـم 
فاطمیه هیئت میثاق با شهــدا

   برشی از ڪتاب ڪشتی پهلو گرفته

مــن تصــور می کــردم 
بیائیــد  وقتــی شــما 
را  شــما  خایــق 
دســت  ســر  بــر 
گرفــت،  خواهنــد 
چشــم  روی  بــر 
گذاشــت،  خواهنــد 

دل هایشــان را منــزل محبــت شــما خواهنــد کــرد، بــه 
ســایه تان ســجود خواهنــد بــرد، از بــوی حضــور شــما 
مســت خواهنــد شــد، خــاک پایتــان را توتیای چشــم 
خواهنــد کــرد، کمــر خواهنــد بســت بــه خدمــت 
ــما  ــای ش ــه لب ه ــت ب ــد دوخ ــم خواهن ــما، چش ش
تــا فرمــان را نیامــده بــر چشــم بگذارنــد و خواســته را 

کننــد. اجابــت  نگفتــه 
همــه مقیــِم کــوی شــما خواهنــد شــد و دنبــال 

وســیله بــرای تقــرب خواهنــد گشــت.
مــن کــه دیــده بــودم یــک نفــر بــا خــاک پــای مادیــان 
جبرئیــل، دســت در کار خلقــت بــرد، خیــال می کــردم 
خایــق از گــرد پــای شــما بــال خواهنــد ســاخت، از 

مــن خواهنــد گذشــت و بــه معــراج خواهنــد رفــت.
ــد  ــادان بودن ــق، چــه ن ــن خای ــد ای چــه ســفیه بودن

ــردم! ــن م ای

ُحبَِّب إَلىَّ من ُدنياكُم َثاٌث : ِتاَوُة ِكتاِب اهّلل ِ و 
النََّظرُ في َوجِه رَسوِل اهّلل ِ و اإلنفاُق في َسبيِل اهّلل 

از دنياى شما محّبت سه چيز در 
دل من نهاده شد : تالوت قرآن ، 
نگاه به چهره پيامبر خدا و انفاق در 

راه خدا 

حضرت زهرا؟اهس؟ 
نهج الحياة ، ح 164

، معیاری برای همیشه فاطمه ؟اهس؟
 

فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ در اســام یــک اســوه بــود؛ 
مصائــب  بــر  صبــر  در  اســام،  بــرای  جهــاد  در 
ــۀ  ــود. در همــۀ ســختی ها، در هم ــو ب اســام الگ
مشــکات، در کنــار پــدرش بــود. در جنگ هــا 
زخم  هایــش  می  کــرد،  شــرکت  پــدرش  همــراه 
برطــرف  را  غصه  هایــش  می  نمــود،  مــداوا  را 

بــود.  کنــارش  در  همــواره  می  ســاخت، 

رســول خــدا  ؟ص؟ در ســختی  ها بــا بــودن او آرامــش 
ــا او  ــت، در لحظــات بســیار طاقت    فرســا ب می  گرف
کلمــه  به معنــای حقیقــی  او  قــوت می گرفــت. 
یــک زن مســلمان مجاهــد بــود. ایــن از یک ســو.

از ســوی دیگــر، فاطمــه زهــرا؟اهس؟ زنــی عالــم بــود؛ 
ــه ایــن  ــود، امــا ن ــم و فرهنــگ ب الگــوی واالی عل
فرهنگــی کــه اســتعمارگران بــرای مــا می خواهنــد، 
نــه فرهنــگ هوســرانی و برهنگــی، نــه فرهنــگ 
اختــاط و الاُبالیگــری، نــه فرهنــگ اباحیگــری؛ 

بلکــه فرهنــگ حقیقــی.
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