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روز شنبه بیست و هفتم رجب ، فردای آن شبی که ولید امام حسین را به بیعت بایزید 
فراخوانده بود ،ایشان در کوچه های مدینه با مروان بن حکم روبه رو شدند. مروان 
کیست ؟ و چرا باید به این پرسش پاسخ دهیم که مروان کیست ؟ ارزش تاریخی این 
دیدار درگروشناخت مروان بن حکم و هویت سیاسی اوست ، و گرنه ، چرا باید ازاین 
واقعه سخنی به میان آید ؟ مروان بن حکم به وزغ بن وزغ مشهور است و این شهرت به 
حدیثی بازمی گردد که درجلد چهارم مستدرك از رسول خدا نقل شده است . چشم 
باطن نگِر رسول خدا در همان دوران کودکی مروان ، صورت َحشریه   او را دیده بود که 
فرمود: او قورباغه فرزند قورباغه است و ملعون پسر ملعون  حکم بن عاص ، پدر مروان  
، کسی است که رسول خدا درباره او فرموده است: لعنك اهلل و لعن ما فی صلبك . به 
راستی آن مهربان ، مظهر کامل رحمت عام و خاص خداوند ، چه دیده بود از حکم بن 

عاص و مروان که درباره آنان سخنی اینچنین می فرمود ؟ ...
 چه کرده بود این وزغ منفور زشت که نبی رحمت ، او را و فرزندش را از مدینه به 

طائف تبعید نموده بود ؟
مروان تا دوران حکومت خلیفه سوم درتبعید بود ، اما  او را  عثمان بن عفان  بازگرداند 
و به مشاورت خاص خویش برگزید... او درجنگ جمل ازآتش گردانان جنگ و جزو 
اسیران جنگی بود که مورد عفو امیر مؤمنان قرار گرفت ، اما پس از جنگ بصره ، در 
شام به معاویه پیوست و بعد از آنکه معاویه بر مسلمین سلطنت یافت ،از جانب معاویه 
به حکومت مدینه و مکه و طائف دست یافت و در اواخر عمر نیز آنچه علی درباره اش 
پیش بینی کرده بود به وقوع پیوست و برای دورانی بسیار کوتاه به خالفت رسید ؛ 
آن همه کوتاه که سگی بینی خود را بلیسد. حال ، این مروان بن حکم است که در 
برابر امام حسین درکوچه های مدینه ایستاده و او را به سازش با یزید پند  می دهد ، 
و چگونه می توان پند اینچنین کسی را  پذیرفت ؟ امام حسین در جواب او فرمود  :

انا هلل و انا الیه راجعون و علی االسالم السالم ... وای بر اسالم  آنگاه که امت به حکم 
روایی چون یزید مبتال شود ! و به راستی ازجدم رسول اهلل شنیدم که می فرمود 
خالفت بر آل ابی سفیان حرام است ... پس آنگاه که معاویه را دیدید که بر منبر من 
تکیه زده است، شکمش را بدرید ، اما وا اسفا که چون اهل مدینه معاویه رابر منبر جدم 

دیدند و او را از خالفت بازنداشتند، خداوند آنان را به یزید فاسق مبتال کرد .
امام شب بیست و هفتم رجب چون عزم کرد که ازمدینه به جانب مکه خارج شود، 
همه اهل بیت خویش جز محمد بن حنیفه - برادرش-  و عبد اهلل بن جعفر بن ابی 
طالب شوی زینب کبری  را باخود برداشت و پس از زیارت قبور ، در تاریکی شب روی 
به راه نهاد در حالی که این مبارکه را بر لب داشت: فخرج منها خائفا یترقب قال رب 
نجنی من القوم الظالمین ... و این آیه در شأن موسی است ، آنگاه که ازمصر به جانب 

َمدین هجرت می کرد .
راوی

و اینچنین بود که آن هجرت عظیم در راه حق آغاز شد قافله عشق روی به 
راه نهاد . آری آن قافله، قافله عشق است و این راه ، راهی فراخور هر مهاجر 
در همه تاریخ . هجرت مقدمه جهاد است و مردان حق را هرگز سزاوار نیست 

که راهی جز این در پیش گیرند ؛ مردان حق را سزاوار نیست که سرو سامان 
اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند آنگاه که حق درزمین مغفول 

است و ُجهال و ُفساق و قداره بندها بر آن حکومت می رانند .
 امام در جواب محمد حنیفه ) رحمه اهلل( که از سر خیرخواهی راه یمن را به او می 
نمود، فرمود   اگر در سراسر این جهان ملجأ و مأوایی نیابم ، باز با یزید بیعت نخواهم 

کرد . 
قافله عشق  روز جمعه سوم شعبان ، بعد از پنج روز به مکه وارد شد.

راوی
گوش کن که قافله ساالر چه می خواند : و لما توجه تلقاء مدین قال عسی 
ربی ان یهدینی سواء السبیل ... آیا تو می دانی که از چه امام آیاتی که در 
شأن هجرت نخستین موسی است فرا می خواند ؟ عقل محجوب من که راه 
به جایی ندارد ... ای رازداران خزاین غیب ، سکوت حجاب را بشکنید و مهر 
از لب فروبسته اسرار برگیرید و با ما سخن بگویید . آه از این دلسنگی که ما 
را ُصُمُّ بُکم می خواهد ... آه از این دلسنگی ! سر آنکه جهاد فی سبیل اهلل با 
هجرت آغاز می شود در کجاست ؟ طبیعت بشری درجست و جوی راحت و 
فراغت است و سامان و قرار می طلبد . یاران ! سخن از اهل فسق و بندگان 
لذت نیست ، سخن از آنان است که اسالم آورده اند اما در جستجوی حقیقت 
ایمان نیستند . کنج فراغتی و رزقی مکفی ... دلخوش به نمازی غراب وار 
و دعایی که برزبان می گذرد اما ریشه اش در دل نیست ، در باد است . در 
جست و جوی مأمنی که او را ازمکر خدا پناه دهد ؛ در جست و جوی غفلت 
کده ای که او را از ابتالئات ایمانی ایمن سازد، غافل که خانه غفلت پوشالی 
است و ابتالئات دهر ، طوفانی است که صخره های بلند را نیز خرد می کند 
و در مسیر دره ها آن همه می غلتاند تا پیوسته به خاك شود. اگر کشاکش 
ابتالئات است که مرد می سازد ، پس یاران ، دل از سامان برکنیم و روی به راه 
نهیم . بگذار عبداهلل بن عمر ما را از عاقبت کار بترساند . اگر رسم  مردانگی 
سرباختن است ، ما نیز چون سید الشهدا او را پاسخ خواهیم گفت که ای پدر 
عبدالرحمن ، آیا  ندانسته ای که از نشانه های حقارت دنیا در نزد حق این 
است که سر مبارك یحیی بن زکریا رابرای زنی روسپی از قوم بنی اسرائیل 
پیشکش برند ؟ آیا نمی دانی که بر بنی اسرائیل زمانی گذشت که مابین طلوع 
فجر و طلوع شمس هفتاد پیامبر را کشتند و آنگاه در بازارهایشان به خرید 
و فروش می نشستند ،آن سان که گویی هیچ چیز رخ نداده است ! و خدا نیز 
ایشان را تا روز مؤاخذه مهلت داد  اما وای از آن مؤاخذه ای که خداوند خود 

اینچنین اش توصیف کرده است: اخذ عزیز مقتدر .

آه یاران ! اگر در این دنیای وارونه ، رسم مردانگی این است که سر بریده مردان 
را در تشت طال نهند و به روسپیان هدیه کنند ... بگذار اینچنین باشد .این دنیا 

و این سر ما...

فتـــــــــــح خون
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45 دانشجو محترم  است، زیرا آینده ساز است  و به  شایستگي  آینده ساز 
دنبال  آینده  است  و  زیرا در حین تحصیل در جستجوی  است، 
 منافع  فرزندان  نسل  کنوني  و فرزندان  ماست. پس  باید محترم 

 باشد.
دوست  دارم  معناي  واژۀ دانشجو را توضیح  دهم. دانشجو کیست  
و چرا از دانشجو سخن  مي گوییم؟ خصوصیات  دانشجو چیست؟ 

دانشجویي  که  ما از او سخن  مي گوییم  کیست؟
اگر مي بینید که  آنچه  را شما در مرحلۀ عمل  انجام  مي دهید، 
جواني  دانشجو  مي خواهم.  معذرت   مي کنم،  بیانم  یاد  من  با 
 است  که  دانش  مي آموزد. شایستگي هایي  دارد: شایستگي  جواني 
 و شایستگي  یادگیري. شایستگي  جوان  چیست؟ تفاوت  میان  او و 
پیر چیست؟ با اینکه  در منطق  دیني، مي خواهم  براي  خود توجیهي 
 دست  و پا کنم  که  انسان  پا به  سن  گذاشته  هم  اگر مؤ من  و درست  
کار باشد، به  تعبیر دین، به  جوانان  ملحق خواهد شد، اما تفاوت  میان 
 جوان  و پیر این  است  که  جوان امتیازات  مادی  و معنوی ای دارد که 

 دیگران  از آن  برخوردار نیستند.
نخست :

 قدرت  بیشتر جوان  است  و این  کامالً  روشن  است  و قدرت  همیشه  قاعده  و ابزار و 
سبب  کامیابي است، زیرا هر تالشي  نیازمند نیروست  و هرچه   نیرو بیشتر باشد، تالش 

 نیز بیشتر خواهد بود.
دوم: 

صبر و تحمل  جوان  در برابر سختي ها بیشتر است  و این  هم  یکي  از عوامل  پیروزي  
است. تالش نیازمند تحمل سختی هاست، به خصوص در حین تحول و تغییر، به خصوص 

زمان رویارویی با محافظه کاران و سنتی ها.
سوم:

 شکیبایي  جوانان  در برابر تمایالت  و هوس ها بیشتر است. شاید این  امر عجیب  به  نظر 
برسد، اما این حقیقت است. نیاز جوان  به  عناصر فریبنده  و تمایالت  بیش  از دیگران 
 است، اما صبر و توانایي و مقاومت او  در برابر آن ها نیز بیشتر است. مي توانیم  مثال  
کوچك  و روشني  ارائه  کنیم. روزه  را در نظر بگیرید که  خودداري  از خوردن  و آشامیدن  
در مدتي  معین  است. نیاز جوان  و نیاز سلول های  بدن  او به  خوردن  و آشامیدن  بیشتر 
است، اما توانایي  او نیز در خودداری از خوردن  و آشامیدن  در آن  مدت  معین بیشتر 
است.  هرچند نیاز جنسي  جوان  بیشتر از دیگران  است، اما شکیبایي  او نیز بیشتر است و 
این چه بسا عجیب  به  نظر برسد. اما مطالعۀ اجمالي  انعطاف پذیری جوانان در  این  امر را 
ثابت  مي کند و پزشکان  و تحقیقات  آنان  دربارۀ  بدن  انسان  در دسترس  شما قرار دارند، 

مي توانید از آنان بپرسید.
چهارم:

 فرصت  روزانۀ جوان  بیشتر است، زیرا فرد مسن  در طي 24 ساعت  شبانه روز، نیاز به 
 استراحت  بیشتری  دارد. نیاز به  برخي آمادگي ها برای حضور در مجالس  عمومي  دارد. 
جوان  حتي  اگر شب نخوابد، روز مي تواند در کالس  یا کارخانه  و یا اداره  حاضر شود و 
کارش  را انجام  دهد، درحالي که  شخص  مسن  اگر کم بخوابد و یا شب بیداری  بکشد و 
یا در معرض  هوای  سرد قرار گیرد، امکان  چنین  کارهایي  را ندارد. کوچك ترین مشکلي  
او را از کارش  بازمي دارد. هرجا دیدید که  مردی مسن  در اجتماعات  حضور یافته  است، 
مطمئن  باشید که  وقت  زیادی  براي آماده  کردن  خود به منظور شرکت  در آن  مجلس 
 صرف  کرده  است. به  این ترتیب،  درمي یابیم که  با اینکه 24 ساعت  شبانه روز براي  پیر و 
جوان  مشترك  است، فرد مسن  نمي تواند از بیش  از سه  چهار ساعت  آن  استفاده  کند، 

درحالي که  جوان  مي تواند از بخش  اعظم  آن  بهره  گیرد.

پنجم:
 شور جوانان  در هنگام  لزوم  بیشتر است 
رواني   که  احساسات   است   همین  امر   و 
تمایالتي  که  و  صبر  برابر  در  جوان  را 
ارتباطات  تثبیت  مي کند.  کرده ایم،   یاد 
 جوان  و تعهدات  او در جامعۀ کنوني کمتر 
است، زیرا میان انسان  مسن، که  دوره ای 
 از زندگي  را در یك  جامعۀ معین  پشت  
روابط  و  جامعه،  و  است،  گذاشته   سر 
و  این  روابط  تعهداتي  شکل  مي گیرد. 
را  آنان   اندیشۀ  دل  و  و  دست    تعهدات، 
جامعه شان  به  بیشتر  را  آنان  و  مي بندد 
وابسته می کند. در حالي  که  جواني  که  در 
جامعه ای  زندگي  مي کند، هنوز ارتباطات 
جامعه اش  ندارد.  محکمي  با  تعهدات    و 
ی  جوان  به  جامعه اش   بنابراین،  پایبند 
کمتر است. و همین  امر به  جوان  کمك 
براي   را  تا تالش  بی نهایت خود   مي کند 
این  تغییر  جامعه  به  کار گیرد.  تحول  و 
 به  معنای  آن  است  که  موانع  تحرك  در 
برابر جوانان  کمتر از دیگران  است. دیگران 
 وقتي  که  مي خواهند حرکتي  یا انقالبي  یا 
تحولي  و یا طرح  تازه ای  براي  نظم  جامعه 
و  خانواده   و  خود  منافع   با  رقم  بزنند، 
برخورد  دوستانشان  خویشاوندان  و 
می کنند و باید به  آنچه  در فالن  مجلس  و 
فالن  سال گفته اند، پایبند باشند و هزاران  
زمین گیر کرده  که  آنان  را  زنجیر  و  بند 
  غالباً  مانع تحرك  و تغییر  آنان مي شود.

در  جوان  که  فرصتي  مهم تر،  این   از 
طول  عمر خویش  دارد، بیشتر از دیگران 
که  مي خواهد  جوان  وقتي   یعني    است، 
برای  بیست  مي تواند  کند،  برنامه ریزی 
زیرا  سي سال  برنامه ریزی  کند،   سال  یا 
مي داند که  فرصت  درازي  دارد. درحالي که 
امکان  چنین  برنامه ریزی  مسن   فرد 
درازمدتي ندارد، زیرا مطمئن  نیست  مدت 
آنکه  احساس  مگر  زنده  باشد،  طوالنی 
همانند  و  است  یکی  بشریت  که   کند 
دیگران   که  گفت:  دهقاني  بیندیشد  آن  
کاشتند و ما خوردیم،  ما بکاریم  و دیگران 
 بخورند؛ و بدین ترتیب، با کساني  که  پس  
از وی خواهند آمد،  احساس یگانگی  کند.

از حیث  روحي  نیز امکانات  جوان  بیشتر 
است، زیرا هرچیزی  را ممکن  مي شمارد. 

این  امر شاید مبالغه  به  نظر برسد، چراکه 
 عمالً  هر چیزی شدني  نیست. اما احساس  
شدني  است،  کاري   جوان  به  اینکه  هر 
سرمایۀ عظیمي  در مسیر تحرك و تالش 
 است. جوان  در برابر خود هیچ  چیزی  را 
محال  نمي شمارد و این  نیز فرصتي  است.

اما از حیث  رواني، صفاي  نْفس  و قواي 
 ِدماغي جو ان طراوت  بیشتری دارد، که  به 
 سرعت  حافظه  و سرعت  اراده  و سرعت 
 فراگیری و سرعت  یادآوری مي انجامد. به 
 این  ترتیب،  درمي یابیم  که  جوان از نیروي  
جسمي  و روحي  و مادی  بهره اي  دارد که 
 دیگران  ندارند. از این روست  که  کتاب های 
 دیني از جواني  با تعبیر »فلما بلغ  اشده؛ 
زماني  که  به  قدرت رسید« یاد مي کنند. 
یعني  وقتي که  مي خواهند بگویند کسي 
او همۀ   به  سن  جواني  رسید، مي گویند 
 نیروهای  خود را به  دست  آورد. بنابراین، 
 جوان  کسي  است  که  در عمر خود صاحب 
بیشترین  نیروی  رواني  و روحي  و جسمي 
به  میزاني  که  رو،  این   از  است.  مادی   و 
داشته  باشد،  نیروی  بیشتری   جوان 
مسئولیت هایش  بیشتر و انتظار و امیدی 

 که  از او مي رود، بیشتر است.

اما در عمل، در مقام  روحاني  باید بگویم  
که  بیشتر پیامبران  و بلکه  تمام  آنان در 
و  ابراهیم  شدند:  پیامبر  سنین  جواني 
موسي و عیسي  و محمد و بیشتر دیگر 
سن  جواني  به  پیامبری  پیامبران  در 
 رسیدند. شك  نیست  که  در منطق  دین، 
زماني   و  باالترین  مقام  است   مقام  نبوت 
شود،  پیامبري   که  انسان  شایستۀ  مقام  
بنابراین،  شایستۀ  همۀ  مقامات  است. 
انسان  جوان در حقیقت محور امید زمین 
و آسمان  است  و در منطق  ماده  و منطق 
 روح، مسئول  آینده  است. این  گوشه ای  از 

تفسیر مفهوم  جوان  و جواني  بود.
که  تحصیل  کسي  است   دانشجو،  اما 
 مي کند و در فضاي  دانش  زیست  مي کند 
و بیش  از آنکه  در فضاي  واقعیت  زندگي 
و  دانش  زندگي  مي کند   کند، در فضاي  
چنان که  مي دانیم،  جوانان  میان  واقعیت 
اثر  در  طبعاً،   قائل اند.  تفاوت  حقیقت   و 
واقعیت،  نه  با  و  علم  این  همزیستي  با 
به  آرمان گرایي  و  دانشجویان  بیشتر 

اخالص  نزدیك  مي شوند، زیرا به  اصطالح  دیني زندگي  واقعي  سرشار از تاریکي هاست؛ 
سرشار از امور ناهمخوان  با علم  و سرشار از ظلم  فردی  و اجتماعي  و تزویر و حقیقت پوشي 
 است. درحالي که  دانشجو ساعت ها با کتاب  و استاد و آرا و نظریات  و بررسي ها و مباحثات 

 سروکار دارد و مي توان  گفت  که بیشتر ساعت هاي  بیداری اش  را با علم  مي گذراند.

آنکه  در فضاي  از  برای کشف  حقیقت است. جوان  بیش   پرتویي   اما علم  چیست؟ 
 واقعیت  خارجي  زیست  کند با حقیقت  مجرد و محض 

 زیست  مي کند و این  امر بر آرمان گرایي  و اخالص 
 او مي افزاید. حتي  اگر طبقۀ منحرفي  از جوانان 

 را دیدیم، اغلب  در اخالص  آنان  شك  نخواهیم  
کرد و خواهیم  دید که  آنان  این  مسیر را از روي 

 رغبت  صادقانه  به  کشف  حقیقت  و تالش  مثبت  و 
سازنده انتخاب  کرده اند، زیرا منافع  
دانشجویان  در پیمودن  این  خطوط 
 کمتر از دیگران  است.  آنان  تعهدات 

ارتباطات     و 
چنداني  با جامعه 
چنان که   ندارند، 
 در تفسیر مفهوم 

 جوان  گفتم.

بنابراین، جوان در مقام جوان، عنصری  است  داراي 
 نیروهای  شگرف  و در مقام دانشجو، عنصری  است  که  بیش  از آنکه  با واقعیت  خارجي 
 ارتباط  داشته  باشد با علم  و حقیقت  سروکار دارد. دوم آنکه دانشجو در فضای علم جدید 
و متجدد زیست می کند که این هم نکته ای اساسی است. حتي  علما و هنرمندان  و ادبا و 
خبرگان  خارج  از دانشگاه  نیز در فضای علم سال های گذشته زندگی می کنند؛ سال هایی 
که دوران دانشجویي  را در دانشگاه  مي پیمودند. اما دانشگاه  همیشه  با دانشجویان  خود 
 و در فضاي  علمي  که  دائماً  در حال  نو شدن  است، زیست  مي کند. در این  وضعیت  نیز 
تفاوت های  بزرگي با گذشته  پدید آمده  است، زیرا در گذشته سال ها و بلکه  ده ها سال 
 نیاز بود تا آرا و نظریات  تغییر یابند، ولي  در اوضاع  کنوني هر روز و هر ماه  و هر سال 

 آرای  جدیدی  در زمینه های مختلف عرضه  مي شود.

د انشجو در فضاي  علمي  به  سر مي برد و این  علم  هم  همواره  در حال  نو شدن  است. 
در وضعیت   است  و  دانشگاه   با  عالِمي  که  در خارج  از  مقایسه  در  دانشجو  بنابراین، 

دانشجویي  قرار ندارد، به  حقیقت  نزدیك تر است.

ح ال به موضوع اصلی این سخنرانی می رسیم. بدون  هیچ  تعارفي  باید بگویم این است 
 امکانات  و سرمایۀ  انساني  عظیمي   که  دانشجویان  دارند. بی تعارف، تنها تالش  ما این 
است که آنان را در برابر مسئولیت های خود قرار دهیم و از آنان خواهش و تمنا کنیم و 
آرزو و دعای خالصانه کنیم. جوان  دانشجو ثروت و سرمایۀ هر جامعه  است، زیرا جوان 
 با امکاناتي  که  دارد، آینده  را می سازد  و جامعۀ  بدون  جوان  دانشجو جامعه ای ابتر  است 
 و بلکه  آینده اش بي روح  است  و هرگاه تفاوتی میان  حال  و آینده  نباشد، به  معنای مرگ 
 و جمود است. بنابراین ، جوان بخش متحرك جامعه  است  و یا به  تعبیر فلسفي  قدیم  و 
جدید آنتي تز هر جامعه ای  است  که  مي تواند با قدرت  و شایستگي ها و امکاناتش  آینده  

را بسازد.
هان  اي  جوانان،

شما سازندگان  جامعه اید. بدون شما جامعه ای وجود ندارد. 

هان  اي  جوانان  !!!
امام موسی صدر 4/۱۲/۱969 در دانشکدۀ حقوِق دانشگاه لبنانی
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فرهنگ مسئله مهم و قابل توجهی است . در دوره ای که مستکبرین و 
استعمارگران دنیا برای به استعمار در آوردن دیگر کشور های  جهان ، از 
توپ و موشك و گلوله کمتر استفاده میکنند و اولین سالح خود را در این 
مبارزه ، مبارزه ی فرهنگی و تهاجم فرهنگی قرار داده اند ، نداشتن زیر 
ساخت های فرهنگی هر کشوری را در برابر این آسیب تهدید می کند . 
طبق گفته های رهبر معظم انقالب درباره ی معنا و مفهوم تهاجم فرهنگی 
و شبیخون فرهنگی ،  یکی از تعاریف تهاجم فرهنگی این است ، بعد از آنکه 
دشمن با ابزار های نظامی و سیاسی و اقتصادی به جایی نرسید ، به ابزار 
های فرهنگی ، یعنی به تبلیغات ، هنر ، کتاب ، مقاله و رمان و تولید دیگر 
کاالهای فرهنگی روی می آورد ، تعبیر دیگری که در باره تهاجم فرهنگی 
می توان داشت این است که فرهنگ انقالبی حاکم بر ذهنیت جامعه را 
مورد هجوم قرار دهد و تفکر انقالبی بودن و انقالبی حرکت و فعالیت کردن 
را از جامعه بگیرد ،. جامعه ای که انقالبی نباشد ، مانند زمان طاغوت رفتار 
می کند ، چشمش به دست بیگانگان است تا برایش کاری بکنند، دیگر 
هویت ندارد ، دیگر توان خود را در نظر نمی گیرد و تصور می کند ضعیف 
است ، در برابر استعمار ضعیف است ، توان مقابله با آنها را ندارد و مانند 
بیماری که برای نفس کشیدن و زندگی کردن به دستگاه های تنفسی نیاز 
دارد ، او نیز خود را برای ادامه دادن به حیات نیازمند کشورهای استعمارگر 

می بیند .
اگر بخواهد  براین معتقدند که جامعه ما  از روشنفکران جامعه  عده ای 
پیشرفت کند نیاز به تبادل فرهنگی با دیگر کشور ها دارد و هجوم های 

معنا  فرهنگی  تبادل  به  را  دشمن 
می کنند و تماما از تخریب و تغییر 
فرهنگ ما در مرور زمان در مقابل 
می  استقبال     بیگانگان  تهاجم 
کنند ، این در حای است که رهبر 
و  فرهنگی  تهاجم  تفاوت  انقالب 
تبادل فرهنگی را برای این گروه از 
افراد این گونه بیان کردند :   تهاجم 
تفاوت  فرهنگی  تبادل  با  فرهنگی 
دارد . هر کشوری و هر ملتی نیاز 
به تبادل فرهنگی دارد . در تبادل 
فرهنگی هدف بارور کردن فرهنگ 
اما  است  آن  کردن  کامل  و  ملی 
ریشه  هدف   ، فرهنگی  تهاجم  در 
بین  از  و  ملی  فرهنگ  کردن  کن 
دنبال  به  و دشمن  است  آن  بردن 
همین است ، به دنبال از بین بردن 
اعتقادات و تفکرات و فرهنگ کشور 

ماست .
 ، ما  کشور  در  فرهنگی  مسائل 
را  باشد  داشته  باید  که  اهمیتی 

دغدغه فرهنگی و اهتمام به مسئله فرهنگ ، یك وقت یك حالت حساسی شخصی است ، یك وقت هم ناشی از 
نگرش به فرهنگ است . حساسیت شخصی و گرایش های فردی ، آن چنان اهمیت و ارزشی ندارد . آنچه مهم 
است ، این است که ما ببینیم واقعا فرهنگ چه تاثیری بر سرنوشت کشور دارد و پرداختن به مسئله فرهنگ و 
حساس بودن بر روی آن ، برای آینده ای که همه ما به آن عالقه مندیم و برای آن کار میکنیم ، چه قدر می تواند 

نقش ایفا کند . ) سید علی خامنه ای 1۳۷۹/۹/1۹(

مــــــا و فرهنگــــــــــمان
ندارد و کارهایی که باید به عنوان 
اوایل  از  فرهنگی  زیر ساخت های 
هر  به  گرفت  می  صورت  انقالب 
دلیل صورت نگرفته است ، رهبری 
موضوع  این  به   ۷0 دهه  در  هم 
حقیقتا   : فرمودند  و  شدند  متذکر 
کار فرهنگی در کشور ، متناسب با 
پیشرفت و ریشه دواندن انقالب در 
جامعه صورت نگرفته است .  این در 
حالی است که انقالب ما در برخی 
و  یمن  مانند  منطقه  های  کشور 
سوریه و عراق موج جدیدی را ایجاد 
و  استکبار  با  مبارزه  و  است  کرده 
استعمار ، در این کشور ها  وارد مر 
حله جدیدی شده است این کشور 
ها تاثیر پذیرفته از انقالب ایران و 
زور  های  ابرقدرت  با  ایران  مبارزه 
گوی جهان قرار گرفته اند ، و به این 
خودباوری رسیده اند که توان مقابله 
با فشار ها و تهدیدات و تحریم های 

کشور های بیگانه را دارند . 
اولین قشری که در کم کاری در 

زمینه فرهنگی آسیب بیشتری

می بینند جوانان هستند ، جوانانی که دشمن قصد در گرفتن هویت آنان 
و  شور و اشتیاق و تضعیف روحیه جوانی آنان دارد . جوان اگر فاقد هویت 
و روحیه جوانی و شور جوانی باشد دیگر انگیزه ای برای ادامه فعالیت های 
خود ندارد و کشوری که برای جوانانش همچین اتفاقی بیفتد دیگر نمی 
توان به آینده ی آن کشور امیدوار بود ، زیرا آینده کشور ساخته همین 
جوانان است و اگر انگیزه ای در آنها وجود نداشته باشد ، آن کشور برای 
ادامه ، هیچ راهی جز وابسته بودن و امتیاز دادن به کشور های استعمارگر  

، پیدا نخواهد کرد .
 

امروزه ما برای مقابله با این تهدید ها و تهاجم های دشمن نیازمند خود 
سازی و خود باوری فردی و گروهی هستیم ، ما نیازمندیم که به گذشته 
خودمان نگاه کنیم و از آن درس بگیریم ، به گذشته ای که با روحیه انقالبی 
و جهادی خودمان توانستیم در برابر صدام و ۳0 کشور حامی او با ایستیم و 

مقابله کنیم . آری روحیه انقالبی و جهادی  نیاز امروز کشور است . 
بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان نیز در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی ، 
فعالیت های متنوع فرهنگی را انجام داده است که می توان از این اقدامات 
به برگزاری یادواره شهید حججی و تقدیر از خانواده شهید و جمعی دیگر از 
شهدای مدافع حرم استان سمنان ، برگزاری گعده های فرهنگی با موضوعات 
مانند ازدواج و برگزاری دوره های مطالعاتی کتاب های رهبر معظم انقالب 
درباره فرهنگ و تهاجم فرهنگی مانند دغدغه فرهنگی و قرارگاه فرهنگی 
اشاره کرد به عالوه اکران مستند هایی مانند پرزیدنت اکتور و فروشنده 1 
و 2 و اکران فیلم های جشنواره عمار از اقدامات فرهنگی ، در سال گذشته 

بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان بوده است .

اردوی جهادی تابستان ۹6
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از زمانی که نام بسیج از اندیشه امام در 
دانشگاه شکل گرفته مبارزه با استکبار 
، پول پرستی ، تحجر گرایی و مقدس 
سازمانی  و  تشکیالتی  شکل  نمایی 
آن  مبنای  که  است  گرفته  خود  به 

اشتراك عقیده است .
بسیجی بودن بیشتر یك تفکر است 
تا یك عنوان پس هر کس در راستای 
گام  باال  مورد  چهار  آن  با  مبارزه 
برمیدارد یك بسیجی است و در هر 
زمان و مکانی آمادگی برطرف کردن 

نیاز انقالب را دارا میباشد.
جنبش دانشجویی در دانشگاه سمنان 
یکی از مهم ترین مولفه های تشکیل 
دانشگاه  اجتماعی  ساختار  دهنده ی 
درخشانی  سابقه  دارای  که  است 
در  عمدتا  دانشجویی  جنبش   . است 
انجمن  تشکل  سه  از  دانشگاه  این 
اسالمی  مجمع   ، )مستقل(  اسالمی 
دانشجویان و بسیج دانشجویی تشکیل 
میشود ؛ وقتی حرف از جنبش میزنیم 
آورنده ی  به وجود  مقصودمان عامل 

تحرك و پویایی دانشگاه است.
یکی از فضاهایی که به وجود آمده تا 
دانشجویان در بستر آن به رشد همه 
جانبه ی خود و بروز هویت جنبشی 
خود بپردازند بسیج دانشجویی است 
های  تشکل  کنار  در  سالهاست  که 
دیگر دانشگاه به فعالیت در زمینه های 
مختلف میپردازد ، از اردو های جهادی 
اردوهای راهیان  در مناطق محروم و 
مطالعاتی  های  فعالیت  تا  گرفته  نور 
اقتصادی  های  فعالیت  از   ، علمی  و 
سیاسی  مسائل  تا  گرفته  فرهنگی  و 
از بحث شهدا   ، ، اجتماعی و صنفی 
و مراسمات مذهبی گرفته تا دیدار با 

مسئولین و مطالبه از آن ها و ...
بسیج  نام  به  بستری  اینکه  خالصه 

  اگر در کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد ، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور خواهد گردید.
مام خمینی )ره( در نامه تشکیل بسیج دانشجو وطلبه    

اندر احواالت بسیج دانشجویی

دانشجویی وجود دارد تا افراد عالقه مند در زمینه های مختلف در آن زمینه ها 
به رشد استعدادهای خود و ایفای نقش در فضای جامعه ی خود بپردازند. 

از مهم ترین سوابق بسیج دانشجویی در سال های اخیر می توان به اردوهای 
جهادی ۳ روزه و 15 روزه که با استقبال زیاد دانشجویان همراه است  و اولین 
حضور خانواده ی شهید حججی  در دانشگاه ها که با برگزاری یك یادواره  شهدا 
با حضور  هزار دویست نفر دانشجو انجام شد یا برگزاری مناظرات و تریبون آزاد 
و کرسی آزاد اندیشی در فضای دانشگاه و خوابگاه و همچنین برنامه راهیان نور 
مناطق جنوب و برنامه های بزرگ هنری مثل تئاتر و تعزیه ، اکران فیلم های 

سینمایی مثل به وقت شام و اکران مستند در خوابگاه و دانشگاه  اشاره کرد .
نکته ی قابل توجه این است که تمام فعالیت های بسیج دانشجویی توسط خود 
دانشجویان انجام میشود و تمام دانشجویان از جدیدالورود ها تا دانشجویان سال 

آخری میتوانند در انجام اینگونه فعالیت ها سهیم باشند.
 کانون های مختلف فرهنگی ، سیاسی ، علمی ، هنری و جهادی ساز و کار این 
تشکیالت را به وجود میآورند به طور مثال تئاتر های خیابانی و سالنی ، طراحی ، 
عکاسی و.... از جمله فعالیت های کانون هنری است که افراد عالقه مند در زمینه 

هنر میتوانند در این کانون فعالیت کنند .
اینها که گفته شد گوشه ای از فعالیت های بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان 
و بقیه تشکل های انقالبی است ، تشکل هایی که در دانشگاه زنده هستند تا 

دانشگاه مبدا تحوالت بماند.
در آخر باید گفت : دانشگاه محل رشد است ، رشد در همه ی ابعاد ، عموما 
افرادی که در درانشگاه هم از جهت علمی و هم از جهت رفتاری رشد می کنند 
در زندگی خود موفق تر هستند ؛ تشکل های دانشجویی عالوه بر هویت مطالبه 
گری و جنبشی که دارند زمینه را برای کسب تجربیات در شرایط مختلف  و رشد 
بعد رفتاری و شخصیتی دانشجو هم فراهم میکنند که همه ی اینها الزم است که 
دانشجو ، دانشجو باشد و جدای از وظیفه ی علمی خود که اصلی ترین وظیفه ی 

اوست هویت دانشجویی خود را نیز حفظ کند .
یادمان نرود این سخن شهید بهشتی را :

دانشجو مؤذن جامعه است 
   اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود    
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اینجا قدمگاه قدسیان و افالکیان ، بهشتی زمینی است

حرم شهیدی گمنام ، جوانی 21 ساله از تربیت شدگان مکتب امام روح اهلل ) ره (  
که مادرش فاطمه )س( را مقتدای خویش قرار داد . جوانی که  نخواست به سبب 
فداکاریش حتی بعد از شهادت از او نشانی بماند تا به ما بگوید : از صفر تا صد کارهایمان 

باید برای خدا و بدون اسم و رسم باشد .
حال ، الحمدهلل توفیق داشتیم یکسال تمام با لباس خادمی در خدمت این فرزند گمنام 

حضرت زهرا )س( باشیم.

قرارگاه خادمین شهیدگمنام ، یکی از ارکان بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان است که 
در سال 1۳۹6 جهت انجام فعالیت های فرهنگی مداوم حول محور شهدا علی الخصوص 

همین برادر شهیدمان در دانشگاه ، تشکیل شد .
هدف اولیه قرارگاه ؛ ایجاد فضایی مانند مناطق عملیاتی دفاع مقدس ) راهیان نور ( بود 

. به همین سبب روز سه شنبه هر هفته برای ایجاد این فضا انتخاب شد .
خادمین قرارگاه ، در ابتدا نام میعادگاه عشق را برای این برنامه انتخاب کردند . اما 
با گذشت زمان ، از طرف خود زائرین ، این برنامه به لفظ عامیانه تر سه شنبه های 

شهدایی تغییر یافت و تا امروز نیز با همین نام ادامه داشته .
در اوایل تشکیل قرارگاه ، کارچندان خاصی صورت نمیگرفت . فقط خادمین در ساعات 
مقرری از روز سه شنبه در حرم شهیدگمنام حاضر شده و دست به شست و شو و 
غبار روبی آنجا میزدند ، سپس فضایی را برای نشستن زائرین فراهم آورده و نواهایی با 
محوریت شهدا از طریق یك سیستم صوتی پخش میشد . الحمدهلل این کار کوچك به 

برکت خون شهید ، با استقبال خوبی از طرف دانشجویان رو به رو شد و اقشار

به  مختلف  های  دانشکده  دانشجوهای 
پای ثابت روزهای سه شنبه تبدیل شدند 

و انس خاصی با شهید برقرار کردند .
و  ها  پیگیری  با  و  زمان  گذشت  به 
غیر  و  مستقیم  پیشنهادات  و  انتقادات 
مستقیم زائرین برنامه ها روبه گسترش 
یافت  و تا پایان خردادماه 1۳۹۷ برنامه 
های جدیدی صورت گرفت که مختصرا 

به شرح زیر است :

1 . استفاده از بنرهای بال استفاده ) یك 
رو سفید ( به عنوان بنر دلنوشته با شهید 
، که از طرف زائرین شعرها و جمالت فوق 
نوشته  آن  روی  اثرگذاری  و  زیبا  العاده 
میشد و در نهایت جمع آوری مجموعه 
ای از این بنرها ، که خود میتواند در یك 

نمایشگاه به نمایش گذاشته شود .

2 . ایجاد یك فضاسازی ساده و در عین 
مطهر  حرم  در   ) متغیر  و  دائم   ( حال 
شهید گمنام و ایجاد فضایی برای نشستن 

همیشگی زائرین در کنار شهید

بهشــــــتی      زمینـــــی
با  اقتصادی  فرهنگی  کار  انجام   .  ۳
محوریت شهدا و حمایت از تولیدات داخل 
، به گونه ای که ؛ در روزهای سه شنبه 
دفتر  ، دفترچه ) با طرح و عکس شهدا 
یا ... ( و خودکار روی میزی قرار میگرفت 
مورد  اقالم   ، نیز  برادر شهیدمان  زائرین 
بدون  آنرا  و هزینه  برداشته  را  نیاز خود 
نظارتی درون  صندوقی که روی میز بود 
حتی   ، موارد  بیشتر  در   . میدادند  قرار 
خریداری  کاالی  از  بیشتر  هایی  هزینه 
شده به عنوان کمك برای پیشبرد بهتر 

این فعالیت ها در صندوق قرار میگرفت 

4 . در جهت گسترش فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی نیز ، کتابخانه ای تحت عنوان 
پاتوق کتاب که شامل کتبی از شهدا و 
جنگ تحمیلی بود برای مطالعه زائرین در 

روزهای سه شنبه برپا می شود.

های  قسمت  از  یکی  نیز  پذیرایی   .  5
که   . است  شنبه  سه  روزهای  پرطرفدار 
متناسب با شرایط آب و هوایی از زائرین 
با شربت یا چای پذیرایی میشد . البته در 

این اواخر تصمیم بر این شد که با تاکید حضرت آقا روی طب اسالمی ، به جای چای از 
دمنوش ها و به جای شربت های آماده از شربت های عرقیات گیاهی و دارویی استفاده 

شود .
6 . ارائه ی محتویات فرهنگی مانند : پاکت هدیه های شهدایی ) شامل وصیت نامه ، 
عکس ، پیکسل و ... ( و همچنین برش های از زندگی شهدا نیز به صورت پراکنده در 

روزهای سه شنبه صورت می گرفت.

۷ . مهمترین دست آورد این فعالیت ها را میتوان ، شلوغی این روزهای مزار برادر 
شهیدمان دانست و زائرینی با تیپ و شکل و شمایل های مختلف که لحظه ای از 
جمعیت این عاشقان و دلدادگان کم نمیشود . درست است که پدر و مادر یا خواهر و 
برادر شهید نیستند که به او سربزنند . اما اینجا ، خواهرانی هستند که روزانه برایش 
خواهری میکنند ، با او حرف میزنند ، درد دل میکنند ، سنگ مزارش را با اشك چشم 
میشویند و هر هفته برایش گل میاورند . برادرانی هستند که مردانه برایش برادری 
میکنند و دیگر رفیق شفیق این شهید هستند ، که از وقت و همه چیز خود برای این 

فرزند گمنام حضرت زهرا )س( می گذرند .

البته در پایان جا دارد عرض کنم : هیچ کدام از این کارهارا ما نکردیم . ما فقط وسیله 
ای بودیم برای انجام شدن برخی کارهای جزئی ، کار اصلی را  که بازی کردن با دل 
عشاق و دلدادگان بیقرار است ، خود صاحبخانه انجام می دهد وگرنه خادمین خانه را با 

عشق و عرفان و اینچنین معشوق پروراندن چکار ...

از طرف خادمین گمنام قرارگاه 
به رسم رفاقت ، التماس دعای عاقبت بخیری ) شهادت ( . یازهرا )س(...
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اینجابسیج دانشجوییه 
یعنـــی  تشکلـی که 

اینجا بسیج دانشجوییه یعنی تشکلی که تاسیسش 
به دست امام بوده در سال 67 درست یعنی وقتی که 
انقالبمون رسید به مرحله ای که جنگ رو پشت سر 
گذاشت و رسید به جایی که برخالف نظر بعضیا باید 
ادامه پیدا می کرد و می شکست کلیشه های غربی و 

شرقی رو  و برمی داشت گام سومش رو...
زیاد خودت رو اذیت نکن و نگاه کن به این پنج گانه ای که من می گم.

همه ی اینها رو گفتم که بگم :
یعنی  دانشجویی  بسیج 

تشکلی که 
)) آرمان طلبه ((
یعنی این که 

اصولگرای اصالح طلبه 

یعنی جایی که پایبند به اصول 
اسالمیه در حالی که روش هاش 
نو به نو اصالح میشه تا برسه به 
که  بزرگش  های  آرمان  از  یکی 

همون تمدن اسالمیه .
اسالم سیاسی

گام اول انقالب اسالمی
گام دوم نظام اسالمی

گام سوم دولت اسالمی 
گام چهارم جامعه اسالمی 
گام نهایی تمدن اسالمی

حاال واست روشن شد که من چی می گم ؟؟ 

کوتاه بین ما و شما,,
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