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در مرحله اول انس��ان باید گناه را ترک کند. با وجود 
گناه هیچ چیز درس��ت نمی شود. اگر گناه را ترک کردی 
و به طور جدی ترک کردی تازه اعمال ش��روع می کند به 
اث��ر کردن. دقت کنید... تازه اعمال ش��روع می کند به اثر 
کردن. تازه اعمال ش��روع می کند به قیمت دار شدن. بعد 
از این که انسان گناهان را ترک کرد نمازش کم کم قیمت 
پیدا می کند. قیمت پیدا می کند یعنی تازه نمازش اثر پیدا 
می کند. اگر آدم به طور جدی گناه را ترک کرد، تازه یک 
کمی حواس��ش در نماز جمع می شود. دلش یک کمی در 
نمازش همراهی می کند. چون اگر دل آدم با نماز همراهی 
نکند، یک پوس��ته از نماز باقی می ماند. فقط جس��م نماز 
می ماند. اگر دل در نماز همراهی کند کم کم جسم و روح 
همراه می ش��ود. کم کم نماز روح پی��دا می کند. البته اگر 
جسم نماز نادرست باش��د، اصال فرض ندارد که نماز روح 
داشته باشد. اصال فرض ندارد که غلط نماز بخوانید و نماز 
روح داشته باشد. این حرف درویشی است. جسم بدون روح 
می شود، اما روح بدون جسم نمی شود. اگر انسان گناه را به 
طور جدی ترک کرد، کم کم می شود که نمازش روح داشته 
باشد و می تواند اثر کند. اثرش چیست؟ اثرش این است که 
کم کم می تواند قلب انسان را تمیز کند. قلب انسان کم کم 
در اثر نماز و روزه و عبادت های صاحبش که به طور جدی از 
گناه پیراسته شده، تمیز می شود. در اثر همان عبادت هایی 
که می کند. ببینید روش اسالم روش درویشی نیست. شما 
در اثر نماز و روزه پاک و پاکیزه می شوید. در اثر گریه برای 
حضرت حسین پاک و پاکیزه می شوید. در اثر اعمال عبادی 
پاک و پاکیزه می شوید. نماز وسیله پاکیزه شدنمان است.
* آیت اهلل  محمدعلی جاودان

- جلس��ات هفتگ��ی آی��ت اهلل ج��اودان را می توانید 
چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب، در خیابان مصطفی خمینی، 
نرس��یده به چهارراه مولوی، کوچه باالگر، حس��ینیه شیخ 

مرتضی زاهد دنبال کنید.

در این فرصت کوتاه فقط به یک نکته اشاره می کنم تحت 
عنوان "جهانی که ما می خواهیم بس��ازیم ". کس��انی که اراده 
می کنند جهان را تغییر بدهند ابتدا جهان را تفسیر می کنند 
و به آن گونه تفس��یر می کنند که آن جهان مطابق خواس��ت 
آن  ها قابل تغییر باش��د. رسانه ها و فرهنگ غرب جهان را به 
گونه ای تفسیر می کنند که غربی شدن و در خدمت غرب در 
آمدن سرنوش��ت محتوم همه ی بشریت و از جمله مسلمانان 
باش��د. آن ها می گویند تاکنون تاریخ فقط درباره ی فرهنگ و 
تمدن غرب قضاوت مثبتی داشته و خواهد داشت و می دانیم 
که تاریخ را برنده ها می نویس��ند. اگر بازندگان تاریخ تمدن و 
فرهنگ را می نوشتند، این تاریخ طور دیگری نوشته می شد.

در  وضعیت کنونی، ما مسلمین که خواهیم بود؟ و چه 
خواهیم کرد؟ مس��ئله ی اصلی برای ما امروز این اس��ت اگر 
پیامبراک��رم " کاّفه لّناس "1 برای همه ی بش��ریت آمد و اگر 
خداوند وعده داد که " و هلل العّزه و لِرسولِه و لِلمؤمنین "2 پس 
معنی آن این است که حق با شما مسلمانان است. ولی شما 
به درک خودتان اطمینان ندارید و به خودتان شک دارید و 
امتی که به خودش شک دارد و امتی که به قدرت و حقانیت 
خودش ش��ک دارد، مستحق عّزت نیست و اگر اسالم امروز 
به نحو " کاّفه لّناس " برای همه ی بشریت عرضه نمی شود و 
اگر امروز مس��لمین نه یک امت بلکه مجموعه های متفرق و 
ذلیل در جهان هس��تند و تحت سلطه اند، شاید منشأ همان 
حدیث ش��ریفی باش��د  از پیامبر اکرم نقل ش��د که فرمود " 
صنفان ِمن اَمَّتی " دو گروه در امت من اند که اگر آن ها صالح 
باش��ند، کل امت صالح خواهد بود و اگر آن ها فاس��د شوند، 
کل امت فاس��د خواهد ش��د. فرمود " العمراء و العلماء ". اگر 
حاکمیت های جهان اسالم و علماء و به خصوص فقها ی جهان 
اسالم صالح بشوند، امت صالح خواهد شد و جهانی که اسالم 
می خواهد بسازیم ساخته خواهد شد. پیامبر اکرم منشأ مشکل 
را روش��ن کردند. من در این بحث به جهانی شدن به عنوان 
و به مثابه گسترش ارتباطات و تکنولوژی و عقالنیت ابزاری 
"instrument" توجهی ندارم. برای این که این پدیده ها را 
دووجهی و »ذو احتمالین«3 می دانم و این ها را بالّذات خطری 
برای اسالم نمی ببینم. گسترش ارتباطات و تکنولوژی اّوالً و 
بالّذات هیچ خطری برای اس��الم ندارد، گرچه بالَعَرض و در 
واقع، امروز حامل خطراتی برای جهان اس��الم شده است اما 
علتش ضعف جهان اسالم در حوزه  علم و تکنولوژی است و 
در این که در این حوزه ها جهان اسالم مصرف کننده است نه 
تولیدکننده؛ وااّل تا آن جا که به اسالم مربوط می شود، هرچه راه 
برای ارتباطات و گفت وگوی مستمر و مستدل با جهان بشری 

شهید علیرضا نجفی در سال 1344 در خانواده ای 
مذهبی در شهر مشهد به دنیا آمد.

در سن پنج سالگی پدرش را از دست داد و  تحت 
سرپرستی مادر فداکارش قرار گرفت. پس از طی دوران 
ابتدایی و راهنمایی وارد هنرستان صنعتی شهید بهشتی 
ش��د. این سال ها مصادف با روزهای پرشور انقالب بود. 
قبل از انقالب در اغلب فعالیت های انقالبی و تظاهرات 
ضد شاه شرکت کرد. در سال های 57 و 58 جزو اعضای 
تیم شنای خراسان انتخاب شد و دوبار نیز در مسابقات 
شنای قهرمانی کش��ور حضور یافت و در سطح کشور، 

صاحب مقام گردید.
در تابستان سال 1360 در مشهد و در یکی از اولین 
دوره های آموزش��ی بسیجیان زیر نظر شهید چراغچی 
آموزش دید و پس از یک سال جهت اعزام وارد پادگان 
گردید. خودش می گفت: در پادگان وقتی می خواستند 
ما را برای آموزش اعزام کنند، بچه  ها را به صف می کردند 
و اف��رادی را که کوچک تر بودند جدا می کردند و من 
در آن لحظه به خدا متوس��ل شدم که نکند مرا از صف 
بیرون بکش��ند و همان توسل باعث شد که مرا نبینند 

و مرا به خاطر کوچکی جثه ام از اعزام محروم نکنند.
در س��ال 1362 ب��ه اه��واز اعزام ش��د و در پایان 
مأموریت سه ماهه  اش از آن جایی که موقعیت عملیات 
پیش نمی  آمد به مرخصی فرس��تاده شد. به این ترتیب 
با اولین اعزام خود را به عملیات والفجر1 رس��اند و در 
همین عملیات مجروح ش��د و با دس��ت گچ گرفته به 

مشهد بازگشت.
وقتی عملیات والفجر3 آغاز ش��ده بود، دوباره عازم 
جبهه گردید و در واحد تخریب ش��روع به انجام وظیفه 
کرد. در چهارراه خندق برای دومین بار مجروح ش��د و 
دست چپش ترکش خورد. به دنبال این جراحت تا پایان 
سال 1364 در مشهد ماندگار شد . در اسفند ماه سال 
1364 وارد تیپ ویژه شهدا شد و با همان تیپ در یک 
عملیات ویژه شرکت کرد و مجدد مجروح شد که پس 

از درمان ، دوباره به جبهه بازگشت. 
آخرین بار با کاروان دهم کربال در مرداد 1365 عازم 
شد. و در شب عملیات در حالی که معبر را باز می  کرد 
با تیرهای کالیبر دش��من به شهادت رسید. پیکر پاک 
شهید مدت 8 ماه و بیست روز در ارتفاعات حاج عمران 
ماند و بعد از بازپس گیری منطقه به رزمندگان درمشهد 

مقدس تشییع شد.
در بخشی از وصیت نامه شهید آمده است:

»... مادرجان، مانند همیش��ه باعزمی راسخ در راه 
انقالب و اس��الم گام بردار و از دعای خیر برای آمرزش 
من و پیروزی نهایی اسالم فراموش مکن. مادر جان باید 
بدانی که ش��اید فیض عظیم شهادت نصیب این بنده و 
فرزند سراپا تقصیرت شود که من نه تنها از این موضوع 
ترس و وحش��تی ندارم، بلکه با آغوش باز به اس��تقبال 
ش��هادت می  روم و امیدوارم که خدا گناهانم را به لطف 

و کرمش ببخشد.
اما شما مادر جان فکر کنید و ببینید که فرزندتان 
در چه راهی گام برداش��ت و برای چه هدفی خونش به 
زمین ریخت. آیا راه جز راه امام حسین )ع( و هدف جز 
هدف پیروزی اس��الم در سراس��ر دنیا است. پس باکی 
نیست ما را از ریخته شدن این خونها و این شهادت ها 

که کمال افتخار و سربلندی است.«
همچنین در بخش��ی از دس��ت نوشته  های شهید 

آمده است:
»مادرم هم اکنون که  این جمالت رامی  نویسم اشک 
درچشمانم حلقه می زند وتوان نوشتن را ازمن می گیرد و 
این از شدت عالقه من به شماست، اما دشمنان و ناباوران 
بدانن��د که هیچ عالقه و محبتی باالتر از محبت به خدا 
و دین اس��الم و عزیزترین مخلوقاتش )ائمه  معصومین( 

نیست و در  این راه باید از همه چیز گذشت.«

بدون شک یکی از مهم ترین و اثرگذارترین جنبش های 
اجتماعی تاریخ معاصر ایران، جنبش دانش��جویی به شمار 
می آی��د. این جنبش از دیرباز تا کن��ون، نقش های مهم و 
س��ترگی را در سپهر سیاس��ت ایران زمین ایفا کرده و در 
حال حاضر نیز یکی از گلوگاه های حیاتی ایران اسالمی در 
مقابله با فقر، فس��اد و تبعیض به حساب می آید. در دوران 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، جنبش دانشجویی فراز و 
فرودهای بس��یاری را از س��رگذراند و در کوران این کش و 
قوس ها و نوس��انات فکری و عقیدتی جنبش دانش��جویی، 
روز ش��انزده آذرس��ال 1332 روزی به یادماندنی در تاریخ 
معاصر ایران محس��وب می شود چرا که در این روز، سه تن 
از دانش��جویان در اعتراض به سفر نیکسون-رئیس جمهور 
وق��ت آمریکا علم مخالفت با آمریکا و نوکران داخلی اش را 
بلند کردند و در برابر ابرکش��تارگران و س��تمکاران عهد و 
دوره خویش ایستادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 
حال با گذشت سالیان متمادی از آن روز، سؤالی که مطرح 
می ش��ود این است که جنبش دانش��جویی ایران به عنوان 

 دانشجوی 
شهید

جهادگر 
علیرضا نجفی 

سمنانی 

دکتر حسین روحانی*

ضرورت های جنبش دانشجویی

که خواهیم بود؟
 چه خواهیم کرد؟

اش�اره: نقطه عطف انقالب های مردمی، دهه های 
دوم و سوم گذار آن انقالب و لحظه گذر از تحرکات و 
اقدامات خودجوش و هیجانی به فرآیندهای سازمانی و 
نظام سازی برای سرپا نگه  داشتن انقالب و ادامه حیات 
در راه اصولی که برایش انقالب ش�ده بود و جلوگیری 
از اس�تحاله ارزش ها و ش�اخص های آن انقالب که به 
پاش�یدن از درون منتهی می شود، بوده و خواهد بود 
که این مهم رس�الت س�نگینی را بر دوش نس�ل دوم 
و س�وم آن انقالب برای ش�ناخت واقعیات و اصرار بر 

اصول می گذارد.
متن ذیل، مقاله ش�فاهی اس�تاد حسن رحیم پور 
ازغدی اس�ت که در شانزدهمین کنفرانس بین المللی 
اس�المی ای�راد ش�ده و  ب�ه همت علی مول�وی عضو 
پژوهشگاه دانشجویی انقالب اسالمی بسیج  دانشگاه 
آزاد اس�المی واحد کرج تنظیم شده است، که در این 

شماره منتشر می گردد:

باز شود، بیشتر به نفع اسالم است و هرچه مواضع فکری ادیان 
و فرهنگ ها شفاف بشود، به ضرر بلوک ها و تمدن ها و فرهنگ هایی 
است که صرفاً به دنبال سیطره بر بشریت اند و حقیقتی برای گفتن 

و فضیلتی برای اصرار کردن در چنته  آن ها نیست.
موضوع صحبت من آن تفس��یری از جهانی سازی است 
که معادل است با گسترش سلطه ی سیاسی و فرهنگی غرب 
و س��لطه ی کمپانی های چندملّیتی سرمایه داری غرب بر کل 
جهان اس��الم. یکی از استراتژیست های برجسته ی آمریکا که 
چون جنگ های اخیر آمریکا در افغانس��تان و عراق را توجیه 
روشنفکری کرده، او را مستحق نام متفکر نمی دانم، یک بحثی 
دارد؛ می گوید در قضیه ی فتوای سلمان رشدی کاری که امام 
رضوان اهلل علیه کرد، مهم تر از یک اتفاق سیاس��ی و یک اتفاق 
تاریخی کوچک بود. ]می گوید:[ »کاری که در فتوای سلمان 
رشدی ]امام[خمینی کرد، به مراتب عمقی تر و بنیادین تر بود. او 
در واقع سیصد سال اخیر تمدن و فرهنگ ما را به کلی نادیده 
گرفت.« او می گوید: » کاری که خمینی و نهضت بیداری اسالم 
با فتوایی که در باب سلمان رشدی داد، کرد این بود که آمد 
روی کل ایدئولوژی غرب عالمت سوال گذاشت. غرب در این 
سیصد سال به همه ی دنیا و مسلمان ها آموخته بود و تلقین 
کرده بود که میدان بازی را ما تعیین می کنیم، قواعد بازی را 
ما می نویسیم؛« شما هرکس که هستی در زمین ما و باید با 
قواعد ما بازی کنید. مهم نیس��ت موافق یا مخالف و در کدام 
تیم بازی می کنید اما باید در زمین ما و با قواعد ما بازی کنید. 
می گوید: »بعد از سیصد سال، دوباره یک عالم دینی از جهان 
اس��الم پیدا شده است و اعالم می کند که ما در زمین شما و 
با قواعد شما بازی نخواهیم کرد.« زمین بازی را از این به بعد 
ما تعیین می کنیم و قواعد این بازی جهانی را ما می نویسیم. 

از این به بعد شما بیایید در زمین ما بازی کنید! تغییر زمین 
بازی و تغییر قواعد بازی فرهنگ و سیاست در جهان چه گونه 
اتف��اق افتاد؟ کاری که امام کرد این بود که  گفتمان غرب و 
ادبیات غرب را که ادبیات س��لطه اس��ت، جزء به جزء در این 
انقالب اس��المی زیر س��وال برد. امروز جهان اس��الم، جهان 
اس��الم سی سال پیش نیست. سی سال پیش ما ذلیل بودیم 
و نمی دانستیم که ذلیلیم. امروز نه فقط روشنفکران و علماء، 
بلکه توده های مسلمان ها در دنیای اسالم می دانند که ما باید 
به عزت از دس��ت داده دوباره برگردیم و این آگاهی نخستین 
قدم برای ساختن جهانی است که اسالم از ما می طلبد. غرب 
در این سیصد سال میدان بازی و قواعدش را بر همه ی بشریت 
تحمیل کرد. غرب می گفت نوع بازی و زمینش را من تعیین 
ک��ردم و همه ی  ملت ها و دولت ها، متفکران و بحث کننده ها 
بیایند مش��غول بازی شوند. فرق نمی کند کدام طرف میدان 
می ایستید ولی باید در این میدان باشید. می خواهید گرایش 
کمونیستی و مارکسیستی داشته باشید، می خواهید گرایش 
لیبرالیس��تی و کاپیتالیستی داشته باشید؛ ولی باید در زمین 
ما بازی کنید. اما انقالب اس��المی ناگهان آمد و درآمد که ما 
قواع��د جدیدی داریم. ما تک تک موضوعات و مفاهیم ش��ما 
و تک تک اصول موضوعه  ش��ما و ایدئولوژی شما را زیر سوال 
می بریم. ما قواعد جدیدی عرضه می کنیم. از این پس ش��ما 
خودت��ان را با قواعد ما تطبی��ق دهید. قواعد بازی جدید چه 
بود؟ آن استراتژیست آمریکایی به دو سه تا اشاره کرده است 
و من مابقی را به همان مقیاس نام می برم.  او می گوید نهضت 
اس��المی در این دو س��ه دهی اخیر آمد به جای والیت بش��ر 
 "totalitarianism"  چ��ه والیت فردی که " توتالیتری��زم
و اس��تبداد و چه والیت جمعی و حزبی که دموکراسی از نوع 

غربی و دموکراسی الییک است، از والیت خدا و انبیاء سخن 
گفت. بعد از چند قرن که اصاًل دیگر کس��ی از والیت خدا و 
انبیاء حرفی نزده است، او آمد به جای مفهوم سکوالریسم که 
یک��ی از دگم های چند قرن اخیر تمام دنیا در ش��رق و غرب 
است، مفهوم حکومت دینی را دوباره مطرح کرد. او آمد به جای 
کلمه ی ش��هریار و شهروند، دولت مرد و شهروند، حاکم مدنی 
و محکوم مدنی، ]به جای این کلمات[ دوباره تعبیر امام و امت 
 Nation" را زن��ده کرد. او آمد به جای مفهوم دولت - ملت
State" دوباره مفهوم امت واحده  اسالمی را مطرح کرد. آحاد 
مردم که در فرهنگ غرب فقط ش��هروندند و "citizen"، در 
ایدئولوژی جدید اسالمی دوباره همه برادر و خواهر یک دیگر 
شدند. قرن هاست که مردم در جوامع شهروندند. برادر و خواهر 
هم نیستند. دوباره در ادبیات امروز اسالمی انقالب، همه برادر 
و خواهر یکدیگر ش��دند. او آمد در برابر مفهوم توسعه  اقتصاد 
سرمایه داری، چه سرمایه داری فردی و چه سرمایه داری دولتی 
و به جای به رسمیت شناختن فاصله های طبقاتی و اقتصادی از 
کلمات مستضعف و مستکبر دوباره استفاده کرد. در برابر کسانی 
که به س��ازش طلبی و تسلیم طلبی در برابر استکبار برچسب 
رئالیس��م و واقع بینی می زدند و می خواستند هرنوع مقاومتی 
را در جهان اس��الم و هر تالشی برای ساختن جهان اسالمی 
را ایدئالی��زم و آرزوی محال بدانند، دوباره مفهوم جهاد، نبرد 
مقدس و ش��هادت، مرگ مقدس را زنده کرد. مفهوم وحدت 
جهان اسالم و تجدید هویت آن را در برابر مفهوم تقسیم قدرت 
بین الملل بر اس��اس منافع قدرت ها مطرح کرد. جهانی سازی 
 "anglo american" توحیدی را در برابر جهانی سازی از نوع
 "Utilitarianism" مطرح کرد. به جای نظریه ی اصالت سود
و اصالت لذت "hedonism" چه از نوع فردی و لیبرال، چه 
از نوع جمعی و سوسیالیستی، دوباره او آمد مفاهیم زهد، تقوا، 
ایث��ار و عدال��ت را مطرح کرد. در برابر القای آزادی توهین به 
اسالم با پوشش آزادی بیان و "tolerance"، او فتوای مرگ 
سلمان رشدی را داد. در برابر ایده ی "pluralism" شکاکیت 
و نسبیت گرایی، او ایده ی نبرد حق و باطل را دوباره مطرح کرد 
و با پذیرش مردم ساالری به مفهوم حقوق شهروندی برابر میان 
عالم و جاهل، اما تن به دموکراسی غربی به مفهوم برابری حق 
مهندسی جامعه میان عالم و جاهل، که اهانت به علم و اخالق 
و شریعت و عدالت است، جواب رد داد و دموکراسی روشی را 

در خدمت ارزش ها و احکام اسالم قرار داد.
]امام[خمینی گفت نه استبداد و نه دموکراسی الییک. 
]امام[خمینی گفت رعایت حقوق مردم در زیر سایه  شریعت 
و این رد دموکراسی غربی و"totalitarianism" شرقی بود 
که در حوزه  نظر، هر دو مفاهیمی الییک و س��کوالر بودند و 
عماًل با لیبرالیزم و س��رمایه داری یا سوسیالیسم گره خورده 
بودن��د. جهانی که ام��ام توصیف کرد و توصیه کرد با جهانی 
که سرمایه داری غرب امروز توصیف و توصیه می کند تفاوت 

جوهری دارد و ما در لحظه ی انتخاب هستیم.

با ترک گناه 
اعمال

 قیمتی 
می شود

»دموکرات ها با پنبه سر مي برند و جمهوري خواهان 
با شمشیر، ولي هر دو باالخره سر مي برند!« جمله ای را 
شاید بارها و بارها از زبان مفسران و تحلیلگران ایرانی 
در هنگامه تعویض پرزیدنت یا همان برگزاری انتخابات 
 ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا شنیده باشید.

این عبارت اگرچه تکراری ست اما بخوبی پرده از ماهیت 
"س��گ زرد برادر شغال بودن" احزاب و سیاستمداران 
آمریکایی برمی دارد. در شرایط حاضر؛ با توجه به روی 
کار بودن دموکرات ها و س��کانداری باراک اوباما؛ هم 

اکنون زمانه با پنبه سر بریدن فرا رسیده است!
س��خنان اوباما در آخرین مجمع عمومی سازمان 
مل��ل را م��ی توان بعنوان مصداق ت��ام و تمام مدعای 
فوق بش��مار آورد؛ آنجائیکه اظهار داش��ته شد: »ما به 
دنب��ال تغیی��ر نظام در ایران نیس��تیم و به حق مردم 
ایران برای دسترس��ی به انرژی صلح آمیز هس��ته ای 
احت��رام می گذاریم. رهبر عالی ای��ران علیه بمب اتم 
فتوا داده اس��ت و روحانی تأکید کرده است که ایران 
بم��ب اتم تولی��د نخواهد کرد. مایه دلگرمی ماس��ت 
ک��ه رئیس جمهور روحانی تصمی��م گرفته رویکردی 
میان��ه رو اتخاذ کند. من به جان ک��ری، وزیر خارجه 
آمریکا دس��تور می دهم که با قدرت ه��ای اروپایی در 
 جه��ت یافتن یک راه حل برای ایران همکاری کند.«!!!
ای��ن اظهارات درحالی عنوان می گردد که پیش��تر از 
این و در طی س��الیان گذشته، معظم له بارها و بارها 

مبادا ذوق زده 
شویم!

 محّمد زندی*

بر حرمت س��اخت سالح هس��ته ای تأکید داشته اند. 
مضاف ب��ر اینکه نه تنه��ا دکتر روحانی، بلکه س��ایر 
رؤسای جمهور اسالمی ایران بر عدم تالش ایران برای 
 دستیابی به بمب اتمی تأکید داشته و تضمین داده اند.
فی الحال گویا جناب پرزیدنت اوباما دچار آلزایمر مزمن 
ش��ده اند که موارد یاد ش��ده را برای اولین بار به زبان 
 آورده و از این مواضع و رویکرد ابراز دلگرمی می کنند!

در چنین ش��رایطی باید گف��ت که اگر رئیس جمهور 
آمری��کا خود را به ندانم کاری زده و اظهار فراموش��ی 
م��ی کند اما مردم مس��لمان و انقالبی ایران، هیچ گاه 
خباث��ت ه��ا و خیانت ه��ا و جنایات ای��االت متحده 
 علی��ه جمه��وری اس��المی را از ی��اد نخواهن��د برد.

ای��ن آمری��کا هم��ان آمریکائ��ی اس��ت ک��ه ام��ام 
خمین��ی)ره( آن��را »ش��یطان ب��زرگ« نامیدن��د و 
 فرمودند: »هرچه فریاد دارید بر س��ر آمریکا بکشید.«

این ش��یطان بزرگ همان جنایتکاری س��ت که 290 
مسافر هواپیمای ایرانی را بر فراز خلیج فارس قتل عام 
نم��ود و از فرمانده عام��ل و صد البته قاتل این فاجعه 

بزرگ تقدیر کرد و بدو مدال افتخار اعطا نمود!
این اوباما همان اوبامایی ست که رهبر معظم انقالب 
چهار سال پیش در پاسخ به دراز کردن دست دوستی  
وی با ملت ایران، چنین فرمودند: »اگر دستی دراز شده 
باشد که یک دستکش مخمل رویش باشد، اما زیرش 
یک دست چدنی باشد، این هیچ معنای خوبی ندارد. عید 
را به ملت ایران تبریک مي گویند، اما در همان تبریک، 
ملت ایران را به طرفداری از تروریس��م، دنبال س��الح 
 هسته ای رفتن و از این قبیل چیزها متهم مي کنند.«!

در چنین ش��رایطی جای تأسف بسیار دارد که برخی 
افراد، جریانات و البته رسانه های منتسب به آنها، با مویز 
س��خنان اوباما، گرمی شان کرده و به شکلی تصریحی 
و پیش دس��تانه در فوریت از سرگیری روابط با آمریکا 

سخن می گویند!
ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم، سخنان 
ظاه��راً امیدوارکنن��ده اوبام��ا و اش��تیاق زایدالوصف 
مقام��ات آمریکای��ی در مواجه��ه با همتای��ان ایرانی 
خوی��ش، کاماًل صحی��ح و صادق ب��وده و هیچ غل و 
غ��ش و غرضی در رویکرد آنان با جمهوری اس��المی 
وجود نداشته باشد؛ چراکه اتخاذ شگرد آشتی جویانه و 
ژست صلح طلبانه از سوی مستکبرین غربی به جهت 
 استحمار و استثمار دیگر ملل، مسبوق به سابقه است!

ش��هید بزرگ��وار مرتضی مطهری)رحمه اهلل علی��ه( در 
صفحه40 از مجلد »آینده انقالب اس��المی ایران«؛ به 
زیبایی پرده از سابقه تاریخی استحمار ملت ها توسط 
استعمارگران برمی دارد و می نویسد: »ملکه یا پادشاه 
انگلستان در چند سال پیش در سفری که به هندوستان 
رفته بود وقتی که می خواست به تماشای یک بتخانه 
برود، مردم وقتی می خواستند داخل صحن آن بتخانه 
ش��وند کفشهایش��ان را می َکندن��د، او هنوز به صحن 
نرسیده کفشهایش را به احترام َکند و بعد، از همه  آن 
بت پرستها مؤدب تر در مقابل بتها ایستاد. یک عده هم 
گفتند ببینید! ملت روشنفکر چقدر به عقاید مردم احترام 
 می گزارد! نمی دانند که این نیرنگ اس��تعمار اس��ت.«

فی الحال، قیاس این اقدام ملکه انگلس��تان با تعاریف، 
تمجیده��ا و اظه��ارات امیدوارکنن��ده ب��اراک اوباما 
درب��اره ای��ران، چندان بیراه و مع الفارق نیس��ت؛ چه 
آنکه بس��یارند کوته اندیشانی که با تفسیر به رأی این 
س��خنان و امید بس��تن بدان، در زمین دش��من بازی 
 ک��رده و فرش قرمز ب��رای یانکی ها په��ن می کنند!

کوتاه سخن اینکه، انقالب اسالمی ما، نه برای تحکیم 
روابط دوجانبه با ایاالت متحده، بلکه برای تحقق شعار 
"نه ش��رقی؛ نه غربی" به وقوع پیوس��ت. با وجود این  
شایسته نیست تا با فراموشی آرمان ها و اهداف عالیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، مدینه فاضله خویش را 
فقط و فقط در از سر گیری روابط با آمریکا جست وجو 
کرده و تنها راه حل خروج کشور از مشکالت را منوط 

بر  سازش با مستکبرین غربی بدانیم!
* دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

را به صورتی جدی و بنیادین به چالش بکش��ند. مقارن با 
برکش��یدن پسامدرنیزم، ش��رکت های فراملیتی بر اقتصاد 
جهانی چنگ انداختند و نرم نرمک، رس��انه ها و بنگاه های 
عریض و طویل خبری، نبض افکار عمومی جهان را در دست 
گرفتند و با ترویج مصرف گرایی و تبلیغ و اشاعه سبک زندگی 
آمریکایی، سعی نمودند توده های عظیم مردم در اقصی نقاط 
گیتی را به سوژه هایی اخته و سترون تبدیل کنند. فیلسوفانی 
چون فوکو و دریدا به عنوان سلسله جنبانان پسا مدرنیزم، 
ناقوس نس��بی گرایی و نیهیلیس��م را به صدا در آوردند و از 
مرگ انسان مدرن سخن به میان آوردند؛ اما این پایان ماجرا 
نبود چرا که گرچه در نگاه اول پس��ت مدرن ها بر عقالنیت 
مدرن ش��وریده بودند و این می توانست بارقه های امیدی را 
در اذهان عدالتخواهان پدید آورد ولی حقیقت این بود که 
پس��ت مدرنیزم، ایدئولوژی دوران اقتصاد پس��ا صنعتی یا 
پسا فوردیستی بود؛ پست مدرن ها مأمور آن بودند که این بار 

پس��ت مدرنیزم این ادعا را مطرح می کند که قائل به هیچ 
ایدئولوژی نیست و اهداف جنبش های اجتماعی پست مدرن 
نیز اهدافی غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک می باشد! و این در 
حالی اس��ت که پست فمینیست ها که اتفاقا یکی از شاخه 
های مهم پست مدرنیسم می باشند ، به وضوح این سخن را 
به میان می آورند که هر چیز شخصی، سیاسی است! مدلول 
این سخن بدان معنا است که هر امری را می توان در دایره 
وسیع سیاست قرار داد و سیاست، همچون شبکه وسیع و 
اختاپوسی ای عمل می کند که در هر مکان و فضایی ریشه 
دوانده و ساحت های مختلف را در نوردیده است. بی جهت 
نیس��ت که در روس��یه کنونی، گروه های موسیقی رشدی 
قارچ گون��ه دارند و ب��ه ناگه ،گروه" گربه ه��ای ملوس" در 
کلیسای مسکو که یکی از پایگاه های قدرت پوتین می باشد 
سر بر می آورد و به نیابت از گروه های غرب گرای ضد پوتین، 
پایه های دولت او را به چالش می کش��ند. حقیقت آن است 

در کسوت دفاع از کثرت گرایی و بومی گرایی، روح جدیدی بر 
کالبد نیمه جان سرمایه داری بدمند و درست از این رو بود 
که با ش��عارهای پرطمطراق و دهان پرکنی چون رواداری، 
برابری حقوق زن و مرد، حفاظت از محیط زیست و دفاع از 
حقوق حیوانات وارد گود سیاست شدند. پست مدرن ها که 
به نیکی می دانستند دیگر شعارهای پوچ و پوک مدرنیستی 
و عصر روشنگری محلی از اعراب ندارد، وجهه همت خویش 
را بر این امر قرار دادند که با حمایت از جنبش های اجتماعی 
پست مدرن در اقصی نقاط گیتی علی الخصوص کشورهای 
به اصطالح در حال توسعه، زمینه و بستر الزم را برای نفوذ 
و رخن��ه فرهنگ آمریکایی در این کش��ورها هموار نمایند. 
تکثی��ر و رش��د فزاینده و جنون آمیز موس��یقی های رپ، 
مت��ال و راک که به لهجه ه��ا و گویش های گونه گون تولید 
و تکثیر می ش��ود، نمونه و مصداق بارزی از اش��اعه و رواج 
پست مدرنیزم فرهنگی و هنری در جهان کنونی می باشد. 

که  برخالف ادعای پاره ای از متفکران پست مدرن که کباده 
بی طرفی سیاسی را می کشند، در فرهنگ پسامدرن، همه 
چیز قابلیت سیاسی شدن دارد و از هنر گرفته تا ادبیات و 
ورزش می تواند جوالنگاه سیاست بازان باشد. بی وجه نیست 
که در ایران امروز، ناتوی فرهنگی دش��من، چشم طمع به 
دانشگاه و سینما در سپهر سیاست ایران زمین دوخته است.  
بی جهت نیست که فیلم های ضد ایرانی مورد استقبال وسیع 

جشنواره هایی چون" کن "و "ونیز" قرار می گیرد. 
سؤالی که در این گیر و دار به ذهن متبادر می شود این 
اس��ت که جنبش دانشجویی ایران درجهان درهم پیچیده 
و وانفس��ای امروزکه مشتی تروریست اقتصادی و فرهنگی 
غرب گرا، زمام آن را برعهده گرفته اند، چگونه و به چه طریقی 
می تواند از مقومات و استوانه های نظام اسالمی دفاع کند؟ 
در پاسخ به این سؤال می توان این سخن را به میان آورد که 
جنبش دانشجویی ایران می باید در آن واحد در برابر فرهنگ 

مدرنیستی و پست مدرنیستی بایستد و این نکته را مطمح 
نظر خویش قرار دهد که غربیان بر خالف بیست سال پیش 
که ازطریق  تهدیدهای نظامی و اش��تلم های بالوقفه سعی 
می نمودند به زعم باطل خویش، سایه سنگین و رعب انگیز 
خویش را بر عرصه های مختلف کشوربگسترانند، این بار از 
طریق ناتوی فرهنگی و از جهات و زوایای مختلف سعی دارند 
در بدنه جامعه اسالمی رخنه نمایند. استراتژی فتح سنگر به 
سنگر، پایه ای ترین راهبرد دشمنان نظام اسالمی می باشد 
که س��عی دارند از طریق ترویج اباحه گری و بی بند و باری 
در دانش��گاه ها، بنیه جوانی و روحیه جهادگری دانشجویان 
را از بین ببرند و زمینه ها و بس��ترهای الزم جهت تغییر و 
استحاله ذائقه ایرانیان را هموار نمایند. جنبش دانشجویی 
می باید این نکته را مد نظر قرار دهد که در دنیای پیچیده 
امروز، عرصه فرهنگ، مهمترین و کلیدی ترین عرصه جدال 
میان تمدن غرب و تمدن اسالمی محسوب می شود ؛ فلذا، 
این جنبش می باید با توشه گیری از رهنمودهای داهیانه و 
پیامبرگونه امام راحل و مقام معظم رهبری، استراتژی مدون 
و جامعی را جهت مقابله با آثار و تبعات ویرانگر پسامدرنیزم 
فرهنگی–بخوانید جنگ نرم- دش��منان نظام فراهم سازد. 
غربیان، سعی دارند با ریشه کن نمودن فرهنگ شهادت در 
میان جوانان، فرهنگ وادادگی را رواج دهند و در راس��تای 
نیل به این نیت ش��یطانی، تمامی تالش خویش را به کار 
بسته اند تا از طریق تبلیغ سبک زندگی آمریکایی و همچنین 
اشاعه فرهنگ خشونت، سکس و الابالیگری، جوانان ایران 
اس��المی را از نفس بیندازند و نس��لی خاموش، بی رمق و 
سرس��پرده به بار آورند. بنابراین، ضروری و مبرم است که 
مسؤوالن تشکل های دانشجویی وفادار و متعهد به مقومات 
نظام اسالمی، تالش جدی و بالوقفه ای را برای ارائه منشور 
و مانیفستی بدیع و چند وجهی جهت رویارویی با شرایط و 
مواضع جدید ناتوی فرهنگی دشمن به کار بندند. مبارزه با 
روحیه اسراف و تبذیر، مخالفت با سرسپردگی به بیگانگان، 
ترویج الگوها و ارزش های اس��المی، ترویج روحیه نقادی و 
ظلم س��تیزی، اش��اعه فرهنگ کتابخوانی و دانش اندوزی، 
گس��ترش فرهنگ عاش��ورایی و عدالتخواهی و دست آخر 
بسط و نشر فرهنگ شهادت طلبی از جمله سر فصل های 
مهم جنبش دانشجویی می باشد که می تواند جهت تکامل و 
بالندگی این جنبش و اهداف مترتب بر آن مفید فایده باشد. 
جهان غرب عمده همت خویش را صرف آن کرده است که 
جنبش های اجتماعی را که علیه سامانه سرمایه داری موضع 
گرفته اند را از محتوا خالی کند و فروپاشی نظام سرمایه داری 
را به تعویق وتأخیر اندازد و درست از این روست که در این 
گی��ر و دار، متفکران غربی س��عی دارند با رواج عرفان های 
کاذب و همچنین اش��اعه هنر غیر اصیل، توده های به جان 
آمده از نظم ظالمانه جهانی را به سکوت و انفعال وا دارند و 
جنبش های اجتماعی معترض به نظام سرمایه داری منجمله 
جنبش وال استریت را به حاشیه برانند. جنبش دانشجویی 
ایران می باید با مراقبت و نگهبانی از دس��تاوردهای انقالب 
اس��المی  و نصب العین قرار دادن سیره امام راحل و خلف 
ب��ر حق او مقام معظم رهب��ری، تمامی تالش خویش رابه 
کاربندد که بر مس��یر و طریق استکبارس��تیزانه و اس��الم 
خواهانه خویش ادامه دهد و موجبات س��ربلندی واعتالی 

نظام اسالمی رافراهم سازد.
* استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

می��راث بر گذش��تگان خویش، چگونه و به چه ش��یوه ای 
می تواند پاسدار و نگهبان دلسوز و خستگی ناپذیر ارزش ها 
و آرمان های انقالب اس��المی باش��د؟ پاس��خ به این سؤال، 
نیازمند آن اس��ت ک��ه درک ژرف نگرانه و باریک بینانه ای 
از تحوالت سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی ایران اسالمی و 
جهان پیرامون خویش داشته باشیم. واقع امر این است که 
که اگر جنبش دانشجویی ایران نتواند ریشه ها و آرمان های 
اصول��ی و ارزش��ی خویش را به درس��تی واکاوی و تحلیل 
کند، در انجام رس��الت خویش که همانا خدمت به اسالم و 
تداوم نظام اسالمی می باشد، موفق نخواهد بود. بعد از دهه 
شصت میالدی و ظهور و بروز جنبش های اجتماعی جدید 
و همچنین نشو و نمای پست مدرنیسم به عنوان ایدئولوژی 
نوظهور نظام سرمایه داری، قاطبه جنبش های اجتماعی در 
جهان، سویه ای غیر ایدئولوژیک و آرمان ستیز پیدا کردند 
و مآالً این جنبش ها هرگز نتوانستند بنیان های نظام سلطه 

جنبش دانشجویی ایران 
می باید با مراقبت و 

نگهبانی از دستاوردهای 
انقالب اسالمی  و

 نصب العین قرار دادن 
سیره امام راحل و خلف 

بر حق او مقام معظم 
رهبری، تمامی تالش 
خویش رابه کاربندد 
که بر مسیر و طریق 
استکبارستیزانه و 

اسالم خواهانه خویش 
ادامه دهد و موجبات 

سربلندی واعتالی نظام 
اسالمی رافراهم سازد.
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أَْکَثَر النَّاِس اَل یَْعلَُموَن« و ما تو را جز ]به سمت[ بشارتگر و 
هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم لیکن بیشتر مردم 

نمی دانند. سوره سباء، آیه 28.
2. »یَُقولُ��وَن لَِئ��ن رََّجْعَنا إِلَی الَْمِدیَن��ه لَُیْخِرَجنَّ اْلََعزُّ 
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اَل یَْعلَُم��وَن«  می گویند اگر ب��ه مدینه برگردیم قطعاً آن که 
عزتمندتر است آن زبون تر را از آن جا بیرون خواهد کرد و]لی[ 
عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است لیکن 

این دورویان نمی دانند. سوره منافقون، آیه 8..
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