
همــواره  میانــی  حلقه هــای 
ایجــاد  در  برجســته ای  نقــش 
فعالیت هــای  اســتمرار  و 
نــگاه مــا  انقالبــی داشــته اند. 
بایــد  میانــی  حلقه هــای  بــه 
ــه  ــدی باشــد؛ ب ــگاه فراین ــک ن ی
ــته  ــن دس ــه ای ــورت ک ــن ص ای
نیــروی  می توانــد  به نوعــی 
محرکــه صــدر تــا ذیــل نظــام و جامعــه اســالمی بــرای حرکــت به 
ســمت تمــدن نویــن اســالمی باشــد؛ لــذا ادعــای گزافــی نیســت 
اگــر بگوییــم مهم تریــن نقــش در تحقــق تمــدن نویــن اســالمی 
ازآن حلقه هــای میانــی اســت. امــا امــروز مســئله ای کــه تمــام 
ــات  ــوده، اغتشاش ــود نم ــر خ ــور را درگی ــر در کش ــر حاض عناص
اســت. اگــر مــا بــه حلقه هــای میانــی به عنــوان بازیگری برجســته 
نــگاه کردیــم، آنــگاه در موضــوع مســئله امروز جامعــه نیز نقش 

آن قابل تحلیــل، احیانــاً نقــد و یــا تمجیــد اســت. 
پایگاه هــای بســیج، مســاجد و مراکــز فرهنگــی به عنــوان بخــش 
عظیمــی از تشــکیل دهنــدگان حلقه هــای میانــی بیشــترین 
ســطح برخــورد بــا ایــن مســئله را دارنــد، چراکــه حداکثــر تماس 

بــا ســطح جامعــه از ایــن طریــق رخ می دهــد. متأســفانه پایــش 
ــیج،  ــای بس ــای پایگاه ه ــی از فعالیت ه ــل اتکای ــح و قاب صحی
ــرد،  ــرار نمی گی ــار عمــوم ق ــز فرهنگــی در اختی مســاجد و مراک
ــد، کاهــش  ــه دســت می آی ــگاه ســطحی ب ــا یــک ن امــا آنچــه ب
فعالیــت ایــن مراکــز در چنــد ســال اخیــر و به خصــوص از زمــان 
آغــاز شــیوع بیماری کروناســت. قشــر ســنی نوجوان و جــوان به 
دلیــل آنکــه از ســطح انــرژی و فعالیــت باالیــی برخــوردار اســت، 
ــف  ــز فرهنگــی مختل ــا مراک ــری را ب بیشــترین تمــاس و اثرپذی
به عنــوان نهادهــای کنشــگر دارد. چنانچــه مراکــز مــا نتوانســتند 
ــال  ــای فع ــازند، اعض ــریک س ــود ش ــا خ ــنی را ب ــر س ــن قش ای
نوجــوان و جــوان کشــور درگیــر مســائل مختلفــی می شــوند کــه 
تأثیــر و تأثــر آن هــا، دیگــر لزومــاً منطبــق بــا ارزش هــای انقالبــی 

و اســالمی نخواهــد بــود. 
حــال چــه می تــوان کــرد؟ مشــخصاً این نوشــتار قصــد پرداختن 
ــی را  ــای دولت ــه از نهاده ــا مطالب ــدت ی ــای کوتاه م ــه راهکاره ب
نــدارد، بلکــه انگشــت خطــاب را به ســوی حلقه هــای میانــی کــه 

احتماالً بســیاری از خوانندگان این 
نشــریه، از اعضــای همیــن دســته 
هســتند، گرفتــه اســت. بعــد از 

جهاد تبیین، سختی دارد!
سید علی علمداری

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

بــه گذشــته برگردیــم، بــه ۱۴ مهــر ســال ۱۳۴۱، آنجایــی کــه 
دولــت ایــران قانونــی را تحــت عنــوان انجمن هــای ایالتــی و 
والیتــی تنظیــم کــرد. بــر اســاس این قانون شــرط مســلمان 
ــردم  ــن م ــرای منتخبی ــم ب ــرآن کری ــه ق ــودن و ســوگند ب ب
ــه امــام  برداشــته شــد. پــس از آن، علمــای اســالم از جمل
خمینــی ؟ق؟، بــا ایــن اقــدام حکومــت پهلــوی مخالفــت 
کردنــد. امــام خمینــی ؟ق؟ کــه ایــن تصویب نامــه را خطری 
بــرای دیــن اســالم و نفــوذ بهائیــت در مناصــب حکومتــی 
می دیــد، تلگرافــی اعتراضــی را بــه شــاه پهلــوی ارســال کــرد. 
بــا افزایــش تلگراف هــا و فشــارها از ســوی علمــا، باالخــره 
اســداهلل علــم در ۷ آذر همــان ســال لغو این قانــون را اعالم 
کــرد. پــس از ایــن، حرکتــی بــر علیــه پهلــوی بــه رهبــری امام 

خمینــی آغــاز شــد.
در نتیجــه ایــن حرکــت، حــدود ۱۷ ســال بعــد انقــالب 
ــی  ــری امــام خمین ــه دســت مــردم و رهب ــران ب اســالمی ای
ــس از رأی  ــروزی رســید و پ ــه پی در ۲۲ بهمــن ســال ۵۷ ب
ــن حــوادث  ــت. ای ــوری اســالمی شــکل گرف ــردم، جمه م

اینجــــــا     جمهورِی 
اسـالمی است

سید محمدرضا 
پاڪیزه یزدی

 ســـرمقـــاله

اینجا جمهوری اسالمی است

مردم  ایران را آزاد میکنیم!

تفنگ داران  جهاد تبیین

آتش در آسیاب دشمن بریزید

252

نشریه ئئگفتمان انقالب اسالمی | بسیج دانشجویی دانشئئگاه امام صادق
سال دهم | شماره 252 |4 آذرماه 1401 | ویژه نامه نمــــاز جمعـــه

؟ع؟

اینجــا ایــران اســت، کشــوری کــه پیــش از انقــاب در مقــاالت پراســتناد دنیا جایگاهی نداشــت؛ اما در حــال حاضــر 1/3 درصد 
ایــن مقــاالت، نوشــته نخبــگان و دانشــمدان ایرانــی اســت و 5 درصــد مقاالت داغ دنیا توســط ایرانیان نوشــته می شــود.
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هفته   بسیج  مستضعفین  جهان  ئئگرامی باد



نشــان دهندة عالقــه مــردم ایــران بــه اجــرای احــکام الهــی در 
جامعــه اســت.

امــا حــاال، در ســال ۱۴۰۱، عاملین دشــمن به کمــک عده ای 
فریب خــورده بــه مقابلــه با احــکام الهی و جمهوری اســالمی 
برخاســته اند؛ دقیقــاً برخــالف همــان چیزی کــه مــردم ایران 
به خاطــرش انقــالب کردنــد. راهپیمایــی ۱۳ آبــان و مراســم 
تشــییع پیکــر شــهدای امنیــت هم نشــان می دهــد، مــردم 
هنــوز پــای آرمان هــای انقــالب ایســتاده اند. ایــن یعنــی 
اغتشاشــات اخیــر مســیر غلطــی را در پیش گرفته، مســیری 

کــه برخــالف خواســته عمومــی ملــت ایــران اســت.
ــه  ــبت ب ــاد نس ــراض و انتق ــد اعت ــم بای ــر ه ــال حاض در ح
عــدم اجــرای کامــل قوانیــن اســالمی باشــد، نــه اجــرای 
اســالم. یعنــی اعتــراض بیــش از آنکــه حق دشــمنان ایــران و 
دوستدارانشــان در داخــل باشــد، حــق مــردم انقالبــی اســت. 
مردمــی کــه از ابتــدای انقــالب همیشــه زیــر بار ســخت ترین 
روح اهلل  ســید  شــهید  نمونــه اش  بوده انــد؛  مشــکالت 
عجمیــان، جوان بســیجی کــه زندگــی اش را از طریق کارگری 
می گذرانــد، او در حالــی جــان خــود را فــدای انقــالب کــرد که 
در ســاده تریِن خانه هــا زندگــی می کــرد، انتقــاد بــه جمهــوری 
اســالمی حــق چنین اشــخاصی اســت. انتقــاد حــق آن خانم 
محجبــه ای اســت کــه مجبور اســت بــا قیمت بســیار باالیی 
ــد،  ــظ کن ــش را حف ــا حجاب ــد ت ــداری کن ــک چــادر را خری ی
یــا آن جــوان مؤمــن انقالبــی کــه وقتــی تصمیــم می گیــرد 
ازدواج کنــد، بایــد از هفت خــوان رســتم عبــور کنــد، یــا 
آن مطالبه گــری کــه نســبت بــه دزدی هــا و رانت خــواری 
مســئولین انقالبی نمــا دغدغــه دارد و یــا آن جــوان مقیــد 
و بیــکاری کــه پارتی بــازی آقازاده هــا را می بینــد، امــا بــرای او 

ــراد. ــوارد و اف ــل م ــدا نمی شــود و ازاین قبی کاری پی
ــورت  ــا ص ــوی انقالبی ه ــد از س ــی بای ــراض واقع ــس اعت پ
بگیــرد؛ همــان کســانی کــه دغدغــه اســالم را دارنــد، کســانی 
کــه بــرای ایــن انقــالب هزینــه داده اند تــا اســالم را در جامعه 
ــه این طــور نیســت کــه گروه هــای دیگــر  ــد. البت اجــرا کنن
حــق اعتــراض نداشــته باشــند، نــه! همــه ی گروه هــا از حــق 
اعتــراض برابــر برخوردارنــد. اما اعتراضی کــه در آن، مخالفت 
بــا جمهــوری اســالمی و ایجــاد ناامنــی نباشــد. چــرا که اینجا 
ایــران اســت، اینجــا مــردم حکومــت اســالمی تشــکیل 
داده انــد، اینجــا جمهــوری اســالمی اســت؛ پــس کســی کــه 
دغدغــه اســالم و ایــران را دارد، یقــه ی مســئولین خطــاکار 

را می گیــرد.

تبلیغات دامنه دار از اول انقالب تاامروزاســت که برای تضعیف 
ــوع دروغ و  ــه هــر ن ــز ب ــدگان عزی ــه ملــت مقــاوم و رزمن روحی
تهمتــی متشــبث شــدند، ولــی بحمــداهلل نــه تنهــا هیــچ یــڪ 
ــان بــه هــدف نرســید، کــه نتیجــه معکــوس داد.  از تیرهــای آن
اڪنــون از چنیــن مارهــای زخــم خــورده ای نبایــد غافــل بــود.

صحیفه امام، جلد ۱۹ ، صفحه ۲۲۲

مبارزه همیشگی با دشمنان؟ق؟امام روح اهلل 
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ــه گــزارش خبرگــزاری »رویتــرز«، بایــدن در بخشــی از ۴  ب
نوامبــر )۱۳ آبــان(، در یــک تجمــع انتخاباتــی بــرای »مایــک 
ــا  ــید، م ــران نباش ــت: »نگ ــرات، گف ــزد دموک ــن« نام لوئی
ایــران را آزاد می کنیــم.« او بالفاصلــه بــا تغییــر واژه »مــا« 
ــردم  ــان )م ــا خودش ــت: »آنه ــود گف ــدی خ ــه بع در جمل

ــد کــرد.« ــران را آزاد خواهن ــه زودی ای ــران( ب ای
ایــن گــزاره پیرمــرد خیال بــاف آمریکایــی حتــی بــرای 
خــود آمریکایی هــا مضحــک اســت، و ســخنگوی کاخ 
ســفید جــان کربــی هــم آن را رد کــرد. تنهــا چنــد روز بعــد 
ســخنرانی بایــدن، آمریــکا و تروئیــکای اروپــا )فرانســه، 
آلمــان و انگلیــس( قطعنامه پیشــنهادی خــود را در تداوم 
ــه جمهــوری  ــی ب ــری و اتهام پراکن سیاســت فشــار حداکث
ــه  ــی ارائ ــی پادمان ــران پیرامــون مســائل ادعای اســالمی ای
ــه تأییــد شــورای حــکام رســید. ایــن عمــل  ــد کــه ب کردن
مســلمًا نامــش هرچــه باشــد، آزادکــردن مــردم ایــران 

نیســت.
در طــول تاریــخ کشــور ایــران در قبــل و بعــد از انقــالب، 
ــتقالل،  ــق اس ــرای تحق ــی ب ــه جلوی ــت رو ب ــرگاه حرک ه
و  ممانعت هــا  پــای  شــد،  آغــاز  پیشــرفت  و  آزادی 
زنجیرهــای خارجــی بــرای مخالفــت به روش هــای مختلف 
تحریــم، تهدیــد و جنــگ بــه میــان آمــد. تحریــم بریتانیــا 
علیــه ایــران در زمــان نهضــت ملــی شــدن نفــت، تحریــم 
ایــران بــه بهانــه تســخیر النــه جاسوســی، تحمیــل جنــگ 
۸ســاله علیــه ایــران، آغــاز فصــل جدیــدی از تحریم هــای 
نفتــی و غذایــی و دارویــی کــه منتهــی به تحریم هســته ای 

»مــردم     ایــران
 را   آزاد       می ڪنیـــــــم«

بـــایــــدن  :

و طــرح فشــار حداکثــری شــد تنهــا بخشــی از ظلم ســلب 
آزادی مدعیــان حقــوق و آزادی بشــر علیــه ایــران بــود تــا 
ــرفت  ــیر پیش ــه در مس ــور آزادان ــن کش ــد ای ــازه ندهن اج
بــاره  ایــن  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر  کنــد.  حرکــت 
فرمودنــد: »چالــش اساســی و امــروز کشــور مــا، چالــش 
»پیشــرفت و توقــف و رکــود و ارتجــاع« اســت، زیــرا مــا در 
حــال پیشــرفت هســتیم؛ ولــی قدرت هــای اســتکباری از 
پیشــرفت ایــران اســالمی مضطــرب و ناراحــت می شــوند 

و حــرص می خورنــد.«  
ــروژه  ــش پ ــکا و هم پیمانان ــه بعــد آمری ــاد ب از دهــه هفت
جدیــد درگیــری داخلــی در ایــران را هــم بــه مــوارد ســابق 
اضافــه کردنــد تــا کشــور مســتقل و آزاد ایــران طعــم 
ســختی و آشــوب را در ســال های 9۸،۸۸،۷۸ بچشــد. 
ایــن توطئه هــا رفته رفتــه چندجانبه تــر شــد تــا کشــور را 
ــی  ــد. ایــن در حال ــی کن دچــار اغتشاشــات در ســال کنون
اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران در طــی ایــن ســال ها 
علمــی،  عرصه هــای  در  را  فوق العــاده  جهــش  یــک 
ــان و منطقــه  ــی، پزشــکی و نظامــی در ســطح جه صنعت
ــوان  ــه به عن ــان و منطق ــم زده اســت، و در ســطح جه رق

یــک کنشــگر مهــم و مؤثــر شــناخته شــده اســت. 
مــردم عزیــز ایــران پــس از عبــور از فتنه هــا و جهــش 
ــکا  ــی آمری ــع دشــمنان، متوجــه دســت چدن از روی موان
در زیــر دســتکش مخملــی شــده اند؛ لــذا هــرگاه یکــی از 
ــب را می پوشــد،  ــش صلح طل ــاس می ســران اســتکبار لب

ــز وی نمی شــوند. ــدان تی ــل از دن ــا غاف ــردم م م

حمیدرضا سلطانیان



فرمایــش رهبــر معظــم انقــالب 
مبنــی بــر اینکــه »جهــاد تبیین یک 
فریضــه قطعــی و فــوری اســت«، بســیاری از مــا احســاس 
وظیفــه کردیــم و کنشــگری های مختلفــی داشــتیم. اغلب 
ایــن کنشــگری ها در فضــای مجــازی و محصــور در حلقــه 
خودی هــا بــود، گویــی کــه ســرهای خودمان را کنــار گوش 
یکدیگــر گرفته ایــم و داریــم جمالتــی آشــنا را بــه هــم 
یــادآوری می کنیــم؛ گاهــی می خندیــم و گاهــی افســوس 
می خوریــم! حــال آنکــه بعــد از شــنیدن کلمــه جهــاد اولین 
محتوایــی کــه بــه ذهــن خطــور می کنــد، ســختی پنهــان 
ــه  ــرادر و خواهــری ک ــی ب ــن یعن ــاد تبیی در آن اســت. جه
ســخن در جمــع برایــت دشــوار اســت، چنیــن کــن! بــرادر و 
خواهــری کــه تحمــل حــرف مقابــل را نــداری، آن را گــوش 
ــرادر و  ــاش! ب ــرای آن ب ــال پاســخ منطقــی ب ــه دنب کــن و ب
خواهــری کــه توانایــی ارتبــاط بــا نوجــوان و جــوان را داری و 
می توانــی عامــل جــذب آن هــا بــه مســجد و پایــگاه بســیج 
ــوار دور خــودت را بشــکن و  و مراکــز فرهنگــی باشــی، دی
ســراغ نوجــوان و جــوان، فــارغ از فکــر سیاســی و وضــع 
ــی  ــن معن ــن بدی ــه ای ــم ک ــه کنی ــرو! توج ــی اش ب فرهنگ
ــه وضعیــت واقعــی افــراد بی توجــه باشــیم  نیســت کــه ب
و بــا همــه بــا یــک نســخه واحــد برخــورد کنیــم، امــا اگــر 
ــم  ــم بایســتی بتوانی ــی« داری ــاد تبیین قصــد »فعالیــت جه

ــرای خــود حــل کنیــم.  ســختی های ایــن امــور را ب
فرهنگــی  مراکــز  و  مســاجد  بســیج،  پایگاه هــای 
ظرفیت هــای فوق العــاده ای در حــل مســئله امــروز کشــور 
ــد. شناســایی  در یــک فعالیــت مســتمر و بلندمــدت دارن
مســائل و خردکــردن آن هــا، شناســایی دقیــق ظرفیت هــا، 
چیــدن راهبــردی هوشــمندانه و اقدامــی توأمــان با بصیرت 
انقالبــی، می توانــد مســیر ایــن مراکز بــرای کارآمد ســاختن 
بیشــتر آن هــا باشــد؛ اگرچــه ایــن مراکــز تنهــا بخشــی 
از اعضــای فعــال به عنــوان حلقــه میانــی هســتند، امــا 
ــی  ــر و به طورکل ــدد دیگ ــذار متع ــای اثرگ ــز و گروه ه مراک
کنشــگران حلقه هــای میانــی در ایــن زمینــه می تواننــد بــه 
کارآمدســازی بیشــتر و تحقــق آرمــان تمدن نوین اســالمی 

کمــک نماینــد.

ادامه از صفحه ۱

علیرضا جعفرزاده

پنــج آذر ســالروز فرمــان تشــکیل بســیج مســتضعفین بــه فرمان 
امــام خمینــی ؟ق؟اســت، بســیج یک نیــروی مردمی اســت کــه از 
مهم تریــن نقــاط قــوت جمهوری اســالمی ایــران به شــمار می آید. 
یکــی از کلیدواژه هایــی که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم بســیج دارد، 

کلمــه »جهاد« اســت. 

اما معنای جهاد چیست؟ 
امــروزه معمــوالً وقتــی از جهــاد صحبــت می شــود ذهن هــا 
مــی رود ســمت اردوهــای جهــادی، کمــک بســیجیان بــه مناطــق 
ســیل زده و...؛ یــا اینکــه یــاد دفاع مقــدس و ماننــد آن در خاطرها 

ــود. ــده می ش زن
درســت اســت؛ همــه اینهــا را به نوعــی می توانیــم جهاد به حســاب 
آوریــم. اگــر جهــاد را بــه تــالش بســیار زیــاد در راه کمــک بــه 
ــه  ــداق ب ــک مص ــوان ی ــوان به عن ــم، می ت ــا کنی ــدان معن نیازمن
حضــور بســیج در مناطــق محــروم یــا مناطــق زلزلــه زده و برگــزاری 

اردوهــای جهــادی اشــاره کنیــم.
امــا بگذاریــد جهــاد را دقیق تــر معنــا کنیــم. بــرای ایــن منظــور بــه 
ــم.  ــالب بروی ــر انق ، رهب ؟دم؟ ــه ای  ــت اهلل خامن ــف آی ســراغ تعری
ایشــان جهــاد را این گونــه معنــا می کننــد کــه: »هــر تالشــی 
ــی  ــای علم ــد تالش ه ــالش می کنن ــا ت ــت. خیلی ه ــاد نیس جه
خــوب  می کننــد،  اقتصــادی  تالش هــای  می کننــد،  زیــادی 
اســت، به جاســت، امــا جهــاد نیســت. جهــاد یعنــی تالشــی کــه 
هدف گیــری در مقابــل دشــمن درش وجــود داشــته باشــد.« ایــن 

بــود معنــای دقیــق جهــاد.
جــدای از بحــث معنــای جهــاد کــه از آن گــذر کردیــم بایــد بدانیــم 
کــه جهــاد انــواع مختلفــی دارد کــه در ایــن انواع مختلف بســته به 
شــرایط عصــری کــه در آن زندگــی می کنیــم یــک نــوع از جهــاد بــر 
انــواع دیگــر رجحــان پیــدا می کنــد. یعنــی دارای اولویت می شــود. 
به عنوان مثــال، در دوران جنــگ تحمیلــی ایــن جهــاد نظامــی بــود 

کــه رجحــان و اولویــت پیــدا کــرد. 

سؤال: در عصر حاضر کدام جهاد دارای اولویت است؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بدانیــم اولویــت را چــه کســی 
ــودش  ــد خ ــد از دی ــس بخواه ــر ک ــر ه ــد؟ اگ ــخص می کن مش
ــای  ــد، جامعــه در دری ــرای جامعــه مشــخص کن یــک اولویــت ب
ــای  ــس اولویت ه ــد! پ ــد ش ــرق خواه ــف غ ــای مختل اولویت ه
کالن را یــک نفــر بایــد مشــخص کنــد، ایــن شــخص کیســت؟ 
ایــن شــخص همــان رهبــر جامعه اســت. رهبــر جامعه اســت که 
ــرای  اولویت هــا را تعییــن می کنــد. اولویــت امــروز جامعــه مــا ب
جهــاد، توســط رهبــر انقــالب بــا عنوان جهــاد تبیین مطرح شــده 

اســت.
وقتــی امــام ؟ق؟ فرمــان تشــکیل بســیج مســتضعفین را صــادر 
کردنــد ایــن نکتــه را فرمودنــد که »مملکتی که ۲۰ میلیــون جوان 
دارد بایــد ۲۰ میلیــون تفنــگ دار داشــته باشــد، همچین مملکتی 
آســیب بــردار نیســت.« اما ۲۰ میلیــون تفنگ دار بــرای چــه؟ در آن 
عصــر مهم تریــن خطــر، خطر نظامی دشــمن بــود که مــا را تهدید 
می کــرد و متناســب بــا آن امــام ؟ق؟فرمودنــد: اگــر ۲۰ میلیــون 
جــوان داریــم بایــد ۲۰ میلیــون تفنــگ دار داشــته باشــیم. طبعــًا 
ایــن ۲۰ میلیــون نفــر بایــد بــرای مقابله با دشــمن آمــوزش نظامی 

ببینند. 
امــا امــروز از مهم تریــن تهدیدهــا و تهاجمــات، تهاجــم فرهنگــی 
و جنــگ شــناختی دشــمن اســت؛ لــذا بــه اقتضــای ایــن اولویــت، 
بســیج بایــد خــود را تجهیز کند! ما امــروز به ۲۰ میلیون تفنگ دار 
جهــاد تبییــن نیــاز داریــم و ایــن یــک ضرورتــی اســت کــه نیــاز بــه 
آموزش دارد. یعنی مســئولین بســیج باید زیرســاخت ها و شرایط 
الزم بــرای آمــوزش ایــن نــوع جهــاد را فراهــم کنند. در کنــار آن هم 
هــر بســیجی به خودی خــود، موظــف اســت، بــا افزایــش معرفــت 
ــه کنشــگری در جبهــه جهــاد تبییــن در مســیر صحیــح  خــود ب
بپــردازد. حواســمان باشــد اگــر اولویت ها را رعایت نکنیــم و یا اگر 
دشــمن بــا فریــب، آنهــا را در زندگــی مــا جابه جــا کنــد؛ هزینه هــای 

ســنگین در انتظــار مــا خواهــد بود.
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چرا افسرده باشیم؟

انقــالب بــا چهــره هــا و دلهــای افســرده تضمین شــدنی 
نیســت. انقــالب بــا دلهــای پرشــور و چهــره هــای 
شــاداب تضمیــن مــی شــود ... هیچکــس مــرا در ایــن 
دوره نشــیب و فــراز انقــالب در ســخت تریــن مواقــع، 
نتوانســته اســت بــا قیافــه افســرده ببینــد. چــرا افســرده 
ــا  ــال إحــدی الُحســَنَیینیم )ی ــه دنب ــا کــه ب باشــیم؟ م
شــهادت یــا پیــروزی( دیگــر چــرا افســردگی؟ افســرده 
نباشــید چهــره هــا شــاداب باشــد نشــاط داشــته باشــید 
آن وقــت شــعارتان همیــن اســت کــه آمریــکا و 

مزدورانــش هیــچ غلطــی نمــی تواننــد بکننــد. 
مــا در زیــر بــار ســختیها و مشــکالت و دشــواریها قــد 
خــم نمــی کنیــم. مــا راســت قامتــان جاودانــه تاریــخ 
خواهیــم مانــد. تنهــا موقعــی ســرپا نیســتیم کــه یــا 
کشــته شــویم و یــا زخــم بخوریــم و بــر خــاک بیفتیــم 
و ااّل هیــچ قدرتــی نمــی توانــد پشــت مــا را خــم بکنــد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۵9
سخنرانی در مسجد ابوالفضل )خیابان ستارخان(

 از گذشته برای امروز

تفنگ داران ِجهــاد ِ    تبییــن
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عکس هایی که حرف میزنند

در سرود ملی انگلستان می خوانند: زندگانی ملکه دراز باد تا بر ما حکومت کند ...
و در تاریــخ می نویســند یــاد ملکــه گرامــی بــاد کــه در ســال هایی نه چنــدان نزدیــک و نه چنــدان دور، 
قــدم بــه ســرزمین های جدیــد نهــاد و بــا بــه غــارت بــردن منابــع و زمین هــای آنــان، اجــداد ســیه تبار 

آفریقایــی را بــه بردگــی گرفــت و به بند کشــید.
ــردگان، ســرود ملــی ملکــه را  ــوادگان آن ب ــی از ن امــروز هــم پــس از گذشــت ده هــا نســل، جوانان
ــا گل زدن در جــام جهانــی افتخــار می آفریننــد.  ــرای کشــور جدیدشــان ب ــا افتخــار می خواننــد و ب ب
بلینگهــام، رَشــفورد، اســترلینگ و ســاکا تنهــا نمونــه ای از هــزاران ســیه تبار انگلیســی اند کــه یــادگار 

تزییــن شــده دورانــی تاریــک و فرامــوش شــده بــه نــام اســتعمار کهــن بریتانیــا در جهان انــد.
امــا رقیــب سرســخت تاریــخ اســتعمار انگلیــس امــروز، نــه یــک کشــور قدرتمنــد و یــا کنشــگر 
غیردولتــی بلکــه بازیکنــان معتــرض فوتبــال ایــن تیــم هســتند. ایــن بازیکنــان بــا دنبال کــردن یــک 
رســم جدیــد قبــل از شــروع بازی هــا بــا زانــو زدن بــه تبعیــض کــه یکــی از نتایج این اســتعمار اســت 

اعتــراض می کننــد. 
همــه اینهــا را گفتیــم، تــا برســیم بــه ایــن اصــل کــه تصویــری کــه از نماینــدگان یــک ملــت در 
ــد حــاوی پیام هــا و برداشــت های خاصــی باشــد.  ــره می شــود، می توان ــی مخاب دوربین  هــای جهان
اینکــه آرتــورُ ویــدال ســرود ملــی شــیلی را بلنــد بخوانــد تعصــب وی را نشــان می دهــد، شــادی پــس 
از گل بازیکنــان اکــوادور حــاوی پیــام اســت و همچنیــن ســکوت و نخوانــدن ســرود ملــی توســط 
بازیکنــان حاضــر در ترکیــب تیــم ملــی ایــران هــم پیام هایــی را بــروز می دهــد. ایــن پیام هــا می توانــد 
خــوب یــا بــد باشــد، ضــرر برســاند یــا منفعــت ایجــاد کنــد، ملــت را دلشــاد یــا ناراحــت کنــد. ســرود 

ملــی در یــک کشــور، از ارزش هــای درجــه اول آن کشــور اســت. مــا می توانیم با مطالعه ســرودهای 
ملــی کشــورهای مختلــف بــه هنجارهــا، باورهــا و ارزش هــای یــک کشــور پــی بــرد.

اگــر بــرای نخوانــدن ســرود ملــی ایــران، هــزار و یــک دلیــل هــم در نظــر بگیریــم بــاز هم نخوانــدن آن 
ضــررش، از خوانــدن آن بیشــتر اســت و ایــن امــر نه تنهــا همــدردی بــا مــردم تعریف نمی شــود؛ بلکه 
زدن زخــم بیشــتر بــه آنهــا اســت. البتــه عــده ای موافــق ایــن گــزاره نیســتند، ایــن عــده تعریــف خــود 
از مــردم ایــران را، منحصــر بــه چنــد اکانــت مجــازی مهاجــم می داننــد. درحالی کــه مــردم حقیقــی 
ایــران آنهایــی هســتند کــه وقتــی ســرود خوانــده نشــد غمگیــن شــدند، وقتــی تیــم ملــی گل خــورد 
آزرده خاطــر شــدند و وقتــی تیــم ملــی بــه گل رســید بــا غــرور و غیــرت شــادی کردنــد. حتــی ایــن 
مــردم پــس از شکســت هــم حمایت هــای خــود را از تیــم ملــی افزایــش دادنــد. بازیکنــان مــا بایــد 
ایــن امــور را بــا بصیــرت بیشــتری دنبــال کننــد، کنــش آنها بایــد خردمندانــه و در جهــت نمایندگی از 
جمعیــت ۸۰ و چندمیلیونــی ایــران باشــد. مســئولین متولــی ایــن امــر هــم بایــد بــه هوش باشــند، 
شــاید بخشــی از ســکوت تیــم ملــی، در نتیجــه ی ســکوت و انفعــال مســئولین در ایــن چنــد ســال 

ــد. بوده باش
در انتهــا بایــد یــادآور شــویم، مــا ملــت جمهــوری اســالمی ایــران، بصیــر، دیــن دار، شــجاع و باعــزت 
هســتیم، مشــکالت داخلــی مــا را از کشــور اســالمی مان دلســرد نمی کنــد. مــا بــه وضــع موجــود 
اعتــراض داریــم؛ چــون ایــن وضــع را شایســته جمهــوری اســالمی خــود نمی دانیــم نــه اینکــه قائــل 
بــه آســیب و قانونــی شــکنی باشــیم؛ فرزنــدان ایــران در تیــم ملــی هــم ایــن را بداننــد و در ایــن جهت 

تــالش کننــد. مــا دشمن شــکن هســتیم و به جــای آب در آســیاب دشــمن آتــش می ریزیــم.

محمد امیر اڪبری

آتش در آسیاب دشمن بریزید!


