
رهرب انقالب:نرشیه نــــــــاد
 )در دیدار جمعی از مداحان(

ــند و  ــتند بفروش ــا را میخواس ــای م ــن اف چهارده ه ــه همی ــالب ک ــل اّول انق مث

میخواســتند پــس بدهنــد و بنــده نگذاشــتم. مــن خــرب شــدم کــه یکــی از رجــال 

ــوت  ــم طاغ ــه رژی ــی ک ــن اف چهارده های ــت ای ــه اس ــت آن روز گفت ــت موّق دول

ــن اف چهارده هــا را!  ــم ای ــم چــه کار کنی ــا منیخــورد، میخواهی ــه درد م ــده ب خری

پــس بدهیــم بهشــان. آنجــا خــب مــا ایســتادیم، هیاهــو کردیــم، مصاحبــه کردیــم 

و مقابلــه کردیــم، جرئــت نکردنــد ایــن کار را بکننــد.

رسدبیر:
شامره چهارم - فروردین ۱۳۹۵

انجمن اسالمی دانشجویان
)تاسیس ۱۳۴۲-عضو دفرت تحکیم وحدت(

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معصومه زورمند  مدیر مسئول:

صاحب امتیاز :

امین هرنی

خشونـــــــــتـــــــــــــ 
اسـالم رحــمانـی لـوای  زیر 

ــوع  ــور در یکــی از ســخنرانی هاشــون از دو ن ــای رائفــی پ آق
ــچ  ــا و دشــمنان اســام هی ــی ه ــه غرب ــن ک اســامی میگفت
ــد.  ــتان یکدیگرن ــی از دوس ــد و حت ــا ندارن ــا آن ه ــکلی ب مش
ــه و دیگــری اســام داعشــی  ــا معاوی ــه ی یکــی اســام ترکی

ــا خــوارج! ی
ــگاه اول از  ــه در ن ــی، اگرچ ــی و افراط ــروه تفریط ــن دو گ ای
منظــر تئــوری، فاصلــه ی زیــادی از هــم دارنــد ولــی چنانچــه 
ــری،  ــام تکفی ــان اس ــت، حامی ــگان پیداس ــر هم ــروزه ب ام
ــرن  ــه در ق ــام معاوی ــر اس ــه مظه ــت ک ــه هس ــن ترکی همی

ــد. ــک میباش بیســت و ی
ــان،  ــودک کش ــرای ک ــه ب ــامی ک ــا اس ــان تنه ــن می در ای
ــاد  ــر ایج ــوش دردس ــلوار پ ــت و ش ــواران ک ــان و خونخ قات

کــرده، اســام شــیعی رایــج در حکومــت جمهــوری اســامی 
اســت.

مدلــی کــه ارائــه شــده اســت بــرای تهــی کــردن ایــن نظــام 
ــوذی  ــه نف ــی ب ــوش غرب ــیک پ ــای ش ــرکرده ه ــط س و توس
هــا و منافقــان همیشــه در صحنــه ارائــه شــده، یــک تئــوری 
ــدل  ــد. اســام معت ــدال میباش ــام اســام اعت ــه ن ــرال ب نئولیب
ــی  ــردم معرف ــه م ــی ب ــام رحمان ــد واژه ی اس ــا کلی ــه ب ک
ــاک  ــر خطرن ــک تفک ــره از ی ــوش چه ــونایی خ ــد، پرس ش
ــات ۴۹ و  ــد در آی ــه خداون ــن منظــر ک ــاک از ای اســت. خطرن
۵۰ ســوره ی مبــارک حجــر میفرمایــد:» بــه بندگانــم خبــر ده 
کــه یقینــا مــن غفــور و رحیــم هســتم و اینکــه عذابــم، عــذاب 
ــه  ــات و همچنیــن آی ــن آی ــم اســت.« همانطــور کــه در ای الی
معــروف» اشــداء علــی الکفــار و رحمــاء بینهــم «* میبینیــم، 
ــت، در  ــت و رحمانی ــن لطاف ــی در عی ــور دقیق ــه ط ــام ب اس
جــای خــودش ســخت تریــن خشــونت هــا را داراســت. همیــن 
اســامی کــه دســتور میدهــد تــا حتــی بــا پیــروان ســایر ادیان 
همــراه بــا عطوفــت رفتــار کنیــد، میگویــد  در برابــر دشــمنان 
اســام هــر ســاز و بــرگ جنگــی کــه میتوانیــد، فراهــم آوریــد.

ــا  ــه روز ه ــی »ع«، اگرچ ــرت عل ــاب، حض ــام ن ــوی اس الگ
ــان  ــا ن ــا شــب ه ــد ام ــه دســت داشــت و میجنگی ــار ب ذوالفق
ــی  ــن در حال ــود. ای ــراء ب ــه فق ــت ب ــوه محب ــان و ک آور یتیم
ــا حــذف نامناســب خشــونت از  ــی ب اســت کــه اســام رحمان
اســام، درصــدد معرفــی دینــی بــا صــورت خــوش و ســیرتی 

التقاطــی میباشــد.
نکتــه ی مهمتــری کــه اینجــا بایــد بــدان اشــاره کــرد، ایــن 
ــک  ــن اســت. ی ــدون خشــونت غیرممک ــه اســام ب اســت ک
شــخص معتــدل را در نظــر بگیریــد کــه ســرلوحه اش عطوفت 
ــدارد طــرف مقابلــش چــه کســی  ــی اســت. فرقــی ن و  مهربان

باشــد. در حقیقــت او  حــق و باطــل را یکــی کــرده و بــه ظالــم 
و مظلــوم یکنــوع نــگاه دارد. بــه مثابــه مامــوران صلیــب ســرخ 
و نماینــدگان ســازمان مللــی هســت کــه هــر نــوع کشــتاری را 
محکــوم میکننــد امــا ذره ای نمیفهمنــد، اظهــار تاســف شــان 
در واقــع ســکوتی اســت بــر جنایــات و ایــن بزرگتریــن جنایــت 
ــه  ــوم اســت. در تاریــخ صــدر اســام شــخصیتی ب علیــه مظل
نــام حســن بصــری وجــود دارد کــه در جــواب امــام علــی )ع( 
مبنــی بــر عــدم اســراف آب در گرفتــن وضــو میگفــت:» آیــا 
ــن  ــود؟« همی ــی، اســراف نب ــو ریخت ــه ت ــن همــه خــون ک ای
ــش در  ــکوت های ــا س ــب، ب ــح طل ــی و صل ــخصیت رحمان ش
برابــر ظالــم، کمــک هــای بزرگــی بــه خشــونت هــای ســخت 
حجــاج کــرد کــه خشــن تریــن انســان هــا نمیتوانســتند چنیــن 

کمکــی کننــد.**
ــام  ــوع اس ــن ن ــه جنایتکارتری ــت ک ــوط نیس ــن نامرب بنابرای
ــورد را  ــن م ــا بارهــا ای ــم. دنی ــی کنی ــی معرف را اســام رحمان
ــود  ــد، خ ــح میزنن ــه دم از صل ــی ک ــان های ــرده؛ هم ــت ک ثاب

ــتند. ــات هس ــن جنای ــخت تری ــتوانه ی س ــث و اس باع
ــوری  ــای جمه ــق ه ــه مناف ــورد توج ــام م ــن اس ــه ای اینک
ــل  ــل تام ــم قاب ــری ه ــد دیگ ــت، از دی ــرار گرف ــامی ق اس
ــه عنــوان قــوی تریــن عنصــری کــه  اســت. نفــس انســان ب
میتوانــد انســان را از مبــدا اصلــی خــودش یعنــی خداونــد دور 
کنــد، پایــه ی مکتــب اومانیســت )انســان گرایــی( اســت. رمــز 
موفقیــت اومانیســت کــه پایــه ی اصلــی گفتمــان تمــدن غرب 
ــای  ــذت ه ــه ل ــردم ب ــوت م ــوده، دع ــروز ب ــا ام ــته ت از گذش
ســطحی و زود گــذر و دســته اولــی اســت کــه از نفــس آدمــی 
نشــأت گرفتــه و ارزش روح و معنویــت را کا نادیــده میگیــرد. 
اســام رحمانــی بــه صــورت مرموزانــه ای، ایــن هــوای نفــس 
ــر  ــض و نکف ــن ببع ــده ی » نوم ــده و قاع ــه ش ــه کار گرفت ب

ــت.  ــرار داده اس ــلمانان ق ــای مس ــوی پ ــض «*** را جل ببع
ــورا  ــر عاش ــه ظه ــینی ای ک ــزادار حس ــود ع ــه اش میش نتیج
ــد و نمــازش قضــا  ــر ســر و ســینه میکوب ــان ب ــا شــام غریب ت
ــی اســت کــه هــر  میشــود. نتیجــه اش آن مســلمان نمازخوان
نــوروز بلیــط آنتالیــا را از دســت نمیدهــد. نتیجــه اش احیاگــران 
ــر  ــه اقســام دوســتان پســر و دخت ــه ب ــدری اســت ک شــب ق
خــود التمــاس دعــا میگوینــد. در مقیــاس هــای بــزرگ تــر و 
ــون  ــه خ ــت ک ــی اس ــن های ــه اش متدی ــر نتیج ــاک ت خطرن
ــف اســت،  ــا مغالطــه ی سیاســت کثی ــد و ب ــوم را نمیبینن مظل
دینشــان را عــاری از هرگونــه سیاســت میکنند.غافــل از اینکــه 
اتخــاذ ایــن تصمیــم، خــود سیاســتی منفعانــه اســت. قــرآن از 
ــاد میکنــد:» و بگــو مــن بیــم دهنــده  ــه ی ایــن دســته اینگون
ی آشــکارم.]ما بــر آن هــا عذابــی میفرســتیم[ همانگونــه کــه 
ــه  ــانی ک ــتادیم. کس ــدگان فرس ــمت کنن ــمت قس ــرای قس ب
ــوا قــرآن  ــه... الذیــن جعل ــد «**** بل قــرآن را تقســیم کردن
عضیــن... کســانی کــه مطابــق میــل خــود بخشــی هایــی از 

ــد. ــد، برمیدارن اســام را کــه دوســت دارن
و زبــان قاصــر اســت از اعتــراف بــه بصیــرت امــام روح اهلل در 

تبییــن اســام نــاب...

پی نوشت:
*فتح/۲۹

**شرح نهج الباغه/۹۵/۴
الخرائج/۵۴۸/۲

حکومت در اسام/ص۲۰ به نقل از محمد غزالی در کتاب »مع اهلل« ص ۱۷۱
***نساء/۱۵۰
****حجر/۹۰

 اسالم های جنایتکار!
ــری  ــن ب ــام حس ــه ن ــخصیتی ب ــالم ش ــدر اس ــخ ص در تاری

وجــود دارد کــه در جــواب امــام علــی )ع( مبنــی بــر عــدم ارساف آب 

در گرفــن وضــو میگفــت:» آیــا ایــن همــه خــون کــه تــو ریختــی، ارساف 

نبــود؟« همیــن شــخصیت رحامنــی و صلــح طلــب، بــا ســکوت هایــش 

در برابــر ظــامل، کمــک هــای بزرگــی بــه خشــونت هــای ســخت حجــاج 

کــرد کــه خشــن تریــن انســان هــا منیتوانســتند چنیــن کمکــی کننــد.

ــالم  ــالم را اس ــوع اس ــن ن ــه جنایتکارتری ــت ک ــوط نیس ــن نامرب بنابرای

رحامنــی معرفــی کنیــم. دنیــا بارهــا ایــن مــورد را ثابــت کــرده؛ هــامن 

هایــی کــه دم از صلــح میزننــد، خــود باعــث و اســتوانه ی ســخت تریــن 

جنایــات هســتند.

عامر - عین



چند وقتــی اســت در کشــور حــرف از واژه ای بحــث 
برانگیــر اســت اســام رحمانــی وگویــا معنــای 
ظاهــری آن برخــورد محبــت آمیــز بــا دشــمن 
ــن  ــم ای ــن آن ه ــل و باط ــا در عم ــا آی ــت ام اس
چنیــن اســت خیلــی از اندیشــمندان و منتقــدان 
ــه  ــت اهلل خامن ــری آی ــم رهب ــام معظ ــه مق از جمل
ای )حفظــه ا...( ایــن معنــای ظاهــری را قبــول 
ــه  ــد ک ــد واژه ای میدانن ــا آن را کلی ــد وصرف ندارن
ــف  ــاد وارد تعاری ــه هفت ــش و ده ــای پی ــال ه از س
سیاســی و مذهبــی تئوریســین هــای جریــان خــاص 
سیاســی  شــد کلیــد واژه ای  نشــئت گرفته از از 
ــود  ــد خ ــم هرچن ــای لیبرالیس ــوزه ه ــارف و آم مع
واژه لیبرالیســم عبارتــی غلــط و گــول زننــده اســت 
و واقعــا ایدئولــوژی غــرب بــا آزادی واقعــی و 
لیبراســیم حقیقــی در تضــاد آشــکار اســت و حقــوق 
ــه  ــان ن ــیاق خودش ــبک و س ــه س ــد ب ــری دارن بش
ــه  ــاید جامع ــک واقعی.ش ــر و دموکراتی ــوق بش حق
نیــاز بــه اســامی واقعــی دارد نــه اســام رحمانــی 
اســامی کــه میتــوان آن را صورتــی دیگر از اســام 
ــا  ــد ت ــی میگوی ــام آمریکای ــد .اس ــی خوان آمریکای
میتوانیــد نمــاز بخوانیــد روزه خــود رابگیریــد اعمــال 
حــج و مناســک مذهبــی را انجــام دهیــد امــا دم از 
ــام وجهــاد و شــهادت  ــد دم از قی حــق و ناحــق نزنی
ــد اســامی که خواهــان حــذف تفکــر حســینی  نزنی
ــت  ــه اس ــان جامع ــین )ع( از اذه ــام حس ــام ام و قی
ــو  ــدارد زورگ ــدا ن ــا کدخ ــد دنی ــه میگوی ــری ک تفک
نــدارد ریشــه ظلــم و اســتکبار را بایدبرانداختــه شــود. 

اســام رحمانــی اســامی  کــه پســند یــک جریــان 
خــاص سیاســی اســت و همه ابعــاد واقعی دیــن را در 
برنمیگیــرد و گویــی همــان اســام لیبرالیســم اســت 
ــرار  ــاب محمــدی ق ــل اســام ن کــه در نقطــه مقاب
ــوژی اســام  ــا ایدئول ــم وآگاه باشــیم گوی دارد .بدانی
رحمانــی همانــی اســت کــه غــرب ونظــام ســرمایه 
داری میخواهــد. اســامی التقاطــی از مبانــی وتفکــر 
ــدف  ــی از  ه ــم .امایک ــرمایه داری و سکوالریس س
ــرب  ــام غ ــن نظ ــا همی ــارزه ب ــاب اســامی مب انق
وســرمایه داری اســت. اســام واقعــی و ایدئولــوژی 
غربــی باهــم تضــاد آشــکار دارنــد. پــس آیــا 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــم میت ــیر ه ــن تفاس ــه ای ــا هم ب
کــه ایــن واژه اســام رحمانــی در دایــره ارزش 
ــا در آن  ــی دارد ؟؟ وام ــاب جای ــل انق ــای اصی ه
ــزرگ در  طــرف جبهــه اســتعمار و اســتکبار هدفــی ب
ــه  ــن جامع ــوذ در بی ــه و نف ــم رخن ــر دارد و آن ه س
اســامی اســت یعنــی جامعــه اســامی را خامــوش 
ــود  ــر خ ــب و به فک ــت طل ــه ای راح میخواهند جامع
ــرای  ــر ب ــا این وجود دیگ ــران و ب ــر دیگ ــه به فک ون
فتــح ممالــک اســامی و  بهره منــدی از منابــع 
ــازی  ــه نی ــای خاورمیان ــور ه ــم کش ــی و  عظی طبیع
ــی  ــت کاف ــک نیس ــیر وتوپو تان ــو شمش ــه  چماق ب
ــد  ــح کنن ــردم را فت ــای م ــا ودل ه ــل ه ــت عق اس
ــا  ــزی کودت ــگ و خونری ــدون جن ــود ب ــت میش آنوق
ــدون شــلیک  ــرد و ب ــارا ســاقط ک ــرد حکومــت ه ک
ــس آن  ــت .پ ــتعمره گرف ــه  مس ــک گلول ــی ی حت
اســام واقعــی را اســامی بایــد معرفــی کــرد کــه در 
عیــن رحمانیــت بــا دشــمنان ســخت اســت و اجــازه 
ســلطه بــر کشور و جامعه اســامی را نمــی دهــد.

سعید حیدری / کارشناسی پلیمر

لیبرالیســم اسالمـــی !

حضــرت امــام مــی فرماینــد:»  تنهــا آنهایــی تــا آخــر 
ــت را  ــر و محرومی ــه درد فق ــتند ک ــا هس ــا م ــط ب خ
چشــیده باشــند!«  و ادامــه مــی دهنــد کــه حمایــت 

از ســرمایه دار هــا ،  خــدا نیــاورد.
همیــن حمایــت مقدمــه ورود اســام آمریکایــی و بــه 

قــول ایــن روز هــا اســام رحمانــی )روحانــی( .
ــت از  ــه حمای ــد ک ــد کردن ــا تاکی ــا و باره ــام باره ام
مســتضعفین ، اینکــه نگذاریــم گرســنه بماننــد و مانند 
زمــان طاغــوت همــه بودجــه مملکــت خــرج شــهر ها 
و شــمال شــهر هــا بشــود و طاغوتــی هــا و ســرمایه 
ــن شــهری  ــن پایی ــد و ای ــا از آن اســتفاده کنن دار ه

هــا !؟
بنــده از امــام ســوالی دارم :  چــه زمانــی بایــد فاتحــه 

اســام را بخوانیــم ؟؟ 
»آن روزی کــه دولــت مــا توجــه بــه کاخ پیــدا کــرد 
، آن روزی کــه رئیــس جمهــور و مجلســیان از خــوی 
ــینی  ــوی کاخ نش ــد و خ ــرون برون ــینی بی ــوخ نش ک

پیــدا کننــد .«
 بــه ذهنمــان میرســد بــا توجــه بــه ایــن 
فرمایــش »کــه دشــمنان میخواهنــد جیــب 

ــر کــن نیســت «   ــر شــود و اســام جیــب پ شــان پ
ــانی  ــتند کس ــن و هس ــر ک ــب پ ــم اســام جی بگویی
ــر   ــه پ ــی ک ــب های ــا ســابقه انقــاب چــه جی ــه ب ک

ــد .  ــرده ان نک
ــاره  ــه مســجد اشــرافی و من پیامبــر اســام نیــازی ب
ــدارد ایــن جملــه از حضــرت امــام  هــای تزییناتــی ن
ــه   ــدازد و اینک ــی ان ــد ایشــان م ــاد مرق ــه ی ــا رو ب م

ــد!! ــان شــان چــه کردن وارث
بــه عنــوان کام آخــر هــم عــرض کنــم کــه همــان 

طــور کــه در قــرآن اشــاره شــده :
ــی و  ــوا مثن ــده ان تقوم ــم بواح ــم اعظک ــل انک » ق
فــرادی « بیاییــد یکــی یکــی بنــا بــه تکلیــف اســام 
ــت  ــر سس ــم ، اگ ــی کنی ــان معرف ــه جه ــاب را ب ن
بگیریــم دشــمن جلوتــر مــی آیــد و روزی میرســد که 
بیاینــد و بــا آرمــان هــای امــام تجدیــد میثــاق کننــد 
، امــام گــوش زد میکنــد کــه الزمــه انقابــی بــودن 
ــی  ــدف بزرگ ــدف ، ه ــت ، ه ــختی هاس ــل س تحم
اســت و جهــان تشــنه ی فرهنــگ نــاب محمــدی ، 
اســام پابرهنــگان ، تازیانــه خــوردگان ،  کــه نابــود 
کننــده ی اســام رفــاه و تجمــل ،  اســام التقــاط ، 
اســام ســازش و فرومایگــی ، اســام مرفهیــن بــی 

ــی. درد ، و در یــک کلمــه اســام آمریکای

امین جاروبندان / کارشناسی معدن

ن ! ـُ ِاْسـالِم جیـب پُر ک

»  این نشریه توسط واحد عقیدتی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه گردیده و  انتشار و تکثیر آن برای عموم بالمانع می باشد «
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عالقــه منــدان جهــت فعالیــت در زمینــه هــای 

مقالــه نویســی و طراحــی گرافیــک مــی تواننــد بــه 

ــد. ــه مناین ــجویان مراجع ــالمی دانش ــن اس انجم

ــی  ــت در واحــد عقیدت ــت فعالی جه

بــه  دانشــجویان  اســالمی  انجمــن 

ــد. ــه منایی ــکل مراجع ــن تش ــر ای دف

ــه  ــی انجمــن اســالمی دانشــجویان ب واحــد عقیدت

زودی طــی برنامــه ای برگزیــدگان دومیــن مســابقه 

»جرعــه ای از والیــت« را معرفــی مــی منایــد.


