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فرمود: برترین اعمال امت من انتظار 
فرج است. )کمال الدین، ص 644( 
)ص(  پیامبر  گشایش،  یعنی  فرج 
برترین  را  داشتن  گشایش  انتظار 
انتظار  کند؛  می  معرفی  امتش  اعمال 
نبودن  راضی  یعنی  داشتن  گشایش 
به وضع موجود، یعنی اول گشایش 
کردن  انقالب  در خود،  کردن  ایجاد 
تبدیل  را  نفس  که  انقالبی  در خود؛ 
بکند به آنی که از امیرالمومنین )ع( 
کالجبل  المومن  است:  شده  نقل 

الراسخ.

می  عبداهلل  ابن  را سعید  فرج  انتظار 
مثل  الراسخ،  کالجبل  المومن  کشید، 
کوه بر سر بیعتش ایستاده بود، سینه 
می  سپر  را  خود  پای  و  دست  و 
می  نماز  )ع(  اباعبداهلل  وقتی  تا  کرد 
بعد  نکند.  اصابت  او  به  تیر  خواند، 
زمین  روی  به  سعید  وقتی  نماز  از 
افتاد، اباعبداهلل )ع( باالی سرش آمد 

و سرش را در دامان گرفت. 

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را

سعید ابن عبداهلل به امام حسین )ع( 
گفت: آیا به پیمان خود عمل کردم؟ 
هم  بهشت  در  تو  آری؛  فرمود:  امام 

پیشاپیش منی.

بایستد و مقاوم  باید مثل کوه  مومن 
باشد، آن وقت است که آماده طلوع 

خورشید ظهور می شود.

دوم  گام  بیانیه  در  انقالب  رهبر 
انقالب می گوید:

دهه های آینده دهه های شما است و 
شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه 
آن  کنید و  انقالب خود حراست  از 
را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که 
ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی 
عظمیٰ  والیت  طلوع خورشید  برای 

)ارواحنا فداه( است، نزدیک کنید.

مثل  کاش  اما  است  زیادی  انتظار 
سعید ابن عبداهلل باشیم، ان شاء اهلل.

بسمه تعالی
رهبر فرزانه انقالب اسالمی

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
)مدظله العالی(

سالم علیکم

فرزندان شما در  از   ما جمعی  آقاجان! 
انقالب  سربازان  و  فرهنگیان  دانشگاه 
آن  بر  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  اسالمی 
شهادت  سالروز  آستانه  در  که  شدیم 
استاد شهید مرتضی مطهری )ره( و ایام 
شکرانه  به  و  معلم  هفته  داشت  گرامی 
رهبر  شما  بدیل  بی  و  تاریخی  حضور 
مراتب  فرهنگیان،  دانشگاه  در  عزیزمان 
قدردانی خود از آن حضور پر برکت را 
بیان داشته و صمیمانه و مخلصانه ابراز 
دانشگاه  حیات  میدانیم  نیک  که  داریم 
فرهنگیان و تربیت معلم، مدیون حضور 

ماندگار حضرتعالی است . 

آقاجان! فرزندان شما نیز پیام سال پیش 
بر خداوند  توکل  با  و  دریافتند  را  شما 
متعال و با امید به لطف و محبت او، عهد 
بستند تا در راستای عمل به فرمایشات 

ولی فقیه زمان، گام های خود را محکم 
بردارد و آنچه در توان دارد، برای تحقق 

فرمایشات شما بکار ببندد.

آقاجان! چه کنیم که توانمان اندک است 
و  ها  راهنمایی  تحقق  در  قصورمان  و 
دستورات حکیمانه شما، که حقیقتا نقشه 
راه نظام تعلیم و تربیت است، ما را در 
اما  نکرد،  روسفید  تعالی  باری  درگاه 
باز هم از محضر مبارکتان می خواهیم، 
امسال هم کوتاهی فرزندانتان را ببخشید 
هم  امسال  و  گذاشته  منت  ما  بر  و 
معلم  تربیت  مراکز  پیش  سال  همچون 
کشور را منور گردانید و قدم بر دیدگان 
متعالی  حرکت  انشااهلل  تا  بگذارید  ما 
پیش  بیشتر  هرچه  شتاب  با  آغازشده، 
رود و قله های آرمانی انقالب اسالمی 

را در نظام تربیت رسمی فتح نماید.

دعای  و  پربرکت  حضور  آنکه  امید  به 
واسعه  رحمت  ساز  زمینه  شما  خیر 
خاصه  نگاه  و  تعالی  و  تبارک  خداوند 
ولی عصر)عج( به نظام تعلیم و تربیت 

گردد.

دعوت یار
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پایگاه  دانشجویی  بسیج  مسئولین   ۱۳۹۸/۱/۲6 دوشنبه  روز  صبحگاه 
سلمان فارسی با حضور در دفتر دکتر اناری نژاد سرپرست امور پردیس 
های استان فارس ضمن تبریک به مناسبت انتصاب ایشان، با هم به گفتگو 

نشستند. 
در ابتدای جلسه مسئولین بسیج دانشجویی پایگاه سلمان فارسی مختصری 
از فعالیت های یکسال اخیر خود را شرح دادند و به بیان دستاورد های 
خود در زمینه برگزاری کالسهای سند تحول، راهیان نور، سه شنبه های 
مهدوی و طرح بینش مطهر پرداختند و در ادامه به بیان موفقیت خود در 

بخش مطالعاتی که بعنوان پایگاه برتر کشور در جشنواره ابراهیم هادی 
انتخاب شده بودند پرداختند و دکتر اناری نژاد نیز از فعالیت ها و کوشش 
قدردانی  دانشجویی  بسیج  خاص  و  ویژه  بطور  و  ها  تشکل  همه  های 
کردند و برای بسیج دانشجویی آرزوی موفقیت کردند و خواستار فعالیت 
امیدواری  ابراز  و  شدند  رهبری  دوم  گام  بیانیه  موضوع  پیرامون  بیشتر 
کردند که با استفاده و نظر به این بیانیه مجموعه تشکل ها و فرآیندها در 
خدمت تربیت معلمی در آیند که مورد نظر رهبری و نظام مقدس اسالمی 

است. 

در بخش دوم گفتگو مسئول بسیج دانشجویی پایگاه سلمان فارسی با بیان اینکه برخی از دانشجو 
دانستن  مسلم  با  و  نگرانند  و  مند  دغدغه  مطهری،  شهید  مرکز  در  اقامت  یا  انتقال  از  معلمان 
حق انتقال برای هر دانشجو معلم به گفتگو حول این مساله پرداختند که در ادامه به بخشی از 

مهمترین بیانات دکتر اناری نژاد پیرامون مساله مرکز شهید مطهری می پردازیم:

استان فارس امسال با 
٨۵٠٠ نفر کمبود نیرو 

مواجه بود و سال آینده 
این آمار به ٩۵٠٠ می رسد 

و اوج کمبود ها در سال 
١۴٠٠ خواهد بود.

- مشکل فضای آموزشی و خوابگاهی در استان فارس و برخی از استان های دیگر از چالش 
های عمده ما در این چند سال اخیر بوده و در این سالها هیچ اقدامی که بتواند به توسعه فضاهای 

کمی بینجامد انجام نشده و اعتبار عمرانی خاصی برای آن پیش بینی نشده است. 

- در شروع سال جدید، جلسه ای در مدیریت استان داشتیم و من هفت مورد از سیاست های کاری 
سال جدید را اعالم کردم که اولین سیاست ما تعامل با دستگاه های فرا سازمانی است؛ تعامل با 
استاندار، امام جمعه و خیرین! که با اوضاع فعلی کشور و دولت، استفاده از ظرفیت های خیرین 

راهکار مناسبی است.

_ در اسفند ماه در کمیسیون  دانشجویی استان که نمایندگان  دانشگاه های استان در آن عضوند و حضور دارند، 
دستور کار جلسه "دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری" بود که مدیر کل نیز حضور داشتند و گالیه دانشجویان شهید 

مطهری منعکس شد و بنده نیز بر مشکالت دانشجویان صحه گذاشتم.

- ساده ترین راه نگرفتن دانشجوست که تبعات دارد! اگر دانشگاه فرهنگیان فارس ظرفیت پذیرش دانشجو معلم 
نداشته باشد، نیاز آموزش و پرورش فارس چه میشود؟ 

- استان فارس امسال با ۸۵٠٠ نفر کمبود نیرو مواجه بود و سال آینده این آمار به ۹۵٠٠ میرسد و اوج کمبود 
ها در سال ۱4٠٠ خواهد بود؛  "آیا استانداری و مسئولین می پذیرند که ظرفیت پذیرش را صفر کنیم؟  " 

وجدان کاری ما نمی پذیرد که ظرفیت را صفر کنیم.
- در جلسه کمیسیون پذیرفته شد که نمیشود ظرفیت را صفر کرد و از آنطرف جایی هم برای 
پذیرش دانشجوی جدید وجود ندارد و این مسئولیت بر عهده استان است؛ میشود بگوییم »آقای 
هرمزگان دانشجوی ما را شما تربیت کن« اما جایگاه فارس که قطب علمی و فرهنگی کشور است 

چه می شود؟!
- طبق نامه ای که به ما زده شده قرار است فردا هیئتی از استانداری و سازمان مدیریت از مرکز 

شهید مطهری بازدید کنند.

- برای انتقال بچه های سلمان هیچ برنامه ای نداریم و نمی خواهیم مشکلی را مضاعف کنیم، 
میخواهیم تالش کنیم بچه های شهید مطهری را به اینجا بیاوریم، »ما باید بد را تبدیل به خوب 

کنیم و نه بالعکس«

- شخصا از اینکه بچه های ما در مرکز شهید مطهری هستند راضی نیستم و اگر نتوانستیم امکان 
خوبی برای شما فراهم کنیم، انتقال حق شماست.

- در بحث های کالن هیئت امنا تصمیم گیر است و چهارشنبه این هفته زمان 
تشکیل جلسه هیئت امنا اعالم میشود که احتماال جلسه در هفته آینده برگزار 
خواهد شد و برآورد بنده این است که تا پایان اردیبهشت ماه نتیجه قطعی 

مشخص خواهد شد.

آقای هرمزگان دانشجوی ما را شما تربیت کن!
در دیدار سرپرست امور پردیس های استان فارس و مسئولین بسیج دانشجویی مرکز سلمان فارسی بیان شد
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محمدرضا اکبری
دانشجوی رشته آموزش ریاضی

فتنه آخرالزمان
احادیث فراوانی در مورد روی دادن فتنه، در آخرالزمان وجود دارد. فتنه به حوادث پیچیده ای میگویند که ماهیت 
آن روشن نیست و ظاهری فریبنده دارد. قرآن کریم به همه مسلمانان دستور میدهد تا رفع کامل فتنه و تحقق کامل 
دین الهی در سراسر گیتی با دین ستیزان مجاهده و مبارزه کنند. »و قاتلوهم حتی ال تکون فتنة ویکون الدین هلل 
)۱۹۳ بقره(، و با آنها پیکار کنید، تا فتنه باقی نماند؛ و دین، مخصوص خدا گردد.« دستور قرآن به مبارزه با فتنه و 
فتنه گران، لزوما دستور به مبارزه سخت نیست، بلکه مبارزه نرم و جهاد فکری و علمی و فرهنگی را هم شامل می 

شود. برای مبارزه با فتنه ها، باید بصیرت خود را افزایش دهیم.

گاهي خواسته ها و دلبستگي های شخص موجب قضاوت خاصي درباره موضوعي مي شود و این باعث محرومیت 
انسان  هیجانات  و  خواسته ها  عواطف،  احساسات،  که  است  انکارناپذیر  حقیقت  این  مي شود.  بصیرت  از  انسان 
ُقُلوبِهْم  َعَلي  اهلّل  »َختََم  آیه شریفه  پرشماری همچون  آیات  قرآن کریم در  نابینا  شدن چشم عقل مي شود.  سبب 
َوَعَلي َسْمعِهِْم َوَعَلي أَبَْصارِهِْم غَِشاَوٌة َولَُهْم َعَذاٌب عِظيٌم )7 بقره(،  خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده و بر 
چشم هایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگي در انتظار آنها است .« به این حقیقت اشاره کرده است. به عبارت 
 دیگر، براي برخورداری از بصیرت، باید نخست قدرت تشخیص کالم درست از نادرست، خوب و بد، و دوست 
و دشمن را پیدا کرد تا اینها را با هم اشتباه نگیریم؛ یعني کالمي را، به دلیل 
به علت  نیز  اشتباه نگیریم و  به  جای کالم دیگری  تشابه لفظي و مغالطه، 
وجود ابهامات و مشابهاتی، شخصي را به  جای شخص دیگر اشتباه نگیریم. 
پس از فراهم شدن شناخت صحیح، باید اسیر عواطف و احساسات خود 
نشویم و از عواملي که در قضاوت ما اثر مي گذارد و آن را منحرف مي کند، 
آزاد باشیم. عقل ما اگر رها از هوس ها  و عادات، و حب و بغض های نفساني 
و شیطاني شد مي تواند قضاوت درستي بکند، و آن گاه تحقق بصیرت امکان 

 پذیر خواهد بود.

پس براي بصیرت، غیر از فکر کردن، اصالح انگیزه هم الزم است. ما باید با انگیزة صحیح، قضایا را بررسي کنیم؛ 
یعني به  راستي، قصدمان این باشد که حق را بجوییم و به آن عمل کنیم؛ نه  اینکه هماني را برگزینیم که دلخواهمان 
است یا سودی برایمان دارد و با عافیت و راحت طلبي سازگارتر است. پس براي کسب بصیرت، تنها تقویت نیروی 
فکر کافی نیست؛ بلکه باید با تهذیب نفْس انگیزه ها را نیز اصالح کرد. گاهي قضاوت ها تحت تأثیر منافع شخصی 
قرار مي گیرد؛ دراین صورت، فرْد امیدوار است تا در نتیجه تحلیل و قضاوت او، شخصي به مناصب حکومتی دست 
یابد که منافع او را تأمین کند. در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس، در انتخابات شورای شهر و 
روستاها و در سایر انتخابات، افرادی هستند که منافع فردي خود را در نظر مي گیرند و کاري به این ندارند که آیا 
این فرد برای مردم هم کاری انجام مي دهد یا خیر؛ بلکه همین که منافع آنها و حزب و گروهشان را تأمین مي کند از 

او حمایت مي کنند و تحلیل های خود را به همان سو سوق مي دهند.

از این رو، دشمن بصیرت، هواي نفس است و آغاز فتنه ها نیز همین پیروي از هواي 
ََّما بَْدُء ُوُقوِع الْفِتَِن أَْهَواٌء تُتَّبَُع )خطبه ۵٠ نهج البالغه(،  همانا آغاز  نفس است »إِن
پدید آمدن فتنه ها، هواپرستي است. « اگر افراد هوای نفس را کنار بگذارند و دنبال 
آن باشند که ببینند خدا از آنها چه مي خواهد و مصلحت نظام و مردم در چیست، 
دیگر فتنه  اي شکل نخواهد گرفت، و اگر فتنه ای بر پا شد، زود اصالح پذیر خواهد 

بود؛ ولي وقتي که هوای نفس حاکم باشد و هرکسی دنبال تأمین نفع خودش باشد، فتنه طوالنی خواهد شد.

اگر بخواهیم به سفارش های رهبر معظم انقالب عمل کنیم و در قضایا، به ویژه 
آنجا که با سرنوشت جامعه اسالمي پیوند دارد، راه صحیح را بشناسیم و پیروی 
کنیم، باید دو چیز را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ نخست برخورداری از فکر 
صحیح و ژرف، پرهیز از سطحي نگری و بسنده کردن به شواهد ظاهری؛ و دوم 
آنکه نیّت خود را اصالح کنیم و دنبال حق باشیم، هر چند به زیان خودمان باشد 
و بدانیم که در پایان، حق به زیان هیچ کس نیست؛ ممکن است از ایستادگی در 
برابر اهل باطل، زیان هایي متوجه انسان شود؛ اما اینها کوتاه مدت است و در 

درازمدت، حق به سود همه خواهد بود.

عقل ما اگر رها از هوس ها  و 
عادات، و حب و بغض های 
نفساني و شيطاني شد مي تواند 
قضاوت درستي بکند، و 

آن گاه  تحقق بصيرت امکان 
 پذير خواهد بود.

دشمن بصيرت، هواي 
نفس است و آغاز فتنه ها نيز 
پيروي از هواي نفس است.

نخست برخورداری از فکر 
صحيح و ژرف و پرهيز از 
سطحي نگری و دوم آنکه 
نّيت خود را اصالح کنيم و 
دنبال حق باشيم،

محمد شهبازی
دانشجوی رشته آموزش شیمی

ماه ها میگذرد
هفته هامیگذرد

جمعه ها میگذرد
سهم این دل از تو

همه اش بی خبری است
آسمان خسته شده
و زمین تشنه شده
تشنه ی دیدارت

***
تو بیایی آن روز

بزنی تکیه بر آن دیواری
که بنا کرد آن را

پدرت ابراهیم
بکشی فریادی

که منم مهدی موعود زمان
آمدم تا ز جهان

ببرم ظلم و پلشتی ها را
آمدم تا دنیا ،بشود زیباتر

***
ما فرج را خودمان میسازیم

و برای فرجت ما مهیا نشدیم
و تویی منتظر ما آقا

تا که در این دنیا 
دل نبندیم به کس غیر شما

***
آرزومان این است 

که در آن روز ظهور
بگذاریم نمازسحری

پس قد قامت تو...

*7١١*٨٠2#

از زده  سیل  مناطق  به  کمک  برای  تمایل   در صورت 
طریق هالل احمر با شماره گیری کد زیر اقدام کنید



دانشگاه  دانشجویی  بسیج  امتیاز:  صاحب 
فرهنگیان فارس

مدیر مسئول: علیرضا شبانی
سردبیر: عباس نعمتی

نویسندگان این شماره:
محمدرضا داودی
محمدرضا اکبری

محمد شهبازی
رسول برامکی
عباس نعمتی

به همکاری هستند،  مایل  که  دانشجویانی  از 
در  زیر  نشانی  طریق  از  تا  کنیم  می  دعوت 

شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشند.

09301207274
@jahesh_cfu
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با دشمن خویشیم دمادم در جنگ
او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ
ما رود مدامیم، بگویید به تیغ

ما شیشه عطریم بکوبید به سنگ
میالد عرفان پور

#من_هم_سپاهی_ام

رسول برامکی
دانشجوی رشته آموزش شیمی

دوازدهم؛ روایتی  از حضور در عصر غیبت
علی مؤذنی متولد ۱۳۳7 و فارغ التحصیل ادبیات نمایشی است و از جمله نویسندگانی است 
که کار نوشتن را به شکل حرفه ای دنبال می کند.مؤذنی از جمله هنرمندانی است که در چند 
عرصه داستان کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه و  فیلمنامه قلم می زند . همچنین وی در حوزه 
ساخت فیلم نیز فعالیت دارد. وی در حوزه ادبیات دفاع مقدس نیز رویکردی خاص به مسائل 
دارد .از جمله آثار وی می توان به رمان ظهور ،کتاب چهار فصل ،کتاب سفر ششم ، مالقات در 
شب آفتابی ، دالویزتر از سبز و ارتباط ایرانی اشاره کرد که اغلب با اقبال منتقدان و مخاطبان 

روبرو شده اند و جوایزی را نیز از آن خود کرده اند .

دوازدهم نام رمانی با حال و هوای مذهبی و درباره امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی )عج(، از نویسنده معاصر 
ایرانی، علی مؤذنی است. این اثر روایتی است از یک نویسنده که پس از روبه رو شدن با پیشنهاد نوشتن یک 
فیلمنامه درباره حضرت صاحب الزمان)عج( و در کش وقوس های پذیرفتن یا نپذیرفتن نگارش آن در خلوتی با 
امام زمان)عج( به ناتوانی خود در محضر امام اعتراف و سپس از ایشان طلب نشانه ای در این مسیر می کند تا 
بتواند در این راه با انرژی و انگیزه دوچندان قلم بچرخاند ؛ ای امام! خوب می دانی که من نویسنده ای معمولی ام 
بی هیچ امتیاز ویژه ای! پس لطف کن و از هر راهی که صالح می دانی، به نشانه ای مرا مجهز کن که آیا شایسته ام 
به نوشتن؟ خواهش می کنم نشانه ای که می گذاری، همراه با اما و اگر نباشد که در صحتش شک نکنم. صریح و 

روشن باشد که تا دیدمش، مطمئن شوم نشانه ای از سوی توست . 

اما سرتاسر حضور است.  دوازدهم در زمان غیبت نوشته شده، 
نویسنده از ابتدا بنا را بر این گذاشته که مستقیم با شخصی حاضر 
مختلف  زمان های  به  دلیل  همین  به  بنویسد.  حضورش  در  و 
می رود ؛ از گذشته دور یا گذشته ی پیش از واقعه گرفته تا زمان 
حال استمراری را می کاود. مکان قصه مدام تغییر می کند و زاویه 
دیدش متحرک است؛ شخصیت داستانی همه جا و همواره حاضر 

است.

درهم  و  پیچیده  فصل های  مرور  مؤذنی،  صمیمی  و  روان  زبان 
را آسان کرده؛ نثری که گاه جانب طنز را می گیرد و وقتی طنین 
همراه  متعددی  شخصیت های  با  را  خواننده  دارد،  شورانگیزی 
می کند. در این قصه هر فرد فارغ از جنبه های گوناگون انسانی 
در ارتباط با ولی عصر)عج( در نظر گرفته می شود و چون در این 
ارتباط ولِی حاضر، در پرده غیبت به سر می برد، اشخاص به میزان 

مودتی که با امام دارند در صحنه می مانند.

و  است  زمان)عج(  امام  رمان،  این  بگوییم موضوع  نیست  کافی 
بحث را در محدوده محتوا نگاه داریم. دوازدهم در ساختار نیز 
روایت  است.  کرده  حفظ  می کند،  روایت  چه  آن  با  را  نسبتش 
امام  دستان  نوازش  تصویر  از  است  برشی  رمان  این  در  حضور 

عصر)عج( بر سر جسم و جان زندگی امروزمان.

دوازدهم در قطع خوبی چاپ شده و طراحی جلدش در عین سادگی زیبا و دلنشین است ، حاال اگر میخواهید 
کتابی متفاوت با محوریت امام عصر ) عج ( را مطالعه کنید ، ما این کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم.

   ما در ماه شعبان هستیم و چند روز دیگر در ماه رمضان واقع می شویم. ماه رمضان، ماه نبوت 
است و ماه شعبان، ماه امامت. ماه رمضان، لیله القدر دارد و ماه شعبان، شب نیمه شعبان دارد 

که تالی لیله القدر است.
  ماه رمضان مبارک است؛ برای اینکه لیله القدر ]دارد[ و ماه شعبان مبارک است؛ برای اینکه 
نیمه شعبان دارد. ماه رمضان مبارک است؛ برای اینکه نزول وحی در او شده است یا به 
عبارت دیگر، معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است. و ماه شعبان معظم است؛ برای 

اینکه ماه ادامه همان معنویات ماه رمضان است.
 این ماه مبارک رمضان جلوه لیله القدر است که تمام حقایق و معانی در او جمع است. و 

ماه شعبان، ماه امامان است که ادامه همان است.
امام خمینی )ره(؛ ۲۵ فروردین ۱۳66


