
مساله مقدس نمایان
 و عدالتخـواهان

و  حصارکشندگان  سازان،  تقدس  نمایان،  مقدس 
اختصاصی  و  ها  اندیشه  و  مبانی  کنندگان  محدود 
سازان شخصیت ها و نهادها و موقعیت ها، همانانند 
که اجازه ی هیچگونه تحول و تغییری را در وضع 

موجود نمی دهند.
مهمترین خصیصه ی کسانی که با هرگونه روایت و 
حرف جدید مخالفت می کنند و برهم زدن مناسبات 
غلط موجود را برنمی تابند این است که سعی می 
کنند اتهام ضدیت با آرمان ها و اصول بدیهی مورد 
اتفاق مردم را ناجوانمردانه نثار راویان نگاه متفاوت 
از اسلوب های بسته ی ذهنی  خودشان کنند؛ این 

یعنی تحجر!
نگاهی  منادیان  کردن  بدنام  در  سعی  و  زدن  اتهام 
کارانه  محافظه  و  گرایانه  منفعت  نگاه  از  متفاوت 
هر کس  است.  جماعت  این  ی  حربه  تنها  مرسوم، 
و  دینی  اندیشه ی  از  ها  آن  برداشت  و  نگاه  با  که 
از  آرمان ها همساز و همراه  انقالبی و دریافت  نگاه 
نباشد، متهم به ضدیت با همان آرمان ها می شود! 
نقد  اندیشه ، نگاه و کارکرد عملیاتی آنها  را به مثابه 

ی ضدیت با دین می گذارند .
از نظر آنان ارائه ی نگاه و بینش متفاوت به مثابه ی 
مخالفت با والیت فقیه و علما و مذهب است. اگر  از 
مبانی و دیدگاه ها دفاع کنی و حرف های صریح و 
کمتر گفته ی شده ی امام و رهبری را طرح کنی، 
مقابل  در  را  تو  سازی،  مصداق  با  کنند  می  سعی 
با سانسور و  قرار دهند. سکوت کنیم،  آن مصادیق 
مهجوریت اساس و اصل اندیشه ی امام و رهبری را 
به تاراج کوتاه بینی جناحی و محافظه کاری منفعت 

گرایانه می کشانند .
حرف بزنیم، چون طبق مشهورات عرفی این جماعت 
به  پرداختن  و  بازی  جناح  می شویم!  متهم  نیست 
درگیری های فرعی جریان اصالح طلب و اصولگرا 
را نقد می کنیم، متهممان می کنند شما خود حق 
پندارید و هیچکس را قبول ندارید. انگار کل مملکت 

همین دو جناحند!
نهادهای  و  دین  رسمی  متولیان  برخی  بر  نقدی 
متهم  میزنیم،  دین  و  انقالب  فرهنگ  تبلیغ  متولی 
به ضدیت با آن ها می شویم. از متولیان خوشفکر 
و مردمی و ضد ظلم رسمی دین و نهادها تقدیر می 
کنیم، می گویند ترسیدید که با شما برخورد کنند 

و چنین کردید.
از داشته ها و دستاوردها  و برکات انقالب و خدمات 
شویم.  می  نمایی  سفید  به  متهم  گوییم،  می  نظام 
نقد جدی و  بدون مرز و فراجناحی می کنیم، سیاه 
می  خواهی  عدالت  از  کنند.  می  خطابمان  نمایی 

گوییم، مارکسیست می نامندت.
سطح  و  متحجران  این  به  توجهی  هیچ  است  بهتر 
مصلحت  و  کاران  محافظه  و  نفعان  ذی  و  اندیشان 
وجود  ها  آن  گویی  و  نکنیم  کاذب«  اندیشان» 
و گرنه  اند،  نداشته  ابتدا وجود  از  و  ندارند  خارجی 
این  ساز  با  و  گذاشت  دست  روی  دست  فقط  باید 

مقدس نمایان بی شعور و احمق کوک شد.
راه ادامه دارد....

انقالب  اسالمی   حضرت  آیت اهلل  خامنه ای  رهبر معظم  
»جنبش   سراسری   همایش   دومین   به   خطاب  
دانشجویی ؛ گذشته ، حال ، آینده « پیامی  صادر فرمودند .

المسلمین   و  حجت االسالم   توسط  که   پیام   این   متن  
است  : شرح   این   به   گردید  قرائت   صدر  آقای  

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
جوانان  و دانشجویان  عزیز

مجموعه های   دانشجویی   گردهمائی   این   در 
این   کرده اند.  شرکت   دانشجویان   از  متعددی  
طبیعی   جذابیت   که   است   دیگری   روشن   نقطه ی  
می سازد . مضاعف   را  دانشجویی   گردهمایی های  

دانشجوی  متعهد و آگاه  از پیش  از انقالب  تاکنون  همواره  
در جستجوی  مهمترین  مسائل  جاری  کشور بوده  است . 
با انگیزه ی  آگاهی  و نشاطی  که  الزمه ی  محیطهای   او 
و  واال  آرمانهای   که   است   آن   پی   در  است   دانشجویی  
تعهدآور خود را در پیگیری  این  گونه  مسائل  جستجو 
نیز خصوصیت   این   نهد.  گام   آن   تحقق   راه   در  و  کند 
است  . دانشجویی   محیطهای   برای   دیگری   طبیعی  

امروز سرآغاز فهرست  بلند مسائل  کشور مسئله ی  عدالت  
است . دانشجوی  جوان  اگرچه  خود برخاسته  از قشرهای  
مستضعف  جامعه  هم  نباشد، به  عدالت  اجتماعی  و پر کردن  
شکافهای  طبقاتی  به  چشم  یک  آرزوی  بزرگ  و بی بدیل  

می نگرد.
مبارک   و  ارج   پر  دانشجو  در  انگیزه   و  احساس   این  
او  برنامه های  عملی   و  پایه ی  قضاوتها  و می تواند  است  
واقعی   عدالت   ـ  ـ عدالت   اگر  باشد.  آینده   و  حال   برای  
آرزو و  ـ  و ملموس  و نه  فقط سخن  گفتن  از عدالت  ـ
آرمان  و هدف  برنامه ریزی هاست ، پس  باید هر پدیده ی  
گیرد . قرار  سؤال   مورد  کشور  واقعیات   در  ضدعدالت  

مسابقه ی  رفاه  میان  مسؤوالن ، بی اعتنایی  به  گسترش  
شکاف  طبقاتی  در ذهن  و عمل  برنامه ریزان ، ثروت های  
سربرآورده  در دستانی  که  تا چندی  پیش  تهی  بودند، هزینه  
کردن  اموال  عمومی  در اقدامهای  بدون  اولویت ، و به  طریق  
اولی  در کارهای  صرفا تشریفاتی ، میدان  دادن  به  عناصری  
که  زرنگی  و پررویی  آنان  همه ی  گلوگاههای  اقتصادی  را به  
روی  آنان  می گشاید، و خالصه  پدیده ی  بسیار خطرناک  
انبوه  شدن  ثروت  در دست  کسانی  که  آمادگی  دارند آنرا 
هزینه ی  کسب  قدرت  سیاسی  کنند و البته  با تکیه  بر آن  
قدرت  سیاسی  اضعاف  آنچه  را هزینه  کرده اند گرد می آورند .

اینها و امثال  آن  نقطه های  استفهام  برانگیزی ست  که  هر 
جوان  معتقد به  عدل  اسالمی  ذهن  و دل  خود را به  آن  
متوجه  می یابد و از کسانی  که  مظنون  به  چنین  تخلفاتی  
شناخته  می شوند پاسخ  می طلبد و همچنین  در کنار 
آن  از دولت  و مجلس  و دستگاه  قضایی  عملکرد قاطعانه  
می کند . مطالبه   را  فسادها  این   کردن   ریشه کن   برای  

مسئله ی   مطرح ترین   و  مهمترین   این   امروز 
و  متعهد  دانشجوی   جوان   نسل   و  ماست   کشور 
بماند . بی تفاوت   آن   به   نسبت   نمی تواند  مؤمن  

توفیقات  همگان  را از خداوند متعال  خواستارم .
والسالم  علیکم  و رحمه  اهلل 
سیدعلی  خامنه ای 1381/08/06

 

دانشجوی عدالت خواه در هر مسئله و 
شرایطی رسالت دانشجویی خود را که 
همان حق خواهی و تالش برای احیاء 
و احقاق حق است، به مرحله ی اجرا در 

می آورد.
مصلحت  دانشگاهی،   ی  جامعه  آفت 
اندیشی می باشد. مصلحت اندیشی به آن 
معنا که مالک برخورد با باطل، ظاهر و 
صورت و پوشش باشد! مصلحت اندیشی 
به آن معنا که ترس از عواقب مبارزه برای 
حق، دانشجو را به سکوت و انزوا وادارد! 
مصلحت اندیشی به آن معنا که دانشجو 
به ِصرف صالح دید شخصی، از موضع 
گیری و مقابله با ظلم و بی عدالتی چشم 

پوشی کند.

تشکل دانشجویی اگر بخواهد تابع شرایط 
پیش آمده در جامعه، به ُکنش بپردازد 

قطعاً مجموعه ای منفعل و 
تجسم خمیرمایه ای خواهد 
با  جامعه  شرایط  که  بود 
دادن  بازی  و  سازی  میدان 
به آنها، در میدان ترسیمی 
استفاده  هرگونه  خود، 
به  را  کشی(  بهره  )بخوانید 
کرد.  خواهد  خویش  نفع 
نهایت امر، جریان دانشجویی 
نه تنها توان  گفتمان سازی 
خود را از دست میدهد، بلکه 
فکری  استقالل  از  عالئمی 
و عملی را نمی توان در آن 

دید.

تغییر  اصل  »جمهوریت«، 
انقالب  شعائر  از  و  ناپذیر 
اسالمی بود. در این سی و اندی سال، 
و  افراد  هجوم  هدف  اصل  این  بارها 
جریانات گوناگونی بوده است که با بهانه 
های مختلف ولی اندیشه ای مشابه، قصد 
حذف یا به حاشیه راندن این اصل مهم 
را داشته اند. جماعتی که طالب قدرت و 
زور بوده و هیچگاه درد و رنج مستضعفین 
)همان ولی نعمتان انقالب( را نه ِچشیده 
و نه فهمیده اند. جماعتی که َزر اندوزِی 
شان روی اربابان نظام  کاپیتالیستی شان 

را سفید کرده!
عیناً همان جماعتی اند که با ورق زدن 
تاریخ مشاهده خواهید کرد همیشه از سر 
ناچاری و مصلحت، در مقام شعار َدم از 
»#مردم« زده اند و به وقت نیاز بر علیه 

همین »#جمهور« شوریده اند.
که »جمهوریت«  طلبانی  راحت  همان 
از ابتدای نهضت، خواری بوده در چشم 

شان!!!

بسیج و بسیجی در نگرش عدالتخواهان، 
ذیل تعریف عمیق و غنی حضرت امام 

معنا میشود:
پول  و   استکبار  با  مخالف  که  »ملتی 
پرستی و  تحجر گرایی و  مقدس نمایی 
است، همه افرادش باید بسیجی باشند.« 
پیام   /1367 آذر   2 ره/  خمینی  )امام 

تشکیل بسیج(
عدالتخواهان، تقدس بسیج را به سبب 
مبارزه ی آن با تحّجر و مقدس مآبی، 
استکبارِ  سیاسی و  اقتصادی می دانند)نه 
صرف نام و ظاهرگرایی!(؛ و مادامی که 
این اندیشه در هر شخصی مشاهده شود، 

او را بسیجی مینامیم.
تأکید بر پسوند »  مستضعفین« به دنبال 
آن،  مؤسس  توسط  »بسیج«،  عنوان 
حامل مسئولّیت هایی چون عدالتخواهی 
و ظلم ستیزی دانسته، و تقابل تمام عیار 
با زندگی اشرافی و شکم سیری مفرط  
اغنیاء از یک سو، و محرومیت و گرسنگی  
ترین  مهم  دیگر،  سوی  از  پابرهنگان 

رسالت برای این مجموعه میدانیم.
دانشجویان عدالت خواه، آفت بسیج را، 
محدود شدن آرمان های آن به تشّرع، 

تعّبد فردی و #عافّیت#طلبی میدانند!

»قائل بودن به انقالب اسالمی«
 از »قانع بودن به هر شیوه از  جمهوری 
اسالمی )آن هم به حسب حفظ ظاهر(«، 

متفاوت است.
در  سنجش  معیار  واضح،  تفسیری  در 
صاحب  و  مسئوالن  ها،  دولت  قبال 
منسبان در جمهوری اسالمی، » انقالب 
اسالمی« خواهد بود؛ نه مقوله ی دیگری!

به عبارتی، موازین و چارچوب هایی که 
وضع  را  اسالمی  انقالب  بندی  اسکلت 
کردند، برگرفته از مبانی حقیقی و اصیل 
شریعت بوده و صحیفه ی بنیانگذار فقید 
قضاوت  برای  دقیقی  ترازوی  نیز،  آن 

میتواند باشد.

انقالب  که  معتقدند  خواهان  عدالت 
سقوط  با   ،1357 سال  در  اسالمی، 
نظام ستمشاهی و حاکمّیت جمهوری 
اسالمی، تنها به وقوع پیوسته است؛ از 
پیاده  و  انقالب  این  پیروزی  این جهت 
سازی کامل اهداف آن، نیازمند تالش و 
مجاهدت مستمر و خستگی ناپذیر دارد.

را حفظ کنیم  اسالم  بخواهیم  ما  »اگر 
نمونه در  بخواهیم یک  اینطوری که  و 
عالم نشان بدهیم،  ایران را بگوییم یک 
نمونه است، یک  الگو هست، با رفتن شاه 
درست نمی شود؛ با رفتن ظالمها درست 
نمی شود. اگر بنا شد که ظالمها رفتند 
و ما یک دستۀ دیگر جایشان نشستیم، 
همان کارها را به اندازه ای که قدرت داریم 
بکنیم، ما هم همان هستیم؛ ما هم همان 
رژیم هستیم؛ ما هم همان ظالم هستیم... 
مجرد لفظ فایده ندارد؛ باید محتوا داشته 
باشد. باید شهربانی حاال وضعش با آن 
وقت تغییر بکند؛ نه لفظش تغییر بکند 
باید شهرداریها  باشد.  همان  و وضعش 
همین طور باشند، ارتشیها همین طور 
باشند، وزارتخانه  ها همین طور باشند، 
همین  بازار  باشند،  طور  همین  ادارات 
طور باشد، بازار باید بازار اسالمی باشد.« 

)امام خمینی - 1358/3/8(
ها،  دولت  تغییر  با  اسالمی،  جمهوری 
در  آن  گیرندگان  تصمیم  و  مدیران 
متفاوت خواهد  مختلف،  زمانی  مقاطع 
تغییر  اسالمی  انقالب  اصول  اما  شد؛ 

ناپذیر میباشد.
صرفاً  کشور،  در  مسئولی  هر  بنابراین؛ 
اسالمی  جمهوری  ]مقطعی[  مسئوِل 
رفتار و شیوه ی  است، و موظف است 
»انقالب  مصادیق  با  را  خود  مدیریتی 
اسالمی« سازگار سازد؛ جای آنکه خود 
را منتسب به جمهوری اسالمی بداند و با 
این توجیه، برای خویش جایگاه مصونّیت 

از انتقاد و بازخواست قائل شود!
مقام  هر  که  هستم  و  بوده  »معتقد 
غیرمعصومی که در  وضع غیرقابل انتقاد 
قرار گیرد، هم برای خودش خطر است ، 
هم برای اسالم« )شهید مطهری - پاسخ 
حجاب،  مسئله  کتاب  بر  نقدهایی  به 

ص71(

دانیال یادگاریسرمقاله

دانشجوی عدالتخواه چگونه باید باشد؟؟؟

حق طلب؛ ِمنهای مصلحت اندیشی

فعال، نه منفعل

نماینده جمهوریت:

بسیجِی  عدالت خواه

انقالب اسالمی، تنها ترازوی میزان

صاحب امتیاز: اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی 

مدیر: مسئول دانیال یادگاری

سردبیر: سید محمد بیژنی فر 

هیئت تحریریه: دانیال یادگاری، سید محمد بیژنی فر

محمد حسین صبوری، علی جاللی

با مجوز شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی به شماره 
21672/81 جهت توزیع در دانشگاه های سراسر کشور



اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، 
مسئله »اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله« است؛ 
اسالم  خواه،  عدالت  اسالم  ستیز،  ظلم  اسالم  یعنی 
مجاهد، اسالم طرفدار محرومان، اسالم مدافع حقوق پا 

برهنگان و رنجدیدگان و مستضعفان.
در مقابل این اسالم، امام اصطالح »اسالم آمریکایی« 

را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. »اسالم آمریکایی« 
یعنی اسالم تشریفاتی، اسالم بی تفاوت در مقابل ظلم، 
در مقابل زیاده خواهی، اسالم بی تفاوت در مقابل دست 
اندازی به حقوق مظلومان، اسالم کمک به زورگویان، 
اسالم کمک به اقویا، اسالمی که با همه اینها می سازد. 

این اسالم را امام نامگذاری کرد: »اسالم آمریکایی«. 
)رهبر معظم انقالب(

این کتاب خالصه ای از جلد بیست و یکم صحیفه امام 
خمینی رحمه اهلل با موضوع جدال اسالم ناب محمدی 

صلی اهلل علیه و آله و اسالم آمریکایی می باشد.
نویسنده کتاب: مرحوم روح اهلل نامداری

معرفی کتاب


