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 مقدمه ١
است  یبدان معن یناست. ا ییردر حال تغ یمنطقه ا یبه قدرت ها یمل یقدرت در جهان از قدرت ها یفتعر
ود بلکه با یقدرت مل یهتوان تنها برپا ی یگرسنجش قدرت کشور ها و حکومت ها، د یکه برا  دیآن ها قضاوت 

ه ب یاسالم یشهو نوع اند ینید یها لیتمسئو  یدر نظر گرفت. از طرف یزکشور ها را ن یگرقدرت نفوذ آن ها در د
ان اند یاییجغراف یدهد که تنها در چارچوب مرز ها یامکان را  ینما ا . امروز یمناک باش یشهبه حال هموطنا

قرار  یواحد یمختلف دل ها یرغم همه رنگ و زبان ها یجبهه عل یندر مقابل ما قرار دارد که پشت ا یجبهه ا
هه و جب ینبه ا یان. توجه دانشجویمعلم مبارزه را بر دوش بکش یدبا یمنخواه یا یمجبهه ما بخواه یندارد و در ا

  توان برشمرد: یدارد که از آن جمله م یآن برکات فراوان یدر چالش ها ینینقش آفر
  تنها نيستيم 

م پرچ ی. زمانیستمتنها ن یمفهم یاست که خودمان م ینجبهه ا ینا یها یتتوجه به همه ظرف یدهفا یناول
از تعلق  یکرسهکه دل را  یآن هم با ترس و لرِز محافظه کاران یدندکش یبه آتش م یاکنج دن یک استکبار را تنها در

ثال  یشانها ییکودکان خردسال لنگه دمپا یادن یجا یبودند. امروز در جا یدهنرهان یادن یها یفهج را به دهان 
  کنند. یم یشاناش را زغال آتش باز یرقکوبند و ب یاستکبار م

  آغاز كرده ايم دلگرم مي شويمبه راهي كه  
ت بوق  ییگو یاوه یشوند از انبوه دهان ها یشوند. دل شکسته م یدل ها خسته م یگاه که قلتشان را در ک

زنند. تذکر الزم است  یمدرن م یتکنولوژ  یکنند و الف عزت نداشته شان را به مدد دروغ ها یگم م یاطینش یها
نا دیراه خورش یتا دل ها دوباره به گرما   آورند. ی

 یجهاد اصغر تذکر همراه و همسو با خود جهاد است اما در جهاد اکرب دل ها در نبود تذکر چنان زنگار م در
ا یدنبا یدیداسالم د یهاسالم را اگر عل یها یرکه شمش یرندگ کار اگر نبود نشانه ها و معجزات آش ید! شاییدتعجب 

ا یل مردم اش را به دست باال مملکت که د  ینبر رس ا یخداوند یتدست هدا  یرانمردم ا یدهمه دست ها گرم 
اما  گشتند یراه باز م یمهکه آغاز کرده بودند در ن یشدند و از راه یخسته م یگرد یونانقالب یاریچون بس یزن

اند. در  یدهاش را همه به چشم د یدناست که بار یوده است باران لطف یقینآنچه دل ها را استوار به سالح 
مجاهدان داخل کشور و چه آن ها که در رستارس جهان کوله بار مبارزه را به دوش  یچه برا یزن مجهان اسال  یفضا

ا یرینش یود و چه تذکر  یامه یاز جنس دلگرم ییتذکر ها یدکشند با یم  ینکه در ا یمجاهدان یلخ یشتر از 
نجبهه رس بر رس پ   اند. ادهیستبه انتظار ا یانهاده اند  ی

  سنگيني مسئوليتمان را متوجه مي شويم 
 و هر کجا یمتنها مسئول خودمان هست یمرا آغاز کرده ا یمودنشکه پ یریمس یندر ا یمکن یما تصور م یگاه

لشگر ها  لیکه خ یمنگر ی. پشت رس خود را یمراه منرصف شو یاز رف باق یا ینیمبنش یمتوان یم یمخسته شد
نراه بلد یدکوبنده ما و به ام یبه پشتوانه شعار ها  یدمرا ناا یشاندل به جاده سپرده اند و نشس ما همه ا ی

 یا میداد یمستضعفان قرار م یدو چراغ ام یمافراشت یدن رسد م یکیعلم را در تار ینا یدنبا یاخواهد کرد. ما 
 .یمکنبدل  یأسرا به  یدوارانام یدام یبا خودخواه یدنبا یمکرد یناکنون که چن
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  نيروها ٢
ه ک یروییاست. ن یو کادرساز  یروسازین یتدر حوزه جهان اسالم ترب ییدانشجو یجبس یتمأمور ینتر یاصل

 ینورود به ا یالزم را برا یعرصه را داشته باشد. دغدغه مند باشد و مهارت ها ینورود به ا یحداقل شناخت برا
ا   )ین. (وارثیدعرصه کسب 
  شناسايي و جذب 

دغدغه محور  یا یجذب رفاقت یتوجه به دو الگو  یستبا یدر جذب م ییدانشجو یجبس یها یکرداز رو یکی
دل جذب م یگانهثابت شده است که  ییدانشجو یجبس یناغلب فعال یاست که به تجربه برا ینا یتباشد. واقع

است. اما  یاقتجذب رف ت،مؤثر اس یارها در مجموعه بس یروکه هم اثربخش است و هم در تداوم حضور ن یرون
 . به عبارت بهرت افراد جهتیستاثبات شده ن یشهشوند هم یکه به واسطه رفاقت وارد مجموعه م یافراد یکارآمد

هستند که حضورشان در مجموعه دغدغه محور است هرچند که ممکن  یساز و اثرگذار مجموعه، عموما افراد
 یرویدر حوزه ن یفافراد دغدغه مند از اهم وظا ییشناسا ذانباشد. ل یابوده باشد  یاست مدل جذبشان رفاقت

 یها یروزدنشان از ن یدمسائل رشوع و کل یراز جنس مسائل جهان اسالم، اگرچه همچون سا یاست. مسائل یانسان
که  ینمجموعه ندارد چه ا یفعل یبر دوش اعضا یبار  یچباشد اما تداوم آن ها ه یدفعال داخل خود مجموعه با

مخاطب خاص توجه شود آن مقدار موضوع  یدست به جذب، رشد و آگاه ساز  یناز ا ییها یتفعال انجاماگر در 
 هیهم چون اتفاقات سور یخود بسازد. موارد یرا برا یازشمورد ن یها یروهست که ن ینو دغدغه آفر یزانندهانگ

دمندان و ه الزم است تا در  سلیقه یتنها اندک یستن یدااست که از نگاه مخاطب کامال ناپ یجبهه نربد ینو فلسط
ن زم یو ب ییجبهه ها را شناسا ینو دردشناسان ا به کار گرفت.  یشاندغدغه ها ینهخربان را دردمند کرد و در ه

توان  یشود، م یکه با آن ها ارتباط چهره به چهره گرفته م یدوستان یبرنامه و طرح دغدغه برا یک یپس از برگزار 
  در برنامه ها روبرو شد! یهمکار  یدوستان برا ینا هبا استقبال مشتاقان

  آموزش و توانمندسازي 
 یمؤثر  تییترب یندمعناست که فرآ ینعنوان به ا یناست. ا» قله مشارکت محور« یندمؤثر فرآ یتیترب یندفرآ

هر  یازمورد ن یشود و آموزش ها یفآن تعر یلو در ذ یاتعمل یکشکل نخواهد گرفت مگر آنکه حول محور 
ن عمل یلدر ذ یعیبه صورت طب یاتعمل  آن به یکه برا یستن یا هجداگان یازصورت خواهد گرفت و ن یاته

توان  یستمشخص ن یاتعمل یک یلکه ذ یمکن یزیبرنامه ر یآموزش یشود. اتفاقا اگر برا یزیصورت جدا برنامه ر
 یانقالب را مرتفع  یها یازن یاو ثانکه اوال انتها نخواهد داشت  یموده ا یلیچاه و ینهخود را هز یها یهو رسما

 اتیعمل یشانا یکه برا یرندخود را دارند ناگز یها یرودغدغه آموزش ن انشجوییهر تشکل د ینکند. اگر مسئول
 یها یزچ یستها هم قرار ن یاتعمل ین. ایردمورد نظرشان شکل گ یآن آموزش ها یلکه ذ یندا یفتعر ییها

 یناقض االبته ن ینا موجود و عالقه افراد باشند. یها یازاست ناظر به ن یازباشند تنها ن یبیو غر یبو عج یچیدهپ
 یصباشد که در صورت تشخ یازمورد ن ییممکن است آموزش ها یاتعمل یفکه در هر حوزه پس از تعر یستن

ا آموزش ها رصف ینا است که یازتوجه مورد ن ینشود تنها ا یشیها چاره اند یازآن ن یمسئول تشکل الزم است برا
  کند. ی یداپ یتو خود آموزش موضوع یرندگ میمشخص صورت  یاِت به منظور انجام عمل

  عمق نظري 
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 ازیجهان اسالم ن یها یت. حضور در عرصه فعالییما یفها تعر یرواقدام را آموزش ن یناست که اول یعیطب
ه زبان ب یدبا یدارند و در بعد مهارت یقبه شناخت دق یازافراد ن یدارد. در بعد معرفت یمهارت یبه دو بعد معرفت

  کم اثر خواهد بود است.  یاربس یدهفا بی ییمعرصه اگر نگو یندو بعد حضور در ا ینمسلط باشند. بدون ا
خودمان  یبچه ها یکه برا یمدار یازخود بچه هاست. ما اول ن یبرا یمباحث مطالعات یرضور  یاز کار ها یکی

ن ساز  از  یرخود بچه ها باشند. غ یدبا ییدوران دانشجو یها یت. هدف اول در فعالیمکن یهنگ ساز و فر  یگفت
ق فکر  یجهان های یشهنسبت به مسائل جهان اسالم حساس شوند و اند یدبچه ها با ینکها  شان یاسالم در اع

 یدام ها در حوزه مسائل اسالم یاریداشته باشند. بس یولو کم یها یالزم است درباره مسائل مختلف آگاه یندبنش
نداشته باشند طعمه خواهند شد. به طور مثال اگر ش  یدرست یدنسبت به آن ها د یانوجود دارد که اگر دانشجو

که  یدر برخورد با افکار  یدآن را بدان یاتو اصول و کل یدداشته باش یهانجمن حجت درباره یاطالعات هرچند کوتاه
العات اط یچه یهقض یناما اگر نسبت به ا یدخور ی یبدارد متوجه خطر شده و فر یا یهدر تفکرات حجت یشهر

 یر هاد. مطالعات و کایبخور یبنداده فر یصبودن آن را تشخ یممکن است انحراف یبه راحت یدنداشته باش یقبل
ت شناخرشق کشور،  یحوزه ها یسنت یفها تا ط یرازیاز ش یعیمختلف ش یها یانشناخت جر یرنظ یقاتیتحق

  همچون مشهد، قم، نجف و ... . یمهم اسالم یشهر ها یمردم شناس
عات مطال ینبه آن توجه داشته باشند رشوع ا یدبا یانکه در مطالعات جهان اسالم دانشجو یمهم یاربس نکته

نظومه با م یینقطه، آشنا ینرسد، بهرت یاز کجا باشد؟ به نظر م یداست که آغاز مطالعات با ینا یاست. سوال اصل
بچه ها مشخص  یبعد یها یتو فعال لعاتمطا یکه هم سمت و سو  یلدل ینحرضت امام و آقا باشد. به ا یفکر 

ا یک یعرصه را از کالم نوران ینمحرکه ورود به ا یشود و هم انرژ    .ینداسالم شناس مفرس قرآن کسب 
 نیکنند و رفته رفته ا یتن اسالم فعالجها یرامونشکل داد که پ یمطالعات یتوان در دانشگاه حلقه ها یم 

تلف مسائل مخ یرامونشناسانه پ یانجزوات کوتاه و جر یهشود. ته یلحوزه تکم ینا یداسات یحلقه ها با کالس ها
ت. با برکت اس یاربس ییدانشجو یها یتاست که در حوزه فعال یمثبت یاربس یموجود در جهان اسالم و ... کار ها

 از یکیکنند  یم یتفعال یجهان اسالم یکه در فضا ییمجموعه بچه ها یامللل برا ینب یکارگاه ها یبرگزار 
دهد که در کم  یم ینشیو ب یعزت، بزرگ یعضو نوع یحلقه ها به اعضا یناست. ا ینهزم ینموثر در ا یراهکارها
 یحث مب یبه صورت خرد و مصداق یاسیدرباره مسائل س یوقت یان. دانشجویافترا  آن یرتوان نظ یم یتر مباحث

ریکنند دچار ب واالست  یآرمان ها یو دارا یزهجوان با انگ یک یبرا یشوند که سم مهلک یم ینیب یکنزد ی
 خودشان ینا هندد یرا مورد توجه قرار م یو کالن مل یامللل ینخود مسائل ب یکه در حلقه ها یکه هنگام یدرحال

  شوند. یخوردند و بزرگ م یم یبهستند که در مرحله اول رض
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 یها یتدقت شود، محدود یداست. با یمرحله ا ۱۸ یندفرآ یکها  یرورشد ن یبرا یعمل یشنهادهایاز پ یکی
مرحله که در  ۱۸ ین. در ایمنداشته باش یاناز دانشجو ییو انتظار کار فرا دانشجو یریمرا در نظر بگ یاندانشجو

است که  یدیمف یانجامد، (شامل هفته ها یبه طول م یلیسال تحص یکشود، که  یهفته م ۱۸واقع شامل 
شود اما  یساعته طراح ۵ یمطالعات یندفرآ یکهر هفته  ینباشند.) برا یحواش یرامتحانات و سا یردرگ یاندانشجو

آن باشد، به رساغ منابع  یلمستند و تحل یکدانشجو مشاهده  یفههفته وظ یک. به طور مثال یابه صورت پو
 ییودانشج یجبس یمقد یروهایاز ن یتواندکه م –خود  یو با کمک مرب رودشود، ب یم یمعرف یکه به و  یلعاتمطا

 و یدبه وجود آ یجهان اسالم در و  یاز حوزه ها یکیاز  یاپو یلیدراز مدت تحل یمطالعات یندفرآ یکدر  –باشد 
ن حوزه ن ا یزدر ه   مرتبط بپردازد. یها یاتو انجام عمل ینیراه به نقش آفر یمهاز ن یدتالش 
  تربيت معنوي 
مؤلفه  یاراد یجیبس یروین یتاست. ترب یتحائز اهم یاربس یرون یمعنو  یتدقت به ترب یرون یتدر بعد ترب

 زیجهان اسالم ن یاست. فضا یشهادت طلب یزهجهاد و انگ یثار،ا یهآن ها پرورش روح یناست که از مهم تر ییها
 یلانسپت یناز ا یکیها دارد.  یرون یمعنو  یتعال یبرا یاریبس یها یلکه در خود دارد پتانس ییمؤلفه ها یلبه دل

خود شده اند.  یاست که مفتخر به مدال بوسه امام امت بر دست و بازو  یها به مجاهدان یروها توجه دادن ن
دشوار و ناهموار روح جهاد  یها یرمس یمودنپ یصرب و طاقتشان برا یمجاهدان و مرز ها ینا یها یزهانگ یواکاو 

 نی،یو فلسط یمنیو پاکستان، مبارزان پابرهنه  ینمبارز بحر یکند. عل یها زنده م دلرا در  یو بلند پرواز 
 یکدر  یمعنو  یتترب یبرا یخوب یرسفصل ها یاسالم یرغ یدر کشور ها یمجاهدان افغان و مبلغان اسالم

  هستند. یانقالب یالتتشک
ماند  یاست که برخورد ما با آن به ارساف  یاز منابع یکیجهان اسالم رسفصل  یشهدا میعظ یاربس ظرفیت

دافعان از م ییکشور به شهدا یشهرها یاریساده در بس یاربس یبررس یکاست. در  یدنبه آتش کش یهشب یشرتب
 یفضا یرتطه یکه هر کدامشان برا یی. شهدایتاست تا واقع یهشب یشرتآن ها به افسانه ب یکه زندگ یدیمحرم رس
. یمدار یشناساندنشان بر م یبرا یو نه قدم یمشناس یاند اما چه سود که نه آن ها را م یتکشور کفا یفرهنگ
 یر بد یو از منجالب زندگ یبده یوندنفر را به خون پاک اش پ یناست تا چند ینفرشان کاف یککه هر  ییشهدا

 ارییو سالگرد شهادت و بس یادوارهو انتشار خاطراتشان،  یشهدا، گردآور  ینا دهوا. ارتباط با خانینجات ده یخرب 
  ها دارند. یرون یمعنو  یتترب یبرا یادیز یها یتظرف یگرد یبرنامه ها

  كادرسازي 
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 یاخلد یرگذاریتأث یکردمتمرکز بر دو رو یدجهان اسالم با یدر فضا ییدانشجو یها یتفعال یاصل یها یکردرو
آن  ساختار یتتقو یبرا یو نهاد ساز  یستهشا ینظام مرشوط بر کادرساز  ینظام باشد. کارآمد یبرا یساز  یمو ت

 ابدیدست  ییها یقبه چنان توف موشکیتواند در عرصه  یمقدم م یتهران یدشه یمهم چون ت یمت یکاست. اگر 
ع یها یهمواقع رسما یلیتکرار شود!؟ ما خ یزما ن یدر خودروساز  یمت ینا یدچرا نبا  ؛یمسوزان یخود را م یاجت

ع یها یهکنند رسما یظهور م ییدانشجو یگروه موفق در فضاها یککه به صورت  یانیدانشجو نظام  یاجت
ام دور  ع یها یهبرود رسما یناز هم بپاشد و از ب یمت ینا ییدانشجو انهستند که اگر بعد از ا است  نظام یاجت

 یدااما ب یستکارها ن یلیفرصت و امکان خ ییکوتاه عمر دانشجو یشده است. در فضا یعرفته و ضا ینکه از ب
وران از د یساز  رو کاد یساز  یمدر کنار توجه به بحث ت یو رسانه ا یفضا ساز  یها یتو فعال یمطالعات یها ینهزم

نظام مشاهده شود.  یپخته و هوشمندانه در خروج یتا کار ها یابدتداوم  یزآغاز شود و پس از آن ن ییدانشجو
 ییشود برنامه ها یتوجه یمؤلفه هاست که اگر به آن ها ب یرس  یک یدارا ییدانشجو یاست که فضا ینا یتواقع

هم چون عمر  ییشود؛ مؤلفه ها ی یدهجامه عمل به آن ها پوش یچگاهشود که ه یم یزیدوران طرح ر ینا یبرا
برنامه ها از مرحله برنامه  یکوتاه بودن زمان ممکن برا ی،خارج یعدم تسط به زبان ها یی،کوتاه دوران دانشجو

به  یازحوزه جهان اسالم، ن یها یتکه اغلب فعال یاست در حال ییدانشجو یانجر یها یژگیتا اجرا که و یزیر
  بلند مدت دارند. یو مدت اجرا یزیبرنامه ر

  در وادي بي خبران 
 یتفعال یبرا یازبه احساس مشرتک عدم دغدغه و ن یجیبس یاندانشجو یو حت یاندر برخورد با نوع دانشجو

دن دغدغه بو  یب ینبود که ا ینکه توجه ما را به خود جلب کرد ا ینکته ا ین. اولیخوریمدر حوزه جهان اسالم برم
/ تا راهرو یبکوش که صاحب خرب شو  خربیب یا«آن هاست. به قول جناب حافظ  یاطالع یاز ب یبچه ها ناش

  . »یراهرب شو  یک ینباش
ع یدر شبکه ها یخرب  یگروه ها یلاسالم اقدام به تشک یایاخبار دن یاطالع رسان یتوان برا می ود و  یاجت

 یانکه دانشجو یدوستان قرار داد. هنگام یارحوزه را در اخت ینموجود در ا یها یلاخبار و تحل ینتر یدهر روز جد
شود که احساس دغدغه  یاطالع باعث م ینا فرخ دادن است رص  آن ها در حال یراموندر پ یبدانند چه اتفاق

ونه بارز آن فلسط یجاددر آن ها ا یتفعال یبرا  یگسرتده صدا و س یاست که هرگاه با اطالع رسان ینشود. 
. خب یمکن یاقدامات خودجوش را در همه کشور مشاهده م یلشوند س یاز اتفاقات آن جا با خرب م یاندانشجو

ار،م هدربار  یع رساناطال  ینهم  ینهزم و یفتدتواند توسط خود دانشجو ها اتفاق ب یو ... م یهسور ین،بحر یمن، یا
از  انیدانشجو یتوان جهت اطالع رسان یکه م یاتفاقات خوب یگرباشد. از د یبعد یها یتفعال یریشکل گ یساز 

برد تنها و تنها اخبار جهان اسالم منترش شود و با به روز  ینجهان اسالم است. در ا یبرد خرب  یآن بهره برد راه انداز 
 جیبس یابزار ها یرو سا یهکرد. نرش یجادآن را ا یاثرگذار  ینهبه روز زم یرمنظم و ارسال اخبار و تصاو یشدن ها

 یفعرآن ها ت یاخبار جهان اسالم برا یکه هدف اطالع رسان یراه کارگشا باشند به رشط ینتوانند در ا یهم همه م
  شده باشد.

  گفتمان ها ٣
  ضرورت 
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ن یدو باز تول یدتول ینهم یزن ییجنبش دانشجو یدست بر قضا مشکل اصل  یاست. اآلن مشکل اصل یگفت
 یاستمجموعه حزب الله کشور، در انتخابات ر یحرف نداش است. به واقع ما، به معنا ییجنبش دانشجو

خابات از انت یشک سال پی. یماقبال هم نداشت یمو چون حرف نداشت یممردم نداشت یبرا یحرف مشخص ۹۲ یجمهور 
ن یهمه فضا ۸۴ نگاه استضعاف و  ی،استقالل طلب ی،پر از حرف بود. عدالت خواه ییجنبش دانشجو یگفت

 ییشد نگاه مردم به جنبش دانشجو یبود که باعث م ییها حرف ها ین. همه ایخارج یاستاستکبار در تعامالت س
ن یدتول ییآن است که جنبش دانشجو انباشد. اآلن دوباره زم یرگزارتأث یانجر کیبه چشم  ه باشد تا داشت یگفت

  جنبش زنده و فعال ظاهر شود. یکبتواند به صورت 
ن است؟ خوب ما بس ییجنبش دانشجو یفهکه وظ یدآ یم یشسؤال پ حال که  میهست یجیانینرش کدام گفت

 ینهزم نیکه حرضت آقا در ا یمکن یابتدا بررس یداست که با یعی. طبیمکن یتفعال یمخواه یدر حوزه جهان اسالم م
ن مق یجترو ن ها را از ما انتظار دارند. به طور مثال گفت دن بزرگ اسالم اومت،کدام گفت  ،یوحدت جهان اسالم، 

ن ها آن قدر در دانشگاه ها تول ینا یبرا یدو ... . با یلمقابله با ارسائ که  یماشداشته ب ییمحتوا یعو توز یدگفت
  انده باشد.  یحوزه ها باق یندر ا یحرف ناگفته ا یچه

ن ها یجو ترو یدبه اسم دانشگاه تول ینهاد یساصل تأس هرچند ه کشور است اما متأسفان یاجمورد احت یگفت
 یبرا یاناز دانشجو یاست تعداد یازن ینهم یخود فاصله ها دارد و برا یدر حال حارض دانشگاه با هدف اصل

ن ها را پ ینبا دانشگاه ا یمواز  یو در ساختار  یندا یامخدا ق نبش ج یاصل یفه. درواقع وظیندا یگیریگفت
ن ساز  یو جمع یجنبش یفدر تعر ییدانشجو ن یتو تقو یخود گفت   است. یگفت
و مهم تر  یاقتدار داخل یتما در قبال امت اسالم ابتدا تقو یفوظا ینبزرگ تر ییمنباشد اگر بگو یراهپر ب شاید

نه، اکنون بر  یا یمامانت بخواه ینا ینکه بار سنگ یناست چه ا یفرهنگ اسالم یساز  ینهو حساس تر از همه زم
که حرضت آقا در اوج  ین. ایدانجام اهدملت به شکست همه امت خو  یناست و شکس ا یدوش مردمان پارس

 یعنوان م یو فرهنگ یاقتصاد یساختار ها یتملت را تقو یفدر آغاز هر سال، اهم وظا ی،اسالم دارییب یاناتجر
مرارت ها،  یمنخواه یا یمکشور زده اند و بخواه ینکند که به نام ا یآشکار م یرا از حجم بار  یشانا یکند نگران

ود که پ ینیملت سنگ ینتر بر دوش ا یشب ینراه پس از ا ینا یها دشواریها، رنج ها و  یتلخ و  یشتازخواهد 
بک و س یانهتجمل گرا یاتکنند. روح یشانه خال یشخو یتبار مسئول یرتوانند از ز یجلودار امت بوده اند و 

الب قتلگاه انق یان،جیبس یبرا یجهاد یتوده ملت و سبک زندگ یبرا یاسالم یسبک زندگ یمنها یرانیا یزندگ
 رانیداند که اگر اسالم در ا یاسالم است و خدا م یجهان به پرچمدار  ینقتلگاه انقالب مسلم یست،ن یرانا یاسالم

ا یگربخورد تا سال ها د یلیس   .یدنخواهد توانست رس بلند 
  گفتمان اسالم بدون مرز 
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 تییونالیسناس یکردهایدر برابر رو یو اسالم یامللل ینب یتما پر رنگ کردن هو یاصل یها یتاز مأمور یکی
ن یها در فضا یخط کش ینشود که اساس ا یینمردم تب یبرا یداز آنکه با یربه غ یعنیاست.   یم مفهوماسال  یگفت

ن در برابر هر  یینتب یدبا ینندارد هم چن  یاو هر صد یردگ یکه در جهان صورت م ظلمیشود که فرد فرد مسل
نش م یندفرما یم یطالب خارج یداردارد. حرضت آقا در د یا یفهشود وظ یکه بلند م یمظلوم  ش یستیدن یه

شود. اگر  جخار  یفرد عاد یکتعارف که از زبان  یکاست نه  یعمق نگاه امام امت اسالم ین. ایدصاحب خانه ا
د جاهم یعل یشروشن است که صاحب خانه ها یلیاسالم ناب قرار است بنا شود خ یلاص یها یانبر بن یدن

 یخبر  یانقالب اسالم یاتکه هنوز بعد از گذشت سه دهه از ح ینامت بزرگ هستند. ا یندر رستارس ا یو انقالب
ن خود در جا یاحساس همدرد یبرا  یتأسف برا یجا یقتاامت پهناور مرددند حق ینا یجا یبا برادران مسل

  باشند!؟ تفاوت یب یکدیگرواحد نسبت به  یکرپ یک یشود اعضا یدارد. مگر م یفعاالن انقالب یرو سا یاندانشجو
  گفتمان منافع ملي 

حرضت آقا  یاناتب یتداخل کشور، آن چه ما از کل یرسانه ا یفضا یدر حوزه جهان اسالم، به خصوص برا
 یا براماست ت یفاز وظا یکیاست.  یمنافع مل یکردموضوعات جهان اسالم با رو یینتب یفهوظ یمکن یبرداشت م

است. اگر ما در  یدمف یزخود ما ن یمنافع مل یما در حوزه جهان اسالم برا یها یتکه فعال ییما یینعموم تب
. اگر ما امروز در یمکرد یدر داخل خاک خودمان با داعش مبارزه م یدامروز با یمنداشت یتیو عراق فعال یهسور
 یا خون ها ر  ینا یمعنو  یدکه فوا یشود تا برخ یینمردم تب یفلسفه آن برا یدبا یمده یم یدو عراق شه یهسور

  شمرده باشد. یشاننفر برا یکآن را حداقل  دیمنافع ما ینند،توانند بب
  گفتمان وحدت 

 همه یانفرمودند عوام اد یم یشانگونه بود که ا ینبد یاناد یردر رابطه با سا ینیامام خم یعمل یتعقالن
اه برخورد با مستضعف باشد. نگ یدبا یشانورد ما با امستضعف اند و برخ یاریبس یزمستضعف اند و خواصشان ن

. یمائل شوق یکتفک یو عقل نظر  یعمل قلع ینب یدنه تقابل و خصومت. ما با یمداشته باش یشانو کمک به ا یاری
برش است و  یجمع یاتداند که ناظر به ح یم یند یرا اصل اساس یتکه وال یمدار یثیما احاد یدر عقل نظر 

م نا یفندارند مؤمن ضع یتبه وال یکه آن ها را که اعتقاد یمدار یثیکامال هم درست هستند اما از آن طرف احاد
ندانند که در مراتب ا یم یدانند بلکه مؤمن یو مرشک  فرکنند. نه تنها کا یم یگذار   یمودهپن یادیز یپله ها ی

ن گونه که در خود کسان ه عقل ب یشرتب یکم یدوجود دارد. با یرا قبول دارند مراتب گوناگون یتکه وال یاست ه
 یعهش یناظر به عقل نظر  یچه در بعد عمل یو حت یما تا کنون چه در بعد نظر  یها یکردرو یمبپرداز یعهش یعمل

ن در عمل به عقل عمل ن امروز ش یمشو یمعطوف باشد متوجه م یعهش یاست. اگر توجه  یدبا یعهکه گفت
ن سقگفت ه ا یدر حال یمکرده ا یرگ یرو غد یفهن ظهور باشد. ما هنوز در گفت ن گونه نبودند ینکه خود ا . گفت

ن مبارزه با طاغوت است. د ن داعش نها ینا رظهور گفت ز آن ها ا یاریافراد گمراه هستند و بس یرس  یک یتاگفت
 انیاد یرسا یا ینه فرق مختلف اسالم یکاستامروز آمر یدارند. طاغوت اصل یاریبه  یازمستضعف اند و ن یحت
  .یاله
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هستند.  یتاقل هایافراط یمو با اخالق خوب نشان بده یمبرو یستیگفت، ما با یدبا ینیلزوم وحدت آفر درباره
و  یداست. مثالً اگر ش به عربستان برو یکدیگرنسبت به  ینطرف یهابر رضورت اصالح نگرش یدبخش تاک یندر ا

ن مصحف شااست، قرآن یعل یعیانش یچون خدا یندگویم کنید،یم یررا تکف یعهکه چرا ش ش یدز مردم آنجا بپرسا
و اعتقادات خود را به  یمما برو یُمهرشان است و... . وقت شانیهاشان کربال و نجف است و بتفاطمه است، قبله

ردلکه ب ییهاآن یم،کن یانب یخوب ها  یعهش ینب یگر. از طرف دشودیعوض م یدشانو د نندکیقبول م یستند،ن ی
دشمن  یعنی یکنند که سن یتصور م ینچن هایلیوجود دارد. خ یافراط یها یگاهبه اهل سنت د تنسب یزن

ام یستن ینطورسنت هم اگر نشان بدهند که واقعاً ا! اهلالسالمیهمعل یتباهل سنت امروز، دوستدار اهل یو 
ا ر  یمذهب یانم یرفت و آمدها این ید. ما بارودیها کنار ماز سوءتفاهم یاریهستند، بس السالمیهمعل یتاهل ب

است ده کر  یجادسکوت ما ا یارا که دشمنان ما  هاییینیو بعد بدب یمخود را کنار بگذار هایینی. اول بدبیمکن یادز
  (امت واحده). رودیم یناز مشکالت از ب یاریشد، بس ین. اگر چنیمبرطرف کن

ن ساز  یراستا در  یکرس یموجود بهره جست. برگزار  یابزار ها یناز هم یدبا یبه خوب ی،وحدت اسالم یگفت
مرشوح به آن  به صورت سند وحدتکه در وحدت و ...  یافطار  ی،جهاد ینور، اردوها یانراه یشی،آزاداند یها

  ها پرداخته شده است.
  گفتمان فلسطين 

با توجه به اهميت حيا مسئله ي فلسط براي امت اسالم و با عنايت به فرمايش امام خميني (ره) و مقام 
وجه است، ت» کليد رمزآلود فرج امت اسالم«و  » مسئله ي اول جهان اسالم«معظم رهربي مبني بر اينکه فلسط 

ي ها و به رهايي قدس  رشيف و پايان پديده نژادپرست و استکبارساخته ارسائيل مي بايست رسفهرست جهت گ
برنامه هاي دغدغه مندان اعتالي اسالم باشد. از طريف ديگر مي توان فلسط را نقطه ي برخورد و خط مقدم جبهه 

ژيم تداوم جنايت هاي ر  ي مستضعف و مستکربين دانست چرا که بنا به استنادات تاريخي تشکيل، توسعه و
يت هاي همه جانبه اژدهاي هفت رس استکبار به محوريت آمريکا، کشورهاي اروپايي  غاصب صهيونيستي تحت ح
ي  و شوروي سابق بوده و هست و پيوند غرب مدرن و صهيونيسم قبل از آنکه اتحادي اسرتاتژيک با جهت گ

ري در منطقه خاورميانه باشد پي وندي است ايدئولوژيک. شاهد صحت اين مدعا را  به وضوح تداوم نفوذ استث
يت هاي همه جانبه کشورهاي فوق الذکر از رژيم غاصب صهيونيستي پس از طرح دروغ بودن  مي توان در ح
هولوکاست و به خطر افتادن موجوديت آن مشاهده کرد تا جايي که برخي از اين کشور ها حفظ امنيت ارسائيل 

نيت خود و بعضا باالتر از آن دانستند. با توجه به اين مطلب و جايگاه حيا فلسط در را همچون حفظ ام
معادالت منطقه اي و جها مي توان از رهايي قدس و نابودي غده رسطا ارسائيل به عنوان نقطه عطف اعتالي 

د ا برسد که کربال را آزاآرزو مي کنم يک زم« یاناسالم و مستضعف جهان نام برد. به گفته حاج احمد متوسل
مان را آزاد کرده باشيم؛ موقعي که مدينه را، مکه را و قدس عزيز را رها کرده باشيم.  نجفکرده باشيم؛ موقعي که 

، مدينه و مکه در دست منافق و  ودار سه چهره اند: کربالي ما و نجف ما در دست ظامل چرا که اين اماکن 
  »است؛ يعني سه چهره اي که ما با آن در جنگ هستيم. قدس عزيز ما در دست کافرين
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  فرصت ها ٤
بدان  یتوجه کم یاربس یاشود که اغلب تاکنون مورد توجه نبوده اند و  یاشاره م ییفصل به فرصت ها یندر ا

خود را در  ییگرفته شده است که دوران دانشجو یانیدانشجو یها یدهکه اغلب از ا ییها شده است. فرصت ها
از  یگران سنگ و کوله بار  یها تجربهحاصل کارشان کوله بار  یکنوده اند ل یسپر  یجهان اسالم یها یتفعال

 ییها یدهروند. ا یکردن آن ها م یعرصه ورود کنند به رساغ عمل یناست که اگر دوباره بخواهند به ا ییها یدها
ز حوزه ا یآورد. برخ یبه بار م یجرا یها یتفعال یاریاز بس یتر  یشب یجکم تر نتا یلیخ یها یبا انرژ  یدکه شا

بخش  نیاست ا یدآنهاست مورد توجه قرار نگرفته اند ام یتاهم یستهآنچنان که شا یزن دشون یم یکه معرف ییها
ا یها یاتحوزه تا عمل یندوستان فعال در ا یبرا یدا یجادا یتوجه   .ندیخود را هدفمند تر و کارآتر انتخاب 

  رشته هاي مرتبط 
مرتبط اند هم چون زبان  یجهان اسالم رشته ها یها یتفعال یدر فضا یاساس یاربس یها یتاز ظرف یگرد کیی

 نیکه در ا ییها اغلب توجه ندارند که بچه ها یجو ... . مسئول بس یامللل ها، مطالعات منطقه ا ینها، مجموعه ب
  داشته باشند. یتفعال المجهان اس یکنند خودشان دوست دارند که در فضا یم یلرشته ها تحص

  حقوق بشر 
هم ممکن است تخصص  یدبشو یاسالم یمشرتک ما و غرب حقوق برش است. ش اگر وارد بحث ها یاتادب

 یاسخگو حوزه پ یندر ا یدتوان یها  یراحت ینمباحث گسرتده است که به ا یرهدا یهم به قدر  یدالزم را نداشته باش
هم همه فهم است. در واقع زبان  است یساده ا یاتحقوق برش هم ادب یاتدب. اما ایدباش ینسؤاالت و نقش آفر

  تکلم با آن ها که حق خواه و حق طلب هستند. یاست برا یمشرتک
  مزيت هاي شهر شما 

مهم است و  یانهو کل منطقه خاورم یاسالم یداریب یردرگ یدار. کشور ها یتاولو یرساغ حوزه ها یمبرو یدبا
ه ب یردقرار بگ یتتواند در اولو یم یزدارد ن یادبالقوه ز یتظرف یاسالم یمرص از همه مهم تر. هرکجا که جمهور 

 ییو کارها یمکشور حضور داشته ا یناند؛ در ا ودهمسئله ما ب یادیها هم زبان ما هستند. مدت ز یطور مثال افغان
 ینیآفر و نقش یریارتباط گ یبرا ییها یتتواند مز یکه دارد م یباطاتبا توجه به ارت یهر شهر  ی. از طرفیمکرده ا

  و ... .  یگردشگر  ی،عرب زبان، بندر  ی،مرز  یداشته باشد همچون شهر ها
ه شهر با توجه ب یناست. ا یندارد شهر مقدس مشهد ا یکار فراوان یکه جا یکاسرتاتژ یاربس یاز شهر ها یکی

نان است. حجم  یمختلف یالسالم کانون توجه گروه ها یهالرضا عل یبن موس یامام عل یفمضجع رش از مسل
ا ه یکشور ها (عراق یکبه تفک اناسکانش یبا توجه به مشخص بودن هتل ها و مکان ها یرانیا یرزوار غ یعوس
ها  یدارند، هند یمشخص یها هم اسکان ها یپاکستان ینطور،ها هم یروند، عربستان یم یمشخص یهتل ها یک
  کنند. یم یجادساز ا یانو جر یفرهنگ یکار ها یرا برا یخوب یاربس یتمحله مختص خود دارند و ...) قابل یک

  سربازان جهاني اسالم 
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 یاز عا مجاز رسانه ها یروناست که ب ییاو از کوتوله ها یافسانه ا یها یپرداز  یتغرب در شخص یایه دن
مندانه شخص یوجب هم تجاوز  یمقدشان از ن یداری،د شوند که تصور فرزندان  یم یپرداز  یتکند اما چنان ه

همه  یانهبودجه خورد و خوراک سال ششده شان ارز  یدهآن مقدار هست که آدامس جو یشانمفتون رسانه از ا
که شده  یکه الاقل با همه اغراق ییها یتکشور مستضعف را داشته باشد. باز صد رحمت به شخص یکمردم 

 یکوجود در اذهان ما خلق کرده اند که هر  یب یتدارند، دو صد چندان شخص یقتدر عا حق یدوجو  یوجود ب
ه ک یمدار ییها یتو چه تلخ آنکه ما شخص ینبه مخلوق احسن الخالق ندزن یتنه م یشبا ادا و اطوار و افعال خو

 یوشگ یچبه ه یکبار یان را برانامش یداند اما حت ی یمشانرا جز ق یمتشانو ق یدسا یقامتشان رس بر افالک م
و از مزارش  دیر نفر  یکتا  یممنتظر هست یوستهخوانند، پ یما را مرده پرست م یستهم ن یراه. پر بیمزمزمه نکرد

که  یا جعبه یچهاز در یکبار یزقامتشان را ن یچ،ه یمشناس یدوستان زنده مان را که  یمتاما ق یمامام زاده برتاش
ن باشد نظاره ننمود ثالش ت یمکن یدانفر معصوم پ یک یست. قرار نیمو به انظار نکشاند یمقرار بود دانشگاه ا 

نشهر ها یوارد یبرا یریمرا قاب بگ کار  ینتر ی. از اصلییما یامقامتش ق یمتقدر هر کس به ق یبرا یداما با ی
ن باشند  یکعبه آمال ما و منتها یستها قرار ن یتشخص ینشود و ا یپرداز  یتشخص یستما قرار ن یها نگاه

 یخلوت مهره ها یالشطرنج دشمنان ما را از خ یصفحه  یتهتوانند در قامت رسبازان بت شکن عرص مدرن یاما م
  برهانند. یدسف

کنند چه آن ها که به  یم یتفعال یاست که در جبهه اسالم ناب محمد یما توجه به تک تک رسبازان وظیفه
ن خط کش مستضعفان و مستکربانعه ن  یدشان وفا کرده اند و چه آنان که منتظرند. خط کش هم ه که امام

ان برا نو مفرس قرآ  نی،یمروه رشو ی،القرمز  یاتآ یلی،آن وادوارد ی،هم چون: راشل کور  یود. رسبازان یینتب ی
ه حزب الل یپرتس، الرن بوث، مالکوم شباز، رسداران و شهدا یاژول ین،ام یلجم یدلی،ر یوانا یاشی،صالح الر یمر

س و ...   لبنان، ح
  دانشجويان خارجي مقيم ايران 
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بحث به خصوص در  ینهستند ا یممق یخارج یاندانشجو یریارتباط گ یخوب برا یاربس یاز فرصت ها یکی
رنامه ب یکدارد که با  یتدارند اولو یادز یخارج یکه دانشجو  ییرشته ها یاامللل هستند و  ینکه ب ییدانشگاه ها

ها  نیاغلب ا ینکهوجود دارد اول ا سیاما چند نکته اسا یریارتباط گ ین. در ایردصورت گ یکاف یو پختگ یزیر
ها  روین ینکه از ا یستاست. ش اصال قرار ن ینهاد شبه نظام یکدر دانشگاه  یحت یجنگاهشان نسبت به بس

راهشان  جیبس یداخل یطعنوان به مح یچ. به هیدبا آن ها مراقب باش یاناتتانپس در نوع ب یدبساز یجیبس یکچر
د. شون یوارد کشور م یبا مقاصد اطالعات یخارج یاناز دانشجو یاری. بسیدباش تاطو در اطالعات دادن مح یدنده

ن ها هم م یباشد ش رو  یادتان  یو روبر  یهدف دانشجو  یدواهبخ ینکهپس فارغ از ا یدبگذار یرتأث یدتوان یه
خوب  یرصوت یک هک ید. همه تالشتان را بکنیدداشته باش یبر و  یمثبت یاثرگذار  یدکن یسع یدده یصخود را تشخ

نان ا یراناز ا یشانبرا یذهن  یم یادیدچار مشکالت ز یبدر کشور غر یاندانشجو ین. ایدکن یجادا یرانیو مسل
خدا  یبکند. ش برا یشانبه ا یکمک یستکس ن یچ(اغلب) ه یرانیا یانشوند که به علت عدم ارتباط با دانشجو

 یت. ظرفیدمجموعه استفاده کن ینا یرو  یگذار  یرتأث یبرا نتا یحداقل یها یتو از ظرف یدها کمک کن ینبه ا
داشته اند و دوره  ینسنگ یها یتکه مسئولبا سابقه  یها یرو. نیدخودتان بگذار یها یرورشد ن یرا برا یاصل

عموما ورودشان به مجموعه ممکن است با  ینکهام شده اما هنوز در دانشگاه هستند به علت ا یتشانمسئول
فراد را ا ینبرخورد با ا یبرا یکاف یپختگ یو ...) همراه باشد از طرف یمسئول فعل یت(بحران مرشوع ییها یبآس

  افراد هستند. ینتعامل با ا یبرا ینهگز یندارند بهرت
  كنفرانس هاي خارجي 

است که هر ساله  یخارج یدر حوزه جهان اسالم، کنفرانس ها یاتعمل یخوب برا یاربس یاز فرصت ها یکی
 ستییالیضد امپر یو خصوصا مجمع ها یامللل ینشود. حضور در مجامع ب یمختلف برگزار م یبه کرات در کشور ها

در  ییافتد که مجمع ها یم قاتفا یکه تا کنون کم تر بدان توجه شده است. گاه است یمغتنم یارفرصت بس
 مجامع، برد ینشود، حضور در ا یمختلف برگزار م یخاص با حضور کشورها یمسئله ا یبررس یبرا یسطح جهان

 یاریبس یها یبا موانع و دشوار  ییحرکت ها ینخواهد داد. پر واضح است که چن یشما را افزا یها یتفعال
 یکردن افراد یدابا آن مواجه خواهد بود عبارتند از: پ همواره ییحرکت ها ینکه چن یروبروست. از جمله موانع
 یانقاط دن ینرا تا دورتر یجنبش اسالم یفعال، بازوها یا یهباشند و با روح یمجامع ینکه قادر به حضور در چن

 یشود، آن است که نه بر زبان ها یمشاهده م یالله حزب یروهاین ینکه ب یامتداد دهند. معموال ضعف عمده ا
 یز کشورهاا یتعداد ینداگر بگو یگردر مسائل برخوردارند! به عبارت د یدارند و نه از احاطه کاف یتسلط کاف دیگر

شته کار دا ینا یبرا یکه قدرت کاف یمرا ندار یکس یریم،با آن ها ارتباط بگ یمخواه یهستند و م ینجامختلف ا
است آن است که  یرس راه حضور در مجامع جهان برکه  یگریوجود دارد. مانع د یدنظر ضعف شد ینو از اباشد 

شود. نکته  یمهم محسوب م یخود از چالش ها ینههز ینا یناست و تام ینهگونه برنامه ها پر هز ینحضور در ا
دهد، وجود داشته باشد.  یاز آنچه قرار است رو  یقدق یطرح یدبا یمحافل ینحضور در چن یآن است که برا یگرد

ام ا یاربس یها ینهبرنامه ها، خود از زم یندر ا لیتفعا یوینوش سنار  یتوضوعم یموارد زمان ینمهم است. البته 
ام م یناز ا یاری. بسیممجمع ها با خرب باش ینا یکه ما از اصل برگزار  یابد یم ضا شود و بع یمحافل برگزار و 

ام هم خربش به گوش ن یحت   رسد!  ی مافعال در عرصه جهان اسالم  یروهایبعد از ا
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آب و هوا و حقوق مام  ییراتتغ یشدر ه ییونه مطالعه تجربه جنبش عدالت خواه دانشجو یبرا شاید
ه است. از قابل مطالع پیوستدر و آموزنده باشد که  یخواندن یاربرگزار شد، بس یویکه به ابتکار کشور بول ین،زم

نکات جالب و بسیار با اهمیت این سفر استقبال بسیار گرم مردم و مسئولین این کشور از تیم ایرانی است. از 
طرفی روحیه ضد امپریالیسمی این مردم و جذب شدنشان به آموزه های اسالم ناب است. مردمی که از ستم و 

اه رهایی خویش را در بیان یک مبلغ اسالمی دنبال می کنند. بسیار ظلم حکام جبار دنیا به تنگ آمده اند اکنون ر 
قابل تأمل است که رهرب یکی از جنبش های قدیمی پرو که مدت ها مبارزه سیاسی و نظامی جهت استقالل پرو 
 داشته پس از آشنایی با اندیشه های اسالم ناب و شنیدن بخش هایی از ماجرای کربال اسالم می آورد و عنوان می

  » من می خواهم با پرچم پیامرب ش مبارزه کنم.«کند که: 
ان نیاز جدی وزارت خارجه به محتوا و راهربد  همچنین در صحبت های این گروه با کارشناس و کاردار سفار
درست در تعامل با این دست کشور ها آشکار است. نیازی که توسط جنبش دانشجویی به راحتی قابل حصول 

  است.شده  ضمیمهربه این تیم که بسیار قابل استفاده و تأمل است در همین بخش است. مطالعه تج
  دانشجويان مسلمان 
 اشرتاکات یلهمه به دل یاسالم یساکن کشور ها یانتا دانشجو یریدبگ یرانموجود در ا یخارج یاناز دانشجو

ن ها یریارتباط گ یبرا یفراوان، فرصت خوب ه قدر توجه داشت که ب یدانقالب هستند. البته با یو انتقال گفت
ن، مسل یان. به جز دانشجویستن یزراه جا ینطاقتشان و به زبان خودشان با آنان سخن گفت و اصال افراط در ا

 نیهم یدخود مؤ یمنه اامام خا یدارند و نامه ها ییباال یها یلپتانس یحق طلب یهبه علت روح یاناغلب دانشجو
ن همچون زم یانتوجه است اما دانشجو  یحرف ها یدنهستند که نه تنها آماده بلکه تشنه شن یآماده ا ینمسل

  ما هستند. 
وناگون گ یکه به زبان ها یفهاز صح یبخش ینی،امام خم یامدرباره ق یسیانگل یا یم کوتاه به زبان عرب یک

موجود است، همه در دسرتس و به  یادن یزبان ها یاریکه ترجمه آن به بس یموجود است، م نامه امام خامنه ا
 یمصور کنکه ت یستن ینگونه. ایمامون خود داریر که به پ یطلبد و نوع نگاه یهمت م یکقابل انتقال تنها  یسادگ

 قیشان از طر یفکر  یهاست که خوراک و تغذ ینمساله اام غرب مسخ شده شهوت و سکس و پول و ... هستند. 
اک خور  یندر تام یاریو هم ما ضعف بس یکنندعمل م یحرفه ا یارکه هم بس ییشود. رسانه ها یم ینرسانه ها تأم

. یخارج ی. بخصوص محصوالت به زبان هایمهست یفضع یاربس یدیتول یها ینه. ما در زمیمدرست دار یرسانه ا
  آن ارائه داد. ینتوان برا یدهم شا یمدل مشخص یچاست که ه یعدر حوزه توز یمدار که یضعف باالتر 

در مورد مساله  یادیز یها یتهلند که فعال یختدانشگاه ماسرت یرانیفعال ا یاز دوستان دانشجو  جمعی
را   اله داد یف"بازمانده" س یرانیا یلمرا اجرا کردند. آنها ف یمناسب یدهدر هلند دارند در حد توان خود ا ینفلسط

 یداسات یو برا یهمناسب ته یها یمجزا با لوگو و بسته بند یها ید یو  یو در د یهته یسیانگل یسنو یربصورت ز
بشدت محدود  یو رسانه ا یامکانات ماد ینهمهخودش با ا یهلند پست کردند که در جا یمختلف دانشگاه ها

  بود. یدوستان اقدام درخور توجه
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.. را و . یسیانگل یساخته شده به زبان ها یها یپتوان کل یونه م یاست. برا یارکار بس یجا ینهزم نیا در
اد. فرست یامختلف دن یدانشگاه ها یدکرتا یانو دانشجو یداسات یدانشگاه یها یمیلا یمناسب برا ینبا عناو

 ینهمچن و یدکرت  یاندانشجو ینو همچن یدکامل اسات یستل یامعترب دن یاز دانش گاه ها یاریدر بس یران،برخالف ا
ها  یپکرد و کل یهته یامختلف دن یکشورها یها را برا یمیلا یناز ا یستیتوان ل یآنان وجود دارد. م یها یمیلا

  زبان مرجع آن کشور ارسال کرد. یاو  یسیآنان با زبان انگل یمرتبط با آن مساله را برا یها یمیلو ا یرو تصاو
  جامعه المصطفي 

و مؤثر است  یدمف یاردر حوزه جهان اسالم بس یتبچه ها جهت ورود به فعال یآمادگ یکه برا یاز موارد کیی
 یزانندهانگ یارحوزه بس ینورود به ا یاست. هرچند شناخت برا یرانیا یرجهان اسالم غ ینبا فعال یمارتباط مستق

 ییمو قد یکاربرد یراست. اطالعات غ یکاربرد ریموارد غ یاریاست اما اطالعات موجود درباره جهان اسالم در بس
ناظر حارض در صحنه کامال متفاوت است.  یکبکر، آن هم از زبان  ید،باشد اما اطالعات جد یزانندهتواند انگ ی

غربت  یکگوناگون با  یافراد از کشور ها ینهستند. ا یجهان اسالم طالب جامعه املصطف ینفعال یندر دسرتس تر
 کییخود برده و اسالم ناب را بر مردم منجمد در عرص تار یتا نور اسالم را به کشور ها یندآ یان مر یبه ا یو سخت

  ها عرضه کنند.
 افراد ینا ییشوند. گو یم یانکسار روح یکشوند دچار  یافراد مواجه م ینبچه ها با ا یوقت یلحاظ اخالق از

ان امام زم یجا جمع شده اند تا عنوان رسباز  یک یعمکتب تش یمعرف یبرا یاربس یبا تحمل مرارت ها و چالش ها
از  کییرا از زبان  یکشور اسالم یکمسائل  تیوق یگرما به چالش بکشند. از طرف د یفرجه را برا یعج الله تعال
 یفرامل یها یتفعال یدوچندان برا یزیدغدغه و انگ یشناس یآن را م یها و خأل ها یازو ن یشنو  یاگاهان آن م

 ها و گفت یدارد ینآوردند متأثر از هم یجهان اسالم رو  یاز دوستان ما که به سمت کار ها یاری. بسینک یم یداپ
  شود. یفافراد تعر ینبرنامه منظم ارتباط با ا یکخوب است که  یار. بسندو شنود ها بود
  پيگيري هاي حقوقي 

ضعف که به علت  ینست. اا یحقوق یها یگیریدر کالن کشور در حوزه پ یبزرگ ما حت یاز ضعف ها یکی
هست هنوز هم با وجود حجم  یزکشور ن یبوده و از گلوگاه ها یعشا یربازمتخصص و متعهد از د یرویکمبود ن

ها  یتممحکو  ین،ل در فلسطیارسائ یاتکنند پابرجاست. جنا یم یلمرتبط تحص یکه در رشته ها یارزش یها یرون
ه ک یشوند، اموال یمستضعف وضع م یملت ها یهعل یا یوهو ش یکه هر روز به شکل یقانون یرغ یها یمو تحر

تلخ استفاده  یتشوند و ... . همه و همه حکا یمختلف بلوکه م یدر کشور ها یو حقوق یقیاز اشخاص حق
ردانه از قانون نادان  ر،یگد یدر کشور ها یرانیاناعالم جرم، مطالبه حقوق ا ین هایکمپ یماست. برگزار  یناجوا

ن ها به آ  یدوجود دارد که با یگرمانده د ینو هزاران پرونده زم یانقالب یکشور ها یاسیس یانقوق زندانمطالبه ح
  پرداخته شود.

  سازمان هاي بين المللي  
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 یار هستند. سازمان همک یرسانه ا یساز  یانجر ینو همچن یگیریپ یبرا یخوب یلپتانس یامللل ینب یسازمان ها
 ینر اد یزن یرانجاست که ا ینبعد از سازمان ملل است. نکته خوب ماجرا ا یامللل ینسازمان بزرگ ب یندوم یاسالم

ا اردک یتوان با آن نامه نگار  یم یدارد. به راحت یندهسازمان   انیسازمان مطالبات دانشجو یندر ا یرانا ینده. از 
ضا و ف یموج رسانه ا یجادا یملللا ینو ب یداخل یکه دارد در رسانه ها یکرد و با توجه به عنوان خوب یگیریرا پ
  کرد.  یساز 

عضو  دهندیم یلسازمان ملل متحد را تشک یاز دو سوم اعضا یشب یباکشور که تقر صد و بیستاکنون  هم
ا یزن یرانجنبش عدم تعهد هستند و ا نبش ج ینقرار دارد. ا یراندر ا یزآن ن یرخانهدارد و هم اکنون دب یندهدر آن 

ورد موضوعات م یاریو بس یحقوق برش  وعاتحول موض یمثبت رسانه ا یفضا یجادا یبرا یاریبس یها یلپتانس
ونه آن را در همکار  یراننظر ا  یرانا یاز پرونده هستته ا یتجنبش با وزارت خارجه در ح ینخوب ا یدارد که 

  توان مشاهده کرد. یم
حقوق برش، صندوق کودکان سازمان ملل  یعال یشورا و،یونسکآن هم چون  یتبع یملل و سازمان ها سازمان
و دفرت دارند.  یندها یزسازمان ملل در امور پناهندگان که اغلب در داخل کشور ما ن یعال یساریایمتحد، کم

شوند و به صورت  یآن نوشته م یسخطاب به سازمان ملل و رئ یما در جهت رسانه ا یها یانیههرچند اغلب ب
استفاده کرد و  یزو درخواست پاسخ از آن ها ن ینامه نگار  یتتوان از ظرف یشود اما م یمنترش م یزرسگشاده ن

 توان به آن یم یزن یشرتیب یکرد که بعد رسانه ا یآن را رسانه ا ینامه ها و پاسخ ها و عدم پاسخ ها ینسپس ا
  داد. 

باشد که خصومت آن ها با نظام  ییها NGOتواند خطاب به سازمان ها و  یها م یانیهنامه ها و ب ینا حتی
امللل که همواره همراه و همگام با انواع دزد ها  ینثابت شده است به طور مثال سازمان عفو ب یاسالم یجمهور 

در  یدصادر کرده است چرا نبا یانیهب یراندر ا یتکاریو در دفاع از هر قاتل و جنا یستهگر یرانا یها یو قاچاقچ
ل خود مورد قوق ح یو خو  یامللل ینب یسازمان ها یتتا ماه یردقرار گ ییخطاب و عتاب جنبش دانشجو برابر اع

  مردم روشن شود!؟ یبرا یبرش غرب
  حج  

نان که در حج فراهم است شا یریارتباط گ یامکان برا یمِ حجم عظ ینا فراهم  یگریزمان د یچه یدبا مسل
نان از رستارس بالد اسالم یشه یننباشد. بزرگرت مع در آن مجت یاسالم یرو غ یجهان اسالم که در آن همه مسل

و به حال آن  یدامت اسالم را شن یاست تا ارتباط برقرار کرد. صحبت کرد و حرف ها یشوند فرصت مغتنم یم
همت  یو کم یسیو انگل یترس از گفت و گو با زبان دست و پاشکسته عرب یشکس حصار ها ی. کمیشیداند
نکند تا حرف ها یم یجادرا ا یفرصت یگذش از تفرجات معنو  یبرا  چگاهیکه ه یمبرسان ییرا به گوش آن ها ی

  م. ییسخن بگو یشانبا ا یمنتوانسته ا
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 دیقابل مالحظه است. با یاردارد بس یرانیزائران ا یمحجم عظ ینکه بعثه در ا یبزرگ یها یتظرف یاز طرف
ند دار  یزن یصادقانه ا یها یتهستند که ن یخوب یانسان ها یاسالم یجمهور  ینمسئول ارییتوجه داشت که بس

 یاز پرد یدهکه توان ا ییدانشجو یاثرگذار ندارند و مجموعه ها یها یتفعال یبرا یخاص یدهوقت ها ا یلیخ یکنل
در  یو اتفاقات اثرگذار  ییباعث هم افزا ینمسئول ینتوانند در تعامل با ا یدارند م یینپا ییاجرا یباال و از طرف

تذکر داده اند. هرچند  ییدانشجو یرابطه به مجموعه ها ینتا کنون چند بار در ا یزگردد و حرضت آقا ن یکشور م
 یتتعامل داشته باشند به سخ یتیحاکم یاز دستگاه ها یکه تا کنون با بخش ییدانشجو یها بشکه هر کدام از جن

ارتباطاتی که وجود دارد و یا رسسختی و ثبات قدم نیرو های دانشجویی باعث  یند اما گاهتعامالت واقف ا ینا
ایل مطالعه  قابل  حوزه یندر ا امیرکبیردانشگاه  یکی از دانشجویان تجربهبرکات زیادی بوده است. در صورت 

  تأمل خواهد بود.
  اربعين  

 نیحرم امام حس یبه سو  یمیعظ یرو  یادهپ یریشاهد شکل گ ینیحس ینشعبان و اربع یمهن یّامساله در ا همه
رسارس جهان و نفس  یعیانش یگراز مردم عراق و د یریکث یل. حضور خیمهست یاله یها یامق یشعله بخش همه 

 یشرا پ یمیاست، فرصت عظ یینحس یو مبارزه  یامق یکننده  یبه سمت کربال که تداع یرو  یادهخود حرکت پ
 یجهان قرار داده است تا به فرموده  ینمستضعف یحام یالتتشک ینبه عنوان بزرگرت یرانا یاسالم یجمهور  یرو 

مبارزان راه  به یچشمداشت ینمبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکرت ی یجهو نت یاتشتجرب یام ینیامام خم
و  ییروز پ یشک، بارور شدن شکوفه ها یب یاتتجرب ینمحصول صدور ا یشانا یحق اتتقال دهد که به فرموده 

  دربند است.  یملت ها یبرا یشدن احکام اسالم یادهاستقالل و پ
 یینبعراق و ت یعیانبه ش یو عزت بخش یغرور اسالم یایو اح یریارتباط گ یبرا یرو  یادهپ ینکه در ا فرصتی

جا به در ک ی. براستیمرساغ ندار یگرد یجا یچقرار گرفته است را در ه ما یرو  یشپ یانقالب اسالم یامپ یجو ترو
ود ع یم یرو  یادهپ یناز حج و ا یرغ تعامالت و ارتباطات  یجادو با ا یدرا د اسالمی یاّمت واحده  ینیتوان 

  ید؟طعم لذت بخشش را چش یمردم
اده از کرده اند استف یینتب یاسالم یجمهور  یجهان یمبارزه  یدر اسرتاتژ  ینیکه حرضت امام خم یاز نکات یکی
ر قابل انکا یراست. با توجه به نقش غ یامت اسالم یمردم یارتباط با بدنه  یو برقرار  یمردم یروهایحضور ن

که هر  یرو  یادهپ یندر ا یرانیا دانشجویان یو حضور ساالنه  یناب انقالب اسالم یها یشهاند یجمردم در ترو
سید یفرصت ها یفعال ساز  یبرا یجدّ  یبرنامه ا یدشود با یآن افزوده مبر تعداد  یزساله ن  ینر اد یعموم یپل

  داشت. ینب
ع م ینکه در ا یاتیعمل کارهای   کرد در ادامه آورده شده است: یفتوان تعر یاجت

 توزيع خوراكي 
ه . بیستن یشانبرا یو مطلب قابل توجه یرندبگ یادیز یخوردن یزهایچ یرمس یها عادت دارند در ط یعراق

 کنند و به مادرشان یصفا م ی... داده شود کل یا یکسلمثل رسبند، پرچم، پ یزیاگر چ یبچه ها و نوجوانان عراق
  کند. یتوجهشان را چندان جلب  یکه خوردن یدهند در حال ینشان م
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 متون قابل حمل 
دهد.  یپوسرت پشت کوله خوب جواب م یاکوله  یمثل پرچم رو  یفرهنگ یکارها یه،با م و اعالم یسهدر مقا

است که از کنارش  یانجام دهند. مخاطبش هر کس یخواهد کار خاص یچند حسن دارد: مخاطب و حاملش 
 یاهد متنباشه که بخو  یهمثال آنقدر پا یستن یازن یعنیافتد. ( یو ناخودآگاه نگاهش به پرچم ش م یدکن یعبور م

ا ند. از ک یمشاهده اش م یایدکه طرف فقط اگر از روبرو ب یست.) مثل رسبند هم نیدرا از ش گرفته و مطالعه 
  گم نشدن است. یبرا ینشان یچ،ندارد که ه یحاملش هم زحمت یبرا یگرطرف د

اگر چند طرح مختلف پرچم  یستآن کار کرد. بد ن یباییمحتوا و ز یرو  یدمذکور، با یها یتتوجه به مز با
ان از سفر به کارو  یششود پ یم یکنند. حت یپرچم ها استقبال م یناز ا یزن یرانیا یگرد یشود؛ کاروان ها  یهته
  ام شده فروخت! یمتاند، به ق یکه راه ییها

 بروشور 
 یعنی. یستن یدارد و به اندازه موارد باال عموم یراه مخاطب خاص تر  ینبه زائران در ب یهدادن م و اعالم

باشد که به درد حال  یبه گونه ا ید. م بایمشود که م نده یموضوع باعث  ینخوانند. البته ا یهمه 
روه گ یغتبل ینلزوم وحدت و ...) و همچن اسالم،کند، اخبار جهان  یتزائر رعا یدکه با یمخاطب بخورد (مثال نکات

  نباشد.  یخاص
از مغرب در موکب هاست. چون یعتوز یزمان مناسب برا یک ، شب بعد از   خواب یهمه مستقر اند و برا م
ل مطالعه شدن آن ب یمدل ینشوند. ا یآماده م هستند که  ینیگروه هدف خوب هم زائر یکتر است.  یشاحت

 ینا به یم،و به همه بده یمستیبا یرکه وسط مس ینا یبه جا یعنی. یمشو یبا آن ها هم صحبت م یردر طول مس
  .یمافراد بده

 بلوتوث 
ور به ط یعنی یناست. ا یادمدل باال ز یها یبود که نسبت تعداد گوش یننکته جالب ا یکها  یعراق یاندر م

با آن ها هم صحبت و  یرمس یکه در ط یکنند. جوانان یم یادهم ز یبلوتوث یبالقوه از تلفن همراه استفاده ها
  ینو همچن یدشو یهمراه م

 ارتباطات چهره به چهره 
اس ا یکو گرف  یدکه با آن ها دوست شد یعکس گرف با برادران زائر   یفتأل از جوانان به ینرتنتیآدرس 

ه چهره ب یها یریارتباط گ ینما، هم یکند. اصل کار فرهنگ یشدن ارتباطات کمک م یو قو  ینقلوب مومن ینب
. هرچند میامر ضعف دار ینما در ا انهاست. متاسف یوجود دارد، زبان عرب ینجاکه در ا یچهره است. اما مشکل

ل را مشک ینجسارت در سخن گف ا یکم ینهمچن یناربع یژهو یتوان با استفاده از جزوات آموزش زبان عرب یم
  حل کرد.

  چالش ها ٥
  ساختاري شدن فعاليت و انفعال در عملكرد 
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ده است ش یفدر داخل خود ساختار تعر یمکن یفاز ساختار تعر یرونب یمکه مجبور بود یاز ارتباطات یاریبس
 ییها یبشدن خودش آس یساختار  یندر مسائل مختلف مورد توجه است اما هم یجیبس یروهاین ینیو نقش آفر

نبرا یمها توجه و دقت نداشته باش یبدارد که اگر به آن آس ها گرفته  یبآس یناز ا یکیشود.  یمشکل ساز م ی
آن ها همه کار انجام دهد و آن ها در  یعه براکه بچه انتظار دارند که مجمو  یناز بچه هاست. ا یتشدن خالق

 یواقع یبرد. به معن یم ینبچه ها را از ب یاییتحرک و پو ی،تلق یننقش بپردازند؛ ا یفایشده به ا یدهچ یپازل ها
 یضا کمشوند اما اآلن ف ییمجبور به پاسخ گو ینشد مسئول یباعث م یفعال بود. در گذشته مطالبه گر  یدکلمه با

  شود. ی یدهد یها جوهر هجوم یتشده است. در ذات فعال یانفعال
  وابستگي به بودجه دولتي 

 یتمبر دولت و حاک یزهمه چ یهتک ینکهاست. اصل ا یباز برنامه ها آس یلیخ یبرا یبه بودجه دولت یوابستگ
ز ا یدنبارا  یزرسد، همه چ یاما بنظر م یست؛ن یزبدون ساختار و نظارت گر یت. غرض فعالیستباشد خوب ن

 یو مالحظات سازمان یمخود را حفظ کن یخواهآرمان توانیمی یگرد یم،و اگر به او وابسته شد یمحکومت بخواه
 یمطالبه حقوق حقه در جهان اسالم، اهداف یگیریپ یبجا یمشو یبر ما غلبه خواهد کرد. و مجبور م یو ساختار 

 یسوده خاطر آ  ینوع یبه بودجه دولت ی. بعالوه وابستگیمکن یگیریکنند را پ یم یینکه سازمان ها و دستگاه ها تع
چه  ریگاگر قرار بود جواب بدهد، د یدولت یو الگو  ی! پول دولتیستاصال مطلوب ن ینبا خود بدنبال دارد که ا

  همه تقال؟ ینبه ا یازین
  ضعف و بي خبري رسانه هاي داخلي 

ه دهد ک یامللل رخ م ینب یاتفاقات در فضا یاریعمده ما در مسئله رسانه بوده است. بس یاز ضعف ها یکی
نان دشم یهمهم و آشکار کننده چهره کر یعاتفاقات هم وقا ینشود و دست بر قضا هم یکس از آن ها مطلع  یچه

 را رصد کنند و یعوقا یناست که ا ینکه به زبان مسلط هستند ا یانیدانشجو یفو بد خواهان ما هستند. از وظا
تد اف یاتفاق م یادر دن یجالب یعوقا ی. گاهیندا یجادآن را ا یداخل بازتاب رسانه ا یدر فضا در صورت مشاهده

 نیاز ا یکی. یردگ یقرار  یداخل یمورد توجه رسانه ها ی،سوژه داغ خرب  یک یها یژگیداش همه و یرغمکه عل
ییخاطر که راهپ یناز شهر فرانکفورت آملان بود. تنها به ا حانیرو  یکاخراج  یعوقا روز قدس برگزار کرده و  ی
 یانم به یلمنافع ارسائ یدارد آن گاه که پا یآزاد یکه ادعا یدارد! جالب است کشور  یونیستیضد صه یها یکردرو
 دیاگر بخواه«شان گفته بودند که یبه ا یحاً دولت آملان رص ینمسجد را هم ندارد. مأمور یروحان یکتاب  یدآ یم
به  یمهتا ما هم اجازه بد ید،کن یغ... را تبل اللهیت. ش آیدان ینجاا گذاریمی ید،کن یغرا تبل یاهخامن اللهیتآ

 یناز ا یموارد یگررخ داد. از د یداخل یکامل رسانه ها یخرب  یاتفاق در ب ین. ا»یدکارتان در مسجد ادامه ده
 یدر رسانه ها یب خرب  یکبود که به رسعت همچون  یهنژاد در ترک یپرس احمد یعروس ربیدست جنجال خ

رنامه زنده ب یک ین. همچنیافت یعیبازتاب وس» باشد؟ یدگرا چگونه بارهربان اسالم یعروس«با عنوان  یهکشور ترک
ورک را آتات یدباشد بگو هاجازه داشت یهدر کشور ترک یاگر کس یدگو یدخرت محجبه م یککه در آن  یزیونیتلو

د بو  یبیعج یاربرنامه بس یکرا دوست دارم و  ینیآتاتورک را دوست ندارم و امام خم یمگو ید من مدوست ندار 
کردن مردم  یداربه ب یازاست که مؤذن جامعه آن گاه که ن یرضور  یارنداشت. بس یکه در داخل کشور ما بازتاب

از است خودش خواب نباشد. یبرا   اقامه 
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  زبان مشترك 
ه تصور ک یستن ینگونهاند. ا یقتدر غرب، واقعاً تشنه دانس هستند، واقعاً تشنه حق یاناز دانشگاه یاریبس

 یفکر  یهاست که خوراک و تغذ ینمساله ا یها مسخ شده شهوت و سکس و پول و ... هستند. ول ینام ا یمکن
ام حقا یم ینتام ییرسانه ها یقشان از طر به  دنیرس یبرا یکنند، بلکه گاه ی ازگورا ب یقشود که نه تنها 

 یحرفه ا یارکه بس ییزنند. رسانه ها یم یدست به دروغ پرداز  یش،متبوع خو یدولت ها یانهاهداف سلطه جو
سازند و هم ذائقه مخاطب را طبق خواست خود شکل  یکنند؛ هم متناسب با ذائقه مخاطب برنامه م یعمل م

 یاربس یدیتول یها ینه. ما در زمیمدرست دار یخوراک رسانه ا ینمدر تا یر یادهند. در مقابل، ما ضعف بس یم
ن محصوالت تولیمهست یفضع  ینکها یا! یمشو یکشورمان خارج  یهم، در اغلب موارد، از مرزها یدی. در ه
و ... هم  یو هلند یآملان یزبان ها یسی،. زبان انگلیمکن یم یدکار تول یتعداد محدود یبه زبان عرب یتا،نها

ار،م یات! در زمان جنایشکشپ  نیتام یدر مقابل دادگاه الهه در هلند برگزار شود، برا یکه قرار بود، تجمع یا
ارم یاتپنج پوسرت در مورد جنا یمحتوا، هر چه جست و جو شد، حت   نشد! یداپ یسیبه زبان انگل یا

  لزوم توجه به تفاوت ها 
ابتدا از  یممطرح کن یمخواه یهر کس را که م یستر کنند. قرار نهمه صد در صد چون ما تفک یستقرار ن

 یاکه آ میسپس تفکر کن یمبگذران ینشگز یرهدا یقسپاه و سپس مصاحبه و تحق یاسیو س یدتیغربال آزمون عق
باشد ما قرار  یادمان یر،خ یا ستبه صالح امت اسالم ه یاخالق یا یبا مثال فالن اشکال اعتقاد یمطرح کردن و 

ا یمخواه یتنها م یگاه یمکن یالگوساز  یشههم ستین ره  ان را ش   .ییمرسبازا
  نداشتن انتظار حداكثري از دوستانمان 

ان و در نت یمواقع ناراحت یلیخ نو  یو رسشکستگ یدل شکستگ یجهما از دوستا  یلراه به دل یناز ا یأس
ان دار ییانتظارات و توقعات نا به جا س و انقالب ی. برادرانیماست که از برادرا ... و ییبمرص و ل یونهم چون ح

هم  ینیخم یجیاندر حد کف بس یستقرار ن تاندوس ینا یلشاگردان و دنباله روان نهضت ما هستند. سطح تحل
ران یدچون س یریدارند و نه پ یچون حرضت خامنه ا یباشد؛ نه امام  میاست که بخواه یپس چه انتظار عبث یج
  کر و عمل کنند.در قواره ما ف

  عدم تقليل خودمان 
ان مثال چون فالن گروه خوانندگان لبن یستکه دنباله رو ما هستند قرار ن یخودمان به سطح دوستان یلعدم تقل

و  یمرشع خود عدول کن یاز مرز ها یاناکنند ما هم اح یاهداف ما و حزب الله اجرا م یدوستدار ما هستند و برا
گروه ها علم مبارزه را در جهان  یاگر برخ ینکها ایو  یمده یلحالل را تقل یقیموس یادل آن ها مرز ه یشاد یبرا

 یدخودمان ترد یکنند ما هم در قواعد اسالم یم یباز  ینزم یندر ا یربالیسمکشند اما با قواعد ل یاسالم به دوش م
طح خودمان را به س ینکهنه ا یمو به مقدار توانشان باال بکش یریمرا بگ یشاناست که ما دست ا ین. قاعده ایمکن
 یورشآ  یکوترا به با یشانا یا یماشتباهات طردشان کن یبه خاطر برخ یست. هرچند قرار هم نیمده یلان تقلیشا

  .یماخبار منتقل کن
  عمل به هنگام 
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کرده بودند باز  یفو عمل به هنگام و به اندازه تعر یرترا جز اخالص، بص یجشاخصه بس یاگر امام خامنه ا
م امت زخ ینکه ا یننبود چه ا یدهپوش یبه عمل به هنگام و به اندازه دارد بر کس یازکه انقالب ن ینورت ارض 

 ندارد و عرصه ییبه بازگو یازو مختار  و ... ن ینکهنه تواب یآمدند. ماجرا ها یرترد یاست که کم یخورده عامالن
ا رخ م یراموناتفاقات پ یاریبه عمل به هنگام و به اندازه دارد. بس یازن یاول یقجهان اسالم به طر یها یتفعال

 یم یاز غم مستضعف یاز ما، غبار  یآورد و نه تکان یما م یگذرد و نه خم به ابرو  یما م یخرب  یدهد و در ب یم
 ینحرو ب یهکه در سور یعیفجا یرندپذ یکه همه م یمکن یم یزندگ یار تکان دهنده است که در عرص یتکاند؟ بس

است که اگر مؤذنان  یها در حال یندهد را دنبال نکنند که خاطرشان مکدر نشود. همه ا یو ... رخ م ینو فلسط
 یچشم داشت یچه یمردم چنان پا به رکاب انقالب هستند که ب یندباشند و اذان را به وقتش بگو یدارجامعه ب

ه ب یهبه موقع، نرش یادموقع، دعوت به موقع، فر اقدام به یکاسالم کنند.  یایدن یها ینههز ینهخودشان را هز
  کند. یشهر را عوض م یکتنفس  یفضا یبه موقع و ... گاه یانیهموقع، ب


