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 پرده اول: صبح خیانت
آفتاب از مشرق آفاق طلوع می کرد بی آنکه بداند که مغرب گرایانی کمر به شکستن دل 

 خورشید زمان، منجی صاحب الزمان دارند.
هجری قمری بود. عاشورایی دیگر در حال رخ دادن بود دریغ از  ۱۳۴۱بامداد عاشورای سال 

اینکه بی بصیرتان زمانه این بار با لباس حسین )ع( ضد آرمان های حسین)ع( پا شده بودند. 
 هلهله کردند، بیرق عزای حسین )ع( را آتش زدند، ذکر لبشان مرگ بر اصل والیت فقیه بود!
واقعا چه شده بود؟ واقعا روز تاریکی بود. رنگی از سروش داشتند و ذکر میرحسین و دل پر از 

 کینه ها بود و حب غرب ابصارشان را کور و افسارشان را گسیخته بود.
 افرادی راسشان بودند که به آن ها وعده ی حکومت و قدرت داده بودند.

 به آنها و یارانشان وعده ها داده بودند!
 پرده ی دوم: بصیرت

برخی متاسفانه به دلیل عدم شناخت عرصه، نمی توانند حق را از باطل تشخیص دهند و البته 
برخی نیز برای نیل به اهداف مادی و شهوت در مقابل امام زمانه خود می ایستند. کم نداریم 

 از این دست آدمان در تاریخ!
همه اینها تنها دلیلش بصیرت بود! جهاد خوب است ولی جهاد باید جهاد اکبر باشد جهاد با 
نفس باشد. بصیرت که نباشد مصداق و نتیجه اش میشود ایستادن مقابل امام زمان. در هر 

 زمان که میخواهد باشد!
چه شد که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی که در زمان جور ستم شاهی قدم به قدم 
امام راحل)ره( در مسیر مجاهدت انقالب گام بر می داشتند حال رهبر گروهی از مردم شده 

اند که ندای مرگ بر ضد والیت فقیه سر می دهند و در حمایت آن گروه، آن ها را امتی حق 
 جو بخوانند؟ 

 جوابش یک کلمه است، بصیرت.
از همین رو رهبر معظم انقالب در باره بی بصیرت ها که فریب دشمن را می خورند و در 

 جبهه ی دشمن قرار می گیرند می فرمایند: 
عاشورا پیام ها و درسهایی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد. 

درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت الزم است. 
بی بصیرت ها فریب می خورند. بی بصیرت ها درجبهه ی باطل قرار می گیرند، بدون اینکه 
خود بدانند، همچنان که در جبهه ابن زیاد، کسانی بودند که از فساق و فجار نبودند، ولی از 

 بی بصیرت ها بودند.
 سخن پایانی

 ما در دانشگاه چه باید بکنیم؟
 نهج البالغه می فرمایند: ۳۴حضرت علی )ع( در خطبه ی 

سرشان   وقتی فتنه می آید همه انکارش می کنند ولی وقتی رفت همه میفهمند که چه به
 آمده.

دانشگاه به عنوان بستر بزرگ بیشتر جنبش ها و فعالیت ها و تحوالت سیاسی اجتماعی می 
تواند یک قطب تعیین کننده در مسائل مختلف باشد و ما باید در جهت افزایش بصیرت خود و 

 جامعه تالش کنیم.
 در این باره مقام معظم رهبری می فرمایند:

اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را 
زیاد کنید؛ بصیرت. بالهایی که بر ملت ها وارد می شود، در بسیاری از موارد بر اثر بی 

 بصیرتی است. 
باشیم تاریخ  چه خوب است برای این که بصیرت بهتری نسبت به مواضع زمان خود داشته 

گذشتگان خودمان را بخوانیم. تاریخ همواره در حال تکرار است شاید اگر ما )منظورجامعه 
دانشجویی از نسل های قبل تا به حال( حوادث گذشته را بهتر بشناسیم به موقع وارد عمل 

بشویم و کربال های بعدی ایجاد نشود. ندای هل من ناصرا را بشنویم و امام خودمان را تنها 
 نگذاریم. 

 

 .آخ شکمم، چرا برنجای سلف نپخته هست، روغنم که اصال ندارن۱

 85۳5***5۳۱8 

.سالن مطالعه ی ما چرا اینجوریه کولراش خیلی دارن سروصدا میکنن آدم داخلش 2

 خفه میشه بیشتر شبیه طویلست تا سالن مطالعه

5۳۴0***870۴ 

.سرویس بهداشتی های بوستان بومیده اصال قابل استفاده نیستن، ای بابا خفه شدم، ۴

 منصرف شدم از ...

5۳۱۳***۳57۳ 

.چرا واسه کتابخانه کتاب نمیخرین مثل اینکه با این کتاب ها بچه ها میخوان کنکور ۳

 ارشد بدن، ای بابا

 شورشو درآوردین دیگه چند بار باید بگیم

5۳۱۴***70۴7 

 .خدایا ما رو از دست کارشناس گروهمون راحت کن، کشتی سازی )ر.ح(8

5۳۱۳***75۱0 

.چرا با ما موافقت نمیشه با گروه های دیگه درس برداریم، واسه گروه خودمون که 8

 ارایه نمیشه، حداقل بزارین با گروه های دیگه برداریم

5۳2۱***۳755 

بعدازظهر میاد ۱.چرا کارشناس گروه معارف موقع انتخاب واحد دانشجویان ساعت 7

 سرکارش

5۳۱۴***۱۳۳۱ 

.چرا المپای راهروهای خوابگاه صبح تا شب اضافی روشنه خداروخوش نمیاد اینقدر 0

 اسراف

5۳۱8***۳۴78 

.این غذای سه شنبه شب سلف،روزای اول از خود اعضای سلف میپرسیدم اسمشو 5

نمیدونستن بعداز چندهفته گفتن این پیتزا هست آخه کجای دنیا پیتزارو هم میزارن 

 وسط نان میخورن که منم اینکارو کنم

5۳۱۳***۱۳۴8 

.چندباری هست که مسولین سایت برای تعمیراینترنت خوابگاه خواهران،درخوابگاه ۳

 رفت وامددارند ولی هنوزکه هنوزه اینترنت درست نشدبلکه بدترهم شد.

5۳5۴***۳257 

 .سالن مطالعه داخل خوابگاه ها داغونن من کجا برم درس بخونم ۱5

5۳۱۴***57۳5 

 .بچه های انجمن شما خوابین یا برداتون۱۱

 یه تکونی به خودتون بدین!!!

5۳۱۴***57۱۳ 

 .پخش فیلم چرا اینقدر کم هست داخله دانشگاه۱2

5۳5۴***0۳00  

 ته صدای دانشجو بصیرت نتیجه عبرت

نشریه پاره خشت  

 ی چهل و پنجمشماره

   ۳8بهمن   -سال ششم  

 نسخه ۴55تیراژ  

 ت ۱555قیمت: 

 صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان

 مدیرمسئول: میالد صالحی

 سردبیر: مهدی آرمند

 همکاران و نویسندگان:

مرتضی داوودی، محمدحسین فرخی، حامد یوسفی 
روزبهانی، حمیدرضا پورمرادیان، مجید رحیمی، 

 مصطفی حقیقی.

 ،مستقلعنوان 
 پرچم افتخار شماست

 حجت االسالم و المسلمین محمدیان،

 نماینده ولی فقیه در دانشگاه های سراسر کشور

 خطاب به اعضای انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل:

 بصیرت نتیجه عبرت

 ته صدای دانشجو

 بوی فاطمیه

 با شهدا

 بهمن: 22وعده ما 

 راهپیمایی بزرگ علیه شیطان بزرگ

 پرچم آمریکا نماد حکومت آمریکاست نه مردم آن
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در شهر کرمان و در خانواده  ۱۴۴5سرلشگر خلبان شهید سید حسین حسینی در سال 

ای متدین دیده به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و 
برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد و مشغول به ادامه تحصیل شد و در سال 

وارد دانشکده خلبانی شد  ۱۴82موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. وی در سال  ۱۴۳۳
و دوره مقدماتی پرواز را پشت سر گذاشت و جهت طی دوره ناوبری و کابین عقب 

به کشور امریکا اعزام شد و در  ۱۴8۴۵۴۵2۱ماه در تاریخ  ۱5به مدت  ۱۳هواپیمای اف 
در یک  ۱۴87فارغ التحصیل و به ایران بازگشت. شهید حسینی در سال  ۱۴8۳سال 

( شرکت کرد و این دوره را نیز با موفقیت به   دوره عملی آکادمی ) کوه۵کویر۵جنگل
پایان رساند. پس از شروع جنگ تحمیلی همواره در اکثر ماموریت ها و عملیات های 

سورتی پرواز بود. ایشان در تاریخ  ۴۱5جنگی حضوری فعال داشت. وی دارای 
ماه  7به علت فعالیت و شایستگی زیاد برابر طرح تشویقات جنگی به  ۱۴72۵۱۱۵8

حین انجام  ۱۴7۳۵۱۵۳ارشدیت نائل شد. سرانجام هواپیمای شهید حسینی در تاریخ 
ماموریت گشت زنی هوایی در منطقه بوشهر و خارک با یک فروند هواپیمای متجاوز 

عراقی درگیر و به دلیل اصابت یک تیر موشک پدافندی هاگ به طور کامل منهدم شد 
  و به شهادت رسید.

 نگاهی به وصیت این شهید عالی قدر:
به خواهران عزیزم فاطمه و زهرا بگویید همانطور که اسم مقدّس دارند، همان گونه 

در همه حال اسالم خود  مانند حضرت فاطمه زهرا باشند، حجاب خود را حفظ کنند و
را حفظ نمایند. همسرم نیز باید چنان باشد که اگر خداوند فرزندی به ما عطا کرد برای 

او مادر و پدری نمونه باشد و اسم نیکو برای او انتخاب و همواره او را به تحصیل، 
 تشویق و در ادامه راه شهدا راهنمایی نماید.

 به یاد آنان که هرگز فرود نیامدند تا نام ایران بر فراز آسمان ها جاودانه بماند.

 

 

 

بعد ازظهر هیچ ترددی انجام نمی شد.از  8آن زمان در محورهای کردستان از ساعت 
بعد از ظهر منطقه تحویل کومله و  8تامین جاده کم کم جمع می شد. ۳:۴5ساعت 

دمکرات بود تا فردا صبح که مجددا تیم های تامین می رفتند سر ارتفاعات و 
 گلوگاههای مهم نگهبانی می گذاشتند .

مثال اگر کسی می خواست از سنندج به مریوان بیاید از ساعت یک بعدازظهر به بعد 
 دیگر نمی توانست برود چون به مریوان نمی رسید وبه ضد انقالب برخورد می کرد.

صبح به سمت سنندج حرکت می کردیم تا بتوانیم قبل  5برای این کار باید از ساعت 
 بعد ازظهر به ان جا برسیم. ۳-۴از ساعت 

یک شب حاج احمد متوسلیان امد و به تقی رستگار گفت :برو ماشین تو اماده کن می 
خوایم بریم! تقی رستگار گفت : کجا برادراحمد ؟ حاج احمد گفت :چهار پنج نفری می 

 خوایم بریم دزلی!

 شب ان هم دزلی !!! ۱5شب.همه جا خوردیم.ساعت  ۱5حاال ساعت چنده؟ 

کیلومتر از مریوان بیرون  ۴با هیچ معیاری جور در نمی امدکه در ان ساعت از شب 
کیلومتر با مریوان فاصله داشت.در روز هم ان  75بروی چه برسد به دزلی که حدود 

جاده خطرناک بود و دره های فراوان و کمین های زیادی داشت . اگر در روز می 
 خواستی به دزلی بروی تمام اعضا و جوارح ادم عوض می شد.

به هر صورت راه افتادیم.خیلی ارام انگار داشتیم به پیک نیک می رفتیم.در بین 
راهحاج احمد گفت:من مطمینم که اگه ضد انقالب این جا باشه و خبر هم داشته باشه 
که ما می اییم به ما کمین نمیزنه . پرسیدم : برای چی؟ گفت :از ترس خودش میدونه 

 ولش نمی کنیم و اسایش رو ازش می گیریم.

صبح به دزلی رسیدیم با یک ماشین و بدون اسکورت . این که در  2باالخره ساعت 
ان موقع از شب بدون ترس و لرز و رعشه راه بیفتی به سمت دزلی این فقط از کسی 

 مثل حاج احمد متوسلیان بر می امد.

 –بعدها فهمیدیم که هدفاو از این حرکت امتحان کردن سه چیز بود : اول خودش 
 سوم ضد انقالب –دوم اطرافیانش 

 راوی: سعید طاهریان

 

 

در فضایی حساس اعالم  ۱۴05اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل، در سال 

موجودیت کرد، فضایی که در آن متاسفانه برخی از تشکل های دانشجویی وقت، به انحراف و 

زاویه دار شدن با اهداف و آرمان های انقالب اسالمی کشیده شده بودند و وابستگی به احزاب و 

 گروه های سیاسی خاص همچون سمی اصالت جنبش دانشجویی را خدشه دار کرده بود.

درخصوص عنوان مستقل برای این اتحادیه که هم اکنون بیش از پنجاه دفتر در دانشگاه های 

سراسر کشور، با افتخار خود را جزئی از این تفکر می دانند بایست گفت که هرگز به معنای بی 

 تفاوتی نسبت به جامعه و پیرامون خود نیست.

عنوان مستقل که به گفته حجت االسالم والمسلمین محمدیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها، 

پرچم افتخار اعضای این انجمن هاست به معنای استقالل از وابستگی به جناح ها و احزاب موجود 

می باشد و هرگز در بازی های سیاست زدگان هضم نخواهد شد و البته بعنوان یکی از سنگرهای 

مستحکم و مورد اطمینان انقالب عزیز اسالمی در کنار دیگر سنگرهای حقیقی انقالب، همواره بر 

اتخاذ مواضع انقالبی خود در راستای تحقق اهداف و آرمان های امام خمینی ره و انقالب اسالمی 

 و با هدف رسیدن به تمدن نوین اسالمی تاکید خواهد کرد.

پسوند مستقل نیست مگر برای زنده نگه داشتن اصالت جنبش دانشجویی مسلمان، البته همان 

اصالتی که امام خمینی و شهید مطهری را بعنوان روحانیت انقالبی و شهدای عزیز انقالب و دفاع 

 مقدس را سرلوحه خود می داند نه امثال مصدق و بازرگان و سروش را.

همچنین در خصوص موضع این اتحادیه در قبال جناح بندی های رایج کشور شایسته است به 

سند گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان استناد شود که اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 

این سند را به استحضار مقام معظم رهبری  ۱۴5۴8۱28۱۴مستقل در دیداری اختصاصی مورخ 

 رساندند. بند نهم سند گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان:

در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، ضمن اعتقاد راسخ به اصول گرایی و اصالح طلبی و با قرار 

گرفتن در موضع منتقدانه نسبت به اصولگرایان و اصالح طلبان، تفکیک مفهومی این دو را 

نادرست دانسته و آن را محصول استراتژی استحاله نرم افزاری جمهوری اسالمی و در راستای 

دوقطبی ساختن جامعه به جمهوری خواه و اسالم خواه چپ و راست، آزادی خواه و اقتدارگرا می 

داند و معتقد است اصالح طلبی بدون اصولگرایی نتیجه ای به غیر از هرج و مرج و آنارشیسم و 

بسترسازی برای فرصت طلبان نخواهد داشت و اصول گرایی بدون اصالح گرایی به جمود و 

تحجر منجر خواهد شد و در حقیقت اصولگرایی و اصالح طلبی همزاد همدیگر و غیرقابل تفکیک 

 می باشند.

 بر حاشیه برگ شقایق بنویسید

 گل تاب فشار در و دیوار ندارد

باز دوباره بوی فاطمه می آید باز غم، عالم را فراگرفته است. شیعیان هم در غم 

و ماتم اند و جامه عزا بر تن کرده اند. حال بیایم به بهانه آمدن این ایام از 

فاطمه درس بگیریم و او را مورد الگو قرار دهیم چون که او برترین زنان جهان 

در تمام قرون و اعصار می باشد. در قرآن کریم برترین زن جهانیان حضرت 

مریم معرفی شده است اما او برترین زمان خودش می باشد ولی حضرت زهرا 

برترین زن همه زمانه هاست. از آن حضرت باید درس حیا گرفت حیا از نابینایی 

که به خانه اش می آید و او خود را می پوشاند. راضی به تقدیر الهی است چون 

می بیند فرزندانش حسن و حسین )ع( چه سرانجام و عاقبتی دارند و راضی به 

قضای خدا می شود و به او توکل می کند. درس زهد، پاک دامنی، خوف از خدا، 

 خضوع و خشوع و دیگر صفات بارز و برجسته ایشان.

فاطمه یعنی بریده و جدا شده و درواقع حضرت به این دلیل فاطمه نامیده شده 

اند که پیروانش به سبب او از آتش دوزخ بریده و جدا هستند. زهرا یعنی 

درخشنده و از امام ششم حضرت صادق )ع( روایت است که وقتی دخت پیامبر 

به نماز و درمحراب می ایستاد نور او بر اهل آسمان می درخشید همانطور که 

نور ستارگان برای اهل زمین می درخشند. صدیقه یعنی جز راستی از او چیزی 

صادر نمیشود. بتول یعنی بریده و دور از ناپاکی راضیه به معنی راضی به 

قضاوت پروردگار و مرضیه یعنی مورد رضایت پروردگار در پایان باید بگویم که 

ما باید با پیروی و درس گرفتن از ایشان خودرا پیرو واقعی قرار دهیم و فقط 

محبت درونی و قلبی بدون پیروی نداشته باشیم و بدانیم فقط با پیروی از 

 پروردگار در زندگی می توانیم رضایت ائمه )ع( را جلب نماییم.

بر بال 
 فرشتگان

 عنوان مستقل
 پرچم افتخار شماست

 بوی فاطمیه

آمریکا کشوری دموکرات است)می گویند(. ولی شکل گیری آمریکا براساس کشتار مردم بومی آن قاره 

اتفاق افتاد؛فرض بر اینکه امریکا هم مقبولیت دارد وهم مشروعیت؛حکومتی که پیشرفت خودرا به بهای 

کشتارو بمباران و...میده. واقعا نمیشه این نظام سیاسی رو بهش احترام گذاشت،آمریکایی که همیشه در 

حال فتنه انگیزی و فساد است ،چطور میشه مابه امریکا احترام بگذاریم؟!!!آیا احترام گذاشتن به آمریکا 

بی احترامی به کشورهایی مظلوم که آمریکا به آنها ظلم کرده نیست؟ درقانون اساسی ایران ودر 

ارمانهای امام وحضرت آقا به وضوح آمده که مانباید مستضعفین را رها کنیم ،پس حداقل برای کشور ما 

که همیشه مورد ظلم وغارت آمریکا بوده ،حق داریم نسبت به امریکا فریاد بزنیم ما به پرچم امریکا بی 

احترامی میکنیم ،یک حرکت نمادین است،اما دشمنی امریکا با ما کامال عملی است وبه صورت عملی از 

تروریست حمایت حمایت میکند وجنگ راه می اندازد،ما پرچم آمریکا را میسوزانیم واین اصال جواب 

حرکت عملی امریکا که نشان از دشمنی با مادارد نیست،حاال بعضی ها در این کشور)امثال زیبا کالم 

و...(میگویند:شما این حرکت نمادین را انجام ندید !!!خب به نظرمن این فرد ایرانی غیور نیست وتبعه 

ایران نیست وتبعه آمریکاست!ما نمیتوانیم نسبت به استکبارستیزی بی تفاوت باشیم ،ما نمیتوانیم نسبت 

به همه ظلم هایی که آمریکا میکند ساکت باشیم؛ یکی از فروع دین ما تبری است ومعنی آن،این است 

که اعالن براعت کنیم از کسانی که ظلم میکنند ونمادش هم ،همین است که ما شعار مرگ بر امریکا 

می دهیم وپرچمش را میسوزانیم که کامال قابل توجیه است برای همه دنیا!بعضی وقت ها ودر نزاع 

های داخلی چه ایران امروزه وچه در آمریکا بعضی از مردم پرچم کشور خود را می سوزانند وبه آن بی 

که داخلی هابه پرچم ایران )ایران بعداز انقالب(بی احترامی کردند وبه  55احترامی میکنند،مثال فتنه

پرچم قبلی)نمادشیر( 

احترام گذاشتند،پس باید 

گفت:پرچم آمریکا نماد 

حکومت آمریکاست ونه 

  مردم آمریکا.

پرچم آمریکا نماد حکومت 

 آمریکاست نه مردم آن!

 سالم بمبئی”نقد فیلم 

 شب، دزلی 41ساعت 

یلمی که این روزها سروصدای زیادی به راه . فاگر شما هم یکی از دنبال کنندگان فیلم های ایرانی این روزها باشید حتما مشتاق شده اید که فیلم سالم بمبئی را در سینما مشاهده کنید

 انداخته و منتقدان بسیاری را دست به قلم کرده.

ه و شخصیت های فیلم فقط با جمالت اشتفیلمی که توانسته با ردشدن از مرزها جوانان زیادی را به گیشه های سینما بکشاند. این فیلم که به هیچ عنوان به شخصیت پردازی توجه ند

زار( بوده اما متاسفانه نتوانسته به خوبی گل کلیشه ای که بکار میبرند، شناخته می شوند. همراه با فیلمنامه ای که در پی ساخت شخصیتی قهرمان از بازیگر نقش اول مرد )آقای محمدرضا

 ی از انها صرف شده.داراین کاراکتر را به تصویر بکشد. دیالوگ هایی ضعیف همراه با فیلمبرداری ضعیفتر به طوری که وقت خیلی کمی برای طراحی صحنه ها و فیلمبر

 ختر پولدارتر از خود.ه دفیلم روایتی را بازگو می کند که خیلی برای بیننده غریبه نیست، روایتی که از عمده فیلم های عاشقی سینمای هند نشئت گرفته؛ عشق پسر ب

 نوع تاثیری در روند فیلمنامه ندارد.یچ در این فیلم هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد به جز رابطه ی ضعیفی که بزرگ جلوه داده شده و صحنه هایی که بیشتر شبیه موزیک ویدیو شده و ه

ر سینمای حرفه ای ندارند البته به جز فیلم گونه سهم خاصی د اند و هیچ  عموماً دیده شده که فیلم هایی در ایران رکوردهای فروش را میزنند که برای قشر عادی جامعه در نظر گرفته شده

 های جناب آقای فرهادی که به حق آبروی سینما ایران را خریده.

 بین سینمای ایران و کشورهای خارجی شد. راه افتادن موجی از همکاری ها  جایز می دانیم که تشکر کنیم از آقای قربان محمد پور برای شروع با سینمای بالیوود که خوشبختانه باعث به

و به عوامل این فیلم انگیزه ی ساخت ده و در آخر به شما دوستان پیشنهاد میکنم که حداقل برای حمایت از سینمای داخل و بازیگران این فیلم نسخه ی اصلی این فیلم را مشاهده کر

 بهترین هارا بدهید.


