
ویژهنامهجهاداکبر

حسینی،  محمدرضا  سید  با  گفت وگویی  در 
های  انجمن  اتحادیه  اصلی  موسسین  از 

اسالمی دانشجویان مستقل:
اتحادیه  این  تشکیالتی  اردوی  برای  اکبر  جهاد 
به  را  اکبر  جهاد  است  مسمایی  با  اسم  بسیار 
التغیر  و  ثابت  مرام  و  تشکیالتی  فعالیت  ماهیت 
تشکیالتی سوق می دهد و رهنمون می کند. حتمًا 
همه کسانی که با شناخت به این تشکل می آیند، 
تشکل را نباید هدف بدانند و تشکل را ابزار و وسیله 
ای برای قرب الهی می دانند؛ جهاد اکبر هم مسیر 
حرکت ما در فعالیت های تشکیالتی است و هم 
ایده آل یک دانشجویی  مراتب هدف ما. خروجی 
ولی  حضرت  رکاب  در  سربازی  برای  جهادی  و  علمی  افق  یک  با  که  است  دانشجویی  اکبری،  جهاد 
پیدا  فرهنگی  و  ارتقای علمی  و  فعالیت تشکیالتی  برای  برای حرکت،  را  اراده الزم  و  انگیزه  عصر)عج( 
کرده است ؛ که بر اساس این انگیزه و اراده با شناخت ظرفیت خویش و ارتقاء روز افزون آن برنامه ریزی 
می نماید و ان شاءاهلل فرصتی را هم از دست نخواهد داد. اردوی جهاد اکرب محملی برای بازیابی انگیزه ها 
و تقویت اراده هاست. توجه و دقت به مفاهیم قرآن، کتاب اسالم در این اردوهای تشکیالتی یک واجب 

عینی است. کسی که به قرآن و آیات الهی آشنایی و تسلط الزم را ندارد، نمی تواند در بلندمدت نخبه مفید 
و مؤثر در عرصه تمدن اسالمی باشد. توجه به زندگی و سیره ائمه و نحوه برخورد آنها در مسائل اجتماعی 
بسیار ضروری و مفید است. تحلیل خیلی از مسئله های امروز جامعه با مطالعه و درک صحیح از سیره ائمه 

به راحتی قابل حل و پردازش است.

در گفت و گو با آقای سعید توانا راد؛ 
دبیرسیاسی انجمن اسالمی دانشجویان 1348

توضیح  را  مثبت  اشتراک  از طرح  کلی  لطفا هدف 
دهید. هدف نهایی این طرح، کاهش فقر مطلوبی در 
جامعه و ورود جدی تر در امور جامعه ست. فاز اول 
طرح، طرح اکرام ایتام و در غایت، عدالت خواهی و 
کمک به عینی شدن عدالت به دست جوانان مسلمان 
در  اجتماعی  انقالب  یک  داریم  نظر  در  ما  است. 

انقالبی ها ایجاد کنیم.
ضرورت انجام این طرح چه بوده ست؟ با توجه به 
گذشت 38 سال از انقالب اسالمی دولت های متعددی 
و  اقتصادی  معضالت  هرروز  اما  داشتند؛  آمدوشد 
به وجودآمدن  سبب  نهایت  در  و  یافته  گسترش  فقر 
شرایط  که  شده است  فرهنگی  و  اجتماعی  معضالت 
کارآمد نظام را زیرسوال برده و اثرگذاری را در مردم 
این  می فرمود:  امام خمینی)ره(  کرده است.  کم  عادی 
مستضعفین  برای  است؛  زاغه  مردم  برای  انقالب 
و  وامالک نجومی  حقوق  جز  حال،  اما   . است... 
اختالس مردم چه می بینید؟ باید کاری کرد که اعتماد 
از دست رفته مردم به انقالب را بدست آورد؛ وگرنه 
امام،  قول  به  فساد،  و  فقر  و  تبعیض اجتماعی  این 
یوم ا... دیگری به راه  می اندازد. این وظیفه شرعی و 
عقلی و اخالقی ماست که اقدام کنیم. اقتصادمقاومتی 

هم که آقا می فرمودند، همین است. 
کدام یک از دانشگاه های کشور این اتفاق را رقم 
شاهد  دانشگاه های  در  کار  این  ابتدایی  جرقه  زدند؟ 
تهران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران خورد.  اما تاکنون دانشجویان زیادی از جمله 
یاسوج،  بابل،  پزشکی  علوم  بیرجند،  دانشگاه های  از 
شیراز و ... به این جرگه پیوستند. که امیدواریم باقی 

هم قصد پویش و حمایت از آن را داشته باشند.
حرف آخر؟ حداقل حمایت عزیزان از این طرح نوپا، 
عضویت در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پویش 
 @EshterakMosbat  اشتراک مثبت به شناسه

است.

مهدی کالنتری

مهدی کالنتری

سید محمدرضا حسینی:

 اردوی جهاد اکبر محملی 
برای بازیابی انگیزه ها و 

تقویت اراده ها

اردوی  مثل  بزرگی  رویداد  یا  اردو  یک  وقتی 
دفاتر  سطح  در  اکبر«  »جهاد  تشکیالتی  آموزشی 
همین  به  نباید  شود،  می  برگزار  اتحادیه  50گانه 

راحتی از کنار آن عبور کرد. 
بسیاری،  شب های  و  روز ها  اردو،  اجرایی  عوامل 
سخت و پرتوان، مشغول کار بوده اند تا امروز شاهد 
با همه ی  باشیم.  اردو  این  بهتر  برگزاری هر چه 
رسید،  می  حدی  به  سختی  و  مشکالت  این ها،  
رافت  و  لطف  جز  به  دیگری  راه  هیچ  حقیقتا  که 
امام رضا)ع( گره گشای مشکالتمان بود و در طول 
مشکالت  که  داشتیم،  اطمینان  اردو  سازی  آماده 
هرچه قدر هم جدی باشند، با لطف امام رضا)ع(، 

در کارمان مشکل جدی پیش نخواهد آمد. امیدواریم 
برنامه های آموزشی و کارگاه های تشکیالتی برگزار 
شده مورد استفاده دانشجویان و اعضای انجمن های 

اسالمی در دانشگاه های مختلف قرار گیرد. 
امروز که این اردو در لحظات پایانی خود است، باید 
از زحمات دوستان و عزیزانی تشکر کرد که با وجود 
حجم برزگ فعالیت های اجرایی، تمام تالش خود 
به  )ع(  زائرین حضرت رضا  به  را در جهت خدمت 
کار بستند و البته اجر حقیقی این دوستان با حضرت 

ثامن الحجج)ع( خواهد بود، ان شااهلل.

محمدرضا ساریخانی

ابوالفضل مظاهری: 

برگزاری جهاد اکبر امسال
فقط با لطف امام رضا )ع( ممکن بود

مدیر مسئول: محمدرضا محمدی
سردبیر: امیررضا سیفی

طراح گرافیک: علی خندان



پرفروش ترین کتاب نمایشگاه
روش  و  شکل  و  علی  علی،حکومت  هدف  علی،  زمان 
در  علی  که  مشکالتی  و  است  بحث  علی)ع(یک  حکومت 
رابطه با مردم دارد بحث دیگری است.آن بحث در مناسبت 
های گوناگون مورد گفتگو قرارگرفته است و این بحث،بحث 
آن  به  منظری  و  دریچه  از  که  این گفتگوهاست  در  اصلی 
نگاه می کنیم که ضمن طرح آن،مشکل خودمان شناسایی 

علی  یارانی که  های  به خصلت  کتاب  این  در  شود.  حل  و 
برآن ها تکیه دارد اشاره می شود و فصل سوم را به بررسی 
و  ها  ضعف  فرض  در  دینی  حکومت  برای  که  مشکالتی 
اشاره  گیرد  می  شگل  ها  انحراف  درفرض  ویا  ها  بدعت 
خواهیم کرد یعنی در فرض حکومت غیرمعصوم آن جا که 
ابوبکر و عمر و عثمان حکومت تشکیل می دهند یا آنجا که 
علماء تشکیل حکومت می دهند چه مشکالتی پیدا می شود 

و درکنار این مشکالت چه باید کرد؟

مائده ی َغْلِتشی!
این جسم حجیم و ثقیلی که در تصویر مشاهده می کنید، جسمی است سبز و 
گستردنی؛ دارای راننده ای است که گاهًا به کمک شوفری، رانده می شود و 
سوخت اش نیرویی انسانی است! محل تردد و حکم رانی اش، سحرگاهان، از 
روی کتف و شانه و غضروف های دانشجویان زیبای خفته است! که حقیقتًا له 
می کند و استخوان خرد می کند و از پای در آور است که عموما لعن و نفرین 
ماشین مخرب،  این  دارد!  در پی خویش  را  دانش دوستان  نابه هنجار  و دشنام 
همواره در ابعاد کوچک مشاهده شده ولی این بار، جهادیان، از ابعاد غول پیکر 
آن رونمایی کرده اند! البته خیلی هم پاکیزه و استریل است و بوی پاپوش های 
معطر دوستان را میدهد و دیده شده است که از این هیوالی مهیب، به عنوان 

معدوم کردن دشمنان مسلمین و مسلمات هم استفاده می شود!
می گویند که گاهًا، استفاده ای سفره گونه هم دارد ولی  بشنو و باور نکن...!  ):

تصمیم گرفتیم یه مصاحبه ای خرد، با خلبان غلتک داشته باشیم!
- یکم از خودت بگو!

+ دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه اصفهانم و ورودی سال 94.
- دقیقا سمت شما اینجا چیه؟!

+ انتظامات و کمک تدارکات.
- چی از تراکتور میدونی؟!

+ چند بار پشت فرمونش نشستم. میدونم اگه جایی گیر کنه، باید فقط گاز بدی!
- یکم از روش های بیدار کردن بچه ها برامون بگو!

+ روز اول با روشن کردن باندهای مجموعه و پخش حامد زمانی بود. روز دوم از 
قلتک های سفره استفاده کردیم و روز سوم از دوستان وزنه بردار استفاده کردیم!

- از ساعات خواب و بیداری و نحوه بیدارشدنت خودت بگو!
+ روزهای عادی ساعت 4 یا 5 صبح 
بیدار میشم. ولی تو روزای اردو بین 
کردن  به کوک  4ونیم!  تا   2 ساعات 
معموال  و  ندارم  اعتقادی  هم  ساعت 
از خدا میخوام که سر موقع بیدار شم.

با  خودت  نظر  فرق  میشه   -
شدنشون  بیدار  درباره  بچه ها، 

برامون بگی؟!
+ خودم خیلی خوشحال میشم چون 
دوستشون دارم و زمان حیفه. ولی اونا 
حس تنفر دارن! چون درک نمیکنن 
هم  تهدیدم  حاال  تا  و  چیه  هدفم 

کردن!
- تا به حال خودت جهاد اومده بودی؟!

+ جهاد 14 رو هم شرکت کرده بودم.
- حرف آخر؟!

+ قدر جوونیتونو بدونید ]!!![ و مردم رو هم دوست داشته باشیم.

امیررضا سیفی

محمدامین مقصودیعلیرضا حمیدپور

محمد مهدی حسین آقایی


