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صدای »امن یجیب« می آید 

نه از جمع کوچک خانه ای، هیئتی یا مسجدی

گسرته »املضطر اذا دعاه«، جهان را در بر گرفته است

برش از خویشنت می نالد و روحی که به شیطان فروخت 

تا هر روز خون او را بر زمین بریزد

و جسمی را پاره پاره و روحی را لگدکوب کند

این روزها برشیت بر دروازه ظهور

مستاصل و ویران نشسته و چشم های مضطربش، پناهی امن را می جوید

کجاست آنکه دست نوازش بکشد 

بر رس این خلقت پریشان شده؟

کجاست آن وجود لطیفی که ریشه های امید را در آفاق و انفس وجود انسان برویاند 

و طوفان قهرش بنیادهای ظلمت و تباهی را نابود کند؟

نگاه جهانی زخم خورده، منتظر نزول فرشتگان رحمت است 

و حامالن »و یکشف السوء« 

خدا کند که بیایی ...
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ــود را  ــای خ ــد. ایده ه ــا نگذاری ــم تنه ــه رشوع کرده ای ــیری ک ــا را در مس م
در مــورد مســائل فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی بــرای »میعـــاد« بنویســید.
ما به توانایی های نسل جوان ایامن داریم.
منتظر نقدها و نظرات شام درباره مطالب نرشیه هستیم.
ــا  ــرادر م ــتنی ترین ب ــد، دوســت داش ــه دهی ــا هدی ــه م ــا را ب ــوب م ــر عی اگ
ــود. ــد ب خواهی

مســئولیت مطالــب درج شــده در نرشیــه بــه عهــده نویســندگان آن اســت. 
اســتفاده از مطالــب منــدرج در نرشیــه تنهــا بــا ذکــر منبــع مجــاز می باشــد.
هیئت تحریریه از مطالب ارسـالی استقبال می کند.

نرشیــه »میعــاد«، وعــده گاه رسبــازان متعهــد و دلســوز جبهــه جنــگ نــرم اســت و خــود را جزئــی از حرکــت مســتمر و بالنــده انقــاب در رســیدن 
بــه متــدن اســامی می دانــد. بــه کارآمــــدی ســنت علمــی، عملــی و رهنـمـــودهای بنیان گــذار کبیــر انقــاب )ره( و رهــر معظــم خود)حفظــه اللــه( اعتقــاد 
ــات  ــر آن منوی ــه ب ــا تکی ــد و حرکــت خــود را ب ــر اســاس، حفــظ، ترمیــم و بالندگــی انقــاب اســامی طراحــی می کن دارد و راه و روش خــود را ب
ــه  ــده اســت، چــون معتقدیــم بی توجهــی ب ــه گذشــته، حــال و آین ــه تحــوالت جهانــی، نگاهــی یکپارچــه ب ــگاه مــا ب ــرد. ن ــل پیــش مــی ب بی بدی
هریــک باعــث خــران اســت و اســتمرار حرکــت اصیــل اســامی، در گــرو فهــم گذشــته و مدیریــت حــال بــرای تحقــق آینــده ی مطلــوب اســت. 
ــرای مخاطــب خــود  ــی اســام در حوزه هــای سیاســی ـ اجتامعــی ب ــم انقاب ــی مفاهی ــی و همگرای ــن، همرای ــاء، تبیی ــه، درصــدد احی ــن نرشی ای

ــر... ــا نگاهــی بیشــر و عمیق ت اســت؛ ب
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دامئــاً مشــغول افــرا زدن بــه جمهــوری اســامی. دامئــاً راجــع بــه ایــن کــه در جمهــوری اســامی حقــوق بــرش دارد از بیــن 

مــی رود و جاهــای دیگــر نــه! حقــوق بــرش رسجــای خــودش هســت. آمریــکا رسجــای خــودش هســت و رؤســای اســتکبار حفــظ 

ــد اینهــا.  ــرای ایــن اســت کــه  مضطربن ــران اســت کــه حقــوق بــرش از بیــن مــی رود! ایــن ب می کننــد حقــوق بــرش را! فقــط در ای

از اســام اضطــراب دارنــد، از ایــن کــه اســام پیشــرد بکنــد، اینهــا می ترســند. از ایــن جهــت ایــن طــور می گوینــد و ایــن موجــب 

ــر عظمــت  ــل ب ــر قــوت شامســت و دلی ــل ب ــد، دلی ــر ضــد شــام صحبــت کنن تقویــت شــام بشــود. هرچــه آنهــا در بوق هایشــان ب

اســام و عظمــت جمهــوری اســامی اســت و ایــن بایــد باعــث تقویــت مــا بشــود. اگــر ایــران، یــک جایــی بــود کــه سســتی داشــت 

ــدر رس و صــدا منی شــد.  ــن ق ــرود، ای ــن می خواســت ب ــر از بی ــوری اســامی دیگ و جمه

                                                                                امام خمینی 1363/9/20

در بعضـی از کشـورهای دیگـر، مـردم در ایّـام مـاه رمضـان بـا دهـان روزه مورد تهاجم هـای تروریسـتی قـرار گرفتند. این 

نتیجـه ی پـرورش دادن تروریسـم به وسـیله ی دسـتگاه های امنیّتـی و دسـت های ناامـن دسـتگاه های آمریـکا و صهیونیسـت و 

انگلیـس اسـت کـه ایـن چیزهـا را در دنیـای اسـام بـه وجـود آورده انـد؛ البتّـه خودشـان هم آسـیب خواهنـد دیـد - همچنان که 

بتدریـج دارنـد می بیننـد- اّمـا ایـن گنـاه آنهـا و جـرم آنهـا اسـت... تـاش دشـمنان برای به فراموشـی سـپردن مسـئله ی فلسـطین 

اسـت. می خواهنـد دنیـای اسـام را درگیـر مسـائل داخلـی خودشـان بکننـد کـه مسـئله ی فلسـطین را فرامـوش کننـد و فرصتـی 

بـرای رژیـم صهیونیسـتی بـه وجـود بیایـد تـا آن اهـداف خباثت آمیـز خـودش را دنبـال کند. مـا باید بدانیـم مبارزه  بـرای آزادی 

فلسـطین یـک مبـارزه ی اسـامی اسـت، یـک مبـارزه ی همگانـی اسـت؛ ایـن وظیفه ی مسـلامنها اسـت کـه در همه جـای دنیا، به 

هـر شـکلی کـه میتواننـد، ایـن مبـارزه را، ایـن فریـاد را، ایـن حرکـت را ادامـه بدهنـد. فروکاسـن ایـن مسـئله ی بـه ایـن مهّمـی 

بـه یـک مسـئله ی داخلـی عربـی، مطلب غلطی اسـت.
                                                               مقــام معظــم رهــری 1395/4/16
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نویسنده: نبی زاده

پـــس از رحلـــت امـــام خمینـــی)ره( و بـــا انتخـــاب حـــرت آیت اللـــه 

خامنه ای)مدظلـــه العالـــی( بـــه رهـــری جمهـــوری اســـامی ایـــران، عمـــاً 

ــن دوره ی  ــورت پنجمیـ ــن صـ ــد. بدیـ ــی مانـ ــت جمهوری خالـ ــت ریاسـ پسـ

ــر  ــای اکـ ــد و آقـ ــزار شـ ــال 1368 برگـ ــت جمهوری در سـ ــات ریاسـ انتخابـ

هاشـــمی رفســـنجانی، کـــه وابســـته بـــه جنـــاح میانـــه رو راســـت بـــود، بـــا 

ـــادی و  ـــات اقتص ـــعار اصاح ـــا ش ـــردم و ب ـــد آرای م ـــش از 90 درص ـــب بی کس

ــید.  ــت جمهوری رسـ ــه ریاسـ ــگ زده بـ ــاد جنـ ــازی اقتصـ بازسـ

ـــاً از افـــرادی تشـــکیل شـــده بـــود   کابینـــه ی آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی عمدت

کـــه ســـابقه ی فعالیـــت در کارهـــای اجرایـــی را داشـــتند. درواقـــع بن مایـــه 

ـــن دوره  ـــه در ای ـــد ک ـــکیل می دادن ـــی تش ـــازندگی را تکنوکرات های ـــت س دول

ـــر  ـــی ب ـــر مهم ـــد و تأثی ـــده بودن ـــل ش ـــزی تبدی ـــخص و متامی ـــروی مش ـــه نی ب

ــور  ــعه در کشـ ــای توسـ ــرای برنامه هـ ــوه ی اجـ ــازندگی و نحـ ــاد و سـ اقتصـ

ـــرب  ـــی غ ـــت صنعت ـــرده و پیرشف ـــل ک ـــرب تحصی ـــراد در غ ـــن اف ـــتند. ای گذاش

را از نزدیـــک دیـــده و در تـــاش بودنـــد ایـــران را نیـــز در ایـــن راه قـــرار 

ــدی از  ــتی هایی جـ ــا و کاسـ ــیر ضعف هـ ــن مسـ ــه در ایـ ــه البتـ ــد کـ دهنـ

ـــی  ـــبک غرب ـــه س ـــعه ب ـــا توس ـــه تنه ـــه ن ـــوری ک ـــه ط ـــد؛ ب ـــان دادن ـــود نش خ

پیـــش نرفـــت و فاصلـــه ی طبقاتـــی کمـــر نشـــد، بلکـــه منجـــر بـــه ورود 

ـــد.  ـــردم ش ـــن م ـــی بی ـــه ی طبقات ـــش فاصل ـــور و افزای ـــه کش ـــی ب ـــگ غرب فرهن

ـــراق  ـــه ی ع ـــا حمل ـــود ب ـــده ب ـــان ش ـــمی هم زم ـــای هاش ـــت جمهوری آق ریاس

ـــی  ـــد و رشایط ـــت ش ـــت نف ـــش قیم ـــث افزای ـــر باع ـــن ام ـــه ای ـــت ک ـــه کوی ب

ـــای  ـــه فعالیت ه ـــری ب ـــدرت بیش ـــتاب و ق ـــا ش ـــت ب ـــه دول ـــرد ک ـــم ک را فراه

ـــور  ـــل ومح ـــازندگی، اص ـــت س ـــادی دول ـــل اقتص ـــرح تعدی ـــردازد. ط ـــود بپ خ

ـــم  ـــت و ه ـــم سیاس ـــتقیم، ه ـــورت غیرمس ـــه ص ـــود و ب ـــادی ب ـــعه اقتص توس

فرهنـــگ را تحـــت الشـــعاع خـــود قـــرار داد. ایده هـــای اقتصـــادی دولـــت 

ــب  ــای مکاتـ ــر مبنـ ــتی و بـ ــای نئولیرالیسـ ــای ایده هـ ــر مبنـ ــزاران بـ کارگـ

ـــه  ـــه ب ـــن سیاســـت ها ک ـــود. ای ـــه ب ـــش شـــکل گرفت اقتصـــادی  شـــیکاگو و اتری

ـــورها  ـــی کش ـــول در برخ ـــی پ ـــن امللل ـــدوق بی ـــی و صن ـــک جهان ـــه بان توصی

ـــورد. ـــت خ ـــل شکس ـــز برزی ـــه ج ـــورها ب ـــه کش ـــا در هم ـــد عم ـــرا ش اج

الگوهـــای توســـعه اقتصـــادی کـــه توســـط موسســـات بیـــن املللـــی بـــرای ایـــران 

تجویـــز شـــده بـــود و بـــا حضـــور گســـرده تکنوکرات هـــا در ارکان دولـــت 

ـــی، وابســـتگی  ـــک جهان ـــاد از بان ـــا اســـتقراض زی ـــی میشـــد در عمـــل ب عملیات

اقتصـــادی کشـــور را بـــه غـــرب بیشـــر منـــوده و رونـــد اســـتحاله تدریجـــی 

ــعه  ــوی توسـ ــه الگـ ــرا کـ ــود. چـ ــاز منـ ــران را آغـ ــی در ایـ ــی سیاسـ فرهنگـ

ـــی  ـــبک زندگ ـــی خـــاص، س ـــوی مرصف ـــود الگ ـــراه خ ـــه هم ـــی ب اقتصـــادی غرب

خـــاص و حتـــی تغییـــر در باورهـــای اعتقـــادی و سیاســـی را بـــه همـــراه 

ـــت.  داش

ـــب  ـــن مطل ـــد همی ـــز موی ـــازندگی نی ـــت س ـــس دول ـــع رئی ـــارات و مواض اظه

ــه  ــاز جمعـ ــه منـ ــان 1368در خطبـ ــتا در18 آبـ ــن راسـ ــت. وی در همیـ اسـ

ـــان  ـــد بی ـــروف ش ـــل مع ـــور تجم ـــه مان ـــه خطب ـــا ب ـــه بعده ـــود ک ـــروف خ مع

داشـــت:»اظهار فقـــر و بیچارگـــی کافـــی اســـت. ایـــن رفتارهـــای درویـــش 

ــرده  ــب کـ ــان تخریـ ــزد جهانیـ ــامی را نـ ــوری اسـ ــه جمهـ ــلکانه وجهـ مسـ

اســـت. زمـــان آن رســـیده کـــه مســـئولین مـــا بـــه »مانـــور تجمـــل« روی آورنـــد. 

ـــب و  ـــد مرت ـــه دارن ـــئولین وظیف ـــاب مس ـــام و انق ـــر اس ـــه خاط ـــروز ب از ام

ــامان  ــه سـ ــان بـ ــیم و اقتصادمـ ــر باشـ ــا فقیـ ــد مـ ــند. هرچنـ ــار باشـ باوقـ

ـــلامن  ـــر مس ـــلامن و غی ـــل مس ـــایر مل ـــدگان س ـــه در دی ـــرای آنک ـــا ب ـــد ام نباش

»ملتـــی مفلـــوک« جلـــوه نکنیـــم الزم اســـت تـــا »جلوه هایـــی از تجمـــل« 

ـــا  ـــن کار را ب ـــود.« او ای ـــت ش ـــی روی ـــئولین حاکمیت ـــور و مس ـــره کش در چه

انتقـــال دولـــت خـــود بـــه کاخ ســـعدآباد و دکورهـــای چندمیلیونـــی بـــرای 

ـــک  ـــه ی ـــک ب ـــدوم ی ـــاه مع ـــای ش ـــد از آن کاخه ـــرد. بع ـــاز ک ـــا آغ وزارتخانه ه

بـــه تـــرصف دولتی هـــا درآمـــد. 

آقـــای هاشـــمی در جایـــی دیگـــر رســـام اظهـــار می کنـــد: »ایـــرادی نـــدارد 

اگـــر عـــده ای زیـــر چرخ هـــای توســـعه لِـــه شـــوند.« همیـــن اظهـــارات و 

ـــد  ـــبب گردی ـــازندگی س ـــت س ـــط دول ـــت ها توس ـــن سیاس ـــی ای ـــری عمل پیگی

تـــا فرهنـــگ مرصف گرایـــی و تجمـــل در جامعـــه پررنـــگ شـــود، اختـــاف 

طبقاتـــی زیادتـــر شـــده و بـــه مـــوازات ایـــن وضعیـــت، اوضـــاع اقتصـــادی 

ــای دولـــت در  ــدید و شکســـت طرح هـ ــورم شـ ــل تـ ــه دلیـ ــز بـ ــور نیـ کشـ

ـــای  ـــر گروه ه ـــار را ب ـــرین فش ـــه بیش ـــد ک ـــت گرایی ـــه وخام ـــاد ب ـــوزه  اقتص ح

کم درآمـــد و مســـتضعف جامعـــه وارد می کـــرد. بدیـــن ترتیـــب، اقشـــاری 

ـــای  ـــر چرخ ه ـــد در زی ـــاب بودن ـــی انق ـــان اصل ـــه ی ۱۳۶۰ صاحب ـــه در ده ک

ـــه حاشـــیه  ـــه شـــدند و ب ـــت هاشـــمی ل ـــورد نظـــر دول توســـعه و ســـازندگی م

رفتنـــد. در آن دوران تکنوکرات هـــا بـــا اســـتفاده از فرصت هـــای ناشـــی 

ــرای  ــی را بـ ــروت مراکمـ ــدند و ثـ ــم شـ ــروت، متنعـ ــدرت -ثـ ــه قـ از رابطـ

ـــد. ـــود آوردن ـــه وج ـــان ب خودش

ـــون  ـــی اســـت، تاکن ـــدرت دولت ـــروت، ق ـــن ث ـــا می دانســـتند منشـــا ای چـــون آنه

ـــد توســـعه اقتصـــادی در کشـــور را براســـاس تفکـــرات  غلـــط  کوشـــیده اند رون

ادامـــه دهنـــد تـــا همچنـــان عنـــان ارشافیـــت تصمیم گیـــر در دستانشـــان 

ـــد.  ـــی مبان باق
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یکــی از حــوادث مهــم اخیــر اعــام رســمی پیونــد ارسائیــل و عربســتان بــود 

کــه نشــانه گــذر از دوران نفــاق بــه کفــر علنــی اســت. عربســتان ســعودی و 

رژیــم صهیونیســتی هرچنــد دشــمن هــم بــه نظــر می رســند وحتــی برخــی از 

اعامیه هــای ضدارسائیــل بــا امضــای عربســتان ســعودی بــه چــاپ رســیده اند 

امــا ایــن دو حکومــت یــک نقطــه اشــراک دارنــد و آن، دشــمنی بــا جمهــوری 

ــق  ــا را رون ــه آنه ــاد منفعت طلبان ــمنی اتح ــن دش ــت. ای ــران اس ــامی ای اس

بخشــیده اســت بــه طــوری کــه اخیــرا بــه برقــراری ارتبــاط علنــی میــان ایــن 

دو کشــور علیــه ایــران اذعــان شــده اســت.

ــر  ــوم دربراب ــت از مظل ــه حامی ــران و توجــه ب ــاب اســامی ای ــای انق آرمانه

ــورد  ــد م ــه ملت هــا، منی توان ــت از مســائل حق طلبان ــن حامی ظــامل وهمچنی

ــی  ــی در پ ــار شکســت های پ ــن رو و در کن ــول مســتکران باشــد. از همی قب

ــه  ــی ب ــه بین امللل ــه ای و چ ــه منطق ــه در صحن ــش، چ ــل و همپیامنان ارسائی

ــت 33 روزه  ــون مقاوم ــس از آن همچ ــای پ ــال 1982 و جنگ ه ــژه از س وی

و... مقامــات صهیونیســتی را بــه ایــن نتیجــه رســانده اســت کــه بــا اســتفاده 

ــای  ــد جریان ه ــی و تولی ــف مذهب ــف مختل ــان طوای ــا می ــاف نظره از اخت

تکفیــری تروریســتی بــا منــاد داعــش، جبهــه النــرصه، احرارالشــام و هــزاران 

هــزار گروهک هــای تکفیــری بــه نفــع خــود بهره بــرداری کنــد. درایــن راســتا 

ــن هــدف کمــک  ــه ای ــر ب ــش از هــر کشــور دیگ ــد بی ــه می توان کشــوری ک

کنــد، عربســتاِن اســیر شــده در چنــگال وهابیــت اســت. و چــه شــبیه اســت 

ایــن دوران بــه دوران جنــگ احــزاب.

کــه  آنچــه  از  واهمــه شــدید  دلیــل  بــه  دولــت غاصــب صهیونیســتی 

»بنیادگرایــی شــیعه« می نامــد درصــدد اســت میــان کشــورهای عــرب غــرب 

ــزون  ــوذ روزاف ــر نف ــدی در براب ــا س ــد ت ــدا کن ــدی پی ــیا)خاورمیانه( متح آس

اســام نــاب محمــدی در منطقــه ایجــاد شــود. البتــه ایــن دغدغــه تنها مشــکل 

ارسائیــل نیســت بلکــه مســتکران و دشــمنان قســم خــورده اســام همچــون 

آمریــکا نیــز از نفــوذ ایــن تفکــر نــاب بــه قلــوب ملت هــا می ترســند. ســند 

ایــن تــرس نیــز ایجــاد هــال ضــد شــیعی در منطقــه غــرب آســیا بــا پشــتیبانی 

ــل و عربســتان اســت. ــکا و رهــری ارسائی آمری

در حقانیــت تفکــر نــاب شــیعی همیــن بــس کــه فرانســیس فوکویامــا 

ــت  ــده ای اس ــیعه پرن ــد: » ش ــی می گوی ــرداز آمریکای ــه پ ــوف و نظری فیلس

کــه افــق پــروازش خیلــی باالتــر از تیرهــای ماســت، پرنــده  ای اســت کــه دو 

بــال دارد، یــک بــال ســبز ویــک بــال قرمــز. بــال ســبز ایــن پرنــده مهدویــت 

ــه  ــه ریش ــت ک ــهادت طلبی اس ــال رسخ آن ش ــت و ب ــی اوس و عدالت خواه

در کربــا دارد و شــیعه را فناناپذیــر کــرده اســت«. او می گویــد ایــن پرنــده 

ــه  ــام والیت پذیــری و معتقــد اســت در عــرص غیبــت، فقی ــه ن زرهــی دارد ب

می توانــد والیــت داشــته باشــد و تنهــا راه زمیــن زدن ایــن پرنــده را نشــانه 

ــد. ــه می دان ــت فقی ــری و والی ــن والیت پذی گرف

ــل  ــه دارد. عکس العم ــل برنام ــرای عکس العم ــمن ب ــی دش ــات یعن ــن ادبی ای

بــرای مقابلــه بــا محــور مقاومــت در ترویــج تفکــر نــاب شــیعی بــا عاملیــت 

ــای  ــار هجمه ه ــه. در کن ــت فقی ــت والی ــت هدای ــه، تح ــزب الل ــران و ح ای

فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی گســرده بــه منطقــه مقاومــت، دشــمن 

ــا ریشــه های وحــدت  ــود ت ــه ب ــی در منطق ــدازی جنگــی نیابت ــد راه ان نیازمن

را بخشــکاند و مانــع صــدور اصــول انقــاب و اســام شــود. پــس بــه تولیــد 

ــف  ــه داعــش دســت زد. داعــش تعری ــد از جمل گروه هــای تروریســتی جدی

ــذاری  ــت هدفگ ــه می بایس ــادی ک ــت. جه ــام اس ــاد در اس ــی از جه انحراف

کنونــی آن صهیونیــزم باشــد؛ هامنطــور کــه وهابیــت فرقــه انحرافــی در دیــن 

اســام اســت.

ــت  ــقوط دول ــد از س ــوم می توان ــد ش ــن پیون ــا ای ــد ب ــر می کن ــتان فک عربس

سســت بنیــه ســعودی جلوگیــری کنــد و از طرفــی چــون ارسائیــل را ســوگلی 

آمریکایی هــا می بینــد بــا تصــور جلــب نظــر آن هــا بــه ســمت ارسائیــل رفتــه 

ــا ایــن اقــدام تبدیــل بــه  اســت. بــه زعــم رسدمــداران ســعودی، عربســتان ب

ــر  ــت برت ــد دس ــد و می توان ــد ش ــه خواه ــناس در منطق ــدرت رسش ــک ق ی

باشــد امــا وقایــع نشــان می دهــد اســام نــاب محمــدی و آرمانهــای انقــاب 

در حــال پیرشفــت در منطقــه اســت و عربســتان تنهــا خــود را در فضــای بیــن 

املللــی بدنــام کــرد.

ــا دشــمن  ــرای م ــه عربســتان ب ــد شــد ک ــادآور بای ــه را ی ــن نکت ــن ای همچنی

درجــه یــک نیســت حتــی اگــر بــه ایــن مرحلــه رســیده باشــد بلکــه در تبــع 

دشــمن اصلــی کــه صهیونیســم و جهانخــواران اســت قــرار دارنــد. در پایــان 

ــداران  ــتی و رسدم ــب صهیونیس ــم غاص ــداران رژی ــه رسدم ــاب ب ــد خط بای

ــه 119 ســوره آل  ــال در آی ــد متع ــن کام خداون جــوان و خــام آل ســعود ای

ــه واســطه  ــم« بگــو! ب ــوا ِبَغیِظُک ــل ُموتُ ــد: »قُ عمــران را گفــت کــه می فرمای

ایــن خشــم خــود مبیریــد.



در بیــن جهــاد اصغــر یــک جهــاد هســت کــه خــدای متعــال آن را »جهــاد کبیــر« 
نــام نهــاده کــه آن همیــن اســت. »جهــاد کبیــر« یعنــی چــه؟ یعنــی اطاعــت نکــردن 
از دشــمن، از کافــر؛ از خصمــی کــه در میــدان مبــارزه ی بــا تــو قــرار گرفتــه اطاعــت 
نکــن. اطاعــت یعنــی چــه؟ یعنــی تبعّیــت؛ تبعّیــت نکــن. تبعّیــت نکــردن در کجــا؟ 
در میدانهــای مختلــف؛ تبعّیــت در میــدان سیاســت، در میــدان اقتصــاد، در میــدان 

فرهنــگ، در میــدان هــر. در میدانهــای مختلــف از دشــمن تبعّیــت نکــن«.
بیانات امام خامنه ای 1395/3/3
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خــر ســلب تابعیــت از شــیخ عیســی قاســم یکــی از رهــران اصلــی و رسدمدار 

شــیعه قیــام و نهضــت مــردم بحریــن بهانــه ای شــد تــا بــه بررســی اجاملــی 

ایــن نهضــت و آینــده احتاملــی آن بپردازیــم.

ــه در  ــه ک ــا آنچ ــد ام ــکل می گیرن ــی ش ــداف مختلف ــی اه ــا در پ نهضت ه

ــت،  ــده اس ــاد ش ــت از آن ی ــوان نهض ــه عن ــی ب ــف تاریخ ــای مختل برهه ه

ــود و  ــع موج ــر وض ــا تغیی ــاح و ی ــت اص ــت در جه ــی اس ــش و حرکت جنب

رســیدن بــه وضــع مطلــوب کــه ایــن جنبش هــا در قالــب مخالفــت بــا 

ــت را  ــک نهض ــه ی ــه ک ــرد. آنچ ــکل می گی ــی ش ــت فعل ــت های حاکمی سیاس

از شــورش و یــا یــک اغتشــاش جــدا می کنــد هــدف اصاحــی و ســازنده آن 

اســت.

بــرای آنکــه بفهمیــم یــک حرکــت و یــا یــک نهضــت چــه ماهیتــی دارد بایــد 

بــه مــوارد ذیــل توجــه کنیــم:

• چه علل و عواملی سبب شکل گیری این نهضت شده است؟

• اهداف آن نهضت چیست و چه می خواهند؟

ــی  ــراد و گروه های ــده آن، چــه اف ــا کنن ــارص آن نهضــت و نیروهــای برپ • عن

هســتند؟

ــل در  ــارص دخی ــه از شــعارها و رفتارهــای عن ــه برگرفت ــوای نهضــت ک • محت

ــت؟    ــت، چیس ــکل گیری آن اس ــی ش ط

    

نهضــت مردمــی بحریــن همزمــان بــا شــکل گیری مــوج بیداری هــای اســامی 

در جهــان عــرب شــکل گرفــت. اصلی تریــن علــت ایــن حرکــت، نظــام حاکــم 

ــه از  ــی بلک ــت بوم ــک حاکمی ــه ی ــن ن ــت بحری ــت. حاکمی ــن اس ــر بحری ب

اقلیــت ســنی مذهــب مهاجــری هســتند کــه در پــی اختافــات مذهبــی بــا 

قبیلــه بنی کعــب در زمــان ریاســت شــیخ نرصاللــه خــان بــر بحریــن از کویــت 

وارد بحریــن شــدند.

یــک حکومــت بــه شــدت اســتبدادی کــه در آن پادشــاه بحریــن حــرف اول و 

آخــر را می زنــد. ایــن پادشــاه اســت کــه قانــون را تعریــف و تعییــن می کنــد 

ــد. آل  ــخص می کن ــم او مش ــه را ه ــای کابین ــر و اعض ــت وزی ــی نخس و حت

خلیفــه در کنــف حامیــت آل ســعود و حامــی و کارگــزار آمریــکا محســوب 

ــی و اســامی اســت  ــوای دین ــک محت ــن ی ــوای نهضــت بحری می شــود. محت

چراکــه عنــارص تشــکیل دهنــده ایــن حرکــت مردمــی عمدتــا از جریان هــای 

اســام گرا بــا محوریــت تشــیع هســتند و می تــوان گفــت باقــی جریان هــا از 

ــرات  ــرال و دموک ــا تفکــر لی ــه جریان هــای اهــل تســنن و گروه هــای ب جمل

ــا خواســته اند. ــه پ ــان اســام گرای شــیعی ب ــار جری در کن

طیــق شــواهد موجــود، نهضــت مــردم بحریــن یــک نهضــت دینــی و 

ضداســتکباری اســت و همچــون نهضــت ایــران اســامی کــه منجــر بــه 

ــی و  ــره نهضت هــای دین ــد در زم ــوی گردی ــی حکومــت وابســته پهل رسنگون

انقاب هایــی بــا رنــگ و بــوی فرهنگــی جــای می گیــرد و شــاید بهــر اســت 

بــا ســنجه های ماتریالیســتی و یــا دیگــر معیارهــای غیردینــی مــورد بررســی 

ــرد. ــرار نگی ق

نظــام آل خلیفــه هــم ماننــد نظــام رسنگــون شــده پهلــوی دچــار یــک خطــای 

اساســی شــد. حاکمیــت مســتبد محمدرضــا پهلــوی بــا ایــن انــگاره کــه اگــر 

ــد  ــران، را از مــردم جــدا کن ــی)ره(، رهــر نهضــت اســامی در ای ــام خمین ام

ســبب رسکــوب و خاموشــی شــعله نهضــت مــردم می شــود امــام را از مــردم 

ــد نگــه داشــت. دور کــرد و او را ســال ها در تبعی

ــال  ــاه ۱۵ س ــید. آری ش ــه رس ــه نتیج ــد ب ــال بع ــامی ۱۵ س ــاب اس ــا انق ام

ــن  ــا در ای ــدازد ام ــر بین ــام تاخی ــن قی ــیدن ای ــام رس ــه رسانج ــت در ب توانس

ــر شــد و پــس از ســالها در ســال ۱۳۵۷  ــران پخته ت مــدت جنبــش مردمــی ای

بــا نیرویــی شکســت ناپذیــر بــه جنــگ نظــام ســلطه رفــت. اینهــا در حالــی 

ــه و  ــا از هرگونــه حامــی بیــن املللــی و منون اســت کــه امــام و امتــش تقریب

ــد. ــروز شــده محــروم بودن الگــوی پی

ــا دور کــردن رسان  ــا ب آل خلیفــه هــم دچــار همیــن خطــا شــده اســت، آنه

نهضــت اســامی بحریــن ســعی دارنــد تــا مــردم را از ایــن حرکــت بازدارنــد 

امــا غافــل از ایــن کــه ایــن افــراد خــود ســوپاپ اطمینانــی هســتند در جهــت 

ــق در  ــه ای موف ــن منون ــی بحری ــت مردم ــروز نهض ــی. ام ــام مردم ــرل قی کن

فاصلــه ای نــه چنــدان دور را در ایــران اســامی می بینــد. ملــت بحریــن 

منونه هایــی چــون مــرص، تونــس و یمــن را می بینــد و از حامیــت امــت 

اســامی برخــوردار خواهــد شــد.

ــا ســلب تابعیــت از رهــری چــون شــیخ عیســی قاســم و ســایر انقابیــون  ب

ایــن نهضــت فــرو نخواهــد نشســت چــرا کــه هــدف اصلــی مــردم برپایــی 

یــک حاکمیــت مــرشوع واســامی اســت. بــه فــرض فــردی چــون شــیخ عیســی 

قاســم از بحریــن اخــراج شــود آیــا مــردم را هدایــت کــردن از نقطــه ای دورتــر 

ــت؟ ــر اس امکان ناپذی



۹

دنیایــی کــه کوچکریــن حــوادث بــا بزرگریــن دامنــه و وســعت بازتــاب داده 

می شــود از رســاندن پیــام شــیخ عیســی قاســم های در تبعیــد عاجــز اســت؟

ــم ها در  ــی قاس ــیخ عیس ــام، ش ــد ام ــال های تبعی ــون س ــم چ ــروز ه ــا ام آی

پشــت مرزهــا منتظــر اجــازه ورود از ایــن امیــر و آن امیــر می شــوند در حالــی 

ــتکباری  ــای ضداس ــود را از نهضت ه ــت خ ــام حامی ــامی رس ــران اس ــه ای ک

اعــام کــرده اســت؟

از طرفــی در تعالیــم دینــی خــود بارهــا و بارهــا دیده ایــم و شــنیده ایم کــه 

ــک  ــه مل ــم ک ــم« و می دانی ــع الظل ــی م ــر و ال یبق ــع الکف ــی م ــک یبق »املل

شــاید بــا کفــر باقــی مبانــد امــا بنایــی کــه بــا ظلــم ســاخته شــود دوام چندانی 

ــالی و  ــدرت پوش ــه و ق ــاد آل خلیف ــی در ابع ــال نظام ــت. ح ــد داش نخواه

وابســته خــود تکلیفــی بســیار روشــن دارد.

در صــورت پیــروزی ایــن نهضــت ضداســتبدادی و ضداســتکباری و برچیــده 

شــدن بســاط آل خلیفــه، منافــع اســتکبار جهانــی و از طرفــی عربســتان بــه 

ــگاه اســت و  ــن کشــور دارای پای ــکا در ای ــه آمری ــاد چراک خطــر خواهــد افت

موقعیــت خــاص جغرافیایــی بحریــن، ایــن کشــور را در کانــون توجــه آمریــکا 

ــکا در  ــی آمری ــگاه دریای ــن پای ــارض مهم تری ــال ح ــت. در ح ــرار داده اس ق

ــل  ــن عام ــرار دارد. ای ــن ق ــیا در بحری ــا رشق آس ــا ت ــاره آفریق حــد فاصــل ق

بــه اهمیــت کشــور کوچــک بحریــن نــزد آمریکاییــان افــزوده و ســبب شــده 

ــای  ــلطه جویی ه ــع و س ــه مناف ــور ب ــن کش ــردم ای ــت م ــا رسنوش ــت ت اس

ــود. ــد زده ش ــان پیون ــی آن ــراتژی های نظام ــکا و اس آمری

همچنیــن عربســتان دارای منافــع بســیار از جملــه منافــع نفتــی در بحریــن 

می باشــد و بخشــی از نفــت موجــود در خــاک خــود را در همســایگی بحریــن 

بــه دســت مــی آورد و او بــرای افزایــش قــدرت منطقــه ای خــود بــه حامیانــی 

چــون بحریــن نیــاز دارد بــه همیــن خاطــر بــرای حکومــت آل خلیفــه حکــم 

دایــه ای را بــازی کــرده کــه ســالهای ســال دســت نوازشــش بــر رس ایــن طفــل 

بــوده اســت.

آنچــه اهمیــت دارد فــردای بعــد از پیــروزی ایــن نهضــت اســت، اگــر رهــران 

اســامی توانســتند تــوده مــردم و اقشــار مختلــف را بــر علیــه نظــام آل خلیفه 

در یــک جهــت بســیج کننــد و پیــروز شــوند آنــگاه بایــد پرســید ایــن نظــام 

نوپــا چــه رسنوشــتی خواهــد داشــت؟

بــه عقیــده نگارنــده مهم تریــن تهدیــد، عربســتان ســعودی بــا حامیــت 

و  مردمــی  نهضــت  پیــروزی  صــورت  در  آنهــا  اینکــه  و  اســت  امریــکا 

ــم  ــن رق ــی بحری ــرای اهال ــن رسنوشــتی چــون یمــن را ب ضداســتکباری بحری

خواهنــد زد و بــه احتــامل بســیار باالیــی مانــع کنونــی کــه موجــب تــرس و 

عــدم بســیج عمومــی و یکدســتی همــه مــردم و همــه گروه هــای مخالــف 

در بحریــن می شــود تــرس از تهاجــم ســعودی ها اســت. 

عبــور از ایــن مانــع و نرســیدن از طاغوت هــای موجــود نیــاز بــه یــک 

ــی  ــام خمین ــم ام ــس تعالی ــی از جن ــی دارد تربیت ــاختاری و انقاب ــت س تربی

ــه درس مقاومــت و ایســتادگی را از  ــران ک ــردم مســلامن ای ــرای نهضــت م ب

ــد. او گرفتن

منابع :
شهید مطهری، حامسه حسینی

غامرضا گلی زواره، سیری در تاریخ و جغرافیای رسزمین بحرین، مکتب اسام، سال 51، شامره 10

مقاله، انگیزه ها و هدف های نهضت اسامی در بحرین از هامن نویسنده.
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تغییـرات در ایـاالت متحـده در حـدود صـد سـال پیـش رشوع شـد و اقتصـاد 

کشـاورزی بـه سـمت اقتصـاد صنعتـی حرکـت کـرد. یکـی از مصادیق تسـلط 

بـر حوزه هـای اقتصـادی زمانـی بـود کـه راکفلر هـا رشوع بـه کنـرل داروهای 

آلوپاتیـک کردنـد کـه هنوز در آن ایام انواع مختلفی از آموزش پزشـکی اعم از 

مـدرن و سـنتی در ایـاالت متحـده وجـود داشـت امـا وقتی راکفلر ها سیسـتم 

پزشـکی را بـه دسـت گرفتنـد، متامـی ایـن مکاتـب را بـه تعطیلـی کشـاندند و 

فقـط جراحـی، پرتوافشـانی و فـروش داروهـای خـود را ترویـج کردند. 

 FDA(Food and Drug دارویـی  و  غذایـی  مـواد  اداره   1930 دهـه  در 

Administration( آغـاز بـه کار کـرد و بـه مـردم آمریـکا بـه عنوان سـازمانی 

معرفـی شـد کـه از منابـع غذایـی و دارویـی آنهـا محافظـت می کنـد. زیـرا 

در اوایـل ایـن قـرن مشـکات بهداشـتی زیـادی در صنعـت بسـته بنـدی )بـه 

خصـوص گوشـت( و همچنیـن در ثبـت اخـراع داروهایـی کـه در آنهـا مـواد 

اعتیـادآوری ماننـد هروئیـن، کوکائین و مرفین به کار رفته بود، وجود داشـت.

بعـد از مدتـی ایـن سـازمان اختیـار قانونـی ایمنـی و همچنیـن اثربخشـی 

داروهـا را بـه دسـت آورد و سـپس در خدمـت رشکت هـای بـزرگ داروسـازی 

قـرار گرفـت. ایـن سـازمان اکنـون بـه عنـوان ضابـط اجرایـی سـودآوری ایـن 

رشکت هـا، حتـی از تاکتیک هایـی شـبیه بـه گشـتاپو )سـازمان امنیتـی مخوف 

هیتلـر( اسـتفاده کـرده و بـرای ایـن کار از هـزاران مأمـور مسـلح فـدرال بهره 

می گیـرد. چهـل درصـد از بودجـه FDA از طریـق بررسـی و تاییـد داروهـای 

رشکت هـای بـزرگ تامیـن می شـود.

قانـون مدرنیـزه کـردن ایمنـی غـذا در سـال 2007، بـه آنهـا اجـازه داد تجارت 

بیـن ایالتـی هر غذایی را که برای اسـتفاده پزشـکی مورد مطالعـه قرار گرفته، 

ممنـوع کننـد. ایـن قانـون بـه FDA قـدرت و پـول بیشـری داد تـا مأمورانـی 

اسـتخدام کنـد کـه به متام مناطق روسـتایی در رسارس ایاالت متحده شـبیخون 

زده و رشوع بـه دسـتگیری بـاغ داران کوچـک ارگانیـک و ارعـاب مزرعـه داران 

لبنیـات محلـی )پاسـتوریزه نشـده( کنند و حتـی مردمی را کـه در حیاط خانه 

یـا بـاغ خـود غذا پـرورش می دادند، برسـاندند. همه ایـن آزار و اذیت ها علیه 

کسـانی هدف گیـری شـده بـود کـه غذای واقعـی در آمریـکا تولیـد می کردند. 

بـه عنـوان مثـال یـک گـروه از پرورش دهنـدگان گیـاس، تحقیقـات خـود در 

مـورد مزایـای گیـاس از نظـر درمـان صفـرا را بـه سـایت دانشـگاه هـاروارد 

ارسـال کرده و این مطلب را در سـایت خود منترش می کنند. FDA تشـخیص 

داد ایـن لینـک، یـک ادعـای غیرقانونـی سـامتی محسـوب می شـود! بنابراین 

بـا تفنـگ بـه پرورش دهنـدگان گیـاس یورش بـرده و از آنها بابت عدم انتشـار 

مجـدد ایـن اطاعـات تعهـد گرفتنـد. همیـن قضیـه در مـورد بسـیاری از مواد 

غذایـی دیگـر هـم صـدق می کند. این سـازمان ادعاهـای درمانـی در مورد هر 

محصـول غیردارویـی را بـه طـور کامـل ممنـوع کرده و بـه این شـیوه مردم را 

موقـع خریـد تـا حـد زیـادی بی اطـاع نگـه مـی دارد و مردم بـرای رسـیدن به 

یـک نتیجـه درمانـی رصفـا بـه داروها متکی هسـتند. 

قاعده هـای  و  سیاسـت ها  مـوارد  بیشـر  در  آمریـکا  داروی  و  غـذا  سـازمان 

خـود را هامهنـگ بـا »کدکـس« ابـاغ و اجـرا می کنـد و تبعیـت زیـادی از 

ایـن نظام نامـه جهانـی غـذا دارد. Codex alimentarius دسـتور کار ترويـج 

جهانـی تجـارت و امينـی غـذا اسـت امـا فعالیت هـای آن درواقـع یـک مانـور 

نسـل کشـی اسـت. کُدکـس چیـزی را می خواهـد که صنایـع بزرگ کشـاورزی، 

شـیمیایی، داروسـازی و بیوتکنولـوژی و پزشـکی می خواهنـد. ایـن نظام نامـه 

جهانـی غـذا بـرای ترویج و تحمیل محصوالت دسـتکاری شـده ژنتیکی و مواد 

غذایـی آلـوده شـده بـا آنتی بیوتیک هـا، سـموم مامیـن، راکتوپامیـن، فلوراید 

و ... تـاش می کنـد.

FDA طـی یـک سیاسـت غیرانسـانی اعـام کـرد کـه غذاهـای اصـاح شـده 

بـه  نیـازی  و  اسـت  عـادی  غذاهـای  بـا  معـادل  ذاتـی،  لحـاظ  از  ژنتیکـی 

برچسـب گذاری بـرای تشـخیص مشـری نـدارد، در حالیکـه مطالعـات بر روی 

اثـرات GMO نشـان داده ایـن غذاهـا موجـب آسـیب بـه اندام هـای بـدن، 

افزایـش نابـاروری و نارسـایی سیسـتم ایمنـی بـدن می گـردد. 

در حـدود نیمـی از کل داروهایـی کـه بـرای توزیـع عمومـی تأییـد می شـوند، 

در طـی پنـج سـال بـدون رس و صـدا جمـع آوری می گردنـد زیـرا بیـش از حـد 

خطرنـاک بـوده و موجـب مـرگ صدهـا نفـر و تحمیـل بیامری هـای خطرناک 

بـا هزینـه درمـان گـزاف می شـوند. بـه عنـوان منونـه داروی وایاکس کـه برای 

بیـامری آرتـروز تجویز می شـد، حداقـل 60000 نفر آمریکایی را به کشـن داد 

و باعـث حـدود 130000 مـورد حملـه قلبی و سـکته شـد. 

صنعـت داروسـازی بـرای باقـی ماندن به انتشـار بیامری نیـاز دارد و با مریض 

نگـه داشـن مـردم، تجـارت پرسـودی را بـرای خـود و معامله پـررضری را برای 

مـردم رقـم زده اسـت. رشکت هـای داروسـازی در آمریـکا، محصـوالت خـود را 

بـه دیگـر کشـورهای جهـان نیز صـادر می کنند تـا با هـامن ترکیبـات دارویی، 

ثـروت عظیـم بـرای خـود و بیـامری و مـرگ را بـرای مـردم آن کشـورها بـه 

ارمغـان  آورند.

در ایـن میـان سیاسـت برخـورد بـا مراکـز طـب ایرانـی و اسـامی و اجـازه 

دولـت  توسـط  ژنتیکـی  شـده  دسـتکاری  از محصـوالت  اسـتفاده  و  واردات 

یازدهـم در پسـابرجام، عجیـب و قابـل تامـل اسـت.
منبع: مستند »جنگ علیه سامتی«
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در میـان رخدادهـای تاریـخ معـارص ایـران، کشـف حجـاب بـه عنـوان یـک 

جریـان اجتامعـی، موضوعی اسـت که ریشـه های آن را باید فراتـر از مرزهای 

جغرافیایی جسـتجو کرد. در حقیقت، کشـف حجاب ارمغانی اسـت از دنیای 

غـرب بـه دنیـای رشق. در ایـن جریـان، ارزش هـای مذهبی و سـنتی، تا حدود 

زیـادی دگرگـون شـده و شـکل غربـی بـه خـود می گیـرد و آنچه، هـم از زاویه 

دیـن و هـم از زاویـه عـرف، مقدس شـمرده شـده بود مـورد بی توجهـی واقع 

می شود. 

مخالفـان حجـاب تـاش کرده انـد تـا بـا طـرح ایـن موضـوع کـه حجـاب مخل 

آزادی زنـان اسـت بی حجابـی را رواج دهنـد، در صورتـی که بـا مطالعه تاریخ 

می تـوان دریافت که سیاسـت کشـف حجـاب رضاخان میرپنج، نـه تنها آزادی 

را بـرای زنـان بـه ارمغـان نیـاورد بلکـه زنـان را از فعالیت هـای اجتامعـی و 

حضـور در جامعـه محـروم و پایه هـای رژیـم »دیکتاتـوری« را تقویـت کـرد.

رضاخـان پیـش از رسـیدن بـه قـدرت، بـه شـدت تظاهر بـه دیـن داری کرده و 

حتـی در مراسـم  مذهبـی و عـزاداری حارض می شـد؛ اما پـس از تثبیت قدرت، 

 آرام آرام سیاسـت های ضدمذهبـی وی بـه اجـرا در آمد.

از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان به حضـور روز افزون میسـیون های مذهبی، 

تأسـیس مـدارس جدیـد بـه سـبک غربـی، تأسـیس کانون هـا و انجمن هـای 

روشـنفکری، تغییـر نظـام آموزشـی، اجبـاری کـردن اسـتفاده از کاه شـاپو، 

ترویـج  بانـوان،  کشـف حجـاب  البسـه،  کـردن  متحدالشـکل  قانـون  صـدور 

بی قیـدی در میـان زنـان، جلوگیـری از حضـور زنـان بـا حجـاب در پارک هـا، 

سـینامها، تئاترهـا،  هتل هـا و سـایر مراکـز عمومـی اشـاره کـرد.

ایرانیان  پوشیدن  لباس  سبک  تغییر  از  رضاخان  هدف  اصلی ترین  واقع  در 

مذهبی  نیروهای  نفوذ  از  کاسن  می شد،  آن  شامل  نیز  حجاب  کشف  که 

هدایت«  »مخرالسلطنه  چنانچه  بود.  روحانیت  تضعیف  و  مردم  بین  در 

می گوید:»ظاهرا قصد از تغییر لباس از بین بردن لباس اهل علم]علام[ است.«  

»ویلیام سـولیوان«، آخرین سـفیر آمریکا در ایران نیز در کتاب خاطرات خود 

درمـورد دین سـتیزی او می نویسـد: »رضاشـاه در اواخـر دوران سـلطنت خـود 

بیـش از پیـش فریفتـه متـدن غربـی شـد و هرچـه بـه متـدن غربـی نزدیک تـر 

می شـد بیشـر از روحانیـت فاصلـه می گرفـت. رضاشـاه بـه وعده هـای خـود 

بـا  در مـورد اجـرای مفـاد قانـون اساسـی 1906 هـم عمـل نکـرد و چـون 

مقاومت هایـی از طـرف روحانیـون مواجـه شـد تصمیـم بـه مقابلـه بـا آنهـا 

گرفـت. یکـی از مـوارد اصلـی ایـن مقابلـه و معارضـه، مسـئله حجـاب بـود.« 

رضاخـان کـه ریشـه دار بـودن تفکـر دینـی و مبانـی ارزشـی حاکـم بـر جامعه 

ایرانـی را مانعـی جـدی بر رس راه تئوریزه کردن دیکتاتوری خود می پنداشـت، 

پـس از تنهـا سـفر خارجـی اش بـه ترکیـه در سـال 1313، بیش از انـدازه تحت 

تأثیـر اقدامـات غرب گرایانـه آتاتـورک، قـرار گرفـت. مخرالسـلطنه هدایت که 

در آن زمـان رئیس  الـوزرا بـود در کتـاب »خاطـرات و خطـرات« می نویسـد: 

»کشـف حجـاب سـوغات ترکیـه بـود کـه پهلـوی بـه ایـران آورد.« از ایـن رو 

رضاشـاه پـس از بازگشـت بـه ایـران عـزم خـود را بـرای غربـی شـدن جامعـه 

ایرانـی جـزم کـرد و مدعـی آن شـد که اگر مـردم لباس متحد الشـکل بپوشـند، 

کاه پهلـوی بـر رس بگذارنـد و نسـبت بـه تقیـدات دینی سسـتی نشـان دهند 

متمـدن خواهند شـد.

امـا آنچـه در اصل از سـوی اسـتعامرگران دنبال میشـد گسـرش فسـاد و رواج 

در  انگلسـتان  معـروف  جاسـوس  »همفـر«،  بـود.  جامعـه  در  بی بندوبـاری 

کشـورهای اسـامی کـه از فعـاالن رواج فرهنـگ غربی در میان ملل مسـلامن 

جهـت مبـارزه بـا اسـتقال آنهـا بـود در اوایـل  قـرن  دوازدهـم دراین بـاره بـه  

وزارت  مسـتعمرات  بریتانیـا  پیشـنهاد کـرد: »الزم  اسـت  بـه هـر وسـیله ای کـه 

شـده زن مسـلامن را از حجـاب اسـامی خـارج کـرد و بی حجابـی را در بیـن 

مسـلامنان رایـج منـود و ابتـدا بـا ایـن  توجیـه  کـه  حجـاب  از عادت هـای  دوره  

خلفای  عباسـی  بوده و ریشـه  در اسـام  ندارد، زنان  مسـلامن  را تشـویق  کنیم  

از حجـاب  دسـت  بردارنـد.. بـرای اجـرا بایـد اول سـعی کـرد زنان غیرمسـلامن 

در کشـورهای اسـامی را از حجـاب خـارج کـرد تـا زنـان مسـلامن نیـز از آنان 

کنند.«  پیـروی 

ممنوعیـت رضاخانـی در قبـال حجـاب تـا آنجـا پیـش رفـت کـه  در بهـار 

سـال 1314 نیـز وزارت آمـوزش و پـرورش طـی بخشـنامه ای مقـرر کـرد کـه 

دخـران بـا حجـاب حـق دریافـت جایـزه یـا دیپلـم خـود را ندارنـد. بـا ایـن 

حـال، رضاخـان ادعـا می کـرد کـه هدف از کشـف حجـاب وارد کـردن زنان به 

عرصـه اجتامعـی و سیاسـی جامعـه اسـت؛ ایـن درحالـی بود که سـال ها پیش 

از دوران رضاخانـی، زنـان در امـور عمومـی و مسـائل اجتامعـی نقش داشـته 

و فعالیـت  می کردنـد ولـی بـا اعـامل کشـف حجـاب زنـان مسـلامن ایـران از 

حضـور در اجتـامع منـرصف شـدند.   

بـه روایـت اسـناد موجـود، بسـیاری از زنـان خرمشـهر کـه حـارض بـه کنـار 

گذاشـن حجـاب نبودنـد، مخفیانـه از مـرز گذشـته و بـه عـراق  گریختنـد. 

در گزارشـی از دشـت میشـان بـه تاریـخ 1315/1/27 بـا اشـاره بـه مهاجـرت 

عـده ¬ای خاطرنشـان شـده اسـت: »مهاجرت فقط ایـن عده نبـود، از طوایف 

دیگـر هـم مهاجـرت منوده¬ انـد، علـت آن هـم ظاهـراً از ترس کشـف حجاب 

بـوده.« بدیـن ترتیـب در پـِس کشـف حجـاب، »آزادی« بـه طـور کامـل جـای 

خـود را بـه »اسـارت« زنـان داد.
منبع: مرکز اسناد انقاب اسامی
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از آن زمــان کــه آناســتاز، مالیاتــی بــرای استنشــاق از هــوا وضــع کــرد! نــرون، 

آرزو می کــرد همــه انســان ها یــک گــردن داشــتند کــه می توانســت بــا یــک 

شمشــیر آن را بزنــد! تیمــور لنــگ از متاشــای جهــش خــون گــردن انســان ها 

ــگ ها و  ــت و س ــود گرف ــه خ ــات ب ــد حی ــره ض ــز چه ــرد! چنگی ــذت می ب ل

گربه هــای شــهرهایی را کــه اشــغال می کــرد، می کشــت! حتــی از آن زمــان 

کــه عربســتان ســعودی در ســازمان ملــل بــه ریاســت شــورای حقــوق بــرش 

انتخــاب شــد درحالیکــه در یمــن، ســوریه و عــراق زنــان و کــودکان بــا مبب و 

نیروهــای مــورد حامیتــش کشــته می شــدند! آنکــه ســود بــردن از تحریم هــا 

ــرد!  ــرض می ک ــود ف ــق خ ــود ارز، ح ــزول و صع ــی و ن ــیس رصاف ــا تأس را ب

دخــری کــه حقــوق نجومــی پــدرش را ســهم خــود از انقــاب می دانســت ...! 

مفهــوم »حــق« بــه نوعــی ســلطه تعبیــر شــده اســت؛ مفهومــی کــه نوعــی 

تســلط، احاطــه، برتــری و یــا نوعــی اِعــامل قــدرت را، صحیــح یــا غلــط، برای 

ــا  ــاً ب ــلطه« را تقریب ــوم »س ــه مفه ــی ک ــا جای ــد. ت ــور می کن ــش متص صاحب

»حــق« مســاوی کــرده اســت. 

ــم و  ــر ک ــه یکدیگ ــه ب ــان ها ک ــط انس ــی و رواب ــی اجتامع ــط زندگ در رشای

بیــش نفــع می رســانند؛ اگــر ایــن انتفــاع متقابــل بــه صــورت قانــون درآیــد، 

ــن می شــود کــه در کجــا  ــد و معیّ ــدا می کن ــوان »حــق« و »تکلیــف« پی عن

بایــد نفــع برنــد و در کجــا بایــد نفــع برســانند. بــرای مثــال، کســی کــه بــرای 

شــام کاری را انجــام می دهــد، »حــق« پیــدا می کنــد کــه مــزد عمــل خویــش 

را مطالبــه منایــد. پــس در مقابــل کاری کــه بــرای شــام انجــام داده اســت، 

ــه »حــق« او را  ــد ک ــف« داری ــد و شــام »تکلی ــدا می کن ــر شــام پی ــی ب حق

بپردازیــد. در ایــن حالــت، یــک رابطــه متقابــل از »حــق« و »تکلیــف« در 

ــرد. ــامع بــرشی شــکل می گی اجت

اّمــا در عــرص بــه اصطــاح مدرنیســم، از نظــر فرهنــگ و حقــوق بــرش غربــی؛ 

بــرش دیگــر در اندیشــه تکلیــف و وظیفــه نیســت تــا درصــدد انجــام آن باشــد؛ 

ــوق را از  ــن حق ــا ای ــی دارد ت ــه حقوق ــد چ ــه ببین ــت ک ــی آن اس ــه در پ بلک

دیگــران مطالبــه منایــد. در رشق زمیــن مــردم را بــرای رســیدن بــه حــق متصــور 

خــود می کشــد و در غــرب زمیــن بــرای رســیدن مــردم بــه حــق خــود یــاری 

ــد  ــه ببین ــت ک ــی آن نیس ــرش در پ ــروزه ب ــه ام ــم ک ــی می بینی ــد. حت می کن

ــه در  ــت، بلک ــرار داده اس ــی ق ــه وظایف ــرای او چ ــه ب ــون و جامع ــدا، قان خ

ایــن اندیشــه اســت کــه اگــر خدایــی هــم وجــود دارد یــا حرکتــی در جامعــه 

انجــام می شــود، ســهم خــود را از نظــام آفریــده شــده توســط خــدا و جامعــه 

بازســتاند! و ایــن امــر را از ویژگی هــای جدانشــدنی ایــن عــرص می داننــد. از 

دیــدگاه حقــوق بــرش غربــی، اگــر دربــاره حقــوق متقابــل و تکالیــف، اوامــر و 

نواهــی الهــی و امــوری از ایــن قبیــل بیندیشــیم، ایــن تفکــر »تکلیــف مــدار« 

ــه اســت. ــاد ارتجاعــی و واپس گرایان ــک اعتق ی

بایــد گفــت کــه اصــوالً »حــق« و »تکلیــف« دارای رابطــه ای عقلــی اســت کــه 

ــرد.  ــات ک ــی متناســب نباشــد را اثب ــل آن تکلیف ــه در مقاب ــی ک ــوان حق منی ت

اگــر می گوینــد: »زن در مقابــل انتخــاب نــوع پوشــش خــود در جامعــه حــق 

دارد« ایــن بــدان معناســت کــه زنــان بــه دلیــل حــق آزادی انتخــاب پوشــش، 

در مقابــل جامعــه تکالیفــی دارنــد کــه آن آزادی را محــدود می کنــد. اگــر تنهــا 

آزادی را بــدون هیــچ تکلیفــی، حــق بدانیــم، و در مقابــل، مکلـّـف بــه رعایــت 

حــق هیــچ کســی نباشــیم، بــود و نبــود ایــن حــق مســاوی خواهــد بــود و جــز 

هــرج و مــرج چیــز دیگــری بــه دنبــال نخواهــد داشــت. 

اگــر بپذیریــم کــه انســان عــاوه بــر دارا بــودن »حقــوق«، در مقابــل تــک تــک 

مــردم جامعــه و در پیشــگاه خداونــد دارای »تکلیــف« اســت، طبیعــی خواهــد 

بــود کــه آزادی را مطلــق و فــوق قانــون نخواهیــم دانســت. منطــق عقانــی 

ــا تلویحــاً می گویــد: بایــد رفتارهــای انســان محــدود گــردد  قانــون ترصیحــاً ی

و اصــاً شــأن قانــون محــدود ســاخن آزادی اســت. اگــر »قانــون« و »دیــن« 

اجــازه محــدود ســاخن آزادی را نداشــته باشــند، وجودشــان لغــو اســت.

ــط  ــور توس ــر تکلیف مح ــی تفک ــه نف ــت ک ــم یاف ــخ خواهی ــه تاری ــا مطالع ب

حقــوق بــرش غربــی، موضــوع تــازه و جدیــدی نیســت؛ ســهم خواهــی طلحــه 

و زبیــر از حکومــت و اینکــه انگیــزه اصلــی آنــان از بیعــت، حکومــت منــودن 

بــر برخــی مناطــق رسزمیــن اســامی نظیــر بــرصه و کوفــه بــوده، شــاهد ایــن 

ــدون  ــه، ب ــر بــرصه و کوف ــق دانســن حــق حکومــت خــود ب مدعاســت. مطل

ــد  ــب ش ــامی، موج ــت اس ــه حکوم ــبت ب ــان نس ــن وظایف ش ــر داش در نظ

ــش از  ــای پی ــان خلف ــد. در زم ــوب بپردازن ــه و آش ــه فتن ــخاص ب ــن اش ــه ای ک

حــرت علــی )علیه الســام( رســم شــده بــود کــه هــر کــس زودتــر ایــامن آورده 

بــود بــدون اینکــه نســبت بــه جامعــه و حکومــت اســامی تکلیفــی را بــرای 

خــود فــرض بدانــد، ســهم بیشــری از بیت املــال دریافــت می کــرد. امــام علــی 

)علیه الســام( بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن قضیــه تبعیــض بــوده و وجــه رشعــی 

نــدارد. از ایــن رو، در ســال نخســت حکومــت بــه هــر فــردی ســهمی مســاوی 

از بیت املــال اختصــاص دادنــد. ایــن امــر موجــب شــد برخــی صحابــه ماننــد 

ــه  ــا ب ــد و ی ــگ برافرازن ــم جن ــته و َعلَ ــراض برداش ــه اع ــر رس ب ــه و زبی طلح

ــارزه در  ــود کــه ســابقه داران جهــاد و مب ــن ب ــه بشــتابند. و چنی ســوی معاوی

راه اســام در جســت وجوی ســهم و ویژه خــواری گرفتــار حــب دنیــا شــدند و 

در دامـــن مـخالـــفان حضـــرت جـمـــع شـدند و حتـی قـتـــل عثمـان را به امام 

ــد. ــی )علیه الســام( نســبت دادن عل
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حقــوق بــرش یعنــی؛ توزیــع، تأمین و امــکان بهــره وری عادالنه از آزادی و اســتعدادهای 

مــادی، رفاهــی، معیشــتی و خدماتــی جامعــه و ایجــاد زمینــه و بســر مناســب بــرای 

رســیدن بــه اهــداف انســانی. توزیــع برابــر ثروت هــا و فرصت هــای درآمدخیــز و 

برخــورداری از بیت املــال بــه طــور مســاوی، رشط الزم بــرای برقــراری عدالــت اجتامعــی 

اســت. لکــن بایــد توجــه داشــت کــه مقتضــای عدالــت اجتامعــی آن نیســت کــه حقــوق 

ــی  ــهم عموم ــد س ــز هامنن ــه نی ــراد جامع ــک اف ــادی تک ت ــد اقتص ــتمزد و درآم و دس

ــه،  ــن مرحل ــت در ای ــا از بیت املــال، مســاوی و یکســان باشــد. الزمــه تحقــق عدال آنه

ــاش،  ــب ت ــه تناس ــه ب ــات جامع ــع و امکان ــان از مناب ــدی آن ــودن بهره من ــاوت ب متف

تأثیرگــذاری و تکالیــف آنــان نســبت بــه جامعــه اســت.

از دیــد دنیاگراهــا و منفعت طلب هــا، آنــان کــه از قــدرت و تســلط بیشــری بــر ثــروت 

ــر  ــف، زحمــت و دســرنج عــده ای دیگ ــر تکلی ــد، حقشــان در براب ــع برخوردارن و مناب

اســت. آنــان کــه می گوینــد مــا تنهــا در اندیشــه اســتیفای حقــوق خویــش بــه دلیــل 

فعالیت هــای انقابــی گذشــته خویــش هســتیم و ملــزم بــه انجــام هیــچ گونــه تکلیــف 

ــا و  ــل اعراض ه ــق دارد مقاب ــان ح ــان، انس ــر آن ــن، از نظ ــیم. بنابرای ــری منی باش دیگ

ــامً از  ــرازد و رس ــدا براف ــد خ ــر ض ــت ب ــم مخالف ــی پرچ ــتد و حت ــت ها بایس بازخواس

ــد. ــکایت کن ــود ش ــی خ ــه ســهم گیری های نجوم ــدان ب منتق

بــه همیــن دلیــل، طــی قــرون و اعصــار و در همــه جوامــع کوچــک و بــزرگ و متمــدن 

ــای  ــرای کوره ه ــزم آور ب ــای هی ــه و متفکرمناه ــتان ِخودکام ــدرت پرس ــدن، ق و غیرمتم

ــد،  ــاقط می کنن ــران را س ــات دیگ ــق حی ــرش و ح ــوق ب ــت حق ــان، واقعی ــش زای آن آت

ســپس آن حــق را در هرچــه کــه باشــد، وســیله ای بــرای اهــداف خــود تلقــی می کننــد و 

آن گاه بــه خــود اجــازه می دهنــد کــه بــا عناویــن و ضامنــت ســوابق انقابــی، حقــوق 

شــهروندی، حقــوق بــرش و حــق آزادی؛ چنــان عمــل کننــد کــه گویــا هیچ گونــه تکلیــف 

و مســؤولیتی در قبــال حفــط انقــاب، ارزش هــا و نیــز مبــارزه بــا نقــوذ و رضبه هــای 

ــه  ــت و آن این ک ــان اس ــر عهده ش ــف ب ــک تکلی ــا ی ــد؛ تنه ــاب ندارن ــه انق ــتکبار ب اس

اجــازه دارنــد ســهم و نفــع خــود را بیــش از فعالیــت و تــاش خــود از ســفره انقــاب 

بردارنــد.
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سام علیکم بماصبرتم عقبی الدار
پدر ومادرعزیزم:

ــان را میبوســم و دعاگــوی  ــن راه دور دســتان مبارکت از ای
ــه  ــتم وظیف ــه نتوانس ــتم ک ــرمنده هس ــتم و ش ــما هس ش
ــدوارم و انتظــار  ــی امی ــدی خــود را انجــام دهــم. ول فرزن
پــرودگار رحمــان  از  دارم کــه حتمــا مــرا ببخشــید و 
بــرادران  و  بخواهیــد. خواهــر  برایــم  آمــرزش  طلــب 
عزیــزم امیــدوارم کــه شــما هــم مــرا ببخشــید و از اقــوام 
و آشــنایان و دوســتان هــم بــرام حالیــت بطلبیــد. ان 
ــا  ــما عط ــه ش ــی ب ــی اله ــق زندگ ــد توفی ــاءالله خداون ش
فرمایــد همانطورکــه تاکنــون امورتــان در جهــت خداونــد 
ــود. ــتر ش ــد و بیش ــوده، بمان ــدس و اســام ب ــرع مق و ش

و تو ای همسر خوبم:
ــدم.  ــازی ندی ــم نی ــه بنویس ــرات چ ــردم ب ــر ک ــه فک هرچ
کــه  بــوده ام  شــکرگزار  خــدا  درگاه  در  همیشــه  مــن 
پــروردگار قســمت مــرا چنیــن زنــی کــه بتوانــد مســئولیت 
ــم  ــرار داد. همیشــه خیال خــود را خــوب انجــام دهــد، ق
راحــت بــوده و هســت کــه تــو همیشــه ســعی کــرده ای 
ــا  ــی خــودت را ب ــکان دارد مســائل زندگ ــه ام ــا ک ــا آنج ت
ــی و  ــاق ده ــارت انطب ــت و طه ــت عصم ــی اهل بی زندگ
ــن  ــن راه و در ای ــو را در ای ــادر ت ــه خــدای ق ــدوارم ک امی
جهــت یــاری نمایــد. در زمینــه تربیــت یاســر هــم مطمئــن 

ــرد.  ــی ک ــودت را خواه ــش خ ــعی و کوش ــه س ــتم ک هس
ســعی کــن از همــان کودکــی او را در دامــن زینــب و امــام 
حسین)علیه الســام( و بقیــه ائمــه معصومیــن پــرورش دهــی. 
خداونــد تــو را در ایــن مهم و در این راه، ادامه مســئولیت 
یــاری و راهنمایــی کنــد. امیــدوارم کــه مــرا ببخشــی کــه 
ــو  ــی ت ــودم ول ــی نب ــت شــوهر خوب ــم برای خــودم می دان
ــودت و  ــب خ ــن. مواظ ــو ک ــش و عف ــب بخش ــم طل برای
یاســرم بــاش. مســئله نمــاز وروزه هایــی کــه بــا هــم قــرار 

گذاشــتیم یــادت نــرود.
پدرومادرعزیزم:

تربیـــت یاســـر برایـــم خیلـــی مهـــم اســـت از شـــما 
ـــود  ـــراوان بش ـــعی ف ـــت س ـــن جه ـــم در ای ـــش می کن خواه
ـــا  ـــرای آق ـــدی و ب ـــرد مفی ـــام ف ـــرای اس ـــاءالله ب ـــه ان ش ک

امـــام زمـــان )عـــج( ســـرباز و یـــاری خـــوب باشـــد.
خــدا را فرامــوش نکنیــد و همیشــه دعاگــوی امــام باشــید 
کــه ایــن چنیــن زندگــی همــه را متحــول کــرد و جهــت داد 
و از همــه ی شــما در موقــع دعاهــا و نمازهــا و نیایش هــا 

التمــاس دعــا دارم.
»من کان یرجوا لقاء الله فان اجل الله الت« )عنکبوت/۵(

رسدار شهید حمیدرضا رفیعی 1361/8/9  

)فرمانده آموزش اطاعات عملیات سپاه پاسداران(
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بــا رشوع ســال 58 شــور و اشــتیاق حــاج حســین در اشــاعه فرهنــگ انقــاب و حفــظ دســتاوردهای آن بیــش از پیــش بــه 

چشــم می خــورد. حاجــی بــا تــاش بی وفقــه، منایشــگاهی از جنایــات رژیــم پهلــوی در کنــار پــل ابــوذر )محــل فعلــی بنیــاد 

شــهید اصفهــان( راه انــدازی کــرده بــود و ســعی می کــرد تــا نقشــی در بیــان اهــداف عالیــه جمهــوری اســامی ایفــا کنــد.

ــن  ــا وصــول خــر ای ــود و ب ــع کشــاورزی مــردم خوزســتان شــده ب ــی خانه هــا و مرات ــان، ســیل، موجــب ویران در آن زم

واقعــه، حــاج حســین جمــع آوری کمکهــای مردمــی در اصفهــان را برعهــده گرفــت. شــخصاً آنهــا را بــه فــرودگاه می بــرد و 

ماننــد یــک کارگــر ســاده بــا افتخــار گونی هــای آرد و دیگــر ملزومــات مــردم را بــه داخــل هواپیــام حمــل می کــرد تــا بــه 

اهــواز منتقــل شــود. اینگونــه خدمــت صادقانــه را بــدون ریــا و بــا قصــد قربــت انجــام مــی داد. بارهــا پــس از بارگیــری 

هواپیــام بــه همــراه آن تــا اهــواز رفــت و در آنجــا بــه تخلیــه بارهــا کمــک کــرد. او در راه ایــن کمک رســانی بــه مــردم، 

ــا  ــه کــرد ت ــای فرهنگــی منطقــه، طرحــی ارائ ــچ گاه احســاس خســتگی نکــرد. پــس از امتــام کمک رســانی جهــت غن هی

منایشــگاهی در آن منطقــه تأســیس شــود تــا خیــاالت خــام حــزب منحــرف و منحلــه خلــق عــرب نقــش بــرآب شــود. طــرح 

او در آن رشایــط، نشــانه تیزبینــی اش در مســائل فرهنگــی بــود.

ــاق رفــت و  ــه ات ــک احوالپرســی ســاده یکراســت ب ــس از ی ــزل شــد و پ ــد: روزی او وارد من ــادر حــاج حســین می گوی م

قطعــه فــرش متعلــق بــه خــود را کــه روی زمیــن پهــن بــود، جمــع کــرد، بــه دوش گرفــت و از اتــاق بیــرون آمــد. مــن کــه 

متعّجــب شــده بــودم، علــت ایــن کار را ســؤال کــردم. ولــی حاجــی در حالــی کــه ســعی مــی کــرد احــرام مــرا نگــه دارد 

ــا اشــاره بــه خســتگی ناشــی از حمــل فــرش گفــت: مادرجــان برمی گــردم توضیــح مــی دهــم. اآلن عجلــه دارم، و بــه  ب

رسعــت از منــزل خــارج شــد. وقتــی برگشــت، آثــار رضایــت در چهــره اش مشــخص بــود. کنــار دیــوار مل داد و گفــت: مــادر 

ببخشــید، عجلــه داشــتم. آقــای فانــی از نعمــت پــدر محــروم اســت، عروســی کــرده، فــرش را بــرای ایشــان بــردم. گفتــم: 

مادرجــان، ایــن وقــت شــب؟! فــردا ایــن کار را می کــردی! حاجــی بــا تبســم گفــت: آخــر، امشــب شــب زفافــش بــود، و 

اصــاً فــرش نداشــتند. خــوب شــد کــه امشــب بــردم.

ایشان در نامه ای به مسؤول محرم بنیاد مسکن اصفهان می نویسد:

»سام علیکم 

ضمــن تشــکر از زحــامت شــام، بنــده بــه زمینــی بــه ابعــاد دو مــر در پنجــاه ســانتیمر نیــاز دارم کــه پــس از شــهادتم، 

در گلســتان شــهدا برایــم درنظــر گرفتــه شــده و نیــاز بــه زمیــن و خانه هــای دنیایــی نــدارم، لــذا خانــه ای کــه برایــم در 

نظــر گرفتــه شــده بــه بــرادر رزمنــده حامــل نامــه تحویــل مناییــد تــا مشــکات چنــد ســاله اخیرشــان حــل شــود و بتواننــد 

تشــکیل خانــواده دهنــد و از ایــن وضعیــت ناجــور خاصــی یابنــد.  

حسین روح االمین«

حاج سید حسین روح االمین )فرمانده عملیات سپاه کردستان(
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ــواده  ــم. خان ــخن گفتی ــران س ــوذی در ای ــواده نف ــل از خان ــامره قب در دو ش

منــازی کــه پشــت پــرده بســیاری از جریانــات اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی 

ــم  ــی گفتی ــی، از مهدکودک های ــق در حــوزه اجتامع ــان مصادی ــد. در بی بودن

کــه ســبک زندگــی نســل های آینــده را بــه ســمت بــی قیــدی و غرب گرایــی 

ــم. نگاهــی  ــه ســوری زدی ــی از مهدهــای مــدل مونت ــد و مثال ســوق می دهن

هــم بــه ســمن هایی داشــتیم کــه تحــت حامیــت از حقــوق زنــان و کــودکان 

عــاوه بــر تغییــر ســبک زندگــی، ارتــش و پیــاده نظامــی مردمــی در 

موضوعــات مختلــف پدیــد می آورنــد بــرای روزهــای مبادایــی کــه منونــه آن 

فتنــه 88 بــود و اکنــون نیــز بــا تجمعــات در حامیــت از ســگ بــازی گرفتــه 

ــن می شــود. ــوروش، متری ــا پاســاژ ک ت

امــا یــک ســواِل همیشــه مطــرح، کــه آن زمــان آقــای احمــد مســجد جامعــی 

بــرای فــرار از ســوال مناینــدگان مجلــس گفتــه بــود امــا اکنــون مــا آن را بــرای 

رســیدن بــه حقیقــت مــی پرســیم: مگــر می شــود؟

ــع  ــچ کــدام از مســئوالن مان ــن ســطح نفــوذ کــرد و هی مگــر می شــود در ای

ــه نیســت؟ ــن توهــم توطئ ــا ای ــت نفوذی هــا نشــوند؟ آی فعالی

ــدر  ــه شــخصیت پ ــد نباشــد نگاهــی ب ــن ســوال شــاید ب ــه ای ــرای پاســخ ب ب

ــروز  ــا ام ــت ت ــه او گذاش ــی را ک ــنگ بنای ــم و س ــران بیاندازی ــمن های ای س

اقدامــات  مــورد  صدهــا  از  مصــداق  یــک  بگذرانیــم.  نظــر  از  اجــامالً 

برنامه ریــزی شــده علیــه ایــران کــه یکــی دیگــر از آنهــا پــروژه تحدیــد نســل 

ایــران بــود و ســوق دادن ایــران بــه کشــوری پیــر و مصادیــق بیشــامر دیگــری 

کــه برخــی کشــف و برخــی هنــوز ماهیــت مشــخصی بــرای مــا نــدارد ولــی 

ــح شــنیده خواهــد شــد. صــدای ســاز آن در روشــنای صب

اما پدر سمن های ایران کیست؟

ســهراب رزاقــی، همــکار دولتــِی باقــر منــازی و پــدر ســمن های ایــران اســت. 

براســاس اســناد منتــرش شــده در مجموعه جــزوات »ظرفیت ســازی ســازمانی« 

ــه ایــن نتیجــه رســید کــه  بــه قلــم باقــر منــازی، در دوره ســازندگی، غــرب ب

NGOهــا بــه عنــوان نهادهایــی غیردولتــی کــه از نظــارت نهادهــای قانونــی 

در امــان هســتند و توانایــی اجــرای زیرزمینــی پروژه هــای ویــژه را توامــان 

دارا هســتند، در ایــران گســرش پیــدا کننــد.

ــاره  ــا اش ــان« ب ــران و جه ــی ای ــادالت علم ــاب »تب ــه کت ــن در مقدم همچنی

ــی  ــور می نویســد: »اســتفاده از حامیت هــای بین امللل ــروژه مذک ــاز پ ــه آغ ب

بــا بدگامنــی همــراه  بــرای جمــع آوری داده و شبکه ســازی در مراکــز 

ــا و  ــر نگرانی ه ــدن ب ــق آم ــرای فای ــه ای ب ــل ماحظ ــای قاب ــت. تاش ه اس

ــن  ــی ای ــارکت جوی ــفافیت و مش ــت و ش ــان دادن قابلی ــیت ها و نش حساس

حرکــت آغازیــن انجــام شــده اســت.« البتــه احتــامال منظــور باقــر منــازی از 

تاش هــا در ایــن زمینــه، »نفــوذ« در حــوزه دولتــی اســت کــه منجــر بــه ایجاد 

ــه ریاســت »ســهراب  ــوازی در وزارت کشــور در دوره خامتــی ب تشــکیات م

ــا  ــی ب ــکاری نزدیک ــه هم ــد ک ــب« گردی ــگران داوطل ــام »کنش ــا ن ــی« ب رزاق

همیــاران غــدا داشــت. رزاقــی نیــز پــس از چنــد بــار دســتگیری بــه واســطه 

ــت  ــد امنی ــر ض ــدام ب ــمن« و »اق ــی دش ــتگاه های اطاعات ــا دس ــاط ب »ارتب

ــوذی اش، از کشــور گریخــت! ــتان نف ــکاری دوس ــا هم ــام ب ــی«، رسانج مل

»محمــد خامتــی« در دولــت اصاحــات، زمینه هــا و ظرفیت هــای »فروپاشــی 

از درون« را تقویــت کــرد و »وزارت کشــور«، یــک »شــبکه اجتامعــی« تربیــت 

ــبکه  ــن ش ــد« داد. ای ــل متح ــازمان مل ــات س ــز اطاع ــل »مرک ــده را تحوی ش

تحــت نــام »مرکــز توامنندســازی ســازمان های جامعــه مدنــی« شــناخته مــی 

شــد و تیرمــاه 1381، »عبدالواحــد موســوی الری« آن را در »وزارت کشــور« 

ــی  ــرده مال ــت گس ــات و حامی ــات، ارتباط ــه از امکان ــزی ک ــاد؛ مرک ــه نه پای

»مرکــز اطاعــات ســازمان ملــل متحــد« در تهــران برخــوردار گشــت.

مدیریــت ایــن مرکــز را بــه »ســهراب رزاقــی« ســپردند. او در دوران ریاســت 

جمهــوری خامتــی، مدیــرکل »دفــر مطالعــات سیاســی وزارت کشــور« و عضــو 

»کمیســیون سیاســی هیئــت دولــت« بــود و از ســوی »عبداللــه رمضــان زاده« 

و »ســعید حجاریــان« حامیــت می شــد.

رزاقــی در ایــن مرکــز، از امکانــات وســیع »مرکــز پژوهش هــای مجلــس 

ماموریت هــای  پیشــرد  بــرای  آن  طلــب  اصــاح  مناینــدگان  و  ششــم« 

می کــرد. اســتفاده  خــود  مطالعاتــی 

ــاس  ــهروندان براس ــه ش ــی« ب ــوزش مدن ــور »آم ــر مح ــز، ب ــن مرک ــروژه ای پ

ــک«  ــام دموکراتی ــه نظ ــران ب ــذار ای ــرای »گ ــل« ب ــازمان مل ــاخص های »س ش

شــکل گرفــت. تــا ســال 1384، ایــن مرکــز در بســیاری از شــهرهای کوچــک و 

بــزرگ، بــرای دخــران و پــران جــوان »کارگاه هــای آموزشــی« برگــزار کــرد و 

از رهگــذر ارتبــاط بــا »کیــان تاجبخــش« از تجربیــات و منابــع »بنیــاد جــرج 

ســوروس« بهــره گرفــت. ایــن شــبکه، از نــگاه آمریکایی هــا پتانســیلی بــرای 

ایجــاد یــک »نیــروی ســازمانی« جهــت انجــام پــروژه »کودتــای مخملــی« در 

ایــران بــود.

»فــرح کریمــی« )مناینــده حــزب ســبزها در پارملــان هلنــد( در پوشــش ســفری 

ــی  ــا »رجبعل ــفر ب ــن س ــد. وی در ای ــران ش ــال 84 وارد ای ــک در س دیپلامتی

مزروعــی« و دیگــر مدیــران »انجمــن صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران« دیــدار 

کــرد و توافقنامــه ای را بــرای برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی »مبــارزه مدنــی« 

ــار  ــع را در اختی ــرح جام ــک ط ــن ی ــود. او همچنی ــاء من ــردام امض در آمس
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»شــیرین عبــادی« گذاشــت و پیشــنهاد کــرد کــه »زنــان فمینیســت« از 

ــن  ــکا« تبیی ــزرگ آمری ــه ب ــی کــه در »طــرح خاورمیان اســراتژی جامعــه مدن

ــد  ــان هلن ــفر پارمل ــن س ــس از ای ــد. پ ــروی کنن ــت، پی ــده اس ــح ش و ترشی

بودجــه ای ســاالنه بــه ارزش 15 میلیــون یــورو بــرای حامیــت از »پلورالیســم 

ــدازی  ــی »بران ــای حام ــرج نهاده ــا خ ــرد ت ــب ک ــران« تصوی ــانه ای در ای رس

نــرم« در ایــران گــردد. 436 هــزار یــورو از آن توســط موسســه هیفــوس در 

اختیــار »ســهراب رزاقــی« قــرار گرفــت. همزمــان دولــت ایــاالت متحــده یــک 

ــران تخصیــص  ــی در ای ــرای ســازمان هــای مدن ــون دالری را ب بودجــه 3 میلی

داد. 

چنــد مــاه پــس از شکســت اصــاح طلبــان در انتخابــات ســال 84 »کاندولیــزا 

ــه  ــون دالری »بودج ــش 75 میلی ــان افزای ــکا خواه ــره آمری ــس« در کنگ رای

برانــدازی نــرم ایــران« شــد. کــه بــه گفتــه او 10 میلیــون دالر از ایــن بودجــه 

ــی«  ــوزش مدن ــران« و »آم ــی ای ــه مدن ــه جامع ــیدن ب ــدرت بخش ــرج »ق خ

ــد. ــران ش ــل ای ــی داخ ــی و سیاس ــازمان های صنف س

بخشــی از ســخنان كیــان تاجبخــش در نخســتین جلســه دادگاه رســیدگی بــه 

اتهامــات 30 تــن از طراحــان فتنــه 88:

ــزاب  ــر اح ــا از دو بس ــران عم ــه ای ــابه ب ــات مش ــورس و جریان »...ورود س

ــا تفكــر و ارزش هــای غربــی صــورت  اصــاح طلــب و NGOهــای همســو ب

گرفتــه و در یــك مــورد ســهراب رزاقــی از دوســتان آقــای حجاریــان از 

ســوروس بیــش از 300 میلیــون تومــان بــرای یــك عملیاتــی كــردن یــك برنامــه 

5 ســاله دریافــت كــرده كــه ایــن رقــم از طریــق یكــی از موسســات پوششــی 

ــود«. هلنــدی پرداخــت شــده ب

ــوذی در  ــل نف ــت عوام ــا فعالی ــد ب ــخص ش ــاال مش ــطور ب ــور در س هامنط

دولــت کارگــزاران و اصاحــات، منابــع ایــن دولت هــا عمــاً در اختیــار پــروژه 

نفــوذ قــرار گرفــت. اکنــون نیــز بــا روی کار آمــدن دولــت روحانــی ســمن ها 

ــام  ــرای حســن خت ــا ب ــد و م ــرار گرفتن ــت ق ــژه ای از دول ــت وی تحــت حامی

ــع و  ــی از مواض ــا برخ ــت، تنه ــن دول ــرد ای ــی از عملک ــچ قضاوت ــدون هی ب

ــم. ــن موضــوع را لیســت می کنی ــه  ای ــوط ب ــای مرب خره

ــت  ــاد: »دول ــردم نه ــازمان های م ــی س ــش مل ــی در نخســتین هامی • روحان
ــامً  ــد و حت ــد منی بین ــاد را تهدی ــردم نه ــازمان های م ــکل ها و س ــم تش یازده

ــت  ــد تقوی ــازمان ها بای ــن س ــت ای ــد اس ــرده و معتق ــی ک ــت تلق آن را فرص

شــوند. بــرای توســعه کشــور نیازمنــد یــک جامعــه قدرمتنــد هســتیم و 

جامعــه قدرمتنــد نیــز نیازمنــد مشــارکت بیشــر مــردم اســت، بنابرایــن بایــد 

ــرد. ــم ک ــردم را فراه ــال م ــارکت فع ــور و مش ــای حض زمینه ه

• هــر چقــدر بتوانیــم فعالیــت و مشــارکت مــردم را در زمینه هــای مختلــف 
تســهیل کنیــم، جامعــه توامننــد و قدرمتنــد می شــود و یــک دولــت قدرمتنــد 

در جامعــه ای قدرمتنــد می توانــد تشــکیل شــود.« )چهارشــنبه ۲۲ مــرداد ۱۳۹۳(

ــوزه ورزش و  ــمن های ح ــداد س ــدی تع ــد 90 درص ــان: رش ــدار زنج • فرمان
ــن  ــت ای ــرین فعالی ــال 93 بیش ــه س ــال 94 نســبت ب ــان؛ در س ــان زنج جوان

ــت. ــوده اس ــی ب ــی، اجتامع ــوزه فرهنگ ــمن ها در ح س

• اســتاندار الــرز: رشــد ۱۰۰ درصــدی تشــکیل ســمن  هــا در دولــت یازدهــم؛ 
دولــت حســن روحانــی فرصــت خوبــی را فراهــم کــرده و در دو ســالی کــه 

از عمــر دولــت مــی گــذرد ngo هــا بــا رشــد ۱۰۰ درصــدی مواجــه بــوده و 

زمینــه بــرای فعال تــر شــدن ایــن نهادهــای مردمــی ایجــاد شــده اســت.

• اســتاندار خوزســتان از مشــتاقان و دغدغه منــدان توســعه اســتان دعــوت 
می کنــد تــا بــا تشــکیل »ســمن« گامــی مؤثــر در توســعه همــه جانبــه اســتان 

بردارند.

ــاندن  ــردم و رس ــی م ــارکت واقع ــب مش ــرای جل ــد ب ــجدجامعی: بای • مس
ســمن ها بــه جایــگاه واقعــی و شایســته خــود در مدیریــت شــهری کوشــش 

ــردم  ــکلهای م ــارات تش ــدم اعتب ــتین ق ــهر در نخس ــورای ش ــم. ش ــیار کنی بس

ــش داد. ــد افزای ــدود 80 – 70 درص ــاد را  ح نه

• فرمانــدار یــزد: حامیــت از توســعه کمــی و کیفــی ســازمان های مردم نهــاد 
ــی  ــش مهم ــمن ها نق ــه س ــرا ک ــت، چ ــد اس ــر و امی ــت تدبی ــداف دول از اه

ــال های  ــد. از س ــته باش ــد داش ــی می توانن ــی و اجتامع ــعه سیاس را در توس

76 بــه بعــد بــا حامیت هــای مالــی و فکــری مجموعــه دولــت بســیاری 

ــأ  ــد و منش ــکوفا ش ــا ش ــن گروه ه ــب همی ــان در قال ــتعدادهای جوان از اس

ــد. ــات گردی ــکارات و اخراع ــیاری از ابت بس

• فرمانــدار گرمــه: بــا تشــکیل ســمن، ســالیانه ۳۰ میلیــون ریــال کمــک مالــی 
دریافــت کنیــد؛ بایــد کاری کنیــم تــا مــردم بــرای عضویــت در ایــن نهادهــا و 

تشــکل ها اقبــال نشــان دهنــد و کار تشــکیاتی انجــام دهنــد زیــرا ایــن امــر 

مثــرات زیــادی بــرای کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت.

• مشــکینی، معــاون ســازمان های مردم نهــاد وزارت کشــور: صــدور 4 هــزار 
مجــوز بــرای تشــکیل ســمن ها در دو ســال اول دولــت امیــد؛ بــدون توســعه 

ــزرگ اســت.  ــای ب ــران دهــه چالش ه ــده ای ــه آین ــی ده تشــکل های اجتامع

ــده  ــی وارد ش ــوزه اجتامع ــه در ح ــم ک ــن نداری ــز ای ــاره ای ج ــچ چ ــا هی م

ــد  ــم. بای ــای اجتامعــی بری ــمت رسمایه ه ــور بــه س ــا را در کش و برنامه ه

تحــوالت و نهادهــای اجتامعــی را بــه ســمت رضیــب خــوردن و توســعه درون 

ملــت بریــم کــه ایــن امــر بــا توســعه کمــی و کیفــی تشــکل های اجتامعــی 

فراهــم می شــود.

• مشــکینی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول 11 ســال گذشــته 4 هــزار مجــوز 
ــر  ــال عم ــت: در دو س ــت، گف ــده اس ــادر ش ــور ص ــکل ها در کش ــرای تش ب

ــت یازدهــم 4 هــزار مجــوز صــادر شــده اســت! دول
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بـــا شـــهادت علـــی بـــن موســـی الرضـــا )علیه الســـام(دوران 

و  می یابـــد  پایـــان  )علیه الســـام(  رضـــا  امـــام  والیتعهـــدی 

ـــرای  ـــن دوره ب ـــت در ای ـــه دســـتگاه خاف ـــی ک ـــل حقوق حداق

شـــیعیان قائـــل بـــود بـــه وضعیـــت قبـــل باز می گـــردد 

و محـــدود می شـــود. نظـــام فکـــری خافـــت عباســـی 

کـــه شـــدیدا تحـــت تاثیـــر سیاســـت گفتگـــوی متدن هـــای 

هـــارون الرشـــید قـــرار گرفتـــه، اکنـــون بـــا قـــدرت علـــم و 

ـــن  ـــل دارد و ای ـــنایی کام ـــام( آش ـــدی )علیهم الس ـــه ه ـــت امئ حکم

ـــام  ـــون، ام ـــن رو مأم ـــرای آنهاســـت از ای ـــد جـــدی ب ـــک تهدی ی

ـــام(  ـــی الرضا )علیه الس ـــن موس ـــی ب ـــین عل ـــام( جانش ـــواد )علیه الس ج

را بـــه بغـــداد فرامی خوانـــد و جاســـوس تربیـــت شـــده 

ـــه  ـــا بلک ـــی آورد ت ـــد او درم ـــه عق ـــی ام  فضـــل، دخـــرش را ب ـــش یعن دســـت خوی

ـــر  ـــی ب ـــال پدربزرگ ـــا خی ـــی ب ـــرد و حت ـــر بگی ـــر نظ ـــدرش زی ـــد پ ـــم مانن او را ه

ـــان  ـــن ایش ـــذارد و بی ـــر گ ـــا تاثی ـــر آنه ـــدا ب ـــول خ ـــدان رس ـــدی فرزن ـــل بع نس

ـــد. ـــوذ کن نف

بعــد از هشــت ســال زندگــی در بغــداد و مناظــرات و مباحــث علمــی زیــاد، 

امــام جــواد )علیه الســام( بــه مدینــه بازمی گردنــد و تــا زمــان مــرگ مأمــون، بــا 

ــد. معتصــم  ــه می دهن ــت خــود ادام ــه فعالی ــه ب فشــارهای بســیار در مدین

ــا پیشــوای  ــه خافــت دســتور می دهــد ت ــرادر مأمــون( بعــد از رســیدن ب )ب

ــش تحــت نظــارت  ــش از پی ــا بی ــد ت ــداد بیاورن ــه بغ ــه ب شــیعیان را از مدین

ــه  ــه توطئ ــذرد ک ــداد منی گ ــه بغ ــام ب ــدن ام ــال از آم ــر از یکس ــد. کم باش

تــرور امــام توســط معتصــم و بــرادرزاده او )ام فضــل( چیــده می شــود و در 

29 ذی القعــده ســال 220 ه.ق امــام نهــم شــیعیان بــا زهــر، مســموم شــده و 

ــد. ــهادت می رس ــه ش ب

ــام او را  ــه ن ــد ک ــد ش ــری متول ــه پ ــی جواداالمئ ــر مراکش ــامنه، هم از س

علــی نهادنــد. ایشــان بعــد از شــهادت پــدر، در ســن هشــت ســالگی همــه 

ــن  ــل خــود را دارا اســت. شــیعیان هــم ای ــان قب ــدران و امام ــات پ خصوصی

ــث  ــد و مباح ــه می کنن ــا او مکاتب ــناخته اند و ب ــاله را ش ــت س ــودک هش ک

ــد. ــخ می گیرن ــیده و پاس ــان پرس ــود را از ایش خ

حکومــت، خطــر علــی بــن محمــد )علیه الســام( را احســاس می کنــد. پــس 

بــه والــی مدینــه دســتور داده می شــود ارتبــاط علی النقــی )علیه الســام( بــا 

شــیعیان را کنــرل کنــد و معلمــی از بیــن عاملــان مخالــف شــیعه را انتخــاب 

و مأمــور کنــد تــا طــوری او را تعلیــم دهــد کــه از اندیشــه شــیعه منحــرف و 

بازگــردد. الجنیــدی، کــه یــک عــامل ناصبــی متعصــب بــود انتخــاب می شــود 

امــا مأموریــت ناموفــق اســت و حتــی خــود الجنیــدی هــم شــیعه می گــردد. 

ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــود در ای ــروز ب ــرات پی ــه در مناظ ــه همیش ــامل ک ــن ع ای

»هــادی )علیه الســام( چنــان هــوش و ذکاوتــی از خــود نشــان مــی داد و چنــان 

دیــد عمیقــی از ادبیــات عــرب و ظاهــر و باطــن قــرآن داشــت کــه از یــک 

ــم  ــا رسچشــمه عل ــه نظــر می رســید، مگــر اینکــه ارتباطــی ب ــد ب پــرک بعی

ماورایــی داشــته باشــد.«

امــام  حــرت  عباســیان،  اختافــات  و  خلفــا  کوتــاه  عمــر  لطــف  بــه 

هادی)علیه الســام( تــا ایــام جوانــی زندگــی نســبتا آرامــی را هرچنــد تحــت فشــار 

در مدینــه ســپری می کننــد و امــورات شــیعیان را ســامان می دهنــد.

ــد  ــه ای می نویس ــه نام ــه خلیف ــه ب ــم مدین ــوکل، حاک ــدن مت ــا روی کار آم ب

ــن  ــی ب ــد: »عل ــام( می گوی ــی )علیه الس ــرت علی النق ــیعیان و ح ــر ش و از خط

ــد  ــا می توان ــیله آنه ــه بوس ــرده ک ــت ک ــیعیان دریاف ــی از ش ــد پول های محم

ــد از  ــه بع ــد.« خلیف ــتفاده کن ــه اس ــه خلیف ــورش علی ــرد و در ش ــلحه بخ اس

ــز  ــزی ج ــا چی ــد ام ــان می ده ــه ایش ــش خان ــه تفتی ــم ب ــه حک ــت نام دریاف

نســخه هایی از قــرآن و کتــب مذهبــی دیگــر کشــف نکردنــد. بــا ایــن حــال 

خلیفــه دســتور می دهــد تــا علــی بــن محمــد )علیه الســام( بــه همــراه خانــوده 

و خادمــان بــه بغــداد منتقــل شــود.

در مســیر راه، امــام هــادی )علیه الســام( بــه زیــارت جــد بزرگوارشــان امیراملؤمنین 

ــدح و  ــه م ــه ب ــارت غدیری ــب زی ــه و در قال ــف رفت ــام( در نج ــی )علیه الس عل

ســتودن علــی بــن ابیطالــب می پردازنــد و مســائل سیاســی و اجتامعــی کــه 

امــام اول شــیعیان را آزرده بــود را رشح می دهنــد. ایــن نــوع زیــارت و لحــن 

ــان  ــان طاغوتی از ایشــان در آن مقطــع سیاســی موجــی از وحشــت را در می

عباســی بــه راه انداخــت. قبــل از رســیدن امــام بــه بغــداد ترتیبــی داده شــد 

تــا ایشــان در اردوگاه نظامــی ســامرا کــه محــل اقامــت رسبــازان تــرک بــود، 

ــد و امــام وارد ســامرا می شــوند.  ــر می کن ــد. مســیر تغیی ســکونت گزینن

ــل  ــوکل در مقاب ــردد. سیاســت مت ــر می گ ــیعیان تنگ ت ــام و ش ــر ام عرصــه ب

حــرت علی النقــی )علیه الســام( سیاســتی معتــدل همــراه بــا تحقیــر بــود یعنــی 

ــده  ــود نامی ــوزاده خ ــام را عم ــت و ام ــرام می گذاش ــان اح ــه ایش ــرا ب ظاه

ــه  ــت و فرومای ــراد پس ــه اف ــر ب ــی دیگ ــرد و از طرف ــار می ک ــه آن افتخ و ب

ماموریــت مــی داد تــا بــه تحقیــر و متســخر امــام در جمــع بپردازنــد و ایشــان 

را از فضــای علمــی ، فرهنگــی و سیاســی معــارص خــود دور نگــه دارنــد. البتــه 

امــام بــا زیرکــی بــا آنهــا مقابلــه کــرده و آنهــا را نــاکام می گذاشــتند. رسانجــام 

متــوکل طــی دسیســه ای کــه فرزنــدش، منتــرص بــرای او طراحــی کــرده بــود 

ــیان  ــات در عباس ــد اختاف ــه بع ــان ب ــن زم ــود. از ای ــل می ش ــه درک واص ب

ــند و  ــت می رس ــه خاف ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــراد یک ــد و اف ــش می یاب افزای

ــدرت  ــه ق ــه ب ــس ک ــا هرک ــرد ام ــکل می گی ــدت ش ــاه م ــای کوت حکومت ه

ــام(  ــام هادی)علیه الس ــه ام ــدیدتری علی ــر ش ــود تدابی ــات خ ــرای اثب ــد ب می رس

ــد. ــاذ می کن اتخ

تقریبــا خانــه امــام را قــرق کــرده بودنــد و عمــا ارتبــاط شــیعیان بــا مــوالی 

ــت  ــام( در پش ــی )علیه الس ــرت علی النق ــود. و ح ــده ب ــع ش ــود قط ــم خ ده

دیوارهــای ســامرا بــا هــزاران رسبــاز و نیــروی نظامــی محصــور شــده بودنــد 

و شــیعه رفتــه رفتــه باناامیــدی بــه ســوی انــزوا و رسگردانــی حرکــت می کــرد.

ــی  ــی باق ــام( میراث ــد )علیه الس ــن محم ــی ب ــرای عل ــی ب ــان قبل ــن از امام دو ت

http://www.afsaran.ir/profile/ayaran313
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ــه  ــذری ک ــد. ب ــه کار می آم ــیار ب ــی  بس ــن وضعیت ــه در چنی ــته اند ک گذاش

امــام محمدباقــر )علیه الســام( و امــام جعفرصــادق )علیه الســام( در قالــب دانشــگاه 

عظیــم اســامی در دل جوانــان مســلامن از رسارس جهــان اســام کاشــته بودنــد 

حــاال تبدیــل بــه یــک مثــره مفیــد و چندیــن نســل از نیروهــای بــا معرفــت 

شــده کــه می توانــد ســاح خوبــی بــرای مبــارزه رسدار ســامرا باشــد. از ایــن 

ــود  ــک خ ــاب نزدی ــدک اصح ــطه ان ــه واس ــام( ب ــی )علیه الس ــام علی النق رو ام

کــه بــه ســامرا نفــوذ کــرده بودنــد بــا ایــن عاملــان محــب اهل بیــت ارتبــاط 

ــه اکــر نقــاط مهــم جهــان اســام از جملــه در ایــران،  ــا ب برقــرار می کننــد ت

عــراق، حجــاز و... متصــل شــوند. 

حــاال علویــان بــا چنــد واســطه بــه راحتــی بــا خانــه خشــتی و ســاده مــوالی 

دهــم خــود در ســامرا متــاس برقــرار کــرده و شــبکه گســرده تشــیع دوبــاره 

پررنــگ می شــود. جنــاب عبدالعظیــم حســنی ســفیر امــام در ایــران و 

ــن  ــامن ب ــاز و عث ــراق و حج ــام در ع ــک ام ــد پی ــن راش ــن ب ــتان، حس طرس

ــیعیان  ــان ش ــی می ــل ارتباط ــش پ ــروش، نق ــن ف ــک روغ ــر ی ــعید در ظاه س

ــادی و  ــام ه ــه ام ــت ب ــف خدم ــود را وق ــی خ ــه زندگ ــوده و هم ــام ب و ام

فرزنــدان ایشــان کــرد و ایــن ســعادت را داشــت تــا یکــی از نــواب مهدی)عــج( 

ــد. ــری باش ــت صغ در دوران غیب

انصــار،  و  اصحــاب  بــا  حــرت  نامه نگاری هــای  و  مکاتبــات  محصــول 

رســاله های علمــی متعــددی در بــاب خداشناســی، معرفت شناســی، اختیــار، 

شــناخت مذاهــب و فرقه هــای اســام و... بــوده اســت. زیــارت جامعــه 

ــود کــه  ــن نامه هــا ب ــه ای ــادی و سیاســی از جمل ــق عب ــا ابعــاد عمی ــره ب کبی

ــرای  ــام( ب ــی )علیه الس ــرت علی النق ــی ح ــام شناس ــخه ام ــت نس ــوان گف می ت

ــان  ــینه می ــه س ــینه ب ــه س ــود ک ــام ب ــان اس ــود در رسارس جه ــاگردان خ ش

ــت  ــن والی ــرای محبی ــان ب ــروز همچن ــت و ام ــت گش ــل بی ــتداران اه دوس

ــت. ــنی اس ــه راه روش نقش

امــام هــادی )علیه الســام( در ســالهای حضــور در ســامرا دل تاریــک بســیاری از 

ــه اســام  ــت ب ــا زور و ســتم دســتگاه خاف ــه ب ــی ک ــرک و رسبازان ــان ت غام

مــادی و دنیاگرایانــه ایــامن آورده بودنــد را روشــن و بیــدار کردنــد و حتــی 

بــه دربــار خلفــای عباســی نفــوذ کــرده و چنــد تــن از وزیــران و وکیــان را 

ــد. مجــذوب خــود کردن

ــا خســارت  ــد قطع ــر ایشــان را آزاد بگذارن حکومت هــا هــم می دانســتند اگ

ــا  ــد ت ــه ای بودن ــن بهان ــال کوچکری ــر، دنب ــن خاط ــه همی ــد، ب ــد دی خواهن

ســخت گیری های خــود بــر امــام را افزابــش دهنــد. 

ــت  ــوی حکوم ــه از س ــادی ک ــکات اققتص ــا مش ــیعیان ب ــه ش ــی ک در دوران

هدایــت میشــد دســت و پنجــه نــرم می کردنــد، حــرت یــک زندگــی کامــا 

ــادی  ــوژی اقتص ــرده و ایدئول ــاب ک ــت ورزی را انتخ ــا قناع ــراه ب ــاده هم س

فاقــد هرگونــه تجمــل و ترشیفــات را بــرای نزدیــکان خــود تصویــر می کننــد 

ــا از حداقــل درآمــد موجــود بهریــن اســتفاده شــود.  ت

ــند  ــن مس ــت، ای ــدن خاف ــت ش ــه دس ــت ب ــا دس ــد از مدت ه ــره بع باالخ

ــدرت  ــم ق ــرای تحکی ــش ب ــت خوی ــاز خاف ــد و او در آغ ــز می رس ــه معت ب

ــن  ــی ب ــرد و حــرت عل ــن دشــمن خــود می گی ــه حــذف بزرگری ــم ب تصمی

محمد)علیه الســام( در ســن چهــل ســالگی بــا زهــر مســموم شــده و بــه شــهادت 

می رســند.

ــه  ــام( جامع ــادی  )علیه الس ــام ه ــا ام ــود ت ــی ب ــت خوب ــامرا فرص ــدگاه س تبعی

شــیعه را آمــاده یــک اتفــاق بــزرگ کنــد و دوران جدیــدی بــا رشایطــی 

ــه آنهــا  ــر را ب ــدون امــام و پیشــوا و شــیوه اســتفاده از خورشــید پشــت اب ب

بیامــوزد. ارتبــاط غیرمســتقیم بــا ولــی عــرص خــود، ارتبــاط بــا واســطه، چنــگ 

زدن بــه سلســله صالحــان بــرای رســیدن بــه مــوال را بیاموزنــد و اینکــه اگــر 

می خواهــی ماننــد عثــامن بــن ســعید بــه امامــت نزدیــک شــوی بایــد تــاوان 

بدهــی، رنــج بکشــی، از دنیــا و زندگــی خــودت خالصانــه بــرای حجــت زمانــه 

بگــذری تــا عزیــز و امیــن فرزنــدان رســول خــدا شــوی.

امــام هــادی )علیه الســام( و امــام حســن عســکری )علیه الســام( تبعیــد را بــه 

ــت  ــا در دوران غیب ــد ت ــل کردن ــیعیان تبدی ــوزش ش ــرای آم ــت ب ــک فرص ی

ــر  ــی ام ــوند و ول ــی نش ــفتگی و فروپاش ــار آش ــود دچ ــام خ ــن ام دوازدهمی

خــود را شــناخته و راه درســت را بیابنــد. 
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یه عده بیکارند هی 
سطل زباله تاریخ 

رو هم میزنن!

»یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو 
با دوست من دوست بشه،  داره  که دوست 

دوست بشه«
الجبیر و جان کری و محمود عباس و اردوغان 

و مریم رجوی در حال بازی با ظریف!

رسیدگی به موضوع حصر است.می دانم دغدغه بسیاری از دلسوزان هم حل مساله حصر را فراموش نکرده اند و رئیس جمهور محترم

محمدعلـی نجفی مسـئول کارگروه 
انتخابـات  بـرای  اصالح طلبـان 

شـوراها شـد.
قلیـون  سـهمیه  اون  داداش   -

پـرادو! تـو  بـذار  رو  کارگـروه 

موسوی  مهندس  آقای  برای  اخیراً  باهنر: 
صورتی  در  کند  اعالم  که  فرستادم  پیغام 
که آزاد شود تا سال ها فعالیت سیاسی انجام 

نخواهد داد، اما گویا وی نپذیرفت!!

»مشاور  باهنر  رضا  محمد  همین  حاال   -
همون  مشاور  شد..  پارلمان«  رئیس 
برجام  دقیقه ای   20 که  خودمون  الریجانی 

رو تصویب کرد 
- ای جان! چقدر به هم میان!!

امــروز یــهkeep calm  دیــدم کــه از بــس 
کوتــاه بــود I am Queen نداشــت و یــک 
ــش  ــلوارک همراه ــا ش ــم ب pauper ه

ــد  ــودن در ح ــدرن ب ــی م ــود... خیل ب
ــا! ــمندان ناس دانش
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والدیمیـر پوتیـن رییـس جمهـوری روسـیه، 
را کـه  دفتـر خـود  رییـس  ایوانـف  سـرگئی 
یکـی از مهم تریـن مقام هـا در سلسـله مراتب 
مدیریتـی ایـن کشـور محسـوب مـی شـود، 

.تغییـر داد.
.
.

بعضـی وقتهـا چشـم و هم چشـمی خوبه هـا 
جون! حسـن 

وکیل مهدی هاشمی: 
مهدی بیمار است و پزشک متخصص هم 

نوشته که باید بیرون از زندان باشد
• زیرا لندن خونش کم شده و نیازمند دریافت روزی سه بشکه نفت از 

سفره انقالب است.
• زیرا خانواده ایشان در کلبه درویشی پشت سد لتیان دلنگران فرزند 

خدمتگزار خویش بوده و اصال هم کاری به خیابان ها ندارند!

اوباما در واکنش به نامه احمدی نژاد به ترامپ گفت:
بیا ... خوبه این بیاد سر کار ؟ همه حق ملتشو ازمون بگیره ؟ 

خـوب اینقـدر حرف نـزن بگذار همیـن روحانی رای بیـاره داره مفتـی همه چیز 
رو بتـن میریـزه و تحویل میده مملکتوشـون رو!



نویسنده: میثم اسامعیلی
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عبــادات کــه بــه عنــوان هــدف آفرینــش انســان تعییــن شــده اســت، ارساری 

غیــر از آداب و احــکام ظاهــری دارد. عبــادات و فرائــض الهــی نوعــاً بــا 

اختــاف درجــات فراوانــی کــه نســبت بــه هــم دارنــد، بــرای تقویــت ابعــاد 

مختلــف زندگــی انســان وضــع شــده تــا ابعــاد دنیــوی زندگــی او همســان بــا 

زندگــی روحانــی اش تکامــل یابنــد و بــه مقــام قــرب الهــی برســد.

حــّج نیــز بــه عنــوان بهریــن شــکل ممکــن از عبــادت و پرســتش خداونــد بــا 

دیگــر عبــادات فرق هــای زیــادی دارد. چــرا کــه حــّج، یــک عبــادت رصف و 

ــاط  ــا مســائل عمومــی اســام ارتب ــه اجتــامع نیســت بلکــه ب بــدون توجــه ب

تنگاتنــگ دارد. در حقیقــت حــّج، نقطــه التقــای عبــادت بــا سیاســت و پیونــد 

پرســتش خــدا بــا دیگــر مســائل اجتــامع مســلامنان اســت. چنان کــه حــرت 

ــادی  ــد عب ــر از بُع ــّج، کم ــی ح ــت سیاس ــود: »اهمی ــی )ره( فرم ــام خمین ام

نیســت، بلکــه بُعــد سیاســت عــاوه بــر سیاســتش خــودش عبــادت اســت و 

اصــوالً منی تــوان حــّج را از دو خصیصــه »عبــادت« و »سیاســت« جــدا منــود، 

ــار و پــود حــّج را تشــکیل می دهنــد«. بلکــه ایــن دو، ت

امــا از آنجایــی کــه »حــّج واقعــی« منایــش قــدرت، عــزّت و شــکوه جهانــی 

اســام اســت و مایــه تزلــزل قدرت هــای پوشــالی اســتکبار می گــردد، همــواره 

در طــول تاریــخ کســانی کــه بــه نحــوی منافع شــان از طریــق بــر پــا شــدن 

صحیــح حــّج بــه خطــر می افتــاد ســعی کردنــد و می کننــد تــا ماننــد 

وقایــع اخیــر مانــع حضــور عزمتندانــه در حــج شــوند یــا  ایــن فریضــه الهــی 

ــوا  ــّج و بی محت ــر ح ــغ ظاه ــیطانی ترین راه، تبلی ــه ش ــد ک ــف مناین را تحری

ــد سیاســی حــّج اســت کــه هــر  منــودن آن اســت. اســتفاده مســلمین از  بُع

ســال تحولــی بنیادیــن در زندگــی مســلمین و در نهایــت در اوضــاع جهانــی 

ــام گادســتون )نخســت وزیــر  اســام ایجــاد می کنــد. بــه همیــن دلیــل ویلی

ــد از دســت  انگلیــس در اواخــر قــرن نوزدهــم(، گفــت: »قــدرت حــّج را بای

مســلمین گرفــت« و متأســفانه تــا حــدودی نیــز موفــق شــده اند، از  ایــن رو 

ــاره فرمــود: »از همــه  ــن ب حــرت امــام )ره(، احیاگــر حــّج ابراهیمــی، در ای

ابعــاد مهجورتــر و مــورد غلفت تــر، بُعــد سیاســی ایــن مناســک عظیــم اســت 

کــه دســت خیانتــکاران بــرای مهجوریــت آن، بیشــر در کار بــوده، هســت و 

خواهــد بــود«.

در طــول تاریــخ همــواره رهــران اســامى و حاکــامن سیاســی اعــم از عــادل و 

غیرعــادل از فرصــت ىب نظیــر حــّج بــه نفــع خــود اســتفاده ســیاىس مى کردنــد؛ 

ــه  ــاران محــدودش در مک ــا ی ــرم )صلی الله علیه و آله وســلم(  ب ــر اک ــه پیام ــاىن ک از زم

ــمند  ــت ارزش ــن فرص ــّج از ای ــام ح ــیدن ای ــرا رس ــى ف ــتند، در پ ــور داش حض

بــراى انتقــال پیــام الهــى بــه مــردم حداکــر بهــره مى بردنــد تــا پیــام اســام را 

بــه آنهــا برســانند کــه مــردم مدینــه در نتیجــه همیــن رفــت و آمدهــا با اســام 

انــس گرفتنــد و در همیــن راســتا پیامــر اســام بارهــا از همیــن تجمــع عظیــم 

ــتفاده  ــر اس ــر حداک ــودى رشک و کف ــاب و ناب ــام ن ــرش اس ــراى گس ــّج ب ح

ــح مکــه« و  ــان فت ــه«، »جری ــارز آن »پیــامن عقب ــد کــه منونه هــاى ب را منودن

»خطبــه هــاى آن حــرت در حّجــة الــوداع« مى باشــد. چنــان کــه پیامــر از 

همیــن موقعیــت اســتفاده منــود و »مســأله رهــرى و والیــت حــرت امیــر« 

را در میــان آن جمعیــت انبــوه مطــرح فرمــود.

در تاریــخ اســام مــوارد مشــابهى از ایــن حرکت هــاى ســیاىس بســیار دیــده 

ــا باطــل خویــش از  مى شــود کــه عــده اى بــراى اجــراى سیاســت هاى حــق ی

ــد  ــه مســأله جانشــینى یزی ــه معاوی ــان ک ــد؛ چن ــره مى بردن ــّج به مراســم ح

ــال 136 )هـــ.ق.(  ــى در س ــور دوانیق ــرد و منص ــرح ک ــّج مط ــفر ح را در س

امیرالحــاج مــردم شــد و در هــامن مراســم بــه نفــع خــود بیعــت گرفــت. اینهــا 

ــارزی از بهره هــای سیاســی و اجتامعــی حــّج اســت. ــه ب منون

ــم  ــی خت ــع سیاس ــه مناف ــا ب ــود دارد تنه ــّج وج ــع ح ــه از مناف ــلام آنچ مس

منی شــود و هــر نــوع منفعــت عامــه را شــامل خواهــد شــد. چنان کــه 

حــرت امــام هشــتم علی بن موســی الرضــا )علیه الســام( در توضیــح منافــع 

حــّج فرمــود: » ...و مــا فــی ذلــک لجمیــع الخلــق مــن املنافــع ... ممــن یحــّج 

و ممــن الیحــّج... منافــع و آثــار حــّج متــام اهــل زمیــن از رشق و غــرب و در 

ــد و چــه  ــه حــّج بجــا می آورن ــا ک ــرد چــه آنه ــرا می گی ــا و خشــکی را ف دری

ــوار، ج96ص32(. شــکی نیســت وقتــی  آنهــا کــه بجــا منــی آورد«. )بحــار االن

ــداده،  ــام ن ــه اعــامل حــّج را انج ــرای کســی ک ــی ب ــه می شــود حــّج حت گفت

منافعــی دارد، منظــور از منافــع،  تنهــا منفعــت فــردی یــا سیاســی نیســت، 

ــاهد  ــت. ش ــامع اس ــی اجت ــاد زندگ ــام ابع ــردم در مت ــه م ــع عام ــه مناف بلک

ــد: یکــی از ارسار حــّج،  قطعــی دیگــر، حدیثــی از ایشــان اســت کــه فرمودن

بررســی گرفتاری هــای مســلامنان جهــان و بــر طــرف کــردن مشــکات آنــان 

اســت و بــه همیــن منظــور در قــرآن آمــده اســت کــه مــردم بــه حــّج بیاینــد 
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ــوار،ج96ص32(. ــزرگ حــّج باشــند )بحاراالن ــع ب ــا شــاهد مناف ت

چنان کــه حــرت امــام )ره( در تفســیر جملــه )...لیشــهدوا منافــع لهــم در آیــه 

28 ســوره مبارکــه حــّج(؛ فرمــود: »چــه نفعــی باالتــر از آن کــه دســت جبــاران 

ــاه شــود و  ــوم کوت ــر کشــورهای مظل ــام از ســلطه ب ــان و ســتمگران اع جه

مخــازن عظیــم کشــورها بــرای مــردم خــود آن کشــورها باشــد... حــّج بــرای 

ایــن اســت کــه مشــکات یــک ســال مســلمین را بررســی کننــد و در صــدد 

رفــع مشــکات برآینــد... و یکــی از بزرگریــن و اساســی ترین مشــکات عــدم 

اتحــاد بیــن مســلمین اســت.«

اتحــاد، اســتواری و قیــام مســلمین بــر علیــه ظلــم و ســتم هدفــی اســت کــه 

ــه  ــه الکعب ــه: »جعــل الل ــدگان خــود در آی ــرای بن ــد از اعــامل حــّج ب خداون

البیــت الحــرام قیامــاً للنــاس مائــده ـ 97« تعییــن کــرده پــس بهریــن فرصــت، 

اســتفاده از فرصــت و اهــرم حــّج اســت بقــای جامعــه بــرشی و حفــظ متــدن 

ــه حــّج  ــر جــا مبانــد بســتگی ب ــا ب اســامی، بلکــه اگــر بخواهیــم دیــن مــا پ

ــن  ــت خونی ــرای نهض ــام( ب ــین )علیه الس ــام حس ــه ام ــان ک ــی دارد. همچن واقع

ــی  ــح جهان ــام مصل ــه قی ــان ک ــام داد و چن ــام حــّج رشوع و انج ــا، از ای کرب

حــرت مهــدی از کنــار همیــن کعبــه اســت.

ــلم(  ــه )صلی الله علیه و آله وس ــول الل ــنت رس ــام و س ــخ اس ــه تاری ــق ب ــگاه دقی ــا ن ب

ــه منفعــت اجتامعــی  ــد ک ــی نخواهــد مان ــدی باق ــچ شــک و تردی جــای هی

ــاوت  ــه ت ــه شــاهد آن واقع ــد سیاســی آن اســت ک ــارز و ظاهــر حــّج، بُع ب

تعــدادی از  آیــات ســوره توبــه بــه همــراه قطعنامــه ای در یــوم الحــّج االکــر 

در بیــن مســلمین و مرشکیــن در برائــت از کفــار و مرشکیــن، توســط حــرت 

امیراملومنیــن )علیه الســام( در ســال نهــم هجــرت در موســم حــّج اســت کــه صــد 

در صــد سیاســی بــوده چنان کــه اصــل جریــان مــورد اتفــاق مســلمین اســت 

و شــک و تردیــدی را باقــی نخواهــد گذاشــت.

از مجمــوع آن چــه ذکــر شــد اســتفاده می شــود کــه نتیجــه اعــامل حــّج هــر 

ســال بایــد منافعــی بــرای مســلمین تأمیــن کنــد و باعــث اتحــاد و اســتواری 

آنهــا بــر علیــه ظلــم و ســتم شــود اتحــادی از جنــس عبودیــت خــدا در مقابــل 

ــط  ــن خ ــه دارد. ای ــرش تکی ــر ب ــرش ب ــت ب ــر عبودی ــش ب ــه اعامل ــی ک گروه

حرکــت متضــاد بیــن اســام و کفــر کــه خاکریــز آشــکار مبــارزه بیــن حــق و 

باطــل اســت، نشــان می دهــد کــه در همــه مــوارد کلــی و جزیــی از تنظیــم 

ــد مــد نظــر باشــد.  امــور اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی و... بای

لــذا برائــت از مرشکیــن امریســت الزم، کــه در همــه زمان هــا اســتمرار دارد 

ــات و  ــوع روای ــر، از مجم ــوی دیگ ــت و از س ــی نیس ــان خاص ــص زم و مخت

ــتمگران و  ــان و س ــاران جه ــرشکان، جب ــت از م ــه برائ ــه ک ــوره توب ــات س آی

ــه  ــود ک ــده می ش ــت، فهمی ــبت داده اس ــول نس ــدا و رس ــه خ ــان آن را ب اع

هیــچ مســلامنی حــق رابطــه بــا قومــی کــه خــدا و رســول از آنهــا اعــان قطــع 

رابطــه کرده انــد، نــدارد و  ایــن  آیــات در حقیقــت ترســیم حــد و مــرز بــرای 

همــه مســلمین در همــه أزمنــه کــه بیــن »اســام« و »کفــر« فاصلــه زیــادی 

ــت از  ــاد و اعــان برائ ــه فری ــی وظیف ــه تنهای وجــود دارد و هــر مســلامن ب

کفــار و مرشکیــن را بــر عهــده دارد چــون تحقــق دیانــت جــز بــه اعــان و بــه 

زبــان آوردن محبــت و وفــاداری نســبت بــه حــق، و اظهــار خشــم و برائــت 

نســبت بــه باطــل نیســت.

ــد  ــی بُع ــی و اساس ــاله حیات ــه مس ــانی ک ــه کس ــاب ب ــام )ره( خط ــرت ام ح

سیاســی اجتامعــی حــج را نفــی می کننــد و رشک می داننــد، می فرمایــد: آیــا 

ــد خــاف مراســم حــّج اســت  ــر خداون ــه و متابعــت ام تأســی از رســول الل

یــا عیــن مراســم حــّج و در راســتای ســنت پیامــر و اطاعــت از اوامــر الهــی 

اســت؟  آیــا اعــان برائــت و انزجــار از قومــی کــه خــدا و رســول با آنهــا برائت 

جســته انــد، رشک اســت یــا خــم شــدن و اطاعــت کــردن از ابرقدرت هــا کــه 

عیــن رشک و عبودیــت بــرش بــرای بــرش اســت، رشک نیســت؟!

ــوری اســامی ایران آن  ــه جمه ــدی نیســت ک ــز جدی ــت چی ــس مســاله برائ پ

را ابــداع کــرده باشــد یــا مختــص بــه ایرانیــان باشــد، بلکــه ایــن عمــل الهــی 

ــر  ــم خلیل الرحمــن و پیامــر مکــرم اســام و متابعــت از ام ــروی از ابراهی پی

الهــی اســت، چنــان کــه حــرت امــام )ره(، فرمــود: »سیاســت حــّج، سیاســتی 

نیســت کــه مــا درســت کــرده باشــیم. حــّج سیاســت اســامی اســت. مــا از 

اول بنایــامن بــر  ایــن بــوده بــه حــّج آن طــوری کــه بــوده اســت عمــل کنیــم، 

هــامن طــور کــه پیامــر اکــرم بت هــا را در کعبــه شکســت مــا هــم بت هــا 

ــر و  ــان باالت ــتند از آن زم ــا هس ــان م ــه در زم ــا ک ــن بت ه ــکنیم و ای را بش

بدترنــد. اگــر خاتــم االنبیــاء )صلی الله علیه و آله وســلم( اعــان برائــت از مرشکیــن 

ــه خصــوص آنهــا کــه خــود  ــام و حاکــامن اســامی ، ب ــر عل ــد، پــس ب منوده ان

را خــادم »حرمیــن رشیفیــن« معرفــی می کننــد ، الزم اســت در برگــزاری هــر 

ــه را از  ــوده و ســاحت قــدس کعب ــت کوشــا ب ــا شــکوه تر مراســم برائ چــه ب

ــد. )حــّج در  ــار پاکســازی مناین ــار و رفت ــر در گفت ــه مظاهــر رشک و کف هرگون

ــام امــام خمینــی( کام و پی
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فاصلـه  و عقانیـت  عقـل  بـا  آدمـى هرچـه  بـاور  کـه  برخـى چنیـن مى پندارنـد 
بیش تـرى پیـدا کنـد، دینى تـر مى شـود! و هرچـه معتقـدات و آموزه هـاى دینـى 
عقاىن تـر شـوند و انطبـاق بیش تـرى بـا مبـاىن و مبـادى عقـى پیـدا کننـد، صبغه و 

خاصیـت دینـِى خـود را بیش تـر از دسـت مى دهنـد! 
یکـى از مقـوالت ایـن عـرص کـه بـه حق شایسـته تحقیـق و تدقیق اسـت فـرق بین 
سّنت سـتیزى و دیـن سـتیزى اسـت. برخـى معتقدنـد ایـن دو مسـاوی یکدیگـر و 
بعـى بـر ایـن عقیده انـد که ایـن دو با یکدیگـر تفـاوت دارنـد. از ویژگى هاى قرن 
هجدهـم ایـن بـود کـه آن را عـرص عقـل و عقانیـت نامیده انـد؛ عرصی کـه در آن؛ 
عقـل و عقانیّـت بـا سـّنت هاى قدیمـى و باورهـاى گذشـتگان بـه نـرد برخاسـته 
بـود و تـاش مى کـرد تـا همـه قلمروهـا و سـاحت هاى حیـات آدمـى را تسـخیر 
کنـد. کسـاىن همچـون ولر، منتسـکیو، هیوم، کندیـاک، داالمـر و ... از پیرشوان این 
حرکـت بودنـد. نـه اینکـه بگوییـم: بسـیاری از مدعیـان فلسـفه روشـنگرى به قصد 
فروپـاىش دیـن، قـدم در ایـن عرصـه گذاشـتند، بلکـه قصد آنـان ارائه صـورىت جدید 

از دیـن بـود. آنـان معتقـد بودنـد سّنت سـتیز هسـتند امـا دین سـتیز نیسـتند.
در بـاب تولیـد علـم و کسـب معرفـت، توجـه بدیـن نکته بسـیار رضورى اسـت که 
هرگونـه سّنت سـتیزى بـه معنـاى دین سـتیزى نیسـت. البتـه در حـوزه مسـائل علـم 
کام، گاه »عقل گرایـى« در برابـر »ایامن گرایـى« قـرار گرفتـه و بدیـن معناسـت کـه 
بایـد عقـل بـر ایـامن مقّدم گـردد. عقل گرایـى در این حـوزه درصدد اسـت که کلیه 
اصـول و حقایـق دینـى را بـر مبنـاى عقـل اثبـات کنـد و بـا استوارسـازى مقوالت و 
حقایـق دینـى بـر مبنـاى ایـامن مخالف اسـت. بـا دقت در عمـق و ریشـه هاى این 
تفکـر، روشـن مى شـود کـه این نگاه درصـدد نفى و انـکار دین نیسـت بلکه در پى 
آن اسـت کـه ادعاهـای دیـن را معقـول و مرهـن سـازد، بـه گونـه اى کـه هریـک از 
آموزه هـاى دیـن، قابـل دفـاع عقاىن باشـد. در حالی کـه ایامن امرى قلبـى، باطنى و 
شـخىص اسـت و عقـل، ابزارى همـگاىن و راهى براى مفاهمـه و تفاهم و تخاطب با 
همـگان اسـت. در عقانیـت دینـى و دیانـِت عقاىن ایـامن و عقل، دو کفـه ترازوی 
دینـداری اسـت. نهضـت عقانیت و گرایش به ناسیونالیسـم در عـرص حارض، چیزى 
نیسـت کـه مـا از آن خوف داشـته باشـیم و بهراسـیم. چرا کـه ما بر ایـن باوریم که 
برشیـت معـارص هرچـه بیش تر به سـمت عقـل و عقانیـت گرایش پیـدا کند، خود 
بـه خـود به سـوى دیـن و آموزه هـاى دینى نیـز گرایش بیش تـرى پیـدا خواهد کرد.

در عقل گرایـى حداکـرى یـا افراطـى، تومـاس آکوینـاس و جـان هیـک  از جملـه 
فیلسـوفاىن بوده انـد کـه گفتـه انـد: صـدق و حقانیت باورهـاى دینـى را باید طورى 
اثبـات کـرد کـه همـه عقـا قانـع شـوند. بـه نظـر مى رسـد ایـن نـگاه ـ ىف نفسـه ـ 
مثبـت اسـت و بایـد از آن اسـتقبال منـود، امـا همـه سـخن در ایـن اسـت کـه قانـع 
شـدن همـه عقـا چگونـه اتفـاق مى افتـد و معیـار و مـاک در این باب چیسـت؟!

معیار لباس شهرت چیست؟

ج: لبـاس شـهرت لباسـى اسـت کـه پوشـیدن آن براى 

شـخص، بـه خاطـر رنگ یـا کیفیت دوخت یـا مندرس 

بـودن آن و علـل دیگر مناسـب نیسـت، به طـورى که 

اگـر آن را در برابـر مـردم بپوشـد توجـه آنـان را بـه 

خـود جلـب نمـوده و انگشـت نمـا مى شـود.

صدایـى کـه هنـگام راه رفتـن زنـان از برخـورد کفش 

آنـان بـا زمیـن ایجاد مى شـود، چـه حکمـى دارد؟

ج: تـا زمانـى کـه باعث جلـب توجه و ترتّب مفسـده 

نشـده اسـت، فى نفسه اشـکال ندارد.

آیـا پوشـیدن کفـش سـیاه بـّراق توسـط زن مؤمـن 

جایـز اسـت؟

ج: اشـکال نـدارد مگـر آن کـه رنـگ و شـکل آن باعث 

جلـب توجـه نامحـرم و یا انگشـت نما شـدن او شـود.

آیـا بـر زنـان واجـب اسـت در لبـاس ماننـد مقنعـه، 

شـلوار و پیراهـن فقـط رنـگ سـیاه را انتخـاب کنند؟

ج: حکـم لبـاس زن از جهـت رنـگ و شـکل و کیفیت 

دوخـت ماننـد کفـش اسـت کـه در جواب سـؤال قبل 

بیان شـد.

آیـا پوشـیدن چیـزى که مخصوص زنان اسـت توسـط 

مـردان و برعکـس، در خانـه بـدون قصـد تشـّبه بـه 

جنـس مخالـف، جایز اسـت؟

ج: تـا زمانـى کـه آن را بـه عنـوان لبـاس بـراى خـود 

انتخـاب نکـرده باشـند، اشـکال نـدارد.

آیـا جایـز اسـت حجـاب و لبـاس زن به گونه ای باشـد 

کـه توجـه دیگـران را بخـود جلـب کنـد مثـالً طـوری 

چـادر سـر کنـد کـه توجـه دیگـران را بـه خـود جلب 

کنـد و یـا پارچـه و رنـگ جـوراب را بـه ایـن گونـه 

انتخـاب کنـد؟

ج: پوشـیدن چیـزی کـه از جهـت رنـگ یـا شـکل و یـا 

نحـوه پوشـیدن باعـث جلـب توجـه اجنبـی شـود و 

موجـب فسـاد و ارتـکاب حـرام گـردد، جایـز نیسـت.

ایمان عقالءلباس شهرت 
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ـــی،  ـــت آموزش ـــرتی مدیری ـــلیمی دک ـــاز تس ـــم مهن خان

ـــات  ـــش و مطالع ـــوزش، پژوه ـــور آم ـــص در ام متخص

اجتامعـــی،  رفتارهـــای  و  ســـازمانی  فرهنـــگ 

مدیربرنامه ریـــزی در حـــوزه ســـتادی برنامه هـــای ســـالمت و 

تربیـــت بدنـــی مـــدارس در وزارت آمـــوزش و پـــرورش، کمـــی 

ــل ورزش  ــنده و اهـ ــاعر و نویسـ شـ

شام در شبکه های مجازی حضور دارید آیا فعالیت هدفمندی در این 
فضا دارید؟

با توجه به تخصصم ضمن تعامل دو طرفه در چند شبکه مجازی برای ارائه 

بحث های آموزشی و مشاوره ای، در کنار گروه های مختلف به ویژه نوجوانان 

امور اطاعاتی و عملکردی خودم بهره  ارتقاء  و جوانان فعالیت دارم. و در 

و  حقیقی  جامعه  با  محققین  و  مسئولین  طرفه  دو  شناخت  این  می گیرم. 

مجازی را رضوری می دانم. ترجیح می دهم در شبکه های اجتامعی باشم تا 

سایتی داشته باشم.

بیشتر به مطالعه چه کتاب هایی می پردازید؟

تربیتی،  حوزه های  در  می کنم.  مطالعه  زیاد  مسئولیت  و  حرفه  دلیل  به 

تاریخ  البته  و  بدنی  تربیت  و  و سامت  روانشناسی  فلسفه،  جامعه شناسی، 

و به دیگران هم توصیه می کنم. علم و عمل صالح تنها توشه آخرت است.

شاخص های تربیت اجتامعی چیست؟
در جامعه دینی، تربیت برای ارتقاء کرامت انسان ها به نحوی که به وصول 

درک  و  اخاق محوری، عمل گرایی  امور  کلیه  در  و  منجر شود  طیبه  حیات 

است.  اصلی  کلید  تربیت،  و  تعلیم  پیشکسوتان  و  و رهران  دینی مسئولین 

در حوزه تربیت می توان به تربیت اجتامعی، فردی، دینی، سیاسی، اقتصادی، 

... اشاره کرد. براساس سند تحول، تربیت دینی و اخاقی، تربیت  زیستی و 

زیباشناختی،  و  هرنی  تربیت  بدنی،  و  زیستی  تربیت  اجتامعی،  و  سیاسی 

تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت علمی و فناوری ساحت هایی هستند که 

تعلیم و تربیت دانش آموزان براساس آنها صورت خواهد گرفت. همچنین در 

سند تحول بنیادین، محور فعالیت های مدارس باید بر پنج عنرص علم، ایامن، 

اخاق، عمل و تفکر صورت گیرد. متام اهداف، ماموریت ها و چشم انداز سند 

بنیادین آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه است.

فرد  تربیت یک  و  تعلیم  به ساحت های  اجتامعی می توان  تربیت  در حوزه 

بازده  و  اجتامعی  بازده  ایجاد  برای  وی  بهره وری  و  شهروندی  زندگی  برای 

خصوصی اشاره کرد، یعنی فرد هم برای تعامل زیستی خود موثر باشد و هم 

برای جامعه موثر و مفید باشد. البته مرز این ساحت ها مشخصاً جدا نیست 

و به همدیگر سخت مرتبطند.

به نظر شام اجرای این سند چقدر در تربیت دانش آموزان موثر بوده 
است؟

كیفیت این سند از نظر علمی در سطح بسیار باالیی است و چشم اندازهای 

مطلوبی را نشان می دهد ولی به رشط تعامل كل نظام آموزش و پرورش و 

نهادهای مرتبط با تعلیم و تربیت محقق می شود ان شاء الله. فقط انتظار از 

مدرسه كار یك بعدی و بعیدی در عمل است.

با وجود این هدفگذاری ها چه توجیهی برای آمارهای رشد بزهکاری 
بین نوجوانان و جوانان وجود دارد؟

و  و مدرنیسم  تكنولوژی  با  تقابل  در  در جوامع سنتی  اجتامعی  گذر  بحث 

معضات  این  علل  از  می تواند  تحریم ها  و  تحمیلی  جنگ   از  بعد  عوارض 

باشد و یك عامل تربیت و آموزش مدرسه قاعدتاً برای پیشگیری كافی نیست. 

هوشیاری جامعه و قوانین كان حامیتی و اجتامعی و توجه و الزام بیشر به 

كانون خانواده و تعامل همه دستگاه های كشور رضورت دارد كه در پیشگیری 

البته رضورت دارد برنامه ریزی ها توسط اهل فن  این ناهنجاری كمك مناید. 

و به شکل علمی و منطبق با نیازها و مقتضیات زمان انجام شود تا بتواند 

پاسخگویی رشعی و عرفی این گروه باشد.



۲۸

در سند تحول بنیادین، محور 
بر  باید  مدارس  فعالیت های 
پنج عنصر علم، ایمان، اخاق، 
گیرد.  صورت  تفکر  و  عمل 
و  ماموریت ها  اهداف،  تمام 
بنیادین  سند  چشم انداز 
رسیدن  پرورش  و  آموزش 

به حیات طیبه است.

و  یا علمی  اقتصادی  انسانی چقدر در پیرشفت یک مجموعه  روابط 
امثالهم موثر است؟

روابط انسانی اولین عامل تعامل زندگی برشی است. افراد برای تعامل بهر به 

انواع تبادالت زبانی، احساسی، مراوده ای، معامله ای، فناوری و ... پرداختند. 

این روابط روز به روز گسرده می شود به نحوی که مرزی بین کشورها نخواهد 

بود کام اینکه دهکده جهانی رخ  داد و همه ارتباطات به توسعه زیرساخت ها 

و علوم کمک کرده است. ما امروز شهروند جهانی داریم و دنیای مجازی و 

حقیقی را منی توان محدود از این روابط کرد. توسعه یافتگی کشورها از همین 

شاخص ها و انتظار تحقق این مسائل از حکومت ها شکل گرفته است و هرجا 

روابط، بیشر و بهینه تر بود به تعالی و موفقیت هم نزدیک تر بود.

در ابعاد سازمانی و اجتامعی  نیز تعامل و رفتارها و 

و جامعه  سازمان  پیرشفت  به  سازمانی  باالی  فرهنگ 

در  رفتارها  و  انسانی  روابط  بهبود  لذا  منجر می شود 

از اسراتژی های توسعه سازمان های ناب  یک سازمان 

می باشد.

یک محصول اعتقاد به دهکده جهانی، اعتقاد به 
کدخدا شده و تکیه بر لفظ شهروند نیز موجب 
ازهم گسیختگی روابط انسانی و گسرتش فردگرایی 
و منفعت محوری شده. جامعه دینی چه راهکاری 

برای اصالح داشته است؟
محصول دهكده جهانی پیرشفت و تعامل اجتامعی است و شاید كشورهای 

ذی قدرت در این امر بیشر جلو باشند گرچه به مسائل گروهی هم خوب 

توجه می شود البته اگر در راستای سیاست های استكباری و استعامری نباشد. 

این  و  است  جهانی  شهروند  انسان  و  مردم  نیاز  دانش،  و  آگاهی  نظر  به 

اطاعات صادق و سامل باید به رسعت تهیه شود كه فرد دینی از خوراك های 

مسموم استفاده نكند. الزم است فعاالن حوزه تعلیم و تربیت و علامی دینی 

زبان  بهر  درک  برای  امروز  جهان  در  الزم  مهارتهای  و  دانش  توسعه  ضمن 

نیاز  و  اولویت  نكته  دو  كند.  اقدام  خوراك  این  تهیه  و  تدوین  به  مخاطب 

مخاطبین از هر گروه نیز شناسایی شود.

فرهنگی  رشد  در  چقدر  کشورمان  تاریخی   – فرهنگی  های  پشتوانه 
جامعه اثرگذار بوده است؟

فرهنگ و قدمت تاریخی کشور )چه معنوی، چه باستانی و چه مادی و چه 

انسانی( هر کجا با افتخارات و تحسین کشور و ملت بوده ارزش و قداست 

داشته است و این ارزش ها حتی با مبارزه و تخریب هم منی تواند زدوده شود 

تاریخ  این فرهنگ ها و  و ُحسن مردم و حکومت ها در تکریم و پاسداشت 

است و باید نسل به نسل منتقل کنند و هر جا الزم است آنها را تقویت منایند. 

تاریخ کشور و جهان بسر عرت مسئوالن و مردم است و باید این عرت ها 

بدون تحریف، در مهارت های تربیتی جامعه و نسل های جوان نهادینه شود. 

از طرفی تعصب و تحریف ها و بزرگنامیی های جاهانه نسبت به برخی این 

رویدادها و اشخاص نباید اسباب برتری و یا کهری بین مردم ایجاد کنند. این 

نژادپرستی مذموم است و در هیچ کجای دنیا تاییدی ندارد.

تعلیم  نظام  فرهنگی،  دستگاه های  فرهنگی،  پشتوانه های  این  نوع  به  بسته 

تقویت  برای  آن ها  از  محوله  امور  در  سوء گیری  بدون  باید   .... و  تربیت  و 

مخاطبین استفاده منایند. الیته به طور خاص چون فرهنگ از عوامل مختلف 

تاثیر می پذیرد، هویت بخشی به مردم کشور گاهاً فراموش شده و یا کاربست 

سلیقه ها بین مردم و حکومت، باعث تغییرات در بطن فرهنگ مردم شده، 

به نحوی که فرهنگ های امروزی در برخی طبقات با فرهنگ سنتی و غالب 

زاویه پیدا کرده است.

برای  غربی  منابع  از  معموال  انسانی  علوم  در 
آموزش استفاده می شود. منابع اسالمی و تاریخی 

ایران چه جایگاهی در این آموزش دارند؟
به یک کشور و یک  ارزش فراملی دارد. منحرص  علم 

جامعه نیست. در برخی علوم ما علوم بومی داریم که 

علِم  دارد.  کاربرد  و  است  و کشور  خاص هامن مردم 

نافع، مقدس است چه با گرایش اسامی، چه با گرایش 

نقد است  قابل  این است که علم  غیراسامی! مسئله 

و حتی ممکن است برخی علوم انسانی ویژه منسوخ 

شود ولی چون دانسن تاریخ و پایه علم رضورت دارد، 

دانسن این علوم غربی و خیلی قدیمی، مشکل و مانع 

و  تعامل  و  تفکر  ملی،  با مسئله  قیاس  در  را  آن  باید  علم  کاربر  اما  نیست 

کاربست کند.  خوشبختانه در دروس دینی و انسانی و اجتامعی دانشمندان 

صاحب نام و علمی از جامعه اسامی رشد کردند. منابع قوی و غنی هست 

به  فقط  مدرنیسم،   سلیقه های  و  روشنفکری  تفکر  و  مانده  مغفول  ولی 

مطالعه سطحی آنها پرداخته و کنکاش در این منابع قوی و غنی متوقف یا 

محدود شده است. 



۲۹

مردم ایران فردگرایی را به جمع گرایی 
در امور محوله ترجیح می دهند. شاید 
مهمترین دلیل آن آموزش غلط رقابت 

در امور است. 

این مسئله اهتامم  این مسئله وظیفه محققین و اساتید کشور است که به 

کنند و ما امثال استاد مطهری کم داریم. باید به ذهنیت جوانان و نوجوانان 

توجه شود و زمینه سازی گردد تا همه نظرات در باب مسائل مختلف را در 

ویرین ببینند و با قدرت تفکر به گزینش و انتخاب اصلح بپردازند.

و  هستند  فردی  کارهای  به  عالقمند  معموال  ایرانی ها  می گویند 
فعالیت های گروهی موفقی ندارند. آیا اینطور است؟

تقریباً درست است  و مردم ایران فردگرایی را به جمع گرایی در امور محوله 

ترجیح می دهند. شاید مهمرین دلیل آن آموزش غلط رقابت در امور است 

و اینکه هرکس دوست دارد بهر از همه باشد و به ویژه در سازمان ها، کار 

ناامید کننده دیده می شود.  و  پایین  اثربخشی  و  کارایی  با  تیمی و گروهی 

اما مصادیق باارزشی مثل امور هیاتی، توجه به واجب صله رحم و قداست 

است  شاخص هایی  بهرین  از  مرجعیت  اصل  و  خیریه ای  اقدامات  خانواده، 

ارزشی و شگرفی در جامعه  آن، تحوالت  راس  در  کاریزماتیک  با رهری  که 

رخ داده است و کامکان هم مورد پسند مردم هست و می تواند در صورت 

هدایت خوب به این مسئله کمک کند و بهره زیادی عاید جامعه کند.

سازماندهی یک حرکت اجتامعی موفق چگونه امکان پذیر می شود؟
در درجه اول رهری قدرمتند و مورد تایید گروه و در درجه دوم نیاز و وفاق 

مردم برای آن مسئله.

عالقه  مورد  حوزه های  از  یکی  مقدس  دفاع  حوزه  می رسد  نظر  به 
شامست. در این موضوع فعالیتی هم داشته اید؟

به زعم بسیاری از مردم و خدمتگزاران واقعی به مردم، رویداد دفاع مقدس 

یک رویداد نادر از وفاق بهرین مردمان آن عرص بود که با توفیق الهی رقم 

از جنس  این حامسه  بود.  آزادگی  و  متعالی حسینی  قیام   از جنس  و  خورد 

متعالی ترین اهداف برشی بود که چه در رزمندگان در جبهه و چه در مردم 

پشتیبانی کننده آنها در پشت جبهه، به یک مسیر و یک هدف ختم می شود 

و صحنه های زیبایی که در آن آفریده شد بعد از گذشت سالها باز هم برای 

تربیت نسل های بعدی آموزنده و اثرگذار است. از صداقت و لطافت، آنهم در 

برابر دشمن و مخالفان، با خشوع و تحسین و احرام یاد می شود.

منونه آن بازگشت غواصان بود که پس از سه دهه همه مردم و همه نسل ها 

با تحسین و احرام، این آزادمردان را همراهی کردند. توصیف و تفسیر زمان، 

گفت،  ولی می توان  است  بیان شده  مختلف  انواع  به   .... و  اشخاص  مکان، 

شهید عشق به وطن و انسانیت و آزادگی و اخاص همیشه زیبا و تحسین 

برانگیز است.  به حق است که گفتند : از صدای سخن عشق ندیدم خوشر... 

یادگاری که در این گنبد دوار مباند 

گرچه حفظ و نرش آثار دفاع مقدس وظیفه همه هست ولی به دلیل ارادت 

به شهدا در درجه اول سعی کردم به عنوان یک خواهر شهید پیرو آنها باشم 

یا  الگو بگیرم و در درجه بعد در مصادیق تدریس و  و در خودسازی خود 

حضور در شبکه ها به نرش مطالبی از رفتارهای ارزشمند و اثرگذار این عزیزان 

اهتامم داشته باشم.

ان شاء الله برادر شهیدتان با شهدای کربال محشور باشند. خاطره ای از 
ایشان دارید؟

جوانی زیبا و بلندقامت با قلبی مهربان و دارای روحی بزرگ كه در احرام 

به خانواده و والدین،  توجه به صله رحم و كمك به هم نوع همیشه پیش 

قدم بود. یك جوان هیاتی اهل كار و اهل مناز اول وقت و خادم الحسین)ع( 

كه حجب و حیای او رض ب املثل عام و خاص بود و در آخرین مرخصی قبل 

از شهادت، زودتر از امتام زمان مرخصی  به جبهه برگشت. گفت: »دمل تنگ 

ادعا و  بروم« مثل همه شهدا مردی بی  ندارم، زودتر  اینجا كاری  آنجاست، 

ناب. 

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

موفق و موید باشید و سپاسگزارم



وقت وقِت ایستادن پیش روی خنجر است
پیش شیطان رس نکردی خم که ایامنت رس است

دفرت شعر مرا نامت معطّر کرده باز
عطر، عطِر امر بر معروف و نهی از منکر است

ترس جانبازی ندارد جا میان قلب تو
چون شهادت شوق انساِن والیت محور است

جبهه ی تو خلوت یک کوچه ی تاریک بود
حفظ ناموِس برادر خاکریزی دیگر است

گردنت باال ز غیرت زد رگش را، عشق گفت:
وقت وقِت ایستادن پیش روی خنجر است

مسعود یوسف پور

امت به دور عشق محمد)ص( طواف كرد
سیمرغ، قصد رفنت تا کوه قاف کرد

هر قطره ای به سینه دریا رسیده بود
وقتی كه زیر پرچم او اعتكاف كرد

معنای ریسامن الهی است بی گامن
وحدت كه ذوالفقار علی)ع( را غالف كرد

تاریخ را ورق بزن آری گامن مکن
ما را از امتحان مجدد معاف کرد

این سو برادریم ولیکن جدا جدا
آن سو هزار دشمن ما ائتالف كرد

از اختالف جزیی ما زخم تازه ساخت
شیطان که تیغ تفرقه در این شکاف كرد

یك امت است، شیعه و سنی ندارد و
هركس كه نابرادر ما شد خالف كرد

ما را خدا مقابل صف های صهیونیسم
همسنگران جبهه جنگ و مصاف كرد

این را كه رمز فتح، فقط »التفرقوا« بَود
بیگانه و خودی همه جا اعرتاف كرد

فاطمه عارف نژاد

عشق رسوایی محض است که حاشا نشود
عاشقی با اگر و شاید و اما نشود

رشط اول قدم آن است که مجنون باشیم
هرکسی در به در خانه ی لیال نشود

دیر اگر راه بیفتیم، به یوسف نرسیم
رِس بازار که او منتظر ما نشود

لذت عشق به این حسِّ بالتکلیفی ست
لطف تو شاملم آیا بشود؟ یا نشود؟

هرَقَدر باشد اگر دوِر رضیح تو شلوغ
من ندیدم که بیاید کسی و جا نشود

بین زّوار که باشم کرَمت بیشرت است
قطره هیچ است اگر وصل به دریا نشود

ُمرده را زنده کَُند خواِب نسیم حرمت
کار اعجاز شام با َدِم عیسا نشود

امن تر از حرمت نیست، هامن بهرت که
کودِک گمشده در صحن تو پیدا نشود

بهرت از این؟! که کسی لحظه ی پابوسِی تو
نفس آخر خود را بِکشد پا نشود 

دردهایم به تو نزدیکرتم کرده طبیب
حرفم این است که یک وقت مداوا نشود!

من دخیِل دِل خود را به تو طوری بستم
که به این راحتی آقا گره اش وا نشود

بارها حاجتی آورده ام و هربارش هم
پاسخی آمده از سمت تو، ااّل نشود

امتحان کرده ام این را حرمت، دیدم که
هیچ چیزی قسم حرضت زهرا نشود

آخرش بی برو برگرد مرا خواهی کُشت
عاشقی با اگر و شاید و اما نشود

محمد رسولی

۳۰



ــی  ــد: حت ــن اســت کــه نفســانیت ها را می شــکند. لذاســت کــه گفته ان خاصیــت دعــا ای

چیزهــای کوچکــت را از خــدا بخــواه تــا بفهمــی کــه حقیــری. بدانــی کــه گاهــی اوقــات، 

یــک پشــه یــا مگــس، انســان را از کار می انــدازد و آســایش وی را می گیــرد: »َواِن 

ــُب َو املَطلــوُب« ــُه َضعــَف الطالِ ــیئاً ال یَســَتنِقذوُه ِمن ــاُب َش ــلُبُهُم الُذب یَس

ایــن اســت کــه دعــا بــرای تــرضع پیــش خداســت؛ بــرای عــرض حاجــت پیــش خداســت، 

بــرای تواضــع و بــرای بیــرون آمــدن از پوســته ی دروغیــن اســتکبار و استعالســت. خــدای 

متعــال، گاهــی بــرای مــن و شــام مشــکالتی بــه وجــود مــی آورد، تــا وادار بــه تــرضع و 

ــد  ــد: »َو لََق ــرآن می فرمای ــات کریمــه ق ــه در آی ــد. هامنطــور ک توجــه و خشــوع مان کن

ــوال  ــوَن َفلَ ــم یََترَضَع ــرَضاِء لََعلَُه ــاِء َو ال ــم ِبالَباس ــَک َفاََخذناُه ــن َقبلِ ــٍم ِم ــی اَُم ــلنا اِل اَرَس

ــوا  ــا کانُ ــیطاُن م ــُم الَش ــَن لَُه ــم َو َزیَ ــت ُقلُوِبِه ــن َقَس ــُوا َو لِک ــنا ترََضَع ــم بَاَس ــاَء ُه اِذ ج

ــون«  یَعَملُ

ــه  ــه خاطــر خــود ماســت. خــدا احتیاجــی ب ــرای خاطــر خــدا، کــه ب ــه ب ایــن تــرضع، ن

ــدارد: تــرضع مــن و شــام ن

تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند

تا که با مهر تو پیوندم زنند 

ایــن حالــت تــرضع اســت کــه دل را از عشــق بــه خــدا پــر می کنــد؛ انســان را 

بــا خــدا آشــنا می کنــد؛ انســان را از خودبینــی و خودنگــری فســادانگیز تهــی 

می کنــد و او را از نــور مقــدس پــروردگار و لطــف الهــی، رسشــار می ســازد.

برگرفته از کتاب دعا از منظر حرضت آیت اللّه سید علی خامنه ای )حفظه اللّه(

parasto  :ارسال شده توسط
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آسمان از شرم به خود پیچید 
پی در پی می شنید 

انا الذی اسات ... انا الذی غفلت .. 
از حنجره ای که کمتر از 40 روز بعد 

بر سر نیزه 
رو به آسمان 

قرآن خواند
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