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رامین محمد زاده

ــگان علمــی،  ــی کــه نخب زمان
در  جامعــه  فرهنگــی  و  دینــی 
کار خــود کوتاهــی کننــد امــکان 
تحریــف مطالــب تاریخــی، اعتقــادی 
و ... در جامعــه دور از ذهــن نخواهــد 
ــود. قصــور در ایــن زمینــه موجــب  ب
ــای  ــه رأی ه ــیر ب ــات و تفس تحریف
هــر  بطوریکــه  شــود؛  مجددمــی 
ــن  ــیره معصومی ــرآن و س ــس از ق ک
بــرای توجیــه کارهــای خــود تفســیر 
ــا  ــن م ــه دی ــال آنک ــد. ح می تراش
ــام  ــم الس ــن علیه ــیره معصومی وس
را  متقنــی  »معیارهــای«  همــواره 
انــد تــا مانــع از  معرفــی کــرده 
اختــاف افکنــی و تفســیر بــا امیــال 
ــوند.  ــی ش ــی برخ ــخصی و جناح ش

در چنــد روز اخیــر، صحبــت هایــی از مقــام اول 
ــزاری  ــیاری از خبرگ ــک بس ــر ی ــور تیت ــی کش اجرای
ــوق دان  ــاب حق ــیر جن ــن تفس ــر آخری ــد. تیت ــا ش ه
ــبیه  ــن تش ــاید بهتری ــه ش ــی ک ــه. مفهوم ــک آی از ی
ــه«  ــه »ال ال ــردی جمل ــه ف ــد ک ــن باش ــرای آن ای ب
را داد بزنــد و اصــرار کنــد کــه خدایــی نیســت! 
ــا کافــران پیمــان می بســت  ادعــای آنکــه »پیامبــر ب
ــتند،  ــا می گذاش ــر پ ــان اول را زی ــا پیم ــی آنه و وقت
ــق  ــد دور از منط ــر چن ــت« ه ــان دوم را می بس پیم
ــت  ــس دول ــد رئی ــن تعم ــد ولیک ــی نمای ــیار م و بس
و مشــاوران آشــنای ناآشــنا بــا منطــق اســام، 
ــکلی  ــر ش ــه ه ــه ب ــد ک ــرده ان ــات ک ــته اثب در گذش
ــب  ــف مطال ــی و تحری ــات روان حاضــر هســتند عملی
یقینــی دینــی و عقلــی را بــرای مقابلــه بــا منتقــدان 
خــود و سیاســت های غلطــی کــه کشــور را بــه ایــن 
روز انداختــه، انجــام دهنــد و در ایــن مســیر، ابایــی از 

ــد. ــس ندارن ــه هیچک ــارت ب جس
ــاال، اشــاره  ــه ب ظاهــراً منظــور ایشــان از اینکــه جمل
ــه در  ــال دارد ک ــوره انف ــم س ــاه و شش ــه پنج ــه آی ب

ــْدَت  ــَن َعاَه ــد، »الَِّذی ــد می فرمای ــوره خداون ــن س ای
ــْم  ٍة َو ُه ــَرّ ــی ُکِلّ َم ــْم ِف ــَمّ َیْنُقُضــوَن َعْهَدُه ــْم ُث ِمْنُه

ــان  ــا آن ــه ب ــان ک ــانی از آن ــوَن« یعنی:کس اَلَیَتُّق
عهــد بســتی، عهــد خــود را در هــر مرتبــه 
ــه شــریفه  ــن آی ــوا نپیمایند.ای می شــکنند و راه تق
ــه  ــود مدین ــاره یه ــران درب ــه مفس ــه هم به گفت

ــر ــــ  ــرت پیامب ــش از هج ــه پی ــت. مدین اس
ــت  ــه داش ــی ک ــت عرب ــت جمعی ــار اکثری کن
ــودی را در  ــِم یه ــزا از ه ــروه مج ــه گ ــــ س

ــد  ــارت  بودن ــود کــه اینهــا عب خــود جــای داده ب
بنی قریظــه  و  بنی نضیــر  بنی قینقــاع،  از 
کــه مســتقل بودنــد و گاهــی بــا هــم رقابــت 
ــن دو  ــش از اســام بی ــی پی ــتند. گهگاه داش

ــری  ــه درگی ــه »اوس« و »خــزرج« در مدین طایف
ــا هــم  ــن یهودی هــا کــه ب ــد، ای ــد می آم پدی
رقابــت داشــتند برخی شــان بــه یکــی از 
ــن  ــرب می پیوســتند و در ای ــروه ع ــن دو گ ای

ــرآن  ــن ق ــد، بنابرای ــا شــرکت می کردن درگیری ه
کــه می فرمایــد »کســانی کــه بــا آنهــا عهــد 
و پیمــان بســتی« منظــور، کل یهــود مســتقر 

تحریف نبی       تحریف نبی       

ــی ــی وآگاه ــت مل ــی و مقاوم ــور مل ــاد حض ــج نم بسـیـ
بــا  همــراه  آگاهــی  هــم  آن  اســت؛  ملــت  یــک   
اخــاص بــا  همــراه  و  معنویــت  بــا  همــراه  تحــرک، 

#وحدت نـــه یک حرکـــت سیاســـی و تاکتیکی 
اســـت.  قلبی  ایمان  و  اعتقـــاد  بلکه 
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امام خامنه ای   24/آبان/1398

ــام  ــوار اس ــر بزرگ ــت. پیامب ــه اس در مدین
هنــگام ورود بــه مدینــه بــا ایــن ســه طایفه 
پیمــان همزیســتی امضــا فرمودنــد و روابــط 
ــد و از  ــود را مشــخص کردن ــا یه اســام ب
اینهــا امضــا گرفتنــد ولــی هرکــدام از اینهــا 
ــر  ــا پیامب ــود را ب ــان خ ــت پیم ــک نوب ی
ــورد،  ــک م ــان ی ــا هم ــد و ب ــض کردن نق
ــام  ــن اع ــان را کان لم یک ــر)ص( پیم پیامب

ــرد.  ــه ک ــا مقابل ــا آنه کــرد و  ب
ــروه(  ــه گ ــان )س ــن یهودی ــوع ای در مجم
ســه بــار عهــد خــود را شکســتند نــه اینکــه 
یــک طایفــه بــا پیامبــر عهــد بســته باشــد و 
اینهــا هردفعــه پیمــان خــود را بشــکنند. در 
ایــن آیــه هیــچ اشــاره ای بــه ایــن نیســت 
کــه پیامبــر مجــدداً بــا آنهــا پیمــان بســته 
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محمد رضا صیدیان راز انـتـخــابـاتراز انـتـخــابـاتسفارت شیطانسفارت شیطان
ــا  ــجوی م ــن دانش ــجاع و مؤم ــان ش جوان
ــت و  ــد و حقیق ــه کردن ــکا حمل ــفارت آمری ــه س ب
هوّیــت ایــن ســفارت را کــه عبــارت بــود از النــه ی 
جاسوســی کشــف کردنــد و در مقابــل چشــم مــردم 
دنیــا گذاشــتند. آن روز جوانهــای مــا اســم ســفارت 
آمریــکا را گذاشــتند النــه ی جاسوســی، امــروز بعــد 
از گذشــت ســی و چنــد ســال از آن روز، اســم 
ــورها  ــن کش ــکا در نزدیکتری ــفارتخانه های آمری س
ــه آمریــکا - یعنــی کشــورهای اروپایــی - شــده  ب
اســت النــه ی جاسوســی؛ یعنــی جوانهــای مــا ســی 

ســال از تقویــم تاریــخ دنیــا جلــو بودنــد. 

ــز  ــن مرک ــد و ای ــا رفتن ــای م ــه جوانه ــد از آنک بع
ــتند  ــاد توانس ــت زی ــا زحم ــد و ب ــخیر کردن را تس
ــی را  ــود، مدارک ــده ب ــرد ش ــه خ ــی را ک کاغذهای
کــه در کاغذخردکــن ریختــه شــده بــود، گــردآوری 
کننــد، جمــع کننــد، به هــم بچســبانند و به صــورت 
ــه  ــه چ ــوم شــد ک ــت معل ــد، آن وق ــاب دربیاورن کت
ــّدت در داخــل  ــن م ــی هــم در طــول ای توطئه های
ســفارت آمریــکا وجــود داشــته. ایــن کتابهــا حــدود 
ــا را؟  ــد اینه ــماها خوانده ای ــت؛ ش ــد اس ــاد جل هفت

  IBEX طرح
ــا  ــام»IBEX ی ــه ن طــرح مــورد بحــث، طــرح امنیتــی اســت ب

ــات و  ــسازمان ارتباط ــیله O.E.C. ـ ــه وس ــه ب ــس« ک آی بک

الکترونیــک ارتــش آمریــکاـ در ایــران طرح ریــزی شده اســت. 

ــران  ــانی ای ــروی انس ــی و نی ــرمایة مل ــا س ــه ب ــی ک طرح

تهیه شده اســت. هــدف آن کنتــرل الکترونیکــی منطقــه از 

ــظ  ــی، حف ــای انقاب ــوروی و حرکت ه ــاالت ش ــل و انفع فع

امنیــت داخلــی ایــران در جهــت تحکیــم قدرت شـــاه و ادامـــه 

چـــپاول امـــپریالیسم اســت.در مــورد اصــل طــرح، اطاعاتی را 

کــه بــه طــور ناقــص بــه دســت آمــده، در اختیــار می گذاریــم: 

ــران  ــط O.E.C. در ای ــال 1970 توس ــل س ــرح IBEX دراوائ ط

ارائــه شــد و هــدف آن جمــع آوری اطاعــات از خــارج مرزهــا، 

ــم،  ــال عائ ــع آوری و ارس ــتم جم ــری، سیس ــتم خبرگی سیس

ــه  ــاوز ب ــریع از تج ــی س ــرل و خبرده ــا و کنت ــرل مرزه کنت

ــه وســیله پایگاه هــای اطاعاتــی  مرزهاســت . در ایــن طــرح ب

الکترونیکــی ، دریایــی ، هوایــی و زمینــی و هواپیماهــای »رادار 

ــده« نظیــر آواکــس و هواپیماهــای عــکاس ، اطاعــات رد  پرن

و بــدل می شــود. طــرح IBEX در چهــار مرحلــه طــرح ریــزی 

ــداری از  ــد مــدت کــه مق ــروژه در بلن ــه پ شــده اســت و هزین

ــم  ــه رژی ــت ک ــارد دالر اس ــت 1/3 میلی ــده اس ــاخته ش آن س

شاهنشــاهی رأســًا از دســت رنج ملــت ایــران بایــد آن را 
پرداخــت مــی کــرد.

ــن  ــده ی ای ــن برگزی ــانی از مضامی ــچ نش ــرا هی چ
کتابهــا در مجموعــه ی مــدارس مــا، دبیرســتان های 
مــا، دانشــگاه های مــا نیســت؟ چــرا؟ ایــن یکــی از 

اعتراضهــای مــن اســت. 
ــریان های  ــکا ش ــم آمری ــه امپریالیس ــت ک سالهاس
ــان را  ــی از جه ــمت بزرگ ــی قس ــادی و حیات اقتص
ــت  ــت. مدت هاس ــرار داده اس ــود ق ــلطه خ ــر س زی
منابــع ایــران تـــوسط آمریــکای جنایتــکار بــه تاراج 
ــده  ــل ش ــه او تحمی ــی ب ــرف کنندگ ــه و مص رفت

اســت. 
ــرای  ــی ب ــزان آمریکای ــه برنامه ری ــت ک سال هاس
ــه در  ــه آنکـ ــد و نکت ــه ریخته ان ــان برنام اقتصادم
هـــر طـــرح اقتصــادی دو هــدف زیر همیشــه اصل 

بــوده اســت: 
1ـ متاشــی کــردن هرچــه بیشــتر اقتصــاد ایــران و 
وابســته تر کــردن روز افــزون هــر واحــد اقتصــادی 

بــه غــرب بــه ویــژه آمریــکا 
2ـ کوشــش جهــت اجــرای برنامه هــای اقتصــادی 
طراحــی شــده در غــرب کــه ماحصــل آن بــر بــاد 
ــده و  ــرف کنن ــاد مص ــاد اقتص ــع، ایج ــن مناب رفت

جمع آوری اطالعات از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ــاب اســامی  ــوش انق ــوان چشــم و گ ــه عن ــپاه ب ــن س 1(ای
عمــل می کنــد و بــه عنــوان نیــروی مخصــوص امــام جهــت 
ــوع حرکــت ضدانقابــی از هــر طــرف  درهــم کوبیــدن هــر ن

ــود.  ــل می ش ــد وارد عم ــت اســامی باش ــه دول ــه علی ک
ــا  ــرده ت ــل ک ــش عم ــوازات ارت ــه م ــی ب ــوان نیروی ــه عن 2(ب
ــد. اینکــه از نظــر نیــرو هم ســطح آنهــا شــده، بتوانــداز هــر نــوع  ــری کن ــش جلوگی ــان ارت انحــراف در می

3(ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــر کلیــه وظایــف کمیتــه 
امــام نظــارت داشــته تــا اینکــه مســئله ای غیرقابــل نمانــد. 

4(ســپاه پاســداران انقــاب بــه عنــوان یــک نیــروی محافــظ 
در داخــل عمــل کــرده و همچنیــن بــه دیگــر نیروهــای 
ــه  ــا اینکــه وظایفشــان را ب ــد ت ــی کمــک می کن ــی داخل قانون
ــاده  ــار آم ــن اخط ــا کوچکتری ــد و ب ــام دهن ــن انج ــو احس ــند. نح ــه ای باش ــر نقط ــه ه ــت ب حرک

ــان  ــوان نگهب ــه عن ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس 5(س
سرســخت انقــاب اســامی عمــل می کنــد. ایــن افــراد را بــا 
شــوق و ذوق میهن دوســتی و روحیــه فــداکاری اســامی تعلیــم 

می دهنــد 

انحصــاری شــدن بــازار بــا کاالهــای غربــی اســت 
کــه منجــر بــه پشــتیبانی ازســرمایه داری می گــردد 
امــا رشــد انقــاب اســامی ایــران و قیــام آگاهانــه 
ــم را  ــن “دژ” امپریالیس ــان آخری ــده م ــردم رزمن م
ــش  ــا را نق ــا توطئه  ه ــه تنه ــت و ن ــم شکس در ه
بــر آب کــرد بـــلکه اسنادشــان جاسوسیشــان را در 
ــردم  ــرای م ــا ب ــرار داد ت ــگان ق ــد هم ــرض دی مع

ــردد.  ــون آزادی گ ــان، رهنم جه
ایــن اســناد بــه دســت آمــده از جاســوس خانة 
آمریــکا در تهــران داللــت بــر ایــن دارد کــه 
ــرای اقتصــاد  ــان ب ــای اقتصــادی آمریکایی برنامه ه
فلــج و وابســته مــا چــه قــدر حساب شــده و 
ــه آن هــا   ــوده اســت. امیــد آن کــه ارائ خطرنــاک ب
راهنمایــی بــرای خــروج از مــدار وابســتگی در پرتــو 

ــد.  ــردم باش ــتی م ــد امپریالیس ــارزات  ض مب
 IRAN FOR طــرح بازرگانــی ـ کشــاورزی« کــه«
FY 80 CAP نامگــذاری شــده اســت، طرحی اســت 

ــرای  ــکا را ب ــتی آمری ــت های امپریالیس ــه سیاس ک
ــال  ــران در س ــاد ای ــر اقتص ــه ب ــلطة همه جانب س

1980 ترســیم می کنــد. 

تاریخ سیاسی

1392/08/13

1395/08/12



33دوهفته نامه بصیرتی، سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -- سال دوم - شماره 15 - آبان 98

ــن  ــت. ای ــی اس ــت بزرگ ــًا نعم ــات واقع انتخاب
هــم از بــرکات نــگاه روشــن و عمیــق امــام بزرگــوار 
مــا بــود. کســانی در همــان زمــان بودنــد معتقــد بودند 
ــات  ــت، انتخاب ــامی اس ــت اس ــی [ حکوم ــه ]وقت ک
ــد  ــات بای ــه، انتخاب ــود ن ــام فرم ــدارد؛ ام ــی ن لزوم
ــد،  ــم بگیرن ــردم تصمی ــد، م ــر باش ــأ اث ــد و منش باش
ــردم میخواهنــد  ــردم انتخــاب کننــد و آنچــه م م
بشــود. نتیجــه ی ایــن سیاســت، ایــن شــد کــه مــردم 
در کنــار انقــاب و در وســط میــدان باقــی ماندنــد و تا 
امــروز بحمــداهلل باقــی مانده انــد؛ چــون خــود مردمنــد 
کــه دارنــد انتخــاب میکننــد، خــود مردمنــد کــه دارنــد 
ــات نعمــت بزرگــی اســت. ــد. انتخاب ــم میگیرن تصمی

اگــر چنانچــه مجلــس بــه دنبــال رفــاه مــردم، 
ــال  ــه دنب ــادی، ب ــایش اقتص ــی، گش ــت اجتماع عدال
پیشــرفت علــم، پیشــرفت فّنــاوری، بــه دنبــال 
ــذاری  ــد، ریل گ ــت باش ــتقال ملّ ــی و اس ــّزت ملّ ع
او بــه ســمت ایــن هدفهــا خواهــد بــود؛ اگــر مجلــس 
مرعــوب غــرب باشــد، مرعــوب آمریــکا باشــد، دنبــال 
ــذاری  ــد، ریل گ ــرافی گری باش ــان اش ــت جری حاکمّی
ــت  ــور را بدبخ ــود؛ کش ــد ب ــا خواه ــن جهته او در ای
ــت مجلــس اینهــا اســت؛ اینهــا  خواهنــد کــرد. اهّمّی
ــور  ــس همان ط ــت مجل ــت؟ اهّمّی ــی اس ــز کم چی
ــه در رأس  ــت ک ــن اس ــه ای ــد ب ــام فرمودن ــه ام ک
امــور اســت. معنــای »رأس امــور« ایــن نیســت کــه 
ــا  ــی دارد ی ــس نقش ــی، مجل ــله مراتب اجرائ در سلس
نماینــده ی مجلــس نقشــی دارد؛ نــه، مجلــس در 
سلســله ی مراتــب اجرائــی هیــچ نقشــی نــدارد؛ 
ــد،  ــرا میکن ــه اج ــت ک ــت اس ــم دول ــتگاه عظی دس
ــده ی مســیر اســت، مســیر را  ــس تعیین کنن ــا مجل اّم
معّیــن میکنــد؛ دولتهــا موّظفنــد و مجبورنــد برطبــق 
قانــون کــه در ایــن مســیر حرکــت کننــد؛ روی ایــن 
ریــل حرکــت کننــد. خــب، ایــن ریــل را چــه کســی 
ــن  ــت ای ــا اس ــی بن ــه کس ــذارد؟ چ ــت بگ ــا اس بن
ــت  ــا اس ــمت بن ــدام س ــه ک ــد؟ ب ــی را بکن ریل کش
ایــن ریــل گذاشــته بشــود؟ ایــن اســت کــه اهّمّیــت 
ــدگان مجلــس را روشــن  نمایندگــی مجلــس و نماین
ــه دشــمن همه جــور کاری انجــام  ــد. خــب، البّت میکن

میدهــد. ایــن مربــوط بــه مجلــس شــورای اســامی 
ــود. ب

مجلــس دولتــی و مجلــس ضــّد دولتــی یعنــی 
ــت. شــما بــا  ــا دوقطبی هــای کاذب اس چــه! اینه
ــت ایــران تمــاس بگیریــد و بگوییــد آیــا  یکایــک ملّ
ــور را،  ــای کش ــه درده ــد ک ــی میخواهی ــما مجلس ش
ــد  ــردم را بشناس ــکات م ــور را، مش ــکات کش مش
یــا مجلســی کــه  را حــل کنــد  و بخواهــد آن 
ــت از  ــواب چیس ــد. ج ــرو باش ــا عم ــد ی ــرف دار زی ط
طــرف مــردم؟ معلــوم اســت کــه مــردم آن اّولــی را 
میخواهنــد؛ بــرای مــردم ایــن مهــم اســت؛ مجلــس 
ــد، مجلــس شــجاع، مجلــس  ــن، مجلــس متعّه متدّی
ــورد؛  ــمن را نخ ــد دش ــب ترفن ــه فری ــور ک فریب نخ
ــی  ــتقال ملّ ــی و اس ــّزت ملّ ــه ع ــه ب ــی ک مجلس
اهّمّیــت بدهــد و عــّزت ملّــی را پایمــال نکنــد، 
ــل  ــد؛ بِایســتد در مقاب ــی را پایمــال نکن اســتقال ملّ
مقابــل  در  اســتکبار،  زیاده خواهــی  و  طمــع ورزی 
طمــع ورزی قدرتهایــی کــه دستشــان از ایــران کوتــاه 
شــده و دارنــد تــاش میکننــد کــه دوبــاره برگردنــد 
و زمــام قــدرت را در ایــن کشــور در دســت بگیرنــد؛ 
ــا  ــاد درون زا را م ــئله ی اقتص ــی. مس ــور مجلس این ج
ــه  ــد ک ــی میخواهن ــردم مجلس ــم؛ م ــرح کردی مط
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــاد درون زا، ب ــرای اقتص ب
دولــت  و  کنــد  ریل گــذاری  کنــد،  وقت گــذاری 
موّظــف بشــود بــر اســاس ایــن حرکــت بکنــد؛ آنچــه 

ــت. ــا اس ــد اینه ــردم میخواهن م
رســانه های بیگانــه بــا غیــظ و غــرض ورزی خواهنــد 
ــه  ــا ب ــه عمــرو ی ــا ب ــد ی ــه زی ــی نظــر ب گفــت: فان
ــع  ــاف واق ــن، خ ــت. ای ــد داش ــه خال ــا ب ــر ی بک
اســت؛ مــن بــه هیــچ کــس نظــر نــدارم.رأی بــه هــر 
ــت؛ رأی  ــامی اس ــوری اس ــه جمه ــزدی، رأی ب نام

ــات اســت. ــازوکار انتخاب ــام و س ــه نظ ــاد ب اعتم
ــتر  ــه بیش ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــن ای ــه ی م توصی
ــا  ــای صندوقه ــر پ ــه زودت ــر چ ــد، ه ــرکت کنن ش
ــِت  ــک را بایســتی در اّول وق ــدم کار نی ــد، معتق بیاین

ــت. ــد انداخ ــر نبای ــه تأخی ــام داد؛ ب آن انج

  ادامه دارد...

صفحه 1

باشــد. اینجــا اشــاره می کننــد کــه دشــمنان هربــار 
عهــد خــود را شکســتند و از خیانــت و پیمان شــکنی 

ابــا ندارنــد.
از طرفــی در دو آیــه دیگــر خــدا تکلیــف پیامبــر و 
ــن دشــمنان پیمان شــکن  ــر ای مســلمانان را در براب
ــا  ــد »َوإَِمّ ــه می فرماین ــا ک ــد، آنج ــخص می کن مش
تََخاَفــَنّ ِمــْن َقــْوٍم ِخَیانَــًة َفانْبِــْذ إِلَْیِهــْم َعلَــی 
ــه  ــی چنانچ ــَن« یعن ــبُّ الَْخائِنِی ــَواٍء إَِنّ اهلَلّ اَلُیِح َس
ــود ســخت  ــن خ ــی از معاهدی ــکاری گروه از خیانت
ــظ  ــا حف ــز ب ــو نی ــورت ت ــن ص ــی در ای می ترس
عــدل و درســتی، عهــد آنهــا را نقــض کــن و پیمان 
ــا  ــی ی ــای روحان ــن! آق ــاب ک ــا پرت را به ســوی آنه
ــه  ــه و عالمان ــا عامدان ــد ی ــدی را نخواندن ــات بع آی
بــدون اینکــه بــه ایــن آیــات مراجعــه کننــد، 
ــورد  ــض« برخ ــرون ببع ــض و یکف ــون ببع »یؤمن
کرده انــد، یعنــی بــه آیاتــی اســتناد می کنــد و 

برخــی را نادیــده می گیــرد!!
ایــن آیــه نشــان می دهــد حتــی اگــر دشــمن 
رســمی، عهــد خــود را نشکســت و شــواهد و 
ــت می کــرد کــه پیمان شــکنی کــرده،  ــل دالل دالی
پیمــان را بایــد به ســوی آنهــا افکنــد و نقــض کــرد. 
ــد: ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ ــه رهب همان طوری ک

ــا  ــد، م ــاره کن ــام را  پ ــد برج ــکا بخواه ــر آمری » اگ
آن را  آتــش می زنیم.«صحبتــی بــا مبنــای صــد در 
صــد قرآنــی کــه عــده ای نــادان حتــی از تمســخر 
ــن  ــد. ای ــز نکردن ــون رســمی هــم پرهی آن در تریب
آیــات و آیــات متعــدد دیگــر کــه در اینجــا مجــال 
اشــاره بــه همــه آنهــا نیســت، بــه صــورت قطعــی 
نشــان می دهنــد حتــی اگــر دشــمن رســمی و 
علنــی عهــد خــود را نشکســت و شــواهد و دالیــل، 
ــان  ــرده، پیم ــه پیمان شــکنی ک ــرد ک ــت می ک دالل
را بایــد به ســوی آنهــا افکنــد و نقــض کــرد. البتــه 
ــه نجــات را در  ــکاری ک ــی التقاطــی اف ریشــه های
تکیــه و اعتمــاد بــه شــیطان یافتــه مانــع از دریافــت 
عملــی ایــن مبنــا مــی شــود تــا آن جایــی کــه پــس 
ــه ایمیــل و  از معطــل کــردن تمــام ظرفیــت هــا ب
ــال  ــال، ح ــوم الح ــد معل ــده ای بدعه ــای ع امض
باقــی فرصــت موجــود بــرای جبــران مافــات را هــم 
معطــل گام هــای قطــره چکانــی بــه امیــد گوشــه 
ــد و  ــد عه ــی ب ــکا و اهال ــدی امری ــت بع ــگاه دول ن

نامــرد اروپــا کــرده انــد. 
مــا  اگــر  کــه  گــردد  مــی  اضافــه  پایــان  در 
ــه  ــیره ذوات مقدس ــرآن و س ــلمات ق به خــاف مس
چیــزی را  اضافــه کنیــم، گناهــی نابخشــودنی 
مرتکــب شــده ایم. گناهــی کــه ملــت و تاریــخ و در 
ــد  ــز آن را نخواهن ــال هرگ ــد متع رأس همــه خداون

ــید. بخش

سید محمد صادقی

راز انـتـخــابـاتراز انـتـخــابـات
مردم ساالری دینی
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  ادامه دارد...

1

ــی  ــر ویژگ ــال حاض در ح
ــی  ــری و طبیع ــای فط ه
و  مایــه  دســت  زن 
پیــش  ،جهــت  ابــزاری 
نظــام  اهــداف  بــردن 
شــده  داری  ســرمایه 
اســت و بــه گونــه ای مــا 
ــه  ــد ک ــرده ان ــخ ک را مس
برتــری ،ســعادت ،رفــاه 
ــبختی را در ارزش  و خوش

هــای غربــی میدانیــم .
غربــی کــه کمــر بــه ابتــذال انســان بســته 

و زن در صــدر ایــن برنامــه اســت.
زن امــروز ، در بحــران هویــت بــه ســر مــی 
ــا  وقــت آن نرســیده کــه از ارزش  ــرد ،آی ب

هــای غربــی عبــور کنیــم ؟

ــن  ــا ای واقعیــت هــای وجــود دارد کــه اگــر م
ــا در  ــم، قطع ــود نیاوری ــبات خ ــا را در محاس ه

ــرد؛ ــم ک قضــاوت اشــتباه خواهی
در انتخــاب راه هــم اشــتباه خواهیــم کــرد، این 
ــم  ــی میخواهی ــا وقت ــد. م ــد دی ــات را بای واقعی
ــا واقــع بینــی داشــته  آرمــان گرایــی همــراه ب
ببینیــم،  را  هــا  واقعیــت  -یعنــی  باشــیم 
ــان را  ــت خودم ــا حرک ــت ه ــاس واقعی براس
ــه  ــه ب ــم ک ــه کنی ــد توج ــم- بای ــم کنی تنظی
لغزشــهایی کــه در اینجــا ممکــن اســت پیــش 
ــد، دچــار نشــویم. لغزشــگاه هایــی وجــود  بیای
دارد. یــک لغــزش ایــن اســت کــه مــا بخشــی 
از واقعیــت هــا را ببینیــم، بخــش دیگــری 
ــب  ــم موج ــن ه ــم؛ ای ــا را نبینی ــت ه از واقعی

خطاســت. خطــای در محاســبه را بــه دنبــال 
ــد  ــم بای ــا را ه ــت ه ــت. واقعی ــد داش خواه
ــگاه کان  ــا ن ــت.اگر م ــد و دانس ــم دی باه
بــه انقــاب و حادثــه پدیــد آمــدن جمهــوری 
ــی  ــا نم ــری ه ــی نگ ــم، جزئ ــامی بکنی اس
ــی  ــی جزئ ــد. گاه ــراه کنن ــا را گم ــد م توانن
نگــری و نــگاه نکــردن بــه مســیر مســتمر از 
ابتــدا تــا انتهــا، انســان را گمــراه میکند؛حتــی 
ــدف را  ــد، ه ــی کن ــم م ــی آدم راه را گ گاه
ــم  ــم بگدیی ــی خواهی ــد ، نم ــی کن ــم م گ
جزئــی نگــر نباشــیم؛ چــرا، نگــرش بــه 
جزئیــات، یعنــی همــان برنامــه ریــزی ؛ ایــن 
را مــا منکــر نیســتیم. برنامــه ریــزی، نــگاه به 
فصــول  مختلــف  و بخــش هــای مختلــف، 
یعنــی جزئــی نگــری. مــی خواهیــم بگوییــم 
ایــن نــگاه بــه بخــش هــا و اجــزا و ابعــاض 
موجــب نشــود کــه مــا غافــل بشــویم از نــگاه 
بــه کل. چــون نــگاه بــه کل بــرای مــا درس 

ــوز اســت. آم

کل نگریکل نگری
ی

نگ
ره

ر ف
گذ

تهدیــدش میکنــد .اگــر مــن زیباتریــن زن دنیــا 
باشــم  و همــه دغدغــه ام بهــره بــردن از ایــن 
ــی  ــتعداد وتوانای ــایر اس ــس س ــت باشــد ،پ نعم

هایــم چــه مــی شــود ؟ 
ــه  ــه تحف ــان ب ــران چشمش ــان ودخت ــرا زن چ
فرهنــگ غــرب اســت ،ســوق دادن زن بــه بعــد 
مــادی و جدایــی از ذات قدســی و معنویــش ؟ 

را  ســوال  ایــن 
ــنویم  ــی ش ــاد م ــرا زی اخی
ــه   ــل آین ــی مقاب ــم گاه .من
ــه  ــم ک ــن فکرمیکن ــه ای ب
ــر  ــم را ونی ــدان های ــر دن اگ
میکــردم بــد نبــود؛ باالخــره 

همــه دوســت دارنــد خوشــگل باشــند .
کاشــت ناخــن ،بوتاکــس ،پروتــز ،عمــل هــای 
ــدل  ــگ ،م ــات رنگارن ــم ،تبلیغ ــف ،رژی مختل
ــه  ــاز ب ــک جــور نی ــرق و...ی ــر رزق وب هــای پ
ــه  ــه ب ــرده ،هم ــاد ک ــان ایج ــر در وجودم تغیی

ــت ؟ ــا اش کجاس ــوی درگیریم،منش نح
ــی  ــق زیبای ــری عاش ــورت فط ــه ص ــان ب انس
اســت و از زیبایــی لــذت میبــرد ؛ امــا زیبایــی و 
لــذت بــردن از آن نعمتــی اســت که زیــاده روی 


