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بضاعت به توجه با آدمها ما
و بیان برای خود توانایی و
عرضهیکمطلب،ممکناست
بزنیم؛ مختلفی کارهای انجام به دست
مثالمطلبرابایکخطخوشبنویسیم،
بوسیلهییکعکسآنراعرضهکنیمتا
کاربرجستهشود،دیدهشود.یکماجرای
یا داستان یک الهامبخش میتواند خوب
فیلمنامهشودودرذهنهاماندگارشود.
معمول تواناییهای و بضاعتها اینها
قادر الهی هنرمندان برتری کار ماست؛
بهانجامآنهستندوآنعینیت)فعلیت(
اگر بخصوص است مطلب به بخشیدن
مطلب یک بلکه نباشد حّسی مطلب
بهدرکغیب نیازمند باشدکه حکیمانه
واقعیکسیاستکهیک باشد.هنرمند
حرفعمیقحکمیراکهپایههایزندگی
در دهد تجلی است استوار آن بر بشر
این دهد. تحّقق جامعهاش در خودش،

بهتریننوعتزئینکردناست.
حاضر همهجا خدا اگر هست، خدا اگر
است،اگرسیطرهیآخرتوهرچیزیکه
عالم این بر است معنوی و است اخروی
ُملکهست،خباینحرفارامیشودشعر
کردوخواند،میشودخطکردونگاشت
زندگی در آدم که داد، تجلّی میشود و
فردوجامعهآنراببیند؛اینبهتریننوع

زینتاست.

 )3 ما باشیم و تزئین سخن علی )
آن که باشد این شاید ناشر یک بضاعت
خطخستهکنندهرابهیکخطچشمنواز
میخوانی وقتی ولی بخوان؛ کند! تبدیل

نوعخطمسئلهراآساننمیکند.
کند، زینت میتواند که هنری بهترین
تزئیندهدکالمعلی)3(راایناست
و فردی زندگی در را کالم این که

اجتماعیخودنشانبدهد.
بکند بتواند کاری چنین که کسی به
واقعی زینت »زینأب«؛  میگویند
که است کسی امیرالمومنین)3(

اینکاررابتواندبکند.
لحرُّ حّر،  موالیعالمسرمنبرفرمودهبود»ا
الَقَدر« ساعهد  إن  و  عبد  العبد  ّر.  الضُّ ه  َمسَّ إن  و 
آزادآزاداستولوضررهاوزیانهاببیند
بکند کمکش ولو است برده هم برده و

تقدیرات!
قایفهاش خود بخودی جمله این خب

این عمق اما تکملیه، بالغتش تکلمیله،
نمیشود، داده نشان زیبا خط با حرف
باشدکه اینحرف زینت کسیمیتواند
اینحرفرامجّسمکندواردجامعهکند

همهببیند.
از را کبری زینب میکند کمک تقدیر
کنارعمرسعدردمیکند.عمرسعدآنروز
»امیر«بود،زینبکبری»اسیر«بودولی

نگرشماراعوضکرد.
میشود که داد نشان کبری زینب 
این باشد. امیر اسیر و باشد اسیر امیر

بود فرمایشی
علی)3( که
ســر روزی
منبرهامیگفت

ما و
مـیگـفتیم

ف حـر

اســت قـشـنگی
بــیـــتی ا جــذ
را ما که نداشــت

بهسـمتخـــودبکشد.درکوفهازکنار
شریحقاضیعبورکردشریحقاضیکههر
او نوشته با اسیرکنند بخواهند را کسی
اسیرمیکند.یکآزادفقطدرکوفهبودو
آنزینببودوبقیهاسیربودندعمرسعد

بوسیلهیطمعاشاسیربود.
»بدترین بود گفته منبر سر بیان امیر
بردگیها،بردگیطمعاست«همهدیدیم
اما داشت، ظاهری امارت که عمرسعدی
اسیروبردهیطمعگندمریبود؛کهبهآن
همنرسید،چراکهامیرالمومنین)3(
چنینی این آدمهای که بود فرموده هم

َأَحد  َعَ  ْنَیا  الُدّ َأْقَبَلِت  »ِإَذا  نمیبرند: بهره
َسَلَبْتُه   َعْنُه  َأْدَبَرْت  َِإَذا  و  ِه،  َغْیِ َمَحاِسَن  َأَعاَرْتُه 

َمَحاِسَن َنْفِسِه.«
تو به رفتی استقبالش به اگر را »دنیا
پشتمیکندواگرتوپشتکردیاوبه

استقبالتخواهدآمد«
شود پذیر باور تا داشت نیاز زینتی این
بما را فرمود علی)3( که چیزی آن
دنیا سراغ عمرسعد وقتی که داد نشان
از میکند)توانست اوپشت به دنیا میرود
گندمریاستفادهکند؟(وزینبکبریکه
بهدنیاپشتکرد،برادربزرگوارشکهبه
از »پستتر تعبیری به و دنیاپشتکرد
نـیـمخـورده
دهــانی الی

« سـت ا
به دنـــیـا
ســمـتش

آمد.
زینبکبری
هـمه آن با
مصیـبتظـاهـری
خّفت هر که
هر و خاری و
فقط و دادند انجام بـودند بلد که کاری
اســیری این ظـاهری مصـیـبتهای
کنند رفتار طور آن هرشهری در اینکه
فقطخستگیهایراهکافیستتاآدمهای

ضعیفتسلیمشوند.
روزها از بعد که نقطهای آخرین
همهی وجود با میرسد بدانجا اسیری
که مصائبی تمام و خستگیهایظاهری

بوده،یکجملهگفتهاست!
دندان و لب بر میزد که هنگامیکه
پیروز را ما خدا که سیدالشهداء)3(
نهجالبالغه داد!!! شکست را شما و کرد
بروزکرد،حکمتایستاددرمسجدجامع

اًل َمال َیاْبَن اْلُطَلقاء«! اُمویگفت:»َمْ
اًل  اینکلمهرازینبدوباربهکاربرده»َمْ

داشت برادر که وقتی الَزْهرا« َیاْبَن  َمال 

با آنجا برو« »آرام میرفت، میدان به
بهحسین)3( گفتچون ذلّت همه

میگفت؛اینجاباهمهیقدرتگفت.
مقابل افزون مصائبی با زن همین
مقتدر اما گرفته صدای با مستکبری

اْلُطَلقاء« َیاْبَن  َمال  اًل  »َمْ میگوید:
»یواشبروآزادشدهیما!«

نشاندادآزادکیستودربندکیست...
آزاد،آزاداستولوضررهاوزیانهاببیند
بکند کمکش ولو است برده هم برده و
کماکان مّکه فتح روز بردهی تقدیرات!
بگردد جوری چرخ اگر حتی است برده

کهاالنشدهاستامیر.
امام برای تاریخ زینبهمیشهی حضرت
معصومیارجمعکردهاست.شبعاشورا
شد )3( سیدالشهداء یاران نگران
)3( اباعبدا... نکرده خدای نکند که
ازاینهمتنهاترشود...چهحاالکهچه
را سلیمی قلب دارای و پاک جوانهای
روانهیشاممیکند؛چراکهاینهابیگمان
فاطمه)3( مهدی انصار و یاران از
آزمایشی و امتحان اینها شاید هستند.
استبرایاهلمعنیومعرفتکهآزموده
وخالصشوندبرایزمانآنخبربزرگ،
آنوعدهیتخلفناپذیرالهی.براییاری
این در عدالت به اعتقاد که تفکری آن
داشتن نگه برپا و یاری برای دارد. دنیا
باکری یادآنجملهشهید پرچممبارزه.
و اسرائیل و آمریکا وقتی »تا گفت: که
صدام و فرانسه و انگلیس دولتهای
هستندمردنجزباشهادتمعناندارد.« 
یادآنحدیثتکاندهندهومعنیدارکه
دردیدارحضرتآقانصبکردهبودندکه:

ْبِ  َوالصَّ اْلَبَصِر  اَءْهُل  ِإال  اْلَعَلَ  َهَذا  َيْحِمُل  »ال 
 » ْلَحقِّ واِضِع ا َواْلِعْلِ ِبَ

با و آگاه افراد جز را مبارزه پرچم »این
بدوش حّق جایگاه به عالِم و استقامت

نمیکشند«
اولیایخدابایدخیلیسریععهدشانراباآن
امامعزیزتجدیدبکنندوخودشانراآماده
بکنند.وقتیفراخواندهشدندمیبینند
رکنومقام بین وقتی را، شبش نافلهی
یکبار میرهمیبینند،دورکعتنمازمیخواند
اِذا  الُمضَطَرّ یُّجیُب »...اََمّن میگه فقط
َدعاُه...«اجازهظهوربهشمیدهند.انشاا...
برگرفتهازسخنرانیحجتاالسالمقنبریان)متن
ویرایششدهاست(

دارای فرادا نماز در که کند احساس کسی اگر سوال: 
عللی به جماعت نماز در و است بیشتری قلب حضور

کسلمیشود،کدامراانتخابکند؟
جواب:نمازجماعتراانتخابکند.

إستفتاآیتا...بهجت

این بار هم مثل خیلی وقت های دیگر پول داد و گفت: روضه حضرت زینب بخوان. دل به 
این  دریا زدم و پرسیدم شما هربار می گویید روضه حضرت زینب بخوان، چی هست در 

روضه؟ گفت: به برکت این توسل، خیلی ها حوائجشان را گرفته اند...
.خاطره مربوط به آیت ا...بهجـت

زندگیبدونتوهچخوبمیگذرد...
هنخوابمیخواهدهنخوراک...
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اخالقمدیرانیکمسئلهشخصینیست.بحثیاستکه
میزانکارآمدیحاکمیتاسالمیومردمیمربوطاست.
یک در انسانی و طبیعی امکانات از بهرهوری میزان به
این به اسالمی امت وذلت زندگی،عّزت جامعه،سبک
مسئلهگرهخوردهاست.بیعرضگیمدیرانبهخودشان
برج آخر صورت هر در چون نزند صدمه خیلی ممکنه

حقوقشانرامیگیرند!امایکملترانابودمیکند.
آنچهعرضخواهدشدبعضیضوابطکتابوسنتاست
درسیرهیامیرالمومنین)3(دربابنوعنگاهاقتصاد
در اساساً که غیردفاعی( و دفاعی صنایع صنعت)چه و
مدیران اخالق رأس در )3( امیرالمومنین فرهنگ
بهمال،ثروت،بهمقولهاقتصادومعیشتازچهزاویهای

نگاهمیشود.
مدیریتهایی تمام در که امیر حضرت از است روایتی
فرمودند: دارد ارتباط مردم مال حقوق و اقتصاد با که
»بزرگترینخطادرروشمدیریتایناستکهبهحقوق
باشی« یعنی نداشته توجه شهروندان اموال و مالی
معاملهایبکنیمکهبهحقوحقوقمردمکارینداشته
باشیم؛کارخودمانپیشبرودحقیکنفریضایعهم

شد،شد!
به کرد مدیریت میشود دوجور را کشور یک اقتصاد
»باطل«وبه»حق«.مرزمدیریتاسالمیوغیراسالمی
همیناست.بپرسیدازخودتانکهحقوقرعایتمیشود
یا است اخالقی اقتصادصحیح میشود؟ پایمال دارد یا
خیر؟خدایمتعالمیفرمایدمدیریتاقتصادیاسالمی
آننوعیاستکهدوطرفراضیبروندبیرون.حضرتامیر
اینهارعایتنشودجامعهشمااسالمی »اگر میفرماید:
نیستحتیاگراولاذاننمازبخوانی« اینکههردووجدانن

احساسکنندنهظلمکردندنهبهشونظلمشده.
پیامبرفرمودند:»آنوقتیشماتربیتاسالمیپیداکردید
کهبفهمیددرجامعهدینیهرشخصحریمیداردکه

مالش)مالکیت هم آبرو، هم است؛ مقدس حریم این
خصوصی(وهمخونوجانش«.

اصلدیگریدرمدیریتاقتصادیاسالمیاخالقواحکام
تمام »من فرمودند: امیر حضرت دارند جملهای است.
دورانحاکمیتامهیچتصمیمحکومتی،مدیریتینگرفتم
دراینجهتکهپولوثروتفقطدستسرمایهدارهاباقی
کشور در اقتصادی انحصارات ندادم اجازه یعنی بماند«
اسالمیدرزمانحاکمیتمنبوجودبیادیااگرازقبل
بودهادامهپیداکند.رقابِتآزاد.ریشهیقرآنیازجمله
آیه7سورهحشر:»آنچهخداوندازجوامعیکهکافربودند
سرزمینشانبدستمسلمینآزادمیشداختیاراینهادر
اختیارخداستوخدااینهارابهپیامبربازگرداند«خب
ماندهها، راه در همهی برای است؟ چطور این مصرف
همهیمساکین)اقشارزمینخوردهوزمینگیر(،کودکان

آسیبپذیرکهسرپرستندارند.
درروایتداریمکهاگرپذیرفتیکاریراانجامبدیباید
آنکاررادقیقوتمیزانجامبدی.کسیداشتقبرمیکند
اینجوریقبرمیکنی؟گفتمیخوایم پیامبرگفتچرا
بندازیمبپوسهدیگه)مهمنیست(پیامبرگفتاصالمهم
نیستداریچهکاریمیکنی،مومنکسیاستکههر
و دقیقمحکم را آنکار باید میده انجام داره که کاری
منظمانجامبدههرکاریکهباشد.اینشدعالمتمومن.
بانشاطاست؛افسرده چقدردرروایاتداریمکهمومن

منافقاست.مومنهمیشهنشاطکاردارد.
این  اقتصاد حوزه در اسالمی مدیریت در دیگر مسئله
استکهتامیتواندکارایجادکند.مبارزهبابیکاری،ایجاد
اشتغال)کهمولدثروتباشد(.اینیکیازعباداتبزرگ
است.درروایتازحضرتامیرمتعددداریمکهاگریک
حج تعداد چه پاداش کنی درست کار برایش را بیکار
تولید از را کاال که است آن اسالمی تجارت است. و...
قرآن در فاسد تجارت برسانی؛ کننده مصرف به کننده

تولید به نهخدمتی استکه آن امیر روایاتحضرت و
که داریم روایت در کننده. مصرف به نه میکنی کننده
»هرکسدرجامعهپولیمیخوردکهبهآناندازهکاری
نکردهاستداردمالحراممیخورد« پولیمشروعاست
یک تولید کار این باشد،  شده کاری یا آن ازای در که
کاالییاستیاخدماتیاستمثلتجارتطرفیچیزی
رادربخشیازکشوردریککارگاهکوچکتولیدمیکند
ولیبازارمصرفشدرفالنکارخانهاستمنایندوتارا
بههمدیگروصلمیکنم.بسیارکارعالیایاست.خدمت
بهتولیدکنندهمیکندکهجنسشفروشرودبهمصرف

کنندهکهآسانبهخدماتبرسد
عکسشتجارتفاسداست.تولیدکنندهرانابودمیکند.
»تاجرانفاسدند!مگرآنهاکهدرازایکاریکهمیکنند
هدفخدمتبهتولیدکنندهومصرفکنندهورفعفاصله
هاباشدوسودعادالنهببرند«کسیکارگاهیبزندمثال
صدخانوادهفعالشونددرمسیراقتصاداینباالترینجهاد
استدرروایتحضرتامیرمیفرماید»جهادمقدس«.
پیغمبرفرمودکسانیکهدرجامعهکارتولیدمیکنند،با

بیکاریمبارزهمیکننداینهااولیاءا...اند.
تخصصی حرفهای، که دارد دوست را جامعهای خدا
هستند، مولد میکنند. اقتصادی کار آن با و دارند
باسواد، روحانی عالم یک معرفت تولید میکنند، تولید
بزرگترینتولیدکنندهاست؛تولیدمعرفت،تولیداخالق

درجامعهمیدهد.کارمهمیاست.
البتهنههرمتخصصیبلکهمتخصصیکه»امین«باشد.
کسانیکهبخاطربیدقتیضررمیبینندنهپیشخداوند
اجریمیبینندنهپیشمردمکسیآنهاراقبولدارد.
حاالکارخانههاوشرکتهاییکهبیتالمالوصلهستند
باشند بیعرضه که هرکدوم کردند! ضرر که نمیفهمند
رو چوبش مستقیم خصوصی بخش اما میشه. جبران

میخوره!مجبورهتالشکنه.والسالموعلیکموالرحمة

امام علی3 اقتصاد مکتبی

رسیده ساعت سنگین جان سپردن من
بیــار قـطـعه زمــینی برای مــردن من 
چقـدر صفـحه تقـدیر را ورق زده ام
که پاره پاره شده از ورق شمردن من
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بزرگ  خاورمیانه  موضوع  تبیین  جهت 
جنگ جهانی اول  بررسی  و  مطالعه 
برّرسی  به  که  اولی  دلیل  است.  ضروری 
بردن  پی  می پردازیم  جنگ جهانی اول 
تحت نام  استکبار  امروز  نقشه  به 

خاورمیانه بزرگ آمریکا است.
تلفات  بیشترین  که  است  این  دوم  دلیل 
تحمل  ایران  را  جنگ  این  در  انسانی 
و  قحطی  به سبب  و جمعیت اش  می کند 
بیماری ای که استکبار به جان این مملکت 
طریق  این  به  میرسد.  نصف  به  می اندازد 
غالت  ایران  بی طرفی  اعالم  وجود  با  که 
ایران را به غارت بردند، گاو های آبستن را 
سر می بریدند و به شوروی منتقل می کردند، 
انگلستان ورود غالت را ممنوع اعالم کرد 

و به عمد کشور را دچار قحطی کردند.
خاورمیانه  منطقه  حاضر  حال  شرایط 
پدیده ی  ما،   پیرامون  آشوب های  و 
جریانی  به  شبیه  خیلی  که  تکفیری ها 
است که در صدسال قبل انگلستان در این 
تفاوت که حاال  این  با  ایجاد کرد؛  منطقه 
بنام  هم  نفس تری  تازه  امپریالیست  یک 
»آمریکا« از راه رسیده است و مشترکاً این 

پروژه دنبال می شود.
پدیده ی تکفیری ها و نقشه تجزیه خاورمیانه 
به جنگ جهانی اول  دلیل سومی است که 

می پردازیم.
بررسی جنگ جهانی اول چه ضرورتی برای 
کشور ایران دارد؟ این جنگ کارکرد بسیار 
عمده در منطقه ما دارد و آن هم تعریف 

خاورمیانه جدید است.
جنگ جهانی اول  جنگ ها  بیجهت ترین  از 
بود! با چند گلوله شروع می شود و بیش از 

بیست میلیون کشته ثمره می دهد. 
جوان  آن  پشت  بود؟  که  جنگ  اغازگر 
بود؟  نقشه ای  و  طرح  چه  صرب افراطی 
اُتریش  ولیعهد  ترور  بهانه  به  جنگ  این 
در یکی از مستعمرات امپراطوری اُتریش-

در  و  می شود  آغاز   1914 در  مجارستان 
سال 1918 هم با پذیرش شکست توسط 
امپراطوری پروس و فرار قیصر از آلمان به 
هلند و پذیرش پیمان خّفت بار »ورسای« 

تمام می شود.

که  نپذیرفت  هیچگاه  اُتریش  کشور 
یک  سادگی  این  به  را  ولیعهدش 
تروری  باشد.  کرده  ترور  صرب افراطی 
تلقی  تمام شده  بود.  رفته  لو  عماًل  که 
میشد. اما براستی برنده این جنگ که 
بود؟ نسبت آن با امروز ما که صدسال 
چه  می کنیم  زندگی  تاریخ  آن  بعد 

می تواند باشد؟
درگیر  امپراطوری  این جنگ چهار  در 
جنگ شدند و تنها یک امپراظوری پایان 
جنگ را دید! یعنی سه امپراطوری در این 
نتیجه  باید  قاعدتاً  و  شدند  منحل  جنگ 
گرفته شود که آن امپراطوری که در این 
ابرقدرت  یک  هنوز  و  ماند  باقی  جنگ 
امپریالیست در دنیای امروز است، برنده ی 
و  یقین  به  و  بوده  واقعی جنگ جهانی اول 
استدالل می توان گفت همین امپراطوری 
هم آغازگر جنگ است. چهار نفر عامل این 
ترور  به  موفق  که  چهارم  نفر  بودند.  ترور 
کشته  زندان  در  بعد  سال  چند  می شود 
می شود تا سند و مدرکی باقی نماند. چرا 
که هر چهار عامل ترور قبل انجام کار خود 
این  بعدها  که  گرفته  جمعی  عکس  یک 

عکس توسط انگلستان منتشر شد!
آغاز  از  پیش  و  بیست  قرن  ابتدای  در 
بزرگ  قدرت های  جنگ جهانی اول 
گسترش  برای  بسیاری  طرح های 
که  بریتانیا  چه  داشتند؛  مستعمرات خود 
غروب  استعمارش  تحت  قلمرو  در  آفتاب 
نمی کرد؛ چه قیصر آلمان که از ماموریت 
در  فرهنگ  گسترش  برای  تاریخی اش 
کاخ  حاکمان  چه  می راند؛  سخن  جهان 
متمدن  به  مأمور  را  خود  که  ورسای 
ساختن دیگر ملل می دانستند و چه تزار 
آب های آزاد  به  دستیابی  برای  که  روسیه 
به هند و افغانستان و ایران و خلیج فارس 

چشم داشتند. 
جنگ  پایان  با  و  1918میالدی  در  اما 
آرزوهای  ان  از  هیچ خبری  دیگر  تنها  نه 
دور و دراز نبود بلکه از بین صاحبان این 
نیز  بزرگ  امپراطوری های  یعنی  آرزوها 

بجز یکی نشانی نبود. 
روسیه تزاری  کنار  در 
از  پیش  یکسال  که 
وقوع  با  جنگ  پایان 
به  بلُشویکی  انقالب 
رسید، جهان  راه  آخر 
جنگ  این  از  پس 
امپراطوری  یک  تنها 
بزرگ را بخود میدید، 
»بریتانیا« پایاِن مبهِم 
با  بود  مصادف  جنگ 

اتریش- پروس،  امپراطوری  سه  فروپاشی 
مجارستان و عثمانی.

بخشی  سو  هر  از  همسایگان  و  متفقین 
خود  سرزمین  به  را  پروس  امپراطوری  از 
از  را  ضمیمه  کردند و مستعمره های آن 
اقتصادی  سخت  شرایط  کردند؛  خود  آن 
و غرامت های سنگین را به آلمان تحمیل 
دوبخش  را  آلمان  خاک  حتی  و  کردند 
اُتریش-مجارستان  تجزیه  با  کردند. 
کوچک،  کشور  چندین  به  عثمانی  و 
»بریتانیا« در اروپا دیگر رقیبی برای خود 
بر تجزیه کشور  نمی دید؛ همچنین عالوه 
تحت  و  کوچک  کشورهای  به  عثمانی 
قیومیت خود و تسلط به منابع ثروت آنها، 
یهودستیِز  فضای  میان  از  را  یهود  مسئله 
کشورهای  مرکز  و  دنیا  قلب   به  اروپا 
وجود  با  که  کاری  کرد.  منتقل  اسالمی 
نبود. چه  پذیر  امکان  عثمانی  امپراطوری 
سلطان عبدالحمید  این  از  پیش  که  این 
»تئودورهرتزل«  درخواست  رد  با  دوم 
تئوریسین صهیونیست ها برای خرید خاک 
فلسطین گفته بود: »من نمیتوانم با کالبد 

شکافی موجود زنده موافقت کنم.« 
هدف  با  و  دقیق  طراحی  یک  با  تنها 
حکومت  سود  به  بزرگ  تغییرات  ایجاد 
و  نظامی  نفر  میلیون  بیست  خون  ملکه، 
غیرنظامی به زمین ریخته شد. اما این رقم 
قطعا بدون در نظر گرفتن مرگ میلیون ها 
که  است)ایران(  کشوری  مردم  از  نفر 
جنِگ پوچ  این  در  را  خود  بیطرفی  هم 
دورتر  فرسنگ ها  هم  و  بود  اعالم کرده 
نیروهای   1917 در  بود.  جنگ  میدان  از 
انگلیسی ضمن تجاوز به خاک ایران برای 
با  عثمانی  علیه  جدید  جبهه ای  ایجاد 
تسلط بر منابع غذایی ایران، مردم)ایران( 
را گرفتار یک قحطی بزرگ کردند که به 
گواه گزارش های مستشاران آمریکایی در 
از  بیش  کشور  این  وزارت خارجه  آرشیو 
از جمعیت  نیمی   یعنی  ایرانی  نه میلیون 

ایران را به کام مرگ کشاندند.

که  امپراطوری ای  همان  کبیر«  »بریتانیای  می ماند.  باقی  درگیر جنگ جهانی اول  امپراطوری  از چهار  امپراطوری  یک  تنها 
آغازگر جنگ بوده است. بیشترین غرامت و بیشترین دست آورد نصیب بریتانیا میشود. اگر تجزیه سه امپراطوری و دست 

آوردهای عظیم انگلستان را در این جنگ نداشتیم واقعا این جنگ دلیل دیگری برای انجام نداشت...

خاورمیانه بزرگ

ــم  ــا عل ــزرگ م ــا! پدرب ــی آمــد و گفــت: »آق یــک آقای
ــه  ــه ب ــی ک ــدار از چیزهای ــک مق ــوده،  ی ــد ب ــا بل کیمی
اســت«.  داده  به مــن  پــدرم  کــرده،  تبدیــل  طــال 
حتمــا  گفــت:  خنــده  و  زیرکــی  بــا  آقای بهجــت 
پدرتــان هــم خواســته بــه شــما یــاد بدهــد کــه طالهــا 
ــد  ــرار ش ــکوت برق ــه س ــد ثانی ــده. چن ــان مان پیش ت
و آقای بهجــت گفــت: اســاتید مــا می گفتنــد علــم 

ــت. ــوّکل« اس ــا »ت کیمی

شــیر آب حیــاط را بــه انــدازه شــیر ســماور بــاز کــرده 
بودنــد و داشــتند وضــو می گرفتنــد. گفتــم آقــا محــرم 
ــی روم.  ــغ م ــرای تبلی ــاه ب ــک م ــن ی ــد و م دارد می آی
ــزه گوشــم کنــم. همان جــور  سفارشــی کنیــد کــه آوی
ــوار و آهســته  ــه دی ــه داد ب ــت، تکی ــه وضــو می گرف ک
گفــت: آســیدمحمد! ســعی کــن هــر شــبانه روزی یــک 

ــی... ــه کن ــرای امام حســین گری ــه ب مرتب

دو نفــر از عزیزترین هــای زندگــی  ام نیمه جــان روی 
تخــت بیمارســتان افتــاده بودنــد. بــرادرم بعــد از 
ــا.  ــوی کم ــت ت ــرد و رف ــزی ک ــزی مغ تصــادف خونری
خبــر بــه مــادرم رســید کارش بــه بخــش مراقبت هــای 
ویــژه رســید. از ســر درماندگــی، التمــاس دعایــم 
بــه  کــرد  ســفارش  بــردم.  آقای بهجــت  پیــش  را 
ــم،  ــهدا« بدهی ــزم« و »تربت سیدالش ــا، »آب زم بیماره
و »صدقــه«  هــم هرچنــد مقــدار کــم، امــا بــه دســت 
ــادی برســانیم، بعــد از اینهــا گفــت: مــا هــم  افــراد زی

دعــا می کنیــم.
دو روز بعــدش بــرادرم بــه هــوش آمــد و چشــم مــادرم 
ــت  ــای بهج ــک روز آق ــد، ی ــی بع ــد. مدت ــن ش روش
ــد گفــت: مریض هــای شــما خــوب شــدند؟  مــن را دی
گفتــم: الحمــدا...، بــه دعــای شــما. بــه شــوخی گفــت: 
وقتــی کــه خــوب می شــوند نمی آینــد بــه مــا بگوینــد 

خــوب شــدند!

ــداد،  ــیا را نشــان می ــه عکــس اش ــود ک ــی ب ــر کتاب اگ
و  بهشــت  کــه  اســت  قــرآن  همیــن  کتــاب  آن 
ــه  ــا اینگون ــه م ــا اینهم ــد ، ب ــان می ده ــم را نش جهن
ــا دل بســته ایم. ای کاش  ــه دنی ــاوت هســتیم و ب بی تف
ــه ارزش جــدا شــدن  از  ــود ک ــزی ب ــاوت  چی مابه التف
حــق و پیوســتن بــه باطــل را داشــت. دنیــا و مقامــش 

.چــه ارزش دارد؟!     درمحضربهجــت ج1ص11
مــا نــه ایمــان اهــل ایمــان را داریــم و نــه یقیــن اهــل 
ــا  ــوروی م ــکا و ش ــکالت آمری ــا در مش ــن را. گوی یقی
ــم و  ــاه می بری ــا پن ــه آنه ــه ب ــد داد ک را نجــات خواهن
ــه  ــا ســگ و گرگــی هســتند ک ــم، آنه اعتمــاد می کنی

ــد. ــرس یکدیگــر خــواب آســوده ندارن از ت
. درمحضربهجت ج1ص38
ــم  ــاال رود، خداشناســی ه ــر مســئله امام شناســی ب اگ
ــام  ــام؟! ام ــر از ام ــی باالت ــرا چــه آیت ــی رود ؛زی ــاال م ب
ــان  ــم را نش ــام عال ــت تم ــه حقیق ــت ک ــه ای اس آیین

.می دهــد؟!     درمحضربهجــت ج1ص40

و  بگرینــد  بایــد  را  عملیــه«  »رســاله  کــه  میداننــد  مهــه 
بخواننــد و بفهمنــد، و تطبیــِق عمــل بــر آن مناینــد، و حــال 
مــدارک  مهچنــن  و  بدهنــد،  تشــخیص  آن  بــا  را  حــرام  و 
منی وتاننــد  پــس  باشــند؛  اســتنباط  اهــل  اگــر  ]را[  شــرعیه 
نکنــم«. چــه  و  بکنــم  چــه  منی دانــم  »مــا  بگوینــد؛ 

اهمیتانتخابمرجعتقلید
مکلــف بایــد مســایلی را کــه انجــام تکالیــف شــرعی روزمــره وابســته بــه دانســتن آن اســت فــرا بگیــرد،  
ماننــد مســایل اصلــی نمــاز و روزه و طهــارت و برخــی معامــالت و غیــر آن، و اگــر یــاد نگرفتــن احــکام 

بــه تــرک واجــب یــا ارتــکاب حــرام بیانجامــد گناهــکار خواهــد بــود.

راههایشناختاحکام
احــکام  بــرای شــناخت  مکلــف 
ــه راه  ــا س ــه آنه ــل ب ــن و عم دی

اجتهــاد  .1 دارد: 
و  اســتنباط  یعنــی  اجتهــاد 
اســتخراج احــکام شــرعی و قوانیــن 
ــی  ــع قطع ــدارک و مناب ــی از م اله
ــرر و  ــالم مق ــای اس ــزد فقه ــه ن ک

ــت. ــده اس ــت ش ثاب
۲. احتیاط

کــردن  عمــل  یعنــی  احتیــاط 
بــه طــوری کــه مطمئــن شــود 
ــام  ــود را انج ــرعی خ ــه ی ش وظیف
کــه  را  کاری  مثــاًل  اســت،  داده 
حــرام  مجتهدیــن  از  بعضــی 
ــرام  ــر حـ ــی دیگ ــد و بعض می دانن
ــاورد و کاری  ــه جــا نی ــد ب نمی دانن
ــد و  ــب می دانن ــی واج ــه بعض را ک

ــد،  ــب نمی دانن ــر واج ــی دیگ بعض
ــد. ــام ده انج

3. تقلید
ــه  ــن ب ــی در احــکام دی ــد یعن تقلی
مراجعــه  مجتهــد جامع الشــرائط 
ــر  ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــردن، و ب ک
طبــق تشــخیص و فتــوای او اعمــال 

ــا آوردن. ــه ج ــرعی را ب ش
بــه  عمــل  کــه  جایــی  آن  از 
احتیــاط مســتلزم شناســایی مــوارد 
و چگونگــی احتیــاط و صــرف وقــت 
بیشــتر اســت، بهتــر آن اســت کــه 
مکلــف در احــکام دیــن از مجتهــد 

ــد. ــد کن ــرائط تقلی ــع الش جام
اعمالبدونتقلید

تقلیــد  کــه  افــرادی  اعمــال 
صحیــح  تقلیــد  یــا  نمی کننــد 
ندارنــد در صورتــی محکــوم بــه 

کــه: اســت  صحــت 
1. موافق احتیاط باشد.
۲. یا مطابق واقع باشد.

ــدی  ــر مجته ــا نظ ــق ب ــا مطاب 3. ی
او  از  باشــد کــه وظیفــه دارنــد 

ــد. ــد کنن تقلی
آیــت ا... از  اســتفتاء  یــک  ذکــر 

: بهجــت6 
ــا واجــب اســت صاحبــان  ســوال: آی
مشــاغل، احــکام مربــوط بــه شــغل 
ــورت  ــد؟ در ص ــاد بگیرن ــود را ی خ
کوتاهــی، آیــا اشــتغال آنــان حــرام 
اســت؟ و در ایــن صــورت، آیــا 

ــان مشــروع اســت؟ ــد آن درآم
ــائل  ــری مس ــا یادگی ــواب: تکلیف ج
مــورد ابتــال در هــر امــری واجــب 
اســت، هــر چنــد وضعــاً تــا حرامــی 
ــالل  ــد آن ح ــداده، درآم ــام ن انج

اســت.

...
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ــت شــده   در بحــث کار فرهنگــی ثاب
عقلــی اســت کــه وقتــی شــنا کــردن 
قــادر  وقــت  هیــچ  نباشــی  بلــد 
ــرق  ــه در حــال غ نیســتی کســی ک
شــدن اســت را نجات دهــی؛ میخواد 
ــرادرت هــم باشــه؛ از نظــر عقلــی،  ب
ــه  ــد ک ــم می کن ــا حک ــل اینج عق
ــتی  ــی را بفرس ــی کس ــر می توان اگ
بــرای کمــک، از نظــر احساســی 
خــب شــما هــم میتونــی بپــری 
ــی. ــرق بش ــش غ ــل آب همراه داخ
اســت  همیــن  هــم  جامعــه  در 
غــرق  دارد  فالنــی  میبینــی 
و...  فســاد  لحــاظ  از  می شــود 
نــه اینکــه  اینجــا کاری نکنیــم، 
امــا اگــر واقعــا دلــت می ســوزد 
بــرای جامعــه، »خودســازی« کــن. 
ــردن را  ــنا ک ــازی ش ــودت را بس خ
یــاد میگیــری. آن موقــع اســت کــه 
میتونــی بگــی فــالن کار را بکــن 
درســت میشــی، فــالن کار را بکنــی 

نمیشــی. درســت 
کار  در  آدم  کــه  چیــزی  اولیــن 
ــرد  ــرار میگی ــل آن ق ــی مقاب فرهنگ
وقتــی  »َمنیَّــْت«.  خودش اســت، 
َمنیَّــْت آمــد آخــر و عاقبــت کار 

بن بســت. می شــود  فرهنگــی 
ــی مشــکالت فرهنگــی  ــه اصل دغدغ
بچــه  نداشــتن  اتحــاد  شــاید 
نیســت،  اتحــاد  مذهبی هاســت. 
بهــم  قلب هــا  نیســت،  همدلــی 
ــس  ــر ک ــون ه ــت؛ چ ــک نیس نزدی
ــکارو  ــن این ــن، م ــه م ــواد بگ میخ
»منیَّــت«  اگــر  میــدم.  انجــام 
ــد  ــدا باش ــرای خ ــود ب ــته  ش برداش
کار  خــدا  بــرای  بخــوای  کارهــا، 
بکنــی بــری زیــر دســت یــک بّچــه 
ــی  ــی، میگ ــم کار کن ــاله ه پانزده س
ــدا  ــرای خ ــت؛ ب ــدس اس ــدف مق ه
ــت  ــّم نیس ــم مه ــم کار می کنی داری
کــی باالســر مــن باشــه؛ ولــی وقتــی 
ــور  ــر اینج ــْن« دیگ ــد »َم ــدف ش ه
نیســت. اونموقــع اگــر در یــک کاری 
ــکار  ــه این ــی ن ــد میگ ــمت نباش اس

خدایــی نیســت!
بایــد از خودشــون بگذرنــد، اگــر 
کار بــرای خداســت دیگــر اینکــه 
ــم  ــه، اس ــی روش باش برچســب فالن
ــالن  ــم ف ــه، اس ــی روی کار باش فالن
فــالن  مســجد،  فــالن  موسســه، 
ــودش  ــن خ ــر ای ــرار ب ــگاه... اص پای

ــان ــت. پای ــتْ«  اس »َمنیَّ

ــت(  ــدی از فوتش)آیت ا...بهج ــال و ان ــک س ی
ــنگ  ــودم س ــته ب ــوز نتوانس ــت و هن می گذش
خوش نویــس  بگــذارم.  مــزارش  بــر  نشــا�ن 
گفــت: »کــی کــه می خواســت بگویــد مــن 
چــه  بگوییــد  می خواهیــد  شــما  نیســتم، 

بــود؟!«
ــت!  ــت نیس ــاال از آیت ا...بهج ــای ب صحبت ه

امــا هســت!!! بگذریــم...
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حملــه  شــب 
بــه  کردیــم 
ــه در  ــک منطق ی
 ) یه ر ســو ( نجا آ
ایــن  بــر  روال  
بــه  عملیات هــا  در  کــه  بــود 
می کردیــم  حملــه  کــه  هرجــا 
ســاعت   چهــار  ســاعت،  ســه 
می کوبیــد،  را  روســتا  آن  ادوات 
ــاده وارد روســتا  بعــد نیروهــای پی
یــک  بودنــد  آمــده  می شــدند. 
ــد  ــرج داده بودن ــه خ ــی ب خالقیت
گفتــه بودنــد  ایــن عملیــات بــرای 
اینکــه دشــمن متوجــه نشــه ادوات 
اصــال نمی کوبــه؛ شــما میریــد 
پشــت روســتا موقعــی کــه گفتیــم 

میشــد! روســتا  وارد 
بچه هــا  عملیــات،  قبــل  شــب 
خــود  نشــده،  توجیــه  درســت 
فرمانده هــا درســت توجیــه نشــده، 
ــت  ــد پش ــده، بع ــراب ش ــل خ پ

روســتا یــک خاکریــز دشــمن بــود 
ــود!  ــه اصــال شناســایی نشــده ب ک
ــه دســت  کاًل همــه چــی دســت ب
هــم داده بــود کــه منطقــه خیلــی 
غریــب باشــد. شــب هــم بــود 
ــیار  ــود و بس ــری ب ــاه قم ــل م اوای
ــدیم  ــه ش ــتا ک ــک. وارد روس تاری
ادوات هــم نکوبیــده بــود، دشــمن 
ــود؛ یکــی از  هــم داخــل روســتا ب
ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــای غیب امداده
کــه  »لبیک یا زینــب«  بچه هــا 

ــرد! ــرار ک ــمن ف ــد دش گفتن
یعنــی اگــر یــک نفــر اونجــا داخــل 
ــاید  ــرد، ش ــت میک ــتا مقاوم روس
صدهــا کشــته میدادیــم، ولــی 
ــت  ــب و وحش ــدا... ُرع ــب الحم خ
ــرار  ــاد همشــون ف ــه دلشــان افت ب

ــد. کردن
یعنــی صبــح بچه هــا، یکــی از ایــن 
ــود،  ــرده ب ــا را اســیر ک النصره ای ه
ــه شــلیک  ــارش آمــاده ب ایــن تیرب

ــن  ــوش همی ــر ت ــا تی ــود، صدت ب
جــور تو دســتش بــود، نمیدونســت 
ــون  ــو خیاب ــره! ت ــمت ب ــدام س ک
داشــت قــدم میــزد! گرفتنــش 
ــره  ــرو النص ــه نی ــرد ک ــراف ک اعت

ــت. اس
  همیــن اگــر ماشــه رو میچکونــد 
اصــاًل نمیخواســت کار دیگــه ای 
ــر دورش  ــد نف ــون چن ــه، هم بکن
رو شــهید میکــرد، حداقــل بیســت 
ــی  ــود؛ ول ــرده ب ــهید ک ــر رو ش نف
عنایــات  از  الحمدا...یکــی  خــب 
حضــرت زینــب ایــن بــود کــه 
ــمن  ــت در دل دش ــب و وحش ُرع
ــک  ــمن ی ــود و اال دش ــه ب انداخت
نفرشــون مقاومــت میکــرد تلفــات 
زیــادی میدادیــم بــا شناســایی کــه 
ــه  ــدا... س ــود. الحم ــده ب ــام ش انج
تــا چهارتــا شــهید در اون عملیــات 

ــم...  ــتر ندادی بیش

هماندبستانِیخمینی!
خاطره		ای	از	رزمنده	مدافع	حرم
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