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چشمهایم 

چشمهایم به دیواری زل زده ، که می گویند تکیه زنان برآن خواهی گفت انا املهدی 

انا بقیة الله 

چشمهایم می دانند، آن روز که بیایی دیگر لبی به شکایت از ظلم زمانه باز نخواهد شد

چشمهایم وقتی می شنوند که می آیی، لبخندی میزند و جهان را پر از مهر و آکنده از زیبایی می بیند 

لبخند چشامنم نشان از خستگی در دیدن ظاملانه هاست  

لبخند چشامنم دوام چندانی ندارد و به هامن دیوار، خشک می ماند

خشک ماندنشان نباید دوام بیاورد 

خوب میدانند که دیر نیست منور به ظهورت گردند

گوشهایم 

گوشهایم هر صبح جمعه تیز می شود  

مــی دانــد کــه نــدای انــا املهــدی ات گــوش جهــان را فــرا خواهــد گرفــت، تــا جهــان مــرده، بــا دمیــدن صــور عدالــت دوبــاره 

زنــده شــود

تا دیگر کودکی، عروسک بدست، زیر بارش مرگ از آسامن ظلم در خواب همیشگی فرو نرود 

و چه ذوقی می کند، وقتی می شنود بعد از آمدنت انتقام هرچه ستم است را خواهی گرفت

مشتاق تر می شوم، برای دیدن، برای شنیدن، برای انتظار، برای تالش، تالش برای دیدن آنچه شنیده با تو می آید

گوش هایم تیز می ماند 

 تا شنیدن صدای انا املهدی 

که امید دارد کلمح البرص است، او هو اقرب 

ksjafari12 :نویسنده
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ما را در مسیری که رشوع کرده ایم تنها نگذارید.
ــرای  ــی ب ــی، سیاســی و اجتامع ــورد مســائل فرهنگ ــای خــود را در م ایده ه
ــامن  ــوان ای ــل ج ــای نس ــی ه ــه توانای ــا ب ــید. م ــرسان« بنویس ــه اف »نرشی
ــم. داری
منتظر نقدها و نظرات شام درباره مطالب نرشیه هستیم.

ــا  ــرادر م ــد، دوســت داشــتنی ترین ب ــه دهی ــا هدی ــه م ــا را ب ــوب م ــر عی اگ
ــود. ــد ب خواهی

مســئولیت مطالــب درج شــده در مجلــه 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 افــران، خــود را جزئــی از حرکــت مســتمر و بالنــده انقــاب در رســیدن بــه متــدن اســامی می دانــد، عضــو و رسبــاز کوچــک جبهــه 
جنــگ نـــرم در بیــن خیــل نخبــگان و فرهیختــگان. بــه کارآمــــدی ســنت علمــی، عملــی و رهنـمـــودهای بنیانگــذار کبیــر انقــاب )ره( و رهــر 
معظــم خــود )حفظــه اللــه( اعتقــاد دارد و راه و روش خــود را بــر اســاس، حفــظ، ترمیــم و بالندگــی انقــاب اســامی طراحــی می کنــد و حرکــت 
خــود را بــا تکیــه بــر آن منویــات بی بدیــل پیــش مــی بــرد. نــگاه مــا بــه تحــوالت جهانــی، نگاهــی یکپارچــه بــه گذشــته، حــال و آینــده اســت، 
چــون معتقدیــم بی توجهــی بــه هریــک باعــث خــران اســت و اســتمرار حرکــت اصیــل اســامی، در گــرو فهــم گذشــته و مدیریــت حــال بــرای 

تحقــق آینــده ی مطلــوب اســت. 
ایــن نرشیــه، درصــدد احیــاء، تبییــن، همرایــی و همگرایــی مفاهیــم انقابــی اســام در حوزه هــای سیاســی ـ اجتامعــی بــرای مخاطــب خــود 

اســت؛ بــا نگاهــی بیشــر و عمیــق تــر...

نرشیه تولیدات شبکه اجتامعی افرسان
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اگــر بــا پایــان یافــن مــاه مبــارک رمضــان، در اعــامل و کــردار شــام هیــچ گونــه تغییــری پدیــد نیامــد و راه و روش شــام بــا قبــل از مــاه صیــام فرقــی نکــرد 

معلــوم مــی شــود روزه ای کــه از شــام خواســته انــد محقــق نشــده اســت.

اگــر دیدیــد کســی مــی خواهــد غیبــت کنــد، جلوگیــری کنیــد و بــه او بگوییــد! »مــا متعهــد شــده ایــم کــه در ایــن ســی روز مــاه مبــارک رمضــان از امــور 

ــاز تکــرار مــی کنــم  ــاز داریــد از آن مجلــس خــارج شــوید! ننشــینید و گــوش کنیــد! ب محرمــه خــود داری ورزیــم« و اگــر منــی توانیــد او را از غیبــت ب

تصمیــم بگیریــد در ایــن ســی روز مــاه مبــارک رمضــان مراقــب زبــان، چشــم، گــوش و همــه اعضــاء و جــوارح خــود باشــید. توجــه بکنیــد کــه بــه آداب 

مــاه مبــارک رمضــان عمــل کنیــد؛ فقــط، دعــا خوانــدن نباشــد، دعــا بــه معنــای واقعــی اش باشــد. 

امام خمینی، جهاداکر، ص 39

تــالوت قــرآن را حتــامً داشــته باشــید؛ هــر چــه ممکــن اســت. تــالوت قــرآن هــم، بــا تأمــل و تدبــر اثــر می بخشــد... تــالوت قرآنــی مطلــوب اســت کــه 

انســان بــا تدبــر بخوانــد و کلــامت الهــی را بفهمــد، کــه بــه نظــر مــا می شــود فهمیــد. اگــر انســان لغــت عربــی را بلــد باشــد و آن چــه را هــم کــه بلــد 

نیســت، بــه ترجمــه مراجعــه کنــد و در هــامن تدبــر کنــد؛ دو بــار، ســه بــار، پنــج بــار کــه بخوانــد، انســان فهــم و انــرشاح ذهنــی نســبت بــه مضمــون 

آیــه پیــدا می کنــد کــه بــا بیــان دیگــری حاصــل منی شــود؛ بیشــر بــا تدبــر حاصــل می شــود؛ ایــن را تجربــه کنیــد. لــذا انســان بــار اول وقتــی مثــالً ده آیــه 

مرتبــط بــه هــم را می خوانــد، یــک احســاس و یــک اشــتباه دارد؛ بــار دوم، پنجــم، دهــم کــه همیــن را بــا توجــه می خوانــد، انتباه)توجــه( دیگــری دارد؛ 

یعنــی انســان انــرشاح ذهــن پیــدا می کنــد. هــر چــه انســان بیشــر انــس و غــور پیــدا کنــد، بیشــر می فهمــد؛ و مــا بــه ایــن احتیــاج داریــم

بیانات مقام معظم رهری 13۸۴/0۷/1۷
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Baran :به قلم رسدبیر

»بزرگريــن درس مــاه رمضــان، خودســازى اســت. اّولــن و مهمريــن قــدِم خودســازى هــم ايــن اســت كــه انســان بــه خــود و بــه 

اخــاق و رفتــار خــود بــا نظــر انتقــادى نــگاه كنــد؛ عيــوب خــود را بــا روشــنى و دقـّـت ببينــد و ســعى در برطــرف كــردن آنهــا 

داشــته باشــد. ايــن از عهــده خــود مــا برمى آيــد و ايــن تكليفــى بــر دوش ماســت.«بیانات رهــر معظــم انقــاب 1380/09/25

مــاه مبــارک رمضــان بــرکات فراوانــی دارد و فرصــت هــای نابــی را در اختیــار انســان قــرار میدهــد. امــام ســجاد علیــه الســام 

در دعــای 44 صحیفــه ســجادیه فضایــل ایــن مــاه را بــه زیبایــی برمیشــامرند. از مــاه رمضــان بــه عناویــن مختلــف نــام میرنــد : 

شــهرالله؛ مــاه خداونــد کــه گرچــه مالکیــت همــه مــاه هــا از آن خداســت امــا تخصیــص ایــن مــاه بــه خــدا یعنــی خداونــد 

توجــه ویــژه ای بــه ایــن مــاه دارد و راه بــراي رســيدن انســان بــه رحمــت و رضــوان الهــي بــاز اســت. 

شهر االسام؛ ماه تسلیم شدن در برابر خداوند و دوری از گناه . 

شهرالطهور؛ ماه طهارت و پاکیزگی روح از زنگارها . 

شــهر التمحیــص؛ در طاســازي وقتــي طــا را در بوتــه آتــش مي گذارنــد تــا طــاي خالــص را از نقــره يــا مــس جــدا كننــد بــه 

ايــن كار مي گوينــد متحيــص مــاه رمضــان نیــز مــی توانــد انســان را خالــص کنــد.  )بیانــات رهــری 1373(

شهر القیام؛ ماه قیام برای عبادت خداوند و مقابله با نفسانیات و گناهان است. 

در ایــن مــاه، بــرش ـ كــه  در ميــان  انــواع  عوامــل  و موجبــات  غفلــت  از خــدا و از راه  او محــارصه  شــده  و انگيزه هــاي  گوناگــون ، 

ــن مــاه کــه تحــت برخــی  ــا ظرفیــت هــای ای ــا  ب ــد ت ــدا میكن ــزل  و ســقوط مي كشــاند ـ فرصتــي  پي او را به ســمت  پايــن  و تن

اســامی آن ذکــر شــده، روح  را کــه بــه  عــروج  و اعتــا متايــل  دارد، بــه  ســمت  تعالــی ســوق  دهــد و بــه  خــدا تقــرب  جويــد و بــه  

اخــاق  الهــي ، تخلــق  پيــدا كند.)بیانــات رهــری 1369(

ــه از ضعف هــای گذشــته دور شــود و صفــات الهــی، بیشــر در  ــد ک ــع را ایجــاد میکن ــن توق ــی انســان و قــرب الهــی ای تعال

آیینــه وجــود او منعکــس شــود. ارتقــای قــدرت روح انســانی، او را پلــه پلــه مخاطــِب مســتقیم »فاســتقم کــام امــرت« قــرار 

میدهــد و خــوف از هرچیــز را از وجــود او پــاک میکنــد تــا آنجــا کــه مبــدل بــه »نفــس مطمئنــة« میشــود. در اینصــورت اســت 

کــه هیچکــدام از ابزارهــای شــیطان منــی توانــد بــر او و راه مســتقیم او بــه ســمت ســعادت اثــر بگــذارد و ضعــف و حقــارت 

گریبانگیــر او منیشــود. 

اگــر در مکتــب رمضــان خــوب بیاموزیــم و بــه آمــوزه هــا خــوب عمــل کنیــم، مــی توانیــم از امتحــان مکتــب عاشــورا رسبلنــد 

خــارج شــویم. تــن بــه ذلــت نــداده و بــرای آســایش فناپذیــر مــادی، تحقیــر را بــر خــود نپســندیم. 

بــود و نبــود ایــن جهــان نــه در دســت شــیاطین بــزرگ و کوچــک بلکــه در یــد قــدرت الهــی ســت و اوســت کــه هــر گرســنه ای 

را ســیر میکنــد و هــر تشــنه ای را ســیراب. هــر اســیری را آزاد میکنــد و هــر فقــر مــادی و معنــوی را بــه غنــای خــود درمــان. 

اَللُّهمَّ اَْصلِْح کُلَّ فاِسٍد ِمْن اُُموِر الُْمْسلِمیَن.. أَللَُّهمَّ َغيِّ ُسوَء َحالَِنا ِبُحسِن َحالَِک.. إنََّک َعلَی کُلِّ َشیٍء قَِديٍر
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مســلامن  بومــِی  جمعیــت  میلیــون   22 بــا  اســت  کشــوری  عربســتان، 

و 5 میلیــون جمعیــت مهاجــر کــه در اذهــان مــردم جهــان نامــش بــا 

کلیدواژه هــای نفــت، آل ســعود و دیکتاتــوری گــره خــورده اســت. کشــوری 

ــو  ــاه - ول ــرات پادش ــامت و نظ ــام تصمی ــا مت ــدارد ام ــی ن ــون اساس ــه قان ک

ــر  ــا ب ــود و تنه ــمرده می ش ــون ش ــه ی قان ــه منزل ــد - ب ــل باش ــف عق مخال

اســاس تفســیر بــه رأی هــای علــامی وهابیــت از قــرآن کریــم پیــش مــی رود. 

عربســتان ســعودی از ابتــدای تأســیس مــورد حامیــت خــاص انگلیــس و پــس 

از آن آمریــکا قــرار داشــته اســت و هم اکنــون بــا توجــه بــه پیشــینه ی یهــودی 

ــان و  ــام جه ــت خ ــد نف ــش از 25 درص ــد بی ــاهان آن و تولی ــکام و پادش ُح

ــیا  ــرب آس ــم غ ــه ی مه ــکا در منطق ــت آمری ــی سیاس ــای اصل ــه دو مبن اینک

)حامیــت از تروریســم و مقابلــه بــا دموکراســی( بــه طــور کامــل در عربســتان 

وجــود دارد، یکــی از متحــدان اصلــی آمریــکا در منطقــه  بــه حســاب می آیــد. 

امــا آنچــه کــه هــدف ایــن یادداشــت می باشــد بررســی ایــن موضــوع اســت 

کــه آیــا ممکــن اســت بــا وجــود مطیــع بــودن همــه جانبــه ی عربســتان در 

مقابــل خواســته های آمریــکا و همکاری هــای گســرده ی ُحــکام ســعودی بــا 

مقامــات رژیــم صهیونیســتی، ائتــاف رســمی عربســتان و ارسائیــل 

ــتان  ــکا از عربس ــه آمری ــت ک ــن اس ــا ممک ــرد ؟ و آی ــکل بگی ش

ســعودی در اجــرای سیاســت دو ســتون نیکســون، بــه عنــوان 

ســتونی در کنــار ارسائیــل بــرای مدیریــت منطقــه اســتفاده 

منایــد ؟ یــا اینکــه عربســتان همچنــان یــک متحــد خــوب 

و رام بــرای آمریــکا و ارسائیــل باقــی می مانــد و 

ــر از ایــن نخواهــد رفــت ؟  فرات

آل سعود و یهود !

نســب و ریشــه ی ُحــکام و پادشــاهان ســعودی بــه یهودیــان بنی عنــزه کــه در 

» خیــر « می زیســتند بازمی گــردد )1( و اصــل روی کار آمــدن آل ســعود نیــز 

بــا حامیــت کامــل انگلیســی ها و یهودیــان همــراه بــوده اســت و در تاریــخ 

ســلطنت آل ســعود حامیــت آشــکار یهودیــان از محمدبــن عبدالوهــاب بــرای 

هــر خواننــده ای پیداســت و ایــن موضــوع تــا حــدی اســت کــه پادشــاه جدیــد 

ــا یهــودی خطــاب کــرد و گفــت : »  ــش از خــود را علن ــکام پی آل ســعود، ُح

الیهــود اللــه یرحمهــم « ! 

ــت  ــا از حکوم ــت یهودی ه ــف، حامی ــای مختل ــه صورت ه ــز ب ــعود نی آل س

ــه ی  ــت. از جمل ــخ داده اس ــی پاس ــه خوب ــاز ب ــعودی را از آغ ــلطنت س و س

ــز  ــط عبدالعزی ــطین توس ــاک فلس ــیدن خ ــه بخش ــوان ب ــخ ها می ت ــن پاس ای

بــن عبدالرحمــن بــن ســعود بــه یهودیــان، بــدون اینکــه حقــی بــرای اعطــای 

ــه موجــب  ــرد ؛ ب ــاره ک ــته باشــد اش ــق نیســت داش ــه او متعل ــه ب ــی ک ملک

ــرش  ــلطنتش منت ــل س ــود در اوای ــتخط خ ــه دس ــز ب ــه عبدالعزی ــه ای ک نام

می کنــد، یهودیانــی کــه او آن هــا را بــا لفــظ » مســکین « معرفــی می منایــد 

و هــر شــخص یــا گروهــی کــه » بریتانیــا « صــاح بدانــد می توانــد بــه هــر 

ــد  ــد می کن ــه بخواهــد مســلط شــود، او تأکی نقطــه ای از خــاک فلســطین ک

ــر  ــن نظ ــر ای ــردد و ب ــا برمنی گ ــود و بریتانی ــد یه ــر از تأیی ــر عم ــا آخ ــه ت ک

ــه  ــعود ب ــب آل س ــخ گویی مناس ــه پاس ــری ک ــند دیگ ــت ! س ــدم اس ثابت ق

ــه در  ــت ک ــری اس ــناد و تصاوی ــد اس ــی ده ــان م ــود را نش ــای یه حامیت ه

کتــاب » تاریــخ آل ســعود « درج شــده و همــکاری همــه جانبــه ی ُحــکام آل 

ــل  ــی ارسائی ــم جعل ــون « نخســتین نخســت وزیر رژی ــن گوری ــا » ب ســعود ب

حکایــت مــی کنــد. در ایــن کتــاب 1040 صفحــه ای کــه بــا تحقیــق و بررســی 

ــل  ــرض اه ــد و مع ــندگان منتق ــتین نویس ــعید « از نخس ــارص الس » ن

ــاد میــادی  ــه پادشــاهی ســعودی در اواخــر دهــه هفت عربســتان ب

ــز( منتــرش شــده  )در زمــان ســلطنت ملــک فهــد بــن عبدالعزی

ــکام  ــی ُح ــط رّسی و پنهان ــی رواب ــه بررس ــی ب ــت، فصل اس
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ســعودی بــا رسان ارشــد رژیــم صهیونیســتی اختصــاص داده 

شــده و نویســنده در بخشــی بــا اســتنادات قــوی بیــان 

ــا رّسی  ــه کام ــی و البت ــان اصل ــی از حامی ــه یک ــد ک می کن

و محرمانــه ی روی کار آمــدن رژیــم جعلــی ارسائیــل در 

ــل در  ــدن ارسائی ــه روی کار آم ــه ب ــی ک فلســطین و حکومت

خــاک مســلامنان مرشوعیــت داد، آل ســعود اســت. گفتنــی 

اســت نــارص الســعید پــس از انتشــار ایــن کتــاب، از ســوی 

ــرور شــد ! مــزدوران آل ســعود ت

ــژه عربســتان  ــه وی ــی ب ــدام از کشــورهای عرب ــچ ک ــا هی ام

در حالــی کــه بــا مقامــات ارسائیــل روابــط پنهانـــی و رسی 

ــات  ــن ارتباط ــان ای ــد و بی ــادی دارن ــیار زی بس

ــن یادداشــت نیســت،  و دیدارهــا مناســب ای

ــل در  ــن تعام ــردن ای ــی ک ــه علن ــی ب متایل

و  ندارنــد  بین املللــی  جوامــع  ســطح 

ــی  ــه حت ــت ک ــم اس ــی مه ــن موضوع ای

آن  بــه  نیــز  صهیونیســت  مقامــات 

ــه  ــه ای ک ــه گون ــته اند، ب ــان داش اذع

ــد  ــای ارش ــاد، از اعض ــوس گیلع آم

وزارت جنــگ رژیــم ارسائیــل مــی 

گویــد : » ارسائیــل در پشــت 

صحنــه بــا متامــی دولت هــای 

ــن  ــز ای ــراب هرگ ــت. اع ــی اس ــز پنهان ــه چی ــد. هم ــکاری می کن ــنی هم س

همــکاری را بــه طــور علنــی نخواهنــد پذیرفــت و آن هــا بــه انــدازه کافــی در 

ایــن مــورد باهــوش هســتند. « دربــاره ی نظــرات ســعودی ها در ایــن مــورد 

نیــز می تــوان بــه موضــع آن هــا در قبــال حملــه ی ارسائیــل بــه غــزه اشــاره 

ــا مقامــات ارشــد نظامــی و اطاعاتــی  کــرد کــه ترکــی الفیصــل کــه بارهــا ب

صهیونیســت دیــدار داشــته اســت در زمــان حملــه بــه غــزه، حــامس را 

ــاه  ــه پادش ــک عبدالل ــخص مل ــزه دانســت و ش ــردم در غ ــتار م ــئول کش مس

وقــت ســعودی نیــز از اعــام حامیــت از مســلامنان غــزه خــودداری کــرد ! در 

هــر حــال علنــی شــدن ایــن ارتباطــات هــر چنــد شــاید مــورد متایــل اعــراب 

ــان مــردم  باشــد امــا در حقیقــت باعــث ســقوط بیــش از حــد آن هــا در می

ــاط  ــن ارتب ــی شــدن ای ــس از علن و جامعــه ی مذهبی شــان خواهــد شــد و پ

مجبورنــد متامــی ظاهرســازی های اســامی را کنــار گذاشــته و واقعــا یهــودی 

ــوند !! ش

ائتالف عربستان و ارسائیل ؟

عربســتان از لحــاظ اجتامعــی، مذهبــی و فرهنگــی دارای جامعــه ای بــه 

غایــت ناهمگــون و غیرمتّحــد اســت، طــوری کــه صحبــت از » هویّــت ملــی 

ــه  ــرا ک ــت چ ــک اس ــده دار و مضح ــت خن ــتان بی نهای ــن عربس « در رسزمی

ــان  ــی در می ــود و حت ــی اداره می ش ــه ی قبیله گرای ــر پای ــتان ب ــا عربس اساس

4 خانــواده ی اصلــی حاکــم بــر عربســتان کــه از آل ســعود ریشــه می گیرنــد 

نیــز اختافــات بســیار زیــادی در موضوعــات حاکمیــت، بهره بــرداری از 

نفــت، روابــط خارجــی، مســائل داخلــی و ... وجــود دارد کــه ملــک فهــد و 

ملــک عبداللــه تــاش زیــادی انجــام دادنــد تــا ایــن اختافــات کاهــش پیــدا 

کنــد امــا هیــچ وقــت ایــن اتفــاق رخ نــداد. 

از لحــاظ نظامــی عربســتان کامــا وابســته  بــه آمریکاســت و البتــه بــا 

ــام داده  ــود انج ــش خ ــت ارت ــاره ی تقوی ــال ها درب ــن س ــه در ای ــی ک مخارج

ــه بیشــرین بودجــه  ــه جرگــه ی کشــورهایی وارد می شــود ک ــم ب اســت کم ک

ــر خــوب،  ــز برخــاف تصوی ــی را دارا هســتند ! از جهــت اقتصــادی نی نظام

مرفــه و بــی دغدغــه ای کــه از عربســتان ســعودی در رســانه ها منتــرش 

می شــود، ایــن کشــور بــه شــدت درگیــر بحــران اقتصــادی اســت و اصــا یکــی 

از دالیــل بــروز هــر از گاهــی جنبــش اصاحیــه شــیعیان در رشق عربســتان 

ناشــی از همیــن بحران هــای اقتصــادی اســت. عربســتان از دوران ســلطنت 

ــت  ــه اس ــری بودج ــار ک ــا دچ ــال( دامئ ــش از 30 س ــی بی ــد )یعن ــک فه مل

ــاد  ــاوه فس ــی دارد ! بع ــی خارج ــارد دالر بده ــارض 200 میلی ــال ح و در ح

گســرده ای کــه در ارکان مختلــف پادشــاهی ســعودی توســط 7000 شــاهزاده 

حاکــم بــر شــئون مختلــف اداری، سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، مذهبــی و ... 

ــه شــدت  ــن کشــور را ب کشــور عربســتان وجــود دارد، ســاختار اقتصــادی ای

ــت. ــرده اس ــد ک ــدف و فاس ــزل، بی ه متزل

ــان  ــی می ــکاف عمیق ــت، ش ــه وهابی ــت ک ــز سال هاس ــی نی ــاظ مذهب  از لح

ــاط  ــل و ارتب ــد آورده و تعام ــور پدی ــن کش ــنی در ای ــیعه و س ــلامنان ش مس

پیــروان ایــن دو مذهــب بــزرگ را دچــار مشــکل جــدی منــوده اســت. 

ــه یمــن و قتــل عــام در آن  ــز کــه پــس از آغــاز تجــاوز ب ــر نی مشــکات اخی

ــر مشــکات  ــه وجــود آمــده اســت، ب ــار و کشــور عربســتان ب ــان درب در می

فــوق افــزوده و آل ســعود را بــه مشــکاتی جدی تــر از آنچــه کــه تصــورش را 

می کــرد وارد منــوده اســت. بنابرایــن ائتــاف رژیــم جعلــی ارسائیــل بــا چنیــن 

کشــور پــر از بحرانــی در منطقــه، منی توانــد بــه صــورت رســمی شــکل بگیــرد 

و محتمــل اســت کــه همــکاری ایــن دو رژیــم ســفاک در حــد و حــدودی کــه 

پیــش از ایــن بــوده، ادامــه پیــدا منایــد و بــه ائتــاف علنــی تبدیــل نشــود.

دو ستون برای ایجاد ژاندارمری در غرب آسیا

ریچــارد نیکســون، رئیــس جمهــور مســتعفی آمریــکا در ســال های 1969 تــا 

ــه » سیاســت دو ســتون « از او  1974 بــوده اســت کــه نظریــه ی معــروف ب

ــد  ــده ی چن ــده اســت. سیاســت دو ســتون در واقــع دربردارن ــادگار مان ــه ی ب

اصــل مهــم اســت : 1. تقویــت قدرت هــای منطقــه ای از جهــت نظامــی بــرای 

ــان قدرت هــا( 2.  ــوازن می ــع ت ــر )در واق ــک قــدرت برت ــروز ی ــری از ب جلوگی

ــه صــورت مســتقیم و فــروش  ــه بحران هــا و مســائل نظامــی ب عــدم ورود ب

ســاح بــه کشــورهای درگیــر در جنــگ بــا هــدف تقویــت ســاختار اقتصــادی 

ــن  ــال حــارض ای ــا در ح ــه نظــر می رســد آمریکایی ه ــه ب ــکا، ک ــی آمری درون

سیاســت را در منطقــه ی غــرب آســیا بــه وســیله ی رژیــم جعلــی ارسائیــل و 

ــد. ــه اجــرا می مناین ــت ترکی دول



۸

عربســتان  بــه  آمریــکا  می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  دالیلــی  امــا 

ــد : 1. عربســتان در  ــامد کن ــد اعت ــتون منی توان ــک س ــوان ی ــه عن ســعودی ب

ــا  ــادی برخــوردار نیســت و مشــکاتی ب ــان کشــورهای عــرب از نفــوذ زی می

ــت دارد  ــارات و کوی ــر، ام ــه قط ــارس از جمل ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش

ــران  ــا ای ــتان ب ــکات عربس ــه مش ــن اینک ــده اند. ضم ــل نش ــچ گاه ح ــه هی ک

همچنــان بعنــوان یــک مانــع رس راه ایــن کشــور قــرار دارد کــه بتوانــد مبتنــی 

بــر سیاســت دو ســتون، در امــور نظامــی و حتــی اقتصــادی کشــورهای دیگــر 

دخالــت مســتقیم منایــد )آنچنــان کــه اجــرای ایــن سیاســت در زمــان پهلــوی، 

ــع  ــه نف ــه در کشــورهای دوردســت، ب ــود ک ــن اجــازه را داده ب ــران ای ــه ای ب

ــد(.  ــام ده ــی انج ــتقیم نظام ــت مس ــورها دخال ــر کش ــم ب ــای حاک دولت ه

ــعودی  ــتان س ــی عربس ــی و نظام ــی، فرهنگ ــادی، اجتامع ــاختار اقتص 2. س

ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــم(، او را ب ــح دادی ــن توضی ــش از ای ــه پی ــان ک )آنچن

منطقــه ای معرفــی منی کنــد یــا بــه زبــان ســاده تر هیــچ کــدام از کشــورهای 

منطقــه عربســتان ســعودی را بــه عنــوان قــدرت منطقــه ای منی شناســند ؛ در 

قضایــای اخیــر یمــن کــه عربســتان در پــی ایجــاد یــک ائتــاف منطقــه ای بــر 

ــار کشــیدند  ــن ائتــاف خــود را کن ــه از ای ــود، پاکســتان و ترکی ــه یمــن ب علی

ــم  ــه رژی ــه ب ــن تکی ــد. بنابرای ــام ندادن ــتا انج ــن راس ــی در ای ــچ کمک و هی

ــد. 3.  ــکا باش ــر آمری ــح نظ ــد مطم ــتون منی توان ــک س ــوان ی ــعود بعن آل س

ــچ  ــه هی ــر آن اســت ب ــون درگی ــه عربســتان هم اکن ــی ک بحران هــای مختلف

ــیدن  ــن دوش ــد ؛ بنابرای ــش باش ــکا رضایت بخ ــرای آمری ــد ب ــه منی توان وج

ــگ در  ــه ی جن ــکا و ادام ــت آمری ــق! توســط دول ــن طری عربســتان از ای

میــان مســلامنان و خونریــزی بیشــر می توانــد بــه اهــداف اســتکباری 

ــدارم  ــوان ژان ــا انتخــاب عربســتان بــه عن آمریــکا نزدیــک باشــد ت

ــکا در غــرب آســیا! ــع آمری ــظ مناف ــه و حاف منطق

ــعودی  ــتان س ــه عربس ــد ک ــده می رس ــر نگارن ــه نظ ــت ب در نهای

همچنــان بعنــوان یــک هم پیــامن و متحــد مرمــوز )عبــارت متحــد 

مرمــوز توســط ریچــارد نیکســون بــرای عربســتان انتخــاب شــده 

اســت( بــرای آمریــکا و ارسائیــل در منطقــه باقــی مبانــد و نقــش 

ــوض،  ــرود و در ع ــت ن ــارض هس ــال ح ــه ح ــه ک ــر از آنچ او فرات

ترکیــه )بــه دالیلــی کــه فرصــت بررســی آن نیســت( بعنــوان ســتونی 

در کنــار ارسائیــل در منطقــه غــرب آســیا، پیگیــر و دنبالــه رو اهــداف 

آمریکایی هــا باشــد و ایــن سیاســت همچنــان در منطقــه ادامــه داشــته 

باشــد امــا نــه بــا دخالــت دادن عربســتان در آن، چــرا کــه بزرگ تریــن نقــش 

پیش بینــی شــده بــرای عربســتان مرشوعیــت دادن بــه تروریســم در منطقــه 

و حامیــت پنهــان از آنهــا اســت.

منابع:

روابط ارسائیل و عربستان: 
 www.entekhab.ir/fa/n

 /www.mashreghnews.ir
  www.alhramain.com/ne  ائتاف آل سعود و ارسائیل بر علیه ایران

 jahannews.com/vdcjvm : ارتباط آل سعود و یهود
نــارص الســعید نویســنده ای کــه بخاطــر افشــای همــکاری هــای رسی آل ســعود و یهــود، بــه 

 ar.wikipedia.org/wik دســتور ملــک فهــد تــرور شــد
www.shia-news. بخشــیدن فلســطین توســط عبدالعزیــز بــن ســعود بــه یهــود و بریتانیــا

 com/fa
ــورهای  ــا کش ــات ب ــن اختاف ــعود و همچنی ــر آل س ــی گریبانگی ــائل داخل ــکات و مس مش

ــه : ــرب منطق ع
  www.alhramain.com/ne
 /www.payam-aftab.com

 www.farsnews.com/new :سیاست دو ستون نیکسون در منطقه
ــران و  ــاره ای ــرای اون درب ــام اج ــون و رسانج ــتون نیکس ــت دو س ــاره سیاس ــینه ای درب پیش

 ?iichs.org/index.asp عربســتان در دوره پهلــوی هســت



»مگــر مســلامنان منــی بیننــد کــه امــروز مرکــز وهابیــت در جهــان بــه کانون هــای فتنــه و جاسوســی مبــدل شــده انــد کــه از 

یــک طــرف اســالم ارشافیــت اســالم ابوســفیانی، اســالم مالهــای کثیــف دربــاری، اســالم ذلــت و نکبــت، اســالم پــول و زور، اســالم 

فریــب و ســازش و اســارت و اســالم حاکمیــت رسمایــه و رسمایــه داران بــر مظلومــان و پابرهنــه هــا و در یــک کلمــه اســالم 

امریکایــی را ترویــج مــی کننــد و از طــرف دیگــر رس بــر اســتان رسور خویــش امریــکای جهانخــوار می گذارنــد.« 

پیام امام خمینی  1367/4/29

۹

http://s4.picofile.com/file/8165915226/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg


sobhanshahidi :نویسنده

۱۰

نهــال انقــاب هنــوز قــوام نیافتــه بــود کــه مــردم شــاهد شــهادت و ســوقصد 

بــه جــان یــاران اصلــی امــام و همراهــان صــف اول انقــاب اســامی بودنــد 

کــه دشــمن یکــی پــس از دیگــری آنهــا را هــدف قــرار داده و مــردم را داغــدار 

ایــن بــزرگان مــی کــرد. 

کامــا واضــح اســت کــه گزینــه هــای هــدف از اعضــای اصلــی هســته مرکــزی 

نظــام جمهــوری اســامی بودنــد. در ایــن برهــه ملــت مــا افــرادی همچــون 

ــه  ــا ســوالی ک ــی دهــد. ام ــا را از دســت م ــا، بهشــتی ها و باهرنه مطهری ه

شــاید پیــش بیایــد ایــن اســت کــه چــرا ایــن افــراد؟ آیــا حــذف گزینه هــا و 

وزنه هــای ســنگین، دشــمن را بــه هــدف رســاند؟ 

ــی؟ چــرا  چــرا اندیشــمندی همچــون مطهــری؟ چــرا دولتمــردی چــون رجای

ــر  ــت؟ اگ ــدف باقیس ــن ه ــا ای ــه ای؟ آی ــه خامن ــت الل ــان آی ــه ج ــوقصد ب س

ــیم؟ و  ــراد باش ــذف اف ــرور و ح ــاهد ت ــد ش ــم بای ــا ه ــن روزه ــت ای باقیس

ــه  ــا ب ــه آن ت ســوالهای بســیاری کــه شــاید جوابهایشــان معلــوم باشــد امــا ب

ــی چــه؟ ــرور« یعن ــم »ت ــدا ببنی ــیم. ابت ــرده باش ــر نک ــال فک ح

ترور چیست ؟ 

واژه ای کــه امــروزه کمــر کســی بــا آن غریبــه اســت و مصداق هــای بــارزی 

از ترورهــای مختلــف را بســیاری از مــردم دیده انــد .

واژه »terreur« واژه ای فرانســوی بــه معنــای تــرس و یــا ایجــاد تــرس کــردن 

اســت کــه البتــه ایــن واژه در فارســی معــادل »assassin« در انگلیســی مــی 

باشــد کــه در فرهنــگ لغــت آنــرا قتــل سیاســی ترجمــه کــرده انــد. امــا در 

تعریــف تــرور بایــد گفــت هدفــش تنهــا حــذف فــرد مــورد نظــر نیســت و 

عــاوه بــر آن در صــدد ایجــاد رعــب و وحشــت اســت، ایجــاد تــرس در یــک 

ــی آن و  ــره هــای اصل ــا حــذف یکــی از مه ــوژی ب ــک ایدئول ــا ی ــه و ی جامع

بازداشــن ســایر اعضــای جامعــه و یــا پیــروان ایدئولــوژی از ادامــه راهشــان. 

بــا حامیــت  داشــتند  زمــان ســعی  آن  در  داخلــی  تروریســت های 

خارجی هــا مــردم را از همراهــی انقــاب و نظــام اســامی منــرف 

کننــد و بــه برانــدازی نظــاِم تــازه پاگرفتــه جمهــوری اســامی دســت 

یابنــد. بــا نگاهــی بــه افــراد مــورد حملــه قــرار گرفتــه میبینیم 

کــه دشــمن هدفــش را بســیار صحیــح انتخــاب کــرده بــود.

ــه  ــی دارد ک ــی اصل ــری اعضای ــکل گی ــن ش ــت در حی ــر نهض ه

تشــکیل دهنــده هســته اصلــی نهضــت هســتند و نهضــت از طــرف 

ــی  ــراد هســته اصل ــی اف ــا فرماندهــی می شــود. ویژگ ــت و ی ــا  هدای آنه

ــه هــدف و  ــامن ب ــا ای ــرادی ب ــد. اف ــران باش ــاوت از دیگ ــاص و متف ــد خ بای

مســیر رهــر نهضــت، افــرادی فعــال در عرصه هــای مختلــف، ســازنده 

ــک نهضــت را  ــی ی ــان فکــری و حرکت ــی و بنی ــه ســازه اصل و کوشــا، چــرا ک

همیــن افــراد تشــکیل مــی دهنــد و ایــن هــامن راهــی اســت کــه دشــمن را 

بــه خواســته خــود مــی رســاند؛ حــذف گزینــه هــای اصلــی نظــام اســامی، 

ــرای  ــود ب ــد و پرس ــرادی کارآم ــردازی، اف ــه پ ــر نظری ــاوه ب ــه ع ــانی ک کس

ــد. ــاب بودن ــی انق بالندگ

تــرور نخبــگان، بهریــن راه بــرای خالــی کــردن دور امــام امــت و در نتیجــه 

ــن  ــکانداران ای ــذف س ــا ح ــامی ب ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــدی نظ ناکارآم

کشــتی تــازه بــه دریــا افتــاده بــود. امــا چــرا بــا ایــن ترورهــای هوشــمندانه، 

نظــام اســامی از راه خــود بازنایســتاد و تئــوری قتــل سیاســی، اهــداف 

ــاخت؟  ــق نس ــمن را محق دش

مــی تــوان گفــت دلیــل اصلــی آن هدایــت الهــی و هوشــمندی مــردم وایــامن 

ــت و  ــام ام ــا نظ ــه آنه ــود . چراک ــش رو ب ــت و راه پی ــه نهض ــا ب ــاالی آنه ب

http://www.afsaran.ir/profile/sobhanshahidi
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امامــت را پذیرفتــه بودنــد و بــه دنبــال حفــظ آن بودنــد. اعتقــاد بــه هــدف، 

انســان را از ایســتادن و منــرف شــدن بازمــی دارد. 

ــر؛ هــدف  ــی خــود منــرف مــی شــود؟ خی ــا دشــمن از هــدف اصل ــا آی ام

ــوز  ــی نظــام اســامی هن ــان اصل ــان باقیســت و حــذف افــراد و حامی همچن

ــدون  ــام ب ــه نظ ــرار دارد؛ چراک ــادی آن ق ــمن و ای ــتور کار دش ــم در دس ه

قــدرت و ســاختامن محکــم نظامــی ضعیــف و ناکارامــد اســت یعنــی هــامن 

کــه دشــمن مــی خواهــد. یعنــی حــذف گزینــه هــای اصلــی هنــوز هــم ادامــه 

ــار نــه در مجلــس ، نــه در جلســات هیــات دولــت ، نــه در  دارد امــا ایــن ب

ــار از اذهــان  محــراب منــاز جمعــه بلکــه آنهــا مــی خواهنــد افــراد را ایــن ب

مــردم پــاک کننــد. تــرور بــه روش قبــل نــه تنهــا اثــر مثبــت نداشــت بلکــه 

ــه  ــد ب ــس بای ــرد پ ــدان ک ــردم را دوچن ــی م ــی و شــهادت طلب ــه انقاب روحی

دنبــال راهــی بــود تــا ایــن افــراد در قلــب مــردم و در ذهن آنها کشــته شــوند، 

بایــد مــردم را نســبت آنهــا بدبیــن کــرد. بایــد بی اعتــامدی بیــن مــردم و آنهــا 

فاصلــه ایجــاد کنــد. بایــد تــرور مجــازی داشــت. ایــن بــار محــل عملیــات در 

فضــای ســایر اســت و مهمریــن ابزارهــم رســانه می باشــد. دراهمیــت ایــن 

ســاح همیــن بــس کــه بســیاری از شــهرها و جوامــع را مــی تــوان بــا آن بهــم 

ریخــت و شــلوغ کــرد. 

امــروز در قالــب شــایعه ســازی هــای مختلــف و یــا 

ــر،  ــر تحقی ــمن ب ــعی دش ــاهد س ــزرگان ش ــخر ب متس

ــه  ــبت ب ــردم نس ــی م ــی اعتنای ــازی و ب بی اعتامدس

ــا  ــد الق ــه میخواه ــایعاتی ک ــیم . ش ــی باش ــا م آنه

ــرادی ظــامل  ــی نظــام اســامی اف ــد هســته اصل کن

نبــوده  مــردم  فکــر  دیکتاتورهســتند.به  و 

ــت اجتامعــی ذره ای برایشــان مهــم  وعدال

ــد. ــا آزادی هــای مــردم مخالفن نیســت و ب

روش دیگــر افراطــی نشــان دادن ایــن بزرگان 

ــی  ــا ایجــاد گپ های ــد ب اســت کــه ســعی دارن

ــن  ــردم و ای ــن م ــت بی ــرس و وحش ــس ت از جن

ــا  ــی اص ــا : »فان ــه مث ــد ک ــی اندازن ــاران جدای ی

بــه حــق مــردم در اداره حکومــت اعتقــاد نــدارد. 

ــد« ــد روزی حرفــش را گــوش کنی نکن

بایــد گفــت ایــن روزهــا ســبک تــرور دشــمن تغییــر 

کــرده ســعی دارد بــه جــای اینکــه دالرهای خــود را 

هزینــه ســاح و انفجــار کنــد کارش را بــا تخریــب 

و جنــگ روانــی پیــش بــرد، بــا ســاح هایــی 

همچــون وب ، شــبکه هــای اجتامعــی و ارتباطــی 

و ایــن  تغییــر جهــت دشــمن و انــراف از حــذف 

افــراد هــامن گرایــی را مــی زنــد کــه توپخانــه تــرور 

او در ســالهای اول انقــاب مــی زد. دشــمن تغییــر 

شــیوه داده امــا هــدف هنــوز هــامن هــدف اســت. 

یعنــی تغییــر مســیر بــا زاویــه 360 درجــه ! چقــدر 

ــل آبائشــان در صــدر اســام  ــس جه ــامن هــم جن ــت دشــمن های ــن جهال ای

اســت کــه قــرآن دربــاره شــان فرمــوده : 

ــزَُّة َو  ــِه الِْع ــا اْلََذلَّ َو لِلَّ ــزُّ ِمْنَه ــِة لَيُْخرَِجــنَّ اْلََع ــِنْ رََجْعنــا إَِل الَْمديَن ــوَن لَ يَُقولُ

ــوَن ... )منافقــون ـ 8( ــنَّ الُْمناِفقــَن ال يَْعلَُم ــَن َو لِک ــولِِه َو لِلُْمْؤِمن لِرَُس
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واال تریــن آرمــان بــزرگ انســانی، عدالتــی اســت کــه از آدم تــا خاتــم و حتــی 

اوصیــاء آنهــا، زندگــی خــود را رصف بــر قــراری آن به واســطه ایجــاد حکومت، 

کرده انــد. حکومتــی کــه لیقــوم النــاس بالقســط باشــد. عدلــی کــه خواســتگاه 

الهــی دارد و خداونــد وعــده آن را بــا حکومــت مهــدوی و ســیره نبــوی 

مى خوانيــم:  افتتــاح  دعــاى  در  و  اســت  داده  )صىل الله عليه و آله وســلم( 

»اللهــم و صــل عــىل وىل امــرک القائــم املؤمــل و العــدل املنتظــر«؛ خداونــدا! 

ــى  ــان و عدالت ــده آرم ــه قيام کنن ــامن ک ــت؛ ه ــود درود فرس ــر خ ــه وىل ام ب

ــه همــگان انتظــارش را مى کشــند. اســت ک

هرچنــد چالش هــا و مســائل گوناگــوىن وجــود دارنــد کــه جامعــه مــا در جهت 

زمينه ســاز و فراهــم آوردن رشایــط اقامــه عــدل و قســط بــا آنهــا روبه روســت 

ــد  ــدوی، بای ــی مه ــی در راســتای تحقــق حکومــت آرمان ــا؛ ایجــاد حکومت ام

همــراه بــا شــاخص برجســته ای بــه نــام عدالــت، زمينه ســاز و فراهــم آورنــده 

ــه آرمان هــاى حکومــت  ــک شــدن ب ــا در جهــت نزدي ــط ســازنده و پوي رشاي

جهــاىن موعــود باشــد. آنچــه ایــن رونــد را توســعه مى بخشــد، آگاهــى، 

ــاخص هاى  ــاىن و ش ــن از مب ــرى روش ــن تصوي ــح و داش ــناخت، درک صحي ش

دولــت اســامی بــه ويــژه شــاخص عدالــت اســت. 

ــت  ــعادت دس ــه س ــه، ب ــه جامع ــد ب ــت و تعه ــرش عدال ــايه پذی ــرش در س ب

ــه  ــت ک ــه و ارکان مديري ــىل جامع ــاى اص ــد پايه ه ــن رو، باي ــد. از اي مى ياب

ــه  ــت جامع ــت حرک ــتقيم دارد و جه ــي مس ــى تأث ــاى اجتامع ــه زواي در هم

را مشــخص مى کنــد، عادالنــه باشــد تــا کل روابــط اجتامعــى در متامــى 

زمينه هــا رنــگ عدالــت و دادگــرى بــه خــود گــيد؛ زيــرا متامــى ســاختارهاى 

اقتصــادى، ســياىس، فرهنگــى و اجتامعــى بــه شــدت متأثــر از ميــزان تأمــن 

ــتند. ــه هس ــت در جامع عدال

ــوی  ــک حرکــت معن ــدوی، ی ــه و حکومــت اســامی و مه ــه جامع رســیدن ب

اســت کــه بایــد بــا رشــد کمــی و کیفــی بــه آن نزدیــک شــد و آن را ســاخت. 

ــه و  ــی اندیش ــد، یعن ــدف باش ــا ه ــب ب ــات، متناس ــه مقدم ــر در جامع اگ

ارزش هــای اســامی ـ ماننــد: عــدل، تقــوا، فضيلــت، اخــاق، ديــن دارى، زهــد 

و ... ـ را متناســب بــا اهــداف پــرورش و گســرش دهیــم، آن وقــت قــدم بــه 

ــت  ــور حکوم ــخ ظه ــه تاري ــود را ب ــخ خ ــان و تاري ــود و زم ــه خ ــدم جامع ق

آرمانــی نزدیک تــر کرده ایــم.

دولــت  در  عدالــت  اللــه(؛  )حفظــه  انقــاب  معظــم  رهــر  ديــدگاه  از 

کرامت محــوِر زمينه ســاز، و شــاخص اصلــی اســت. کــه الزمــه آن وجــود 

ــا در ایجــاد و برقــراری قســط و عــدل در جامعــه و حکومــت  ســازوکار توان

اســت. ســازوکاری کــه از قانون گــذاری تــا اجــرای قوانیــن قضائــی و حقوقــی، 

بایــد طبــق اندیشــه های اســامی، بــا معیــار عدالــت اســامی و هــدف 

ــد. ــی باش ــدل اله ــت ع ــه حکوم ــیدن ب رس

ــىل،  ــاى عق ــود و ماک ه ــته ش ــض گذاش ــذارى تبعي ــه قانون گ ــر در مرحل اگ

ــق  ــرا، تحق ــه اج ــردد، در مرحل ــت نگ ــى در آن رعاي ــاىن و اخاق ارزىش، انس

عدالــت غيممکــن خواهــد بــود. عدالــت اســامی، بــه معنــاى عــدم تبعيــض 

ــا و  ــه برنامه ه ــى اينک ــت، يعن ــف. عدال ــردم محــروم و ضعي ــه م و کمــک ب

ــه  ــا آی ــد ت ــتضعفان باش ــى مس ــن زندگ ــت تأم ــور، در جه ــت کىل کش حرک

کریمــه: نُِریــُد أَْن مَنُــنَّ َعــىَل الَِّذیــَن اْســتُْضِعُفوا ... )قصــص ـ ۵( تحقــق یابــد.

حکومتــی می توانــد مدعــی قانــون گــذاری بــر اســاس عــدل و برقــراری 

ــر  ــا ب ــر فريــب و زور و ي ــه ب ــا تکي عدالــت باشــد کــه: جلــوى کســاىن کــه ب

اســاس کارهــاى ناصحيــح و مبتنــى بــر عقل هــاى مــادى و منحــرِف از 

معنويــت، توانســتند بــه چيزهايــى کــه حــق آنهــا نبــوده اســت، دســت پيــدا 

ــن  ــد، [ای ــدا نکنن ــود پي ــه کار خ ــراى ادام ــى ب ــود و فرصت ــه ش ــد، گرفت کنن

ــه  ــی و البت ــار کل ــک معی ــن ی ــرده اســت. ای ــدا ک ــق پي ــت تحق ــی] عدال یعن

حقیقــی اســت. ولــی از دیــد اعضــاء جامعــه، مــاک عدالــت، عدالــت قضائــی 

ــت. ــرشی اس ــون ب ــع گوناگ ــه آرزوی جوام ــزی ک ــت، چی اس

چنانچــه دســتگاه قضايــى از اســتقال، اقتــدار، اعتبــار و شايســتگى هاى الزم 

برخــوردار باشــد و داورى و قضــاوت ميــان مــردم را بــر اســاس قوانــن و بــا 

توجــه کامــل و بــدون تبعيــض انجــام خواهــد داد. قضاوتــی کــه هــدف آن 

مامنعــت از تضييــع حقــوق انســان ها اســت. در حقيقــت، عدالــت قضايــى، 

عدالتیســت در گســره اجــراى قوانــن و معيــار ســامت کشــور. اگــر دســتگاه 

ــه و  ــى جامع ــع عموم ــه وض ــت ک ــه گرف ــوان نتيج ــود مى ت ــامل ب ــى س قضاي

کشــور از جهــت برخــوردارى از عدالــت و دورى از تبعيــض و ســتم و تجــاوز 

ســامل اســت؛ مبانــی واحــکام حکومتــی اســام، ايــن درس مهــم را بــه دنبــال 

ــا موعظــه و نصيحــت ســتمگران،  مــى آورد کــه تحقــق عدالــت در جهــان، ب

ــاىن  ــان جه ــا زورگوي ــه ب ــورد مقتدران ــد برخ ــه نيازمن ــود، بلک ــل منى ش حاص

اســت.

ــــــــــ

ــا اســتفاده از بیانــات مقــم معظــم رهــری )حفظــه اللــه(: 27 دى 1373- 22 ارديبهشــت  ب

ــت 1385. 1388 ـ 12 ارديبهش
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در ارتبــاط بیــن افــراد جامعــه یــا حکومت هــا در جامعــه بین امللــل، نظرهــای 

ــا  ــتقالی حکومت ه ــای اس ــا رفتاره ــل ی ــوه تعام ــی در نح ــق و مخالف مواف

ــاوت  ــات متف ــه ناشــی از اصــول، اندیشــه ها، تفكــرات و متای وجــود دارد ک

اســت. کــه طبعــاً ایــن اختــاف نظرهــا باعــث برخوردهــای متفــاوت اعضــای 

ــی می شــود.  ــه جهان جامع

برخــورد  نحــوه  آن هــا،  چرایــی  و  مخالفت هــا  انگیــزه  از  رصف نظــر 

حكومت هــا بــا رفتارهــای مخالــف بــا اندیشــه حکومتــی خــود، قابــل بررســی 

ــد در روابــط بین امللــل  ــا معان ــا مخالــف ی ــاً نحــوه تعامــل ب اســت و مطمئن

در اســتقال و وابســتگی، خــران و رســتگاری حکومت هــا اهمیــت بســیاری 

دارد.

در حــد یــک پاســخ مکفــی، بــه ایــن ســوال کــه: نحــوه تعامــل یــک نظــام و 

ــا تفکــرات اســامی و اســتقالی  ــد ب ــا معان ــا مخالــف ی حکومــت اســامی ب

ــه  ــا متســک ب ــد عــده ای ب ــه خواهــد شــد: هرچن ــد باشــد؟ گفت ــه بای چگون

شــاعرها و ســخنوران، بــا ایــن قنــد پارســی بــه متــام تــوان قصــد شــکر شــکن 

ــر  ــه ب ــام اســامی ک ــی نظ ــند؛ ول ــته باش ــادات را داش ــا و اعتق ــردن باوره ک

ــذاری  ــه گ ــام( پای ــم الس ــه )علیه ــر و امئ ــنت پیام ــام و س ــن اس ــی دی مبان

ــای  ــرار دادن حکمــت و ســنت ایشــان در رفتاره ــو ق ــز الگ شــده راهــی ج

اجتامعــی سیاســی نــدارد؛ و بایــد بــه آیــه رشیفــه: لَقــد كَان لُكــم فــی رســوِل 

ــد. ــَنه )احــزاب ـ 21( عمــل کن ــه أســَوٌة َحَس اللَّ

اوصیــای  مایمــت  و  رحمــت  گــواه  امامــت،  رســالت  عــر  دوران 

پیامر)علیهــم الســام(، حتــی نســبت بــه مخالفــان و دشــمنان آنــان، اســت. 

ــت  ــوه مدیری ــو، در نح ــن الگ ــله ای ــوان رسسلس ــه عن ــرم )ص( ب ــر اك پیام

ــه  ــد؛ همچنان ك ــد می ورزی ــدارا تأكی ــل م ــر اص ــواره ب ــام، هم ــت اس حکوم

ــرد و  ــرا می ک ــان اج ــن آن ــض بی ــدون تبعی ــامی را ب ــت اس ــكام و سیاس اح

ــدارا  ــران م ــا دیگ ــه بیشــر ب ــردم كســی اســت ك ــن م ــد: »عاقل تری می فرمای

...«)ســفینه البحارـ ج 10ـ ص441( كنــد 

ــن اســام  ــن مــردم و حکومت هــا، در دی ــاره مفهــوم مــدارا بی اگــر چــه درب

و تاکیدهــای فــراوان پیامــر اعظــم )ص(، بحث هــای فراوانــی مطــرح اســت، 

ــه  ــا ب ــه ســخت گیری بی مــورد اســت ی ــز از هرگون ــای پرهی ــه معن ــا ب ــه آی ك

معنــای گذشــن از اصــول دیــن و كوتــاه آمــدن در مقابــل اقدامــات مخالفــان 

و معانــدان؟! ولــی بــه یقیــن آنچــه از تاریــخ و ســنت امامــت و رســالت بــه 

ــا  ــر پ ــان زی ــه مخالف ــدارا نســبت ب ــد، هیچــگاه منظــور از م دســت مــی آی

گذاشــن اصــول دیــن و تعالیــم رضوری آن نیســت. بلكــه آســان گیری در 

اصــل پذیــرش و دعــوت بــه دیــن بــدون اجبــار و اكــراه؛ و عمــل بــه احــكام 

دیــن، تــا جایــی كــه اصــول آن حفــظ شــود.

ــا  ــورد ب ــامی، در برخ ــت اس ــكیل حكوم ــس از تش ــر پ ــه پیام ــور ک هامنط

مــرشکان، بــت پرســتان و اهــل کتــاب و حتــی منافقــان، كــه بــا فتنه انگیــزی، 

ــون  ــل گوناگ ــه دالی ــد، ب ــكیل داده بودن ــر را تش ــه پیام ــی علی ــه داخل جبه

ــا  ــود ب ــه ممكــن ب ــا آنجــا ك ــرد و ت ــار ک ــدارا رفت ــا م سیاســی و اجتامعــی ب

گفت وگــو و بــا عهــد و پیــامن ســعی در زندگــی مســاملت  آمیز در كنــار 

ــا  ــل و حکومت ه ــاده،  قبای ــر نه ــا را فرات ــا پ ــی آن ه ــا وقت ــت، ام ــم داش ه

مخالفــت بــا عقیــده را تبدیــل بــه دشــمنی و خیانــت و نقــض پیــامن کردنــد 

ــلامنان  ــان مس ــا در می ــاق و فتنه انگیزی ه ــد، نف ــخص ش ــا مش ــاد آنه و عن

ــدارا  ــر شــیوه م ــن اســام شــد، پیام ــدازی اســاس حکومــت و دی ــرای بران ب

ــش  ــه آت ــد ب ــا آن هــا برخــورد منــود؛ هامنن ــه شــدت ب ــار گذاشــت و ب را كن

كشــیدن مســجد »رضار« كــه منافقــان تصمیــم داشــتند بــا توســل بــه قــرار 

دادن مذهــب در مقابــل مذهــب، بــه جامعــه نوپــای مســلامنان رضر بزننــد، 

ــه  ــر، تفرق ــت كف ــه مســلامنان، تقوی ــان رســاندن ب ــل زی ــه دلی ــر ب ــه پیام ك

ــه آتــش كشــید. ــان، آن را ب ــرای محارب ــان و ایجــاد پایگاهــی ب ــان مؤمن می

ــل  ــه اص ــد ک ــا می یاب ــی معن ــد زمان ــف و معان ــا مخال ــل ب ــدارا در تعام م

ــت،  ــق رحم ــی طب ــی و بین امللل ــی مل ــار ارتباط ــر رفت ــه ب ــام ک ــی اس اساس

ــت باشــد را  ــه حقانی ــت ب ــت و شــفقت کــه هــدف آن جــذب و هدای محب

ــمن  ــا دش ــازش ب ــا و س ــی از خط ــم پوش ــا چش ــه ب ــه اینک ــم ن ــات کنی مراع

ــه واســطه کوتاهــی از اصــول و حقــوق مــردم و حکومــت اســامی ارکان  ب

اســتقال و اســتحکام نظــام و حکومــت اســامی را بلرزانیــم. درســت اســت 

ــا  ــرد، ام ــد مــدارا و از خطاهــا چشم پوشــی ك ــه امــکان دارد، بای ــا آنجــا ك ت

ــامی را  ــت اس ــر حکوم ــول تغییرناپذی ــام و اص ــاس نظ ــف، اس ــی مخال وقت

هــدف قــرار  داد و بــه اقدامــات عملــی در ایــن راه دســت زد دیگــر مــدارا 

ــدارد. ــی ن و مســامحه جای

ــاره نحــوه تعامــل  امــا ســعی می کننــد کــه ایــن اصــول اساســی اســام، درب

ــد و  ــه دار کنن ــمن، را خدش ــز و دش ــق، فتنه انگی ــف، مناف ــا مخال ــدارا ب و م

ــورد  ــل و برخ ــت و تحّم ــدر، گذش ــعه ص ــت، س ــای ماطف ــه معن ــدارای ب م

 »Tolerance« مؤدبانــه بــا مخالــف را بــه آنچــه امــروزه بــه واژه تولرانــس

ــاه آمــدن  ــای تســاهل و كوت ــه معن ــد، واژه ای ب ــر دهن ــا می شــود، تغیی معن

از اعتقــاد، اصــول و حــق خــود. یــا اینکــه ســعه صــدر، گذشــت و تحّمــل و 

برخــورد مؤدبانــه بــا مخالــف را بــه بی تفاوتــی نســبت بــه عقایــد مخالــف 

ــادات«  ــا اعتق ــه ب ــت، ن ــاد ورزان اس ــا اعتق ــدارا ب ــعار »م ــد و ش ــا کنن معن

ــد. ــت ـ ص310( رس دهن ــدارا و مدیری ــم رسوش، م )عبدالكری

ــول  ــود و اص ــف ش ــمِن او تحری ــناخت دش ــول ش ــمن و اص ــه دش ــی ک ملت

ــم و  ــر و اندیشــه نظــام حاك ــف تفك ــط مخال ــه فق ــف، ک ــا مخال ــدارای ب م

جامعــه اســت را، بــه مــدارای بــا دشــمن و خائــن تبدیــل کننــد، در نهایــِت 

ــول،  ــینی از اص ــب نش ــه عق ــور ب ــورد و مجب ــد خ ــیلی خواه ــتگی س وابس

ــد. ــد ش ــود خواه ــی خ ــوق اساس ــادات و حق اعتق

http://www.afsaran.ir/profile/matinemami


پویــش بــزرگ »اجــازه منیدهیــم« در مقابلــه بــا زیــاده خواهــی اســتکبار بــرای بازجویــی از 

دانشــمندان و بازرســی از تاسیســات نظامــی کشــور

۱۵



انا لله و انا الیه راجعون

 هامنا ما از خداییم و به سوی او بر می گردیم.

ــم  ــور چش ــد ن ــامی می ــاب اس ــر انق ــر كبی ــه ره ــام ب ــا درود و س  ب

مســتضعفان جهــان و نایــب بــر حــق امــام زمــان )عــج( امــام خمینــی 

و بــا ســام بــه امیــد امــام امــت آیــت اللــه منتظــری و بــا درود فــراوان 

ــا  ــام ت ــدر اس ــهیدان از ص ــی ش ــام و متام ــدگان اس ــی رزمن ــه متام ب

ــران. شــهدای كرباهــای ای

ــام  ــرو خــط ام ــه همیشــه پی ــن اســت ك ــن اســت ای ــت م آنچــه وصی

باشــید كــه اگــر اینگونــه باشــید هیــچ خطــری و اغراضــی شــام را تهدیــد 

نخواهــد كــرد.

و حــال كــه ایــن وصیتنامــه را مــی نویســم بــا ســامتی كامــل و آگاهــی 

ــر  ــد. اول اگ ــی باش ــه م ــت فقی ــاء و والی ــه راه انبی ــاد ب ــام و اعتق مت

ــردم و  ــاب ك ــه انتخ ــود آگاهان ــه خ ــود ك ــی ب ــدم راه ــهید ش ــه ش ك

امیــدوارم خداونــد بــزرگ ایــن شــهید شــدن مــرا قبــول كنــد و گناهــان 

ــر شــهادت را نصیــب مــن كــن  ــروردگارا هــر چــه زودت مــرا ببخشــد پ

ــه دســت  ــا ب ــه مــرگ طبیعــی خواهــم مــرد ی ــم كــه ب و مــن منــی دان

منافقیــن شــهید خواهــم شــد و یــا در جبهــه هــای جنــگ امــا از خــدا 

ــد و آن  ــه مــن بنامی ــك لطفــی ب ــد ی ــق مــی دان مــی خواهــم اگــر الی

ــرار دهــد. اینكــه مــرا در ردیــف شــهداء ق

و ضمنــا بعــرض برســانم بعضــی هــا مــی گوینــد اینهــا كــه بــه جبهــه 

ــد فریــب روحانیــت را خــورده  ــد. مــی گوین ــد اطاعــی ندارن مــی رون

انــد و مــی گوینــد اینهــا را شستشــوی مغــزی دادنــد ولــی اینهــا همــه 

دروغ اســت. انســانی كــه بــه جبهــه مــی رود بــرای دفــاع از دیــن 

و نامــوس خــودش مــی رود نــه بــرای روحانیــت. تنهــا بــرای نشــان 

ــن  ــدرت دی ــرای نشــان دادن ق ــد. ب دادن انســانیت خــود مــی رون

خــود می رونــد و باالخــره بــرای هدفــی كــه دارنــد مــی رونــد نــه 

اینكــه فریــب كســی را بخــورد. آن ایامنــی كــه بــه خــدا و رســول خــدا 

دارد مــی رود. ایــن حرفهــا را انســان جاهــل و نــادان مــی زنــد و ایــن 

ــازه  ــه او اج ــد و ب ــی كن ــه م ــه او غلب ــه ب ــت ك ــانی اوس ــدرت نفس ق

زدن چنیــن حرفهایــی را مــی دهــد و اگــر هــم از روی دانایــی بزنــد از 

روحانیــت و اســام وحشــت دارنــد چــون روحانیــت چــراغ امــت اســت. 

وظیفــه روحانیــت بیــدار كــردن مــردم اســت.

 بــرادران و خواهــران! مــا همــه مســئولیم. اگــر در جبهــه هــا حضــور 

نداریــم الاقــل در پشــت جبهــه بــه رزمنــدگان كمــك كنیــم. كمــك مــا 

ــای  ــه گروهكه ــی را ك ــه در حــال حــارض دشــمنان داخل ــن اســت ك ای

ــران  ــر ای ــه را ب ــط حــزب الل ــم و فق ــوب كنی ــی باشــد رسك منحــرف م

ــرای محافظــت آن بكوشــیم.  ــم و ب ــا كنی ــر پ ــان ب ــی جه ــن و متام زمی

بــرادران و خواهــران هیــچ وقــت بیــكار نباشــید؛ خــدای نكــرده دشــمن 

ــدا  ــه خ ــد. ب ــودش را بزن ــه خ ــد و رضب ــتفاده كن ــام اس ــت ش از غفل

ســوگند قســم بــه خــون پــاك شــهیدان اگــر كســی بخواهــد بــا چشــم 

بــد بــه معنــا و مفهــوم شــهید بنگــرد و تبلیــغ كنــد كــه چــرا فرزندانــت 

را بــه جبهــه مــی فرســتی خداونــد ســزایش را مــی دهــد و او را خــوار 

و زبــون مــی ســازد.

62/06/22

۱۶

mamitavanim92 :ارسال شده توسط

http://www.afsaran.ir/profile/mamitavanim92


۱۷

 salam110 :ارسال شده توسط

تیرمــاه ســال ۶۱ بــا مــاه مبــارک رمضــان مصــادف شــده بــود. مــن یــک بســیجی کــم ســن و ســال بــودم و هنــوز چهــارده ســامل متــام نشــده 

بــود کــه بــرای دومیــن بــار بــه جبهــه اعــزام می شــدم.

مــا را ابتــدا بــه منطقــه عملیاتــی غــرب »رسپــل ذهــاب محورتپــه قاویــز« و بعــد از گذشــت چنــد هفــت جهــت عملیــات، بــه منطقــه 

جنــوب کشــور اعــزام کردنــد. اولیــن گــروه اعزامــی از اســتان همــدان بــه جنــوب کشــور بودیــم بــه همیــن دلیــل مــورد بدرقــه پرشــور 

مــردم قــرار گرفتیــم. بعــد از اعــزام بــه اهــواز، گــروه مــا را کــه یــک تیــپ پیــاده بودیــم در یــک دبیرســتان اســکان دادنــد. دو ســه شــب 

اول کــه در شــهر بودیــم بــه خاطــر اینکــه بــه هــوای گــرم و رشجــی جنــوب عــادت نداشــتیم خیلــی ســخت گذشــت. بعــد از مدتــی بــه 

منطقــه عملیاتــی رشق بــره اعــزام شــدیم. مــا را در یــک اردوگاه صحرایــی کــه بــا چــادر درســت کــرده بودنــد جهــت توضیــح فرماندهــان 

ــه نگــه داشــتند. ــه مــدت یــک هفت و رسدســته ها ب

منطقــه عملیاتــی یــک خاکریــز ۸ کیلومــری بــود کــه بــه شــهر بــره تســلط داشــت کــه بــا شــدت و نیــروی زیــادی محافظــت می شــد. 

ســاعت عملیــات یــک بامــداد و بــا رمــز »یــا مهــدی ادرکنــی« بــود. در آن شــب بچه هــا بعــد از راز و نیــاز و دعــا بــا خــدا بــه نیــت پیــروزی 

روزه مســتحبی گرفتنــد. عملیــات رشوع شــد و بــه یــاری خداونــد بــه خاکریــز هجــوم بردیــم و دشــمن را زمین گیــر و خاکریــز را بــه تــرف 

خــود درآوردیــم.

ــد  ــه داشــتند خــورده بودن ــه در قمقم ــی ک ــا از آب ــد و تنه ــوز افطــار نکــرده بودن ــه بعضــی از بچه هــا هن ــا وجــود اینک ــد ب خــدا می دان

ولــی جعبــه خرمــا بــه دســت هــر کــس می رســید می گفــت ســیرم، و بــه نفــر بعــدی خــود مــی داد و آخریــن نفــر جعبــه خرمــا را دســت 

نخــورده بــه معــاون فرمانــده داد.

ســپیده صبــح بــود کــه دشــمن بــا صدهــا تانــک و نیروهــای تــازه نفــس رشوع بــه تــک کــرد. ۴۸ ســاعت بــا دشــمن درگیــر بودیــم تــا اینکــه 

نیروهــای کمکــی کــه از بــرادران اصفهانــی بودنــد جایگزیــن مــا شــدند. بعــد از ۴۸ ســاعت درگیــری خســته و گرســنه حــدود نیمــه شــب 

بــود کــه بــه اردوگاه رســیدیم. بنابرایــن از غــذا و شــام وحتــی یــک تکــه نــان هــم خــری نبــود بــه جــز یــک جعبــه خرمــا کــه آن را بــه 

معــاون فرمانــده کــه از همــه مــا خســته تر بود،دادنــد.

فرمانــده تیــپ، بــرادر »چلــوی« ، شــهید شــده بــود. معــاون فرمانــده همگــی مــا را کــه حــدود ۱۴۰ یــا ۱۵۰ نفــر بودیــم بــه خــط کــرد و 

گفــت:  برادرانــی کــه خیلــی گرســنه هســتند از ایــن خرمــا بخورنــد و آنهایــی کــه می تواننــد، تــا فــردا صبــح تحمــل کننــد. خــدا می دانــد 

بــا وجــود اینکــه بعضــی از بچه هــا هنــوز افطــار نکــرده بودنــد و تنهــا از آبــی کــه در قمقمــه داشــتند خــورده بودنــد ولــی جعبــه خرمــا 

بــه دســت هــر کــس می رســید می گفــت ســیرم، و بــه نفــر بعــدی خــود مــی داد و آخریــن نفــر جعبــه خرمــا را دســت نخــورده بــه معــاون 

فرمانــده داد.

همگــی خســته و گرســنه و بــه یــاد دوســتان و همســنگران خــود کــه در ایــن عملیــات بــا زبــان روزه بــه کاروان شــهدا، مجروحــان و ارسا 

پیوســته بودنــد دعــا و گریــه کردیــم.

به نقل از محمدعلی قنری از رزمندگان دفاع مقدس

http://www.afsaran.ir/profile/salam110  
http://www.afsaran.ir/profile/salam110  
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از مهم تریــن مباحــث هــر نظــام سیاســی »مرشوعیــت« آن نظــام اســت. واژه 

ــی«  ــت مردم ــای »مقبولی ــه معن ــت« در جامعه شناســی سیاســی ب »مرشوعی

ــه  ــت ن ــت اس ــفه و کام سیاســی، منظــور از آن حقانی ــی در فلس اســت، ول

تعــدد مــردم در قبــول حاکــم بــر مــردم و حکومــت. در واقــع مرشوعیــت در 

توجیــه عقایــی؛ اعــامل ســلطه و اطاعــت و بــه بیــان دیگــر: »اعــامل قــدرت 

از ســوی حاکــم« و »قبــول ســلطه از ســوی مــردم« اســت.

ــت  ــت حکوم ــاب مرشوعی ــیعه در ب ــی ش ــه سیاس ــج در اندیش ــدگاه رای دی

اســامی، نظریــه »انتصــاب« اســت، کــه حّقانیــت حکومــت فقیــه را ناشــی از 

اراده خداونــد متعــال و نصــب عــام از ســوی امئـّـه )علیهم الســام( مــی دانــد؛ 

ولــی از ابتــدای انقــاب جمهــوری اســامی، بدخواهــان نظــام در جهــت بــه 

شکســت کشــاندن انقــاب و زیــاده خواهی هــای شــیطانی، حمــات خــود را 

متوجــه مرشوعیــت حکومــت رهــر و دیــدگاه دیگــری رامطــرح کردنــد کــه 

در گــرداب منافــع خــاص، حقانیــت حکومــت فقیــه را منــوط بــه اراده الهــی 

و انتخــاب مــردم دانســتند تــا مرشوعیــت را بــه مقبولیــت تعریــف کننــد.

درزمانــی کــه قــرار شــد قانــون اساســی کشــور تدویــن و تصویــب شــود، دو 

ــا قوانینــی  پیــش نویــس ارائــه شــد، یکــی از ســوی عنــارص ملــی مذهبــی ب

ــر  ــش نویســی ب ــی و دیگــری پی ــا سکوالریســم و دموکراســی غرب ــه ب آمیخت

اســاس اصــول و مبانــی حکومتــی اســام کــه از ســوی یــاران امــام پیشــنهاد 

شــده بــود. کــه در نهایــت در مــاده 107 قانــون اساســی ســال 1385 مصــوب 

شــد کــه پــس از امــام خمینــی)س( یــک نفــر یــا ســه یــا پنــج نفــر از کســانی 

کــه دارای رشایــط مرجعیــت باشــند بــه انتخــاب خــرگان بــرای رهــری 

برگزیــده مــی شــوند.

ــر  ــت ب ــر و مرشوعی ــت بیش ــب مقبولی ــاده ای؛ کس ــن م ــن چنی ــه تدوی ادل

تصمیــامت بــود و هــر زمــان نســبت بــه ایــن قانــون کــه بــر موضــوع شــورای 

رهــری صحــه می گذاشــت، از ســوی رجــال دیــن و سیاســت نقــدی صــورت 

می گرفــت، می گفتنــد: امــام نیــز در دســتورات و پیام هــای مختلــف بــر 

موضــوع شــورایی بــودن متــام امــور حکومتــی حتــی در ســطح شــهر و روســتا 

بــرای رســیدن بــه جمهوریــت تاکیــد دارنــد. و همینطــور کــه پــس از تصویــب 

ایــن مــاده و قانــون اساســی، حــرت امــام )ره( نســبت بــه ایــن مســئله کــه 

رهــر یــک نفــر یــا شــورا باشــد، نظــری را ابــراز نکردنــد و بــا پذیرفــن قانــون 

اساســی، نســبت بــه آن رســامً موضــع مخالــف نگرفتنــد.

در حالــی کــه حــرت امــام )ره( بــه رصاحــت نســبت بــه فــرد بــودن رهــر 

و نصــب عــام رهــر بــه عنــوان ولــی فقیــه در کتــب مختلــف و ســخرنانی ها 

تاکیــد کــرده بودنــد و ســیره ایشــان در قبــول رای مــردم یــا مجالــس، شــوراها 

ــخ  ــول تاری ــه در ط ــی ک ــود. در حال ــذ آن رای ب ــی، تنفی ــات مردم و انتخاب

حکومــت پیامــران و یک هــزار و چهارصدســاله شــیعه چنیــن مســاله ای 

دربــاره حکومــت شــورایی مطــرح نبــوده و چنیــن مــوردی را در زمــان امئــه 

)علیهم الســام( و حتــی فقهــای اهــل ســنت نیــز نداشــته ایم و در هیــچ 

آثــاری نیــز چنیــن چیــزی نیامــده اســت. و حتــی در آراء فقهــاء حــال حــارض 

ــم. ــزی را رساغ نداری ــن چی ــزده چنی اال برخــی افــکار غرب

ــان  ــه بطــان موضــوع شــورای رهــری، در زم ــام ادل ــا چشــم پوشــی از مت ب

ــه بارهــا حــرت  ــد از اینک ــون اساســی، و بع ــر قان ــم و تغیی بازنگــری، متم

ــد و بعــد از  ــرده بودن ــان ک ــی اســام را بی ــی و مبنای ــگاه فقاهت ــام )ره( ن ام

مســائلی همچــون قائــم مقــام رهــری و عــزل منتظــری و اظهــار نارضایتــی 

ــال  ــری، در س ــی و ره ــون اساس ــرگان قان ــس خ ــامت مجل ــان از تصمی ایش

ــون اساســی صــورت پذیرفــت، حــذف  ــه در قان ــی ک ــه تغییرات ۱۳۶۸ از جمل

شــورای مزبــور بــود. اصــول پنجــم و ۱۰۷ اصاحــی، در بــاب تعییــن رهــری، 

تنهــا انتخــاب فــرد واحــد را مــورد توجــه قــرار دادنــد. اصــل ۱۰۷ کــه نحــوه ی 

تعییــن رهــر را در مجلــس خــرگان رهــری بیــان داشــته، مقــرر منــوده اســت:

ــور در  ــط مذک ــد رشای ــای واج ــه ی فقه ــاره ی هم ــری درب ــرگان ره »… خ

ــان  ــی از آن ــرگاه یک ــد، ه ــورت می کنن ــی و مش ــم و ۱۰۹، بررس ــول پنج اص

ــی  ــی و اجتامع ــائل سیاس ــا مس ــی ی ــات فقه ــکام و موضوع ــه اح ــم ب را اعل

ــات  ــا واجــد برجســتگی خــاص در یکــی از صف ــه ی ــت عام ــا دارای مقبولیّ ی

ــد  ــه رهــری انتخــاب می کنن ــد، او را ب ــور در اصــل ۱۰۹ تشــخیص دهن مذک

و در غیــر ایــن صــورت یکــی از آنــان را بــه عنــوان رهــر انتخــاب و معرفــی 

می مناینــد«.

ــال  ــد س ــن چن ــامی در ای ــوری اس ــام جمه ــان نظ ــه بدخواه ــزی ک ــا چی ام

ــوری  ــت جمه ــت و مرشوعی ــرای مقبولی ــم دلســوزی ب ــه آن عل ــا متســک ب ب

اســامی و رهــر را بلنــد کرده انــد؛ اصــل ۱۱۱ قانــون اساســی اســت کــه در 

ــزی  ــری پایه ری ــورای ره ــرای ش ــری ب ــرد دیگ ــدف و کارک ــا ه ــال ۱۳۶۸ ب س

و اصــاح شــد، کــه بــر موقــت بــودن شــورای رهــری تاکیــد 

ــط اضطــراری تشــکیل می شــود کــه  ــد. شــورا در رشای می کن

خــأ رهــری وجــود داشــته باشــد. ایــن شــورا چنان کــه در 

ــح شــده، متــام وظایــف رهــری مگــر  اصــل مذکــور تری

تصمیــامت کلیــدی موثــر بــر مقــدرات کشــور را برعهــده 

می گیــرد:

»… در صــورت فــوت یــا کناره گیــری یــا عــزل رهــر، 

خــرگان موظف انــد در ارسع وقــت، نســبت بــه 

ــد.  ــدام مناین ــد اق ــر جدی ــی ره ــن و معرف تعیی

تــا هنــگام معرفــی رهــر، شــورایی ... همــه ی 

وظایــف رهــری را بــه طــور موقــت بــه 

.»... عهــده می گیــرد 

قانــون  در  کــه  مزبــور  شــورای  بنابرایــن 

اساســی عنــوان موقــت دارد، دســتامیه شــبهه 

افکنی هــا، توهــم و منافــع شــخصی، حزبــی 

ــه اصــل  و سیاســی عــده ای مغــرض شــد ک

ماجــرا بارهــا توســط افــراد مختلــف حــارض 

ــرای  ــری، ب ــرگان ره ــس خ ــه مجل در جلس

ــت  ــد از رحل ــر بع ــن ره ــخیص و تعیی تش

ــان شــده اســت. ــام)ره( بی حــرت ام
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ــش و  ــتی های نفت ک ــت از کش ــه حفاظ ــه بهان ــکا ب ــال 1367 آمری ــار س به

تجــارِی کشــورهای بی طــرف و دوســت خــود، ناوهــای جنگــی را روانــه آب 

ــا فرماندهــی  ــو اس اس وینســنس ب ــاو جنگــی ی ــارس کــرد. ن ــج ف هــای خلی

ناخــدا ویلیــام راجــرز در 8 خــرداد بــه بحریــن رســید. 

بــه  متعلــق  آ-۳۰۰  ایربــاس  هواپیــامی   ۱۳۶۷ تیــر   ۱۲ یکشــنبه  روز  در 

هواپیامیــی جمهــوری اســامی ایــران در فــرودگاه بین املللــی بندرعبــاس بــه 

زمیــن نشســت و طبــق برنامــه پیش بینــی شــده، قــرار بــود ایــن هواپیــام بــا 

ــی،  ــا ملیت هــای ایرانی،امارات ــه همــراه ۲۷۴ مســافر )ب ــرواز ۶۵۵ ب شــامرٔه پ

یوگســاوی، پاکســتانی، هنــدی و ایتالیایــی( و ۱۶ خدمــٔه پــرواز کــه در 

مجمــوع ۲۹۰ نفــر می شــدند در ســاعت ۱۰ صبــح بــه مقصــد دبــی، امــارات 

ــد. ــرواز کن ــی پ متحــده عرب

دقایــق نخســتین پــرواز و مراحــل اوج گیــری تــا ارتفــاع ۱۲ هــزار پایــی مطابــق 

طــرح پــرواز انجــام شــد و خلبــان به طــور پیوســته بــا بــرج مراقبــت فــرودگاه 

ــران و امــارات متحــده متــاس  ــی ای ــرل راه هــای هوای ــاس و مرکــز کن بندرعب

داشــت و پیــش از وارد شــدن بــه آب هــای امــارات درخواســت صعــود بــه 

ارتفــاع 14هزارپایــی را اعــام میکنــد.

نــاو وینســنس کــه وظیفــه اصلــی آن، کشــف هدفهــای پرنــده، اعــم از 

ــور  ــه ط ــدف ب ــا ه ــب صده ــات، تعقی ــردازش اطاع ــام و پ ــک، هواپی موش

ــج  ــح هــامن روز وارد آب هــای خلی ــود صب ــا ب ــش آنه ــرل آت ــان و کن هم زم

فــارس شــد، هم چنیــن ایــن رزم نــاو بــه موشــک زمین به هــوا بــا بــرد ۴۰۸ 

ــود. ــز مجهــز ب کیلومــر نی

ــکا  ــش آمری ــه بعدهــا مشــخص شــد توســط ارت ــو )ک ــزارش ایکائ ــه گ ــا ب بن

تهیــه شــده بــوده(، هفــت دقیقــه پــس از بلنــد شــدن از فــرودگاه بندرعبــاس، 

۱۱ مــورد اخطــار از ســوی کشــتی های جنگــی آمریــکا بــه هواپیــامی ایرانــی 

اعــام شــد. ۷ مــورد توســط نــاو وینســنس بــر روی فرکانــس ۲۴۳ مگاهرتــز، 

یــک اخطــار توســط نــاو ســایدز بــر روی همیــن فرکانــس و ۳ اخطــار دیگــر 

ــاس داده  ــامی ایرب ــه هواپی ــز ب ــراری ۵/۱۲۱ مگاهرت ــس اضط ــر روی فرکان ب

شــد. از ایــن ۱۱ مــورد، ۷ مــورد بــر روی طــول مــوج ۲۴۳ مگاهرتــز بــود کــه 

مخصــوص هواپیــامی نظامــی اســت و ایربــاس تجهیــزات الزم بــرای شــنیدن 

آن هــا را نداشــته اســت. 

ــده  ــور جنگن ــامی مزب ــد هواپی ــام میکن ــاو اع ــده ن ــی فرمان ــد از لحظات بع

قدرمتنــد1ف-14 بــوده و در حــال شــیرجه بــرای حملــه بــه نــاو! وقتــی راجــرز 

اعــام می کنــد کــه می خواهــد هواپیــامی ایرانــی را رسنگــون کنــد کارلســون، 

ــرار  ــاو وینســس ق ــه در نزدیکــی ن ــه در زمــان حادث ــاو ســایدز ک ــدٔه ن فرمان

ــه اش  ــه خدم ــد و ب ــی می کن ــاوش را بررس ــای ن ــاره مونیتوره ــت، دوب داش

ــرد؛ ارتفاعــش هــم کــه ۷،۰۰۰  ــد: »ایــن هواپیــام کــه دارد اوج می گی می گوی

ــد؟« ــوم هســت راجــرز چــه غلطــی می کن ــه! معل فوت

ــه دســتور راجــرز، موشــک اســتاندارد ۲ بــه ســوی پــرواز ۶۵۵ شــلیک  امــا ب

ــا عــدم اطــاع از  ــج فــارس ســقوط کــرد. ب ــام در آب هــای خلی شــد و هواپی

ــا دبــی،  رسنوشــت هواپیــام، بــرج مراقبــت فــرودگاه بندرعبــاس، در متــاس ب

ــد.  ــی کردن ــار بی اطاع ــا اظه ــی آن ه ــرواز ۶۵۵ شــده ول ــت پ ــر رسنوش پیگی

بافاصلــه ســتاد تأمیــن اســتان هرمــزگان وضعیــت اضطــراری اعــام و 

ــرد. ــاز ک ــت خــود را آغ فعالی

»ســیگنال های  گفــت:  ای  مصاحبــه  طــی  کارلســون،  دیویــد  کاپیتــان 

نیروهــای نظامــی ایــران کامــاً واضــح بــود و جایــی را بــرای 

از  پــس  آمريــكا  مقام هــاي  منی گذاشــت«.  باقــی  اشــتباه 

رسنگــوين هواپيــامي مســافربري ايران،بــراي توجيــه ايــن جنايــت 

نابخشــودين، داليــل ضــد و نقيــي عنــوان كردنــد و كوشــيدند 

ايــن اقــدام خصامنــه را يــك اشــتباه قلمــداد كننــد. هیچ کــدام 

از خدمــه جنگــی نــاو وینســنس تحــت پیگیــرد قــرار نگرفتنــد 

ــان خدمــت خــود مــدال  ــز در پای ــاو نی ــده ن ــی فرمان و حت

ــت.  ــت گرف ــون لیاق لژی

ــو و  ــورای ایکائ ــت ، ش ــورای امنی ــه ش ــران ب ــکایت ای ش

دادگاه الهــه تنهــا منجــر بــه صــدور یــک قطعنامــه 

ــوان غرامــت  ــه عن ــی ب ــت مبلغ ــت و دریاف ــی خاصی ب

بــه  دالر  میلیــون   ۵۵ مبلــغ  آمریــکا  دولــت  شــد. 

نیــز مبلــغ ۴۰ میلیــون  خانواده هــای قربانیــان و 

دالر بــرای غرامــت ناشــی از ســقوط هواپیــامی 

مســافربری پرداخــت. ایــن مبالــغ بــدون قبــول 

مســئولیت حادثــه پرداخــت شــد.

در ایــن جنایــت، متامــی ۲۹۰ رسنشــین هواپیــام 

کــه شــامل ۴۶ مســافر غیــر ایرانــی و ۶۶ کــودک 

ــر  ــت از نظ ــن جنای ــد. ای ــان باختن ــد، ج بودن

میــزان تلفــات انســانی، هفتمیــن جنایــت 

ــوده اســت. ــخ ب ــی تاری ــار هوای مرگب



برداشتی از یک ماجرای واقعی

غرق در کتاب بود. صدایی نجاتش داد. دوستش، مریم بود.

-جانم مریم جان؟ چیزی گفتی؟

-بـَـه! خانــم تــازه میگــه چیــزی گفتــی! لیــا میگــم بــرای امتحانــا چطــور برنامــه 

ریــزی کــردی؟ 

لبخندی محو و زیرکانه بر لب نشاند و گفت: مثل آدم!

-شــوخی منــی کنــم. دو روز دیگــه مــاه رمضونــه. بــا ایــن گرمــا مــن روزهایــی 

کــه امتحــان داریــم روزه منیگیــرم. تــو چطــور میخــوای هــم روزه بگیــری هــم 

درس بخونــی؟ بــرای تــو کــه ســخت تــر هــم هســت!

دلخــور از جملــه همیشــگی »بــرای تــو کــه ســخت تــر هســت« دالیــل گرفــن 

و نگرفــن روزه را در رس گذرانــد و محکــم گفــت: »مــن کــه میگیــرم.« روزهــای 

ــش روزه داری را  ــود و عط ــده ب ــر ش ــات گرم ــا رشوع امتحان ــتان ب ــرم تابس گ

بیشــر منایــان مــی کــرد. فشــار امتحانــات بــود یــا گرمــای هــوا و یــا ضعــف روزه 

ــا  ــود. خــم شــد ت ــدار کــرده ب ــا را بی ــود همــدم همیشــگی لی داری، هرچــه ب

لــپ تاپــش را از روی زمیــن بــردارد. لــپ تــاپ را کــه بــه دســت گرفــت نفســش 

بنــد آمــد. اشــک در چشــامنش نشســت. دســتش تحمــل ســنگینی لــپ تــاپ را 

نداشــت. درد مهربــان ایــن ســالها تــا مغــز اســتخوان مــچ دســتش را ســوزاند. 

آرام آرام نفــس حبــس شــده اش را آزاد کــرد و بــا رسانگشــتانی کــه اســیر درد 

بودنــد، اشــکهایش را پــاک کــرد. درد مغــز اســتخوان، اجــازه فــرو رفــن کلــامت 

در مغــز رس را منیــداد. تــا شــب، در جنــگ درد و درس بــه خــود میپیچیــد، ولــی 

پیــروز، درد بــود. رس ســفره افطــار، مــادر گفــت: لیــا جــان، امشــب کجــا بریــم؟

-کجا؟ چه خره مگه؟

-حواست کجاست، انقدر غرق درسی که یادت رفته امشب، شب قدره؟

ــازه  ــدت درد اج ــه ش ــنگینی درس، بلک ــه س ــت. ن ــر اس ــه خ ــد چ ــازه فهمی ت

بیــرون رفــن از خانــه را بــه او منیــداد. بــه چشــامن منتظــر مــادرش نــگاه کــرد. 

منیخواســت دل نگرانــش کنــد. گفــت: »خیلــی درس دارم. فــردا امتحــان آخــره. 

ــرای منــم دعــا کنیــد.« ــد. ب ان شــاالله دوشــب دیگــه. شــام بری

 همــه رفتــه بودنــد. خســته از درد و درس، تلویزیــون را روشــن کــرد. هرشــبکه 

ــه رســید، ایســتاد.  ــام رضــا )ع( ک ــه حــرم ام ــداد. ب ــش می ای، مراســمی را منای

وضــو گرفــت. چــادرش را رس کــرد. روبــروی تلویزیــون نشســت و همــراه احیــا 

شــد. گنبــد طایــی امــام رئــوف در چشــامنش درخشــید. دســتش را روی ســینه 

گذاشــت و ســام داد. لحظــه ای چشــامنش را از درد بســت. دســت راســتش، 

نوازشــگر دســت دردمنــدش شــد. چشــم دوختــه بــه حــرم، پرنــده ی خیــال پــر 

زد ســوی خاطــرات گذشــته...

ــت  ــک برمیخاس ــرای کم ــل ب ــران فامی ــام دخ ــد مت ــا مانن ــا، لی ــی ه در مهامن

امــا همیشــه جــواب میگرفــت: »لیــا جــان بنشــین بــرای تــو ســخت اســت!« 

ــا و  ــم ه ــا و ترح ــی ه ــر. تنهای ــب ت ــی و عق ــی و ابتدای ــتان و راهنامی دبیرس

دلســوزاندن هــای ســوزان. تصویــر دخــرک همســایه در ذهنــش جــان گرفــت؛ 

ــه دســت مشــت شــده  ــره شــد و ب ــه چشــامن لیــای شــش ســاله خی وقتــی ب

اش اشــاره کــرد و بــا رصاحــت گفــت: » تــو چاقــی؟« و صــدای شکســن قلــب 

کوچــک لیــا.

ــا  ــد. لی ــر حــرم میچرخی ــران روی تصوی ــس از اشــک، چــون کبوت چشــامن خی

خــودش را دیــد و امــام رئــوف را. بــی اختیــار چشــامنش را بســت و رشوع کــرد 

بــه حــرف زدن: »ســام آقــا. منــم لیــا. خــوب میشناســیدم. بیســت ســال پیــش 

وقتــی تــازه بــه دنیــا اومــدم و همــه میگفــن مــی میــرم، مــن و مامانــم دو مــاه 

اومدیــم پابوســی شــام و االن اینجــام. آقــا یادتــون هســت، ده ســال پیــش در 

ــن شــبی، دلشکســته از حرفهــای مــردم و غصــه دار از اشــکهای مــادرم  همچی

ــرق داره؟  ــن ف ــا م ــردم ب ــار م ــه چــرا رفت ــه ی خــدا. زار زدم ک ــدم در خون اوم

مــن کــه مثــل همــه هســتم، فقــط دســت راســتم مشــکل داره. بایــد بــه ایــن 

خاطــر بهــم ترحــم بشــه؟ بخاطــر معلولیتــم مــورد ترحــم بچــه هــای کوچیکــر 

ــدر  ــا انق ــردم ت ــرگ ک ــی ام آرزوی م ــای کودک ــرم؟ در دنی ــرار بگی ــودم ق از خ

مامانــم زجــر نکشــه بــرای بــاز شــدن دســت مشــت شــده ام. اون شــب بــا بغض 

ــام رو کــف  ــه فشــار ناخنه ــدار شــدم دیگ ــه بی ــرد. ســحر ک ــم ب ــه خواب و گری

دســتم حــس منیکــردم. نگاهــم چرخیــد روی دســتم. هیــچ وقــت صــدای لــرزان 

از بغضــم رو یــادم منیــره کــه بــا هیجــان و بریــده بریــده گفتــم: مامــان دســتم 

ــود،  ــاز شــده ب ــاز میشــه... همیــن کــه دســتم ب ــگاه کــن! دســتم کامــل ب رو ن

بــرام کافــی بــود. بــا دردش هــم کنــار میومــدم. امــا بــزرگ کــه میشــدم، دردهــا 

هــم بزرگــر میشــدن. چــرا خواســتگارم وقتــی میفهمــه منیتونــم خیلــی از کارهــا 

رو انجــام بــدم، راهــش رو بگیــره و بــره؟ چــرا بایــد دردم رو بریــزم تــو خــودم 

تــا مــادرم هــم درد نکشــه؟ چــرا...«

خــواب رشــته کام لیــا را پــاره کــرد. در خــواب، کنــار رضیــح، دســتانش را دور 

حلقــه هــای رضیــح، حلقــه زده بــود!

بــا صــدای تلویزیــون بیــدار شــد. مراســم احیــا متــام شــده بــود و مناجــات ســحر 

ــه آن  ــه ب ــا تکی ــن گذاشــت و ب ــش را روی زمی پخــش میشــد. کــف دســت چپ

بلنــد شــد. ســمت آشــپزخانه رفــت تــا وســایل ســحری را آمــاده کنــد. اثــری از 

درد نبــود! خوابــش را بــه یــاد آورد و دســتان حلقــه شــده دور رضیــح....

عیــد فطــر طبــق رســم هرســال، ناهــار، همــه خانــه ی لیــا بودنــد. بــه خاطــر 

بیــامری مــادر، زمزمــه کنســل شــدنش راه افتــاده بــود. امــا مــادر مخالــف بــود. 

برکــت زندگــی را در ایــن ناهــار میدانســت. ظهــر شــد. همــه آمدنــد. بــا دیــدن 

مــادر در بســر، همهمــه بلنــد شــد: »اوا، چــرا نگفتیــد، بــا ایــن حــال آخــه چــه 

وقــت مهمونــی هســت؟ زهــرا خانــم مریضــن پــس چطــور مهمونــی گرفتیــد؟«

چرخــش نــگاه مــادر بــه ســمت لیــا پاســخ همــه ی ســواالت بــود... ایــن لیــای 

گذشــته نبــود.

ayandeh110 :نویسنده
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peimane :نویسنده

منــی دانــم قیافــه ام بــه خیریــن مدرســه ســاز مــی خــورد یــا بــه معتمدیــن 

کوچــه بــازار  ... یــا زیــاد ادا و اطــوار مســلامنی در مــی آورم؛ کــه در خیرات و 

مراتشــان آنهــا کــه رفیــق ظاهــر آدمیــان هســتند، یــاد چهــره ام مــی افتنــد.!؟

یا شاید خودم زیادی دسته خیرام را خاک انداز جمع می کنم..!!

ــدی  ــه عی ــه ب ــن را چ ــال؛ »م ــا امس ــه مث ــودم ک ــرده ب ــت داغ ک ــت دس پش

جمــع کــردن بــرای آبدارچــی و خدمات چــی اداره«

ولــی چهــره مظلــوم منــا و گــردن کــج الباقــی خیریــن، بــاز هــم خــاک انــداز 

جمــع کــرد مــرا.

- پس لطفا نفری انقدر تومان...

انقــدر تومــان را کــه مــی گفتــم یــاد ســال گذشــته و چهــره کارمنــدان میلیونــی 

حقــوق بگیــری مــی افتــادم کــه چــه خفتــی مــی دادنــد رس پرداخــت مبلغــی 

کــه شــاید پــول کرایــه تاکســی شــان تــا محــل خدمــت هــم منــی شــد.

»یــک جملــه ای ُمــد شــده جدیــداً کــه؛ قضــاوت نکنیــم و از ایــن حــرف هــا 

مثــا...«

هرچند امسال با توپ پُر کلنگی بر فرق رسشان زدم که ...

ــدی  ــر و عی ــه خی ــن شــام را ب ــر عاجــز از پرداختی ــغ و اگ ــدر مبل ــا انق - لطف

دادن و لطــف بــی امانتــان را بــه ســامت، خودمــان چنــد نفــر جــورش مــی 

کنیــم بــه طریقــی.

خاصــه کــه کلنــگ تــوپ پُرمــان اینبــار هــم کارگــر افتــاد و از فــرط رشمســاری 

انقــدر تومانشــان را پرداخــت کردند.

ــب  ــش از جان ــا خیال ــه ت ــن ریاســت فــان فــان شــده ک ــه جــز ای همــه و ب

الباقــی خادمیــن همیشــه در صحنــه راحــت نشــود، پــای ُمَنّقــش بــه 

ــد..!! ــری منــی کن ترکــش اش را وارد وادی خی

ــن  ــم و از ای ــاوت نکنی ــه؛ قض ــداً ک ــده جدی ــد ش ــه ای ُم ــک جمل »ی

ــا...« ــا مث حــرف ه

مــن هــم کــه بــا احــدی تعــارف نــدارم مثــل همیشــه وســط اتاقــش 

پدیــدار شــدم کــه؛

دســتان خیرمــان معطــل حرتعالــی مانــده اگــر نیــت نداریــد 

دســته خیرتــان را فعــال کنیــد، بــروم رساغ جیــب هــامن چنــد 

نفــر » مثــل پارســال و ...«

حوالــی ظهــر بــود کــه حرتشــان ترشیــف فرمــا شــدند آن 

طــرف میــز خدمــت حقیــر کــه؛

- فانــی یــک تــراول صــد تومانــی دارم ایــن را داری بگیــر 

و الباقــی پــول را بــده یــا صــر کنیــد تــا خــرد کنمــش و ...

مــن هــم کــه مــی دانســتم ایــن را نگیــرم بــاز هــم بایــد صــر 

ــن  ــا همی ــه آخــر ســال کــه دیگــر ت ــم آن هــم هفت پیشــه کنی

ــر کــرده ایــم و رشمســار آبدارچــی و  جــای داســتان هــم دی

خدماتچــی محــرم شــده ایــم؛

ــه التفــاوت  ــول ماب ــراول را روی هــوا زدم و از پاکــت پ ت

را پرداخــت کــردم.

موقــع گرفــن تــراول مثــا حرتشــان مطایبــه منودنــد 

ــن و  ــول را م ــر و آن رس پ ــام بگی ــول را ش ــن رس پ ــه ای ک

ــر... ــر کِ ــر کِ همزمــان جابــه جــا کنیــم؛ ِهــر ِهــر ِهــر ... کِ

»به نظرم با ناهار منک زیادی مرف کرده بودند«

»یــک جملــه ای ُمــد شــده جدیــداً کــه؛ قضــاوت نکنیــم و از ایــن حــرف هــا 

مثــا...«

ــن هــم  ــرای م ــازی ب ــا اعتامدس ــه مث ــاال ک ــم ب ــت رصــد گرفت ــراول را جه ت

ــد،  ــه باش ــورت گرفت ص

که دیدم چهره بشاشان گشاده تر شد به این جمله که؛

- شــام از کجــا آخــر مــی توانــی بفهمــی معتــر اســت یــا تقلبــی...؟ ِهــر ِهــر 

ِهــر... کِــر کِــر کِــر...

و مــن چقــدر بیــزارم از طنــازی آنهــا کــه بــی قیــد مــکان و زمــان منــک پرانــی 

مــی کننــد.

راست هم می گفت؛ من آدم اهل چرتکه نبودم،

یعنی به خیال خودم در این چند سال اشتغال دیگر گرگی شده بودم

ولــی انــگار همچنــان هــامن قیافــه اُســکل مآبانــه یــا بــه زبــان مودبانــه تــر 

ســاده خویــش را حفــظ کــرده بــودم.

فــردا صبــح کــه پــی کار شــخصی بــه بانــک عزیمــت کــرده بــودم پاکــت پــول 

را روی پیشــخوان گذاشــتم،

و درخواســت دو عــدد کارت هدیــه از کارمنــد محرمــه کــردم کــه بــا جملــه 

ایشــان کلنگــی کــه بــر رس وجــدان خــواب برخــی عزیــزان هنــگام دریافــت 

مبالــغ زده بــودم بــر رس خــودم فــرود آمــد ؛

- این تراول رو منی تونم بپذیرم، معتر نیست..!!

ــا  ــت را جوی ــاز عل ــی ب ــا دهان ــاج و واج و ب ــر ه ــی خ ــا ب ــه ج ــن از هم م

شــدم.؟؟؟؟

- تــراول ُمهــر بانکــی نــداره، قابــل پذیــرش نیســت. نــه بانــک مــا و نــه هیــچ 

بانــک دیگــری هــم منــی پذیــره،
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مگــر اینکــه بــه نحــوی بتونیــد از شــعب مرکــزی تعویضــش کنیــد یــا براتــون 

ُمهــرش کنــن.

حاال چی کار کنم کارت صادر کنم یا نه.؟

بانــک خلــوت بــود یعنــی خالــی از ُمراجــع ولــی احســاس مــی کــردم در عیــن 

بــی گناهــی، هــزاران چشــم بــه جــرم گناهــکار بــودن بــه مــن زُل زده انــد و 

چهــره ام شــبیه اختــاس گــران و کاهــرداران شــده..!!

- نه صادر کنید مبلغ را  نقداً می پردازم.

ــر کِــر حرتشــان را بــه وضــوح مــی شــنیدم و جملــه ای  صــدای ِهــر ِهــر کِ

کــه مــرا یــاد حقــه ای کــه خــورده بــودم مــی انداخــت؛ 

»شام از کجا آخر می توانی بفهمی معتر است یا تقلبی.!؟«

هرچند تقلبی نبود ولی فاقد اعتبار بود...

به این فکر می کردم که حیف اسام دست و بال مرا بسته و گرنه

بــا همیــن دســته خیــر بــه قطعــات مــوازی تقســیمش مــی کــردم تــا دیگــر 

مــرا مضحکــه بانــک و بانکــدار و اختــاس گران و کاهــرداران و همدســتانش 

نکنــد.

ــت  ــده اش جه ــر ندی ــی رساغ شــخص خی ــم همدســت؛ وقت ــی گوی ــه م اینک

ــدی فــان همــکارش را صــدا زد کــه؛ ــا لبخن ــم، ب ــه و شــکایت رفت عــرض گل

ــر ...  ــر ِه ــر ِه ــاز هــم؛ ِه ــراول را قبــول نکــردن تعویضــش کــن و ب - ایــن ت

ــر ... ــر کِ ــر کِ کِ

و آنجــا بــود کــه شــصتم کــه چــه عــرض کنــم همــه اهــل البــی مطلــع شــدند 

نیتشــان بــوده تــراول را دســت بــه دســت بچرخاننــد کــه دیگــر دردرس ُمهــر 

و بانــک و کاغــذ بــازی را از رسشــان رد کننــد.

»یــک جملــه ای ُمــد شــده جدیــداً کــه؛ قضــاوت نکنیــم و از ایــن حــرف هــا؛ 

مثا...«

ــا  ــی ب ــن راحت ــه ای ــه مــن ب ــره برافروخت ــه چه ــد ک ــی هــم دستشــان آم وقت

ــه  ــد ب ــی کردن ــوار م ــه در و دی ــان حوال ــه از جانبش ــی ک ــای منک ــه ه گلول

ــه؛ ــد ک ــر را انداختن ــر آخ ــردد، تی ــی گ ــر من ــگی ب ــت همیش حال

- از کجــا معلــوم، شــاید خــودت یکــی مثــل ایــن داشــتی و جابــه جــا کــرده 

باشــی..!!

ــک  ــا ی ــر کــردن دهانشــان ب ــه جــای ُمه ــه ب ــود ک ــده ای ب چــه شــوخی گزن

ــر تهمــت بســتند. ــا ُمه ــرا ب عذرخواهــی دهــان م

هرچنــد طنــازی شــان بــاب تبــع ســایرین هــم واقــع نشــد، و الباقی همــکاران 

هــم بــا چهــره برافروختــه شــان بــا مــن همراهــی و همــدردی مــی کردنــد 

ولــی نهایــت داســتان بــاز هــم بــه ســکوت مــا ختــم شــد .

ــن  ــم ای ــی مــی کن ــه دارم بازخوان ــد روز و حــاال ک ــن چن بعــد از گذشــت ای

پــس از واقعــه را، ذهنــم درگیــر ایــن شــده کــه؛ برخــی چگونــه دزد خوبــی 

دیگــران مــی شــوند و آنهــا را منــرف مــی کننــد تــا دفعــات بعــدی و بعدتــر 

ــد منشــاء رسور  ــد کــه مــی توان ــری نکنن ــه نیــت خی دستانشــان را آغشــته ب

دیگــری شــود.

هــر چنــد مــن هنــوز هــم مراقــب دســتان خیــرم هســتم و بــا دیــدن لبخنــد 

کارگرانــی کــه رسمســت عیــدی شــب عیدشــان مــا را غــرق تشــکر بی امانشــان 

کردنــد، حامقــت ایــن آدمیــت را بــاز پشــت گــوش مــی انــدازم، ولــی...

ــت  ــام قیام ــا قی ــه ای ت ــال واقع ــد از امث ــرش را بع ــته خی ــاید دس ــری ش دیگ

ــد. ــر فعــال کن غی

دزد خوبی دیگران نشویم براداران مسلامن ..!!
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هــر عملــی را بــرای رســیدن بــه نتیجــه ای تعییــن کرده انــد بــه طــوری کــه 

هــر کــس آن نتیجــه را طلــب کــرد، بــا ایــن عمــل یــا اعــامل بــه مقصــودش 

ــا درس  ــه ت ــت گرفت ــنگی اس ــع تش ــه اش رف ــه نتیج ــوردن ک ــد. از آب خ برس

ــی  ــرای ازدواج و مثال های ــم و خواســتگاری ب ــرای کســب عل ــه ب ــدن ک خوان

دیگــر نشــان دهنــده رابطــه ی نتیجــه بــا عملــی اســت کــه بــرای آن در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

ــی  ــه اصل ــر از نتیج ــه ای غی ــرای نتیج ــی را ب ــی عمل ــد کس ــرض کنی ــاال ف ح

آن انجــام دهــد. آب بخــورد بــرای خالــی کــردن لیــوان، درس بخوانــد تــا بــا 

ــه شــیرینی بخــورد؛ شــام چــه  ــرود ک ــا خواســتگاری ب ــز بدهــد ی منــره اش پ

ــی  ــود م ــام منی ش ــود انج ــی خ ــه ی اصل ــرای نتیج ــه ب ــی ک ــی روی عمل نام

ــص اســت. ــن عمــل، عمــِل ناخال ــام ای ــد؟ ن گذاری

وقتــی عمــل شــام فقــط بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی خاصــی اســت کــه ایــن 

عمــل را بــرای رســیدن بــه آن نتیجــه ســاخته اند، اخــاص آن تضمیــن شــده 

ــج دیگــر را هــم در  ــا نتای ــد ی ــا اگــر نتیجــه دیگــری را طلــب کنی اســت. ام

ــد، از اخــاص عمــل دور  ــد و رشیــک کنی ــی در نظــر آوری ــار نتیجــه اصل کن

شــده اید و از آن جهــت کــه دیگــران، بــا دیــدن عمــل شــام تصــور می کننــد 

شــام از آن عمــل قصــد رســیدن بــه نتیجــه اصلــی را داریــد، در واقــع دچــار 

ــده اید. ــکاری ش فریب

ــی  ــائل دین ــایر مس ــات و س ــکام رشع و اخاقی ــه اح ــط ب ــاص فق ــن اخ ای

ــدف  ــاص در ه ــه اخ ــیع آن ک ــوم وس ــت در مفه ــا دق ــت و ب ــوط نیس مرب

اســت، در همــه جنبه هــای زندگــی می توانــد رمــز موفقیــت برنامه هــا 

ــا  ــوردن آن ب ــره خ ــی و گ ــائل دین ــیت مس ــا حساس ــد. ام ــا باش ــامل م و اع

ســعادت دنیــا و آخــرت افــراد، باعــث شــده اســت اخــاص در ایــن مســائل 

اهمیتــی بیشــر و عــدم آن، زشــت تر و آزار دهنده تــر باشــد.

بــا تعریفــی کــه از اخــاص داده شــد، یعنــی هــدف گرفــن نتیجــه ی اصلــی، 

بــرای تقویــت اخــاص می تــوان از توصیــه و تلقیــن فراتــر رفــت و بــا 

تکیــه بــر ریشــه ها، از قاعــده ی »نتیجــه برتــر« ســخن گفــت؛ کافــی اســت 

ــا قیمــت  ــد ت ــج فرعــی، مقایســه کنی ــا نتای ــک عمــل را ب ــی ی نتیجــه ی اصل

بــاالی آن، خیال هــای مزاحــم و وسوســه ی نتایــج کــم ارزش تــر را از ذهنتــان 

دور کنــد. بــر ایــن اســاس معرفــت خــود و خــدا و ایــامن را بایــد پایه هــای 

اصلــی اخــاص دانســت کــه هرچــه در ارزیابــی و قیمت گــذاری نتایــج 

ــد. ــد می آوری ــرای اخــاص پدی ــری ب ــه محکم ت ــر باشــید، زمین اعــامل دقیق ت

استعامل عطر براى روزه  دار، در ماه رمضان چه حكمى  دارد؟

اســتعامل عطــر بــراى روزه  دار مســتحب اســت؛ وىل بــو كــردن گياهــان معطّــر 

مكــروه اســت.

كــى كــه در مــاه رمضــان مســافرت كــرده، آيــا عــالوه بــر قضــا، بايــد كّفــاره 

هــم بدهــد؟

ــاى  ــر قض ــدارد؛ وىل اگ ــاره ن ــت و كّف ــب اس ــا واج ــاى روزه ه ــا قض ــي، تنه خ

روزه هــا را تــا مــاه رمضــان ســال بعــد بــه تأخــي انــدازد، بــه جهــت تأخــي، بايــد 

ــاره بدهــد. بــراى هــر روز يــك مــّد طعــام كّف

ــد  ــم وبع ــحرى بخوري ــويم وس ــدار ش ــحرى بي ــراى س ــان ب ــاه رمض ــر در م اگ

ــود؟ ــا ش ــد روزه آن روز قض ــا باي ــت ي ــول اس ــد روزه قب ــم اذان گفته ان بفهمي

اگــر تحقيــق منــوده و بــا علــم بــه اينكــه هنــوز صبــح نشــده خــورده اســت و 

بعــد فهميــده كــه صبــح شــده، روزه صحيــح اســت و قضــا نــدارد.

ــش قصــد  ــه فرداي ــراى کــى ک ــذا ب ــد از خــوردن غ ــدان بع ــردن دن خــالل ک

گرفــن روزه را دارد، چــه حکمــى  دارد؟

ــه قصــد روزه دارد واجــب نيســت  ــى ک ــراى ک ــذا ب ــد از غ ــردن بع خــال ک

ــذاى  ــدن غ ــل ش ــب داخ ــردن موج ــال نک ــه خ ــد ک ــامل ده ــر احت ــى اگ حت

البــاى دندان هــا بــه حلــق مى  شــود؛ و اگــر بعــد از آن ســهواً هــم غــذا داخــل 

حلــق شــد، روزه اش باطــل منى  شــود؛ بلــه اگــر يقــن داشــته باشــد کــه تــرک آن 

باعــث داخــل شــدن غــذا بــه حلــق مى  شــود واجــب اســت خــال کنــد و اگــر 

ــا بــر احتيــاط  ــا فــرض داخــل شــدن غــذا بــه حلــق بلکــه مطلقــاً )بن نکــرد، ب

ــود. ــل مى  ش ــب( روزه اش باط واج

ــال  ــا دارد ـ در ح ــم نعن ــد و طع ــه فلوراي ــدان ـ ك ــخ دن ــتفاده از ن ــم اس حك

روزه چيســت؟

اگر آب دهان را فرو نرد، اشكال ندارد.

اگــر شــخص روزه دار در اثــر فرامــوىش چيــزى بخــورد، آيــا تذكــر دادن بــه او 

واجــب اســت؟

خي، تذكر دادن به او واجب نيست.

آيا اگر از دهان شخص روزه دار خون بيايد، روزه  اش باطل مى  شود؟

ــه از رســيدن خــون  ــه ســبب آن باطــل منى  شــود، وىل واجــب اســت ک روزه ب

بــه حلــق جلوگــيى کنــد.

منبع: استفتائات مقام معظم رهری
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برنامه 36 رادیو افران منترش شد. 

ایــن برنامــه بــا محورهــای نیمــه شــعبان، رحلــت امــام 

ــم  ــه و تنظی ــارک رمضــان تهی ــاه مب ــی و اســتقبال از م خمین

ــت. ــده اس گردی

 http://www.afsaran.ir/link/966232

ــز  ــه نی ــژه برنام ــه، دو وی ــن برنام ــر از ای ــران غی ــو اف رادی

ــرد :  ــرش ک ــی منت ــور اختصاص بط

ویژه برنامه اعیاد آغازین شعبان

http://www.afsaran.ir/link/942865

ویژه برنامه رحلت امام خمینی )ره(

http://www.afsaran.ir/link/957964

ــدن  ــرش نش ــورد منت ــادی در م ــک انتق لین

ــر  ــط کارب ــه توس ــی ک ــیت ایران ــت ش فک

bravo منتــرش شــد.

کاتــور در نقــد منتــرش نشــن فکــت شــیت 

ــر  ــط کارب ــه توس ــه لوزانک ــی از بیانی ایران

ــد. ــاد ش miladps3 ایج

کاتــوری در نقــد پذیرش بازرســی تاسیســات 

ــر  ــه توســط کارب ــس ک نظامــی توســط آژان

miladps3 منتــرش شــد

۲۷

ــط  ــر رب ــی ب ــور مبن ــس جمه ــخنان ریی ــس از س پ

دادن تحریــم هــا بــه همــه مســائل کشــور از جملــه 

ــم  ــوان »تحریمی ــا عن ــردم، پویشــی ب آب خــوردن م

میفهمــی ؟!« در ســایت افــران بــه راه افتــاد و در 

شــبکه هــای دیگــر نیــز ادامــه یافــت. ایــن پویــش 

ــد و  ــوع داغ ش ــت موض ــه اولی ــل ب ــر تبدی در تویی

ــد. در  ــرش گردی ــل آن منت ــی ذی ــای مختلف محتواه

ســوژه روز افرانــی ایــن پویــش بیــش از 400 

ــرش شــد. ــد و بازن ــک تولی لین

بعــد از تغییــر گــروه خنــده حــال بــه محلــی بــرای 

ــادی  ــای زی ــدی، محتواه ــز تولی ــای طن ــک ه ــال لین ارس

توســط افــران ســاخته و منتــرش شــد. طــی ایــن مــدت 

دو جریــان در خنــده حــال ایجــاد شــده و بــه ســایر 

فضاهــای مجــازی تــری پیــدا کــرد بــه گونــه ای کــه خــر 

آن در رســانه ملــی نیــز منعکــس شــد: جریــان »دبــه« در 

ــکا در مذاکــرات و  ــاده خواهــی هــای آمری ــا زی ــه ب مقابل

ــخنان  ــه س ــش ب ــی« در واکن ــی فهم ــم م ــش »تحرمی پوی

ــش از 130  ــر بی ــش اخ ــور. در پوی ــس جمه ــب ریی عجی

ــرش شــد. ــد و منت ــروه تولی ــن گ ــک در ای لین

نظرســنجی چهــره خــوب و بــد اردیبهشــت مــاه 

نیــز انجــام شــد.

طــی ایــن نظرســنجی احمــد معتمــدی رییــس 

از  دعــوت  خاطــر  بــه  امیرکبیــر  دانشــگاه 

هاشــمی رفســنجانی و مامنعــت از حضــور 

منتقــدان بــه عنــوان چهــره بــد و کاپیتــان 

صداقــت نیــا خلبــان اعــزام شــده بــه یمــن بــه 

عنــوان چهــره خــوب انتخــاب شــدند.

متاسفانه با خر شدیم یکی از کاربران افران تومور مغزی دارند و 

باید شیمی درمانی بشن 

ان شاءالله به خیر بگذره

Bravo                 .جهت سامتیشون صلواتی بفرستیم

ســه ســال پیــش همچیــن شــبی آبجــی کوچیکــم قربانــی ســهل انگاری 

ــد رشکت گاز ش

ــت  ــم مرحم ــی جوون مرگ ــرا آبج ــه ب ــاً ی فاتح ــس لطف ــب جمع ش

کنیــد ممنــون میشــم . تــا عمــر دارم از گناهشــون منیگــزرم و داغــش 

ثانیــه ای راحتــم نگذاشــته

     Syrous  اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم

ِبْسِم اللِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

الَّذیَن آَمُنواَوتَطَمِنُّ قُلُوبُُهم ِبِذکرِاللَِّه أاَلِبِذکرِاللَِّه تَطَمِنُّ الُقلُوُب،الرعد ۲۸

آنها کسانی هستندکه ایامن آورده ودلهایشان به یاد خدا آرامش میگیرد

Syrous                   آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکند
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بــرای اولیــن بــار مصاحبــه بــا یــک گــروه افرسانــی را جایگزیــن 
ــروه  ــی از گ ــرسان یک ــو اف ــروه رادی ــم. گ ــران کردی ــا کارب ــه ب مصاحب
هــای خــوب تولیــدی ســایت مــی باشــد کــه امیدواریــم ایــن مصاحبــه 
ــا ایــن گــروه و همــکاری بیشــر بــا  موجــب آشــناتر شــدن کاربــران ب

ــود. آن ش

1. لطفا بفرمایید گروه چه زمانی ایجاد شد؟

گــروه رادیــو افــران در شــهریور مــاه ســال 1391 توســط یکــی از کاربــران 

اســبق ســایت بــه نــام » puria « ایجــاد شــد.

2. دلیل و هدف تشکیل چنین گروهی چه بود؟

هامنطــور کــه از اســم گــروه هــم مشــخصه قــرار بــود گروهــی باشــه کــه در 

ــران ســایت افــران از صــوت هــا اســتفاده  ــرش بشــه و کارب آن صــوت منت

کننــد.

3. چه فرایندی برای مدیریت محتوا در گروه انجام شده؟

ــا  ــد ب ــی ش ــعی م ــود س ــده ب ــال نش ــروه غیرفع ــر گ ــری مدی ــه کارب ــا ک قب

تعییــن مدیرانــی بــرای همــکاری بــا گــروه تــا حــد امــکان جلــوی لینــک هــای 

ــره  ــورت منیگی ــا ص ــی تقریب ــن اقدام ــا االن چنی ــه ام ــه بش ــط گرفت غیرمرتب

ــروه رو  ــون گ ــه قان ــی ک ــه کاربران ــروه ب ــران گ ــی مدی ــی بعض ــط گاه و فق

ــد. ــر میدهن ــد تذک ــت منــی کنن رعای

4. یعنی االن مدیریت محتوا رها شده ؟

ــبتی  ــش مناس ــاً در بخ ــت ، مث ــده نیس ــم رهاش ــی ه ــوا خیل ــت محت مدیری

ــا  ــی ی ــبت های مذهب ــل مناس ــه مث ــال میش ــروه ارس ــی در گ ــای خوب کاره

ــد   ــم مانن ــن بخش داری ــوب در ای ــی خ ــال خیل ــر فع ــن کارب ــه چندی ــی ک مل
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و ... کــه اصــوات بســیار متنــوع بــا ســایق خــوب و بعضــاً حرفــه ای منتــرش 

ــر هســتند . ــل تقدی ــد و و واقعــا هــم قاب میکنن

ــف  ــای مختل ــن ه ــا کمپی ــی ب ــوج وهمراه ــاد م ــعی در ایج ــا س ــه باره البت

ــت  ــد حرک ــده و چن ــاد ش ــایت ایج ــه در س ــی ک ــن های ــل کمپی ــم ، مث کردی

گروهــی دیگــه مثــل چلــه هــای زیــارت عاشــورا و ... داشــتیم کــه بــه نوبــه 

ــن جــای کار داره و مســتلزم همــکاری  ــا ای ــد ام خودشــان موفــق هــم بودن

ــا گــروه هســت. بیــش از پیــش اعضــا ب

5. چــرا غیــر از صــوت لینــک هــای دیگــر مثــل کلیــپ هــای تصویــری هــم 

بــه گــروه ارســال میشــود ؟

محدودیتــی در آخریــن ویرایــش قوانیــن گــروه رادیــو افــران در ایــن بــاره 

ــای  ــی مدی ــده شــدن کارهــای مولت ــرای دی ــی ب ــود جای ــاز ب ــدم چــون نی ندی

ــن گذاشــتیم منتــرش بشــه. ــرای همی ــران وجــود داشــته باشــه ب کارب

6. گــروه فریــم افــرسان بــرای منایــش کلیــپ هــای تصویــری بوجــود اومــده 

بــه نظــر شــام ایــن وضعیــت موجــب مــوازی کاری و غیــر تخصصــی شــدن 

گــروه نخواهــد شــد؟

ــو افــران را مــی نوشــتم فکــر  ــروه رادی ــه گ ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــی ک  زمان

مــی کــردم گــروه فریــم افــران کلیــپ هــای تولیــدی اعضــای خــود گــروه 

را منتــرش میکنــه امــا یکــی دیگــر از دالیــل ایــن اتفــاق میتونــه بــاال بــودن 

تعــداد اعضــای گــروه رادیــو افــران )حــدود 1200 عضــو( و بــه طبــع اون 

بیشــر دیــده شــدن یــک کلیــپ باشــه. ضمنــا بــا دیــدن ایــن مــورد کــه گــروه 

فریــم یــا گــروه هــای مشــابه خیلــی کــم لینــک ارســالی دارنــد تصمیــم بــه 

ــو  ــل ویدئ ــی در هــامن زمــان ایجــاد شــد مث ــم. گــروه های ــن اقــدام گرفت ای

ــروه  ــا گ ــد! ی ــارج ش ــرس خ ــه از دس ــرای همیش ــرش ب ــا مدی ــه ی ــران ک اف

ــده... . خوابی

7. بــرای گــروه رادیــو یــک رسی زیرگــروه هــم ایجــاد شــده. در مــورد آنهــا 

هــم توضیــح بدیــد کــه چــه گــروه هایــی هســتند و چــه ماموریتــی دارنــد ؟

ــه  ــو افــران هســت کــه ب ــر گــروه هــا تیــم عملیاتــی رادی یکــی از ایــن زی

منظــور هامهنگــی و انجــام مشــورت اعضــای گــروه اینرنتــی رادیــو افــران 

جهــت تولیــد برنامــه صوتــی رادیــو افــران ایجــاد شــد. مهــم تریــن هــدف 

و فعالیــت ایــن گــروه مجموعــه اقداماتــی هســت کــه منجــر بــه تولیــد ایــن 

برنامــه صوتــی مــی شــود.

8. برای عضویت کاربران فعال، برنامه داشتید؟

در آن زمــان! ســعی میکــردم بــا تعقیــب کاربرانــی کــه کار صوتــی تولیــد مــی 

کردنــد و دعــوت بــا دالیلــی مثــل دیــده شــدن کارشــون و ... آنهــا رو بــا گــروه 

رادیــو افــران آشــنا کنــم.

9.  چــرا نظــم قبلــی در انتشــار برنامــه هــای رادیــو وجــود نــداره ؟ قبــال هــر 

دو هفتــه یکبــار منتــرش می شــد.

ــا نظــم در  ــی باعــث شــد ت ــر وتحوالت ــا تغیی ــود ام ــن طــور ب ــه ســابق ای بل

ــی  ــات جدای ــن اتفاق ــه ای ــزه؛ از جمل ــم بری ــو به ــای رادی ــه ه ــار برنام انتش
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اعضــا از تیــم رادیــو ، ورود اعضــای جدیــد و تغییــر نظــرات و تصمیــامت ، 

ــا، نظــرات و  ــال شــدن ها، بازخورده ــی خــاص، غیرفع ــروه در مدت ــق گ تعلی

تصمیــامت جمعــی و ... بودنــد کــه زمــان انتشــار را تغییــر دادنــد. البتــه ایــن 

تغییــر مــدت انتشــار خوبــی هــا و بــدی هایــی داشــت ، یکــی از خوبــی هــا 

ایــن بــود کــه مترکــز زمانــی اعضــای تیــم بیشــر بــود و بهــر میشــد برنامــه 

ریــزی و زمانبنــدی کــرد و بــه دلیــل رســیدن بــه زمــان خــاص کار عجلــه ای 

تولیــد منیشــد و از بــدی هــاش هــم همینطــور کــه اشــاره کردیــد نظــم نــداره 

و اگــر کاربــری هــر 14 روز منتظــر برنامــه بــود اآلن بایــد بــه اطاعیــه هــا و 

اعــان هــا نــگاه کنــه تــا از انتشــار بــا خــر بشــه.

10. گــروه مــوازی بــا رادیــو در ســایت هســت و اصــال بــا ایجــاد گــروه هــای 

هــم ســو و هــم موضــوع در افــرسان موافــق هســتید؟ 

فکــر مــی کنــم کیفیــت را بیشــر کنیــم بهــر از ایــن هســت کــه رصفــا بــه 

ــتان  ــی از دوس ــط یک ــد توس ــی زده ش ــه روز گروه ــیم ، ی ــت باش ــر کمی فک

خوبــم در ســایت راجــع بــه موســیقی ، دوســتانه بهشــون گفتــم 

ــاال  ــد  ب ــروه را بیاری ــد و گ ــع کنی ــا شــام عضــو جم ت

خیلــی طــول میکشــه هــر چــی برنامــه و هــدف 

داریــد همینجــا پیــاده کنیــد، گفــن نــه ... آرمــان

و اهــداف مــا چیــز دیگــری هســت ، متاســفانه 

ــد  بلکــه  ــا گــروه خوابی ــه تنه ــد مــاه بعــد ن چن

اون دوســتمون هــم از ســایت رفتنــد ...

11. نقــد درون گروهــی را در نحــوه عملکــرد خودتــون یــا 

اعضــاء گــروه، موثــر مــی دانیــد؟ 

خیلــی میتونــه موثــر باشــه ، همیشــه از نقــد دلســوزانه همــراه بــا راهــکار 

ترمیــم مشــکل اســتقبال کردیــم.

ــی  ــه چیزهای ــه چ ــازی ب ــای مج ــی در فض ــروه محتوای ــک گ ــار ی 12. اعتب

بســتگی دارد؟ 

ــه،  ــارج از مجموع ــب خ ــار مصال ــب، انتش ــت مطال ــب، کیفی ــت مطال کمی

شــناخته شــده بــودن در فضــای بیرونــی و درونــی مجموعــه و ... یــک گــروه 

ــه امــا از نظــر محتوایــی ضعیــف  ــه ده هــا مطلــب ارســال کن ــه روزان میتون

ــه و  ــی منتــرش میکن ــب عال ــد مطل ــه چن ــا گروهــی هــم هســت ک باشــه ام

همــون هــا هــم میگیرنــد. 

13. گروه ها، می توانند در باالبردن سطح کیفی مطالب موثر باشند؟

ــا نــوع ، تعــداد اعضــای فعــال ، تولیــد کننــده هــا ، مدیریــت گــروه  مطمئن

و کلــی آیتــم دیگــه اثــر خیلــی زیــادی در بــاال رفــن کیفیــت مطالــب دارد. 

هــر چــه میــزان تولیــد محتــوای مفیــد و تعــداد اعضــای فعــال بیشــر باشــه 

کیفیتهــا هــم بــا توجــه بــه دیــده شــدن و نقــد آن هــا بــاال میــرود.

14. بــه نظــر شــام یــک گــروه محتوایــی عمومــی یــا تخصصــی چــه ویژگــی 

هایــی بایــد داشــته باشــد؟

وضــع قوانیــن شــفاف توســط مدیــران گــروه کــه انســجام اعضــا و مطالــب را 

حفــظ کنــه... هرازچنــدی جمــع کــردن اعضــا و گوشــزد کــردن هــدف گــروه 

و ارزیابــی کمــی و کاســتی هــا و درآوردن راه هــای پیرشفــت بهــر و مجــددا 

تنظیــم دقیقــر مســیر حرکــت گــروه بــه ســمت اهــداف.

15. آیــا از میــزان گســرش و انتشــار مطالــب گــروه، بیــرون از فضــای 

افــرسان اطالعــی داریــد؟

ــن  ــم در فضــای مجــازی بارهــا شــاهد ای ــه حیطــه فعالیت ــا توجــه ب ــه ، ب بل

قضیــه بــوده و هســتم ، الحمداللــه چندیــن کاربــر خــوب در ســایت افــران 

ــا  ــاگ ی ــا را در وب ــد کار آنه ــه ای چن ــه هفت ــتند ک ــو هس ــروه رادی و در گ

ــردم. ــاهده ک ــد مش ــی کنن ــرش م ــی منت ــه کار صوت ــایت هایی ک س

16. بازخوردی هم از برنامه های منترش شده در خارج سایت داشتید؟

بلــه خیلــی زیــاد ، عــاوه بــر محیــط مجــازی بارهــا در محیــط حقیقــی در 

شــهرهای مختلــف و برنامه هــای کشــوری اســم ســایت افــران و تولیداتــی 

ماننــد نرشیــه و رادیــو و شــفق و .. را شــنیدیم. در فضــای مجــازی در گــروه 

ــار شــاهد  ــا اکانــت هــای مختلــف چندیــن ب هــای مختلــف اجتامعــی ب

بازنــرش برنامــه و بحــث هــای مربــوط بــه آنهــا بــودم کــه هــم 

ــه  ــه فکــر میافت جــای خوشــحالی داره و هــم انســان ب

کار را از هــر حیــث تقویــت کنــه تــا جوابگــوی 

حجــم بــاالی مخاطــب و ســایق مختلــف باشــه..

ــد در  ــی توانن ــه م ــرسان چگون ــئوالن اف 17. مس

ــد؟ ــا، کمــک کنن ــروه پوی ــک گ ــی ی معرف

ــن ســوال پاســخ  ــه ای ــم ب ــر بخواهی ــی اگ از نظــر فن

ــی ســایت  ــه االن هــم در صفحــه اصل ــم ، بخشــی ک بدی

مشــاهده میشــه تحــت عنــوان گــروه هــا ، قبــا ایــن طــور بــود که 

فکــر میکنــم گــروه هــای فعــال هفتــه یــا بــه یــک پروســه خــاص را نشــان 

میــداد امــا االن ایــن قضیــه در بعضــی مــوارد عکــس شــده و مشــاهده شــده 

گروهــی کــه یــک هفتــه هســت متولــد شــده وارد لیســت شــده!

ــا  ــاخص ی ــای ش ــی کاره ــا معرف ــد ب ــران میتوانن ــم، مدی ــوی ه ــد معن از بع

ــد. ــا کنن ــدن آنه ــده ش ــه دی ــزایی ب ــه س ــک ب ــم کم ــای مه لینکه

18. اگر حرفی باقی مانده برای کاربران سایت بفرمایید.

کار گروهــی هیــچ گاه وابســته بــه شــخص نیســت ، چنانچــه در یــک جمــع 

و گــروه اگــر شــخصی بنــا بــه دالیلــی از گــروه خــارج شــد نبایــد کل کار روی 

ــی  ــازماندهی خاص ــزی وس ــه ری ــتلزم برنام ــکیاتی مس ــد، کار تش ــن مبان زمی

هســت کــه بوســیله آن بــه اهــداف گــروه دســت پیــدا خواهــد شــد. گــروه 

رادیــو افــران یــا بهــر بگــم تیــم عملیاتــی رادیــو افــران کــه وظیفــه تولیــد 

و انتشــار برنامــه صوتــی رادیــو افــران را بــر عهــده دارد نیازمنــد همــکاری 

متامــی دوســتانی هســت کــه در زمینــه هــای مختلــف مــی تواننــد بــه هــر 

چــه بهــر شــدن برنامــه هــای رادیــوی افــران کمــک کننــد مــی باشــد. در 

ــه  ــا اضاف ــد ب ــد کــه فکــر مــی کنی ــه ای اگــر مهــارت خاصــی داری هــر زمین

ــن برنامــه  ــت ای ــه بهــر شــدن و تقوی ــو افــران ب ــه ســنگر رادی شــدنتون ب

کمــک خواهیــد کــرد ، دریــغ نکنیــد و ایــن حرکــت را وظیفــه خــود بدانیــد. 

آمــاده همــکاری بــا شــام هســتیم .

با تشکر از وقتی که در اختیار نرشیه افران قرار دادید. 
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چندی است که بغضی به دمل سخت نشسته

آن قاب که تصویر تو را داشت شکسته

هر چند تو رفتی دل من مثل همیشه

زانو زده یک گوشه و آرام نشسته

ای کاش بیایی و کنارم بنشینی

امید حیاتم به قدم های تو بسته

چشامن تو صیاد، منم صیِد پریشان

افتاده به دامت دل بیچاره و خسته

رفتم غزلی باز برایت برسایم

اما چه کنم رشته ی افکار گسسته

پایان بده دیگر به زمستان سیاهم

با آمدنت می شود این عید، خجسته

rasoul69

عمر بی حاصل یقینم می زدود

در دمل دیوار شکّی شد بنا

سهم من از بخشش روزی چه شد؟

من که روزان و شبان گویم خدا

نان جو تقدیر من شد از بهشت

پس چرا دستی برآرم بر دعا؟

بر خیاالتم زمانه می گذشت

تا عباداتم بشد کم کم قضا

مّدتی را در جهنم بودم و

شاکی از آنچه که می خواندم جفا

تا که روزی آیه ای آمد به گوش

راز و رمز سختی ام شد برمال

عدل و انصاف خدا پاینده است

 لَّْیَس لِْلِنَساِن إِالَّ َما َسَعى*

* بخشی از آیه 39 سوره نجم

ostadnovin

هرکه درسینه صفاهست فرستدصلوات 

دلش ازکینه جـداهست،فرستدصلوات

هرکه خـواهدنشَودالل ، به وقِت مردن 

صاحِب صوِت رساهست فرستدصلوات

او که  گردن بنهاده به  حـالل وبه حـرام 

بنده یِ خوِب خـداهست ،فرستدصلوات 

بنده ِی ناِب خـــدا دسِت یتیمـان گیـرد 

درپیِ جودوسخـاهست ، فرستدصلوات 

چو امیدش به خـداهست به بیامریِ سخت 

پس به دنبـالِ شفــا هست ،فرستدصلوات

شیعه یِ  مرتضـوی ، دل به  والیت داده 

 پیــرِو آِل عبــا هسـت ، فـرستدصلـوات

ضـامِن آهــوِی دربند شـد آقـا ، هر کس 

عاشقِ  امام رضـا هست ، فرستدصلوات

کشتگاه است جهـان بهِر قیامت ، آنکه 

اعتقادش به جزا هست ، فرستدصلوات

عاشق نامِ  حسین است ، زِمظلـومِی او 

دردلش شور و نوا هست  فرستدصلوات

واجبـاتش رَسِ جا ، بهـِر رضـاِی دادار 

مستحبش به خفـاهست ، فرستدصلوات 

َشــَود آرام دل از ذکــِر خــداونِد کـریم 

هرکَسی به  هرکجا هست  فرستدصلوات

soleiman

۳۰
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عــده ای اول سالشــان فروردیــن اســت کــه تــاش مــی کننــد لبــاس نــو در بــر کننــد، 

مثــل درخــت هــا کــه اول سالشــان فروردیــن اســت و لبــاس هــای نــو و تــازه بــه تــن 

ــز اســت کــه درآمــد مزرعــه را حســاب  ــد. اول ســال یــک کشــاورز، اول پایی مــی کنن

ــن  ــدی دارد، اول ســال را در فرصــت دیگــری تعیی ــه کارگاه تولی ــد. تاجــری ک مــی کن

مــی کنــد ولــی آن هــا کــه اهــل ســیر و ســلوک انــد، اول سالشــان مــاه مبــارک رمضــان 

اســت. آنهــا بــه حســاب رســی خــود مــی پردازنــد کــه مــاه رمضــان گذشــته، چــه درجــه 

ــرای  ــارک رمضــان، ب ــد؟ مــاه مب ای از معنویــت داشــته و امســال چــه درجــه ای دارن

ســالکان کــوی دوســت، مــاه محاســبه اســت...

بنــده در مــاه مبــارک رمضــان از لحــاظ زمــان مهــامن خــدا اســت؛ در رسزمیــن وحــی 

از نظــر مــکان مهــامن خــدا اســت. امــا بــه مــا گفتنــد کــه شــام هــم مهامنــی بدهیــد. 

مضایفــه بهــر از ضیــف یکجانبــه اســت؛ شــام هــم خــدا را مهــامن کنیــد.

امــا خــدا مهــامن مــا باشــد یعنــی چــه؟ مــا چــه داریــم کــه او را مهــامن کنیــم، 

ــن را در حدیــث قدســی  یــک؛ و چــه وقــت او مهــامن مــا می شــود، دو. ای

کــه آمــده اســت »انــا عنــد املنکــرة قلوبهــم«؛ یعنــی خــدای ســبحان مهامن 

دل هــای شکســته اســت و آن انکســار را آن فقــر را آن خضــوع را آن خشــوع 

را آن بندگــی خالــص را خــدا می پذیــرد. ایــن »انــا عنــد املنکــرة قلوبهــم« 

جــزء مصادیــق مهــامن شــدن خــدا نســبت بــه دلهــا اســت. 

آیت الله جوادی آملی

parandetarin :ارسال کننده
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هر بار تابستانی ترش می کند،

معشــوقی کــه هــوس عشــقی آتشــین تــر از قبــل 

ــت. کرده اس

ــون  ــه مجن ــی ک ــق لیالی ــد در عش ــوب میدان خ

ــم رس  ــدر ه ــین دارد، هرچق ــون حس ــی چ ترین

ــت ــن اس ــذارد ناچیزتری ــنگی بگ ــان تش ــه بیاب ب

امسامل را خوب ببین؛

خــامری عشــق چشــامنم و خشــکی بیقــراری 

را  لب هایــم 

از آن باالترین هایت

ــت هایت  ــه دس ــت هایی ک ــتان دس از الی انگش

را می خواهنــد...

بــه  فخــر  بــا  را  مــن  امســال  دارم  دوســت 

دهــی، نشــان  فرشــته هایت 

دارم نیت می کنم

یک ماه جنون، قربت الی الله

msabpeykar :نویسنده
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