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تاریخ معاصر

رنـجنـامه
تصویب قانون اساسی
پس از پیروزی انقالب طبق وعده ای که از قبل 
داده شده بود، امام دولت موقت بازرگان را موظف 
به برگزاری انتخابات مجلس موسسان یا همان 
خبرگان قانون اساسی کرد. خیلی ها به مهندس 
بازرگان اصرار می کردند با انتخاب خبرگان، بحث 
قانون اساسی را کش دار نکند اما او نپذیرفت. 12 
مرداد 58 مردم، خبرگان قانون اساسی را انتخاب 
کردند. در شهرهای مختلف، روحانیون بیشترین 

رای را آوردند.
ناهماهنگی  دلیل  به  روحانیون  از  تعدادی 
انقالب  با  پاریس  در  شده  تهیه  پیش نویس 
اسالمی، پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی 
نوشتند که برجسته ترین تفاوت آن با متن قبلی، 
همفکرانش  و  بازرگان  بود.  فقیه  والیت  اصل 
مخالف گنجاندن والیت فقیه در قانون اساسی 
می شود،  تصویب  بزودی  دیدند  وقتی  و  بودند 
با  که  کنند  منحل  را  مجلس  گرفتند  تصمیم 
بود:  ایشان گفته  امام مواجه شدند.  تند  واکنش 
»شما چکاره اید که می گویید مجلس خبرگان را 
منحل می کنید؟« ایده دولت موقت برای انحالل 
خبرگان، اختالف ها را بیشتر کرد. امام فرمود: »به 
صورت های مختلف با اسالم مخالفت می کنند. به 
مجرد اینکه صحبت والیت فقیه شد شروع کردند 
به مخالفت.. در همین دو سه روز پیش از این، 
در یکی از مجالسشان، این منحرفین، اینهایی که 
از اسالم هیچ اطالعی ندارند، که مخالف اسالم 
مجلس  این  که  گفتند  مجلسشان  در  هستند، 
دیگران هم دست  و  بشود  منحل  باید  خبرگان 
زدند ... مگر شما با این حرفها می توانید]مجلس 

را منحل کنید[؟«
مجلس منحل نشد ولی علیه اصل والیت فقیه 
تبلیغات زیادی شد و روزنامه ها به شدت فضا را 
متشنج کردند و دادستانی انقالب برخی را توقیف 
بودند و  این اصل  اکثریت خبرگان موافق  کرد. 
آن،  از  دفاع  با  مکرر  در سخنرانی های  نیز  امام 
تبلیغات منفی را خنثی کرد. 21 شهریور 58 اصل 

والیت فقیه در خبرگان تصویب شد.
متن نهایی قانون اساسی در 25 آبان ماه منتشر 
و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان هم از رادیو 
پخش شد تا مردم با آگاهی بیشتری رای دهند. 
در تبریز طرفداران آیت اهلل شریعتمداری به اصل 
»حزب  غائله  و  کردند  اعتراض  فقیه  والیت 
طول  ماه  دی  اواسط  تا  که  مسلمان«  خلق 
زد.  رقم  را  امام  خمینی  روزهای  تلخ ترین  کشید 
مردم  مخالف،  گروه های  مناطق سنی نشین،  در 
به  را  چیز  همه  شیعه ها  که  کردند  تحریک  را 
نباید مذهب  نفع خودشان نوشته اند و می گفتند 
پاسخ  در  امام  شود.  نوشته  تشیع  کشور  رسمی 
نیز  را  رفراندوم  تعویق  مطالبه  که  آنان  نامه  به 
چند  برای  ولو  تاخیر  و  »تعویق  نوشت:  داشتند 
روز، خطر عظیم برای کشور و اسالم عزیز است. 
شما مطمئن باشید که خواست های شما از جمله 
خواست های قومی و ملی، همچون خواست های 
سایر قشرهای کشور مورد توجه است.« رفراندوم 
قانون اساسی به موقع برگزار شد و 99.5 درصد 

شرکت کنندگان رای مثبت دادند.

ْمُر... و چون کار  ا ُقِضَی اْلَ ْیطاُن لَمَّ َو قاَل الشَّ
همانا  می گوید:  آنها  به  شیطان  گردد،  تمام 
خداوند به شما وعده حق داد؛ و من وعده دادم 
و خلف وعده کردم؛ اّما شما مرا پیروی کردید 
در حالی که اصاًل به شما تسلّط نداشتم. من 
کردید؛  اجابت  شما  و  کردم  دعوت تان  فقط 
پس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت کنید؛ 
فریادرس  نه شما  و  فریادرس شمایم  نه من 

من؛ من از شما بیزاری می جویم.« )سوره ابراهیم/آیه22(
امپراتوری ها  تمام  که  می دهد  نشان  تاریخ 
مصر  مانند  غیرالهی  قدرتمند  دولت های  و 
اوج  به  رسیدن  از  پس  روم  و  بابل  باستان، 
قدرت، با ظهور نشانه هایی مشابه و مشخص، 
یاران  با  همراه  و  گشته  افول  گرداب  گرفتار 
این  عالئم  و  شده اند  ساقط  دلباختگانشان  و 
درونی  فزاینده  فروپاشی  و  تاریخی  تکرار 
قابل  نیز  کنونی  خودخوانده  کدخدایان  برای 
پی  موضع گیری های  جمله  از  است  مشاهده 
در پی افکار عمومی و مقاومت در برابر نقشه 
راه مستکبرین که موجب کوچک شدن دایره 
تقابل  افزایش  از  است؛  شده  جهانی  دهکده 
استعمارگری  با  التین  آمریکای  کشورهای 
ژاپن  و  جنوبی  کره  ایتالیا،  مردم  مخالفت  و 
گرفته  آمریکا  نظامی  پایگاه های  حضور  با 
اتحادیه  از  انگلیس  خروج  به  مردم  رای  تا 
اروپا و نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
آمریکا که نشان دهنده عمیق تر شدن شکاف 

اجتماعی در این کشور است. دیوید سوانسون 
آمریکایی  سیاسی  تحلیلگر  و  نویسنده 
لوترکینگ  مارتین  می گوید: »وقتی که دکتر 
جای  به  سال  سال های  که  کشوری  گفت 
هزینه کردن در حوزه رفاه اجتماعی به هزینه 
ادامه  نظامی  زمینه  در  بیشتر  پول  کردن 
می دهد، درواقع به مرگ روحی خود نزدیک 
می شود، مقصودش هشدار دادن به ما نبود. او 
به پدران و پدربزرگ های ما هشدار می داد، ما 

که مردگانیم.«
مسلم است که در آینده ای بسیار نزدیک باید 
را  لیبرالیسم  سلطه  تحت  قطبی  تک  جهان 
موزه ها  در  گذشته  دوقطبی  دنیای  همچون 
آب  خوش  سفره  لقمه های  کرد.  جستجو 
و  بی عدالتی  تلخی  جز  دموکراسی  رنگ  و 
خونریزی و فساد و تهی شدن از انسانیت در 
روز،  هر  گردیده  باعث  که  ننشانده  بشر  کام 

دور این سفره خالی و خالی تر شود. 
آنچه در این بین مایه تعجب و تاسف بسیار 
در  شیطانِی  بنای  این  به  شدن  آویزان  است 
حال فروپاشی توسط عده ای است که زمانی 
همراه با خمینی کبیر حق را لمس کرده اند و 
پی  در  پی  شکست های  و  سستی  و  ناتوانی 
شیفته  هنوز  یا  اما  دیده اند  به چشم  را  باطل 
یا  هستند  او  پوچ  وعده های  شیرین  و  چرب 
آیات  که  آنچنان  او،  ظاهری  قدرت  مقهور 
را  مستکبرین  عاقبت  درباره  قرآن  محکم 

را  عاشورا  حماسه  حتی  و  کرده  فراموش 
تفکر  نفع  به  ممکن  شکل  عجیب ترین  به 
نمی بینند  می کنند.  تفسیر  خود  سازش طلب 
که در زیارت همان عاشورا، تمنای تقرب به 
خداوند بواسطه بیزاری و دشمنی با دشمنان 
ارادت  واسطه گری  از  بیش  اهل بیت  و  خدا 
کنار  در  نمی بینند  است.  ایشان  به  محبت  و 
لمن  »عدو  یک  سالمکم«  لمن  »سلم  هر 

عاداکم« نیز هست. 
باطل  با  عداوت  و  بیزاری  این  اگر  یعنی 
تنها  ارادِت  اظهاِر  نباشد  مفسد  و  خونریز 
نمی تواند ما را از غرق شدن در گرداب بزرگ 
چون  و  دهد  نجات  باطل  قدرت های  سقوط 
از  شده،  ساقط  شیطاِن  همان  شود  تمام  کار 
اجابت کنندگان دعوتش بیزاری می جوید. این 
بارها  انقالب  رهبر  است که  مرزبندی  همان 
و  عوام  می بایست  که  کرده اند  اشاره  بدان 
خواص با شیطان و فتنه هایش داشته باشند.   
چشم بستن بر وعده خالق یکتا و دل بستن 
به وعده های وسوسه انگیز غیرالهی و شیطانی 
نصیبی  درونی  ظرفیت های  گرفتن  نادیده  و 
که  بنیادی  بر  تکیه  و  ندارد  پشیمانی  جز 
خود در حال ویرانی است چیزی جز حماقت 
محض نیست. تا کی باید تاریخ تکرار شود تا 
جامعه اسالمی به درک خوداتکایی در وادی 
فرصت سوزی  این  و  برسد  توحید  عظمت  با 

دنباله دار را پایان دهد؟!

باران زعیمیسرمقاله

در آینده ای بسیار نزدیک باید جهان تک قطبی تحت سلطه 
لیبرالیسم را همچون دنیای دوقطبی گذشته در موزه ها جستجو کرد
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نه فقط در خانه خود 
و نه تنها در شهر جدش مدینه الرسول 

که در قلمرو تاریخ غریب شد
کمرت کسی درک کرد حق عظیم کریم اهل بیت را 

بر بقای انقالب نبوی
چه کسی فهمید قدرِت منطِق علوِی مرد جنگ و سیاست را  

در برابر حیله گرترین دشمنی که افتخارش پنهان کردن جاهلیت 
عمیق اموی بود در لباس مذهب؟

که اگر نبود صلح قهرمانانه حسن املجتبی)علیه السالم( 
خورشید هدایت از افق عاشورا طلوع منی کرد

حسین)علیه السالم( همنفس ثانیه های غربت عزمتندانه ابن علی بود
در میان اشباح یارانش

و زینب)سالم الله علیها( شاهد پاره پاره شدن جگرشاز زهر جفا
جگری که سال ها قبل سوخته بود 
از ماجرای کوچه و سیلی و مادر...

باران زعیمیمستور دل

سیدمتین امامیفرهنگی

قریب یک قرن است که بریتانیا توان نظامی و 
قدرت اقتصادی خود را برای تحت انقیاد درآوردن 
عراق و در کنترل گرفتن منابع نفتی آن به کار 
گرفته است. با پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی 
امپراتوری عثمانی، دولت های استعمارگر فرانسه و 
بریتانیا، سرزمین های این امپراتوری در خاورمیانه 
را بین خود تقسیم کردند. اداره امور کشور عراق با 
منابع بزرگ نفتی به بریتانیا رسید که عراق را به 
چشم دروازه ای به سوی اصلی ترین مستعمره اش 
رگ های  در  حیات  خون  البته  و  هند  یعنی   ،
ناوگان دریایی سلطنتی می دید. بریتانیا یک رژیم 
استعماری در عراق برقرار کرد و سرکوب مردم 
را تشدید نمود. این مسئله بر مخالفت مردم علیه 

حضور انگلستان افزود. 
در همین راستا، قیام مردم عراق در سال 1920م 
اشغالگران  راندِن  بیرون  آن  هدف  و  شد  آغاز 
رعایت  با  مستقل،  حکومتی  ایجاد  و  انگلیسی 
وینستون  بین  این  در  بود.  اسالمی  موازین 
سرکوب  سیاست  دهه  یک  برای  چرچیل، 
بی رحمانه را علیه این خیزش در پیش گرفت که 

منجر به کشته شدن هزاران عراقی شد.
او برای تنبیه عراقی ها دستور سوزاندن و بمباران 
روستاهایشان را صادر کرد. بمباران هوایی اهداف 

را  مردم  تا  می گرفت  هدف  هم  را  غیرنظامی 
و  زنان  کشتن  با  و  کرده  هراسان  و  شوک زده 

کودکان جمعیت عراق را وادار به تسلیم کند.
سلطنتی  هوایی   نیروی   فرماندهی   زمان   آن   در 
درخاورمیانه  که به منظور سرکوب شورش اعراب 
محافظت  و  انگلیس   اشغالگری   علیه  کردها  و 
از  محافظت  و  اکتشاف شده  تازه  نفتی  ذخایر  از 
نگاه  دور  و  فلسطین  در  یهودی  شهرک نشینان 
آزمایش   بود  شده  اعزام  عراق  به  ترکیه  داشتن 
سالح  شیمیایی  بر اعرابی  که  سرسختانه  مقاومت  
می  کردند را تقاضا کرد. چرچیل  وزیر جنگ  وقت،  
گازهای   بکارگیری  از  را  خود  گسترده   حمایت  
سمی  برضد عشایر عراق اعالم  کرد. او در 1919 
با وقاحت گفته بود، »من این سختگیری درباره 
کاربرد گاز )شیمیایی( را درک نمی کنم. من به 
شدت طرفدار استفاده از گاز سمی علیه این قبایل 

بی تمدن هستم.«
به  )که  تأخیری  بمب های  شیمیایی،  بمباران 
به  و  می کند(  تهدید  را  کودکان  جان  خصوص 
رگبار بستن اهالی قبایل در حال فرار از آلودگی 
شیمیایی از جمله روش هایی بود که جان چندین 
هزار عراقی را گرفت. نیروی  هوایی  انگلیس  بار 
دیگر در سال  1925 ازاین  سالحها برای  سرکوب  

اهالی  سلیمانیه  عراق  استفاده  کرد.
مارشال آرتور هریس، معروف به »بمب افکن« با 
افتخار می گفت عراقی ها فهیده اند بمباران واقعی 
روستای  یک  می توان  دقیقه   45 ظرف  یعنی 
بزرگ را تقریبا محو کرد و دست کم یک سوم 
سکنه آن را استفاده از چهار یا پنج دستگاه کشت 

یا مجروح کرد.
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اگر در مذاکرات همه نوع باجی به آنها بدهیم   •
را جایگزین حکومت  پهلوی  و حتی حکومت 
به  هم  را  اسرائیل  و  کنند  اسالمی  جمهوری 
رسمیت بشناسیم تحریم ها تنها پنج درصد از 

مشکالت اقتصادی کشور ما را حل می کند.
امروز اگر در پای میز مذاکره دشمن اندکی   •
دلیل  به  نه  می دهد  نشان  خود  از  انعطاف 
بلکه به دلیل ترسی است  لبخندهای سیاسی 
که از ابهت ایران اسالمی دارند که در چهره 
افرادی همانند حاج قاسم سلیمانی تبلور یافته 

است.
آزاد کرده  دنیا سقوط  در  اقتصاد  اکنون علم   •
که  آن هایی  همه  حاضر  حال  در  و  است 
دنیا جزو  اقتصاد  در  و  نوبل شده  برنده جایزه 
برترین ها بوده به این موضوع اقرار کرده اند که 
علم اقتصاد دیگر جوابگوی بشر نیست. اما در 
کشور ما برخی می ترسند که برای دانشجویان 
آمریکا مضمحل شده  اقتصاد  کنند  بیان  خود 

است.

سال گذشته وقتی از والر اشتاین اقتصاددان   •
کشور  به  دولت  توسط  که  دنیا   برجسته 
می پرسند  ایران  در خصوص  بود  شده  دعوت 
کسی  »این جا  می کند:  اشاره  نکته  یک  به 
اسف بار  وضعیت  خصوص  در  نمی دهد  اجازه 
اقتصادی آمریکا حرفی بزنم«. دلیل این است 
سر  در  نمی خواهند  ما  اقتصادادنان  برخی  که 
تئوری هایی  شکست  از  درسشان  کالس های 
دیکته  خود  دانشجویان  به  را  آن  که  بگویند 

می کنند.
اما باید بدانیم که مشکل امروز اقتصاد ما به   •
تحریم ها برنمی گردد بلکه مشکالت اقتصادی 
را برخی مدیران کم کار و همچنین اقتصاددانانی 
به وجود آورده اند که با رویکرد لیبرالی آن چه را 
که علم شکست خورده اقتصاد می گوید دیکته 
می کنند و خودشان برای خروج از این وضعیت 

فکری نمی کنند و عرق نمی ریزند. 
اگر در جنگ پیروز شدیم به دلیل اعتمادی   •
بود که به افرادی چون حسن باقری و حسن 

تهرانی مقدم ها کردیم. 
•  دیترویت، چهارمین شهر صنعتی آمریکا سال 
گذشته ورشکسته شد و به شهر ارواح معروف 
شد، آن وقت ما چشم طمع به آمریکا برای حل 
آمریکای  این  داریم؟  اقتصادی مان  مشکالت 
را  ما  اقتصاد  شکست خورده می خواهد مشکل 

حل کند؟
لیبرال ها منشا خرابی مملکت هستند و حتی   •
اقتصاد  لیبرال ها  هم  نژاد  احمدی  دوره  در 
انقالبی  نیروهای  کردند.  خراب  را  مملکت 
مملکت  این  در  لیبرالیسم  گذاشت  نخواهند 

نهادینه شود.

گیل بانویادداشت شفاهی غرب وحشی
چرچیل؛ قصاب عراق

از عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ملّی، تاریخ 
را  خود  تاریخ  تا  می کند  سعی  ملتی  هر  اوست؛ 
فرهنگی  مصلحان  اندیشه  تجلّی گاه  عنوان  به 
سیاسی سرزمین خویش بشناسد و نقاط مثبت و 
منفی آنها را بشناسد، از تکرار نقاط ضعف اجتناب 
ورزد و با هویت ملّی، از خودباختگی و بی هویتی 

برحذر باشد.
تاریخ  نورانی  نقاط  سیاسی  فرهنگی  مصلحان 
و  نیک نامی  علت  جستجوی  در  اما  هستند، 
امیرکبیر؛  مانند  شخصی  می بینیم  آنها؛  بدنامی 
مطابق جریان فرهنگی حاکم بر جامعه، که همان 
اعتالی دین و فرهنگ دینی است، عمل کرد و 
ماندگار شد. و نامش همواره به نیکی برده و به 
عنوان الگوی قهرمانی مطرح شده است. در سوی 
دیگر میرزا حسین سپهساالر؛ با اقدامات اصالحی 
به تقلید صرف از بیگانگان و عدم هماهنگی با 
برخی  که  هرچند  ایران،  مردم  دینی  ارزش های 
تاریخ نگاران برای او چهره ای اصالحی ساخته اند، 

به فراموشی سپرده شد. 
ضربه ی بزرگ شکست ایران در جنگ با روس 
درباره ی  را  ایرانی  اندیشمندان  ایران،  پیکر  بر 
علل شکست و راهکارهای جبران این خسران به 
فکر واداشت و همین امر باعث وجود دو جریان 

عمده ی فکری فرهنگی شد.
ایران  از  آنها در دفاع  جریان اول، که نسل اول 
سهیم بود و بیشترین ضربه را متحّمل شد، علما و 
خواصی مانند عّباس میرزا، میرزا عیسی قائم مقام 
اول، میرزا تقی خان امیرکبیر بودند که با فتاوای 

جهاد کمک بیشتری رساندند.
در مقابل، جریان دیگری که هرچند نسل اولیه 
آنها در جنگ سهیم نبودند، اما ضربه این جنگ 
را بسیار بزرگ تر و در مقابل آن، زانو خم کردند. 
کسانی مانند میرزاصالح شیرازی، میرزا فتحعلی 

آخوندزاده، ملکم خان و سپهساالر.
هر دو جریان منشأ فرهنگی این شکست را مهم 
و اساسی می دانستند. اما نوع و جهت تالشی که 

از سوی آنها در زمینه اصالح جامعه صورت گرفته 
است، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارد. 

جریان  شاخص  و  امیرکبیر  اول  جریان  شاخص 
را  آن جنگ  امیرکبیر، که  است.  دوم سپهساالر 
به خاطر داشت و بزرگ ترین منشأ این شکست 
پی  در  بود،  کرده  ارزیابی  فرهنگی  ـ  فکری  را 
او  کند.  جبران  را  ضعف  این  که  بود  حلی  راه 
مدرسه ای به شیوه ی نوین و با رشته های متعدد 
به  استناد  با  همچنین  کرد.  ایجاد  موردنیاز  و 
انتشار روزنامه را برای  تجربه و مطالعه، اهمیت 
تکمیل مدرسه »دارالفنون« در مسیر رشد و ترّقی 
فرهنگی و علمی دولت مردان ایران و عموم مردم 
از پیشرفصت های علمی به خوبی دریافت و به 

انتشار روزنامه مبادرت ورزید.
کرده  تحصیل  که  سپهساالر،  حسین خان  میرزا 
اروپا و نماینده ی ایران در کشورهای گوناگون بود، 
به مسائل و مشکالت ایران از لحاظ عقب ماندگی 
و  تحّوالت  هم  و  بود  آشنا  علمی  و  فرهنگی 
پیشرفت های چشمگیر غرب را در این بُعد در نظر 
داشت و با ارسال گزارش هایی برای شاه و دیگر 
مقامات، ضرورت تحّول و اصالح ایران را گوشزد 
می کرد. هنگامی که از سوی ناصرالدین شاه به 
ایران فراخوانده شد، برای ارتقای سطح فرهنگی و 
علمی کشور، او نیز مبادرت به اقداماتی همچون؛ 

ایجاد مدرسه و انتشار روزنامه های متعدد کرد.
در  بسیاری  شباهت  جریان  دو  هر  اقدامات 
ظاهر دارد. اما تاریخ ایران پس از اسالم، جهت 
به  تاریخ  این  جهت  و  است  کرده  پیدا  خاصی 
پیش  به  دینی  فرهنگ  و  دین  اعتالی  سمت 
می رود و هماهنگی با این جهت، محور و معیار 
ارزش گذاری درباره اشخاص است و آنکه خود را 
تا زمانی که جهت  این جهت هماهنگ کند،  با 
نیکی  به  نامدار است و  تاریخ عوض نشده،  این 
این جهت  با  را  آنکه خود  اما  یاد می شود؛  او  از 
هماهنگ نکند و خالف آن حرکت کند، یا نامی از 

او نمی ماند و یا اگر بماند به نیکی نمی ماند.

نیک نامی در آینه تاریخ و هویت ملّی
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نرجس بانومیثم اسماعیلیمصاحبه
sarbazali110 : مایه شرمساری آن اختالس 8 
هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان بود که 

اسمش را گذاشتید معوقه
خواهش  مطهری  علی  از   :farokhzad313  
می کنیم به بندرعباس بیاید، سخنرانیش را لغو 
کنیم شاید رئیس جمهور توجهی هم به ما بکند. 

)تنگی نفس/گردوغبار(
در  است  این  شرمساری  مایه   :mostafa64  
یک کشور جوان، هیئت دولت پیرمردها تشکیل 

شده با میانگین سن 70سال!
شرکت  کترینگ  یعنی  شرمساری  مایه  مهدی: 
راه آهن را 10 سال بدهی به یک شرکت اتریشی! 
که  است  امید  و  تدبیر  دولت  این   :Baran  
دانشمندان  خون  و  تالش  ثمره  در  بتن ریزی  با 
شهید، قدم زدن و دست دادن با شیطان، انفعال 
در برابر جنایت عربستان در کشتار منا و یمن و...، 
ذخیره نظام خواندن حقوق بگیران نجومی، معوقه 
نابود  و  میلیاردی،  بزرگ 8هزار  اختالس  خواندن 
دروغ ها  انواع  از  هاله ای  در  داخلی  اقتصاد  کردن 
تاریخ پس  مایه شرمساری  ملت  به  توهین ها  و 

از انقالب است.
Montazertanha : مردم زمانی دزد می شوند 
که مسئوالنشان را دزد ببینند! با خود می گویند 
این که در مقابل 3 هزار میلیارد اختالس چیزی 

نیست!
السالم:  علیه  علی  امام   :Montazertanha  
به  مردم،  بِآبائِِهْم؛  ِمْنُهْم  اَْشَبُه  بِاَُمرائِِهْم  اَلّناُس 
دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان. )تحف 

العقول، ص208(
پرچم  آمریکا  مردم  خود   :ghasemi80621  
کشورشان را آتش می زنند بعد یک عده منورالفکر 
آمریکا  پرچم  روی  پا  اینکه  برای  کشور  داخل 

نگذارند صخره نوردی می کنند!!! زشت کالم
mamitavanim92 : امروز یک فالفلی دیدم 
روی گاریش کلی حدیث نوشته بود تا مشتری ها 

فیض ببرند.
پ.ن: با فالفلی هم می شود جنگ نرم کرد.

Sabooreh : می گویند ترامپ بعد از اینکه متن 
برجام را دقیق خونده، گفته مگه دیوانه ام اینو پاره 

کنم؟ به این خوبی!
Narjesbano : همه قصه همین است...

مترسک دیگری بر صحنه ی خیمه شب بازی کاخ 
خوش رقصی  اسرائیل،  منافع  حفظ  برای  سفید، 

خواهد کرد.
خانم  محیرالعقول  استدالل   :Ofoghno  
نماینده در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش: دوستی 
برای خدمات سلطانی فر در گیالن در هر زیارتش 

2 رکعت نماز می خواند، آیا این کافی نیست؟
این  عمل گرایی  مالک  نفر  یک  همین  یعنی 
وزیر پیشنهادی است؟ شما یک نمونه از عملکرد 

ایشان را بگو ما نماز جماعت برایش می خوانیم
Sangarban : آقای روحانی رسما منتقدینشان 
را نفهم خطاب می کنند. یعنی در این سه سال 
برچسبی برایشان نمانده که نزده باشند به ما. به 
ایشان پیشنهاد می کنم که در چند صباح باقی 
مانده از این دولت، کمی پای ژست ها و شعارهای 
تبلیغاتی سال 92 بایستند و انقدر دهان منتقدان 

را گلباران نکنند.
از وزرای دولت   اسماعیل: تصور کنید یکی 
قبل گفته بود »هر چه منتقدان در کشور کمتر 
باشند بهتر است.« تصور کردید؟ خب برویم به 

ادامه زندگی برسیم.

حرف شما

فیلم دفاع مقدسی چه داریم؟ واقعا 
حاتمی کیا باید فیلم دفاع مقدسی 
مرادپور  چرا  بادیگارد؟  یا  بسازد 
نباید فیلم بسازد؟ علی شاه حاتمی 
کجاست؟ مجتبی راعی کجاست؟ 
باید تاریخی بسازد؟  شورجه چرا 
شمقدری چرا نمی سازد؟ اینها در 
بوده اند  حیطه دفاع مقدس موفق 

و امتحان خود را پس داده اند.

شـما بیـش از 4 سـال در جبهه ها 
بودیـد از آن فضا برایمـان بگویید

واقعـا قابـل توصیـف نیسـت. خیلی سـخت 
اسـت بخواهیـد آن فضـا را توصیـف کنیـد. 
دفتـر من نشـان می دهد کـه نتوانسـته ام در 
ایـن سـالها از آن فضـا دور باشـم و با همین 
تصاویر شـهدای دفـاع مقدس انـس گرفتم. 
وقتـی دلـم می گیـرد و از همـه جـا ناامیـد 
می شـوم همین جا و از همین عکس هاسـت 
کـه امیـد می گیـرم. درددل می کنـم و مـدد 

می گیـرم. 
بزرگمـرد  مـا  ببینیـد چقـدر شـهدای  شـما 
مـن  اگـر  کـه  بودنـد  محتـرم   و  عزیـز  و 
و  اینجـا  میایـم  باشـم  داشـته  خواسـته ای 
خواسـته ام را می گیـرم. یک چیزی که شـاید 
خیلی هـا باور نکنند؛ ولی اگر مشـکل داشـته 
باشـم  بعـد از خـدا مشکل گشـای من همین 
شـهدا هسـتند. گاهی اشـعاری می گویند که 
عکـس شـهدا را می بینیـم و عکـس شـهدا 
اگـر  می گویـم  مـن  امـا  می کنیـم  عمـل 
عکـس شـهدا را ببینیـم، عکس شـهدا عمل 
نمی کنیـم یعنـی اینهـا اینقـدر تاثیرگذارنـد. 
از  دنیایـی  گفـت  جملـه  یـک  در  می شـود 
ایثـار و معرفـت و شـجاعت را می توانسـتیم 
در مناطـق جنگـی ببینیم. به نظـر من جبهه 

یـک دانشـگاه انسان سـاز بـود.
نوجـوان 13  اگـر صحبت هـای یـک  شـما 
سـاله رزمنـده را می شـنیدید، می دیدیـد بـا 
سـخنان علمـای مـا برابـری می کنـد. حـاال 
علمـا بـا یـک زبـان عالمانه و کالسـه شـده 

صحبـت می کننـد امـا آن نوجـوان بسـیجی 
خیلـی سـاده و خاکی اما عالمانـه و تاثیرگذار 
بیـان می کـرد. مـن نمی گویـم اینهـا تکـرار 
نشدنی سـت چـون خون همان بسـیجیان در 
رگهـای جوانـان امروز مـا جریـان دارد. االن 
هـم اگر کسـی نگاه چـپ به ایـن مملکت و 
بـه خـاک و پرچم مـا بکند، می بینیـد همین 
جـوان چگونـه می ایسـتد. مـن ایمـان دارم. 
اصـال نـگاه بـه تیـپ هـم نمی کنـم . وقتی 
بـا جوانـان امـروزی صحبت می کنـم همان 

شـجاعت ها را در وجودشـان می بینـم.
نشـان  در  رسـانه  و  هنـر  نقـش 
دادن آن جانبازی هـا و فداکاری هـا 

چیسـت؟ رشـادت ها  و 
بـرای  دنیـا  تمـام  در  بلکـه  ایـران  در  نـه 
نسـل های  بـه  را  مهـم  اقـدام  هـر  اینکـه 
آینـده منتقـل کننـد از هنـر بهـره می گیرند. 
امـا  اسـت  متجـاوز  معمـوال  آمریـکا  مثـال 
در فیلمهایشـان خودشـان را محـق نشـان 
می دهنـد و ایـن، باور مردمش شـده اسـت. 
مثـال اگـر به مـردم آمریـکا بگویید شـما در 
ویتنـام متجـاوز بودید قبـول نمی کنند چون 
از طریـق هنـر آنقـدر روی فکـر مردمشـان 
کار کردنـد کـه هیچکـدام قبـول نمی کنند. 
هنـوز دارند بـرای ویتنـام فیلم می سـازند تا 

بـاور نسلهایشـان را عـوض کننـد.
موفـق  خـود  رسـالت  در  مـا  آیـا 

یـم؟ بوده ا
قطـره ای  هنـوز  اسـالمی  جمهـوری  در 
شـجاعت  و  ایثـار  و  معرفـت  ازاقیانـوس 
و  مقـدس  دفـاع  سـال   10 آن  در  بچه هـا 
دوران جدایی طلبی هـا در کردسـتان و جـای 
دیگـر را واقعـا نتوانسـته ایم بیـان و منتقـل 
کنیـم. مـا یـک دوران طالیـی در سـینمای 
دهـه شـصت  کـه  داشـتیم  مقـدس  دفـاع 
و نیمـه اول دهـه هفتـاد بـود کـه بـاز هـم 
می گویـم کاری نکردیـم. بعـد از آن دوران، 
بی توجهـی و بی مهـری بـه سـینمای دفـاع 
مقـدس به باالترین شـکل خودش را نشـان 
داد و متاسـفانه نتوانسـتیم حق مطلب  را ادا 
کنیـم. االن سـن بچه هـای جنگ بـاال رفته 
و موقعـی اسـت که بایـد جوانان امـروزی را 
تربیـت کننـد. ما یـک دنیا سـخن در عرصه 
دفـاع مقـدس داریـم کـه بیـان آن در توان 
هنرمنـدان امـروز ما نیسـت. بایـد اول تمام 
ایـن ایثارگری هـا در حیطـه ای دیگـر از هنر 
ماننـد کتاب جمـع آوری بشـود و در گام دوم 
آن  تـا  کنیـم  تربیـت  را  فیلم سـاز  جوانـان 
مطالـب جمـع آوری شـده را بـرای نسـلهای 

آینـده بـه تولید برسـانند.
شـما حـدودا 60 فیلـم و سـریال 
بـازی کردیـد، کدام یک را بیشـتر 

دارید؟  دوسـت 
همه شـان  می کـردم  انتخـاب  چـون  مـن 
را دوسـت دارم. مثـال سـجاده آتـش، چـون 

مقطعـی از جنـگ را بـدون زیـر و بم نشـان 
کـه  را  دکل  یـا  دارم.  دوسـت  را  می دهـد، 
آقـای برزیده خیلی حساسـیت نشـان می داد 
تـا در همـان منطقه ای کـه آن دیالوگ گفته 
شـده یـا اتفـاق افتـاده تصویر بگیرنـد. یعنی 

مسـتند. کامال 
دفـاع  سـینمای  وضعیـت  االن 

اسـت؟ چطـور  مقـدس 
خـراب. االن آنطور کـه باید، سـینمای دفاع 
مقدسـی نداریـم. زمانـی تولیدمان زیـاد بود 
مـن  اسـت.  پاییـن  کیفیـت  می گفتیـم  و 
می گویـم بگذاریـم کمیـت بـاال بـرود. آن 
موقـع اگـر بیسـت تـا فیلم سـاخته می شـد 
10 تـا خـوب بـود. باید کمیـت باال بـرود تا 

بـرود. باال  کیفیـت 
آن  از  بعـد  و   2 و   1 اخراجی هـای  مثـال 
مقـدس  دفـاع  سـینمای  در  تاثیـری  چـه 
چـه  مقدسـی  دفـاع  فیلـم  می گذارنـد؟ 
داریـم؟ واقعـا حاتمی کیـا بایـد فیلـم دفـاع 
مقدسـی بسـازد یا بادیگارد؟ چـون در حیطه 
مرادپـور  چـرا  حاتمی کیاسـت.  تخصصـی 
نبایـد فیلم بسـازد؟ کسـی که سـجاده آتش 
را سـاخته و امتحـان خـودش را پـس داده 
اسـت. علـی شـاه حاتمی کجاسـت؟ مجتبی 
راعـی کجاسـت؟ شـورجه چرا بایـد تاریخی 
اینهـا  نمی سـازد؟  چـرا  شـمقدری  بسـازد؟ 
امتحـان خـود را پـس داده انـد و در حیطـه 

بوده انـد.  دفـاع مقـدس موفـق 

عزیـزان  ایـن  کـم کاری  دلیـل 
؟ چیسـت

چـون از نظـر مالـی حمایت نمی شـوند. چرا 
بـرای فیلمهای دیگـر بودجه داده می شـود؟ 
گرفتـه  فیلمهـا  ایـن  جلـوی  عمـدا  آیـا 
می شـود؟ مـن خـودم چنـد سـاله فیلمنامـه 
بسـازم  مقدسـی  دفـاع  می خواهـم  دارم، 
امـا کسـی حمایـت نمی کنـد، تـا جایـی که 

اگر مشکل داشته باشم  بعد 
از خدا مشکل گشای من همین 

شهدا هستند. 
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حدود 37 سال پیش که من طلبه گمنامی 
بودم، شخصیت مشهوری مثل دکتر بهشتی 
با من تماس گرفت و گفت: »حرف مهمی 
با شما دارم، می خواهم از تهران به قم بیایم، 
بود،  خواهم  شما  مهمان  هم  ساعت  یک 
آن زمان کسی خانه تان نباشد.« ایشان سر 
موعد تشریف آوردند. گفتند: »باید به شما 
را هشدار  بگویم و یک خطر  تبریک  یک 
خوبی  معلم  اینکه  خاطر  به  تبریک  دهم. 
هستی و خطر اینکه شما از معلمی دست 
برداری و منبری بشوی. چون به منبری ها 
پول می دهند من می ترسم بعد از مدتی پول 
خوبی به شما بدهند که به شما بچسبد و 
دیگر تخته سیاه و معلمی را کنار بگذاری.«

بعد از من پرسید که خودم و خانواده ام چقدر 
در ماه خرج دارم. من خرج خودم را گفتم. 
ایشان گفت: »من ماه به ماه این پول را به 
حساب شما می ریزم که شما بدون دغدغه 
فقط به معلمی بپردازی و منبری نشوی.« 
از ایشان پرسیدم این پول از کجا می آید؟ 
گفتم  است.«  امام  »سهم  گفت:  ایشان 

زندگی ما زاهدانه نیست. به هر حال خانه 
ما آن زمان منزل قشنگی بود. فرش های 
بود  مبلمان  ما  خانه  و  داشتیم  دستباف 
مبل  آخوندی  هیچ  زمان  آن  که  حالی  در 
را  ما  خانه  وضع  گفتم  ایشان  به  نداشت. 
می بینید که خوب است. در حالی که با سهم 

امام باید زندگی ساده ای داشت.
همچنین گفتم تعجب می کنم شما از تهران 
زنگ زدید و این راه را آمدید و این پیشنهاد 
من  اینکه  خاطر  به  فقط  دادید  من  به  را 
»بله.  گفتند:  ایشان  دهم؟  ادامه  را  معلمی 
به همین قصد آمدم.« گفتم به خاطر این 
حرکت شما که این قدر برای معلمی اهمیت 
قائل هستید، من قول شرف می دهم که تا 

آخر عمر دست از معلمی برندارم.
مختلف  موقعیت های  هم  انقالب  از  بعد 
نمایندگی مجلس،  امام جمعه ای،  از جمله 
قاضی گری و ... برای من پیش آمد اما من 
معلمی را رها نکردم. از آقای بهشتی پول 
نگرفتم اما به خاطر عنایت ایشان دست از 
معلمی برنداشتم. )حجت االسالم والمسلمین قرائتی(

معصومه رحیمی خاکیان افالکی

منــربی نــشـو

دیگـر خسـته شـدم و دارم فیلـم اجتماعـی 
می سـازم.

فیلم هـای  گذشـته  در  ولـی 
»دیده بـان«،  ماننـد  تاثیرگـذاری 
»سـجاده آتش«، »دکل«، »آژانس 
شـب«  در  »پـرواز  و  شیشـه ای« 

شـدند. سـاخته 
تکرار  دارند  همین ها  االن  است.  درست 
تولید. االن  نه در  البته در پخش،  می شوند. 
باید تدبیر به خرج دهند، مخصوصا بسیج و 
سپاه و ارگان های فرهنگی و زیرمجموعه های 
ما  کنند.  حرکت  انقالبی  باید  که  فرهنگی 
در  دادیم.  شکست  را  صدام  جنگ،  زمان 
جنگ نرم هم باید همانطور پیش برویم و چه 

کسی بهتر از بچه مسلمانها می تواند کار کند؟ 
در مقابل هجمه فرهنگی استکبار جهانی باید 
جنگ  همان  کنیم.  کار  فرهنگی  طریق  از 

نرمی که آقا فرمودند.
بچه هـای مذهبـی غالبـا از قشـر 
کمـک  بایـد  و  هسـتند  متوسـط 

شـوند.
تمنا می کنم مجموعه های فرهنگی  بله. من 
تا  کنند  مجاب  را  خودشان  زیرمجموعه های 
به بچه های جنگ و بسیجی ها کمک کنند و 
ببینند چگونه می شود در مقابل دشمن ایستاد.

ازخودگذشتگی  اینقدر  دیگر،  هنرمندان  آن 
ندارند که بروند 20 روز در بیابان گرم و سرد، 
برایشان مشکل  آلوده.  خاکی  با  و  آب  بدون 
است. اما من چشیده ام و می روم. آنهایی که 
بسیجی وار حرکت می کنند باید حمایت بشوند.

عرصـه  پیشکسـوت  عنـوان  بـه 
هنـر پیشـنهاد شـما برای شـبکه 
افسـران جـوان جنـگ نـرم کـه 
در حـوزه فرهنـگ و در قالب هـای 
مختلـف ماننـد کارهـای گرافیکی 
و  نویسـندگی  و  کلیپ سـازی  و 
محتـوا  تولیدکننـده  خبرنـگاری 

چیسـت؟ هسـتند، 
رو  خود  امتحان  قبال  که  نیروهایی  از  باید 
پس دادند استفاده کنید وگرنه موفق نخواهید 
بود. شما اگر ده نفر را در اختیار یک نیروی 
جنگ دیده قرار بدهید ده تا نیروی جنگ دیده 
یک  که  نور  راهیان  مانند  ساخت  خواهید 
در  ببینید  جنگی  مناطق  می برند  را  نوجوان 
روایتگر  آن  دارد؟  حسی  چه  برگشت  هنگام 
مهم است. باید راوی درست باشد و می بینید 
چقدر بچه های جنگ می توانند اینجا تاثیرگذار 

باشند و باید حمایت شوند. 
آقای مرادپور  از مثال  اول یک مجموعه  باید 
و شاه حاتمی و جعفر دهقان را در بخش های 
این  از  غیر  بدهند.  آموزش  تا  بیاورید  هنری 

باید از نیروهایی که قبال 
امتحان خود رو پس دادند 
استفاده کنید وگرنه موفق 

نخواهید بود. شما اگر ده نفر را 
در اختیار یک نیروی جنگ دیده 

قرار بدهید ده تا نیروی 
جنگ دیده خواهید ساخت 

باشد حرکت از پله دوم است. 
اینکـه از 14 سـالگی رفتیـد جنگ 
بـا  و  شـدید  شـیمیایی  نهایتـا  و 
ایـن بیماری مـدام درگیر هسـتید 

نیست؟ سـخت 
می کنم.  حال  آن  با  که  است  یادگاری  نه. 
دارم  ترکش هایی  یا  و  هست  سرفه ای  اگر 
را  تاول ها  این  کنم.  حفظشان  می خواهم 
دوست دارم. اذیت کردنشان، خارش و دردها 
یک  خودش  و  دارم  دوست  را  سوزش ها  و 

حال خاص برایم دارد. 
پشـیمان نیسـتید؟ اگر جنگ شود 

بـاز هـم می روید؟
هم  عزیزان  االن  می روم.  نفر  اولین  بله. 
می دانند برای سوریه اقدام کردم اما به  خاطر 

بیماری نگذاشتند.
شـنیدیم چنـد بـار هـم بـه کمـا 
رفتیـد چیـزی ان آن لحظـات بـه 

اسـت؟ مانـده  خاطرتـان 
تنهـا چیـزی کـه مـی توانـم بگویـم ایـن 
اسـت کـه اوال خیلـی سـبک شـده بـودم و 
بـه همـه جـا اشـراف داشـتم. آنقـدر حـس 
خوبـی داشـتم کـه انـگار جایـی بـودم کـه 
هیـچ غمـی و نگرانـی و دغدغه ای نداشـتم. 
دوسـتان تعریـف می کننـد زمانی که داشـتم 
برمی گشـتم، میگفتـم نمی خواهـم برگـردم. 
فیلمـش هـم هسـت کـه دارم در کمـا گریه 
می کنـم امـا االن دیگـر آنقـدر گناهانمـان 
زیـاد شـده کـه فکـر نمی کنـم آن حالـت 
سـبکی را داشـته باشـم. دعـا کنید خـدا من 

را قبـول کنـد.  

موسوَعُة َکلَماِت االماِم الُحَسین علیه الّسالم

موســوَعُة َکلَماِت االماِم الُحَســین علیه الّسالم 
کتابی اســت بــه زبــان عربی کــه جمعی از 
محققان پژوهشکده باقرالعلوم وابسته به سازمان 
تبلیغات اســالمی جمــع آوری و تهیه نموده اند. 
این موســوعه، مجموعه ای از گزارش ها و 970 
روایت از امام حسین)ع( به اضافه ادعیه و اشعار 
است. محتوای موسوعه، مشتمل بر زندگی امام 
حســین)ع( از والدت تا شهادت، واقعه کربال و 
همچنین سخنان آن حضرت بوده و ترجمه این 
اثر با عنوان فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع( 

چاپ و منتشر شده است.
خواستن از غیر خدا

آنگاه که به ســختی ها )و فشــارهای( روزگار 
گرفتار آمــدی، )برای نجات( به خلق خدا روی 
نیــاور و جز از خدای متعال که تقســیم کننده 
روزی هاســت، نخواه که اگر زنــده بمانی و از 
غرب تا شرق عالم را بگردی، با کسی که بتواند 
خوشبخت کند یا بدبخت ســازد، )جز خدا( بر 

نخواهی خورد.
سیدحسین  شــریفی،  محمود  نویسندگان: 

زینالی، محمود احمدیان و سیدمحمود مدنی
ناشر فارسی: امیرکبیر

پرستومعرفی کتاب
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چرا آمریکا 
سورپرایز شد؟

سردار شهید حسین همدانی:

واهلل ما را
نمی بخشند

ما هرجا به انقالب تکیه کردیم، به روحّیه ی انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزشها کوتاه آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش 
زدیم، تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسالم و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حرف را خوردیم، عقب ماندیم؛ قضّیه 

این جوری است. راه پیشرفت ایران اسالمی، احیاء روحّیه ی انقالبی و احیاء روحّیه ی مجاهدت است.
َل اهلُل الُمجاِهدیَن  همه ی میدانهای مجاهدت هم خطر دارد. شهدای هسته ای را ببینید! در میدان علم کار کردند اّما مورد تعّرض دشمن قرار گرفتند؛ ]این [ جهاد است. َفضََّ

َعلَی القاِعدیَن اَجًرا َعظیًما؛ خب، ]اینکه [ خدای متعال برای مجاهدین فضیلت قائل شده است، برای مجاهدت رتبه قائل شده است برای همین است.

تأثیر  تحت  روس  روشن فکر های  روزگاری 
اندیشمندان  کتب  و  آثار  غرب  پیشرفت های 
غرب را ترجمه و ترویج می کردند. پس از فتح 
قفقاز  که  وقتی  درست  و  روسیه  توسط  قفقاز 
دروازه تمّدن غرب به ایران به حساب می آمد؛ 
اندیشه های  با  ایرانی ها  ارتباط  زمینه آشنایی و 
از  متأثر  روشن فکرهای  و  غربی  اصالح طلبانه 

روسیه همچون میرزا فتحعلی فراهم شد.
فریدون آدمیت، می نویسد: »در همان مدرسه ای 
با  می داد،  درس  تفلیس  در  فتحعلی  میرزا  که 
ابوویان  خاچاطور  ارمنی اش  همفکر  و  همکار 

دوستی یافت. ابوویان، به همان اندازه که میرزا 
کلیسا سرستیز  با  بود،  بیزار  از مسجد  فتحعلی 

داشت.«
وقتی به مواضع فکری روشن فکرهای غیردینی 
معاصر نگاه کنیم، شباهت چشم گیری با اندیشه 
و ترفندهای روشن فکرهای لیبرال عصر انقالب 
مشروطه می بینیم. چنان شباهتی که حتی در 
برخی موارد شعارها و راهکارهای آنان برای نفوذ 
و استحاله هویت ملت ایران کامال بر یکدیگر 

منطبق می شوند. 
که  رو  آن  از  غیردینی؛  روشن فکری  جریان 
گمان می کند چون تمّدن غرب در عصر نوزایی 
به دنبال گریز از مسیحیت و کلیسا، تولّد یافته، 
بدون هیچ گونه تقید نسبت به آموزه های دینی، 
تالش می کند نهاد روحانیت و مرجعیت شیعه 
از  تا  نماید  را سست  ملت  دینی  ایمان  بنیاد  و 

سیدمتین امامی تاریخ
این رهگذر، بستر ظهور ایرانی آباد و مترّقی و 

فرنگی مآب را پدید آورد.
مقابل  نقطه  در  دینی  روشن فکری  جریان  اما 
استخراج  و  معارف  تبیین  با  غیردینی،  جریان 
پاسخ های اسالم به پرسش های نوظهور دنیای 
شریعت،  دیدگاه های  کردن  عملیاتی  و  معاصر 
حاکمیت  زمینه  می خواهد  روز،  مسائل  درباره 
دین در نظام نوین جهانی را فراهم آورد و احکام 
شریعت را در قلمرو سیاست، حکومت، فرهنگ، 

اقتصاد، مدیریت و اخالق به اجرا درآورد.
متأسفانه، از گفتمان روشن فکر الئیک پیداست 

که در عین جهل به اسالم، از مبادی فرهنگی 
غرب هم اطالع صحیحی ندارد، و صرفاً فریفته 
مظاهر زیبا و لذت های ظاهری آن هستند. حتی 
از استثمار، استعمار، تهاجم و جنگ های خونین و 
اسفناک مغرب زمین بوی خوش اخالق انسانی 

و حقوق بشر استشمام می کنند.
این گروه از روشن فکرها، در طول تاریخ ایران نه 
تنها ملّت را به رفاه و ترقی نرسانده، بلکه همواره 
بر فقر و فالکت و گرفتاری ماّدی مردم افزوده 
و غالباً خود در حاشیه توده ملت، در رفاه زیسته 
حاکمیت  بدنه  در  آنان  تالش  حاصل  است. 
حضورشان  ثمره  و  ننگین،  قراردادهای  انعقاد 
در نهادهای فرهنگی، القای اندیشه های باطل 
مقابل  متفکران غربی و شیوع خودباختگی در 

غرب بوده است.
از این رو، بسیاری از انقالب های مردم ایران، با 

فعالیت آن ها استحاله و به انحراف کشانده شد. 
محدود  هدف  با  که  مشروطیت،  انقالب  مانند 
کردن قدرت سالطین قاجار و عّمال حکومتی 
منعقد شد و به دنبال اجرای عدالت در جامعه بود 
را با رواج اندیشه های به ظاهر آزادی خواهانه و 
ترّقی جویانه از هویت دینی تهی کرد تا به نفع 
استبداد رضاخان و استعمار انگلیس مصادره شد 

و عنان حاکمیت به دست رضاخان افتاد.
نمونه ی مشابه روشن فکرهای معاصر در میان 
انقالب  عصر  لیبرالی  اندیشه های  صاحبان 
او  است.  آخوندزاده  فتحعلی  میرزا  مشروطه، 
برای  عزاداری  سّنت  می دانست 
از  تقلید  و  سیدالشهدا)علیه السالم( 
مراجع بزرگ دین دو عامل حیات 
و بقاء دین در ایران است اما به 
از  ملت  افتادگی  عقب  بهانه ی 
به  نسخه های  در  غربی،  تمدن 
از  دین  نفی  شفابخش،  ظاهر 
گفت:  و  کرد  پیشنهاد  را  جامعه 
معشوق  خدمت  نیز  چند  »یک 
با  و  و مذهب  دین  با  می کنیم... 
اعتقاد و ایمان زندگانی کرده ایم... 
امتحان،  برای  نیز  چند  یک 
بی مذهب و بی ایمان تعیش بکنیم 
تا ببینیم حالت ما بدتر می شود یا 

بهتر.«
»بنای  گفتن:  با  همچنین  و 
و  دیلمیان  روزگاری  را  عزاداری 
پولیتیکای  اقتضای  به  صفویان 
خودشان رواج دادند. آن سیاست 
کجا  هر  به  اما  رفته،  میان  از 
مگر  برپاست.  تعزیه  می روی، 
مصیبت و درد خود آدم کم است 
که با نقل گزارش هزارساله اوقات 
خود را دائماً تلخ بکند و به جهت 
کار  و  کسب  از  بی فایده  عمل 
تو  برای  نه  اصال  تعزیه داری  این  از  بماند؟  باز 
جنگ  به  امام.«  جهت  به  نه  و  است  فایده ای 

مکتب تشیع رفت.
بعضی  همچون  معاصر  روشن فکرهای  برخی 
اسالف غربزده خود برای دین زدایی از جامعه، از 
یک سو براساس کینه ای که نسبت به دین دارند 
آن را عامل ذلّت و خواری جامعه می خوانند اما از 
سویی نیز خود را ملزم به مبارزه علنی با نهادهای 
مذهبی جامعه نمی بینند، بلکه برخی از آن ها تا 
رسیدن به مرحله مدنیت منهای دیانت، با تأیید 
به  مناصب  برخی  واگذاری  حتی  و  دین  زبانی 
رهبران دینی موافق هستند. به همین دلیل است 
که نهادهای دینی جامعه همواره باید نسبت به 
اقبال جریان های روشنفکری غیردینی و لیبرال 
با احتیاط برخورد نمایند تا منافذ آسیب رساِن به 

ایمان و دین جامعه را ببندند.

»70جلد کتاب از اسناد النه ی جاسوسی منتشر 
شده است... چرا این اسناد در کتاب های دانش 
آموزان نیست تا جوانان بدانند و بفهمند در کشور 

چه گذشته است؟« )بیانات امام خامنه ای 1395/8/12(
اسناد النه ی جاسوسی در واقع یکی از بزرگترین 
ثمرات تسخیر سفارتخانه ی آمریکا یا به بیان 
پیرو  لذا  است.  دوم  انقالب  )ره(،  امام  حضرت 
کرد  خواهیم  سعی  خامنه ای؛  امام  فرمایشات 
به شکل مستمر، مرور مختصری بر آن اسناد 
داشته باشیم چرا که اهداف و سیاست های کلی 
جریان استکبار در طول تاریخ یکسان است و 
قالب های  و  شیوه ها  فقط  می کند،  تغییر  آنچه 
اجراست که با توجه به مسائل و جریانات روز 

شکل می گیرد.
بخشی از سند16 از کتاب شانزدهم اسناد:

»هدف های ما در ایران )دستیابی به نفت، عدم 
دولت  یک  پیشرفت  شوروی،  نفوذ  پذیرش 
ماه های  در  غیرمتعهد(  و  دوست  میانه روی 
با  دقت  با  هنوز  ایرانیان  که  هنگامی  و  آینده 
و  نشده اند  هماهنگ  سیاستشان  جهت گیری 
زمانی که غیر روحانیون فقط با ضعف در مقابل 
گرایشات روحانیون مبارز مقاومت می نمایند باید 
در کوتاه مدت پیگیری شود. ما می خواهیم که 
خودمان را در آن چنان موضعی قرار دهیم که 
بتوانیم رابطه ای مؤثر با هر گروهی که قدرت 
قطعی را در اختیار دارد، برقرار نماییم و در عین 
حال، روابطمان را با دیگر عوامل مهم سیاسی، 
از جمله منافقین حفظ نماییم. ما می خواهیم که 
ایرانیان ثبات قدم ما در اصولمان را درک کنند؛ 
برای مثال حقوق بشر، و به آن اصول، احترام 
بگذارند. ما همچنین خواهان رفتاری منصفانه و 
مساوی جهت منافع خصوصی ایاالت متحده در 

ایران می باشیم.«
درواقع آن ها فکر می کردند ایران مال آن هاست 
و هرچه اراده کنند در ایران اتفاق می افتد. در 
واقع برخالف تفکر عده ای که می پندارند غرب 
رابطه،  برقراری  و  مذاکره  انجام  پیشنهاد  با 
همان  از  آن ها  است،  ایران  پیشرفت  خواهان 
به  ایران  امور  در  دخالت  با  می خواستند  موقع 
منافع خودشان برسند و اتفاقا از پیشرفت جریان 
اقتصاد  سیاست  روحانیت،  استقالل،  و  انقالب 

و... در ایران واهمه داشته اند.
امام  بر سخن  است  تاییدی  ها  این  همه ی  و 
امثال  و  کارتر  »آقای  فرمودند:  که  )ره(  خمینی 
او االن تمام هّم شان این است که دوباره آن 
مسائل را برگردانند که در زمان شاه مخلوع بود. 
لکن این آرزویی است که این ابرقدرت ها باید به 
گور ببرند. ایران دیگر اجازه نمی دهد که این ها 

دخالت درش بکنند«

فانوس تاریخ معاصر
آرزوی به گور رفته

)بازخوانی اسناد النه ی جاسوسی(

http://ansarclip.ir/component/dima_video/video/7741_?Itemid=115
 http://ansarclip.ir/video/7692/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-/
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درک عالم معنی و روح ایمان، خود از جمله برنامه هایی است که فقط به اراده و خواست خدای عظیم و قادر ممکن است. شهادت 
مهمترین و باالترین آرزوی یک مؤمن است یعنی آن را می توان نهایت درجه تکامل یک مؤمن خالص قرار داد که به محبوب 
خویش عزیزترین و دوست داشتنی ترین سرمایه خود را هدیه می نماید. باالترین توفیق این است که همه چیز برای او و برای 
رضای او باشد. چه زیبا گفت این اسطوره مقاومت و درهم کوبنده کاخ های ظلم جهانی و این حجت همیشه جاوید در عصرهای 

آینده یعنی امام بزرگوارمان، امام خمینی که: جلوه ای که حق تعالی می کند بر انبیاء، همان جلوه را بر شهداء می کند.

انسان نمی تواند زندگی را بدون مراوده و روابط 
آنچه در  منتها  ادامه دهد.  راحتی  به  اجتماعی 
و  سالمت  است،  تأثیرگذار  و  مهم  زمینه  این 
در  باید  انسان  است.  اجتماعی  روابط  ثبات 
نیازها  روابط خود نه فقط برای برطرف شدن 
برای  بلکه  منافع شخصی،  آوردن  به دست  و 
نیز  جامعه  افراد  نیازهای  به  توجه  و  محبت 
تعامل داشته باشد تا از خودبینی و بی توجهی به 
احساسات و مسائل دیگران دور باشد و از آثار 

مطلوب این گونه تعامالت نیز برخوردار شود.
آثار  از  می توانند  یکدیگر  با  روابط  در  افراد 
نشاط  و  نفس  آرامش، عزت  فراوانی همچون 
گردند.  بهره مند  روان  بهداشت  و  سالمت  در 
که  است  اهمیت  حایز  مسئله  این  قدری  به 
ایمان  شرایط  از  را  آن  )علیه السالم(  امیرمؤمنین 
اإلیمان  شرائِط  »ِمن  فرموده اند:  و  برشمرده 
ایمان  شرایط  از  االخوان«  مصاحبة  ُحسن 
)تصنیف  است.  برادران  با  مصاحبت  نیکویی 

غررالحکم و دررالکلم، ص 422(
بنیان روابط اجتماعی سالم، بر رعایت حقوقی 
است که افراد نسبت به یکدیگر دارند. نقشی 
بیاورد  به جا  روابط  این  در  می تواند  ایمان  که 
عبارت است از تعیین حقوق متقابل و ضمانت 

اجرای آنها توسط افراد پایبند به ایمان.
اگر این نقش به ایمان داده شود ویژگی اش این 
است که در یک چرخش مداوم، ضمن افزایش 
سالمت رابطه دو یا چند شخص، به گسترش و 
سالمت روابط اجتماعی منجر می شود. چگونه؟ 
فرد  هر  عهده  بر  ایمان  که  وظایفی  از  یکی 
نسبت به دیگران می گذارد و جزو حقوق طرف 
شود،  رعایت  باید  و  می شود  محسوب  مقابل 
حساسیت او نسبت به وضعیت روحی دیگران 
است. خود ایمان، بخش مهمی از این وضعیت 

روحی است و بر این اساس مؤمن وظیفه دارد 
در روابطش به گونه ای رفتار نکند که به ایمان 
طرف مقابل لطمه بزند و برای ایجاد یا تقویت 

ایمان در او، اگر کاری الزم است، انجام دهد.
رفتارهای  در  اول  فرد  ایمان  بنابراین؛ 
افراد  در  ایمان  تقویت  به  منجر  اجتماعی اش 
وقتی  می شود.  اجتماع  در  ایمان  گسترش  و 
از  این چرخه  یافت،  تقویت  و  ایمان گسترش 
ایماِن فراگیرتر به رعایت  سرگرفته می شود و 
حقوق و گسترش ایمان می انجامد. این اتفاق 
معنایش تحرک و پویایی جامعه است به سمت 
و  ظرفیت ها  براساس  ایده آل  اجتماعی  روابط 

خصوصیت هایی که در ایمان نهفته است.
که  است  آفتی  حرکت،  این  عکس  جهت 
سالمت و ثبات هر رابطه ی اجتماعی را تهدید 
می کند. از طرفی با محدود کردن ایمان، حقوق 
بین افراد براساس شرایط، منافع و اولویت های 
زودگذر شخصی و مبانی دیگر تعیین می شود 
و  سعادت  به  نسبت  افراد  حساسیت  عمال  و 
می رود  بین  از  یکدیگر،  بد  و  نیک  و  بدبختی 
و هیچ کس دیگری را به حفظ همین حقوق 
رعایت حقوق،  اساسًا  لذا  نمی کند،  توصیه  هم 
کم رنگ و سالمت هرگونه رابطه ی اجتماعی 
متزلزل می شود. به عالوه هیچ نیروی بیرونی 
نمی تواند به اندازه وجدان و ایمان درونی افراد، 

کسی را به رعایت حقوق اجتماعی وادار کند.
این آفت وقتی دامنگیر ما می شود که یا حقوق 
و وظایفی که ایمان تعیین می کند برای جامعه 
ناشناخته و یا به فراموشی رفته باشد و جامعه 
نداند که با فرض و ظرفیت وجود ایمان در خود 
چه باید بکند و یا اصل ایمان از سطح وجودی 
که  باشد  رفته  پایین تر  و  پست  آنچنان  خود 
نمی تواند در روابط بین افراد عرض اندام کند.
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چرخش ایمان در 
جامعه پویا

سنت پیامبر اسالم )ص( اولین بنا در بنیان رفیع 
فرهنگ و نظام تربیت اسالمی است. چرا که 
ایشان در رفتار و گفتاروجود عینی آیات الهی 
رسانده اند  ظهور  منصه ی  به  را  کریم  قرآن 
»لقد  شریفه ی  آیه  راطبق  ایشان  خداوند  و 
کان لکم اسوه حسنه ...« )احزاب،21( الگوی 

مناسبی برای انسان ها معرفی کرده است.
به نص صریح قرآن، اگر تربیت الهی توسط 
هدایت  نمی گرفت،  صورت  برگزیده  مربیان 
گمراهی  در  آنها  و  نمی شد  میسر  انسان 
پیامبر  تربیت  می ماندند.  باقی  ضاللت   و 
اسالم )ص(، از انسان هایی که قرن ها از تمدن 
دالورانی  و  زاهدان  بودند  دور  فرهنگ  و 
ساخت که پس از گذشت نیم قرن از طلوع 

اسالم، فرمانروای نیمی از جهان شد.
آن حضرت فطرت انسانی را پرورش می داد، 
مردم را به توحید دعوت می کرد، انسان را با 
اهداف آفرینش آشنا می ساخت، با هر فرد به 
اندازه قدرت درک و فهمش سخن می گفت 
برایش  را  ابدی  سعادت  به  رسیدن  راه  و 
اختیار خود، آن  اراده و  با  تا  روشن می نمود 
»انا  می فرماید:  نیز  خداوند  برگزیند؛  را  راه 
کفورا« اما  و  شاکرا  اما  و  السبیل   هدیناه 

دادیم،  نشان  او  به  را  راست  راه  ما  )انسان: 3( 
خواه شاکر باشد خواه ناسپاس.

نظام  اساس  بر  اسالمی  تربیت  ویژگی های 
شاخص  دو  قالب  در  نبوی،  تربیت  مبانی  و 

مطرح می شود:
ویژگی های  نظری:  شاخص های  الف( 
تربیت  فرایند  در  کلی؛که  و  ثابت  نسبتا 
استنباط می شود و معیار فعالیت های تربیتی 
نبایدهای  و  بایدها  دیگر،  عبارت  به  است. 
مقدس  شرع  از  که  تربیت،  زمینه  در  کلی 
مورد  عمل،  مقام  در  باید  و  می آید  بدست 

توجه قرار گیرد. که عبارتند از:
1ـ هماهنگی  تربیت با فطرت انسانی 

2ـ توحید محوری 
3ـ عدالت محوری 

4ـ آخرت گرایی 
5ـ تقرب به خدا.

که  امتیازاتی  عملی:  شاخص های  ب( 

را  تربیت  و  می رود  کار  به  اجرا،  مقام  در 
تربیتی  فعالیت های  تاثیر  می دهد.  سامان 
ایجاد  او  در  و  آسان  متربی  بر شخصیت  را 
انگیزه می کند تا با میل و رغبت، به دستور 

العمل های مربی عمل کند. عبارتند از: 
1ـ ایجاد فضای مناسب تربیتی 

2ـ تربیت حضوری و چهره به چهره 
3ـ تلفیق علم و عمل 

4ـ رفق ومدارا با متربی 
5ـ مهرو محبت با متربی.

اصول تربیت دینی مجموعه قواعدی هستند 
که به عنوان راهنمای عملی در اختیار مربی 
آن  داشتن  دست  در  با  که  می گیرد  قرار 
می تواند در رویارویی با اوضاع و با توجه به 
ابداع  وآفرینش روش های  نیازهای روز، به 

متناسب تربیتی اقدام کند.
حوزه  در  تدریج  سنت  تدریج:  اصل  1ـ 
با  باید  و  است.  اصل  یک  دینی  تربیت 
برنامه ریزی زمان بندی شده همراه با تربیت 
بدن و به پیروی از عقل، مبتنی بر شناخت 
نیازها و عالیق و قابلیت ها انجام بگیرد. بر 
این اساس پیامبر )ص( دوره های تربیتی را به 
تقسیم  وزارت  و  اطاعت  سیادت،  دوره:  سه 
می کند و برای هرکدام با توجه به نیازهای 
آن دوره دستورالعمل های خاص بیان می کند.

و  احترام  بدون  احترام:  اصل  2ـ 
توفیق  کودک،  شخصیت  گرامی داشت 
به  بود.  نخواهد  دینی  تربیت  در  چندانی 
خاطر اهمیت این اصل، رسول اعظم )ص(، به 
بزرگترین  و  تربیتی  الگوی  واالترین  عنوان 
به  نسبت  خاصی  اهتمام  انسان ها،  مربی 
داشتند.در  کودکان  به  احترام  و  گرامیداشت 
برخورد با امام حسن)ع( و امام حسین)ع( توجه 
به  تربیتی حضرت  را در سیره  این اصل  به 

خوبی می بینیم.
3ـ اصل اعتدال: اعتدال است که انسان 
به سوی صراط مستقیم می رساند. سیره  را 
و  دین  به  مردم  دعوت  در  اعظم)ص(  رسول 
بود.  میانه روی  و  اعتدال  براساس  دینداری، 
در  حضرت  »سیره  فرمود:  )ع(  امیرالمؤمنین 

زندگی اعتدال بود.« 
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