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سبحان شهیدی

مـدینـه
گمـراهگـشتـه

جامعهای را تصور کنید که در آن ،همه نظرات و
موضعگیریها حول مردم و حقوق آنها بچرخد
اما در عمل ،اولویتها سمت و سویی دیگر
داشته باشد زیرا اولویتهای بخشی از خواص و
سیاستمداران دچار تغییر شده و نسبت به مسائل
مهمتر بیمباالت گشتهاند.
دامنه این بیمباالتیها متفاوت است .گاه ممکن
است در خرید هواپیما به جای رسیدگی به
وضعیت جادهای و ریلی که بیشتر مورد استفاده
هستند ظهور پیدا کند و گاه در پیگیریهای
سختکوشانه درباره لغو یک سخنرانی به جای
پیگیری ماجرای عیانی چون دریافت حقوقهای
نجومی توسط برخی مدیران و حاشیه پنداشتن
آن خیانت در حق اعتماد مردم ظاهر شود.
همه اینها نشان از فراموش یا منزوی کردن
اولویتهای مردم و جامعه دارد.
این سیاستمداران در واقع منافع حزبی و جناحی
خودشان را دنبال میکنند و دیگر در ذهن خود
جایی برای اولویتهای آرمانی در جهت سعادت و
بهبود زندگی مردم باقی نمیگذارند .آنها به جای
سود رساندن ،برای جامعه خطرآفرینی میکنند.
ارگانهای رسانهای آنها سعی خواهند کرد اذهان
مردم را درگیر دغدغهها و اولویتهای کاذب
کنند تا خطری حاشیه امنشان را تهدید نکند.
رهآورد این تغییر رویکردها و بیتفاوتی نسبت
به مسائل اصلی ،عدم رسیدگی به آنها است
و پس از مدتی اعضای این جامعه به مشکالتی
برمیخورند که برای حل آنها باید «کاسه چه کنم
چه کنم» دست گیرند و در این شرایط ،سرنوشت
جامعه قطعا سقوط خواهد بود.
برای مثال وقتی مساله مهم برخورد با حقوقهای
نجومی به حاشیه رانده میشود و دغدغهها به
برگزاری کنسرت و لغو سخنرانی تقلیل مییابد،
بیشک باید شاهد باشیم که مجرمین با وقاحت
تمام به خاطر احساس امنیتی که برایشان ایجاد
شده ،به جای جبران و عذرخواهی ،ادعای
سهمخواهی کنند و یا اگر اتکا به نیروی داخلی
و اقتصاد ملی اولویت خود را از دست دهد باید
شاهد تحمل انواع هزینهها و بدعهدیهای
بیگانگان باشیم.
سراب دغدغههای کاذب یعنی زیر پا
به شوق
ِ
گذاشتن آرمانهایی که قرار بود آرمانشهر جامعه
را بسازد ،یعنی تبدیل شدن به طعمهای آماده
برای استثمار ،چراکه در میان مردم دیگر انگیزه
دفاع و مبارزه نیست و این یعنی جامعه دچار
استحاله شده است.
اما مردم اگر اگاه باشند و به مطالبهگری بپردازند،
به خواستههای به حق خود میرسند .آنان که
اولویتها را درست تشخیص دادهاند نباید دست
از روشنگری بردارند بلکه باید در جهت تبیین
آنها گام بردارند و در مدارس و دانشگاهها،
مطبوعات و رسانههای نوین و غیره افکار
عمومی را از هجمههای فرهنگی منفعتطلبانه و
دستکاری باورها برای تغییر ارزشها و اولویتها
نجات دهند.

فرهنگی

«مساوات» همچون «آزادی» واژهای
زیبا ،مبهم و کشدار است و قابلیت پذیرش
معانی گوناگونی را دارد .ابهام موجود در این
واژه موجب اختالف شدیدی در آغاز تمام
انقالبها گردیده است .از جمله در نهضت
مشروطه و هنگام تصویب اصل هشتم مت ّمم
قانون اساسی درباره تساوی حقوق همه
گروهها و فرق مذهبی ،درگیری سختی بین
جناح مذهبی حامی مشروطه و جناح مشروطه
خواهان غربزده درگرفت .یکی از دالیل
اساسی تحصن شیخ فضل ّ
الل نوری در حرم
حضرت عبدالعظیم(علیهالسالم) همین موضوع و
مخالفت با آن بود.
آدمیت در این باره مینویسد :از پردردسرترین
مسائل مورد اختالف ،مساوات حقوقی
اجتماعی افراد بود .جملگی تر ّقیخواهان و
ّ
ملیان روشنبین ،خواهان مساوات حقوقی
کلی افراد بودند.
اسماعیل رائین در کتاب فراموشخانه و
فراماسونرى در ایران به نقل از محمود
محمود مینویسد« :کلمات سه گانه موهوم
که عبارت از «آزادی ،برابری ،برادری» است،
آتشی در اروپا به وجود آورد که خشک و تر
هرچه بود ،سوخت و روح ملت فرانسه را
طوری مسموم نمود که هنوز هم که هست

ملت فرانسه به حال طبیعی خود عود نکرده
است .روشن کننده این آتش همان اعضای
مجامع و محافل فراماسون بودند که بعدها
رفته رفته شراره این آتش به تمام ممالک
عالم سرایت نمود ،دنیایی را به آتش بیداد خود
سوزانید  ...همین آتش بعدها به خرمن هستی
ایرانی افتاد و ملت ایران را سالها گرفتار انواع
مصایب و محن نموده است.
از آن روزی که عنوان «فراماسون» در این
سری آنها به اشاره
مملکت پیدا شد و محفل ّ
لندن در این سرزمین تشکیل گردید ،از همان
روز بدبختی و سیهروزی ملت ایران شروع
شده است .از آن روز اساس حکومت ایران
متزلزل گردید و امنیت از مملکت ایران رخت
بست»...
اگر منظور از «مساوات» ،برابری عامه مردم
در بهرهمندی از حقوق مشترکشان باشد
هرگز مخالفتی با موازین شرع ندارد و اسالم
آنرا پذیرفته است .اندیشمندان اسالمی،
که اصل «مساوات و برابری» در اسالم را
مقررات
پذیرفتهاند نه ،آن را تنها در چارچوب ّ
و س ّنتهای اسالمی و «تساوی شاه با رعیت
در برابر قانون» تفسیر و معنی میکنند نه به
معنای برابری حقوق کافر و مسلمان در نکاح،
حدود ،قصاص دیه و ارث.
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سیدمتین امامی

اما در مقابل؛ غربزدگان از مساواتی دفاع
میکردند که مفهوم ماسونی و غربی دارد.
در درون لژهای ماسونی جهان این سه کلمه
(آزادی ،مساوات ،برادری) با حروف درشت
نقش شده است .همان شعاری که بر پیشانی
روزنامههای طرفدار مشروطه همچون «صور
اسرافیل» و «مساوات» نقش بسته بود و
نقش فراماسونرها در به انحراف کشاندن
انقالب مشروطه را نشان میدهد.
حقیقت در زیر ماسک این سه کلمه ،عبارت
است از :تساوی هر دین ،قشر و مذهب
در کلیه حقوق و قوانین شرعی است و در
مقابل ،در برابر مساوات بین فقیر و غنی،
شاه و گدا ،سیاه و سفید و  ...در برابر قانون،
سکوت میکند و معنای آن را تساوی مطلق
میگیرند و رعایتش را که مثال پتکی به سر
مردم میکوبند .قوانین موضوعه بشری و
شریعت مطلق انگاشته میشود و جای عدالت
اجتماعی که ریشه در دین و باورهای دینی
جامعه دارد را میگیرد .از سویی دم از برابری
و برادری همه اقشار جامعه میزنند و از
سوی دیگر ،از تمام حقوق اجتماعی و طبیعی
زندگی ،تنها بهرهمندی و مساوات در ابر و
باران و خورشید و چهارفصل است .اینجاست
که تفاوتها را میشود لمس کرد.

یادداشت شفاهی

حجتاالسالم ناصر رفیعی:

ترک گناه
اثر اعتقاد به علم الهی
حــرم کریمه اهلبیت (س) تیرماه 95

ـح الْ َغیْ ِب لَ یَ ْعلَ ُم َهـا ِإلَّ ُه َو َو یَ ْعلَ ُم َما
• َو ِع ْنـ َد ُه َمفَاتِ ُ
ْبر َوالْبَ ْحر َو َما ت َْسـ ُق ُط ِمـ ْن َو َرقَـ ٍة إِلَّ یَ ْعلَ ُم َها َولَ
ِفـی ال َ ِّ
ْـب َولَ یَاب ٍ
ِـس إِلَّ ِفی
َحبَّـ ٍة ِفـی ظُل َُما ِت الْ َ ْر ِض َولَ َرط ٍ
ـاب ُمبِینٍ (سـوره انعـام  /آیـه )59در این آیه بیان
کِتَ ٍ
میشـود کـه کلید و فرمـان غیب در نزد خداسـت و
آنچـه در دریاهـا و خشـکی اسـت ،میدانـد و برگی
کـه از درختـی میافتـد ،به آن آگاهـی دارد.
• مـا معمـوالً چیزهـای ملمـوس را میبینیـم ،ولـی
نسـبت بـه خیانـت چشـم و آنچـه در دلهاسـت
بیاطالعیـم .قـرآن میفرمایـد هرچـه بگوئیـم و
نگوئیـم ،خـدا نسـبت بـه آن آگاه اسـت و در جـای
میفرمایـد کـه خداونـد ارسار و مخفیهـا را نیـز
میدانـد.
• تـرک گنـاه ،از جملـه آثـار اعتقـاد بـه علـم الهـی
اسـت .زمانـی کـه انسـان میدانـد خداونـد نسـبت
بـه متامـی گفتـار و رفتارهـای او آگاه اسـت ،گناهـی
مرتکـب منیشـود؛ هامنگونـه کـه امام خمینـی (ره)
میفرمودنـد :عـامل محضر خداسـت ،در محرض خدا
معصیـت نکنید.
• عـدم اعتقـاد بـه علم الهـی ،موجب شـده عدهای
بـه دنبـال زر و ثـروت انـدوزی باشـند؛ حقوقهـای
نجومـی بـرای نظـام جمهـوری اسلامی ایـران کـه
دارای حکومـت دینـی میباشـد ،بـد اسـت.
• امـروز مـردم بـه نظـام و مسـئوالن اعتماد دارند،
کـه حضـور همیشـگی آنهـا در صحنـه از جملـه
برگـزاری بـا شـکوه آئیـن راهپیامیـی روز قـدس گواه
ایـن سـخن اسـت ،ولـی وقتـی گفتـه میشـود فلان
مسـئول در مـاه چنـد ده میلیونـی دریافـت میکند،
موجـب تخریـب ایـن اعتماد میگـردد.

• متأسـفانه جوانان زیادی در مشـاغلی مشغول کار
هسـتند که بیمه و آینده شـغلی ندارند و با درآمدی
ناچیـز که گاهی به نان شـب هم محتاجانـد ،روزگار
سـپری میکننـد یـا کارگـران سـاختامنی کـه برخـی
روزهـا دسـت خالی بـه خانه برمیگردنـد ولی برخی
مدیـران اینگونـه بـه جـان بیتاملـال افتادهاند.
• جلـوی چنیـن رویـهای باید گرفته شـود و باالترین
مسـئولی کـه ایـن مدیـران را انتخـاب کـرده ،بایـد از
رشمندگـی از مسـئولیت خـود اسـتعفا منایـد .بـا آنها
برخورد شـدید شـود و کسـانی را مأمور این کار قرار
دهیـد کـه خـود گرفتار چنین مشـکالتی نباشـند.
• چنیـن رفتارهایـی موجـب بدبینـی مـردم بـه
مسـئوالن دلسـوزی میشـود کـه خالصانـه در حـال
خدمـت بـه نظـام و مـردم هسـتند .رؤسـای قـوا
محکـم در برابـر اینهـا بایسـتند .نـه ایـن کـه امـوال
رفتـه را بـه بیتاملال برگردانند یا افـراد را کنار بزنند،
بلکـه اینهـا را در مجامع قانونـی محاکمه و زندانی
کنند .
• در سـیره علمای بـزرگ اسلام دیـده میشـود کـه
وجوهـات زیـادی در اختیـار آنهـا بـود ،در حالـی که
خـود و اطرافیانشـان دارای زندگـی بسـیار سـاده و
حتـی گرفتـار فقـر بودند.

مستور دل

باران زعیمی

جهان از ظلم و بیداد آکنده بود
و زمین غرق در ظلمت رذائل
فقط مانده بود کعبه؛ در مقابل کدخدایی فیلسوار
و انصاراللّهی نبود جز «ابابیل»
کم مانده بود ثابت شود «أَتَ ْج َع ُل فيها َم ْن يُف ِْسدُ فيها»...
که لبخند خدا نور آفرید؛ «إِ ِّن أَ ْعل َُم ما ال تَ ْعلَ ُمونَ »
محمد(صلیاللهعلیهوآله) آمد
حق
ش ِمثلُكُم» اما مجذوبترین خالئق در ّ
« َب َ ٌ
با خُلقی عظیم و قدرتی رسچشمه گرفته از وحی الهی
در تاریکترین نقطه زمین شالوده «امت شهید» را بنا نهاد
و « َر ْح َم ٌة لِلعالَمني» شد
اکنون باز زمین غرق در ظلمت است و منتظر
تا ِکی دوباره اراده الهی بر اثبات «إِ ِّن أَ ْعل َُم ما ال تَ ْعلَ ُمونَ » قرار گیرد
و تنها رشیک رسولالله در « َر ْح َم ٌة لِلعالَم َني» بودن ظهور کند
فرهنگی

وحدت از زبان
امیراملؤمنین

پرستو

(علیهالسالم)

در آموزههـا و اعتقـادات دیـن اسلام
زمینههـای وحـدت نظر در مسـائل اساسـی و
وجوه مشـترک و مـورد قبول همه مسـلمانان
نـه تنهـا در اصـول ،بلکـه در فروع نیـز آنقدر
زیـاد اسـت کـه میتـوان بـه راحتـی گفـت
مسـلمانان بـا یکدیگـر اختالف قابـل توجهی
ندارنـد و مانـع جدی بـرای وحـدت آنها وجود
نـدارد .هـدف از وحـدت ،یکی کـردن مذاهب
و از بیـن بـردن دیگر مذاهب نیسـت و غرض
موسسـان تقریـب هـم جایگزینی اشـاعره به
جـای معتزلـه و سـنی به جای شـیعه و حنفی
را حنبلـی سـاختن و یـا بالعکس نبوده اسـت؛
زیـرا این امـر نه تنها کاری دشـوار بلکه امری
غیرممکـن اسـت .همـت پیگیریکننـدگان
مسـئله وحـدت ،بـر نزدیـک کـردن صاحبان
مذاهـب مختلـف بـه همدیگـر بـا تکیـه بـر
مشـترکات و قـرار دادن همـه مسـلمانان در
صـف واحـد ،در برابـر دشـمنان قسـم خورده
اسلام بوده اسـت.
وحدت و همبسـتگی ،ضرورتـی فطری ،عقلی
و شـرعی و از مهمتریـن عوامـل حفظ و بقای
یـک تمدن انسـانی اسـت کـه در سیاسـت و
اجتمـاع متبلـور میشـود .بشـر نه تنهـا برای
بقـای حیـات جمعی ،بلکـه برای برخـورداری
از یـک زندگی مطلـوب ،چارهای جـز پذیرش
آن ندارد.
امـام علی(علیهالسلام) از عوامـل متعـددی بـه
عنـوان دسـتاوردها و نتایـج اتحـاد و انسـجام
اسلامی نـام میبـرد کـه عبارتنـد از :حفـظ
دیـن اسلام ،جلوگیـری از اختلاف فرقـهای
و مذهبـی ،تحقـق حکومـت اسلامی ،ایجاد
عدالـت اسلامی ،برخـورداری از نعمتهـای

الهی ،جلوگیری از تسـلط شـیاطین و پیروزی
مسلمین .
امیرالمؤمنیـن علی(علیهالسلام) در فراز یکی
از خطبههایـش خطـاب بـه مسـلمانان چنین
میفرمایـد« :بـا انبوه مـردم همـراه گردید که
دسـت خدا بـا جماعت(حـق طلب) اسـت و از
تفرقـه و تـکروی بپرهیزید که مـردم تکرو
بهره شـیطان شـوند ،چنانکه گوسـفند تکرو
بهره گـرگ گردد( .نهـج البالغه ،خطبـه )127
ایشـان بارها در سـخنان خود از دو رکن الهی
و آسـمانی ،برای اتحاد مسـلمانان نـام میبرد
کـه عبارتند از :قـرآن کریم و نبوت.
امیرالمومنین(علیهالسلام) کـه در سـایه مکتـب
پیامبر(صلیاهللعلیهوآلهوسـلم) بالیـده و دسـتورات
اسلامی را از ایشـان فراگرفتـه اسـت ،تکامل
مـادی و معنـوی امت اسلامی را در انسـجام
و اتحـاد اسلامی میدانسـته و بـا رفتارهـای
سیاسـی ،اجتماعـی و مذهبـی خـود درصـدد
اتحـاد هرچـه بیشـتر جامعـه اسلامی بـوده
اسـت .ایشـان هدفـی جـز ایـن نداشـته کـه
شـکاف امتهـا را از میـان بـردارد و راه رشـد
را آمـاده سـازد .بـا مراجعه به کلمـات حضرت
چنیـن میتـوان اسـتنباط نمـود کـه «اتحاد»
امـری فطـری و طبیعـی اسـت و انسـان بـا
روحیـه نـوع دوسـتی پدیـد آمـده اسـت.
بنابرایـن؛ آنچـه بایـد بـه ریشـهیابی آن
پرداخت« ،اختالف» اسـت؛ چـرا که وحدت و
انسـجام بیـن امت اسلامی از اهمیت زیادی
برخـوردار اسـت .ایـن موضوع بنیـادی و مهم
در کتـاب آسـمانی قران و سـنت پیامبـر(ص) و
معصومـان(ع) بـه طور جـدی مورد توجـه قرار
گرفته اسـت.
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غرب وحشی

باران زعیمی

آنها را کباب کنید

انگلستان و فرانسه در  3سپتامبر  1939علیه آلمان
رایش اعالن جنگ دادند .دو روز بعد از این واقعه
انگلستان بمباران شهرها و جمعیت غیرنظامی
آلمان را آغاز کرد .در  25ژانویه ،فرماندهی عالی
ارتش آلمان حمله به شهرهای بریتانیا و بندرهای
آن کشور را ممنوع اعالم کرد؛ البته بنادر روسیث
( )Rosythاز این قاعده مستثنی شدند.
بمبافکنهای ارتش بریتانیا طی ماههای بعد
حمالت فزایندهای علیه شهرهایی انجام دادند که
دارای هیچ نوع تأسیسات و اهمیت نظامی نبودند.
وینستون چرچیل در  11می  ،1940درست یک
روز بعد از انتصاب به عنوان نخستوزیر و وزیر
جنگ تصمیم گرفت دستور انجام حمالت هوایی
وسیع علیه مردم غیرنظامی آلمان را صادر کند
در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم ،در حمله
نظامی استراتژیک به شهر درسدن آلمان ،به
دستور چرچیل 1300 ،بمبافکن نیروی هوایی
بریتانیا و ایاالت متحده ،بیش از  3900تن بمب
معادل 700000بمب آتشزا ،یعنی به ازای هر
نفر دو بمب ،بر فراز شهر درسدن رها کردند و
 600هزار نفر زنده زنده در آتش سوختند.
در زمان حمله ،شهر درسدن هیچ نوع تجهیزات
پدافند هوایی و یا دفاع نظامی در اختیار نداشت.
در این شهر هیچ نوع کارخانجات و صنایع نظامی
وجود نداشت و تنها پناهگاهی بود برای آوارگان
شرق کشور.
هدف نیروهای متفقین نابود کردن مردم آلمان
به ترسناکترین شکل ممکن بود .در  13فوریه
 45 ،1990سال بعد از ویرانی درسدن ،دیوید
ایروینگ ،در کاخ فرهنگ درسدن به سخنرانی
پرداخت .ایروینگ در سخنرانی خود به جملهای
مشهور از چرچیل اشاره کرد« :نمیخواهم در
مورد چگونگی نابود کردن اهداف با اهمیت

اطراف درسدن به من پیشنهاد دهید .من
پیشنهادهایی میخواهم در مورد چگونگی کباب
کردن  600000پناهندهای که از برسالو به
درسدن آمدهاند».
اما کباب کردن آلمانها برای چرچیل کافی نبود.
وی در صبح روز بعد از بمباران به هواپیماهای
سبک دستور داد که بازماندگان بمبارانها را در
ساحل رودخانه به رگبار ببندند .نبرد سیستماتیک
چرچیل برای نابودی مردم آلمان عبارت بود از
نابودی هر خانه آلمانی در تمام شهرهای این
کشور .او میگفت« :اگر قرار است چنین اتفاقی
رخ دهد ،امیدوارم بتوانیم تمام خانههای آلمانی را
در تمام نقاط این کشور ویران کنیم».
دکتر گئورگی استنسون ،وکیل و رئیس موسسه
جنوساید واچ ()Genocide Watch
میگوید« :چگونه است که هولوکاست ،جنایت
جنگی است و از آن به عنوان یکی از زشتترین
اتفاقات تاریخ یاد میشود ،اما بمباران درسدن
و حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی توسط
متفقین جنایت جنگی قلمداد نمیشود؟»

مصاحبه

باران زعیمی

بازنشـر مصاحبـه با دکتر جـواد منصـوری ،اولین فرمانده سـپاه
پاسـداران انقلاب اسلامی و عضـو حزب گـروه ملل اسلامی
معـروف بـه گـروه  ۵۵نفـره معـاون آسـیا و اقیانوسـیه وزیـر
امورخارجـه در سـالهای  60تـا  67و سـفیر ایران در پاکسـتان
در سـال  ۱۳۶۸تـا  1372و سـفیر ایـران در پکـن در فاصلـه
 ۱۳۸۵تـا  ۱۳۸۸کـه اکنـون در مرکـز اسـناد انقالب اسلامی
فعالیـت میکننـد.
پـس از پایـان جنـگ ،سیاسـتهای
توسـعه دولتهـای پنجم و ششـم و
تمرکـز آن بـر اقتصـاد چـه تاثیراتـی
اجتمـاع پـس از دفـاع
بـر فرهنـگ و
ِ
مقدس گذاشـت؟
از جملـه مهمتریـن سیاسـتهایی کـه خیلـی
روی آن تکیـه شـد ،بحـث بازسـازی کشـور از
لحـاظ اقتصـادی بود؛ امـا یک اشـتباه تاریخی
در ایـن مقطـع روی داد که ما تـا به حال و بعد
از ایـن هـم تـاوان خسـارتهای این اشـتبا ه را
خواهیـم داد و تا امروز هم هیچکـدام از دولتها
از این اشـتباه برنگشـتند ،اینکه اقتصاد ،مسئله
اصلی کشـور شد.
دوم اینکـه بسـیاری از سیاسـتها بـه شـکل
التقاطـی در آمـد .یعنی یک ترکیبـی از اقتصاد
سـرمایهداری بـا پوششـی از اقتصاد اسلامی!
اشـتباه سـومی کـه بوجود آمـد این بـود که ما
بسـیاری از مسـائلی کـه در غرب اتفـاق افتاده
بـود و آثـار منفـی و خسـارتهای سـنگین
انسـانی خـودش را نشـان داده بـود تکـرار
کردیـم ،ماننـد بحث فمنیسـم.
چهارمیـن اشـتباهی کـه بعـد از جنـگ اتفـاق
افتـاد ایـن بـود کـه گفتـه شـد چـون مـا
میخواهیـم سـازندگی کنیـم و ویرانیهـای
جنـگ را بسـازیم بنابراین بایـد به متخصصین
و مدیرانمـان آزادی عمـل بدهیـم .در نتیجـه
عملا هـرج و مـرج و بـی قانونـی در دسـتگاه
مدیریـت کشـور بوجـود آمـد بـه گونـهای که
امـروز بـی قانونـی در دسـتگاههای دولتـی
تبدیـل به فرهنگ شـده و بعضی از دسـتگاهها
میگوینـد مـا دنبـال خالفهـای زیـر ده
میلیـارد تومـان نمیرویـم بـرای اینکـه آنقـدر
حجم خالف باالسـت کـه نمیتوانیـم به همه
مجرمیـن برسـیم!
از طـرف دیگـر به دلیل اینکه تمرکـز کار روی
اقتصـاد کشـور رفـت ،نـه تنها فرهنگ کشـور
قربانـی شـد و امنیـت عمومـی جامعـه مختل
گردیـد ،حتـی اقتصـاد کشـور هم خراب شـد.
زیـرا فرهنگ عمومی کشـور ضایع شـد و افت
وجـدان کاری از بیـن رفـت ،بهـرهوری
نمـود،
ِ
سـرمایه بـه پایینتریـن سـطح خودش رسـید

و بسـیاری از اتفاقـات دیگـر کـه موجـب شـد
سـرمایهگذاری در کشـور بـرای خیلیهـا
مقـدور نباشـد ،فقـط دنبـال داللـی ،واردات و
سـوء اسـتفاده .هیچکـدام از مدیـران مـا هـم
مسـئولیت عملکـرد خودشـان را نپذیرفتنـد.
طـی سیاسـتهای توسـعه چـه
اولویتهایـی نادیـده گرفتـه شـد که
بعـد از  25سـال هنـوز بسـیاری از
مسـائل حـل نشـده اسـت؟
رییـس جمهـور وقـت ،آقـای هاشـمی بارهـا
بـه صراحـت گفـت مـا مـی خواهیم کشـور را
ثروتمنـد کنیـم ،مـا مـی خواهیم کشـور را زیبا
بسـازیم ،مـا مـی خواهیـم آخریـن مدلهـای
ماشـین در خیابانهایمان تردد کنند و کشـور
مـا بـرای دیگـران الگـو بشـود .در صورتی که
بـه دالیـل مختلفـی بـه راحتـی امـکان اینکار
بـرای مـا مقـدور نبـود و نیسـت .اولیـن کاری
کـه هـر دولتـی بایـد در ایـن مملکـت انجـام
دهـد ـ اگـر مـی خواهـد خدمـت کنـد ـ ایـن
اسـت کـه باید وابسـتگی این کشـور بـه نفت
را قطـع کنـد .نـه اینکـه صبح منتطر بنشـینیم
نفـت بفروشـیم تـا شـب نـان داشـته باشـیم
بخوریـم .ایـن بزرگتریـن خیانتیسـت کـه به
ایـن مملکت شـد.

تقسیم درست کار سبب
میشود کارها را به یکدیگر
وانگذارند و در خدمت سستی
نکنند.
ایـن مسـئله بسـیار مهمـی هسـت .آقایـان
حاضـر نیسـتند بیاینـد بـه صراحـت حـرف
بزننـد و بیلیاقتیهـا ،بـی برنامگیهـا ،بـی
فکریهـا و ندانمکاریهـای خودشـان را
علنـی کننـد؛ ابـدا! امیرالمومنیـن در نامـهای
کـه بـرای فرزندانشـان نوشـتند (نامـه شـماره
 31نهـج البالغـه) میفرماینـد « :واجعل لکل
انسـان مـن خدمک عمال تاخـذه به فانـه احرا
ان ال یتواکلـوا فـی خدمتـک ».کار هرکـدام از
کارکنانـت را معیـن کـن کـه او را در برابـر آن

کار مسـئول بدانـی .تعبیـری کـه امـام دارنـد
«تاخـذه بـه» یعنـی «یقـهاش را بچسـبی !».
تقسـیم درست کار سـبب میشـود کارها را به
یکدیگـر وانگذارنـد و در خدمـت سسـتی نکنند.
جهـت اطالعتان عرض کنم در دسـتگاه اداری
چیـن بزرگتریـن توهینـی کـه یـک کارمند به
یـک کارمنـد دیگـر یـا یـک مدیـر بـه یـک
کارمنـد ممکـن اسـت بکند ایـن اسـت که به
او بگویـد «تـو مسـئولیت نمی شناسـی» حاال
مقایسـه کنید بـا وضعیـت ما!!
در سـالهای آغازیـن دهـه هفتـاد،
ارزشهـای جامعـه کمابیـش دچـار
تغییـر و تحـول شـد .از جملـه
تبدیـل شـدن کسـب ثـروت بـه یک
ارزش .سـبک زندگـی دولتهـا و
سیاسـتهای آنهـا را چقـدر در ایـن
تغییـرات موثـر میدانیـد؟
هـم تجربـه تاریخـی میگویـد و هـم
نظریههـای جامعـه شناسـی تاییـد میکنـد و
هـم روایـت معروفی داریـم از پیامبـر(ص) که
نفان مِـن اُ َّمتی ا ِن َصلَحا َصلَ َحت
فرمودند« :صِ ِ
اُ َّمتی َو ا ِذا َف َسـدا َف َسـ َدت اُ َّمتی؛ العلما و االمراء»
دو گـروه از امـت مـن هسـتند کـه اگـر صالح
شـوند امـت مـن صالـح میشـوند و اگر فاسـد
شـوند امـت من فاسـد میشـوند؛ متخصصین و
مدیـران .اسـاتید ،علمـا و مسـئوالن و مقامـات.
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه تجمـل گرایی،
مصرفزدگـی ،دنیاگرایـی ،پـول پرسـتی و
قدرتطلبـی چیزهایـی بـود کـه از باال شـروع
شـد و بـه تدریج به سـطوح پاییـن جامعه نفوذ
پیـدا کـرد .در دولت سـازندگی تمامـی اینگونه
مقـوالت را نشـانهای از پیشـرفت و نشـانهای
از قـدرت میدانسـتند .عـدهای چـون به ثروت
دسترسـی دارند و این دسترسـی هیـچ کنترلی
نـدارد بـه هـر مقـداری از ایـن ثروت اسـتفاده
میکننـد و درنتیجـه عـدهای محـروم میشـوند.
در سـایر مسـایل هـم وضعیـت همیـن اسـت.
کمابیـش اطلاع داریـد کـه قریـب  20سـال
هسـت در جامعـه مـا بحـث اسلامی کـردن
دانشـگاهها ،تحـول در علـوم انسـانی ،تغییـر
در سـبک زندگـی و اسلامی کـردن آن و
بومیسـازی پیشـرفت و توسـعه وجـود داشـته
اسـت امـا عملا چـه دسـتاوردی در ایـن
زمینههـا را مـی توانیـد بـه جامعـه ارائـه کنیـد؟
هـم زمـان شـاه و هـم پـس از پایان
جنـگ تحمیلی سیاسـتهای توسـعه
اقتصـادی و نزدیـک شـدن بـه
شـاکله غـرب ،در ایـران دنبال شـد و
اثـرات عمیقـی بـر فرهنـگ و اجتماع
گذاشـت .تفاوت ایـن دو بـازه زمانی
و اثـر برنامههـا را در چیسـت؟
سـوال خوبیسـت کـه بایـد آن را در جامعـه
پاسـخ بدهیـم .اوال بـه چـه دلیـل انقلاب
شـد؟ اولیـن دلیـل انقلاب ایـن بود کـه رژیم
شـاه ضداسلامی بـود و دنبـال حـذف اسلام
از جامعـه ایـران بـود و ایـن را بـه صراحـت
میگفـت .برنامـه اسلامزدایی از کشـور
خیلـی جـدی در حـال اجـرا بـود .آمریکاییها
برنامههـای وسـیعی بـرای ایـن کار داشـتند و
اجـرا میکردنـد .مـورد دوم این بود کـه درواقع
تمـام برنامههـای کشـور دسـت آمریـکا بـود.
مـا اصلا اختیـاری از خودمان نداشـتیم؛ حتی
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طـنـز

سبحان شهیدی

فیزیکی
یا
شیمیایی؟
باور کنید اصال دنیا ،آخرتِ تغییر و تحول است!
مثال همین استاد ما که فیزیک پالسما برای
دانشجوهای فیزیک هستهای درس میدهد .این
استاد عزیز هرازگاهی ،صرفا جهت شیرینی لج
دانشجوها یک بحث سیاسی راه میانداخت و از
غرب و آمریکا میگفت.
یکی از این برادرها همیشه میگفت« :استاد
شما مشکلتان این است که به آمریکا اعتماد
دارید ».استاد هم میگفت« :آمریکا تغییر کرده و
آمریکای همیشگی نیست باباجان!»
اما امروز صبح که آمد سر کالس و بچهها
داشتند جزوهها را باز میکردند ،یکهو استاد دست
به شقیقه سرش کشید و بلند گفت« :ای مرگ
برررر آمریکا! ای ننگ بشریت از پهنا تو حلق
آمریکا و آمریکایی ،ننگ بر کله سرمایهداری،
لعنت به این نظام امپریالیستی»!!!
واقعا خودش بود؟! بیشتر وارسیش کردیم؛ بله!
خودش بود ،فقط عینک نداشت .مانده بودیم
که :خدایا استاد ما رو مسخره کرده؟؟ این که
تا دیروز حرف از تعامل و صحبتهای سازنده
و این چیزها میزد ،حاال چی شده که اینطور
عوض شده؟!
استاد که حسابی کالفه شده بود رفت سراغ
کیفش و عینک را درآورد و به چشم زد .انگار
آبی روی آتش ریخته باشند! آرام شد و با صدایی
احساسی گفت« :البته بچهها شاید بهتره مرگ
نگم »..شیشههای عینکش بدجوری شکسته
بود.
حسابی گیج شده بودیم .یکی از بچهها جرات
کرد و پرسید« :استاد قضیه چیه؟! شما که
میگفتید آمریکا ،آمریکای جنایتکار قدیم
نیست و میشه باهاش تعامل کرد اما امروز یه
چیز دیگه میگید»
استاد عینک شکسته را از چشم برداشت« :لعنت
به این عینک!» و دوباره با عصبانیت گفت« :این
آمریکاست که مانع پیشرفت ماها میشه .اصال به
این قضیه تصویب طرح تمدید تحریمها دقت
کردید؟! فیلم اوباما را دیدید ؟ یکی نیست بگه
آقای اوباما چرا موقع ابراز تاسف و حتی امضای
مصوبه میخند؟؟!» استاد عجیب تغییر کرده بود.
بعد هم گفت« :وقتی خبر تمدید تحریمها رو
شنیدم عینکم رو پرت کردم زمین که شکست»
دو سه باری عینک را استفاده کرد و باز به توجیه
پرداخت .فهمیدیم هر چه هست زیر سر همان
عینک هست! وقتی نبود حقیقت راحتتر دیده
میشد .آخرش هم انداختنش سطل آشغال! پای
تخته نوشت :آمریکا تغییر فیزیکی کرده نه تغییر
شیمیایی .وقتی کالس تمام شد سریع رفتم
سراغ عینک شکسته .روی دسته فریمش نوشته
بود!Made In USA :
راستی تغییر نظر استاد نسبت به آمریکا چیه؟
شیمیایی یا فیزیکی؟!
پن :فرایندهایی که در آنها ،فقط حالت فیزیکی
ماده تغییر یافته و مادهای به ماده دیگر تبدیل
نمیشود را تغییر فیزیکی مینامند.

این یک واقعیت است که تجمل گرایی ،مصرفزدگی ،دنیاگرایی،
پول پرستی و قدرتطلبی چیزهایی بود که از باال شروع شد و به
تدریج به سطوح پایین جامعه نفوذ پیدا کرد.
شـرفت
در دولــت ســازندگی تمامــی اینگونــه م ـقـوالت را نشــانهای از پی ـ
و نشــانهای از قــدرت میدانســتند.
عــدهای چــون بــه ثــروت دسرتســی دارنــد و ایــن دسرتســی هیــچ کنرتلــی
نــدارد بــه هــر مقــداری از ایــن ثــروت اســتفاده میکننــد و درنتیجــه
شـوند.
ی ـ
عــدهای محــروم م 

اموالمـان ،ثروتمـان و منابعمـان دسـت
خودمـان نبـود .فـرد دیگـری میآمـد نفـت را
برمیداشـت ،میبـرد و میفروخـت و بعـد
در سـازمان برنامـه و بودجـه هـم یـک عـده
از عوامـل آنهـا ،از جمله بهایی و صهیونیسـت
و حتـی آمریکایـی نشسـته بودنـد و مشـخص
میکردنـد کـه ایـن پول نفـت کجا بایـد خرج
شـود .یعنی مردم هیچ نقشـی نداشتند و منافع
مـردم هـم هیـچ جایـی مـورد توجـه نبود.
سـومین مسـئل ه حائـز اهمیـت ایـن بـود کـه
مـا در آن زمـان امـکان اعتـراض نداشـتیم.
زندانهـای ایـران پـر بـود از کسـانی کـه بـه
وضـع موجـود اعتـراض میکردنـد .میگفتنـد
ولـی امـروز میتوانیـم اعتـراض کنیـم .امـروز
میتوانیـم بخوانیـم ،بنویسـیم و بگوییـم .ایـن
خیلـی مهـم اسـت .آن روز نـه روزنامـهای نـه
کتابـی نـه فیلمـی و نـه امکانی وجود نداشـت
بـرای اعتـراض کـردن ،اینهـم تفـاوت دیگـر.

مقام معظم رهبری الحق در
شناخت واقعیتها و ریشههای
واقعیتهای حاکم بر جامعه
بسیار بسیار توانا و دقیق هستند
و انصافا ایشان از این جهت در
کشور قطعا کم نظیر هستند
نکتـه بسـیار مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه بـه
هرحـال مـا دربـاره جامعـه ایـدهآل انقلاب
صحبـت میکنیـم .یعنـی اگـر امـروز اعتراض
و انتقـادی داریـم و ناراحتـی داریـم از ایـن
اسـت کـه چـرا اهـداف انقلاب تحقـق پیـدا
نکـرده اسـت؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه اوال
اسـتقالل داریـم و ایـن را نمیشـود منکـر
شـد .دوم اینکـه آزادی داریـم .ولی قبـول دارم

عـده زیـادی بودنـد لیاقـت ،تقـوا و دانش الزم
را نداشـتند و آمدنـد مسـئولیتها را گرفتنـد و
کارهـا را خـراب کردنـد .ولـی کل نظـام قـرار
نیسـت کشـور را نابـود کند درحالیکـه در زمان
شـاه کل نظـام دسـت آمریـکا بـود و او بود که
تصمیـم میگرفـت در ایـن کشـور چـکار کند.
هیچکسـی در کشـور تصمیم گیرنـده در مورد
ثـروت و پـول و منافـع این مملکت نبود .شـما
اگـر یادداشـتهای «علـم» را مطالعـه کنیـد
میبینیـ د خیلـی صریـح میگویـد کـه مثلا
امـروز سـفیر آمریـکا آمـد و گفـت قرار اسـت
فلان هواپیماها را بدهیم و پولـش را بپردازید!
یعنـی آنها تصمیـم میگرفتنـد چقـدر هواپیما
بدهنـد و چقـدر پـول بگیرند و همینطور سـایر
مـوارد .حتـی فرمانده نیـروی هوایـی آن زمان
در خاطراتـش نوشـته آنقـدر تجهیـزات بـه ما
دادنـد کـه اصلا بـه درد مـا نمیخـورد ولـی
اجبارا ارسـال میکردند و پولـش را میگرفتند.
آقـای ارتشـبد طوفانیـان فقط ّ
دلل بـود تا این
چکهـا را امضـا کنـد و به آمریکاییهـا بدهد؛
امـا امـروز اینطور نیسـت.
البتـه یـه عـده ممکـن اسـت بگوینـد ایـن به
نفـع مـردم کـه نشـد ولـی واقعیـت قضیـه
در مقایسـه وضعیـت امـروز کشـور بـا سـایر
کشـورها مشـخص میشـود .همیـن االن
مقایسـه کنیـد کشـورمان را بـا کشـورهای
اطـراف ،بـا کشـورهایی کـه نوکر صـد در صد
آمریـکا هسـتند ،آمریـکا مطلقا اجـازه نمیدهد
مشـکالت کشـورها حـل شـود .چـون او
میخواهـد بـرای همیشـه حکومت کنـد .مگر
مصـر کـه  50سـال اسـت نوکـر بـی چـون و
چـرای آمریـکا و اسـراییل شـده ،مشـکالتش
حـل شـد؟ اکنـون فقـر در مصـر بیـداد میکند
و گرفتاریهـای زیـاد دیگـر.
مـن از عملکرد اقتصادی بعـد از انقالب خیلی
دفـاع نمیکنـم ولـی همین که انقلاب را نگه
داشـتیم و حفـظ کردیـم و توانسـتیم تبدیل به

یـک قدرتـی در حـد خودمـان شـویم را نبایـد
خیلـی بـیارزش یـا یـک موفقیـت کوچـک
بدانیـم .البتـه اگـر شایسـتگیهای الزم را در
مدیرانمـان میداشـتیم وضعمـان خیلـی بهتر
از االن بـود .درواقـع ما نسـبت بـه توقعاتمان
اسـت که خیلـی گلـه داریم.
در همـان سـالهای نخسـتین دهـه
هفتـاد میبینیـم هشـدارهای رهبـر
معظـم انقلاب در مـورد تهاجـم
فرهنگی آغـاز میشـود .مخاطب این
هشـدارها چه کسـانی بودند و واکنش
بـه این هشـدارها چه بـود و درنهایت
دربـاره مسـئله تهاجـم فرهنگـی چه
اقداماتـی انجام شـد؟
مقـام معظـم رهبـری الحـق در شـناخت
واقعیتهـا و ریشـههای واقعیتهـای حاکـم
بـر جامعـه بسـیار بسـیار توانـا و دقیق هسـتند
و انصافـا ایشـان از ایـن جهت در کشـور قطعا
کـم نظیـر هسـتند و مسـائل را خیلـی جلوتـر
از مدیـران کشـور میبیننـد ولـی مدیـران
کشـور فقـط بـه فکر ایـن چندسـالی هسـتند
کـه سـرکار هسـتند و بعضـا هـم بـه صراحت
میگوینـد دلیلـی نـدارد مـا خودمـان را بـه
زحمـت بیندازیـم .چرا ما بایـد فرهنگ عمومی
جامعـه را ارتقـا دهیـم؟ بـه مـا چه؟ ما دو سـه
سـال هسـتیم و بعد میرویم ،چـرا خودمان را با
مـردم طـرف کنیم؟! چـون اگر کسـی بخواهد
فرهنـگ عمومـی جامعـه را ارتقـا دهـد خیلی
بایـد زحمـت بکشـد و خیلـی جـدی کار کنـد.
دولـت عمال در این قضایـا کاری نمیکند و به
همیـن دلیل مـن فکر نمیکنم حتـی دولتهای
دیگـر هـم ایـن کار را انجام دهند لذا اگر شـما
از مـن بپرسـید آیا دولت آینـده به فکر فرهنگ
ایـن کشـور خواهد بـود؟ میگویـم نخواهد بود.
اگـر بگوییـد در دولت آینده وضعیـت فرهنگی
کشـور بهتـر از امـروز خواهـد بـود ؟ میگویم:
قطعـا نخواهد بود!

خاکیان افالکی

قدیس

«بعد کشیش لبخندی زد و به پسرش سرگئی
نگاه کرد و ادامه داد؛ درست مثل آن شبهایی
که موقع خواب برایت کتاب میخواندم ،البته این
بار نه برای خواب که برای بیداریت میخوانم».
رمان «قدیس» داستان دلدادگی یک کشیش
مســیحی است که در مســکو زندگی میکند؛
کشیشی که دوست دارد کلکسیونر کتب و اسناد
خطی باشد .وقتی یک نسخه قدیمی از مردی
تاجیک به دست او میرسد ،عالقهمند میشود
که کتاب را از او بخرد ،اما مرد تاجیک کشــته
میشــود و از اینجا به بعد ،کشیش روسی پا در
مســیری میگذارد که به شناخت امام متقین،
امیرالمؤمنین ،علی (ع) منتهی میشود.
«قدیس» رمانی اســت که میشــود آن را به
تمام دوســتداران داستان پیشــنهاد کرد؛ چرا
که نویسنده بدون دست و پا زدن در شیوههای
نوین و خســتهکننده داستاننویسی امروز ،یک
اثر سرراست ،جذاب و پرمحتوا به مخاطب ارائه
کرده است و با شیوهای نو ،زندگی امام علی(ع)
را به تصویر کشیده است.
نویسنده :ابراهیم حسنبیگی
ناشر :انتشارات نیستان

بیا با تاکسی برویم

• روزی که شهید نامجوی از سفر کره
برگشت ،در دانشگاه افسری خدمتش رسیدیم.
صحبت به شهید سیدرسول نامجوی کشیده
شد .سیدموسی نامجوی گفت« :رسول از من
خواست که او را همراه خود به کره ببرم ».من
گفتم« :چرا نبردید؟»
و او گفت« :من میبایست برادرم را با مصرف
مقداری سوخت و انرژی به ُکره می بردم و
چون ایشان مأموریتی در این سفر نداشت
بخشی از هزینهی بیتالمال تلف می شد و
من پیش خدا جوابگوی این مسأله نیستم».
• همسر شهید دقایقی میگوید :زمستان سال
 64در تهران زندگی میکردیم .اسماعیل
دقایقی برای گرفتن برنج کوپنی میبایست
مسیری را طی کند که جز ماشینهای دارای
مجوز نمیتوانستد از آن محدوده عبور کنند.
او از ناحیه پا هم ناراحتی داشت و حمل
یک کیسه برنج با آن مسافت تقریبا یک
کیلومتری برایش زجرآور بود .از او خواستم
با خودرو سپاه برود که نپذیرفت .گفتم :حال
شما خوب نیست و پاهایت درد دارد!
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گفت اگر خواستی همین طور پیاده میروم
وگرنه نمیروم .او کیسه 25کیلویی برنج را
روی دوشش نهاد و یک نایلون هم پر از
چیزهای دیگر در دستش گرفت و به سختی
به خانه آورد ،اما حاضر نشد برای چند دقیقه
از ماشین سپاه استفاده کند.
• پدر شهید عبدالحمید صالح نژاد ،در
خاطرهای میگوید :روزی حمید از جبهه آمده
بود ،به او گفتم« :بیا به بنیاد مرمت برویم
تا نسبت به درصد تخریب خانه که بر اثر
موشک آسیب دیده ،با مسئولین آنجا صحبت
کنیم».
حمید پذیرفت و مرا با وانت تویوتا که با آن
آمده بود ،سوار کرد تا به مقصد موردنظر
برویم .هنوز راه چندانی نرفته بودیم که
دور زد و مرا پیاده کرد و خود نیز پیاده شد
و درهای ماشین را بست .من که از این قضیه
متعجب شده بودم ،گفتم« :بابا! چه شده؟»
گفت« :ماشین بیتالمال است و نمیشود از
آن برای کارهای شخصی استفاده کرد ،بیا با
تاکسی برویم».

با فساد مبارزهی ج ّدی بشود ،با ویژهخواری مبارزهی ج ّدی بشود..؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند .اگر ما در مقابل آن
مجموعهای که فرض بفرمایید با زدوبستهایی در زمینهی مسائل اقتصادی ویژهخواری میکنند ،خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فساد
پولی و مالی و اقتصادی میشوند ،سهلانگاری کنیم ،قطع ًا کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهلانگاری بشود .الب ّته در مقام بیان و در روزنامهها و جنجال و
بخصوص با جهتگیریهای سیاسی ،حرفهای قشنگ خوبی زده میشود ا ّما اینها فایدهای ندارد..؛ دو صد گفته چون نیمکردار نیست .باید جلوی آن فسادی را
که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند1395/1/1 .

اهل کوفه؛ نخبگان
سیاسی آن دوران!
تاریخ

پیچ
سیزدهمین
ِ
کاله سرخها

 10دلیل برای
شرمساری
کالههای سرخ رنگی داشتند که به نشانه تعداد
ائمه (عليهمالسالم) دوازده پيچ داشت.
کولهارت در کتاب سقوط صفويه و اشغال ايران
توسط افغانيان مینويسد :شيخ صفی ُسنی
مذهب بود ،ولی در مدت زمان اندکی پس از
متعصبی بدل
مرگش جانشينان او به شيعيان
ّ
گشتند .همانند شاه اسماعيل که جوانی بلند ه ّمت
و خودساخته بود ،توانست رهبری قزلباشها را
به دست گيرد و دولتی قوی تأسيس کند .او در
اقدامی جسورانه ،مذهب تشيع را در جامعهای
که اکثريت آن ُس ّنی مذهب بودند به رسميت
شناخت و این اجبار باعث واکنش شخصيتهای
معروف اهل تسنن توأم با ابراز دشمنی آنان شد.
از جمله مهمترين داليل و انگيزه صفويه برای
انتخاب مذهب تشيع و همچنین رسمی کردن
زبان فارسی در ايران را ايجاد تمايز و تفاوت
مذهبی و سياسی با دولت عثمانی س ّنی مذهب
گفتهاند تا بدينوسيله اميد و آرزوی دولت عثمانی
را در به سيطره کشيدن ايران به يأس مب ّدل
سازد؛ چرا که برپايی نظام شيعی مانع از تسلط
دولت عثمانی بر شيعيان میشد .نويسندهای
عراقی در اين زمينه چنين مینويسد« :شاه
اسماعيل ،مذهب تشيع را در ايران الزامی کرد
تا بتواند اقوام مختلف ايرانی را که شامل کرد
و تُرک و بلوچ و فارس و عرب بودند تحت
لوايی واحد گردهم آورد و مذهب تشيع به خوبی
توانست به اين هدف جامه عمل بپوشاند»
(الوردی ،لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث،ج
،1ص )34

نقش کمرنگ علمای شيعه در دوران
غيبت و عدم اقبال آنان به تشکيل
حکومت و حضور در ارکان و اجزاء
حکومتها ،این سوال را ایجاد کرده که
با وجود سالطین و حکومتهای ظالم
و فاسد ،چه چیز باعث ظهور ،بروز و
قوت روحانیت شیعه در ایران و عراق
شده است؟ به ويژه پس از استقرار
حکومت دينی در ايران اسالمی ،از
جمله مباحث جالب و شنيدنی این است
که آیا حکومتها ،روحانیت و آخوند
شیعه را برای قوام و پایداری حکومت
خود ایجاد کردهاند یا این امر کامال
برعکس است؟ این سوال شبههای
است که از زمان اوج مخالفت با حوزه
و روحانیت ،یعنی در زمان پهلوی اول،

رضاخان میرپنج ،تا به حال توسط
عدهای روشنفکر مطرح میشود تا
بتوانند مردم را از حوزه و روحانیت
دور کنند .درحالیکه مطالعه تاریخ و
تجربه حضور علما در حکومتها ،نشان
میدهد تجارب عملی فقها و علما شيعه
در فعاليتهای سياسی در طی قرون
گذشته الگويی مفيد برای کارگزاران و
کنشگران جامعه دينی است.
شيخ صفی الدين اردبیلی که سرسلسه صفویان
است ،دارای مکتبی آمیخته از تشیع و صوفیه
بود و طريقه صوفيه را در شهر اردبيل بنيان نهاد
که بعدها به حرکت دينی گستردهای مب ّدل و
منجر به تأسيس حکومتی دينی شد .پيروان
اين مکتب که به «قزلباش» معروف بودند؛

با انتخاب مذهب تشيع به عنوان دين رسمی
توسط شاه اسماعيل ،صفویه با مشکل کمبود
عالمانی مواجه شد که اعتقادات شيعه را به
مردم بياموزند و مذهب تشيع را در پيکر جامعه
مستحکم و ميان مردم و حکومت ارتباط برقرار
سازند .از طرفی ،کتابهای الزم در اين زمينه
نيز فراهم نبود .بنابراين به فکر پرکردن اين
خال بوسيله به خدمت گرفتن علمای شيعه
افتاد .در راستای تحقق چنين هدفی ،از شيخ
محقق کرکی ،که لبنانی بود و در نجف اشرف
به سر میبرد ،درخواست شد تا از نظر اعتقادی،
حکومت صفويان را ياری بخشد و بر اين امر
مهم نظارت داشته باشد .اين موضوع فرصت
مناسبی را برای نشر مذهب تشيع ،که قرنها
سرکوب شده بود ،فراهم آورد.
از ديگر اقدامات صفويه در اين زمينه ،کمکهای
مالی به امور مذهبی به صورت هدايا و حقوق
ماهيانه ،موقوفات ،بخشيدن مزارع و روستاها،
ساخت مدارس علميه و ساخت حرمهای مطهر
ائمه اطهار(عليهمالسالم) بود .ايجاد چنين فضايی
توسط صفويه ،موجب جذب و مهاجرت علمای
شيعه از مناطق مختلف همچون عراق و لبنان
به سوی ايران شد.
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سیدمتین امامی

علما بدون واهمه از هيبت و قدرت شاه و
اطرافيانش ،تصميمات خود را آزادانه اتخاذ
مینمودند .يکی از محققان غربی میگويد:
علمای شيعه ،که به ايران مهاجرت کردند،
دارای انديشه بلند و دورانديشی مثالزدنی بودند
و به حکومت ،مشروعيتی مستقل برای هرگونه
تصميمگيری و وضع قوانين ندادند ،بلکه امور
مهم اجرايی را در اداره جامعه به دولت صفوی
تنفيذ کردند و به طور مشروط به حکومت آنان
مشروعيت بخشيدند و خود نيز سلطهای دينی
را بنيان نهادند که شامل رهبری مذهبی و
امام جماعت برای شيعيان بود .مبانی فکری و
اعتقادی حکومت صفويه براساس ايدئولوژی بود
که توسط علمایی که به ايران مهاجرت کرده
بودند ،پايهريزی شد .اين دسته از علما خدمات
تشيع کردند و با
بزرگی را به دولت صفويه و ّ
وجود آنان ،نيازی به بکارگيری زور و اجبار برای
تشيع وجود نداشت؛ چرا که تفکر
نشر مذهب ّ
شيعی با زور و اجبار در قبول مذهبی خاص
مخالف است و در مقابل ،تن ّوع اعتقادات را
(عليهالسالم)
میپذيرد .همان گونه که امام علی
نيز خوارج را با وجود انحراف فکری تح ّمل
کردند و کسانی همچون سعدبنابیوقاص و
عبداهللبنعمر و ديگران را ،که از بيعت با ايشان
سرباز زدند ،مجبور به اين امر نکردند( .مغنيه
الشيعه و التشيع ،ص )193

هنگامی که شاه طهماسب اول ،بر کرسی
سلطنت تکيه زد ،مناصب م ّهمی را در امور مالی
و اداری حکومت ،عالوه بر امور تبليغ و مساجد،
به محقق کرکی واگذار کرد .محقق کرکی
پس از آن ،در هر شهر و روستايی امام جمعه
و جماعت شيعی منصوب کرد .وی مقرراتی را
برای مأموران اخذ ماليات تدوين کرد و فرمان
تقيه و مخفی کردن عقايد
داد شيعه دست از ّ
خود بردارد.
محقق کرکی کتابی به نام «مسائل خراجيه»
در شرح نظرات خود در امور مالی و اقتصادی
حکومت نوشت .ایشان قائل به نظريه واليت
فقيه بود و در اين راستا ،به عنوان نايب امام
زمان ،به رتق و فتق امور دولت صفوی
میپرداخت .ولی اين واليت ،هيچگاه منجر به
ملغی شدن منصب پادشاهی و محدود کردن
اختيارات شاه و مراقبت و نظارت بر اعمال
و معاهداتش نشد .وی نتوانست مانع رفتار
استبدادی و مخالف شرع شاهان صفوی شود
و شاهان صفوی نيز رفتار نادرست خود را در
امور سياسی و غيرسياسی ادامه میدادند .اين
خود نشان دهنده فاصله ميان سلطه سياسی و
اجرايی و رهبری دينی در حکومت صفويه بود و
اين شاه و اطرافيان او بودند که سياست داخلی و
خارجی را تعيين و اجرا میکردند.
ادامه دارد ...

برگیازبهشت

نانوشته

معصومه رحیمی
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بِالفیئ ال ُم ْ

پنج كس هستند كه من و هر پیامبر مستجابالدعوهاى آنان را لعنت كرده است :آن كس كه در كتاب خدا آیهاى را زیاد گرداند؛ و كسى كه س ّنت
و روش مرا رها كند و كسى كه قضا و قدر خدا را تكذیب كند و كسى كه حرمت اهلبیت مرا ـكه خدا واجب فرمودهـ نگه ندارد؛ و كسى كه
[تصرف در] آن را [به نفع خود] حالل شمارد.
اموال عمومى را به خود منحصر سازد و
ّ
سیدمتین امامی

تاریخ معاصر

دستت را بردار
(بازخوانی اسناد النهی جاسوسی)

ایمان با تعیین حقوق افراد و الزام به رعایت
آن ،سامان روابط اجتماعی را پایه میگذارد.
اما ایمان به خداوند عالوه بر این ،برای
روابط اجتماعی پشتوانهای ورای اسباب
مادی تدارک میبیند و به گونهای رمزآلود
حیات اجتماعی انسان را تحت تاثیر خود قرار
میدهد .بر همین اساس است که در عقاید
دینی برای بهبود روابط با دیگران به تقویت و
اصالح رابطه خود با خداوند توصیه میشویم.
شاید بپرسید وقتی حقوق افراد مشخص شود
و همه به وظایف خود نسبت به یکدیگر عمل
کنند ،دیگر چه نیازی به این پشتوانه معنوی
است؟! زیرا همه چیز با احترام به حقوق
دیگران و رعایت آن سامان میگیرد .این
درست است ،اما ایمان به خداوند و تقویت
رابطه قلبی با خدا از دو جهت به این سامان
کمک میکند:
اولین جهت اینک :خداوند صاحب همهی
قلبهاست و حتی اگر بندهای آن را به انبوه
بدیها آلوده سازد ،خداوند میتواند کنترل آن
را به دست گیرد و به هر سمتی که الزم
بداند بکشد.
وقتی کسی اتصالش را با خداوند تداوم و

استحکام میبخشد ،در واقع راهی به قلب
همه مخلوقات باز میکند و با جلب رضایت
پروردگار ،قلبهای دیگران را به خود
نزدیک میکند ،چه او چنین چیزی را از خدا
درخواست کند و چه نکند .این فضای یکدلی
میان افراد ،آنها را در انجام وظایفشان نسبت
به یکدیگر یاری میکند .چرا که این وظایف
ممکن بود به خاطر کدورتها و سوء تفاهمها
و بیمهریها تعطیل شود.
دومین جهت ،مربوط به قلب خود انسان
است .هرقدر فضای معنوی و رابطه با
خداوند که منشاء پاکیهاست و پاکی را طلب
میکند بیشتر شود ،صفای قلب انسان نیز
بیشتر میشود .چراکه ایمان واقعی با کاستن
از ارزش هر چیزی غیر از خدا ،میتواند
تیرگیها ،وسوسهها و تشویشهای درونی
را از بین ببرد .قلب در تشخیص حقوقی که
دیگران بر گردن او دارند و انتخاب بهترین
راه برای ادای وظیفه ،موفقتر عمل میکند
و از آن مهمتر اینکه؛ در مقابل بیمسئولیتی
دیگران و نامالیماتی که میبیند ،کمتر به
رفتارهای تالفیجویانه و همراهی با جو
مسموم مسئولیتگریز ،فرمان میدهد.

دوهفتهنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی میـعـاد  .نشریه تولیدات کاربران شبکه اجتماعی افسران
سردبیـر :باران زعیمی
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ما را در مسیری که شروع کردهایم تنها نگذارید .ایدههای خود را در مورد مسائل فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
برای «میـعـاد» بنویسید .ما به تواناییهای نسل جوان ایمان داریم.
منتظر نقدها و نظرات شما درباره مطالب نشریه هستیم .اگر عیوب ما را به ما هدیه دهید ،دوست داشتنیترین
برادر ما خواهید بود .مسئولیت مطالب درج شده در نشریه به عهده نویسندگان آن است .استفاده از مطالب مندرج
در نشریه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد .هیئت تحریریه از مطالب ارسـالی استقبال میکند.

مسلم است عملکرد سیاستمداران آمریکایی
و تحلیلهایشان راجع به اوضاع انقالب در
راستای کسب منافع استعماری آنان بوده است.
با بررسی برخی اسناد کشف شده میتوان به
تبیین این منافع و اهداف از زبان خودشان
پرداخت.
گزارش محرمانهای راجع به منافع آمریکا در
ایران در سند شمارهی  6از کتاب چهاردهم
اسناد النهی جاسوسی:
«تشریح کنید که منافع ما در ایران
چیست؟
مهمتر از هرچیز میخواهیم تمامیت ارضی
ایران و به دور بودن آن از تسلط شوروی را
ببینیم .نفت ایران نیز از اهمیت خارقالعادهای
برخوردار است .موقعیت استراتژیک ایران٪۷۰ :
نفت کشورهای صادرکنندهی نفت(اوپک) و
 ٪۵۰نفت مصرفی کشورهای غیرکمونیست
از تنگه هرمز میگذرد .امکاناتی در سرزمین
ایران ،به ما این امکان را داده تا تبعیت شوروی
از قرارداد منع آزمایشهای هستهای را تحت
نظر قرار دهیم.
توضیح دهید که این منافع احتمالی
چگونه از واقعیتهای سیاسی موجود
در ایران تاثیر میپذیرند؟
احساسات ضدخارجی ،همواره در عمق جامعهی
ایران موجود است .به همان آسانی که در
ماههای اخیر علیه ما بسیج شد ،میتواند علیه
شوروی تحریک شود و البته شواهد تاریخی
بیشتری برای سوءظن نسبت به شوروی
وجود دارد .محافظهکاری اساسی جامعه ایران
و قدرت نفوذ اسالم در بیشتر مردم از عواملی
هستند که مانع نفوذ شوروی در ایران میشوند.
ظاهرا دوری از تحوالت سیاسی داخلی
ایران و تذکر این مسئله به شوروی که
ما دخالت آنها در امور داخلی ایران را
تحمل نخواهیم کرد ،بهترین سیاستی
است که با توجه به زمینهی ضد
شوروی که در ملیگرایی ایران نهفته
است ،میتوانیم پیش یگیریم.
در مورد نفت ایران توضیح دهید.
محرکهای قوی برای هر دولتی در ایران
جهت فروش نفت به باالترین پیشنهاددهنده
وجود دارد .توانایی ایران در عمل به عنوان
ژاندارم منطقه همیشه سوالبرانگیز بوده است.
اما شکی نیست که هرچه قدرت داشته باشد
برای حفظ منافعش به کار خواهد برد .بعید
است که ایران نخواهد با ما معامالت تجاری
انجام دهد.
شناسایی و به رسمیت شناختن نزدیک ما با
هر رژیمی ،همیشه این ریسک را در برخواهد
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داشت که پس از سقوط آن ،از عکسالعمل
مردم رنج خواهیم برد و البته باید با رژیم جدید
رابطه برقرار کنیم .تهدید اصلی و حقیقی به
منافع ما در اینجا و جاهای دیگر ،کمتر در عدم
ثبات میگنجد تا در عادت ما به پیروی از این
سیاست؛ آنچه که ما میخواهیم باشد نه
آنچه که واقعا هست».
آمریکاییها تظاهر میکردند ایران به رابطه با
آنها نیاز دارد و فقط به علت انگیزههای ملی
و مذهبی ،خالف این را نشان میدهند .در
صورتی که واقعیت همیشه این بوده است که
معیار و مالک در ارتباط با آمریکا ،همان منافع
آمریکاست و مسلما منفعت آمریکا در برطرف
کردن نیازهای ایران نیست.
در سند شماره  ۲۰از جلد پانزدهم اسناد النهی
جاسوسی ،چنین آمده است:
«سیاست آمریکا در قبال ایران در حال حاضر
عبارت است از جلب توجه نکردن ،عدم دخالت
آشکار ،دفاع موثر از منافع خود در
تدارکات نظامی و تماسهای تجاری و
همراهی کلی در قبال کوششهای جبهه فعلی
در رهبری دولت موقت برای سر و سامان دادن
به کشورشان»
همچنین در خالصهی سند محرمانهی شماره
 ۲۱از همین جلد کتاب در ارتباط با اهمیت این
دخالتها و تاثیر آن بر منافع آمریکا ،آمده است:
«من معتقدم که مناسب و محتاطانه خواهد
بود مسئله سیاست صادرات نفت خام ایران
و قیمتهای نفتی را با نخستوزیر بازرگان
درمیان بگذارم و نگرانیهای حکومت
آمریکا درباره روند تحوالت بازار
بینالمللی نفت را اعالم کنم».
امام خمینی(ره) مهرماه :۱۳۵۷
«اگر مستشارهای آمریکا رفتند ،ما خودمان
زندگیمان را اداره میکنیم .ما یک دسته
اشخاص رعیتی هستیم که میخواهیم خودمان
روی زمین خودمان گندم یا جو بکاریم و
خودمان بخوریم .شمایی که آقای آمریکا
هستی و از آن طرف دنیا آمدی این طرف،
دستت را گذاشتهای و همه مخازن ایران،
مخازن نفت و مس و همه چیز ،فوالد و همه
چیز ایران را دارید میبرید .شما دستت را بردار.
ما خودمان اینها را هرجور دلمان میخواهد
اداره میکنیم .میگوید :نمیتوانید! خب به تو
چه؟ من عبایم را نمیتوانم درست بپوشم؛ به
شما چه ربطی دارد؟ حاال شما بیایید عبای من
را بگیرید چون من نمیتوانم عبایم را بپوشم؟
شما نمیگذارید که ما رشد بکنیم .برای اینکه
اگر ما رشد کنیم ،منافع شما در خطر است».
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