
ــدان  ــل از  زاه ــه نق ــن ب ــزارش توس ــه گ ب
ــا  ــد اســماعیل زهی ب ــوی عبدالحمی پــرس، مول
تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن عربســتان نامــه وی 
مبنــی بــر لغــو حکــم صــادره علیــه »شــیخ نمــر« 
را بــدون پاســخ گذاشــتند، گفــت: وقتــی خبــر 
اعــدام شــیخ نمــر باقــر النمــر را شــنیدم خیلــی 
متاثــر و متاســف شــدم و ایــن باورکردنــی 

نیســت.
ــد اســماعیل زهی، عضــو  ــوی عبدالحمی مول
مجمــع فقهــی مکــه و امــام جمعــه اهــل ســنت 
ــوز در  ــران نی ــا ته ــو ب ــت و گ ــدان در گف زاه
ــر،  ــر النم ــر باق ــیخ نم ــدام ش ــه اع ــش ب واکن
ــر  ــی خب ــت: وقت ــتان، گف ــیعیان عربس ــر ش رهب
ــر و  ــی متاث ــنیدم خیل ــر را ش ــیخ نم ــدام ش اع

ــدم. ــف ش متاس
ــلمان  ــای مس ــی علم ــه جهان ــو اتحادی عض
ــم و  ــک عال ــت،  ی ــی نیس ــاور کردن ــزود: ب اف
شــخصی را کــه جمــع بزرگــی از مــردم قبــول 

ــد. ــدام کنن ــن صــورت اع ــه ای ــد ب دارن
مصالــح  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
جهــان اســام اقتضــا مــی کــرد کــه مســئوالن 
عربســتان از ایــن کار صــرف نظــر مــی کردنــد 
بــه  نیــاز  زیــرا هــم اکنــون جهــان اســام 
ــر النمــر  وحــدت دارد و اعــدام شــیخ نمــر باق

ــود. ــلمین نب ــام و مس ــاح اس ــه ص ب
بــا  اســماعیل زهی  عبدالحمیــد  مولــوی 
تاکیــد بــر اینکــه هــم اکنــون در دنیــای اســام 
تفرقــه و اختــاف بســیار شــدیدی وجــود 
دارد، تصریــح کــرد: ایــن اقــدام عربســتان 
کــه بــه ایــن صــورت انجــام شــد بــه مصلحــت 

ــود. نب
امــام جمعــه زاهــدان در پایــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه مســئوالن عربســتانی نامــه وی مبنــی بــر 
لغــو حکــم صــادره علیــه شــیخ نمــر باقــر النمــر 
ــدون پاســخ گذاشــتند، خاطرنشــان کــرد:  را ب
از آن جایــی کــه نامــه هــای زیــادی از جاهــای 
مختلــف نوشــته شــده بــود، اعتقادمــان بــر 
ایــن بــود مســئوالن عربســتانی ایــن نامــه را در 
راســتای مصلحــت اســام مدنظــر قــرار دهنــد 

کــه متاســفانه جوابــی بــه آن نامــه داده نشــد.

خرب
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سیستان  اهل سنت  علمای  »توسن«:  سیاسی   گروه 
انقابی وآزادی  اینکه حرکت  بیان  با  بلوچستان  و 
 ، شد  نخواهد  متوقف  نمر  شیخ  اعدام  با  خواهی 
این  آمریکا  سبز  چراغ  با  سعود  آل  کردند:  عنوان 

جنایت را انجام داد.

*آل سعود نوكري خود را به استكبار 
جهاني ثابت كرده است

امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش گفت: اعدام 
شیخ نمر از نظر علمای اهل سنت شهرستان خاش 
هیچ  اسام  دین  در  اقدام  این  و  است  محکوم 

جایگاهي ندارد و مردود است.
مولوي محمدعلي شهنوازي در گفت و گو با تفتان 
کرد:  اظهار  نمر،  شیخ  شهادت  تسلیت  ضمن  ما 
نمر لکه ننگ دیگری  اعدام آیت اهلل  با  آل سعود 
لبه  به  و  است  اضافه کرده  سیاه خود  پرونده  به  را 
فروپاشي نزدیک شده و گور خود را با دستان خود 

کنده است. 
وي با محکوم کردن اقدام بسیار زشت آل سعود در 
اعدام شیخ نمر، افزود: این اقدام در دین اسام هیچ 
نمي  فردي  و هیچ  است  و مردود  ندارد  جایگاهي 
تواند به علت انتقاد و اظهار عقیده و مخالفت جان 
انساني را بگیرد و علماي اهل سنت شهرستان خاش 

این اقدام را محکوم مي کنند. 
اینکه حکومت آل سعود  بیان  با  مولوي شهنوازي 
تابع دستورات و فرمان هاي آمریکا و همدستانشان 
آنان روزي  ایادي  و  استکبار جهاني  است، گفت: 
مردم مظلوم و بي دفاع یمن و بحرین را به خاك 
به اعدام  و خون مي کشانند و روزي دیگر دست 
علماي ارزشمند و مجاهدي همچون آیت اهلل نمر 

مي زنند. 
نمر،  شیخ  ارزشمند  بسیار  فعالیت  به  اشاره  با  وي 
اهلل  دانند که آیت  تمامي جهانیان مي  اذعان کرد: 
نمر در عالم نداي دعوت به دین اسام حق سر داده 
اقدام  با  اما  بزرگترین علماي اسام است  از  بود و 

ظالمانه آل سعود اعدام شد. 
بیان اینکه  با  امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش 
آیت اهلل نمر یک شخصیت بسیار شناخته شده در 
مسیر  در  نمر  شیخ  کرد:  اظهار  بود،  اسام  جهان 
عدالت محوري و وحدت حرکت مي کرد و این 
اقدام به منزله بی اعتنایی آل سعود به علما است و 
این اقدام غیر قابل قبول و پذیرش است و سکوت 

در مقابل این جنایات جایگاهي ندارد.

*اجرای حكم ناعادالنه شیخ نمر، اوج بی 
عدالتی آل سعود را نشان می دهد

امام جمعه اهل سنت هامون گفت: اعدام شیخ نمر 
نیز  منطقه  در  بلکه  عربستان  مردم  بین  در  فقط  نه 

تبعات شومی دارد.
سنت  اهل  جمعه  امام  زهی  حسن  عبداهلل  مولوی 
به  واکنش  در  اوشیدا  با  گو  و  گفت  در  هامون 
اجرای حکم اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان 
اقدام جنایتکارانه آل سعود  این  از  اظهار تاسف  با 
که  کشتارهای  و  ظلم ها  علیه  نمر  شیخ  کرد:  بیان 
توسط عربستان به وجود آمده، ایستاد و امروز این 
حکم ناعادالنه در حق او اجرا شده است که اوج 

بی عدالتی آل سعود را نشان می دهد. 
بین  در  فقط  نه  نمر  شیخ  اعدام  کرد:  تصریح  وی 
مردم عربستان بلکه در منطقه نیز تبعات شومی دارد 
و مورد سرزنش و طعن مردم قرار گرفته و این عمل 

آل سعود مورد محکومیت جامعه اسامی است. 
امام جمعه اهل سنت هامون بیان کرد: وظیفه علما، 
که  است  این  اسام  خواهان  عدالت  و  حاکمان 
ستمکارانه  و  ظالمانه  حکم  این  اجرای  مقابل  در 

اعتراض کنند. 
سعود  آل  چهره  وقیحانه،  اقدام  این  با  گفت:  وی 
منفورتر از گذشته شد و همه مسلمانان عدالت خواه 
نخواهند  فراموش  را  سعود  آل  جنایتهای  هیچگاه 

کرد. 
مولوی حسن زهی بیان کرد: دنیای اسام خواهان 
نابودی کفر است و آل سعود مصداقی از کفر است 
به خاك و خون کشاندن مردم بی گناه  که سبب 

شده است.
*حركت انقالبی وآزادی خواهی با 
اعدام شیخ نمر متوقف نخواهد شد

رئیس انجمن اهل قلم بلوچ چابهار گفت: حرکت 
انقابی وآزادی خواهی مسلمانان با اعدام شیخ نمر 

متوقف نخواهد شد. 

سید محمد درتکیده در گفت و گو با چهاربهاران، 
از  سعود  آل  از وحشت  را حاکی  نمر  شیخ  اعدام 
و  دانست  خود  نامشروع  حکومت  شدن  سست 
دیگر  نفر  چندین  و  عالم  این  اعدام  کرد:  اظهار 
این  از  آنان  که  است  این  بیانگر  سعود  آل  توسط 
نجات  برای  و  افتاده  وحشت  به  انقابی  حرکت 
خود و اربابانش دست و پای خود را گم کرده اند 
وبا اعدام شخصیت های انقابی سعی در مبارزه با 

آزادیخواهی وعدالت خواهی دارند. 
شیعی  عالم  اعدام  اینکه  بیان  با  سنت  اهل  مولوی 
را توسط آل سعود با چراغ سبز امریکا انجام شده 
است افزود: با توجه به مخالفت علمای شیعه و سنی 
از صدور این حکم غیر انسانی، اجرای آن توسط 
مدیریت  نداشتن  و  تدبیری  بی  از  نشان  سعود  آل 
و حاکمیت صحیح آنان حکایت داشته و بیان گر 
این است که آنان از خود هیچ توانایی نداشته بلکه 
برای دشمنان اسام و استکبار نوکری کرده و تابع 
سبز  چراغ  با  اقدام  این  قطعا  هستندو  آنان  دستور 

امریکا صورت گرفته است. 

*آل سعود با چراغ سبز امریكا این 
جنایت را انجام داد

مذهبی  شخصیتهای  اعدام  چابهاری  نویسنده   
در  مقاومت  روح  شدن  زنده  موجب  را  وانقابی 
مردم دانست و تصریح کرد: آل سعود که روابط 
حسنه ونزدیکی با صهیونیسم پیدا کرده است برای 
خدمت به اربابان خود از هیچ کاری ابایی ندارند و 
انسانی دست می  اقدامات غیر  به چنین  بی شرمانه 
زنند والبته حکام سعودی باید بدانند که خون این 
به  ماند و خون  نخواهد  مظلومان هرگز بی جواب 
ناحق ریخته شده به قهر الهی تبدیل شده و به زودی 

تخت شاهی انان را سرنگون خواهد کرد.  
قذافی  با  را  سعود  آل  سرنوشت  درتکیده  مولوی 
از  باید  سعود  ال  کرد:  نشان  خاطر  و  کرد  مقایسه 
دیکتاتورهایی همچون قذافی که در همسایگی وی 
ازاین اعمال  اند، درس عبرت گرفته و  قرار داشته 
ننگین خود دست بردارند؛ در غیر این  صورت راه 
فراری نخواهند داشت و این اربابانشان نیز جا خالی 

داده و ازپناه دادن به آنان خودداری خواهند کرد

*اعدام شیخ نمر باعث سست شدن پایه 
های حكومت آل سعود می شود

امام جمعه نصرت آباد گفت: اعدام شیخ نمر نشان 
باعث  که  دارد  سعودی  سران  خشمگیری  اوج  از 
سست شدن پایه های حکومت آل سعود می شود.

امام جمعه نصرت آباد در گفت و گو با 
مولوی جان داد نارویی با اشاره به اینکه علمای اهل 
را محکوم می کنند، گفت: خون  اقدام  این  سنت 
به  را  سعود  آل  متوحش  رژیم  های  پایه  نمر  شیخ 
پایمال نخواهد  لرزه در می آورد زیرا خون شهدا 
مالکیت  سیاه  تاریخ  به  دادن  پایان  موجب  و  شد 

وهابی خواهد شد. 
خواستار  ایران  اسامی  جمهوری  مسئولین  از  وی 
و  داشت  را  سعود  آل  وحشیانه  اقدام  این  پیگیری 
افزود: باید این اقدام وحشیانه حکومت آل سعود از 

جوامع بین المللی پیگیری کنند. 
شیخ  اعدام  داشت:  بیان  نارویی  داد  جان  مولوی 
دارد  سعودی  سران  وحشیگری  اوج  از  نشان  نمر 
که باعث سست شدن پایه های حکومت آل سعود 

می شود.

*شكست سیاستهای آل سعود در سوریه و 
یمن عامل اصلی اعدام شیخ نمر است

در  پی  شکستهای  گفت:  نگور  شهر  جمعه  امام 
باعث  یمن  و  سوریه  در  سعود  آل  مزدوران  پی 
شهادت  به  زدن  ودست  عربستان  سرخوردگی 

علمایی همچون شیخ نمر شده است. 
با  گو  و  گفت  در  عارفی  عبدالرحمن  مولوی 
دو  برای  عاملی  را  ها  سعودی  اقدام  چهاربهاران، 
دستگی بین مردم دانست و اظهار کرد: ما مسلمانیم 
پیغمبر  است  العالمین  رحمت  کلمه  محمد  وکلمه 
رحمت است،چگونه است دینی با این همه مهربانی 
در  کودکان  بیرحمانه  کشتار  به  دست  عطوفت  و 
اینها  بزند؟!  سوریه  در  مزدورانش  توسط  و  یمن 
همه در پشت پرده بازی صهیونیسم با ما مسلمانان 
است که هوشیاری زیادی را می طلبد و مسلمانان 
در مقابل این گونه حرکات تفرقه آمیز باید هوشیار 

باشند. 
عنوان  سرمایه  ترین  بزرگ  مسلمین  وحدت  وی 
نباید  ای  کننده  ناراحت  اقدام  هیچ  افزود:  و  کرد 
از  برخی  بزند، هر چند  به وحدت مسلمانان ضربه 

دشمنان به دنبال آن باشند. 
امام جمعه اهل سنت نگور تقویت روحیه مبارزه از 
نتایج شهادت شیخ نمر دانست و خاطر نشان کرد: 
هر چند فقدان این عالم رباتی برای مردم عربستان 
روح  اقدامات  گونه  این  ولی  است  دردناك 
مقاومت ومبارزه را در این کشور خاموش نمی کند 
بیشتر منجر  مبارزه و وحدت  تقویت روح  به  بلکه 

خواهد شد.

*اعدام »شیخ نمر« از دیدگاه دین اسالم 
حرام است

امام جمعه مسجد حنفاء اهل سنت شهرستان خاش 
گفت: اعدام »شیخ نمر« از دیدگاه دین اسام حرام 
وحشیگرانه  جنایت  این  برابر  در  سکوت  و  است 

گناه بزرگي است.
با  گو  و  گفت  در  زهي  حسین  عبدالستار  مولوي 
به شهادت شیخ نمر، اظهار کرد:  با اشاره  تفتان ما 
این اقدام ظالمانه و اعدام شیخ نمر نزد هر مسلماني 
آیت  که  چرا  است  محکوم  سني  چه  و  شیعه  چه 
اهلل نمر براي احکام و دستورات الهي و دین اسام 
قیام کرده و منادي حق و وحدت و اتحاد مسلمانان 

بوده است. 
حرکت  این  باید  مسلمانان  تمامي  افزود:  وي 
سخیف و بسیار زشت را محکوم و رد کنند چرا که 
این اقدام جاهانه خارج از اصول دین مبین اسام و 
سنت نبوي است و هر نوع سکوت در برابر اینگونه 

جنایات گناه بزرگي است. 
حکم  که  افرادي  کرد:  بیان  زهي  حسین  مولوي 
امضاء  را  واالمقام  و  ارزشمند  روحاني  این  اعدام 
و  اسرائیل  جعلي  رژیم  فروپاشي  طومار  کردند 

دولت خود را امضاء کردند. 

 *اعدام شیخ نمر یک اقدام ضدحقوق 
بشری است

وي با تاکید بر حفظ وحدت و اتحاد در بین امت 
یکدیگر  با  و سني  شیعه  اسامي، خاطرنشان کرد: 
و  اتحاد  مسائل  اینگونه  در  باید  و  هستند  برادر 
وحدت خود را پیش از بیش حفظ و تقویت کنند. 
اظهار  خاش  سنت  اهل  حنفاء  مسجد  جمعه  امام 
پلید و  این اعدام در راستاي اجرایي اهداف  کرد: 
به  زدن  ضربه  براي  داعش  تروریستي  گروه  شوم 

است  مسلمانان  وحدت  و  اسامي  بیداري  مسئله 
با بصیرت هستند و  بدانند جهانیان آگاه و  باید  اما 
اهداف  به  جهاني  استکبار  که  داد  نخواهند  اجازه 

شوم خود دست پیدا کند.

*اقدامات آل سعود همگام با سیاستهای 
آمریكاست

گفت  در  چابهار  سنت  اهل  علمیه  حوزه  مدرس 
اعدام  در  را  عربستان  اقدام  چهاربهاران،  با  وگو 
رهبر شیعیان این کشور ایجاد تفرقه بین شیعه وسنی 
دانست واظهار کرد: حکام آل سعود با اجرا کردن 
تدابیر صهیونیستها با اعدام شیخ نمر در پی انداختن 
اهل  علمای  ما  و  هستند  وسنی  شیعه  بین  اختاف 

سنت با قاطعیت این اقدام را محکوم می کنیم. 
بهانه  به  علما  اعدام  مقدم  احمدی  داوود  مولوی 
مضحک  را  ها  سعودی  توسط  تروریسم  با  مبارزه 
ادعای  با  عربستان  دولت  کرد:  تصریح  و  خواند 
تروریسم خواند  با  مبارزه  را  علما  اعدام  مضحکی 
پرورش  مهد  سالهاست  خودشان  که  حالی  در 
وسوریه  عراق  همچون  کشورهایی  در  تروریست 

وعربستان شده اند. 

 *عربستان با اعدام شیخ نمر در منطقه به 
دنبال قدرت نمایی است 

امام جمعه اهل سنت مسجد زین العابدین چابهار، 
سعود  آل  اقدامات  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
و  دانست  منطقه  در  امریکا  با سیاستهای  را همگام 
فرمان  به  گوش  و  همگام  سعود  آل  کرد:  اظهار 
اعدام  و  است  دستورات  اجرای  برای  اربابان خود 
غرب  امیز  تفرقه  سیاستهای  راستای  در  نمر  شیخ 

انجام شده است. 
محکومیت  ضمن  زر  ترنج  عبدالرحمان  مولوی 
افزود:  سعودي  عربستان  توسط  نمر  شیخ  اعدام 
غیر  و  عادالنه  غیر  را  اقدام  این  سنت  اهل  جامعه 
شریعت  خاف  عمل  این  چراکه  مي دانند  شرعي 

اسام است. 
چابهار  العابدین  زین  مسجد  سنت  اهل  امام جمعه 
با محبان اهل بیت سابقه  بیان کرد: کینه آل سعود 
ایجاد  راستای  در  که  علمایی  و  دارد  ای  دیرینه 
را  دارند  برمی  گام  اسامی  امت  وفاق  و  وحدت 
سدی در مقابل خود می بینند و این دلیل واضحی 
سعودی  دستگاه  در  وهابیت  تفکرات  وجود  بر 

صهیونیستی است. 
به  جنایت  این  با  عربستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
آن  کنار  در  و  است  منطقه  در  قدرت نمایی  دنبال 
می خواهند از پشتیبانی رژیم صهیونیستی و آمریکا 

برای بقا و موجودیت شان در منطقه استفاده کنند.
 

*عربستان با اعدام شیخ نمر مورد نفرت 
دنیای اسالم قرار گرفت 

امام جمعه موقت شهرستان چابهار در گفت و گو 
به  مجامع  سکوت  از  انتقاد  ضمن  چهاربهاران،  با 
اصطاح صلح طلب بین المللی اظهار کرد: مجامع 
خاصی  انسانهای  مدافع   و  حافظ  فقط  المللی  بین 
هستند وخون بعضی از انسانها از جمله شیخ نمر اگر 
در خاف منافعشان باشد جایز است و در غیر این 

صورت مخالف حقوق بشر است. 
فتنه و  این  ایجاد  در  تمامی کسانی که  افزود:  وی 
کشتن عالم شیعه عربستان نقش داشتند مورد نفرت 

دنیای اسام و اهل سنت قرار دارد. 
سابقه  به  اشاره  با  بزرگزاده  عبدالرحمن  مولوی 
سالهاست  سعود  آل  کرد:  بیان  سعود  آل  جنایات 
زند  می  جنایبت  به  دست  خود  پیدایش  زمان  از 
ولی متسفانه جهان اسام در این خصوص سکوت 
میکند در حالی که این تفکر تکفیری بزودی دامن 

اها را نیز خواهد گرفت.
نمر  اعدام شیخ  اجرای حکم  اهل سنت  علمای  ما 
انزجار  توسط رزیم سعودی را محکوم و نفرت و 
و  پرست  غرب  رژیم  آن  ننگین  اعمال  از  را  خود 

نوکر اجانب اعام می داریم

*كاش عربستان در این آشوب بازار جهان 
اسالم كمی هم دغدغه وحدت داشت

ایرانشهر گفت: جهان اسام  امام جمعه اهل سنت 
در عصر حاضر بیش از هر چیز به وحدت و انسجام 
نیاز داشت که عربستان با این عمل خطرآفرین خود 

به تفرقه دامن زد.
با پهره  مولوی شمس الحق دامنی در گفت و گو 

بــه گــزارش عصرهامــون، حســن قاضــی 
ــر بهداشــت دولــت یازدهــم  زاده هاشــمی وزی
ــا عنــوان »کــم ســن تریــن قهرمــان  مطلبــی را ب
اینســتاگرامش  شــخصی  صفحــه  در  ملــی« 

ــرد. ــر ک منتش
ــوب  ــه جن ــه نوشــت: در ســفر ب وی در ادام
حوالــی  در  بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان 
نیکشــهر، توفیــق داشــتم بــه منــزل خانــواده 
ــود را  ــای خ ــوان رعن ــه نوج ــروم ک ــهیدی ب ش
در ســن 11 ســالگی بــه جبهــه فرســتاده بودنــد 
و وی پــس از هشــت مــاه بــه شــهادت رســیده 

ــود. ب
ــن و کــم  ــی جــوان تری شــهید ســبیل اخاق
ســن و ســال تریــن شــهید کشــور اســت. وقتــی 
پــای صحبــت هــای پــدر و مــادر کهنســال 
و بزرگــوارش نشســتم، بــا آنکــه بــی هیــچ 
امکاناتــی در ســاده تریــن شــرایط روزگار مــی 

ــد. ــکرگذار بودن ــیار ش ــد، بس گذراندن

فــداکاری،  و  ایثــار  مرحلــه  باالتریــن 
ــن  ــن، وط ــاع از دی ــرای دف ــان ب ــتن از ج گذش
ــع و دل  ــت طب ــان مناع ــت. هم ــن اس و هموط
دریایــی کــه وجــه مشــترك همــه خانــواده 

شهداســت.
ای کاش کــه مــا هــم بتوانیــم بــه ســهم خــود 
ــان  ــه از ج ــیم ک ــی باش ــون جوانان ــدار خ پاس
شــیرین گذشــتند، تــا مــا و فرزندانمــان در 

ــم. ــی کنی ــی زندگ ــایش و آبادان آس
شــهید ســبیل اخاقــی در ســال 53 متولــد و 
در ســال 64 در ســن 11 ســالگی عــازم مناطــق 
جنگــی شــد. در نهایــت در 9 بهمــن 64 هنــگام 
ــه  ــم ب ــه هورالعظی ــر 8 در منطق ــات والفج عملی

فیــض عظیــم شــهادت نائــل شــد.
ــی اســت.  ــان مل ــی یــک قهرم شــهید اخاق

ــی. ــان مل ــن قهرم کــم ســن و ســال تری

کم سن ترین قهرمان ملی
در اینستاگرام وزیر بهداشت

واکنش علمای اهل سنت استان  به اعدام رهبر شیعیان عربستان

خروش علیه آل سعود  

ــر  ــر رهب ــت اهلل النم ــن«: آی ــی »توس ــروه سیاس گ
قبــل  روز  چنــد  حالــی  در  عربســتان  شــیعیان 
مظلومانــه بــه دســت آل ســعود بــه شــهادت رســید 
کــه دربــاره چرایــی بــه شــهادت رســاندن وی مــی 

ــرد. ــان ک ــل را بی ــکات ذی ــوان ن ت
1-امریکایي هــا کــه منافــع اســتعماري را اصــل 
ــري  ــام ضدبش ــک نظ ــا ی ــراکت ب ــد، در ش مي دانن
ــده اند  ــان ش ــعودي همپیم ــت پرور در س و تروریس
تــا اثبــات کننــد کمــر همــت خــود را بــراي 
کشــتار شــیعیان و رهبــران روحانــي شــیعه بــه 
خوبــي محکــم کرده انــد تــا فریــاد آزادي خواهــي 
و اصــاح طلبــي انســاني و واقعــي ســرکوب شــده 
ولــي حیوانــات وحشــي وهابي ـ تکفیــري مــورد 
ــتي  ــم صهیونیس ــکا و رژی ــت امری ــف و حمای لط
از  موجــود،  گزارش هــاي  بنابــه  گیرنــد.  قــرار 
ســال 2003 تاکنــون کــه امریــکا بــراي طــرح 
در  را  خــود  برنامه هــاي  بــزرگ،  خاورمیانــه 
ــون  ــک میلی ــش از ی ــرده، بی ــاز ک ــه آغ ــن منطق ای
ــایل  ــا وس ــده اند و ب ــام ش ــل ع ــه قت ــیعه در منطق ش
و گروه هــاي تروریســتي یــا اقدامــات مســتقیم 
ــي  ــیده اند ول ــل رس ــه قت ــکا ب ــي امری ــین  نظام ماش
رســمي  اعتــراف  بــه  بنــا  صهیونیســتي  رژیــم 
ــت  ــزاران تروریس ــود، ه ــانه هاي خ ــات و رس مقام
ــان را در  ــرده و آن ــار ک ــده را تیم ــري القاع تکفی

ــت. ــات داده اس ــکي نج ــات پزش ــاه خدم پن
ســوی  از  نمــر  شــیخ  اعــدام  چرایــی  2-فهــم 

عربســتان در شــرایط کنونــی منطقــه، نیازمنــد فهــم 
رویکردهــای ضــد ایرانــی ریــاض اســت. واقعیــت 
ایــن اســت کــه رقابــت و حــاال ضدیــت بــا ایــران 
بایــد اصلی تریــن محــور سیاســت خارجــی  را 
ســنتی عربســتان در منطقــه و حتــی در جهــان 
اســام دانســت. ســعودی رفتارهــای خــود را مبتنــی 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــم می کن ــور تنظی ــن مح ــا ای ب
ــورهای  ــران کش ــاس س ــل اج ــدی قب ــی چن وقت
عربــی و آمریــکای التیــن در ریــاض برگــزار 
ــه  ــعودی ب ــه س ــر خارج ــر وزی ــادل الجبی ــد، ع ش
ــن  ــکای التی ــه آمری ــد ب ــه بای ــت ک ــت گف صراح
نزدیــک شــویم تــا ایــران منــزوی شــود! نزدیکــی 
ــت  ــب ضدی ــم در قال ــرائیل ه ــه اس ــور ب ــن کش ای
ــت  ــتان منفع ــت. عربس ــیر اس ــل تفس ــران قاب ــا ای ب
ــه  ــه یافت ــای منطق ــازی فض ــود را در دوقطبی س خ
اســت و لــذا از هیــچ تاشــی بــرای ایــن امــر 
ایــن دوقطبی  ســازی  فروگــذار نخواهــد کــرد. 
ــود؛ شــیعه و  ــد ب ــی خواه ــت مذهب ــر هوی ــی ب مبتن
ــت  ــل هــم. از منظــر عربســتان، تقوی ســنی در مقاب
ــا یارگیــری  ایــن دوقطبــی موجــب خواهــد شــد ت
او بــرای ایفــای نقــش موثرتــر در پرونده هــای 
منطقــه ای تقویــت شــود. لــذا عربســتان ســعودی در 
ــان مســلمانان  ــزاع می ــا توســعه ن ــا ب تــاش اســت ت
ــی،  ــث طائف ــه مباح ــی ب ــی مصنوع و اصالت بخش
زمینــه یارگیــری بیشــتر بــرای خــود بــرای مواجهــه 
بــا ایــران را فراهــم سازد.شــوربختانه عربســتان 

گســترش تفرقــه را نوعــی نیــاز بــرای خــود قلمــداد 
می کند.بــا ایــن وجــو  بــا یــک توطئــه عمیــق 
بین المللی-منطقــه ای مواجــه هســتیم کــه دارای 
جنبه هــای مختلفــی اســت: از تــاش بــرای تجزیــه 
ــوریه  ــردن س ــی ک ــرای متاش ــاش ب ــا ت ــراق ت ع
ــارهلل در  ــردن انص ــع ک ــع و قم ــرای قل ــاش ب و ت
ــران  ــتن رهب ــان برداش ــرای از می ــاش ب ــن و ت یم
ــیخ  ــی و ش ــیخ زکزاک ــد ش ــام گرا مانن ــر اس مؤث
نمــر و تــاش بــرای ایجــاد خصومــت عمیــق میــان 
کشــورهای منطقــه و ایجــاد یــک خــط تقابــل 
آتشــین میــان کشــورها، دولت هــا و ملت هــای 
ایــران. روابــط  اســامی  بــا جمهــوری  منطقــه 
عربســتان  و  اســرائیل  اطاعاتــی  ســرویس های 
بســیار گســترده اســت. اقداماتــی کــه در دوره 
ــر سیســتم  ــن ســلطان« ب ــدر ب 40 ســاله ریاســت »بن
ــیعی را  ــاط وس ــد، ارتب ــال ش ــتان دنب ــی عربس امنیت
میــان ســرویس های اطاعاتــی عربســتان و موســاد 
ــی  ــای امنیت ــه پیامده ــه ب ــا توج ــود آورد. ب ــه وج ب
ــت  ــوان گف ــر، می ت ــیخ نم ــدام ش ــعودی اع ضدس
کــه فرماندهــی ایــن عملیــات بــه دســت ســعودی ها 
ــدام را  ــن اق ــتور ای ــرائیلی ها دس ــه اس ــوده، بلک نب
ــت. ــران اس ــتان و ای ــرر عربس ــه ض ــه ب ــد ک داده ان

حســاس  شــرایط  در  نمــر  شــیخ  شــهادت   -3
از  گســترده تر  چارچوبــی  در  بایــد  را  منطقــه 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــتان م ــی عربس ــادالت داخل مع
داد. حاکمــان ســعودی بــا اطــاع و بــرآورد دقیــق 
از واکنش هــای اعتراضــی مــردم منطقــه شــرقیه 
ــه ای  ــی ظالمان ــن اقدام ــر، چنی ــیخ نم ــدام ش ــه اع ب
را مرتکــب شــده اند و بــر همیــن اســاس بایــد 
ــتان  ــای عربس ــر از مرزه ــل را فرات ــای تحلی مرزه

ــر  ــش از ه ــاض بی ــد ری ــر می رس ــه نظ ــرار داد. ب ق
ــش  ــش تن ــِد افزای ــود را نیازمن ــری، خ ــان دیگ زم
بــا ایــران دیــده اســت. اگرچــه شــیخ نمــر در 
ــتار  ــا خواس ــود صریح ــخنرانی های خ ــی از س برخ
حمایــت از مظلــوم، فــارغ از شــیعه یــا ســنی بــودن 
ــا بــا  او شــده اســت  امــا عربســتان ســعی دارد تــا ب
تصویرســازی طائفــی، این گونــه وانمــود کنــد 
ــت  ــدی اس ــیار ج ــران بس ــیعیان و ای ــر ش ــه خط ک
و شــیخ نمــر بــه دنبــال جدایــی شــیعیان از ریــاض 
ــیت  ــی از حساس ــه خوب ــتان ب ــت! عربس ــوده اس ب
ــه پرونــده شــیخ نمــر اطــاع  ویــژه ایــران نســبت ب
دارد و در تــاش اســت مخالفــت منطقــی و طبیعــی 
ایــران و ســایر شــیعیان بــا ایــن اعــدام نابخردانــه و 
ظالمانــه را طائفــی معرفــی نمایــد و عمــا زمینــه ی 
توســعه مصنوعــی نــزاع شیعه-ســنی را فراهــم 
در  را  خــود  حیاتــی  فضــای  عربســتان،  کنــد. 
ــه  ــن چارچــوب یافت ــه در ای ــی منطق شــرایط کنون
اســت و در تــاش اســت تــا بــا بهره گیــری از 
ــرای  ــری ب ــکان یارگی ــی، ام ــازی های طائف فضاس
ــت  ــی اس ــد. طبیع ــش ده ــران را افزای ــا ای ــه ب مقابل
بازیگــران ســنی در منطقــه،  اگــر برخــی  کــه 
ــوند، او  ــتان ش ــازی های عربس ــه ی تصویرس فریفت
ــا سیاســت های ایــران بیشــتر از قبــل  را در مقابلــه ب
یــاری خواهنــد رســاند. در چنیــن شــرایطی، مشــی 
مســالمت جویانه امــا مبتنــی بــر عــزت و اقتــدار 
منازعــات  کــردن  کم رنــگ  بــرای  تــاش  و 
را  ریــاض  نقشــه  می توانــد  طائفــی،  مصنوعــی 

ــاءاهلل. ــد. ان  ش ــر آب کن ــش ب نق
4- زمینــه ســازی بــرای ایجــاد ناامنــی هــای جدیــد 

در مرزهــای سیســتان و بلوچســتان

ــرقیه  ــه ش ــی در منطق ــکان ناآرام ــه ام ــه ب ــا توج ب
عربســتان و تصــور آل ســعود مبنــی بــر این کــه 
ایــران ســعی در مداخلــه در امــور ایــن کشــور 
ــه سیاســت همیشــگی  ــا توجــه ب دارد و هم چنیــن ب
ناامن ســازی مناطــق مــرزی ایــران کــه پیش تــر در 
ــه  ــد، ب ــی ش ــدل عمل ــد اهلل و جیش الع ــده جن پرون
نظــر می رســد عربســتان تقویــت و فعال ســازی 
ــق  ــازی مناط ــرای ناامن س ــتی ب ــای تروریس گروه ه
در  را  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  در  مــرزی 

ــد. ــرار ده ــتور کار ق دس
ــر  ــیخ نم ــدام ش ــه اع ــی ک ــود در حال ــن وج ــا ای ب
توســط رژیــم ســعودی باعــث خشــم بســیاری 
ــای  ــک ه ــت، گروه ــده اس ــا ش ــلمانان دنی از مس
تروریســتی شــرق کشــور کــه خــود را وامــدار 
ــانی  ــر انس ــدام غی ــن اق ــد از ای ــی دانن ــعود م آل س

حمایــت کردنــد.
در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای اســامی 
و غیــر اســامی ایــن اقــدام دولــت ســعودی را 
ایــن تروریســت هــا بودنــد  محکــوم کردنــد، 
ــار  ــا ب ــد ت کــه از اعــدام شــیخ نمــر حمایــت کردن
دیگــر گوشــه ای از حمایــت هــای دولــت وهابــی 
ســعودی از گروهــگ هــای تروریســتی برمــا 

ــود. ش
ــی  ــم و همپالگ ــش الظل ــتی جی ــک تروریس گروه
هایــش کــه وامــدار ســران ســعودی هــا هســتند و 
ــرویس  ــای س ــال ه ــرو ری ــن را در گ ــات ننگی حی
هــای اطاعاتــی عربســتان مــی بینــد مجبورنــد 
ــاس  ــای حس ــگاه ه ــی در بزن ــوش رقص ــرای خ ب
پشــت ســر اربــاب تروریســت خــود قــرار بگیرنــد.

ــوم  ــات ش ــم نی ــش الظل ــتي جی ــک تروریس گروه

خــود را زیــر نقــاب طرفــداري از قشــر ســني 
مذهــب ایــران پنهــان کــرده اســت امــا ســایه ســیاه 
تروریســم عربســتان بــر ســر گروهــک جیــش 
ــن  ــي مشــاهده شــد کــه ای ــه خوب ــي ب ــدل زمان الع
گروهــک تروریســتي در مطالبــات خــود بــه بحــث 
ســوریه، یمــن و در آخریــن مــورد هــم بــه اعــدام 
ــود از  ــت خ ــد و حمای ــی کن ــاره م ــر اش ــیخ نم ش

ــازد. ــی س ــدا م ــری را هوی ــت بش ــن جنای ای
ــا ســرویس  ــم ب ــش الظل ــاط جی ــرای ارتب گرچــه ب
ــکاری  ــل ان ــر قاب ــواهد غی ــتان ش ــی عربس اطاعات
وجــود دارد امــا مواضــع ضــدی بشــری و در یــک 
ــعودی  ــا و س ــت ه ــردن تروریس ــت ک ــط حرک خ
ــت  ــی وهابی ــای نامرئ ــت ه ــش دس ــش از پی ــا بی ه
در ادامــه حیــات گروهــک هــا تروریســتی را عیــان 

مــی کنــد.
ادعــاي حمایــت ایــن گروهــک از سني نشــینان 
ــواردي  ــه م ــتان از جمل ــتان و بلوچس ــه سیس منطق
ــت از  ــرده اس ــعي ک ــم س ــش الظل ــه جی ــت ک اس
طریــق آن بــراي خــود در ایــن زمینــه وجهه ســازي 
کنــد امــا هنگامــی کــه بســیاری از مــردم و علمــای 
اهــل ســنت سیســتان و بلوچســتان در برابــر اعــدام 
شــیخ نمــر واکنــش نشــان مــی دهنــد و ایــن اقــدام 
دولــت ســعودی را محکــوم مــی کننــد مرزبنــدی 
ــعودی  ــروده س ــت پ ــل دس ــا عوام ــتان ب ــردم اس م

ــر مــی شــود. برجســته ت
ــکار  ــرای اف ــدی را ب ــای تردی ــیر ج ــن تفاس ــا ای ب
ــرده،  ــت پ ــه در پش ــد ک ــی مان ــی نم ــی باق عموم
ســعودی هــا و گروهــک هــای تروریســتی از یــک 

ــد. ــی کنن ــزاق م ــخور ارت آبش

هدف گذاری اختصاصی آل سعود از شهادت آیت اهلل نمر برای استان :

زمینه سازی برای ناامنی های جدید

نمر توسط دولتی  اعدام شیخ  اظهار کرد: حکم 
به اسام می داند عمل غیر  که خود را منتصب 
قانونی و غیر اسامی بود که همه ما را به یکباره 

شوکه کرد. 
این  افزود:  ایرانشهر  حقانیه  علمیه  حوزه  معاون 
روزها همزمان با ایام میاد پیامبر و هفته وحدت 
نمی  را  بار  تأسف  خبر  این  کاش  ای  که  بود 

شنیدیم. 
حکمی  روایات  و  قرآن  کجای  در  افزود:  وی 
وجود  منتقد  یک  اعدام  دانستن  جایز  بر  مبنی 
حتی  اسام  صدر  در  برعکس؛  بلکه  دارد؟ 
و  کردند  می  انتقاد  صحابه  و  پیامبر  از  کافران 
را می  باز سخنانشان  مهربانی و آغوش  با  پیامبر 

شنیدند. 
مردم  تمامی  قطع  طور  به  افزود:  دامنی  مولوی 
شهرستان  سنت  اهل  جامعه  خصوصأ  و  ایران 
و  کرده  محکوم  را  شنیع  عمل  این  ایرانشهر 
امیدواریم سایر حکام اسامی در سرتا سر دنیا از 
تکرار چنین فجایع خودداری کنند و بیش از این 
جهان  وحدت  دشمن  آسیاب  به  ریختن  آب  با 

اسام را متضرر نسازند.

خرب

باتشکر از حضرتعالی به لحاظ شرکت در این گفت وگو، بفرمائید که فعالیت 
های قبل از انقالب شما در چه زمینه ای بود؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم. من قبل از انقالب کارم دبیری دبیرستان ها و دانشسراها 
و تدریس در آموزش و پرورش بود. در کنار آن فعالیت های سیاسی هم می کردم. 

قبل از انقالب چندین بار به خاطر فعالیت های سیاسی و سخنرانی های مذهبی 
توسط ساواک دستگیر شدم و در آخرین باری که دستگیر شده بودم با عنایت 

خداوند و همزمان با پیروزی انقالب اسالمی آزاد شدم.

آقای پرورش! شما با شهیدآیت اهلل بهشتی مدت زیادی محشور بودید. 
سوابق آشنایی شما با این شهید مظلوم از کجا شروع شد؟

من با شهید بهشتی از دوران جوانی آشنا شدم. ایشان در دوران طلبگی به اصفهان 
می آمدند و چون با ایشان هم محله ای و در محله چهارسوق بودیم، به همین 

خاطر روابط نزدیک تری داشتیم. شهید بهشتی به هنگام سفر به اصفهان نوجوانان 
محله را در مسجدی جمع می کردند و برای آنها مسائل اسالمی و قرآنی را توضیح 

می دادند و جوانان را هم با کارهای تشکیالتی آشنا می ساختند.من هم چون در 
فراگیری مسائل قرآنی استعداد داشتم، مورد لطف و محبت زیاد ایشان قرار می 

گرفتم و از این رو ارتباط بنده با شهید بهشتی روز به روز بیشتر می شد. پس از 
مدتی وارد آموزش و پرورش شدم و انس بیشتری با این شهید بزرگوار داشتم و در 
جلساتی که روزهای چهارشنبه در تهران برگزار می شد من هم گاهی شرکت می 

کردم. پس از چندی به خاطر ارتباط و همفکری با این شهید، فعالیت های سیاسی 
را در اصفهان زیر نظر ایشان انجام می دادم. شهید بهشتی برای کمک به خانواده 

شخصیت ها و افرادی که دستگیر می شدند پول هایی را در اختیارم می گذاشتند 
که بین خانواده آنان تقسیم می کردم.

با شهید مطهری هم سابقه آشنایی داشتید و این شهید بزرگوار در کتاب 
سیری در نهج البالغه هم از شما ذکر خیری کرده اند. علت ذکر نام 

جنابعالی از سوی شهید مطهری چه بود؟

قبل از انقالب به اغلب شهرهای کشور برای سخنرانی سفر می کردم و شاید شهری 
نباشد که من قبل از انقالب در آن سخنرانی نکرده باشم. در ماه های نزدیک به 

پیروزی انقالب که شهید مفتح جلسات سخنرانی را در مسجد قبا برگزار می کرد، 
بنده هم یکی از سخنران های آنجا بودم و چون شهید بهشتی و شهید مطهری 

هم در آن زمان از سخنرانی ممنوع بودند در جلسات مسجد قبا شرکت می کردند. 
شهید مطهری از سال های قبل از انقالب به من محبت داشتند و هر وقت به 

اصفهان می آمدند خدمتشان می رسیدم.

اما در مورد این که چگونه شد اسم مرا در کتاب سیری در نهج البالغه آورده اند، 
عرض می شود شبی شهید مطهری در منزل ما بودند. صبح روز بعد با شهید 

مطهری در یک محفل بزرگ علمی در شهر نجف آباد شرکت کردیم. در آنجا بحثی 
از زهد به میان آمد و در باره زهد تعبیری کردم که شهید مطهری خیلی پسندید. 

گفتم به نظر من می رسد زهد در اسالم یعنی برداشت کم و بازدهی زیاد. وقتی 
این جمله را گفتم ایشان شادمان شد و به من عنایت کرد. خدمتشان عرض کردم 
جزوه ای هم در این زمینه نوشته ام. ایشان در آن مجلس زیاد ننشستند و به من 

فرمودند: »بلند شوید و با هم به اصفهان برویم و آن جزوه را بدهید تا ببینم«. 
وقتی شهید مطهری جزوه را دید پسندید و گفت: »من در کتاب سیری در نهج 

البالغه از شما نام می برم«. این جزوه خدمت ایشان بود و بعد از شهادتشان توسط 
فرزندشان به من برگردانده شد.

آقای پرورش! حضرتعالی یک شخصیت فرهنگی هستید. وضعیت فرهنگی 
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در کشورمان شخصیت های فرهنگی صاحب فکر زیاد داریم، اما اینها به اعتبار 

خصوصیاتشان از اول انقالب جذب کارهای جاری و اجرایی شدند و فرهنگ کشور 
از وجود این شخصیت ها بی بهره مانده است و یا اگر بهره می گیرد بسیار کمتر 
از توان این بزرگان است. تعدادی از شخصیت های فرهنگی هم در اوایل انقالب 
شهید شدند. در نتیجه عناصری که قبل از انقالب در جهت مقاصد خودشان کار 

فرهنگی می کردند وقتی صحنه را خالی دیدند از آنجا که دل خوشی از نظام 
نداشتند، شروع به کار فرهنگی کردند و کارهای مربوط به فیلم، هنر، نویسندگی، 
موسیقی و آنچه را که مربوط به فرهنگ و هنر بود، در دست گرفتند. نمی خواهم 

بگویم در همه جا این طور بود، اما اغلب این گونه شد. این حضرات بعضی از 
هنرمندان را خریدند و بخشی از سینما را در تیول خود قرار دادند. بارها گفته 
ام در همه کشورهای دنیا که انقالب و یا رفورم داشته اند، حداقل تا چند سال 
سینمای انقالب دارند، ولی انقالب ما با آن همه عظمت و بزرگی حتی یک روز 

سینمای انقالب نداشته است و متأسفانه فیلم ها همان وضع سابق را داشت، غیر 
از معدودی از نویسندگان بقیه کار خود را انجام می دادند. فقط در عالم شعر یک 

تحول ایجاد شد و این را هم مردم شروع کردند و شعر انقالب را سرودند و پس 
از آن شعرای انقالب هم ظهور و بروز کردند. چند سالی است که با عنایت بزرگ 
ترین مرجع فرهنگی کشور یعنی مقام معظم رهبری هنرمندان و عناصر فرهنگی 

در حال کشف و ظهور هستند و میدان برای آنها باز شده است.

برای رونق و بهتر شدن وضعیت فرهنگی کشور چه توصیه ای دارید؟

کسی که می خواهد فرهنگی را معرفی کند، اول خودش باید آن فرهنگ را 
بشناسد. فرهنگ این کشور یک فرهنگ مذهبی و دینی است و عمق آن ریشه در 

اندیشه اسالمی دارد. اگرچه به تعبیر شهید مطهری اثر متقابل با اسالم داشته، ولی 
به هر جهت از اسالم تأثیر پذیرفته و فرهنگ خودش را با فرهنگ اسالمی منطبق 

کرده است. من معتقدم عمیق ترین کار فرهنگی این است که اول خود فرهنگ 
اسالمی و ایرانی را کشف کنیم و بعد از این مرحله بلندی و عظمت آن را دریابیم. 
اگر نحوه هدایت نسل جوان را به این زالل جاری فرهنگی که همه تشنه هستند 

خوب بیابیم و بیان کنیم، به طور یقین پیروان زیادی برای آن وجود دارد.

به نظر شما بزرگ ترین هدیه انقالب اسالمی به دنیای امروز وبه ویژه ملت 
ایران چیست؟

بزرگ ترین هدیه انقالب اسالمی احیای امر امامت بود، چون امامت به وجود آمد، 
امت هم به وجود می آید. در حقیقت انقالب مفهوم متعال امت را پایه گذاری کرد. 

به برکت وجود امام امت به وجود آمد.

بهترین خواسته شما در زندگی چیست؟
آنچه که دوست دارم بدان برسم، این است که انسانی باشم عامل واقعی به اسالم و 

در جهت رضایت خداوند متعال گام بردارم.
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 »ناگفته های انقالب «در گفت وشنود با مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش

تنها رضای خدا در نظرم بود

2 . اصالح قانون مطبوعات
یکی از اقدامات خطرناک و انحرافی در مجلس ششم، ارائه طرح »اصالح قانون 
مطبوعات « بود . این طرح با فرمان مقام معظم رهبری از دستور جلسه خارج 

گردید . ایشان در سخنرانی اخیر خود در قزوین با اشاره به این طرح، فرمودند: 
»رهبری در مسئولیتهای قوا دخالت نمی کند، مگر احساس کند که اگر تذکر 

ندهد، یک زاویه بسیار خطرناک در مسیر عمومی ملت پیش می آید که در مجلس 
ششم یک بار در تغییر قانون مطبوعات، این مسئله رخ داد که رهبری با احساس 

تکلیف شرعی، تذکر داد .« )14(

مجلس پنجم در برابر اقدامات ضد ارزشی و نظام ستیز برخی از مطبوعات، به 
اصالح قانون مطبوعات پرداخت و با تصویب مواد و لوایحی، ممنوعیت فعالیت 

مطبوعاتی برای عوامل بیگانه و ضد انقالب و جاسوسان، و ممنوعیت اخذ وجه از 
کشورهای بیگانه برای انجام کار مطبوعاتی را در قانون جدید جای داد . همچنین 
مقرر شد که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه ها، به قانون اساسی وفادار 

باشند و هیچ روزنامه و نشریه ای حق نشر مطلب علیه قانون اساسی را نداشته 
باشد .

در این اصالحیه، تقویت امنیت ملی مدنظر قرار گرفت و تصویب شد که مصوبات 
شورای امنیت ملی برای روزنامه ها الزم االعتبار باشد . برای حفظ قداست نظام و 

رهبری آن و حفظ حرمت مراجع تقلید، در قانون جدید، اهانت به رهبری و مراجع 
تقلید ممنوع شد و ... .

این اصالحیه ها کال در راستای حفظ مصالح ملی و امنیت کشور و تامین نظرات 
مقام معظم رهبری و خواست مردم مسلمان بود. اما با شروع کار مجلس ششم، 

اعالم گردید: »اولویت اول ما، اصالح قانون مطبوعات است .« )15(

هدف از این حرکت روشن بود . در طرح جدید، دست ضد انقالب برای نویسندگی 
و مقاله نویسی باز گذاشته شده بود . روزنامه نگار آزاد بود تا زمانی که علیه او 

حکمی صادر نشده، بر ضد دین و ارزشها هتاکی کند . در این طرح، بیشتر مصوبات 
مجلس پنجم در خصوص اصالح قانون مطبوعات حذف می گردید، نشر مطلب 

علیه رهبری، مراجع تقلید و قانون اساسی آزاد می شد، نویسنده از بند تعقیب رها 
می گردید، حکم هیئت منصفه بر حکم دادگاه حکومت داشت و در صورت عدم 

حضور اکثریت هیئت منصفه در جلسه رای، متخلف به عنوان بی گناه شناخته می 
شد!

این طرح در روز یکشنبه 79/5/16 در دستور کار مجلس قرار گرفت. ولی با فرمان 
مقام معظم رهبری از دستور جلسه خارج شد . ایشان خطاب به رئیس مجلس 

شورای اسالمی مرقوم کردند:

»مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردمند . 
اگر دشمنان اسالم و انقالب و نظام اسالمی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در 

آن نفوذ کنند، خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و 

اینجانب، سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم .

قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن 
به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و 

کشور نیست .« )16(

با این دستور، جلوی اقدامی که به وجود آورنده خطرات فراوانی علیه نظام بود و 
زمینه را برای فعالیت گسترده »پایگاههای دشمن « فراهم می کرد، گرفته شد 

. البته اقدام مناسب و سریع رئیس محترم مجلس شورای اسالمی و تبعیت و 
همراهی اکثریت نمایندگان، یکی از نقاط درخشان مجلس ششم به حساب می 

آید .

ه . خدمت گزاری یا مخالفت نمایی
برخی از اصالح طلبان حاکم بر مجلس ادعا می کنند که نجات دهندگان جمهوری 

اسالمی ایران و پیروان خط امام و حافظان منافع ملی کشور هستند . آنان بیشتر 
مسئولیتهای اجرایی و تقنینی کشور را در دست دارند، و فرهنگ و اقتصاد و 

سیاست، در حیطه اختیارات و مسئولیتهایشان است و در عین حال وظیفه و 
مسئولیتی برای حل مشکالت واقعی و عمومی کشور )گرانی، بیکاری، فقر، بهداشت 

و . .(. نمی شناسند و گویا اصال قدرت اجرایی و تقنینی در دست اینان نیست . 
برخی از آنان، رفتارهای متناقض و شگفت آوری از خود نشان می دهند که گویا 

مجلس ششم، جبهه جنگ علیه نظام اسالمی است و نمایندگان، اپوزیسیون و 
مخالفان جدی این نظام هستند و به غیر از نطقهای تشنج زا، بلواآفرینی، تصویب 

مقررات و قوانین تند و افراطی و ... هیچ کاری ندارند!

مردم ما، بسیاری از اتهامات دروغی را که به انقالب و جمهوری اسالمی توسط 
رسانه های استکباری زده می شد، از زبان بعضی از نمایندگان این دوره شنیدند 
. اقدامات غیرقابل پذیرش و افراطی برخی از نمایندگان در گزینه های زیر، قابل 

مشاهده است:
1 . دادن وعده های غیر واقعی در رابطه با تغییر قانون اساسی و ... برای جلب آرای 

برخی از مخالفان داخلی نظام
2 . ریاکاری و طرح شعار دروغین خروج از حاکمیت و استعفا. با اینکه دو دستی 
و محکم به قدرت چسبیده اند و از تمام امکانات مادی، معنوی و رفاهی آن بهره 

می گیرند.
3 . بی توجهی به منافع ملی و در اولویت قرار دادن منافع حزبی و جناحی بر 

مصالح کشور و تامین نظرات دشمنان و بی توجهی به حساسیتهای مردم
4 . طراحی فتنه علیه ارکان اصلی نظام با نامه سرگشاده 100 تا 127 نماینده به 

مقام معظم رهبری
5 . به حاشیه راندن خواسته های اصلی مردم و بی توجهی به مشکالت و معضالت 

اساسی آنان )که برای نظام بسیار خطرآفرین است( 
6 . جبهه گیری تند علیه سایر قوای خدمت گزار نظام )مانند قوه قضائیه، شورای 

نگهبان، صدا و سیما، سپاه پاسداران، بسیج و . .(. 
7 . طرح مطالب ضد امنیتی )مثل سخنان شیرزاد( و اتهامهای ناروا به سایر ارکان 
نظام و تفسیر غیر واقعی و پوچ از اوضاع جهانی و هم نوایی با دشمنان در مسائل 

امنیتی و نظام، مثل پروتکل الحاقی .

یکی از روزنامه های دوم خردادی، به خوبی این مطلب را بیان کرده است:

»اصالح طلبان حتی بعد از تسلط بر دولت و مجلس، هنوز هم با لهجه اپوزیسیون 
صحبت می کنند و تمایل دارند به عنوان یک حزب اپوزیسیون باقی بمانند ... 
اصالح طلبان با لهجه ای دوگانه سخن می گویند . در پای صندوقها با لهجه 

اپوزیسیون سخن می گویند و آن هنگام که در راس وزارتخانه های دولتی قرار می 
گیرند، به لهجه مستوفیان دیوانی ... ، استفاده از مردم توسط اصالح طلبان تنها 
به صندوقهای رای محدود شده و در استراتژی آنها، مردم تماشاگرانی غیرفعال 

هستند ... .« )17(

این در حالی است که مجلس نه سنگر مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
آرمانهای اصیل آن است و نه جای کم کاری و سیاست زدگی و عوام فریبی و نه 

مکان شعارهای دهان پرکن و دشمن پسند .

چنان که مقام معظم رهبری، وجود مجلس در هر کشور و نظامی را وسیله ای 
برای حفظ و تقویت آن نظام خواندند و فرمودند: »وجه مشترک دموکراسی غربی 
و مردم ساالری دینی این است که تشکیل پارلمان در این نظامها برای مخالفت با 
نظام نیست. بلکه تکمیل و تقویت ساختار حکومت است. چرا که مجلس هم جزو 

ساختار حکومت محسوب می شود . بنابراین مجلس در هیچ کشوری جای مخالفان 
نظام نیست و اگر کسانی می گویند باید به مجلس برویم تا با قانون اساسی و 

جمهوری اسالمی، مبارزه کنیم، این کامال غلط و غیرمنطقی است ... .«

مجلس ساکت و راکد ]هم[ به درد نمی خورد . بلکه مجلس به عناصر فعال و 
پرتحرک فکری و کاری نیاز دارد. اما باید همه این اقدامات در چهارچوب نظام 

صورت گیرد. چرا که مجلس جای برنامه ریزی برای پیشرفت کشور و نظام است، 
نه جایی برای تحرک بر ضد نظام .« )18(

منابع: 
مبلغان - بهمن و اسفند 1382، شماره 50 - مجلس ششم، کاستیها و ناکارآمدیها

کارنامه اصالح طلبان در مجلس ششم
مجلس ششم، کاستیها و ناکارآمدیها

قسمت دوم

یکی از انتقادات امام خمینی )رحمت اهلل علیه( به قانون اساسی مشروطه اقتباسی 
بودن صرف آن از قانون های اساسی کشورهای اروپایی و لحاظ نکردن احکام اسالم 

در قانون اساسی بوده است.
 

 از نظر تاریخی، تا عصر مشروطه حکومت ایران به صورت نظام سلطنت مطلقه اداره 
می شد و اطاعت بی چون وچرا از فرمان شاه واجب بود. با این حال، تحوالت فکری و 
اجتماعی سال های منتهی به 1285 باعث شد تا مردم به فکر راهکاری برای کنترل 
انقالب  پیروزی  از  بعد  تا  شد  باعث  مسئله  این  بیفتند.  ایران  در  سلطنت  قدرت 
مشروطه، رهبران این انقالب در صدد برآیند تا با تدوین قانون اساسی، قدرت شاه 
در کشور را مهار نمایند. با این حال، این قانون با روی کار آمدن سلطنت پهلوی، در 
عمل به تعلیق درآمد؛ به طوری که رضاخان و پسرش بدون توجه به قانون اساسی، 

هر اقدامی را که مایل بودند در کشور انجام می دادند.
 

این مسئله از چشمان تیزبین امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، که از دوران کودکی 
شاهد تحوالت بعد از مشروطه بود، پنهان نماند. از این رو، ایشان همواره در طول 
رژیم  توسط  اساسی  قانون  نقض  به  بارها  داشتند،  پهلوی  رژیم  علیه  که  مبارزاتی 
پهلوی اعتراض می کردند. در واقع مروری بر سیره ی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، 
در طول مبارزات ایشان، نشان دهنده ی توجه ایشان به قانون و قانون گرایی به عنوان 
اهرمی برای مبارزه با استبداد است. بر این اساس، این نوشتار بر آن است تا رویکرد 
امام نسبت به قانون اساسی مشروطه در دوران مبارزات ایشان را مورد بررسی قرار 

دهد.
 

بی اعتبار کردن سلطنت پهلوی
 

در زمانی که قانون اساسی مشروطه در حال تدوین بود، نمایندگان مردم در مجلس 
شورای ملی برای جلوگیری از بازگشت استبداد به کشور، ترجیح دادند تا در قانون 
اساسی مشروطه، اصلی در خصوص بازنگری این قانون قرار ندهند تا از این طریق، 
شاه نتواند با تغییر قانون اساسی، قدرت خود را افزایش دهد. با این حال، رضاخان در 
زمانی که در صدد بود تا به قدرت برسد، از طریق اعمال نفوذ در برگزاری انتخابات 
و فرستادن نمایندگان متمایل به خود به این مجلس، سعی کرد تا با اصالح قانون 

اساسی، سلطنت را تغییر دهد؛ مسئله ای که بر خالف قانون اساسی بود.
 

این اقدام غیرقانونی فقط منحصر به رضاخان نماند؛ به طوری که پسرش، محمدرضا 
نیز در دوران سلطنتش، در چند مقطع، از جمله در سال 1328، با تشکیل مجلس 
مؤسسان، اختیار انحالل مجلس و مجلس سنا به شاه داده شد. همچنین پیش بینی 
شد که مصوبه ی مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود. در سال 1346 
نایب السلطنه  عنوان  به  ولیعهد  مادر  و  شد  تشکیل  دیگر  بار  مؤسسان  مجلس  نیز 
انتخاب شد، مگر اینکه از طرف شاه، شخص دیگری به عنوان نایب السلطنه تعیین 

شود.
 

امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، با توجه به شناختی که از قانون اساسی مشروطه 
داشتند، با استناد به این قانون، در صدد بودند تا نشان دهند اساس سلطنت پهلوی ها 
دو  اساسی  »قانون  می گویند:  باره  این  در  ایشان  است.  غیرقانونی  آن ها  اقدامات  و 
مرحله داشته است: مرحله ی پیش از کودتای رضاخان، ایرانی ها نمی توانسته اند طرح 
حکومت اسالمی را بدهند. از این جهت، برای تقلیل استبداد، بر این شدند که قوانین 
از کودتای رضاشاه  وضع شود و سلطنت به صورت مشروطه درآید. مرحله ای پس 
انجام گرفت. در آن وقت، رضاشاه با سرنیزه، قانون اساسی را تغییر داد و یک مجلس 
مؤسسان با زور تأسیس کرد. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، 
موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را 
تصویب نمود. بنابراین سلطنت سلسله ی پهلوی اصاًل قانونیت نداشته و این سلسله 

بر خالف قانون اساسی تحمیل شده است.«)1(
 

استناد به قانون اساسی در مبارزات
محمدرضا پهلوی، در دوران سلطنت خود، همواره تأکید داشت که بر اساس قانون 
اساسی، او پادشاه مشروطه بود و سلطنت به عنوان موهبت الهی به او داده شده است. 
به عبارتی، وی با استناد به بندی از قانون اساسی که اعالم کرده بود سلطنت یک 
موهبتی است، تالش می کرد تا اقدامات غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهد. با این 
حال، امام خمینی در دوران مبارزات خود، بارها با استناد به قانون اساسی، اقدامات 

غیرقانونی محمدرضا پهلوی را افشا کردند.
 

از  آزادی داده است،  را  اساسی مردم  قانون  اتکا دارید،  اساسی شما  قانون  به  »اگر 

این زورگویی ها را قانون منع کرده است. ما می گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل 
کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است، شما آزاد می کنید؟ ما مرتجعیم که 

می گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود.«)2(
 

یکی دیگر از مقاطعی که ایشان با استناد به قانون اساسی، با اقدام غیرقانونی شاه 
حزب  این  در  ثبت نام  برای  مردم  اجبار  و  رستاخیز  حزب  تشکیل  کردند،  مبارزه 
بود. در این زمان، امام با استناد به قانون اساسی اعالم کردند که شاه حق چنین 
اقدامی و تهدید آزادی های درج شده در قانون اساسی را ندارد: »شاه از مشروطه و 
قانونی اساسی دم می زند، در صورتی که خود او در رأس مخالف ان قانون اساسی و 
مشروطیت،  اساس مشروطه را از بین برده که نمونه ی بارز آن مصاحبه و جنجال 

اخیر است؛ اجبار ملت به ورود در حزب رستاخیز، نقض قانون اساسی است.«)3(
 

در واقع نگاهی به سیره ی امام خمینی )رحمت اهلل علیه( در دوران مبارزاتشان نشان 
می دهد که ایشان با تمامی انتقاداتی که به قانون اساسی مشروطه داشتند، باز هم 
اجرای همان قانون را به مثابه ی مانعی برای استقرار دیکتاتوری شاه در کشور تلقی 

می کردند. از این رو، همواره خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه بودند.
 

درخواست اجرای احکام اسالم
با وجود  و  استناد کرده اند  اساسی  قانون  به  بارها  ایشان در کتاب »کشف االسرار«، 
برای مهار استبداد و اجرای  قانون داشتند، اجرای آن را راهکاری  به  انتقاداتی که 
»می گوییم  می گویند:  باره  این  در  ایشان  می دانستند.  کشور  در  اسالم  قانون های 
حکومت باید با قانون خدایی که صالح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت 
روحانی صورت نمی گیرد. چنانچه قانون اساسی مشروطه نیز این امر را تصویب و 

تصدیق کرده است.«)4(
 

امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، در دوران مبارزاتشان، بارها با استناد به متمم قانون 
اساسی، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شورای ملی و تأیید نکردن قانون های 
مصوب این مجلس را غیرقانونی اعالم می کردند تا از این روش نشان دهند که اساس 
از  باره می فرمایند: »یکی  این  در  ایشان  است.  غیرقانونی  پهلوی  رژیم  تصمیم های 
مواد قانون اساسی این است که باید پنج نفر از مجتهدان در مجلس نظارت کنند 
که مبادا احکامی که این ها صادر می کنند بر خالف حکم شرع باشد. متمم قانون 
اساسی این است. پس از مشروطه، مردم را بازی دادند. متمم قانون اساسی را قبول 
کردند، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد 

را در مجلس نیاوردند.«)5(
 

نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید
یکی از انتقادات امام خمینی )رحمت اهلل علیه( به قانون اساسی مشروطه اقتباسی 
بودن صرف آن از قانون های اساسی کشورهای اروپایی و لحاظ نکردن احکام اسالم 
این به منزله ی طرد کامل قانون اساسی  با این حال،  در قانون اساسی بوده است. 

از سوی ایشان نبود؛ به طوری که امام اعالم کردند که می توان با حذف قانون هایی 
مخالف اسالم از ماده هایی، از قانون اساسی مشروطه در تدوین قانون اساسی جدید 

کشور استفاده کرد.
 

هر  می گوید  اساسی  قانون  متمم  که هستش،  هم  فعلی  اساسی  قانون  همین  »در 
قانونی که بر خالف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می خواهیم 

درستش کنیم، منتها عمل نشده، ما می خواهیم عمل کنیم.«
 

طور  به  ایشان  که  می شود  استفاده  علیه(  اهلل  )رحمت  خمینی  امام  سخن  این  از 
مطلق با قانون اساسی مشروطیت مخالف نبودند، چون این قانون به طور کامل با 
اصول اسالم مغایرت نداشت. انقالب ایران انقالبی اسالمی بود. حضرت امام صالح 
نمی دیدند انقالبی با نام اسالم به پایان برسد، جمهوری اسالمی اعالم شود، ولی اصاًل 
به قانون اساسی مشروطیت، که برخی از مسلمات اسالمی جزئی از آن بود، توجه 
نشود. از این رو، بهره گیری از بخشی از قانون اساسی مشروطه در قانون اساسی جدید 

را، که مخالفتی با اسالم ندارد، بالمانع اعالم کردند.)6(
 

فرجام سخن
مشروطه  اساسی  قانون  درباره ی  علیه(  اهلل  )رحمت  خمینی  امام  دیدگاه  بررسی   
نشان می دهد هرچند ایشان به دلیل اعمال نفوذ روشن فکران غرب زده در نگاشتن 
قانون اساسی و الگو گرفتن این افراد از قانون های اساسی کشورهای غربی، نسبت 
به این قانون انتقاداتی داشتند، اما با این وجود، همین قانون را ابزاری برای مقابله 
با دیکتاتوری پهلوی می دانستند و در دوران مبارزه، همواره با استناد به این قانون، 
در صدد افشای اقدامات غیرقانونی رژیم پهلوی بودند. به عنوان مثال، در سال 46، 
هنگامی که شاه در صدد تشکیل مجلس مؤسسان و افزایش قدرت خود به وسیله ی 
این مجلس فرمایشی بود، امام )رحمت اهلل علیه( با موضع گیری علیه شاه، این اقدام 

او را غیرقانونی عنوان کردند.
 

عالوه بر این، امام )رحمت اهلل علیه( وجود برخی از ماده های مندرج در قانون اساسی 
را  ناظر در مجلس شورای ملی  به عنوان  لزوم حضور پنج مجتهد  مانند  مشروطه، 
فرصتی برای اجرای حداقلی از قانون های اسالم می دانستند که هیچ گاه عملی نشد. 
از این رو، قانون اساسی مشروطه نتوانست بسترهای الزم برای اجرای حتی برخی از 

احکام اسالم در کشور را فراهم کند.
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