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یکی با سینه ای مملو از غم می خندد و دیگری با دهان بسته گریه می افشاند

و من میان آن خنده و گریه، حیران و مضطر نشسته ام

بر جام زندگی جز شوکران غربت نچشیدم و بر زخم رشافت، مرهمی جز عشق نیافتم

تو را جز به شکوه نخوانم که چه دل فریب غنچه هایی با یادت سینه می گشایند ...

تو را جز به شکوه نخوانم که با عطر برادر، به تشییع هر شهید رفته ام و با داغ برادری دیگر بازگشتم

ای خدای منیبان!

ای که یادت حالوت صبح و شام انتظار است!

 ای منتِظر منتظَر عامل! 

َن الُْمنَتِظِريَن ... ! ای که فرمودی: َفانَتِظُرواْ إِنِّی َمَعكُم مِّ

ما را در آغوش مادرانه ات حفظ منا

که خود میدانی طعم انتظار را در این نامهربان دوران
َن الُْمنَتِظِريَن ... )يونس 102( َفانَتِظُرواْ إِنِّی َمَعكُم مِّ
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ــود را  ــای خ ــد. ایده ه ــا نگذاری ــم تنه ــه رشوع کرده ای ــیری ک ــا را در مس م
در مــورد مســائل فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی بــرای »میعـــاد« بنویســید.
ما به توانایی های نسل جوان ایامن داریم.
منتظر نقدها و نظرات شام درباره مطالب نرشیه هستیم.

ــا  ــرادر م ــتنی ترین ب ــت داش ــد، دوس ــه دهی ــا هدی ــه م ــا را ب ــوب م ــر عی اگ
ــود. ــد ب خواهی

مســئولیت مطالــب درج شــده در نرشیــه بــه عهــده نویســندگان آن اســت. 
اســتفاده از مطالــب منــدرج در نرشیــه تنهــا بــا ذکــر منبــع مجــاز می باشــد.
هیئت تحریریه از مطالب ارسـالی استقبال می کند.

نرشیــه »میعــاد«، وعــده گاه رسبــازان متعهــد و دلســوز جبهــه جنــگ نــرم اســت و خــود را جزئــی از حرکــت مســتمر و بالنــده انقــاب در رســیدن 
بــه متــدن اســامی می دانــد. بــه کارآمــــدی ســنت علمــی، عملــی و رهنـمـــودهای بنیان گــذار کبیــر انقــاب )ره( و رهــر معظــم خود)حفظــه اللــه( اعتقــاد 
ــات  ــر آن منوی ــه ب ــا تکی ــد و حرکــت خــود را ب ــر اســاس، حفــظ، ترمیــم و بالندگــی انقــاب اســامی طراحــی می کن دارد و راه و روش خــود را ب
ــه  ــده اســت، چــون معتقدیــم بی توجهــی ب ــه گذشــته، حــال و آین ــه تحــوالت جهانــی، نگاهــی یکپارچــه ب ــگاه مــا ب ــرد. ن ــل پیــش مــی ب بی بدی
هریــک باعــث خــران اســت و اســتمرار حرکــت اصیــل اســامی، در گــرو فهــم گذشــته و مدیریــت حــال بــرای تحقــق آینــده ی مطلــوب اســت. 
ــرای مخاطــب خــود  ــی اســام در حوزه هــای سیاســی ـ اجتامعــی ب ــم انقاب ــی مفاهی ــی و همگرای ــن، همرای ــاء، تبیی ــه، درصــدد احی ــن نرشی ای
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دنیــا بدانــد کــه هــر گرفتاریــی کــه ملــت ایــران و ملــل مســلمین دارنــد، از اجانــب اســت، از آمریکاســت. ملــل اســام از اجانــب 

عمومــاً، از آمریــکا خصوصــاً متنفــر اســت، بدبختــی دول اســامی، از دخالــت اجانــب در مقــدرات آنهاســت...  دیــروز ماملــک اســامی 

بــه چنــگال انگلیــس و عــامل آن مبتــا بودنــد امــروز بــه چنــگال آمریــکا و عــامل آن. آمریکاســت کــه از ارسائیــل و هــواداران آن پشــتیبانی 

ــا  ــا بی واســطه ی ــد، آمریکاســت کــه وکا را ی ــه اعــراب مســلم را آواره کن ــل قــدرت مــی دهــد ک ــه ارسائی ــه ب ــد، آمریکاســت ک مــی کن

باواســطه بــر ملــت ایــران تحمیــل می کنــد، آمریکاســت کــه اســام و قــرآن مجیــد را بــه حــال خــود مــر می دانــد و می خواهــد آنهــا 

را از جلــوی خــود بــردارد، آمریکاســت کــه روحانیــون را خــار راه اســتعامر می دانــد و بایــد آنهــا را بــه حبــس و زجــر و اهانــت بکشــد، 

آمریکاســت کــه بــه مجلــس و دولــت ایــران فشــار مــی آورد کــه چنیــن تصویب نامــه مفتضحــی را کــه متــام مفاخــر اســامی و ملــی مــا را 

پایــامل می کنــد تصویــب و اجــرا کننــد، آمریکاســت کــه بــا ملــت اســام معاملــه وحشــیگری و بدتــر از آن می منایــد.

                                                                      امام خمینی 1343/8/4

همــه بایــد بداننــد می تــوان ایــن راه را بــا شــیوه ی انقابــی حرکــت کــرد و آن وقــت، پیرشفــت قطعــی اســت؛ و 

ــر رایجــی  ــام تعبی ــود. ام ــت آوری خواهــد ب ــرد و آن وقــت رسنوشــت، رسنوشــت رقّ ــه شــیوه ی دیگــری حرکــت ک ــوان ب می ت

داشــتند، مکــّرر در مــواردی می گفتنــد: »اســام ســیلی خواهــد خــورد«. اگــر راه را عــوض کردیــم، ملّــت ایــران ســیلی خواهــد 

ــرای  ــج شــاخص ب ــاً پن ــودن شــاخص هایی وجــود دارد… مــن فع ــی ب ــرای انقاب خــورد، اســام هــم ســیلی خواهــد خــورد. ب

انقابیگــری ذکــر می کنــم: شــاخص اّول، پایبنــدی بــه مبانــی و ارزش هــای اساســی انقــاب؛ شــاخص دّوم، هدف گیــری 

آرمانهــای انقــاب و هّمــت بلنــد بــرای رســیدن بــه آنهــا؛ شــاخص ســّوم، پایبنــدی بــه اســتقال همه جانبــه ی کشــور، اســتقال 

سیاســی، اســتقال اقتصــادی، اســتقال فرهنگــی -کــه مهم تــر از همــه اســت- و اســتقال امنیّتــی؛ شــاخص چهــارم، حّساســیّت 

ــن  ــه ای ــی و سیاســی ک ــوای دین ــت از او؛ شــاخص پنجــم، تق ــدم تبعیّ ــر دشــمن و کار دشــمن و نقشــه ی دشــمن و ع در براب

ــن پنــج شــاخص اگــر در کســی وجــود داشــته باشــد، قطعــاً انقابــی اســت. بســیار مهــم اســت. ای

                                                             رهــر معظــم انقــاب 1395/3/14
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آنــگاه کــه ایدئولــوژی و مکتــب فکــری، از بُعــد نظــری و عملــی، بــه نظــم 

اجتامعــی، اســتقال، رشــد و تعالــی رســید، و بــرای همــه ســاحت های مــادی 

و معنــوی زندگــی بــرش راهردهایــی منطقــی و صحیــح ارائــه منــود؛ می توانــد 

»متدن ســاز« باشــد. مســلمین بــا پشــتوانه بنیــان نظــری و عملــی اســام، پــس 

از اســتقرار و اســتقال حکومــت اســامی و تنظیــم روابــط داخلــی و خارجــی، 

بــه رسعــت توانســتند؛ بنیانگــذار متــدن شــگرفی در جهــان شــوند بــه گونــه ای 

کــه متدن هــای دیگــر از جملــه متــدن غربــی را وامــدار خــود مناینــد.

دیــن مبیــن اســام، بــا نهضــت و تحّولــی کــه در پهنــه گیتــی بــه وجــود آورد، 

متــّدن عظیــم و بــا شــکوهی بنــا کــرد کــه چندیــن قــرن ادامــه یافــت و نشــانه 

ــه  ــرش ب ــات درخشــان متــّدن ب ــز یکــی از حلق ــون نی ــود؛ اکن ــرش ب حرکــت ب

شــامر مــی رود و تاریــخ متــّدن بــه داشــن آن بــه خــود می بالــد. امــا؛ آنچــه 

امــروزه از متــدن مــورد نظــر اســت، ویژگی هــا، اوصــاف و توانایی هایــى کــه 

متدن هــا از خــود بــروز مى دهنــد، نیســت. در نتیجــه، زوایــاى ظریــف دروىن 

و اســتعدادهاى خــاص متــدن بــه خــوىب شــناخته منى شــود. لــذا غــرب ســعی 

ــا نگرش هــا و جهان بینى هــا و نادیــده  کــرده متدن هــاى جهــان را ىب ارتبــاط ب

گرفــن انســانیت انســان و ارزش هــاى واالى انســاىن طــرح کنــد.

نظــام اندیشــه ای و ارزشــی یــک ملــت، از مهمریــن عوامــل شــکل گیری هــر 

متــدن اســت؛ یعنــی در راه رســیدن بــه متــدن، ایدئولــوژی بــه آنهــا حرکــت 

ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــه می ده ــرد ارائ ــد، راه ــذاری می کن ــد، هدف گ می ده

عواملــی همچــون جغرافیــا و اقتصــاد و نظــام سیاســی زمینه هــای مســاعدی 

هســتند کــه در پیشــرد یــک متــدن نقــش بســزایی ایفــا می کننــد، ولــی  ایــن 

عوامــل نبایــد باعــث شــود نقــش اساســی نظــام دینــی و تفکــر و اندیشــه ای، 

کــه روح متــدن محســوب می گــردد، فرامــوش شــود. آن چنــان کــه اگــر ملتــی 

ــی  ــد بی روح ــه جس ــردد، ب ــی گ ــی ته ــای دین ــان و ارزش ه ــه، آرم از اندیش

می مانــد کــه تــوان تحــّرک و پویایــی نخواهــد داشــت.

متــدىن کــه در بســر عقیــدىت و بــر مبنــاى باورهــاى الهــى و َوحیــاىن، بــا نگاهى 

ــل  ــد آمــده اســت، قاب ــا آن باورهــا، پدی ــق ب ــاِت منطب ــِم حی ارزىش در تحکی

تفکیــک بیــن مــاده و معنــى نیســت، بلکــه قــوام و قــدرت حیــات در آن بــر 

اســاس مصالــح انســاىن، بــراى درک حیــات طیبــه و معیشــت رسفرازانــه مــورد 

ــن  ــوند در عی ــت مى ش ــدن تربی ــن مت ــان هایى کــه در ای ــت. انس ــر اس نظ

ــزار و اقتصــاد،  ــات و اســتخدام و تســخیر اب بهــره ورى از همــه مواهــب حی

بــراى فــاح و رشــد بــرش، هیــچ گاه نبایــد مقهــوِر طبیعــت و مــاّده شــوند.

ــاد  ــت و اقتص ــگ، سیاس ــرات فرهن ــزار و همــه مث ــوع متــدن، اب در ایــن ن

معقــول در جایگاهــى مناســب و بــراى بهــره ورى بــرشى اســتعامل مى شــود 

ــد. وىل در متــدن مادی گــرا،  ــر آنهــا حکومــت مى کن و انســاِن رســالت مدار، ب

بــه ســبِب طُغیــان ابــزار و خــروِج مقتدرانــه اش بــر انســاِن محکــوم در چنــِر 

ــه در  ــاىن ک ــود. انس ــه مى ش ــزار« پرداخت ــادم اب ــِت »خ ــه تربی ــوالً ب آن، معم

متــدن مادی گــرا یــا متــدن غیرعقیــدىت پــرورش مى یابــد اســیر ابزارهــاى 

ســاخت خویــش اســت و نهایــت ســعى او در جهــت ظاهــر بهــره وِر مقتــدر 

ــاه و  ــه رف ــن متــدن ب ــه ای ــزار مــروف مى شــود. انســان پرورش یافت از آن اب

ــه  ــتند ک ــاىن هس ــش خادم ــد و تربیت یافتگان ــِط آن مى اندیش ــدار و بس اقت

ــد. ــت در مى آین ــدرت و حاکمی ــزار و ق ــت اب ــه خدم ــه، ب ــچ دغدغ ىب هی

ــرای  ــی )ره( ب ــام خمین ــه ام ــه های مرقیان ــا اندیش ــران ب ــامی ای ــاب اس انق

احیــای متــدن اســامی، جهشــی بــزرگ در رونــد رو بــه انحنــای تاریــخ بــرشی، 

ســیری صعــودی ایجــاد کــرد. انقابــی کــه ریشــه در حرکــت اصــاح طلبانــه 

انبیــای الهــی دارد و بــا پشــتیبانی خیــل عظیــم مــردم ایــران، اندیشــمندان و 

نظریــه پــردازان بــزرگ جهــان را بــه تأّمــل واداشــت و آنــان را برانگیخــت تــا 

ــی متــدن اســامی  ــزوم و چرای برداشــت ها و دیدگاه هــای خــود در وجــود، ل

را تعدیــل مناینــد.

ــه  ــی دارد و ن ــی و ملّی گرای ــه در قبیله گرای ــه ریش ــه، ن ــی ک ــه ی انقاب الزم

ناشــی از برخــی سیاســت های مقطعــی رژیــم پهلــوی بــود، بلکــه بــر مــدار 

ــه و  ــا رهــری مدبّران ــب و اندیشــه ی متــدن ســاِز اســام رشوع شــد و ب مکت

داعیــه ایجــاد متــدن بــزرگ اســامی، تــداوم یافتــه اســت، جهــاد و حرکــت در 

جهــت تحقــق آرمان هــای الهــی و متــدن اســامی اســت. انقابــی کــه هویــت 

ــِن اســام،  ــاىِن ارزىش و عزّت آفری ــه مب ــاور ب ــا ب ــد ب اســامی آن اقتضــا می کن

تــا رســیدن بــه آرمــان متــدن اســامی، حــد و مــرزی بــرای حرکــت و پیرشفــت 

جامعــه قائــل نباشــد و بــا جهــاد در راه اســتقرار و اســتقال فرهنگی، سیاســی 

و اقتصــادی، از آثــار، فرهنــگ و متــدىن ىب روح کــه بــا تكيــه بــر بی قیــدی آزاد 

و مادی گرایــی بــه اقتــدار و توســعه مــادى خويــش پرداخــت و بــراى بقــاى 

خويــش، تــوان از كــف داده اســت، دوری کنیــم.
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اســاس و پایــه دولــت اســامی، عقیــده و ایــامن بــه خــدا و خضــوع در برابــر 

اوســت و قوانیــن ایــن دولــت و رفتــار او بــا مــردم بــر پایــه دســتورات دیــن 

ــا  ــه ب ــامی ک ــت اس ــای دول ــی از ویژگی ه ــت یک ــوان گف ــس می ت ــت. پ اس

ــامی  ــاق اس ــه اخ ــودن ب ــق ب ــود، متخل ــا می ش ــدل برپ ــراری ع ــدف برق ه

ــره آن  ــی در پیک ــان اله ــاب انس ــات ن ــا صف ــت عم ــی می بایس ــت یعن اس

بوجــود آیــد و ملکــه شــود؛ از جملــه راســتگویی و راســتکرداری، حق مــداری 

باطل ســتیزی.  و 

متاســفانه دولــت یازدهــم از ضعیف تریــن دولت هــا در منایــش اخــاق 

ــت  ــدم صداق ــارز آن، ع ــای ب ــی از بی تقوایی ه ــت و یک ــوده اس ــامی ب اس

ــع صــد  ــِی رف ــت اســت. از وعــده غیرعمل ــدای تشــکیل دول ــردم از ابت ــا م ب

روزه مشــکات اقتصــادی گرفتــه تــا تحمــل مخالــف و حــّال مشــکات بــودن 

برجــام!

یکــی از جدیدتریــن منونه هــای ایــن عــدم شــفافیت و صداقــت بــا مــردم در 

ــای  ــای فیش ه ــس از افش ــود. پ ــده می ش ــی دی ــای نجوم ــرای حقوق ه ماج

ــران بانک هــا و بیمه هــا و شــوِک حاصــل از آن  حقــوق نجومــی برخــی مدی

ــی در پــی  ــی کــه پ ــر آنهــم در زمان ــژه در طبقــات ضعیف ت در جامعــه بوی

اخبــار رکــود اقتصــادی و از دســت رفــن واحدهــای تولیــدی و فشــار مضاعف 

ــای  ــد موضع گیری ه ــوش می رس ــه گ ــه ب ــن جامع ــط و پایی ــه متوس ــر طبق ب

ــل توجــه و  ــا قاب ــه صــورت گرفــت کــه برخــی از آنه ــن زمین مختلفــی در ای

تدقیــق نظــر اســت: 

1-دســتور رییس جمهــور بــه معــاون اول خــود آقــای جهانگیــری  مبنــی بــر 

پیگیــری ایــن موضــوع و عــزل مدیــران متخلــف و اســرداد مبالــغ بــه ناحــق 

ــای  ــت: گزارش ه ــده اس ــتور آم ــن دس ــال. در ای ــت امل ــه بی ــده ب ــه ش گرفت

واصلــه نشــان می دهــد کــه مــواردی از پرداخت هــای غیرمتعــارف و ارقامــی 

تحــت عنــوان »پــاداش و وام« وجــود داشــته اســت کــه اگرچــه ممکــن اســت 

ــا  ــی ب ــد، ول ــر باش ــل توجیه پذی ــای قب ــده از دوره ه ــا مان ــررات به ج ــا مق ب

موازیــن عدالــت و تعهــد در قبــال بیت املــال و منشــور اخاقــی دولــت 

ــول اســت. ــل قب ناســازگار و غیرقاب

ــر شــفاف نبــودن  2-عذرخواهــی آقــای نوبخــت و اســتدالل ایشــان مبنــی ب

ــه  ــی می شــود. ایشــان ضمــن اشــاره ب ــن رخدادهای ــه باعــث چنی ــن ک قوانی

حساســیت  رســانه ها بــه ایــن موضــوع گفــت: »از ایــن کــه بــه ایــن موضــوع 

توجــه می کننــد بایــد بســیار خرســند باشــیم و کاری نداریــم کــه آیــا بــه ایــن 

حقــوق یــک مدیــر عامــل، بیشــر پرداختنــد یــا بــه فســاد ســه هــزار میلیــارد 

تومانــی« ؟!!

ــع  3-تکذیــب آقــای ربیعــی کــه فیــش نجومــی رییــس بانــک رفــاه را تجمی

حقــوق یکســال ذکــر کــرد کــه هنــوز وزیــر هــم بــا آن موافقــت نکرده اســت! 

وزیــر رفــاه تاکیــد کــرد رویــه پرداخــت بانــک رفــاه سال هاســت اینگونــه و 

ــی و خصوصــی  ــه پرداخــت ســایر بانک هــای دولت ــه صــورت متوســط روی ب

اســت. در ایــن دوره، هیــچ تخلفــی از جانــب فــرد صــورت نگرفتــه اســت.

دراین بــاره ســواالتی مطــرح می شــود از جملــه: ایــن ارقــام چیــزی نبــوده کــه 

ــتگاه ها  ــاری دس ــه ج ــلام هزین ــد و مس ــوده باش ــاع ب ــا بی اط ــت از آنه دول

بــرای متولیــان آنهــا بــه روشــنی مشــخص اســت و بــه قــول آقــای وزیــر یــک 

رویــه معمــول از گذشــته بــوده اســت. پــس چــرا آقــای رییــس جمهــور االن 

کــه فیش هــا رســانه ای شــده اســت دســتور پیگیــری آن را می دهــد و آن هــا 

را ناســازگار بــا منشــور اخاقــی دولــت توصیــف کــرده و آقــای نوبخــت هــم 

ــد؟! ــی می کن عذرخواه

چــرا پــس از گذشــت ســه ســال از عمــر دولــت یازدهــم، بــار گنــاه نواقــص و 

مشــکات و مفاســد همچنــان بــه عهــده دولت هــای قبــل گذاشــته می شــود 

و مســئولیت ســوء مدیریت ها در ایــن دولــت پذیرفتــه منی شــود. جالــب 

اســت کــه دادســتان دیــوان محاســبات بــا اشــاره بــه عــدم متکیــن دســتگاه ها 

ــرای اصــاح فیش هــای حقــوق نجومــی  ــوان محاســبات ب ــه درخواســت دی ب

می گویــد: مجــوز پرداخــت حقوق هــای غیرمتعــارف در ســال 93 صــادر 

شــد!

یکــی از اســتدالل های توجیه کننــدگان ایــن حقوق هــا، پرداخــت بــه تناســب 

ــه  ــن کارایی هــا چیســت ک ــزان ســنجش ای ــوده اســت. می ــران ب ــی مدی کارای

ــان  ــا ایــن افــراد منی داننــد رابطــه می ــرای ملــت قابــل مشــاهده باشــد؟ آی ب

کارایــی مدیــران و میــزان حقــوق دریافتــی یــا پیرشفــت مدیــر تقریبــاً قطــع 

اســت و مدیــران بــه طــور ســنتی در دولت هــای مختلــف و در یــک ســیکل 

تقریبــاً بســته جابه جــا می شــوند و نکتــه مهــم در ایــن میــان، معمــوال 

ــت  ــر اس ــر باالت ــی مدی ــی و غیرمنطق ــای منطق ــض از فرمان ه ــت مح اطاع

تــا کارایــی؟!

ــاه 94  ــود)1( در مهرم ــناد موج ــق اس ــاه طب ــک رف ــل بان ــر عام ــی مدی وقت

ــون، آذر 36، دی 63، بهمــن 24 و در  ــاه 24 میلی ــان م ــون، آب ــم 150 میلی رق

ــم در  ــت آنه ــته اس ــی داش ــان دریافت ــون توم ــاره 230 میلی ــه یکب ــفند ب اس

ــون را  ــم 230 میلی ــاس رق ــه اس ــر چ ــرم ب ــر مح ــف، وزی ــاب های مختل حس

تجمیــع ســاالنه می خوانــد؟!

ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــی تخلف ــای ربیع ــای آق ــاس صحبت ه ــر براس ــاوه اگ بع

رییس جمهــور  آقــای  و  کردنــد  عذرخواهــی  نوبخــت  آقــای  چــرا  پــس 

ــن  ــا ای ــد؟ آی ــف دادن ــران متخل ــزل مدی ــر ع ــی ب ــدیداللحنی مبن ــتور ش دس

تناقض هــا بــه معنــی برخوردهــای رصفــا منایشــی بــا مفاســد، جهــت تنظیــم 

ــت؟  ــی نیس ــکار عموم ــه اف خودخواهان

موســی الرضــا ثروتــی عضــو ســابق شــورای حقــوق و دســت مزد در خصــوص 

ایــن مدیــران از ســوی دولت مــردان  بــا  چرایــی عــدم برخــورد قاطــع 

ــش  ــا بی ــر وزرای م ــد؟« اک ــب کن ــع رط ــی من ــورده ک ــب خ ــد: »رط می گوی

ــور،  ــم همینط ــتانداران ه ــد، اس ــد می گیرن ــوق بگیرن ــد حق ــه بای ــه ک از آنچ

حقــوق اســتانداران بایــد حداکــر 4میلیــون و 500هــزار تومــان باشــد ولــی 

ــد. ــوق می گیرن ــان حق ــون توم ــاالی 10 میلی ــا ب ــتانداران م ــر اس اک

۶
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»یکــی از عرصه هــای چالــش مــا بــا آمریــکا ایــن اســت. آمریکایی هــا دلشــان 
میخواهــد جوانهــای مــا آن شــجاعت را نداشــته باشــند، آن امیــد را نداشــته 
باشــند، آن انگیــزه را نداشــته باشــند، آن تحــرّک را نداشــته باشــند، آن تــوان 
ــه  جســمی را نداشــته باشــند، آن تــوان فکــری را نداشــته باشــند، نســبت ب
دشــمن خوش بیــن باشــند، نســبت بــه فرماندهــی خــودی و عقبــه ی خــودی 

بدبیــن باشــند؛ جــوان مــا را دشــمن این جــوری می پســندد«.
بیانات امام خامنه ای 1395/2/1

۷
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ــد زندگــی اجتامعــی اســت، همــواره  ــی بالطبعــی کــه نیازمن آن انســان مدن

تکامــل و تعالــی خــود را در ارتبــاط و همبســتگی بــا جامعــه می بینــد 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــری را در جامع ــذاری و تأثیرپذی ــد تأثیرگ ــاً فرآین و عموم

ــرد. از ایــن رو؛ مــردم از حیــث نفــوذ و قــدرت و اثرگــذاری  حقیقــت می پذی

بــر دیگــران و نیــز تأثیرپذیــری از ایشــان بــه دو قطــب تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر 

تقســیم می شــوند. در ایــن میــان، گروهــی کــه تأثیرگذارنــد و در واقــع، اقلّیتی 

ــد  ــه دارن ــی ک ــاظ خصوصیات ــه لح ــد، ب ــکیل می دهن ــه را تش ــراد جامع از اف

ـ یعنــی ســبقت از دیگــران در شــناخت و تحلیــل مســائل و جریان هــای 

اجتامعــی بــر اســاس بصیــرت و عقــل ـ »خــواص« نامیــده می شــوند. گروهــی 

کــه دیگــران در ارزشــیابی خــود، آن هــا را مــاک و معیــار قــرار می دهنــد؛ در 

اعــامل و رفتــار خــود از آن هــا الهــام گرفتــه و رأی و دیــدگاه آن هــا را، مبنــای 

ــد. ــرار می دهن ــم و عمــل خــود ق داوری، تصمی

مطالعــه و بررســی تاریــخ ظهــور و افــول انقاب هــای گذشــته، کــه گنجینــه 

ــا در  ــری م ــوع تفکــر و تصمیم گی ــه گران ســنگی اســت، در ن عــرت  و رسمای

ــک  ــا ی ــت. ب ــری رضوری اس ــروزی، أم ــده ام ــش آم ــای پی ــا قضای ــورد ب برخ

ــواص و  ــه خ ــم ک ــین، در می یابی ــای پیش ــه انقاب ه ــبت ب ــق نس ــگاه دقی ن

ــول  ــور و اف ــد ظه ــول در فراین ــأ تح ــی، منش ــت و قیام ــر نهض ــوام در ه ع

انقــاب بوده انــد؛ بــه گونــه ای کــه هــر تغییــر در مســیر، هــدف و محتــوای 

ــان آن هاســت.  ــن دو طایفــه و تعامــل می ــوع عملکــرد ای انقــاب، حاصــل ن

امــا عنــر اصلــی در ایــن امــر، خــواص هســتند؛ زیــرا نــوع عملکــرد آن هــا 

می توانــد متــدن ناشــی از یــک انقــاب را ســعادمتند کــرده و یــا بــه تباهــی و 

ــه(؛ »حرکــت  انهــدام بکشــاند. بــه فرمــوده رهــر معظــم انقــاب )حفظه اللّ

خــواص، بــه دنبــال خــود حرکــت عــوام را مــی آورد... یــک وقــت یــک حرکــت 
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بجــا، تاریــخ را نجــات می دهــد؛ گاهــی یــک حرکــت نابجــا کــه 

ــدن  ــده مان ــرای زن ناشــی از تــرس و ضعــف و دنیاطلبــی و حــرص ب

اســت، تاریــخ را در ورطــه گمراهــی می غلتانــد... اگــر خــواص، در هنــگام 

ــخ  ــد، تاری ــل کردن ــد و عم ــخیص دادن ــت، تش ــه الزم اس ــودش، کاری را ک خ

نجــات پیــدا می کنــد و حســین بن علی ها بــه کربــا کشــانده منی شــوند 

... وقتــی کــه خــواص طرفــدار حــق در یــک جامعــه یــا اکریــت قاطعشــان 

آن چنــان می شــوند کــه دنیــای خودشــان برایشــان اهمیــت پیــدا می کنــد، از 

تــرس جــان، از تــرس از دســت دادن مــال و از دســت دادن مقــام و پســت، 

از تــرس منفــور شــدن و تنهــا مانــدن، حــارض می شــوند حاکمیــت باطــل را 

ــد« )1375/3/20(. ــول کنن قب

ــی، اهــداف  ــه مبان ــاد ب ــب و بی اعتق ــراد فرصت طل ــه اف ــوذ و رخن خطــر نف

ــه آســیب هایی اســت کــه همــواره انقاب هــا  و ارزش هــای انقــاب، از جمل

ــن  ــد. شــواهد، از آن حکایــت دارد کــه ای ــرم می کنن ــا آن دســت و پنجــه ن ب

ــته و  ــن نشس ــا در کمی ــّون انقاب ه ــن و تَک ــل تَکوی ــی مراح ــر در متام خط

ــه  ــدارد. تجرب ــه ن ــروزی اولی ــا پی ــه شــکل گیری و ی ــه مرحل ــا اختصــاص ب تنه

تاریخــی نشــان داده اســت کــه بســیاری از انقاب هــا و جنبش هــای سیاســی 

و اجتامعــی بــه واســطه تســاهل و ســهل انگاری در انگیزه هــا و ماهیــت 

حقیقــی برخــی از افــراد منتســب بــه خــود، بــا چالش هــای اساســی مواجــه 

ــش از  ــط پی ــر از رشای ــم ت ــب وخی ــه مرات ــی ب ــه وضعیت ــی ب شــده و گاه حت

نهضــت دچــار شــده اند. بــرای منونــه، در تاریــخ معــارص ایــران نهضت هــای 

جنــگل، مرشوطــه و ملــی شــدن صنعــت نفــت، و در عرصــه خارجــی، انقــاب 

الجزایــر از مصادیــق بــارز ایــن مدعــا بــه شــامر می آینــد.

رخنــه و نفــوذ فرصت طلبــان بــه درون نهضــت جنــگل، راه ســقوط و 

شکســت و ناکامــی نهضــت را همــوار کــرد. قــدرت یافــن دنیاگرایــان، 

ریاســت طلبان، منحرفــان و منافقــان و حتــی کمونیســت ها و وابســتگان بــه 

شــوروی مارکسیســتی کــه بــه درون نهضــت راه یافتــه بودنــد و ســهم خواهی 

عــده ای از خــواص، یکــی از عوامــل مهــم حرکــت نزولــی نهضــت و گسســن 

پیونــد آن از تــوده مــردم بــود. میراحمــد مدنــی، از یــاران میــرزا کوچک خــان، 

ــز  ــته متامی ــه دو دس ــوان ب ــک را می ت ــرزا کوچ ــان می ــد: ... همراه می نویس

ــوع آزادی  ــه از اول طل ــته ک ــرار برجس ــده از اح ــک ع ــناخت: ی ــم ش از ه

ایــران تــا خامتــه انقــاب جنــگل همــه اوقــات بــا میــرزا کوچــک هم عقیــده 

ــه ای  ــراه، و دقیق ــا او هم ــوادث ب ــوانح و ح ــام س ــوده و در مت ــدم ب و هم ق

از عقیــده پــاک و منونــه راســخ و محکــم خــود منحــرف نشــده اند. دســته ی 

دیگــر، از همراهــان سســت عقیــده و منفعت پرســت بودنــد کــه در جریــان 

انقــاب از آزادی طلبــی و وطن خواهــی منــرف گشــته و در اثنــای فــداکاری 

ــی و  ــع مل ــام مناف ــرام و مت ــلک و م ــه و مس ــی رفت ــع خصوص ــال مناف دنب

ــگل و  ــش جن ــد )جنب ــی فروختن ــن داخل ــگان و خائنی ــه بیگان ــی را ب مملکت

ــان ـ ص 30(. ــرزا کوچکخ می

چنیــن انقاب هایــی کــه علیــه ســیطره همــه جانبــه کشــورها یــا نظام هــای 

چالش هایــى  و  آســیب ها  دچــار  اســت،  آمــده  پدیــد  اســتعامرگر 

ــخ  ــتحاله و مس ــر اس ــا خط ــا را ب ــت آنه ــن اس ــه ممک ــوند ک می ش

مواجــه ســازد، اتــکا و دل بســن بــه وعــده و وعیدهــاى هــامن 

نظــام یــا کشــورهاى ســلطه گر اســت. بــا توجــه بــه 

همیــن مســئله، طبیعــى اســت کــه نظام هــای 

ایــن  از  خــورده ی  زخــم  امپریالیســتی 

ــا خســارت ها و زیان هــاى خــود  نهضت هــا، وارد عرصــه شــده و بکوشــند ت

را در همــه زمینه هــا بــه حداقــل ممکــن کاهــش دهنــد و حتــى در صــورت 

ممکــن بــا اســتفاده از ســازوکارهاى ســیاىس، اقتصــادى و اطاعــاىت رشایــط را 

از قبــل نیــز بــراى تأمیــن منافــع خویــش مهیاتــر مناینــد. در همیــن زمینــه بــا 

بهــره گیــرى از ســازوکارهاى مرحلــه اى و پلــکاىن مختلــف اقــدام بــه تحقــق 

ــرد. ــد ک ــن سیاســت خواهن ای

ــکیات  ــت و تش ــود در باف ــوذى خ ــراد نف ــط اف ــه توس ــورىت ک ــا در ص آن ه

اصلــی انقــاب موفــق بــه تغییــر مســیر انقــاب و تحریــف آن نشــوند، از راه 

نیرنــگ و نفــاق وارد شــده و بــا عرضــه وعده هــاى فریبنــده، برجســته کــردن 

ــه مشــوق هاى اقتصــادى و  رفــاه و موفقیت هــای ظاهــری متــدن غــرب، ارائ

ــر  ــک و رســانه اى ب ــد و ارعــاب و انجــام مانورهــاى دیپلامتی ســیاىس و تهدی

هیمنــه نظامــى، اطاعــاىت و ســیاىس قدرت هــاى غــرىب، ســعى در جلــب نظــر 

ــوان  ــت را مى ت ــن سیاس ــدف از ای ــع، ه ــد. در واق ــاب مى کنن ــواص انق خ

ــه و در  ــت، ارائ ــامىن نهض ــطح گفت ــل س ــام گرایان، تقلی ــدرت اس ــد ق تحدی

ــن مناســب  ــوان جایگزی ــه عن ــراىس ب ــرال ـ دموک ــوى لی ــل الگ ــت تحمی نهای

رشایــط و زمــان بــرای آرمان هــا و اهــداف انقــاب و در نتیجــه، مهــار زمــام 

انقــاب برشــمرد.

ــام ارزىش  ــی نظ ــه چیســتى و هــدف حقیق ــه ب ــا حمل ــام امپریالیســت ب نظ

انقــاب، در جهان بینــى و نظریه هــاى کاىن کــه هندســه بــاور و رفتــار 

ــذارد؛  ــر می گ ــتقیم تاثی ــور مس ــه ط ــد، ب ــکیل می ده ــاب را تش ــواص انق خ

تــا بــا تقلیــل ســطح گفتــامن انقــاب در در متــام شــاخص ها ماننــد اســامی 

ــاىش از  ــر ن ــاس تحقی ــاء احس ــدن خــواص، الق ــی مان ــت و انقاب ــودن نهض ب

رسکــوب احساســات دینــى و نفــع و ســهم خواهــی از انقــاب و مــردم، 

ــعی  ــن س ــد. همچنی ــارج کن ــود خ ــی خ ــدف اصل ــیر و ه ــاب را از مس انق

خواهنــد کــرد بــا تــاش مضاعــف ســیاىس و رســانه اى و گاه حتــى تئوریــک، 

اثبــات کننــد کــه خواســته اصــى و حقیقــى انقــاب یــا مــردم، نــه بازگشــت 

بــه ارزش هــاى اســامى و حکومــت اســامى، بلکــه ایجــاد جامعــه بــاز پوپــرى 

ــراىس و آزادى غــرىب اســت. ــرال ـ دموک ــر محــور لی ب

ــان  ــه جری ــیب هایى ک ــن آس ــده، از بزرگ تری ــاد ش ــکات ی ــه ن ــه ب ــا توج ب

انقــاب را بــا مخاطــره مواجــه می کنــد، مســئله تقلیــل ســطح گفتــامن 

ــرىف و الئیســیته و در  ــامن ع ــه گفت ــت و متــدن اســامی ب از تشــکیل حکوم

ــردن  ــوش ک ــواص، دل خ ــی خ ــار و زندگ ــردم از رفت ــری م ــه ی تأثیرپذی نتیج

ــاخص هاى  ــود ش ــاه، بهب ــون رف ــطحى همچ ــى و س ــته هاى حداق ــه خواس ب

ــد و بندهــاى دموکــراىس غــرىب و  ــه قی ــن دادن ب اقتصــادى و معیشــتى، و ت

در نهایــت، غفلــت از اصاحــات بنیادیــن و اســاىس و فروکاســن ابعــاد تحــول 

ــاىب اســت. انق

حــال اگــر ذهنیــت خــواص در مراحــل مختلــف انقــاب از تغییــر نظــام تــا 

ــر نظــام و تشــکیل حکومــت  ــه تغیی ــن اســامی، در مرحل ایجــاد متــدن نوی

اســامی، از چنیــن بینــش و باورهایــى متأثــر شــود، تبعــات غیرقابــل جــراىن 

ــن مجاهدت هــا و  ــود و موجــب هــدر رف در انتظــار دســتاوردها خواهــد ب

ــت  ــی نهض ــدگان حقیق ــم زنن ــردم و رق تاش هــای مخلصانــه توده هــای م

ــه  ــا ب ــاب و توده ه ــواص انق ــا خ ــت ت ــن رو، الزم اس ــد. از ای ــد گردی خواه

طــور مســتمر اصــول و آرمان هــاى نهضــت و رهــر انقــاب را مــورد بازخــواىن 

قــرار داده و از افتــادن بــه دام تبلیغــات و پروپاگانــداى رســانه اى غــرب 

ــد. ــاب مناین اجتن
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تاینو هــا ســاکنان بومــی شــامل کارائیــب واقــع در 

ــا کشــورهای  ــروزه ب ــن مناطــق ام ــد. ای ــی بودن ــکای جنوب آمری

ــاس و …  ــی، باهام ــو، هائیت ــن، پورتوریک ــکا، دومینیک ــا، جامائی کوب

شــناخته می شــوند. در ســال ۱۴۹۲، کریســتف کلمــب بــا هزینــه اهدایــی 

توســط ملکــه اســپانیا مأمــور شــد تــا مســیر دریایــی کوتاهــی بــرای رســیدن 

بــه هندوســتان پیــدا کنــد. امــا کلمــب، بــا کــج کــردن مســیر خــود، عــری را 

رقــم زد کــه بــه نابــودی متــدن بومیــان آمریــکا منجــر شــد. تاینوهــا نخســتین 

ــِی  ــپانیوال - هاییت ــان در هیس ــا آن ــب ب ــتف کلم ــه کریس ــد ک ــی بودن قوم

ــه رو شــد.  امــروزی - روب

ــای گذاشــته اســت،  ــه هندوســتان پ کریســتف کلمــب کــه تصــور می کــرد ب

ــه اشــتباه هنــدی  ــوان داشــت مردمــی کــه ب در دفرچــه خاطــرات خــود عن

ــن  ــوند. بنابرای ــرده ش ــا ب ــه اروپ ــی ب ــرای بردگ ــد ب ــان، می توانن می خواندش

ــا  ــا بازگشــت ت ــه اروپ ــه اســارت گرفــت شــده ب ســه کشــتی از تاینوهــای ب

ــه فــروش برســاند. ــرده ب ــوان ب ــه عن اســیران را ب

کلمــب، دو نکتــه را در مــورد تاینو هــا متوجــه شــده بــود: پوشــش آن هــا از 

طــا بــود، پیرشفته تریــن ابــزار جنگــی آن هــا نیــزه بــود. او در دفــر خاطــرات 

ــرده و  ــم همــه آن هــا را رام ک ــر می توانی ــا ۵۰ نف ــا ب خــود می نویســد: »تنه

بــه هــر چــه می خواهیــم تبدیــل کنیــم.«!

ــه  ــا مواج ــرم و آرام تاینوه ــردم خونگ ــا اســتقبال م ــپانیایی ها ب اگرچــه اس

ــف،  ــای مختل ــه روش ه ــی، ب ــازه واردان اروپای ــید ت ــی نکش ــا طول ــدند، ام ش

رشوع بــه زیــر ســلطه درآوردن و نابــودی آنان کردنــد. کلمــب، التاینا)رسزمین 

تاینوهــا( را تبدیــل بــه جهنمــی بــرای بومیــان آن منطقــه کــرد. مجازات هــای 

ــپانیایی  ــن اس ــه از قوانی ــی ک ــته از تاینوهای ــرای آن دس ــنگینی ب ــیار س بس

تخطــی می کردنــد در نظــر گرفتــه شــده بــود، از جملــه: آتــش زدن، قطعــه 

قطعــه کــردن، فرســتادن ســگ های شــکاری بــه دنبــال تاینوهــا و تکــه تکــه 

کــردن آن هــا، آویــزان کــردن و زنــده ســوزاندن آن هــا بــه یــاد مســیح و دوازده 

حــواری او!

اســپانیایی ها بــه کــودکان و زنــان تاینــو هــم رحــم منی کردنــد. آن هــا 

ــا درون  ــد ی ــا می کوبیدن ــه صخره ه ــا را ب ــرده و بچه ه ــاوز ک ــان تج ــه زن ب

ــدا  ــدن ج ــا را از ب ــن رس آن ه ــوان متری ــه عن ــا ب ــد و ی ــه می انداختن رودخان

می کردنــد. یــاران کلمــب هــزاران هــزار تاینــو را کشــتند. حتــی کســانی کــه 

ــه، از  ــا آغــوش گشــوده و مهربانان ــد و ب ــا آورده بودن ــذا و هدای برایشــان غ

ــد. ــرده بودن ــی ک ــد خــود پذیرای ــان جدی میهامن

بنــا بــر شــواهد موجــود بیــن ســال های ۱۴۹۲ – 

ــون  ــش از ۳ میلی ــامری، بی ــیوع بی ــی و ش ۱۵۱۸ نسل کش

ــرد؛  ــان ب ــا را از می ــی تاینوه ــم میلیون ــه و نی ــت س ــر از جمعی نف

یعنــی بیــش از ۸۵ درصــد تاینوهــا. در ســال ۱۵۱۸، هنگامــی کــه آبلــه 

در میــان ایــن قــوم شــیوع پیــدا کــرد، بیشــر جمعیــت آنــان نابــود شــده 

بودنــد.

پــس از کشــتارهای خونیــن، اســپانیایی ها، تاینوهــای باقیامنــده را بیــن خــود 

تقســیم کردنــد تــا بــه آن هــا مذهــب مســیحیت را بیاموزنــد کــه بــرای مــردان 

عبــارت بــود از کار در معــادن و بــرای زنــان کار ســخت و طاقت فرســا بر روی 

ــد.  ــان می دادن ــنگی ج ــودکان از گرس ــه ک ــود ک ــم ب ــان ک ــذا چن ــا. غ زمین ه

ــادی طــا طلــب می کــرد، و  ــاالی ۱۳ ســال مقــدار زی کلمــب از تاینوهــای ب

دســتان کســانی کــه قــادر بــه پرداخــت ایــن میــزان مالیــات نبودنــد را قطــع 

می کــرد.

ــای  ــر تاینو ه ــه دیگ ــرد ک ــدا ک ــه پی ــدر ادام ــات آنق ــتارها و جنای ــن کش ای

زیــادی بــرای کار وجــود نداشــتند. در ایــن زمــان اســپانیایی ها مجبــور شــدند، 

ــتان  ــارهای سفیدپوس ــد. فش ــا کنن ــن آن ه ــت را جایگزی ــای سیاهپوس برده ه

ــی کــه  ــا جای ــودی فرهنــگ و ریشــه تاینوهــا شــد؛ ت ــه ناب ــی منجــر ب اروپای

امــروزه، گروه هــای بازمانــده بــا تشــکیل موسســات و کنفدراســیون ها ســعی 

در احیــای فرهنــگ خــود دارنــد. در ایــن موسســات فرهنــگ تاینــو و حتــی 

ــه تدریــس می شــود. ــن قبیل خــط و نوشــتار ای

ــل  ــوان قات ــه عن ــد ب ــت بای ــکا دانس ــف آمری ــه کاش ــش از آنک ــب را بی کلم

ــی شــناخت. در  ــه ۷۰۰۰ کــودک کوبای ــاره از جمل ــن ق هــزاران انســان در ای

ــی نوشــته  ــای آمریکای ــاب روی ــن در بخشــی از کت ــه هــاوارد زی ــن زمین همی

اســت:

»رونوشــت الکاســاس از دفــر وقایــع روزانــه ی کلمــب: نــوزادان تــازه متولــد 

ــل کار ســخت و جانفرســا و  ــه دلی ــد چــون مادرانشــان ب شــده زود می مردن

ــن خاطــر  ــه همی ــا شــیری نداشــتند. ب ــه ی آنه ــرای تغذی گرســنگی شــدید ب

طــی  دوران اقامــت مــن در کوبــا ۷۰۰۰ کــودک ظــرف ســه مــاه جــان 

ــدی بچه هــای خــود را غــرق  ــادران از شــدت نومی ــی برخــی م ســپردند. حت

ــر کار شــدید  ــر اث ــان ب ــادن، زن ــن صــورت شــوهران در مع ــه ای ــد… ب کردن

ــان  ــاهد چن ــن ش ــامن م ــد … چش ــیر مردن ــود ش ــر کمب ــه خاط ــا ب و بچه ه

اعــامل خــاف رسشــت انســانی بــود کــه هــم اکنــون کــه قلــم در دســت دارم 

ــرزد«. ــم می ل ــام بدن مت
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ــردم  ــه م ــعارهای عام ــه ها و ش ــار، اندیش ــی، گفت ــای اجتامع ــی فض ــر کم اگ

در اوایــل انقــاب را مــرور کنیــم می بینیــم یکــی از عوامــل اصلــی پیــروزی 

ــدت  ــود. وح ــه ب ــدت کلم ــل وح ــام راح ــوده ام ــق فرم ــامی طب ــاب اس انق

کلمــه ای کــه ریشــه در بــرادری و همدلــی بــرای رســیدن بــه هــدف داشــت.

ســی وچنــد ســال پیــش، ملــت ایــران همچــون یــک خانــواده شــد. اربعیــن 

بــرادران قمــی در تریــز، اربعیــن بــرادران تریــزی در تهــران و ســپس مشــهد 

ــاهی  ــاله شاهنش ــم 2500 س ــه کاخ رژی ــد ک ــی ش ــاس انقاب ــا اس و همین ه

ــه  ــود ک ــه ب ــن روحی ــرد. همی ــرون ک ــور بی ــن کش ــتکبار را از ای ــران و اس وی

هشــت ســال متــام فرمانــده و رسبــاز را در کنــار یکدیگــر قــدرت بخشــید و 

موجــب شــد در برابــر دنیــا ایســتادگی کنیــم و بــه پیــروزی برســیم. 

آثــار ایــن بــرادری حتــی در میــان مســئولین و نامه هــای حزبــی دیــده 

ــدای  ــد. امــا متاســفانه از ابت ــرادر خطــاب می کردن می شــد کــه یکدیگــر را ب

ــی در اقتصــاد توســط مســئولین وقــت و  ــا رواج تفکــر لیرال ــاد ب دهــه هفت

ــدا  ــه حــوزه فرهنــگ، فاجعــه اجتامعــی آرام آرام رشوع شــد. ابت نفــوذ آن ب

ــر گشــت.  ــا ملــت دســتخوش تغیی ــت و ملــت و ســپس ملــت ب روابــط دول

ــد.  ــی داده ش ــت وتجمل گرای ــه داری، ارشافی ــه و رسمای ــه رسمای ــت ب اولوی

بــا تغییــر شــاخص ها مســابقه دنیاطلبــی رشوع شــد. بــرای رســیدن بــه 

جایــگاه باالتــر و کنــار زدن رقیــب هــر کار ممکــن انجــام می شــود و مشــخص 

ــردن و  ــاری ک ــای ی ــی ج ــت و خودخواه ــابقه ای رقاب ــن مس ــت در چنی اس

ــت.  ــد گرف ــرادری را خواه ب

حــال آنکــه در اســام اصــل بــر وحــدت وبــرادری اســت هامنگونــه کــه قــرآن 

ـَـا الُْمْؤِمُنــوَن إِْخــَوٌة فَأَْصلُِحــوا بـَـْنَ أََخَويُْكــْم َواتَُّقــوا اللَّــَه  کریــم می فرمایــد: )إمِنَّ

لََعلَُّكــْم تُرَْحُمــوَن( هامنــا مؤمنــان بــا هــم برادرنــد پــس ميــان برادرانتــان را 

ســازش دهيــد و از خــدا پــروا بداريــد اميــد كــه مــورد رحمــت قــرار گرييــد.

)ســوره حجــرات آیه 10( 

یعنــی وقتــی جامعــه اســامی برادرانــه رفتــار کننــد درهــای رحمــت خداونــد 

نیــز برآن هــا گشــوده خواهــد شــد. ایــن اصلــی اســت کــه قــرآن رشیــف بنــا 

نهــاده و بــر اســاس آن، همــه مؤمنــان در ایــن خانــواده بــزرگ امــت اســامی 

باهــم برادرنــد. 

ــی ایجــاد  ــه خاطــر نحقــق هــدف رســالت یعن پیامــر گرامــی اســام )ص( ب

قســط در جامعــه اســامی، ایــن اصــل عمومــی دینــی را عینیــت بخشــیده و 

از آغــاز بــه ترویــج و تبلیــغ بینــش بــرادری میــان مســلامنان همــت گامشــتند 

ــور  ــه منظ ــرت ب ــد از هج ــل و بع ــی قب ــاص زمان ــع خ ــی در دو مقط و حت

حفــظ انســجام مســلامنان و مقابلــه بــا مشــکات خاصــی کــه حکومــت نوپــا 

ــرادری بیــن  ــه ایجــاد علقــه خــاص ب ــد می کــرد ب و جامعــه اســامی را تهدی

ــرادر  ــم ب ــا ه ــه دو ب ــلامنان را دو ب ــه مس ــوده و هم ــدام من ــلامنان اق مس

معرفــی کردنــد. 

ــد  ــر می فرماین ــی ذک ــرادران ایامن ــه ب ــر ذم ــق را ب ــام)ص( 30 ح ــر اس پیام

ــاری  ــا ی ــوم؛ ام ــه مظل ــد چ ــامل باش ــه ظ ــد چ ــاری او بکوش ــه: »در ی از جمل

ــازدارد  ــش ب ــه او را از ظلم ــن اســت ک ــه ای ــد، ب ــامل باش ــه ظ ــی ک او در حال

ــد. او را  ــک منای ــش کم ــن حق ــت، او را در گرف ــوم اس ــه مظل ــی ک و در حال

ــرای خــود می پســندد،  ــاور نگــذارد و هــر آنچــه را ب ــر حــوادث بی ی در براب

ــرای  ــرای خــود منــی خواهــد، ب ــرای دوســتش بپســندد و هرچــه از بــدی ب ب

ــد.« ــز نخواه او نی

تنهــا بــا ایــن احســاس بــرادری و الفــت دینــی اســت کــه دل هــای ملــت بــه 

هــم نزدیــک می شــود و ایثــار و از خودگذشــتگی بــه خاطــر بــرادران دینــی 

ــادی  ــری و قســط اســامی در ســایه اخــوت اعتق ــد و براب ــدا می کن ــا پی معن

محقــق می شــود و فخرفروشــی و مباهــات، قتــل و کشــتار، خیانــت و ظلــم 

ــور  ــر مح ــه ب ــی ک ــانی و دین ــرادران انس ــان و ب ــق همنوع ــقاوت در ح و ش

خودخواهــی هــای فــردی و حزبــی یــا نــژادی و قبیلــه ای شــکل می گیــرد را 

ــد. ــو می کن ــه مح از جامع

امام راحل نیز در وصیت نامه سیاسی الهی خود اشاره فرمودند: 

»اگــر ایــن بــرادری ایامنــی بــا همــت دولت هــا و ملت هــا و بــا تاییــد 

ــدرت  ــن ق ــه بزرگری ــد ک ــد دی ــد ،خواهی ــق یاب ــال روزی تحق ــد متع خداون

ــت  ــه خواس ــه ب ــد روزی ک ــه امی ــد. ب ــکیل می دهن ــلمین تش ــان را مس جه

ــود.« ــل ش ــری حاص ــرادری و براب ــن ب ــامل ای ــروردگار ع پ

ــه  ــچ پزشــکی ب ــگاه هی ــه باشــد، آن ــد اینگون ــر بای ــه یکدیگ ــان ب ــگاه مومن ن

دلیــل فقــر بیــامر؛ بخیــه او را بــاز منی کنــد و بــرای درمــان بــرادر و خواهــر 

ــد و  ــی منی کنن ــم فروش ــندگان، ک ــرد و فروش ــزی منی گی ــود زیرمی ــی خ ایامن

تولیدکننــدگان کیفیــت را در کنــار رعایــت انصــاف در قیمــت عرضــه حفــظ 

می کننــد. هیــچ کارفرمایــی حقــوق کارگــر را پایــامل نخواهــد کــرد و کارگــر 

متــام تاشــش را بــرای تولیــد کاالی باکیفیــت بــه کار خواهــد بســت.

آثــار بــه جــا مانــده از رویکردهــای غیرایامنــی و لیرالــی دولت هــا و 

ــه ســمت ســقوط اخــاق کشــانده  ــدی، جامعــه را ب فرهنگ ســازان غیرتوحی

و دلهــا را از یکدیگــر دور کــرده اســت. یــک عــزم راســخ ملــی الزم اســت تــا 

فضــای تاریــک تحمیــل شــده بــه ملــت تغییــر داده شــود و فواصــل طبقاتــی 

اقتصــادی و فرهنگــی بــا همدلــی برادرانــه و ایامنــی پــر گــردد و مشــکات 

فزاینــده کشــور برطــرف شــود.  

نویسنده: میثم اسامعیلی
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مطالعــه تاریــخ متــدن اســام بــه خوبــی گویــای آن اســت کــه فراینــد 

ــا حضــور فعــال و  ــاط تنگاتنگــی ب شــکل گیری و پویایــی متــدن اســامی ارتب

مؤثــر فرهنــگ و ســنن اســامی در عرصــه اجتــامع داشــته اســت. ســیر نزولــی 

متــدن اســامی زمانــی آغــاز شــد کــه حضــور مؤثــر دیــن در عرصــه اجتــامع 

تغییــر، تحریــف و رو بــه کاهــش نهــاد و ســایق و خواســته های نفســانی بــا 

ــب  ــلّم(، در قال ــام )صلّی اللَّه علیه وآل ه وس ــر اس ــت پیام ــام وصای ــب مق غص

ــی، جــای ارزش هــای  ــی و رفاه جوی ــروری، قدرت طلب ــی و تن پ ــتبداد، تنبل اس

اســامی را گرفــت. بــه هــر میــزان کــه ایــن خــط انحــراف پیــش رفــت، متــدن 

اســامی نیــز تضعیــف شــد و در نهایــت، در اوج انحطــاط جوامــع اســامی 

و مهجوریــت دیــن، قــوم وحشــی مغــول بــه راحتــی متــدِن رو بــه احتضــار 

ــا درآورد.  اســامی را از پ

بــا ســلطه همه جانبــه غــرب بــر جوامــع اســامی در شــکل اســتعامر، 

ــا  ــا ب ــی دســت نیافتنی می منــود، ام ــد اســامی آرزوی شــکل گیری متــدن جدی

ــامع، و  ــامی در اجت ــگ اس ــه فرهن ــور فعاالن ــران و حض ــامی ای ــاب اس انق

شــکل گیری نظــام سیاســی اســامی، بارقــه امیــد بــرای تحقــق ایــن مهــم در 

ــده شــد. دل هــا زن

ــا  ــال داشــت، ام ــه دنب ــاره اســام را ب ــات دوب ــد انقــاب اســامى، حی هرچن

ــه  ــتیاىب ب ــا دس ــاى آن، ت ــق آرمان ه ــل تحق ــامى و مراح ــاب اس ــد انق فراین

ــوز  ــه، هن ــورت پذیرفت ــه ص ــى ک ــام تاش های ــا مت ــاب، ب ــع انق ــوى جام الگ

ــد.  ــه ده ــامى را ارائ ــى اس ــام از زندگ ــام و مت ــى ت ــت الگوی ــته اس نتوانس

ــم  ــاب، آن را مته ــى انق ــد تکام ــر فراین ــه ب ــر لطم ــاوه ب ــان، ع ــن نقص ای

بــه ناکارآمــدى در حــوزه اندیشــه و عمــل خواهــد کــرد. بــه بیــان دیگــر، از 

جملــه امــورى کــه رضورت پرداخــن بــه موضــوع ســبک زندگــى را دوچنــدان 

ــبهه اى  ــن ش ــم تری ــت. مه ــدى اس ــام ناکارآم ــن از اته ــت جس ــد، برائ مى کن

ــوص  ــه در خص ــامى، ک ــام اس ــه نظ ــبت ب ــا نس ــه تنه ــان ن ــن زم ــه در ای ک

ــتی  ــت معیش ــفی و مدیری ــب فلس ــا مکات ــمنان ب ــوى دش ــام از س ــل اس اص

بــر رخ اســام و انقــاب اســامی پنجــه می کشــد، شــبهه »اســام در عمــل« 

اســت. نظامــی کــه بــا شــعار حاکمیــت دیــن در عمــل بــه صحنــه جهــاىن پــاى 

گــذارده، بایــد بتوانــد بــا ارائــه الگوهــاى رفتــارى دینــى در متامــى حوزه هــاى 

ــن شــعار خــود  ــه ای ــار اســامى، ب ــام عی ــى مت ــرشى و ســبک زندگ ــى ب زندگ

جامــه عمــل بپوشــاند.

یکــى دیگــر از عوامــل مهمــى کــه تدویــن و تبییــن ســبک زندگــى اســامى را 

ــه ســوی متــدن اســامی رضورت مى بخشــد، ظهــور ناکارآمــدى  در حرکــت ب

متــدن مــادى و یــأس بــرش از متــدن و ســبک زندگــى برآمــده از آن و گرایــش 
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بــه معنویــت اســت. الگــو و ســبک زندگــی برآمــده از متــدن غــرىب، بــر پایــه 

ــا معنویــت بنــا نهــاده شــده و از ایــن رو، متامــى ابعــاد آن همگــى  ســتیز ب

قربــاىن حــذف معنویــت و ىب اعتنایــى بــه ارزش هــاى دینــى شــده اســت. ایــن 

ــر  ــش بیش ــد، انحراف ــت کن ــه پیرشف ــت، هرچ ــادى و دور از معنوی ــدن م مت

ــن  ــا میوه هــاى زهرآگی ــت را ب ــا و هــم همــه برشی مى شــود؛ هــم خــود آنه

خــود تلــخ کام مى کنــد. بــه بیــان دیگــر، باطــن فرهنــگ غــرىب، ســبک زندگــى 

مــادى شــهوت آلــوِد هویــت زدا و ضــد معنویــت اســت.

ــا یکــه  پــس از شکســت و متــاىش شــدن متــدن مــادى رشق، متــدن غــرب ب

تــازى خــود و مبتنــى بــر مبــاىن و اهــداف خــود و در قالــب الگوهــاى رفتــارى 

و ســبک مدیریتــى و معیشــتى لیرالیســتى، اومانیســتى و سکوالریســتى، 

مدعــى ســعادت، رفــاه و خوشــبختى بــراى برشیــت در همــه ی شــئون حیــات 

ــا نتوانســت  ــه تنه ــب، ن ــن متــدن ظاهــر فری ــه ای ــد ک ــرى نپایی شــد، وىل دی

ــأ  ــه منش ــان آورد، ک ــه ارمغ ــت ب ــراى برشی ــت را ب ــاه و کرام ــعادت، رف س

ــى و  ــى، ذهن ــف روح ــاد مختل ــادى در ابع ــاى زی ــاماىن ه ــکات و نابس مش

رفتــارى در جوامــع غــرىب و رشقــى شــده، رو بــه زوال گذاشــته اســت )رهــر 

ــاب، 1368/10/19(. ــم انق معظ

ــارى  ــه هــم پيوســته از الگوهــاى رفت ــی ســبک زندگــى را مجموعــه اى ب وقت

ــه  ــز ب ــدن را نی ــم و مت ــداد کنی ــرشى قلم ــى ب ــف زندگ ــاى مختل در حوزه ه

مجموعــه اى بــه هــم پيوســته از نظام هــاى اجتامعــى توصیــف کنیــم و 

الگوهــای رفتــاری یــک جامعــه را در حوزه هــاى سياســت، فرهنــگ، اقتصــاد 

و... مبتنــى بــر بينــش و گرايــش دينــى و اســامى و با پســوند اســامى بدانیم؛ 

بــا ايــن حســاب، نســبت متــدن و ســبک زندگــى مشــخص مى گــردد. یعنــی در 

ــن،  ــد ســبک زندگــى اســت و نهایى تری ــه متــام منــا و براين واقــع، متــدن؛ آيين

ــى اســامى، ســاخت متــدن  ــن و اســاىس ترین هــدف ســبک زندگ حقیقی تری

اســامى اســت. از همیــن رو، اســتنباط و ارائــه ســبک زندگــى اســامى را بایــد 

ــامر  ــه ش ــی آن ب ــد تکامل ــامى در فراین ــاب اس ــردى انق ــائل راه ــزو مس ج

آورد کــه هرگونــه برخــورد نامناســب یــا ســهل انگارى در خصــوص آن، تکامــل 

انقــاب اســامى را بــا چالــش هایــى جــدى و اســاىس روبــه رو خواهــد کــرد.

در انقابــی کــه مولــود اســام متــدن ســاز اســت، بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی 

اســامی، بایــد در رشــد و تکامــل آن شــاهد شــیوه مطلــوب زندگــى اســامى 

و الگوهــاى رفتــارى متناســب بــا جامعــه، نظــام و خانــواده اســامى باشــیم 

ــا، رفــاه و معنویــت را توأمــا در خــود دارد. ایــن واقعیــت،  کــه مــاده و معن

کامــاً ملمــوس اســت کــه انقــاب اســامى، نظــام موازنــه قــدرت را در جهــان 

امــروز بــر هــم زده اســت؛ بدیــن معنــا کــه بعــد از پیــروزى در تغییــر نظــام، 

ــى  ــه، مانع ــته و در ادام ــاىن داش ــب جه ــک قط ــذف ی ــزایى در ح ــر بس تأثی

جــدى بــر رس راه شــکل گیرى جهــان تــک قطبــى ایجــاد کــرده اســت. حــال 

ــظ  ــاىن حف ــه جه ــود را در صحن ــگاه خ ــد جای ــامى بخواه ــاب اس ــر انق اگ

ــم آورد،  ــادى را فراه ــدن م ــذف مت ــه ح ــن، زمین ــر از ای ــى باالت ــد و حت کن

ــد  ــدن جدی ــود، مت ــعارهاى خ ــداف و ش ــول و اه ــاس اص ــر اس ــت ب الزم اس

کامــل بــه جهــان امــروز ارائــه دهــد: »ایــن کشــور بایــد ســاخته بشــود، ایــن 

ــا بدرخشــد و باالخــره آن متــدن  ــرود... بایســتى در دنی ــش ب ــد پی کشــور بای

عظیــم اســامى را در مقابــل چشــم جهانیــان بگــذارد و نشــان بدهــد« )رهــر 

معظــم انقــاب 1377/1/27(. ایــن یکــی دیگــر از رضورت هــای تدویــن 

ایدئولــوژى انقــاب اســامى در جهــت احیــاء متــدن اســامی. بــر ایــن اســاس، 

اگــر انقــاب اســامى پــس از ایجــاد نظــام و دولــت اســامى، نتوانــد ســاختار 

و ســبک زندگــى اســامى را مبتنــى بــر اصــول و اهــداف خــود ارائــه دهــد، 

ایجــاد کشــور اســامى آرزویــى بیــش نخواهــد بــود و فراینــد تکامــى انقــاب 

اســامى در مرحلــه ایجــاد کشــور متوقــف خواهــد شــد.

رشایــط در ســطح منطقــه اى و جهــاىن در ایــن مقطــع از تاریــخ بــه گونــه اى 

اســت کــه از طــرىف، برشیــت از متــدن و ســبک زندگــى موجــود مأیــوس شــده 

و از طــرف دیگــر، بــه همیــن دلیــل، رویکــردى دوبــاره بــه معنویــت رشوع 

شــده اســت. حــال در ایــن رشایــط، اگــر نظــام اســامى بتوانــد الگــوى جدیــد 

و ســبکى نویــن از حیــاِت مبتنــى بــر معنویــت و هدایــت الهــى بــه برشیــت 

تشــنه امــروز ارائــه دهــد، زمینــه گرایــش عمــى مردمــان رسخــورده از غــرب 

و تشــنه معنویــت را بــه دیــن اســام فراهــم آورده اســت.

ــت نیافتنی و  ــا دس ــت، ام ــی اس ــدف آرمان ــامی، ه ــدن اس ــاد مت ــه ایج گرچ

ــد ســده اى  ــى چن ــت و مانای ــوان موفقی ــی نیســت. هامنطــور کــه مى ت خیال

ــت  ــع تح ــراى جوام ــرىب ب ــى غ ــبک زندگ ــه س ــون ارائ ــرب را مدی ــدن غ مت

ســیطره خــود دانســت. انقــاب اســامى نیــز بــراى وصــول بــه متــدن اســامى، 

در مرحلــه فعــى از مراحــل تکامــى خــود بایــد بتوانــد ســبک زندگــى دینــى 

ــى و  ــبک زندگ ــر س ــاىل در براب ــت انفع ــا از حال ــد ت ــد کن ــامى را تولی و اس

الگوهــاى رفتــارى غــرىب بیــرون آیــد. البتــه نبایــد ســختی مســیر را از نظــر 

دور داشــت؛ خطرهــا و دشــواری های بســیاری وجــود دارد؛ امــروزه دشــمنان 

قدرمتنــد و حیله گــری در کمیــن نشســته اند. متــدن غــرب بــا ماهیــت 

ــت  ــا ماهی ــی ب ــز متّدن ــده، هرگ ــره کنن ــادی خی ــات م ــا امکان اومانیســتی و ب

الهــی و وحیانــی را تحمــل نخواهــد کــرد. مقابلــه همه جانبــه غــرب بــا 

ــادی اســت. ــن تضــاد بنی انقــاب اســامی ناشــی از ای
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شهادت سعادت است و سعید
و من سعیدی که شهید شدم

بــه  نــدارم  اهلیــت  اگــر  الهــی  ام،  نوشــته  بارهــا 
رحمتــت، حتــم کــه رحمتــت اهلیــت رســیدن بــه مــن 
ــدی را  ــپاس خداون ــکر و س ــد ش ــت؛ و دو ص را داراس

ــد.  ــل گردی ــن واص ــر م ــش ب ــه رحمت ک
ــدم  ــا آم ــه دنی ــران ب ــه در ته ــال ۶۵ ک ــتان س از زمس
ــا آخریــن لحظــه حیــات، هــامن زمــان کــه بســیاری  ت
در کــامل امنیــت و آرامــش، پــس از طــی کــردن یــک 
ــه  ــدر( در خان ــیزده ب ــان طبیعت)س ــا، در دام روز زیب
و کنــار خانــواده بــه خوابــی آســوده رفتــه بودنــد در 
حالــی بــه دیــدار معبــود خــود شــتافتم کــه همیشــه 
بــه لقمه هــای حــال پــدرم و آغــوش گــرم و دلســوزانه 

مــادرم افتخــار مــی کــردم. 
راســتی چقــدر لــذت بخــش اســت، غــروِر داشــن 
ــن  ــی چنی ــی لباس ــان بتوان ــه همت ش ــه ب ــی ک والدین
ســبز، بــر تــن کنــی و عاقبــت همســفره خــوان نعمــت 
ــی  ــت اله ــن موهب ــتی ای ــوی؛ و براس ــهداء ش سیدالش
ســت کــه خواهرانــی داشــته باشــی نیکــو صفــت، 
حجابشــان آبــروی تــو و نگاهشــان تســلی بخــش آالم 
دوری از خانــواده. بــرادری کــه ادامــه دهنــده راهــت، 
پاســدار بصیرتــت و عاشــق مبــارزه بــا صهیونیســم 

ــن مــدت  ــه در ای ــر ک باشــد، و همــری روشــن ضمی
کوتــاه، عاشــقانه در نبودن هایــم ســوخت و در ثــواب 
دفــاع از مظلــوم، حفــظ متامیــت ارضــی کشــور و 
ــید  ــه دوش کش ــت و ب ــک گش ــم رشی ــازی والیت رسب

ــی)س( را. ــر زینب ــوه ص ــه ای از جل گوش
بــی بــِی بی حــرم را الگــو قــرار دهیــد و بــه آرمان هایش 
معتقــد شــوید تــا اســیر و آلــوده دنیــا نگردید، بــه گناه 
ــر  ــت در براب ــام مقاوم ــی در مق ــد، خــود الگوی نیافتی

تهاجــامت فرهنگــی قــرار گیریــد.
هرگــز گــامن نکنیــد کــه شــام مدافعــان حــرم نیســتید، 
ایــن را بــه همــه می گویــم بــه دوســتانم بــه آشــنایانم. 
مرزهــای امــروز کشــور مــا در نقشــه جغرافیایــی 
منی گنجــد. خــدا را شــکر کنیــد کــه منش هــا و ســایق 
جوانــان در همــه جــای دنیــا بــه برکــت انقامبــان 
تغییــر کــرده و مرزهــای مــا بــه مرزهــای جهــان اســام 

تغییــر یافتــه اســت.
بــد و خوبــش نکنیــد کــه شــیطان دخالــت دارد. اســام 

حــرم خداســت، والیــت حریــم خداســت.
و مــن، تــو، مــا همــه مدافعــان حرمیــم، یکــی بــا مــال 
ــا جانــش، شــام  ــا دانشــش، یکــی ب و ثروتــش، یکــی ب
در اینجــا و مــا در آن ســوی مرزهــا. دوســتان، مــا در 
بُعــد زمــان و مــکان منی گنجیــم پــس شــادمان باشــید 

و بــه خــود ببالیــد.
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خانم اقدس بابایی، خواهر گرامی شهید رسلشگر عباس بابایی نقل می کند:

عبــاس منــازش را بســیار بــا آرامــش و خشــوع می خوانــد. بعضــی وقتهــا کــه فراغــت بیشــری داشــت آیــه »ایّــاک نعبــد و 

ایّــاک نســتعین« را هفــت بــار بــا چشــامنی اشــکبار تکــرار می کــرد.

بــه یــاد دارم از ســن هشــت ســالگی روزه اش را بــه طــور کامــل می گرفــت. او بــه قــدری نســبت بــه مــاه رمضــان مقیّــد و 

حســاس بــود کــه مســافرتها و مأموریتهایــش را بــه گونــه ای تنظیــم می کــرد تــا کوچکریــن لطمــه ای بــه روزه اش وارد نشــود. 

او همیشــه منــازش را اول وقــت می خوانــد و مــا را نیــز بــه منــاز اول وقــت تشــویق می کــرد.

در ســال 1353 همــراه همــرم )آقــای ســعیدنیا( کــه از کارکنــان نیــروی هوایــی ارتــش بودنــد؛ در منــازل ســازمانی پایــگاه 

ــدن دوره  ــور گذران ــه منظ ــود و ب ــته ب ــکا برگش ــاس از آمری ــه عب ــد ک ــال می ش ــدود دو س ــم. ح ــی می کردی ــول زندگ دزف

ــوز ازدواج نکــرده و بیشــر  ــان او هن ــود. در آن زم ــول منتقــل شــده ب ــگاه ذزف ــه پای ــامی اف 5 ب ــی هواپی ــی خلبان تکمیل

وقتهــا در کنــار مــا بــود.

ــاد دارم روزی از روزهــای مــاه مبــارک رمضــان بــود و طبــق معمــول عبــاس، صبــح قبــل از رفــن بــه محــل کار بــه  ــه ی ب

خانــه مــا آمــد. چهــره اش را غــم و انــدوه پوشــانده بــود و ناراحــت بــه نظــر می رســید. وقتــی دلیــل آن را جویــا شــدم، بــا 

افردگــی گفــت: »منی دانــم چــه کار کنــم؟ بــه مــن دســتور داده انــد کــه امــروز را روزه نگیــرم.«

بــا شــگفتی پرســیدم: بــرای چــه؟ عبــاس ادامــه داد: »یکــی از ژنرالهــای آمریکایــی بــه پایــگاه آمــده و قــرار گذاشــته اســت تــا 

امــروز ناهــار را در باشــگاه افــران و بــا خلبانــان بخــورد؛ بــه همیــن خاطــر فرمانــده پایــگاه بــه خلبانــان دســتور داده تــا 

امــروز را روزه نگیرنــد.« او را دلــداری دادم و گفتــم: عبــاس جــان! خــدا بــزرگ اســت. شــاید تــا ظهــر تصمیمشــان عوض شــد.

او درحالــی کــه افــرده و غمگیــن خانــه را تــرک مــی کــرد، رو بــه مــن کــرد و گفــت: »خــدا کنــد هامنطــور کــه تــو می گویــی 

بشــود.« ســاعت ســه بعدازظهــر بــود کــه عبــاس بــه منــزل مــا آمــد. او خیلــی خوشــحال بــه نظــر می رســید. بــا دیــدن مــن 

گفــت: »آباجــی! هنــوز روزه هســتم.« مــن شــگفت زده از او خواســتم تــا قضیــه را برایــم تعریــف کنــد. عبــاس کمــی بــه فکــر 

فــرو رفــت و در حالــی کــه از پنجــره بــه دور دســت می نگریســت، آهــی کشــید و گفــت: »آباجــی! ژنرالــی کــه قــرار بــود 

ناهــار را بــا خلبانــان بخــورد، قبــل از ظهــر بــه هنــگام پــرواز بــا کایــت در ســد دزفــول ســقوط کــرد و کشــته شــد«

آخریــن بــار کــه بــه خانــه مــا آمــد، ســخنانش دلنشــین تر از روزهــای قبــل بــود. یکــی از گفته هــای او در آن روز ایــن بــود: 

وقتــی اذان صبــح می شــود، پــس از اینکــه وضــو گرفتــی، بــه طــرف قبلــه بایســت و بگــو ای خــدا! ایــن دســتت را بــه روی 

رس مــن بگــذار و تــا صبــح فــردا برنــدار.

بــه شــوخی دلیــل ایــن کار را از او پرســیدم. او در پاســخ چنیــن گفــت: اگــر دســت خــدا روی رسمــان باشــد، شــیطان هرگــز 

منی توانــد مــا را فریــب دهــد.

از آن روز تا به حال این گفته عباس بی اختیار در گوش من تکرار می شود.

منبع : کتاب پرواز تا بی نهایت
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ــاده  ــه دام افت ــر منــازی«، شــاه مهره ب ــده »باق ــزارش پرون ــی گ در شــامره قبل

پــروژه »تغییــر ایــران« از مســیر دســتکاری اکوسیســتم اقتصــادی و مطالبــات 

اجتامعــی ســخن گفتیــم و اشــاره ای بــه »ســمن ها« جهــت شبکه ســازی 

ــران داشــتیم. ــان نفــوذ در ای جری

ســابقه ســازمان مــردم نهاد)ســمن( پیــش از آنکــه توســط غــرب و بــا معــامری 

ــته  ــود داش ــران وج ــام و ای ــخ اس ــود در تاری ــی ش ــا معرف ــر غربی ه مدنظ

اســت کــه از جملــه می تــوان بــه نهــاد مســجد، جشــن های گلریــزان، 

ــرد. ــن دســت اشــاره ک ــواردی از ای ــه و م ــت، زورخان هیئ

امــا آن چــه مــد نظــر غــرب بــود، ســاختاری علی الظاهــر مردمــی بــود کــه 

ــی  ــت جریان های ــی، ســاخت و هدای ــه جــای مشــارکت مردم خروجــی آن ب

از دل مــردم بــرای تقابــل یــا کنــرل حکومت هــا گردیــد. آمریــکا در دکریــن 

امنیــت ملــی خــود ســاختاری را بــرای نظــارت بــر کشــورهای دیگــر طراحــی 

کــرده اســت کــه از جملــه بازوانــی کــه در آن ســاختار  آمــده ســازمان ملــل 

ــوان  ــه عن ــکا از آن ب ــت آمری ــه دول ــد ک ــاد می باش ــردم نه ــازمان های م و س

ارتــش غیرنظامــی خــود نــام بــرده اســت.

ایــن ســازمان ها نقــش مهمــی در تغییــر جامعــه مدنــی ایــران ایفــا کرده انــد 

ــد و در  ــات 92 و 94 دی ــه 88 و انتخاب ــوان در فتن ــا را می ت ــرات آنه ــه اث ک

ــل مطالبه گــری حقــوق اساســی جامعــه اســامی  ــز تبدی ــر نی ســطوح پایین ت

ــا همــه ســگ هســتیم!(  ــل ســگ های ولگرد)م ــی مث ــوارد ســطح پایین ــه م ب

ــی در بخشــی از جامعــه  ــن نهادهاســت. وقت هــم ناشــی از فعالیت هــای ای

ســگ و گربــه جزیــی از خانــواده افــراد تلقــی می شــود امــا اســتمداد کارگــر 

ایرانــی از دســتگاه حاکــم، شــاق در پــی دارد، نشــان می دهــد تغییــر مدنــی 

جامعــه ایرانــی بــه خوبــی در حــال انجــام اســت.

مدیریت مطالبات اجتامعی

تاثیرگــذاری بــر مطالبــات اجتامعــی بــا مدیریــت منابــع انســانی یــک جامعــه 

ــگاه  ــرا و ثرومتنــدان و ... در دانش ــان و فق ــان، ناراضی ــودکان، زن ــم از ک اع

ــرادران  ــاد ب ــون بنی ــکده هایی همچ ــکا و اندیش ــا آمری ــدن، کلمبی ــوآس لن س

راکفلــر، جســت وجــوی زمینه هــای مشــرک، فــورد، نایــاک، وودرو ویلســون، 

پاگــواش و رهپویــان صلــح و انــواع دفاتــر زیرمجموعــه ســازمان ملــل تدریــس 

ــه کار  ــز ب ــمن ها نی ــتفاده از س ــاد و اس ــل در ایج ــج حاص ــه نتای ــود ک می ش

بــرده شــده اســت. 

ــاس قانــون، حامیت هــای فــراوان مراکــز  ــا پوشــش لب در ایــن ســاختار کــه ب

ــا  ــه ب ــراد دلســوزی ک ــز داراســت بســیاری از اف ــرای گســرش را نی ــی ب دولت

ــک کار درازمــدت در دام شــبکه های  قصــد کمــک جــذب می شــوند طــی ی

ــرای پیشــرد اهدافشــان  ــی غــرب ب ــد و دســتگاه های اطاعات ــی می افتن غرب

ــد. ــتفاده می کنن ــراد اس ــن اف از ای

ــاص  ــان اختص ــوزه زن ــه ح ــمن ها ب ــن س ــی از فعالری ــال یک ــوان مث ــه عن ب

داشــت. فرحنــاز کریمــی، از اعضــای اســبق ســازمان مجاهدیــن کــه در حــال 

حــارض در حــزب ســبزهای پارملــان هلنــد اســت، از کســانی بــود کــه اولیــن 

ــران کــرد. در  ــان فمنیســت در ای ــدازی ســمن های زن ــرای راه ان تاش هــا را ب

ایــن بیــن فعالیــت گســرده ســمن های وابســته بــه باقــر منــازی کــه بعــد از 

دســتگیری او نیــز ادامــه دارد ســطح بــاالی تغییــر در جامعــه ایــران و نظــام 

ــد. ــال می کن را دنب

بســیاری از مــا دقیقــا منی دانیــم کــه باقــر منــازی چگونــه خیریه هــای ســنتی 

شــکل گرفتــه در کنــار صنــدوق قرض الحســنه مســاجد را بــه شــکل امــروزی 

ــم  ــازندگی« علی رغ ــاد س ــی، »جه ــت خامت ــور در دول ــا چط ــرد ی ــل ک تبدی

ــاش  ــام ت ــه ن ــل ب ــر ســازمان مل مخالفــت رهــر انقــاب منحــل شــد و دفات

بــرای عمــران و آبادانــی، در روســتاها و شهرســتان های مــا لنگــر انداختنــد.  

بــرای درک بهــر تاثیــر فعالیــت  ســمن ها در جامعــه، بــه چنــد پــروژه 

پیاده ســازی شــده در ایــران اشــاره می کنیــم.

تشکیالت خیریه

ــدان و  ــان هرنمن ــات وســیع می ــا تبلیغ ــودک«، ب ــاد ک ــه »بنی تشــکیات خیری

ــی«  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــا »کمیت ــکار ب ــی آش ــه، رقابت ــر جامع ــات موث طبق

ــه راه  ــه را ب ــه جامع ــه ب ــات عام املنفع ــه خدم ــنتی ارائ ــر س ــوان بس ــه عن ب

انداخــت! اغلــب هرنمنــدان و حامیــان ایــن نهــاد از ســابقه محکومیــت مالــی 

بنیــاد کــودک در دادگاههــای آمریــکا بــه جــرم »پولشــویی« و »سوءاســتفاده 

از معافیت هــای بنیادهــای خیریــه بــه نفــع خــود« مطلــع نیســتند و 

منی داننــد کل کمپیــن منایشــی ایــن مرکــز و »رشکــت دنــون ســحر« کــه 

ــرای رفــع گرســنگی کــودکان ایرانــی صــورت  ــا تبلیغــات گســرده شــهری ب ب

گرفــت، 75 میلیــون تومــان آورده بــرای کــودکان مســتمند و صدهــا میلیــون 

تومــان ســود بــرای رشکــت فرانســوی بــه همــراه آورد! مشــابه همیــن ماجــرا 

ــل  ــامره قب ــه در ش ــم ک ــاهد بودی ــم ش ــان و ب ــه آذربایج ــان زلزل را در جری

ــت شــد. ــاره آن صحب درب

آموزش کودکان

مراکــز فعــال در حــوزه کــودکان را در پــروژه »آمــوزش مونتــه ســوری« 

مشــاهده می کنیــم، ایــن پــروژه ابتــدا بــا ســتاندن مدیریــت و نظــارت 

ــف  ــپاری وظای ــرورش و برون س ــوزش و پ ــودک از وزارت آم ــای ک ــر مهده ب

ــراه  ــه بخــش خصوصــی هم ــه بهزیســتی و ســپس از بهزیســتی ب ــوزش ب آم

بــا نفــوذ و ضعــف شــدید در نظــارت آغــاز شــد. ســپس یــک روش آموزشــی 

فرویــدی، در اغلــب مهدهــای کــودک و حتــی بخشــی از مــدارس ایــران بــه 

ــد!  ــر ش ــی همه گی ــه بین امللل ــی و بودج ــارکت آموزش ــا مش ــادگی ب س

همــر »بابــک منــازی« اولیــن »خانــه کــودک مونتــه ســوری« را بــا همــکاری 

ــروه  ــن گ ــوزش اولی ــرد و آم ــیس ک ــران تاس ــته ته ــان فرش ــان در خیاب بهائی

ــده دار شــد. وی در کمــر از دو ســال بعــد، از  ــه ســوری را عه ــان مونت مربی

ــا  ــر باره ــال های اخی ــد و در س ــاکن گردی ــی س ــد و در دب ــواری ش ــران مت ای

مربیــان مونتــه  ســوری بهایــی در شــیراز و کــرج و تهــران و روســتاهای کرمــان 

و رفســنجان و بــم توســط دســتگاه های امنیتــی دســتگیر شــده اند امــا ایــن 

شــبکه کــامکان بــا تیمــی 50 نفــره از بهائیــان فعــال اســت و اخبــار شــنیده 

http://www.afsaran.ir/profile/salam110
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شــده از آمــوزش رقــص در مهدکــودک هــا متاثــر از فعالیــت آنهاســت.

حامیت از کودکان کار

یکــی دیگــر از رد پاهــای نفــوذ را می تــوان در شــبکه حامیــت کــودکان کار 

دیــد. تشــکیات حامیــت از کــودکان کار ایــران کــه از ارتباطــات گســرده ای 

بــا نهادهــای آمریکایــی و اروپایــی برخــوردار اســت، بــا هدایــت و حامیــت 

ــازمان های  ــی از س ــد و برخ ــاد ش ــال 1382 ایج ــدا در س ــاران غ ــاص همی خ

ــرورش و  ــوزش و پ ــتی، وزارت کار، وزارت آم ــازمان بهزیس ــامل س ــی ش دولت

ــی  ــرای اجرای ــت هایی ب ــزاری نشس ــه برگ ــدام ب ــی اق ــازمان های غیردولت س

ــاری کــودکان  ــه تشــکیل شــبکه ی ــد کــه در نهایــت ب ــن ایــده کردن کــردن ای

کار و خیابــان انجامیــد کــه پــس از یــک دوره فعالیــت ده ســاله، ایــن شــبکه 

تحــت عنــوان »گــروه تاشــگران یــاران همــدل« مجــوز فعالیــت خــود را اخــذ 

کــرد.

ــد  ــا تاکی ــان، ب ــانی بهائی ــی از پایگاه هــای اطاع رس ــه در یک ــب اســت ک جال

ــران  ــد: »در ای ــل«، می گوی ــت نس ــی در »تربی ــان بهای ــنتی زن ــش س ــر نق ب

باالبــردن پرچــم مطالبه گــری حقــوق بــرشی بــه علــت حساســیت های 

ــی  ــوان خواســته های بین امللل ــی می ت ــه راحت ــا ب ــن نیســت، ام موجــود ممک

ــرد«! ــه ک ــودکان مطالب ــوق ک ــرای حق ــت ب ــب فعالی را در قال

جران مافات!

ــا  ــازی اعــم از تریت ــی زیرمجموعــه باقــر من یکــی از اولیــن مراکــز آموزش

پارســی، علیرضــا امیــدوار و رضــا مرعشــی و غیــره، منایندگــی رشکــت شــل در 

تهــران بــوده اســت. ســعید ابوطالــب مناینــده مــردم تهــران در مجلــس، برخی 

ــاح  ــه اصط ــازمان های ب ــی از س ــای مال ــل و حامیت ه ــت ش ــات رشک اقدام

مــردم نهــاد را در طــرح ســوال از وزیــر ارشــاد وقــت -احمــد مســجدجامعی- 

ــامرد:  ــن برمی ش چنی

»-شناســایی  ظرفیت هــای فرهنگــی  و اجتامعــی  بــرای  یافــن  جــای  پــای  

محكــم  خصوصــاً در مناطــق  نفت  خیــز جنــوب . ایــن  را خــود »شــل « اعــراف  

می كنــد. می گویــد مــا برگشــتیم ، )انگلیســی ها می گوینــد( مــا ۲۰ ســال  

ــم . در  ــات  كنی ــه  جــران  ماف ــم  حــاال برگشــتیم  ك ــران  از دســت  دادی را در ای

ــازند؛  ــه  می س ــا مدرس ــا آنج ــروم  م ــق  مح ــتان ، در مناط خوزس

ــواز  ــوان  اه ــه  ج ــرای  خان ــكده  فرهنگ ــه  پژوهش ــاخت  س ــاركت  در س مش

ــی زاده؛  ــی تراب ــتی مصطف ــه رسپرس ــرک زاده«)1(  ب ــاد زی ــت  »بنی ــه  عاملی ب

مشــاركت  در پــروژه  توامنندســازی  زنــان  رسپرســت  خانــواده  در مناطــق  

ــانس   ــوق  لیس ــجویان  ف ــه  دانش ــه  ب ــك  هزین ــت  كم ــواز؛ پرداخ ــروم  اه مح

ــه   ــك  هزین ــوان  كم ــت  عن ــتان  تح ــل  در انگلس ــه  تحصی ــرای  ادام ــر ب و باالت

تحصیلــی  شــل  و نیــز پرداخــت  كمــك  هزینــه  و اعــزام  هشــت  تــن  از 

دانشــجویان  دانشــگاه  صنعتــی  رشیــف «.

ــه  ــر ب ــود :»مگ ــن ب ــر شــده ای ــات ذک ــال اقدام پاســخ مســجدجامعی در قب

ــن   ــه  ای ــی  مگــر ب ــی اســت؟!.. اصــاً جاسوســی  در نظــام  اجرای ــن راحت همی

راحتــی اســت؟!  بنــده  وزیــر ارشــاد چگونــه  می توانــم  پاســخگوی  ایــن  باشــم ؟ 

می گوینــد، چــرا مناینــدگان  شــل  هرجــا دل شــان  می خواهــد می رونــد؟ 

ــص  اســت ،  ــاید ناق ــات  شــام ش ــاب  دارد، اطاع ــا! مملكــت  حســاب  و كت باب

شــاید شــام عجوالنــه  صحبــت  می كنیــد، بــه هرحــال  مــن  می فهمــم ، مســئله  

رســانه ، مســائل  رقابــت ، مســئله  دعواهــای  گروهــی ، اینهــا همــه  جــای  خــود 

دارد ولــی  ایــن طــوری  مملكــت  را زیــر ســؤال  نریــد! انــگار كــه  در طــول  ایــن  

مــدت  نــه  وزارت  اطاعاتــی  بــوده ، نــه  رئیــس  جمهــوری  بــوده ، نــه  مجلســی  

بــوده ، نــه  كســی  توجــه  كــرده ، اصــاً اینطــوری  نیســت!«

ــی اســت!  ــن راحت ــه همی ــوذ ب ــت و کوتاهــی مســئولین، نف ــا غفل مســلام ب

بعــاوه در صورتــی کــه زیرســاخت ها اصــاح نشــود فعالیت هــای اطاعاتــی 

ــه  ــرا ک ــود چ ــد ب ــر نخواه ــان موث ــوذ آنچن ــای نف ــایی مهره ه ــرای شناس ب

موجــب تغییــر در عناویــن و تاکتیک هــا توســط دشــمن می شــود همچنــان 

کــه در موضــوع »آمــوزش صلــح«، مونتــه ســوری پــس از افشــاگری در مــورد 

ــوق  ــور حق ــب »منش ــودک، در قال ــای ک ــاختار مهده ــان در س ــوذ بهائی نف

ــردد. ــاز می گ ــی ب ــه ایران ــه جامع ــودکان« مجــددا ب ک

از  مجموعــه ای  همیــاران،  و  داوطلــب  کنشــگران  کــه  اســت  مشــخص 

ــجویان  ــت و دانش ــا بدرسپرس ــت ی ــان بی رسپرس ــای کار و زن ــان جوی جوان

ــرد  ــا رویک ــاد ب ــر مردم نه ــه ظاه ــای ب ــواع بنگاه ه ــتغال زایی در ان ــا اش را ب

و  می کننــد  جــذب  خوداشــتغالی  بنگاه هــای  و  خیریــه  توامنندســازی، 

پرواضــح اســت کــه در غیــاب جهادگــران وطنــی، رای و نظــر مــردم و نســل 

آینــده را بــه ســمت خــود متامیــل می کننــد و بدنــه ناســامل و نفــوذی، 

ســطح مطالبــات اجتامعــی را در حــد حــق »ســگ گردانــی خیابانــی« تنــزل 

مــی دهــد و جامعــه مدنــی را بــه جــای تحــرک در جهــت تقویــت اهــداف 

ــازد. ــون می س ــت رهنم ــا حاکمی ــل ب ــه تقاب ــامی ب ــاب اس انق

)1( ترابــی زاده از اعضــای هیئــت مدیــره همیــاران غــدا متعلــق بــه باقــر منــازی بــود. بنیــاد زیــرک زاده 

ــره  ــرای مذاک ــران ب ــر از ای ــت نف ــال ۲۰۰۱، هش ــود. در س ــجو ب ــادل دانش ــرح تب ــاالن ط ــز از فع نی

درخصــوص »طــرح تبــادل دانشــجو« و در پاســخ بــه ســفر هیئــت آمریکایــی بــه ایــران، بــه کلــرادوی 

ــد. ــرک زاده بوده ان ــاد علمــی زی ــا از بنی ــد کــه ســه نفــر از آنه ــکا ســفر کردن آمری

ادامه دارد..
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ــارزات  ــکار شــدن مب ــی و آش ــی و والیت ــای ایالت ــای انجمن ه ــد از قضای بع

امــام خمینــی)ره(، ســه جمعیــت کــه در تهــران بــه صــورت پراکنــده فعالیت 

ــه  ــوی ب ــم پهل ــه رژی ــارزه علی ــل در مب ــدت عم ــدف وح ــا ه ــد ب می کردن

هــم پیوســتند و بــا عنــوان هیئت هــای مؤتلفــه اســامی اعــام موجودیــت 

کردنــد. در واقــع حــرت امــام بــود کــه در اوایــل ســال 42 آنهــا را در قــم 

ــه  ــاط جمعیت هــای مؤتلف ــن ارتب ــرد و از ای ــط ک ــر آشــنا و مرتب ــا یکدیگ ب

اســامی بــه وجــود آمــد. 

پــس از تشــکیل هیئت هــای مؤتلفــه تــا مهــر مــاه 1343 کــه امــام خمینــی 

بــه ترکیــه تبعیــد شــد، فعالیــت اصلــی اعضــای هیئــت عــاوه بــر رشکــت 

در وقایــع خونیــن 15خــرداد، پخــش اعامیه هــای امــام خمینــی)ره( و 

ــون  ــب قان ــی تصوی ــاه 1343 در پ ــود. در مهرم ــل ب ــن قبی ــی از ای اقدامات

کاپیتوالســیون از طــرف مجلــس شــورای ملــی و ســنا کــه اعــراض امــام)ره( 

ــه  ــای مؤتلف ــد، هیئت ه ــان انجامی ــد ایش ــه تبعی ــت و ب ــال داش ــه دنب را ب

کــه تــا آن روز هیچگونــه اقــدام مســلحانه ای انجــام نــداده بودنــد و حتــی 

ــات  ــه اقدام ــا پاســخ مناســبی ب ــد ت ــم گرفتن ــی آن را نداشــتند تصمی آمادگ

رژیــم شــاه بدهنــد. 

حبیب اللــه عســگراوالدی از اعضــای اصلــی می گویــد هیئــت بــه دو گــروه 

ــدا نقشــه ی  تقســیم شــد. بخــش سیاســی-تبلیغاتی و بخــش مســلحانه. ابت

تــرور شــاه ریختــه می شــود امــا بنابــر دالیلــی از انجــام آن منــرف 

ــه مرتضــی  می شــوند. در اواخــر دی مــاه  پــس از کســب اجــازه از آیت  اللَّ

ــه  ــم ب ــی، تصمی ــیدمحمدهادی میان ــی س ــه العظم ــری و اذن آیت  اللَّ مطه

ــد.  ــاه گرفتن ــپرده ش ــر رسس ــور نخســت وزی ــنعلی منص ــی حس ــروِر انقاب ت

ــی کشــور  ــس اجرای ــع رئی ــر شــد:1.او در واق ــرور او ذک ــرای ت ــل ب ســه دلی

بــود و امــام را تبعیــد کــرده بــود. 2.پــس از تبعیــد امــام بــه ایشــان اهانــت 

کــرده بــود. 3.او پــس از تاش هــای فــراوان بــرای تصویــب و اجــرای 

ــی  ــرارداد نفت ــک ق ــون در حــال بســن ی ــیون، اکن ــن کاپیتوالس ــون ننگی قان

ــور  ــاق در درون کش ــه اختن ــی ک ــن رشایط ــود و در چنی ــران ب ــه رضر ای ب

وجــود داشــت وکســی منی توانســت اظهــار نظــر کنــد ایــن کار او خیانــت 

محســوب می شــد. 

نیروهایــی کــه در شــاخه مســلحانه بودنــد درگروه هــای جــدا از هــم 

ــک گــروه شــش نفــره شــامل  ــد. ی ــز انجــام می دادن مترین هــای نظامــی نی

شــهیدان عراقــی، اندرزگــو، صــادق امانــی، محمــد بخارایــی، مرتضــی 

ــور را در روز  ــی منص ــدام انقاب ــه اع ــدی برنام ــا صفارهرن ــژاد و رض نیک ن

ــن  ــه ای ــات، حســنعلی منصــور ب ــق تحقیق ــد. طب اول بهمــن طراحــی کردن

ــد.  ــت کن ــی رشک ــم ختم ــه در مراس ــد ک ــجد مج ــت: 1. مس ــن می رف اماک

ــه الیحــه  ــت ارائ ــی جه ــس شــورای مل ــی 3. مجل ــک تعاون ــاح ی 2. در افتت

نفــت فــات قــاره. پــس از بررســی ایــن ســه مــکان، مجلــس شــورای ملــی 

ــد.  ــاب ش ــودن آن انتخ ــاک ب ــا وجــود خطرن ب

مدرســه  جلــوی  از  بخارایــی  کــه  بــود  اینگونــه  بــه  تــرور  نقشــه 

سپهســاالر)مطهری کنونــی( تــا جلــوی مجلــس قــدم بزنــد. جوانــی آراســته 

کــه بــه تعبیــر یکــی از مقامــات امنیتــی یــک درصــد هــم منی شــد احتــامل 

ــاری  ــوش رفت ــورد و خ ــوش برخ ــا، خ ــته، زیب ــوان آراس ــن ج ــه چنی داد ک

ــی  ــتان، مرتض ــدان بهارس ــه می ــک گوش ــد. در ی ــام ده ــن کاری را انج چنی

ــادق  ــدی و ص ــار هرن ــر صف ــه دیگ ــتاده و در گوش ــلح ایس ــژاد مس نیک ن

امانــی هــم در یــک تاکســی نشســته اند. 

ــدان  ــب می ــه مراق ــود ک ــده ب ــته ش ــر خواس ــای دیگ ــدادی از تیم ه از تع

ــم  ــا تی ــد ام ــوض کنن ــه را ع ــد صحن ــاد بتوانن ــی افت ــر اتفاق ــا اگ ــند ت باش

ــه  ــور ب ــنعلی منص ــین حس ــد. ماش ــر بودن ــار نف ــن چه ــده همی ــل کنن عم

ــری و روســای ســاواک و  ــل مجلــس توقــف کــرد نصی موقــع آمــد و روی پ

ــا اوضــاع را  ــد ام شــهربانی هــم پشــت رس او در دو ماشــین دیگــر می آین

ــه حســنعلی منصــور  ــی ک ــر می ایســتند. زمان ــد و جلوت ــی آرام می بینن خیل

ــه  ــه ای را ب ــده نام ــک ش ــه او نزدی ــی ب ــود بخارای ــاده می ش ــین پی از ماش

ــه رسعــت  ــی ب ــرد و شــهید بخارای ــه را می گی منصــور می دهــد او هــم نام

ــد.  ــلیک می کن ــود درآورده و ش ــاس خ ــر لب ــلحه را از زی اس

ابتــدا تیــر را بــه شــکم منصــور می زنــد و وقتــی افتــاد دومیــن تیــر را بــه 

ــرده  ــی نک ــراری طراح ــه ی ف ــروه نقش ــد. گ ــرار می کن ــد و ف ــره می زن حنج

بــود و برخــاف تصــور آنهــا نیروهایــی نبودنــد کــه بافاصلــه دستگیرشــان 

کننــد. بنابرایــن بخارایــی فــرار می کنــد و در تعقیــب و گریــز، توســط 

محافظــان در نزدیکــی مدرســه سپهســاالر دســتگیر می شــود. صــادق امانــی 

ــرد دســتگیر می شــود.  ــزل ابوالقاســم رضــوی ف ــس از ده روز در من هــم پ

رضــا صفــار هرنــدی و مرتضــی نیک نــژاد کــه روز عملیــات اعــدام انقابــی 

حســنعلی منصــور پشــتیبان بخارایــی بودنــد، توانســتند پــس از پایــان 

عملیــات از صحنــه فــرار کننــد امــا زمانــی کــه می خواســتند وسایل شــان را 

از خانــه بردارنــد و زندگــی مخفــی را آغــاز کننــد، دســتگیر شــدند. دادگاه 

ــه طــور مســتقیم در اعــدام منصــور دســت داشــتند را  چهــار نفــری کــه ب

بــه اعــدام و 14نفــر از متهمیــن بــه رشکــت در قتــل را بــه زنــدان محکــوم 

کــرد کــه رسانجــام در ســحرگاه 26 خــرداد 44 حکــم اعــدام انجــام شــد.
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ــگاه   ــم ن ــته روی ه ــای انباش ــه و کارتون ه ــم  ریخت ــه ه ــری  ب ــه  خانه50م ب

می کنــم. روی  مبــل می نشــینم و تــا آمــدن مریــم، دوســتم، بــه  ایــن  چندمــاه  

فکرمی کنــم؛ دو مــاه  پیــش  کــه دکــر گفــت  آقاجــون  بایــد  بخاطــر ســامتی 

 قلبــش از تهــران  بــرود.

ــا  ــه ب ــه ای را ک ــه  مخالفت هــای  مــن، خان ــدون  توجــه  ب ــان   و  آقاجــون ب مام

دســتان  خودشــان آجــر  بــه  آجــرش را روی هــم  چیــده  بودنــد و مــن در آنجــا 

ــک  ــه ای نزدی ــد خان ــرای خری ــتند و ب ــرای فروش گذاش ــودم ب ــیده  ب ــد کش ق

ــتعفا  ــه اس ــردم ک ــه التامس ک ــتند. هرچ ــا گذاش ــر پ ــهر را زی ــگاهم ش دانش

ــد و  ــه  نکردن ــان توج ــم هیچکدامش ــان می آی ــه گی ــام ب ــا ش ــم و ب می ده

ــن  ــی!« و رسانجــام ســهم م ــر کارت را ول کن ــم اگ ــت منی کنی ــد: »حال گفتن

ــی و کار.  ــه و تنهای ــن خان شــد ای

ــردن  ــز ک ــد از آنالی ــود. بع ــارف وارد می ش ــم بی تع ــم. مری ــاز می کن در را ب

یــا کاروان رسا؟!«  اینجــا خونــه اســت  محیــط می گویــد: »اوه اوه لیــا 

ــده،  ــک؟ رشمن ــای کم ــم بی ــرا گفت ــردی چ ــر ک ــس فک ــم: »پ ــدی می زن لبخن

ــت«  ــون  هس ــو کارت ــی ت ــایل پذیرای وس

ــی رود:  ــا م ــه ســمت کارتون ه ــد و ب ــی ســاختگی نگاهــم می کن ــا عصبانیت ب

»می دونــم. از تــو توقعــی نــداارم!! اینــا کــه همــه اش کتابــه. دیگــه چــی رو 

ــم؟« ــا کنی ــراره جابه ج ق

ــی کــه فنجــان چــای  ــم در حال ــم. مری ــه را متیز کــرده و وســایل را چیدی خان

ــن  ــت رف ــزرگ مادربزرگ ــه پدرب ــاال ک ــا کاش ح ــد: »لی ــی دارد می گوی را برم

شــامل تــو هــم دســت از لجبــازی برمی داشــتی و جــواب اون دعوت نامــه رو 

مــی دادی. آخــه دخــر خــوب، کار و زندگــی تضمیــن شــده تــو آمریــکا فرصتی 

نیســت کــه همیشــه درخونــه ات رو بزنــه. مــن کــه دعــوت نامــه ام رو جــواب 

ــکا کشــور  ــورم. کاش می اومــدی. آمری ــا دو مــاه دیگــه اون دادم و حداکــر ت

رســیدن بــه آرزوهــای بــزرگ و حتــی آرامشــه!! دیگــه چــی می خــوای؟؟«

نگاهــم درگیــر بخــار چــای است.ســکوت می کنــم تــا حرف هــای 

ــازه ی دل  ــد از داغ همیشــه ت ــش متــام شــود. چــه می دان تکراری

مــن؟! می گویــم: »مــن ایــن کشــور پیرشفتــه رو منی خــوام. آرزوم 

ــن  ــش رســیدم. م ــه به ــود ک ــه دانشــگاه خــوب ب ــس در ی تدری

دانشــجوهای شــلوغ ایرانــی رو ترجیــح میــدم بــه دانشــجوهای 

ــن خســته نباشــیدها و  ــه همی ــه. مــن دمل خــوِش ب کشــور بیگان

ــه  ــه ک ــجوهای غریب ــه دانش ــم، ن ــط تدریس ــای وس مزه پرونی ه

زبونــم رو منیفهمــن. اینجــا هــر پنجشــنبه می تونــم بــرم شــامل 

دیــدن مامــان و آقاجــون امــا اونجــا بایــد 6-7ســال صــر کنــم تــا 

اجــازه بــدن چنــد روز بیــام ایــران«

ــی رود.  ــد و م ــی می کن ــت خداحافظ ــده اس ــث بی فای ــد بح ــه دی ــم ک مری

ــاب  ــد. ق ــاد می زن ــکوت را فری ــه س ــه ای ک ــی و خان ــم و دلتنگ ــن می مان م

عکــس پــدر و مــادر را برمــی دارم. هیــچ چیــزی از آنهــا بــه یــاد نــدارم. چــه 

کســی خاطــرات دوســالگی اش را بــه یــاد دارد کــه مــن از خــود توقــع دارم؟!

چهارشنبه از راه می رسد، روِز خانه ی آرزوها!

ــازی  ــغول ب ــاط مش ــا درون حی ــه ه ــود. بچ ــاز می ش ــم و در ب ــگ می زن زن

هســتند تــا مــرا می بیننــد بــه ســویم می آینــد. بعــد احوالپرســی بــا بچه هــا 

بــه اتــاق خانــم مهــدوی، مدیــر موسســه، مــی روم. خانــه ی آرزوهــا را خانــم 

مهــدوی و همــرش ده ســالی اســت کــه دایــر کرده انــد و مــن چهــار 

ــه بچه هــا  ــرای رسزدن ب ــل فقــط ب ــم. اوای ــه اینجــا می آی ــه ب ســال اســت ک

ــا  ــل اداری ب ــردن مراح ــا طی ک ــال ب ــد از یکس ــا بع ــودم ام ــش دل خ و آرام

ــی از  ــز یک ــن نی ــازه داد م ــدوی اج ــم مه ــد و خان ــت ش ــتم  موافق درخواس

ــتم. ــا هس ــار بچه ه ــه کن ــبانه روز در هفت ــاال دو ش ــوم. ح ــا ش خاله ه

ــد و  ــن می کن ــه نشس ــوت ب ــدوی دع ــم مه ــم و خان ــک می کنی ــام علی س

ــازم کــه زحمــت کشــیدی الزم نیســت هرمــاه ایــن  ــد: »لیــا جــان ب می گوی

مبلــغ رو واریــز کنــی« -ایــن چــه حرفیــه خانم مهــدوی؟ وظیفــه اســت. ایــن 

ــم  ــان و آقاجون ــن مام ــه م ــاوت ک ــن تف ــا ای ــن ب ــن هس ــروز م ــا، دی بچه ه

ــا لحنــی مهربــان می گویــد:  ــا تنهــان خیلــی تنهاتــر از مــن« ب بــودن امــا این

ــزرگ مادربزرگــت رو حفــظ  ــه و پدرب ــادرت رو رحمــت کن ــدر و م »خــدا پ

کنــه بــرات. بــرو پیــش بچــه هــا منتظــرت بــودن« تشــکر می کنــم و پیــش 

ــی روم. ــا م بچه ه

دو مــاه بــه رسعــت می گــذرد و 11تیــر فرامی رســد. مامــان و آقاجــون 

کــه قــرار بــود بــه دیدنــم بیاینــد بعــد از مطلــع شــدن از ســفرم دیدارشــان 

را بــه بعــد موکــول می کننــد. چــادرم را رس می کنــم و بعــد از برداشــن 

ســاکت کوچکــم از خانــه خــارج می شــوم و بــه فــرودگاه مــی روم. از پنجــره 

ــون  ــان و آقاج ــا مام ــال ب ــوم. 12س ــق می ش ــر اف ــام نظاره گ ــک هواپی کوچ

ایــن مســیر را بــرای رســیدن بــه قــراِر دیــدار طــی کــردم و امســال، تنهــا بــه 

ــدار مــی روم.  دی

ــش  ــال پی ــتاده ام. 26س ــتی ایس ــه  کش ــتم روی عرش ــم در دس ــته گل مری دس

ــراردادی از طــرف رشکت شــان  ــرای بســن ق ــور می شــوند ب ــادرم مجب پدر و م

بــه دبــی برونــد. پــدرم دخــر دوســاله اش را بــه پدر و مــادرش می ســپارد و بــه 

ســفری می رونــد کــه بــه خاطــر موشــک  نــاو  آمریکایــی بازگشــتی نداشــت. 

گل هــای مریــم را بــه دریــا می ســپارم تــا بــه مــادرم برســاند. مــادرم گل مریــم 

ــت. ــی دوست  داش خیل

www.afsaran.ir/profile/Leilabanoo


ربنا
)حامد زمانی(

ربنا
)موسوی(

با مکروه هم
می شود ثواب برد!

فاطمه علت 
است خلقت را غفلت از یار رحمت واسعه

پاسخ امام به 
BBC

آخرین
تکاپوی کفر

واقع بینی
در تحریم
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شجریان:
ربنا متعلق به من نیست.

خواننده اونور:
عزیزم...! می دونستم از 

خودمونی

فاطمه هاشمی: مادرم به 
علت فشارهای عصبی اخیر 
مبتال به زخم اثنی عشر شده 

است.
جیگر گرفته.. کجا فائزه جزِّ

قایم شدی؟!

سراغ »جرم سیاسی« بروید!

به رهروان راهم از آفتابه دزدها و قالپاق دزدها گرفته تا معترضین صنفِی شالق خورده تا مختلسین 
محترم وصیت می کنم زین پس سراغ »جرم سیاسی« بروید. چون عالوه بر اینکه خیلی باکالس است، 
امتیازات ویژه ای هم دارد، از جمله: ممنوعیت پوشیدن لباس راه راه یا گل گلی زندان؛ آه که چقدر 

با این لباس ازم عکس گرفتند!

بابک زنجانی در وصیتنامه خود نوشت:
کاش هیچوقت مرتکب جرم اقتصادی نمی شدم تا 

سرانجامم پس از کسب اینهمه ثروت، چوبه دار نمی شد.

امتیاز حق مالقات و مکاتبه با بستگان درجه  اول و حق 
دسترسی به کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون در طول 

مدت حبس هم هست که تکراریه. مهدی هاشمی و 
تاجزاده شاهدند!

خبرنگار: آقای روحانـی! وزارت خارجه 
آمریـکا در گـزارش سـاالنه خـود درباره 
وضعیـت »تروریسـم جهانـی«، ایـران را 
بزرگتریـن دولـت حامـی تروریسـم دنیـا 
در سـال ۲۰۱۵ معرفـی کـرد. پس فصل 

جدیـد روابـط بـا دنیا چه شـد؟! 
روحانی: به صداوسـیما بگوییـد ربنای 

شـجریان رو پخش کنه! 
ـ لطفـا بگیـد چـرا دوبـاره مثـل زمـان 

بـه شـرارت شـدیم؟ متهـم  س.م.خ 
روحانـی: آزادی آقای تاجـزاده رو تبریک 
میگـم. داداش فریدون مراقب سـالمتی 
جهـان  آزادی خواهـان  هسـت.  ایشـون 

نباشـند! نگران 
ـ سـوال مـن دربـاره تاجـزاده فتنه گـر و 
توهین کننـده بـه والیت فقیـه نبود. مگر 

نگفتیـد دنیا!! بعد سـه سـال مذاکره یک 
طـور دیگـه به مـا نـگاه می کنند؟

روحانـی: مینـو خالقـی را هـم مشـاور 
حقوقـی خـود نمـودم. بـه کوری چشـم 

دشـمنان!
همسر رییس جمهور: حسن...! 

حقـوق  منشـور  نوشـتن  روحانـی: 
شـهروندی را بـه پایان رسـاندم. به کوری 

دشـمنان! چشـم 
ـ آقـای رییـس جمهور! بیـکاری و رکود 
و حـاال هـم بزرگترین حامی تروریسـم.. 

این بـود دسـتاوردهای برجام؟!!
بی شناسـنامه ی  بیسـواِد  روحانـی: 
هنـوز  دادم..  توضیـح  اینهمـه  افراطـی! 
نمی بینـی آفتـاب تابـان برجـام رو؟!! برو 

بـه جهنـم!!

کارتن خواب                
              @karton_khab

در مذاکرات مسیِر میانبِر برجام، وظیفه ساخت 
دولت  از  اتوبان  و  آهن  راه  فرودگاه،  مسکن، 
سازمان  دبیرکل  عهده  به  و  ساقط  روحانی 
ملل گذاشته شد تا خیلی بیکار نباشد و دولت 

اعتدال هم خوشحال باشد! 
توجیهی  نشست های  واصله،  اخبار  طبق 
دبیرکل با آنجلینا جولی و برد پیت به عنوان 

پیمانکاران سازمان ملل آغاز گشته است.
دوران عجیبیست !

کل انرژی هسته ای رو دادیم رفت.. گفتند 3-۲ برد برد شدیم!
لیست امید بعد از انتخابات میگه ما بردیم.. اصولگراها هم همین رو گفتند!

در مجلس، اصالح طلباِن لیست امید به الریجانِی اصولگرا که در لیست اصالح طلب ها بوده رای می دهند!
از اون طرف اصولگراها خوشحالند که الریجانِی اصولگرا که در لیست اصالح طلب ها بوده رای آورده!

زیبا کالم به سروش: بیا خودکشی کنیم!

 Sabze@  سبزک             
              14:30 PM

          

اقداماتی  آمریکایی ها  جا  چند  الریجانی: 
کردند که با روح برجام سازگار نبود. اگر  این 

روند را ادامه دهند آنها را پشیمان می کنیم.

                      علی مطهری:

علی، من آماده ام ها... به جواد بگو بره کنار، 
چندتا ایمیل پف.. و بت.. و خف.. با شکلک 

کف گرگی براشون بفرستم تا آدم بشن!

                      ظریف:

یه کم دیگه وقت بده ... به خاطر من!! 
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رهر معظم انقـاب  کـه  مهمـی  شـاخصه ی  پنـج  از 

)حفظـه اللّـه( بـرای انقابـی بـودن بیـان فرمودنـد، 

عنـوان »حساسـیت در برابـر دشـمن، نقشـه و کار 

دشـمن، شـناخت و عـدم تبعیـت از او« را اینگونـه 

توضیـح دادنـد کـه: »ایـن دشـمن را بایـد شـناخت و 

در مقابل کارهای او باید حّساسـیّت نشـان داد؛ حتّی 

اگـر نسـخه ی اقتصـادی هـم بـه مـا می دهنـد، بایـد 

بـا احتیـاط برخوردکـرد؛ مثـل ایـن اسـت که دشـمنی 

بیایـد بـه انسـان یـک دارویـی را بدهد و بگویـد آقا، 

ایـن دارو را بخـور بـرای فـان بیـامری؛ شـام احتیاط 

زهـر  دارو  ایـن  داخـل  در  دارد  احتـامل  می کنیـد؛ 

گذاشته باشـد. نسـخه ی سیاسـی و نسـخه ی اقتصادی 

دشـمن هـم باید بـا احتیاط مـورد توّجه قـرار بگیرد؛ 

حّساسـیّت در مقابـل دشـمن ایـن اسـت. طبعـاً ایـن 

حّساسـیّت وقتـی بـود، دیگـر تبعیّـت نخواهد بـود، 

و عـرض کردیـم کـه عـدم تبعیّـت هـامن جهـاد کبیر 

اسـت.«)1( ایـن هـامن معنـی تـرّی اسـت کـه در 

مبانـی اسـامی از آن بـه یـاد می شـود.

مفهوم تولّی و ترّی

 تـرّی کـه بـه معنـای بیـزاری و دوری جسـن اسـت، 

معمـوال بـا واژه مخالـف آن یا هامن تولّـی به معنای 

دوسـتی و رسپرسـتی، در کنـار هـم شـنیده ایم. ایـن 

دوسـتی و دشـمنی یـا بهـر بگوییـم حـب و بغـض 

از امـور اعتقـادی و در کام امـام صـادق)ع( خـوِد 

ایـامن هسـتند: از امام صادق)ع( پرسـیدند: دوسـتى 

و دشـمنى از ایامن انـد؟ فرمـود: آیـا ایـامن غیـر از 

دوسـتى و دشـمنى اسـت؟)4(.

 وقتـی کسـی را دوسـت داشـته  باشـیم از او پیـروی 

قـرار  خـود  بـرای  الگـو  و  رسلوحـه  را  او  می کنیـم، 

ایـن  می کنیـم.  تکیـه  او  بـه  کارهـا  در  و  می دهیـم 

پیـروی و همراهـی با آن که دوسـتش می داریم تا آن 

جا تأثیرگذار اسـت که امیراملؤمنیـن)ع( می فرمایند:» 

هـر کـس مـا را دوسـت داشـته باشـد با مـا خواهد بـود، و اگر کىس سـنگى را 

دوسـت داشـته باشـد خدا او را با آن محشـور خواهد سـاخت.«)5( به همین 

دلیـل اسـت کـه باید حواسـامن باشـد محبت چه کسـانی و چـه گروههایی را 

در دل خـود راه مـی دهیـم. از همیـن رو خداونـد در قرآن ما را از دوسـتی با 

یهـود و نصـارا برحذر مـی دارد.)6(

در تقابـل بـا ایـن دوسـتی، دشـمنی اسـت. متعلـق دشـمنی، بیزاری جسـن و 

دوری کـردن اسـت. دوری از هرچیـزی کـه مـا را وابسـته به آن دشـمن کند و 

دوری از هرکـه بـا دشـمن مـا دوسـت اسـت. بیـزاری و نفرت از دشـمن، مانع 

ایـن مـی شـود کـه او را در کارهـای خـود راه دهیـم و از او پیروی کنیـم.

آیا باید حتام این حب وبغض را داشته باشیم؟

بلـه! ایـامن جـز دوسـتی و دشـمنی نیسـت. اگـر خـود را بـا ایـامن می دانیـم 

گـروه  دو  بـا  را  تکلیفـامن  بایـد  برداریـم  قـدم  خـدا  راه  در  و می خواهیـم 

مشـخص کنیـم. دوسـتان خـدا و دشـمنان او. حقیقت این اسـت کـه منی توان 

هـم محبـت خـدا را در دل داشـت و هـم گوشـه چشـمی بـه دشـمنان او 

داشـت. ایـن گوشـه چشـم، حتـی اگـر بـه انـدازه ذره 

هـم باشـد ممکـن اسـت یـک روزی و در برهه مهمی 

از زندگـی، آن جـا کـه ناگزیـر از انتخـاب بیـن حـق و 

باطـل می شـویم، کار دسـتامن دهـد. پـس بهر اسـت 

از همیـن اول سـعی کنیـم تـا عاقـه به دشـمنان خدا 

را از خـود دورکنیـم. مثـال واضحـش امام حسـین)ع( 

و یزیـد ملعـون اسـت. دو جبهه متفـاوت و در مقابل 

هـم کـه راه میانـه ای وجـود نـدارد. ایـن دسـته بندی 

مشـخص  تاکنـون  بلکـه  خویـش  عـر  در  تنهـا  نـه 

کننـده رسنوشـت بـرش بوده  اسـت. حسـینی بـودن و 

یـا یزیـدی بـودن کـه بایـد محبت یکـی و دشـمنی با 

دیگـری را برگزیـد.

اشـخاصی خیـال می کننـد اخـاق نیکـو یعنـی باید به 

گونـه ای رفتـار کننـد که هیچ دشـمنی نداشـته باشـند 

و همـه بـا آنهـا دوسـت باشـند. امـا بـه قـول شـهید 

مطهـری، بـرای انسـانی کـه مسـلکی را انتخـاب کرده 

و بـرای تحقـق آرمان و ایده ای در اجتامع می کوشـد، 

منفعـت شـخصی معنایـی نـدارد و یـک رو و قاطع و 

رصیـح اسـت. مگـر آنکـه منافـق و دورو باشـد.)7( 

چنیـن فـردی حتام دشـمن هـم دارد. مؤمنـان واقعی 

و در صـدر آنهـا امئه)ع( که هدفشـان همه گیر شـدن 

اسـام، برقـراری عدالـت در جامعـه و مبـارزه با ظلم 

ظاملـان بـوده اسـت، قطعا دشـمنانی هـم دارند.

آیا رصف داشن حب و بغض قلبی کافی است؟

در َمثَـل گوینـد: بـه عمـل کار برآیـد، بـه سـخندانی 

نیسـت. اینجـا هـم اصـل بـر عمل کردن اسـت. رصف 

اینکـه مـا در دملـان بـه اولیـاء خـدا محبـت داریـم و 

از دشـمنان آنهـا بدمـان می آیـد کافـی نیسـت، بلکـه 

بایـد اینهـا را در عمل هم نشـان دهیـم. بروز محبت 

مـا بـه امئه اطهـار)ع(، پذیرفـن والیت آنهـا و تبعیت 

و  هـوادار  همچنیـن  اسـت.  ایشـان  آموزه هـای  از 

حامـی دوسـتان ایشـان بـودن یکـی دیگـر از راه های 

ابـراز عملـی محبـت اسـت. هـامن طـور کـه در مقابل، انزجـار ما از دشـمنان 

ایشـان، بـه معنـای دوری کـردن از دشـمنان، راضـی نبـودن از کارهـای آنهـا و 

عـدم رسسـپردگی و تبعیـت از آنهـا اسـت.

معیارهای شناخت دوست و دشمن چیست؟

آیـات قـرآن: خداونـد در قرآن حد و رسـم دوسـتی و دشـمنی با افـراد و قبول 

والیـت آنهـا را بیـان کرده  اسـت، برای مثال در آیه 71 سـوره توبـه می فرماید: 

مـردان و زنـان بـا ایـامن ولـی و یـار یکدیگرنـد. یـا در آیـه 27 سـوره فرقان به 

روز قیامـت و حـرت کافـران اشـاره می کند که چـرا در کنار رسـول الله)ص( 

نبوده انـد. یکـی از مهم تریـن ایـن آیـات نیـز آیه والیـت )55مائده( اسـت که 

مشـخص می کنـد چـه کسـانی را بایـد ولـّی خویـش قـرار دهیـم: »ولـّی شـام 

تنهـا خـدا و رسـول او و کسـانی کـه ایـامن آورده اند، هامن کسـانی کـه مناز را 

برپـا می دارنـد و در حـال رکـوع منـاز زکات می پردازنـد، می باشـند.« که منابع 

شـیعه و بسـیاری از منابـع اهـل سـنت اذعـان داشـته اند کـه در شـأن حرت 

http://www.afsaran.ir/profile/soode
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علی)ع( نازل شـده  اسـت.

ایـامن: اینکـه مـا دوسـتان و اولیـاء خـدا را دوسـت داشـته  باشـیم و والیـت 

آنهـا را قبـول  کنیـم و از دشـمنان خـدا و دشـمنان اولیائـش دوری کنیـم و بـا 

آنهـا دشـمنی بورزیـم برخاسـته از ایـامن بـه خداسـت. زیـرا ایـامن رسمنشـأ 

بـه وجـود آمـدن محبـت بـه خـدا و محبـت به هرکسـی اسـت کـه خـدا او را 

دوسـت مـی دارد. و در دلـی کـه محبت به خدا باشـد، محبت به دشـمن خدا 

را منی تـوان جـا داد.

حق گـرا بـودن و دوری از فردگرایـی: آفـت فردگرایـی ایـن اسـت کـه آنجـا که 

بایـد عاقانـه تصمیـم بگیریـم، منی توانیـم و بـه پیـروی از فـرد، بـدون تفکـر، 

راه او را می رویـم. بـدون اینکـه بفهمیـم راه او غلـط اسـت یـا درسـت. امـام 

علـی)ع( در پاسـخ بـه فـردی کـه منی توانسـت بفهمـد چطـور ممکـن اسـت 

افـرادی بـه بزرگـی و سـابقه طلحـه و زبیـر و عایشـه بـر باطـل اجتـامع کنند، 

فرمودنـد:» حـق و باطـل را بـا میـزان و قـدر افـراد منی شـود شـناخت. ایـن 

صحیـح نیسـت کـه تـو اول شـخصیتها را مقیـاس قـرار دهـی و بعـد حـق و 

باطـل را بـا ایـن مقیاسـها بسـنجی... نـه؛ اشـخاص نبایـد مقیـاس حـق و باطل 

قـرار بگیرنـد. ایـن حـق و باطـل اسـت کـه بایـد مقیاس اشـخاص و شـخصیت 

باشـد.«)7( آنان 

شـناخت: بـا کسـب معرفـت بیشـر از زندگـی اولیاء الهی بیشـر به ایـن نکته 

پـی می بریـم کـه آنـان چقدر دلسـوز و محـب مردم بـوده و هسـتند.  همین 

ویژگـی ارادت مـا را به ایشـان بیشـر خواهـد کرد. از آن طرف، علت دشـمنی 

دشـمنان را نیـز خواهیـم فهمیـد و نفـرت مـا از آنهـا بیشـر می شـود. هـامن 

افـرادی کـه منافعشـان و قـدرت و ثروتشـان بـا آرمان خواهـی اولیاءالهـی در 

تضـاد اسـت، و در ایـن راه از هیـچ رضبـه ای فروگـذار منی کننـد.

حرف آخر:

بـرای انقابـی بـودن و انقابـی مانـدن، تنهـا احساسـات قلبـی کافـی نیسـت. 

بلکـه بایـد آن را در عمـل نیز نشـان بدهیم. اما قبل از عمـل کردن باید ببینیم 

آیـا دوسـت و دشـمن را درسـت تشـخیص داده ایـم؟ معیارهـا را بررسـی کنیم 

و افـراد را بـا معیارهـا بسـنجیم. حواسـامن بـه دشـمنهای دوسـت منا باشـد و 

دوسـتامنان را نیـز بـه دالیـل واهـی نرانیـم و به آغوش دشـمن نیندازیـم. ولّی 

خـود را بشناسـیم وگوشـامن بـه حـرف او باشـد تـا در زمانه غیبـت، راه را گم 

نکنیـم و خـدای نکـرده از جبهـه دشـمنان امـام زمان)عـج( رس درنیاوریم.  در 

هنگامـه عمـل نیـز، سـنجیده رفتارکنیـم تـا بهانه به دسـت دشـمنان ندهیم و 

باعـث خشـنودی آنهـا نشـویم. در ایـن راه بایـد کوچکریـن کار را نیز مقدس 

تاشـهایامن  بـه دشـمن،  تعلـق خاطـر  کـه کوچکریـن  بدانیـم  و  بشـامریم 

را بـر بـاد خواهـد داد. از حـرف و رسزنـش ناراحـت نشـویم و بدانیـم کـه 

آرمان خواهـی، هزینه هایـی دارد کـه بایـد بپردازیـم، امـا نتیجـه اش ان شـاالله 

در رکاب امـام زمان)عـج( بـودن اسـت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بیانات ـ 1395/3/14

2. لغت نامه دهخدا ، ج4، ص575  

3. لغت نامه دهخدا ، ج5، ص6272

4. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۲۵

5. امالی صدوق  ص،۲۱۰

6. مائده/51

7. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی)ع( ص22

7. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی)ع(، ص120
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Matinemami :نویسنده iighalameshghii :ارسال کننده

ــود  ــوب خ ــا محب ــی ورزد و ب ــق م ــاله ای عش ــه مس ــبت ب ــه نس آن ک
بــه  آسیب رســان  عوامــل  بــه  دیگــر  ســوی  از  می کنــد،  دوســتی 
محبــوب، عشــق و عاقــه خــود، تنفــر دارد و بــا آن دشــمنی می کنــد. 
ــه  ــرش ب ــباهت بیش ــت او و ش ــت رضای ــد، در جه ــه می کوش و هرچ
محبــوب اســت. از همیــن روســت کــه عشــق و محبــت انســان، بــرای 

ــد. ــز می آفرین ــط قرم ــرز و خ او م
ــان هــم  ــدی و ظامل ــا ب ــامل دوســتى، و ب ــان ع ــی و خوب ــا خوب ــد ب بای
ــه  ــد، ب ــا نباش ــمناِن خوبی ه ــا دش ــمنى« ب ــر »دش ــرد و اگ ــمنى ك دش
ــی  ــادی و طبیع ــمنی ها ع ــم و دش ــامن ظل ــه، ه ــه رفت ــج و رفت تدری
محبوبــش  دشــمنان  صــف  در  خــود  شــخص،  و  می کنــد  جلــوه 
ــن و  ــا دی ــن و ی ــا وط ــد ی ــخص باش ــوب، ش ــه آن محب ــد. چ درمی آی
ــی  ــتم دفاع ــد سیس ــه مانن ــن ب ــر جس ــری و تنف ــع ت ــاورش. در واق ب
ــر اینکــه  ــع رشــد میکروب هــا می شــود. عــاوه ب ــدن اســت کــه مان ب
ــای دوســتی و  ــاِن ادع ــرای مدعی ــی جــدی ب ــار و محک ــد معی می توان

ــتند. ــادق هس ــدی و ص ــدر ج ــه چق ــد ک ــق باش عش
ــامن  ــمنی از ای ــتی و دش ــا دوس ــد: آی ــوال ش ــادق)ع( س ــام ص از ام
اســت؟ فرمــود: آیــا ایــامن جــز دوســتی و دشــمنی اســت؟ ... آن کــس 
کــه بــرای خــدا دوســتی بــورزد، بــرای خــدا دشــمنی کنــد و بــرای خــدا 
ببخشــد، از کســانی اســت کــه ایــامن او کامــل شــده اســت. )الکافــی، 

ج۲، ص۱۲۴(

ــه  ــرت را  ب ــی تنف ــقت و حت ــت، عش ــتنت، محبت ــت داش ــس دوس پ
بينــش و اعتقــاد تبدیــل کــن! بینــش و اعتقــادی کــه بــرای تــو حرکتــی 

ــد. را در زندگــی فــردی و اجتامعــی ايجــاد کن
ــاد و  ــوان اعتق ــه عن ــا ب ــود م ــه در وج ــن و عاق ــت داش ــر دوس اگ
ــارج  ــود در خ ــا خ ــب ب ــی متناس ــاً کارهای ــود، طبيعت ــه ش ــش ملک بين
ايجــاد می کنــد؛ يعنــی ايــن بينــش، وظايفــی را برایــامن تعییــن 

می کنــد و مــا را متعهــد بــه انجــام آن وظایــف می منایــد.
لــذا محــال اســت آنکــه محبوبــش اهــل حــق و رفــق و نیکــی باشــد 
و خــود اهــل نیکــی و رفــق و کشــف حقیقــت نباشــد. ماننــد اینکــه 
محــال اســت کســی اســتعداد نوشــن داشــته باشــد و ننويســد؛ کســی 
هــم کــه مدعــی عاشــقی و دوســت داشــن اســت، حتــامً بــرای رســیدن 
ــی و  ــای درون ــاش و مجاهده ه ــش، ت ــدف محبوب ــود و ه ــه مقص ب

ــد. ــان می ده ــی، نش بريون

در زمـان خريـد لـوازم عقـد با اصـرار خانواده همسـرم و با اکـراه اجازه 

خريـد انگشـتر طـالى سـفيد را دادم و فقـط بـراى چنـد لحظه در شـب 

عقـد و عروسـى آنـرا بدسـت کـردم. حـال بـا توجه بـه مردانه بـودن آن 

آيـا می توانـم آنـرا بفروشـم و از پـول آن اسـتفاده نمايـم؟ در صـورت 

منفـى بـودن پاسـخ آيـا مـأذون هسـتم آن را بـا طـالى زنانـه معاوضـه 

بـراى  يـا دريافـت وجـه  پرداخـت  بـودن،  نمايـم؟ در صـورت مثبـت 

تعويـض چـه حکمـى دارد؟

ج: اگـر آن انگشـتر قابـل تغييـر و تبديـل باشـد بـه شـرطى کـه ندانيـد 

خريـدار و دريافـت کننـده آن را در مـورد حـرام به کار مى گيـرد، در اين 

صـورت واگـذار کـردن آن بـه ديگـرى تحـت عناويـن مذکـور در سـؤال 

نـدارد. مانعى 

آيـا کسـب درآمـد و مصـرف آن در زندگى از محلى کـه متعلق به عموم 

و همـراه بـا ايجاد مزاحمت براى عابرين اسـت حالل اسـت؟

ج: تکليفـاً مرتکـب حرمت شـده ولى پولـى که تحصيل کرده، فى نفسـه 

ندارد. اشکال 

آيا دنبال كار و كسب درآمد رفتن واجب است؟

ج: بـراى تحصيـل نفقـه خود و عيـال واجب النفقه در صـورت امکان در 

صورتـى کـه کار مطابـق آبروى او موجود باشـد، واجب اسـت کار کند.

آیـا کسـب درآمـد از طریـق تعمیر کامیون هـای حمل مشـروبات الکلی 

جایز اسـت؟

ج: اگـر کاميون هـا بـراى حمـل مشـروبات الکلـى مـورد اسـتفاده قـرار 

بگيرنـد درايـن صـورت اشـتغال بـه تعميـر آنهـا جايـز نيسـت.

آیـا اشـتغال در امـر حمـل و نقـل آن دسـته از مـواد غذایی که گوشـت 

تذکیـه نشـده هـم در بیـن آنهـا وجـود دارد، جایز اسـت؟ آیا بیـِن بردن 

آنهـا بـرای کسـی کـه خـوردن آنهـا را حـالل می دانـد و کسـی کـه حالل 

نمی دانـد، تفاوتـی وجـود دارد؟

ج: حمـل گوشـت تذکيه نشـده براى کسـى کـه قصد خـوردن آن را دارد، 

جايـز نيسـت و فرقـى نمى کنـد کـه مشـترى خـوردن آن را حـال بدانـد 

يـا خير.

http://www.afsaran.ir/profile/Matinemami
http://www.afsaran.ir/profile/Matinemami
http://www.afsaran.ir/profile/iighalameshghii
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آقـای محمـد لسـانی کارشناس ارشـد رشـته فرهنـگ و 

ارتباطـات دانشـگاه امـام صادق علیه السـالم، موسـس 

سـابق  مسـوول  دیدبـان،  جریان شناسـی  پایـگاه 

فرهنگـرسای رسـانه تهـران و دبیـر فرهنگـی مجلـه پنجره. رسـانه، 

فرهنـگ و وظایـف مـا محـور گفتگویـی دلنشـین و حـاوی نکاتی 

مهـم با ایشـان اسـت.

چه ویژگی هایی موجب می شود فردی در حوزه رسانه باسواد محسوب 
شود؟

سواد رسانه ای به معنای فهم تکنیک های تعامل با رسانه هاست. برخی از افراد 

اعتقاد دارند سواد رسانه ای یعنی نقد پیام رسانه ها در حالی که به نظر من 

فقط محتوای رسانه مهم نیست بلکه خود فیزیک رسانه هم مهم است. مثا 

گوشی تلفن همراهی که استفاده می کنید خودش بر روی بدن و روان شام 

اثر دارد، فارغ از اینکه محتوای داخل این گوشی چیست. پس سواد رسانه ای 

یعنی در هر دو حوزه فیزیک رسانه و محتوای رسانه چگونه رفتار کنیم.

داشته  ویژگی هایی  چه  باید  رسانه ها  با  تعامل  در  بودن  باسواد  برای  اینکه 

باشیم سوال مهمی است. به نظر من اولین ویژگی، حساس بودن است. اگر 

کسی حساس نباشد حتی اگر سواد داشته باشد منی تواند سوادش را در جایی 

که باید به کار برد. خیلی از اساتید دانشگاه را می بینید ممکن است ارتباطات 

هم خوانده باشند و مدرک رسانه را هم داشته باشند اما در تعامل با فرزند 

خود به گونه ای رفتار می کنند که آدم شک می کند اصا اصول و ادبیات رسانه 

را هم بدانند. حساس بودن یعنی اینکه چه چیزی االن اتفاق افتاد؟ آیا مهم 

است؟ چه تأثیری بر من دارد؟ من چه تأثیری می توانم بگذارم؟ 

با وجود فراگیر شدن ابزارها و برنامه های ارتباط جمعی چگونه می توان 
این حساسیت را مدیریت کرد؟

مثالی می زنم که بحث برای خوانندگان شام ملموس تر شود. ما در خانواده 

خودمان یک گروه تلگرامی داریم. عموها و عمه ها و غیره مطلب می فرستند. 

اینکه برای گروه قاعده و قانون داشته باشیم اولین سواد رسانه ای است. مگر 

می شود جمعی بدون قاعده کنار هم بیایند و پایدار مبانند؟ پس باید قانون 

گروه را مشخص کرد. نکته بعدی مدیر گروه و مهمر از همه، محتوای گروه 

است. افراد باید نسبت به محتوای گروه بسیار حساس باشند. غالب محتوای 

بردن  باال  انحرافات.  و  از شایعات  پر  است.  غیرتولیدی  اجتامعی  شبکه های 

این حوزه وجود  در  آیا حساسیت  میهنی.  و  ملی  تحقیر عزت  و  خارجی ها 

دارد؟ 

ماک دوم مواجهه عملی و ورود به میدان است. در بسیاری از مواقع می بینید 

افراد حساس شده اند اما منتظر دیگران هستند. می گویند ما منی توانیم. نکند 

از  را دیدم که  اینها رویکردهای منفعانه است. پدر و مادری  اشتباه کنیم. 

تبلت فرزند خود نگران بودند. چون دائم مودم اینرنت در خانه آنها روشن 

با اتصال به نت دست به کار  بود ترس داشتند که نکند فرزندشان در خفا 

خطایی بزند. این نگرانی را بیش از شش ماه داشتند! حساس شده بودند اما 

کامپیوتر و لپ  دارای  این است در خانه  ی  راه  اولین  کاری منی کردند. خب 

تاپ، فرزند نوجوان نباید با تبلت خود به اینرنت وصل شود. پس باید قابلیت 

اتصال به اینرنت را کور کرد. بنده تا نگرانی آنها را متوجه شدم از مودم اقدام 
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به قطع آدرس مک)کد دستگاه( کردم. اینطور دیگر نگرانی هم پیش منی آید. 

پس ویژگی دوم ورود عملی داشن است. چه بسا همین تعلل ها و پشت گوش 

انداخن ها بزرگرین لطامت را به فرزندان مان بزند.

برای ارتقای علم رسانه در بین مردم چه کارهایی انجام شده است؟
یاد  افراد  از  علم رسانه مهم نیست. دانش چگونه زیسن مهم است. برخی 

گرفته اند اسم های قلمبه سلمبه غربی را بلغور کنند. آیا مشکات خانواده های 

ما با این نظریات و اسم ها حل می شود؟ به نظرم جدا از دانشمندان و اساتید 

که کارشان تولید علم است و باید با آخرین افکار و 

اندیشه ها آشنا باشند ما طبقه دیگری نیاز داریم به نام 

می کنند  سعی  اجتامعی  مبلغان  اجتامعی«.  »مبلغان 

حاصل نظر و فکر اندیشمندان را بخوانند و فهم کنند 

و آن را تبدیل کنند به نیازهای زندگی روزمره مردم. 

اساتید دانشگاه معموال به گونه ای صحبت می کنند و 

دغدغه هایی دارند که مردم زیاد آنها را درک منی کنند. 

از سوی دیگر سواالت مردم نیز آنقدر جزیی و گاهی 

اوقات سطحی است که اساتید دانشگاه حارض نیستند 

من  نظر  به  کرد؟  چه  باید  پس  دهند.  جواب  را  آنها 

مبلغ  می کنند.  برطرف  را  نیاز  این  اجتامعی  مبلغان 

اجتامعی لزوما یک فرد روحانی نیست. مبلغ یعنی کسی که پیام را می رساند. 

پیام چگونه زیسن را. اگر این چگونه زیسن در حوزه دین باشد پس مبلغ 

دینی الزم است. اما اگر این چگونه زیسن به حوزه رسانه و فناوری مرتبط 

رسانه، مشکات  علم  داریم.  رسانه ای الزم  از جنس  اجتامعی  مبلغ  ما  باشد 

امروز جامعه را منی تواند حل کند بلکه دانش زیست مجازی – چگونه زیسن 

در حوزه مجازی- الزم است که تولید و فرآوری شود.

این دغدغه ای است که شاید در ذهن خیلی ها باشد اما کمرت کسی آن 
را بیان می کند چون مسئولیت زاست. آیا حرکتی برای تربیت و فعالیت 

مبلغان اجتامعی در سطح کشور انجام شده است؟
کنند.  پر  را  گپ  این  کردند  آمدند سعی  کسانی  بله..  به صورت خودجوش 

چهره هایی شکل گرفتند که ادبیات و بیان دانشگاهی ندارند اما در بین مردم 

آقایان حسن  مثل  کسانی  کردند.  پیدا  خود  سخنان  برای  شنوایی  گوش های 

عباسی، شهاب مرادی، رائفی پور و غیره. البته این افراد هم بعد از یک مدت 

برای خود دیسیپلین های خاص گذاشتند! 

باید کارخانه تولید چهره های انقابی داشته باشیم. در بین بچه حزب اللهی ها 

دارند  ظاهر  و  دانش  و  بیان  از  را  الزم  پتانسیل های  که  کسانی  نیستند  کم 

اما واقعا فرصت به آنها داده نشده است. اگر در یک کانون مسجد هستید 

بیایید بعد از مناز بین نوجوانان و جوانان جلسات برگزار کنید و استاد جلسه 

یا کمک استاد را از خود این افراد قرار دهید. االن این ریش سفیدهای ما در 

تربیت نسل بعد از خود زیاد موفق نبودند. یک نفر آمده و سی سال است 

میکروفون یک جلسه را به دست گرفته. خب بزرگوار بیا و افرادی را تربیت 

کن. اول جلسه و آخر جلسه را به کس دیگری بده. همه اش خودت را برجسته 

نکن. این تربیت مبلغان اجتامعی الزمه ای دارد و آن الزمه هم عبارت است از 

»ازخودگذشتگی و ایثار«. هروقت از خودمان گذشتیم می توانیم کمک کنیم 

که امثال این مبلغ ها پرورش پیدا کنند.

فعالیت مبلغان در حوزه دین را چگونه می بینید؟
 در حوزه مبلغان دینی واقعا رشد خوبی داشتیم. حتی شاید بشود گفت از 

آنطرف بام افتادیم یعنی کمبود فرد و چهره نداریم. اینقدر زیاد شده اند که 

بعضی وقتها می بینیم چهره های غیرکارشناس و دارای 

انحراف هم بینشان نفوذ کرده اند. عرفان های کاذب 

و دین های دروغین را برخی از همین مبلغین ترویج 

داده اند. با این حال حوزه مبلغان دینی یک حوزه ای 

خودش  کان  نگاه  و  کلیت  در  الحمدلله  که  است 

در خدمت اسام و جبهه حق است. نگاه دینداران 

یک  جا  هر  است.  رصد  حال  در  تیزبینی  با  علام  و 

مرجع یا عامل دینی انتقاد می کند یعنی خطر تحریف 

ساکت  پس  می بیند،  زیاد  حوزه  آن  از  را  نفوذ  و 

از  مردمی  بازتفسیر  باید  دینی  مبلغان  منی نشیند. 

کام و بیان علام و مراجع باشند. شام ببینید مرحوم 

از  شهید مطهری می گوید من مبلغ دینی هستم و همه کام و سوژه هایم 

عامه طباطبایی است. مثل اینکه عامه طباطبایی برق 500 ولت است. عامه 

مردم تا 220 کشش دارند. خب اتصال مردم با عامه و تفکر ایشان چگونه 

باشد؟ شهید مطهری می گوید من بازتفسیر عامه می شوم. حرف های عامه 

طباطبایی را می گیرم، با بیان مردمی در سطح ولتاژ فکری آنان می گویم. خب 

امثال این کاتالیزورها و رابط ها را الزم داریم.

با وجود توامنندی های فرهنگی چرا اینقدر تحت تاثیر تهاجم فرهنگی 
قرار گرفته ایم؟

باز  باشیم  ندارد. هرقدر هم که قوی  به هجوم خارجی  توان داخلی ربطی 

این هجوم خارجی  این است که در  نکته مهم  قرار می گیریم.  مورد هجوم 

اینجاست که توامنندی های ما  ما چقدر تلفات و خسارات متقبل می شویم. 

مهم می شود. هجوم خارجی توامنندی ما را دیده و شناخته و در این حوزه ها 

به ما نزدیک نخواهد شد. آنها آمده اند حوزه هایی را که دین، نفی کرده و 

تعطیل کرده، آباد کرده اند. دین می گوید در مسئله جنسی باید تقوا داشت. 

یعنی حتی صحبت نکنید جوک نگویید که لهو و لعب است و ممکن است 

درگیر  را  خودتان  ذهن  ندارد.  محکمی  دین  که  شود  کسی  انحراف  باعث 

نکنید که ناخودآگاه به آن مبتا خواهید شد. حاال ببینید هجوم خارجی آمده 

دقیقا رسمایه گذاری کرده بر روی همین حوزه. چند صد کانال جوک جنسی 

راه اندازی کرده اند، حاال اسم ها هم می تواند قشنگ و عوام فریب و غیرجنسی 

باشد. اما محتوا را که می بینید می فهمید کاما برنامه ریزی شده که هرچه 

به  را  برویاند و علف های هرز  برده دوباره  بین  از  دین  را که  علف هرزی 

مبلغان اجتماعی سعی 
نظر  حاصل  می کنند 
و فکر اندیشمندان را 
کنند  فهم  و  بخوانند 
نیازهای  به  را  آن  و 
مردم  روزمره  زندگی 

تبدیل کنند.
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باتاق ها و ویرانه های بزرگر تبدیل کند. پس اینکه تحت تأثیر تهاجم فرهنگی 

قرار گرفته ایم درست است. 

خب ما براساس اعتقادات دینی منی توانیم مقابله به مثل کنیم. پس 
چه باید کرد؟

بله. وقتی طرف مقابل می آید قواعد بازی را رعایت منی کند و از حوزه های 

این  که  می گویند  فوتبال  مسابقه  در  نداریم.  راهی  وارد می شود  بی تقوایی 

باشد ممکن  نداشته  قبول  را  قوانین  این  قوانین حاکم است. حاال کسی که 

است 10 گل آفساید هم به ما بزند. مهم این است که قانون دین را در زمین 

بازی رعایت کنیم.  اگر خانواده و پدر و مادر توانسته باشند در هامن سالیان 

ابتدایی بر روی فکر و فهم و ایامن کودک خود کار کنند و او را مصون کنند 

مطمنئ باشند که ان شاءالله خدا با آنهاست و جوانان شان از دست منی روند. 

اما خانواده ای که در 14-15 سالگی و حین بلوغ تازه دو دستی به رس خودش 

می زند که فرزندم گرفتار پورنوگرافی شده یعنی زیرسازی و مقدمات را انجام 

جنگ  میدان  در  تازه  و  نداده 

نیستم.  آماده  من  که  می گوید 

والدین  این  و  خانواده  این  خب 

باید قبا آمادگی کسب می کردند 

تا در میدان جنگ موشک نخورند. 

واقعا وضعیت فعلی ما یک تهاجم فرهنگی متام عیار است.

این  به  اما تکیه رصف  تربیت خانوادگی مانند پدافند غیرعامل است 
حوزه می تواند مانع خسارت شود؟ هامنطور که در بخش نظامی طوری 
عمل کردیم که دشمن فکر حمله را هم منی کند نباید در حوزه فرهنگ 

هم چنین عمل می کردیم؟ 
باعث مصونیت  پدافند دو روی یک سکه اند. حمله و دفاع هر دو  و  آفند 

ما  فرهنگی  هجوم  خوب.  هجوم  و  خوب  دفاع  هستند.  ماندن  محفوظ  و 

کجاست؟ همین رسیال حرت یوسف را ببینید. روزنامه های عربستان گفتند 

قدرت فیلمسازی ایران بیشر از مبب اتم ایران اثرگذاری دارد. اگر ما بر روی 

هجوم  مقدمه  فرهنگی  دفاع  که  است  این  خاطر  به  می کنیم  تأکید  دفاع 

فرهنگی است. اگر ما رضبه پذیر باشیم منی توانیم رضبه بزنیم. دفاع فرهنگی 

اصل و اساس است. باید روزنه ها را بست و افراد و عقبه ها را قوی کرد. هجوم 

فرهنگی همه اش هم در رادیو و تلویزیون و سینام نیست. خانواده ها نقش 

دارند. والدین نقش دارند. همین سیدمحمدحسین طباطبایی که خردسالرین 

حافظ قرآن بود چه هجومی کرد به تفکر وهابیت و سلفی گری. هنوز هم از 

او هراس دارند. کودکی که از 2 و نیم سالگی به حفظ قرآن پرداخت، 5 سالگی 

با قرآن مسلمین  تبلیغ می کرد که قرآن شیعه  حافظ کل قرآن شد. وهابیت 

فرق دارد. این کودک آمد کل نقشه های آنان را به هم ریخت. پس کارهایی 

که بوسیله پدر و مادرها شکل می گیرد مهم است.

در سخنان رهر انقالب اشاره به ولنگاری فرهنگی می شود. اشکال کار 
کجاست که به این سطح فاجعه بار رسیدیم؟

 ولنگاری فرهنگی اشاره دارد به معامری کان. اشاره دارد به استاِد بّنا. اگر رهر 

انقاب می گوید ولنگاری می بینم یعنی آشفتگی و بی نظمی می بینم. یعنی 

وزارت فرهنگ، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات! شام 

باید بیشر به فکر باشید. شام وزارتخانه اید. باید نظم داشته باشید. شورای 

عالی انقاب فرهنگی! شام باید در کان به فکر ارتباط منظم همه دستگاه ها 

و  دولتی  مهم  سازمان های  ما  مهم،  وزارتخانه های  تعداد  به  باشید.  هم  با 

غیردولتی و عمومی داریم. مثا شهرداری یک دستگاه غیردولتی اما عمومی 

است و دارد هزینه می کند. یعنی 420 مرکز فرهنگی در شهر تهران وجود 

دارد که روزانه حداقل 6 میلیون تومان دارند خرج می کنند برای رشد فرهنگ 

مردم تهران. آیا ما نتیجه اش را می 

بینیم؟ چطور مجوز یک فیلم داده 

می شود و 14 میلیارد تومان فروش 

می کند و زمانی که آیت الله مکارم 

می گویند  ارشاد  وزیر  به  شیرازی 

چطور این را مجوز دادی؟ وزیر می گوید من ندیدم، خر ندارم! بعد که فیلم 

را می بیند، سخرنانی می کند که اشتباه کردیم! این فیلم که در وادی کفر شاید 

مجوز نگیرد چطور در ام القرای جهان اسام به روی پرده می رود؟ 14 میلیارد 

تومان فروش را تقسیم بر قیمت بلیت بکنید ببینید چقدر بیننده داشته است. 

حاال که این همه افراد دیده اند تازه می آیند جلوی فیلم را می گیرند. ولنگاری 

یعنی  فرهنگی  ولنگاری  است؟  گرفته  فیلم چطور مجوز  این  یعنی  فرهنگی 

چطور وزارت ارشاد از پول بیت املال رفته و چند صد جلد کتاب خریده برای 

کمک به فرهنگ و حوزه نرش کشور اما از کتاب های یک فراری خارج نشین 

رفته خریداری کرده است. خب برادر من! می خری بعد خودت می روی از 

به  را  بیت املال  پول  است؟! چرا  غیرمجاز  و می گویی  برمی داری  کتابخانه ها 

چاه می ریزی؟ برو کتاب راجع به دین مردم و آسیب های اجتامعی بخر که 

مردم استفاده کنند. 

پس ولنگاری فرهنگی یعنی نقشه معامری ساختامن فرهنگ کج و کوله است. 

یعنی هامهنگی نیست. یعنی شورای عالی یا ورود نکرده یا به حرفش توجه 

نشده است. یعنی افراد باور ندارند در میدان نرد فرهنگی باید تحت امر یک 

فرمانده و با یک آرایش جنگی باشند. ولنگاری فرهنگی یعنی از دست رفن 

منابع مالی، انسانی، زمانی و همه آنچه داریم.

ولنگاری فرهنگی یعنی افراد باور ندارند 
در میدان نبرد فرهنگی باید تحت امر یک 

فرمانده و با یک آرایش جنگی باشند. 



کویر میل به باران نداشت از اّول 
چنانکه غرب هم ایامن نداشت از اّول

حقوِق بی برشی هست آنچه می گویند 
دیار کفر یک انسان نداشت از اّول

پِی عالج نبودند حّب دنیا را 
که این مرض غم ِدرمان نداشت از اّول

 
تو بو منی شنوی چونکه غرب، این ُمرده
اگر غلط نکنم جان نداشت از اّول  

به غیر خار نرویانده هیچ چیز این خاک 
کویر، میل به باران نداشت از اّول

مسعود یوسف پور

هر خانه با غم ها چراغاين ست اينجا
هردم هوای دیده بارانی ست اینجا

 
از خون گل میخانه ها مستند هر روز
از این جهت عرص فراوانی ست اینجا

 
آنجا شهیدان! جمع تان جمع است با هم

دلتنگ تان قاسم سلیامنی ست اینجا
 

از قدس تا صنعا و از بیروت تا شام
دورانی از جمع پریشانی ست اینجا

 
هر گوشه ای خونین شده بال فرشته

جرم متام ما مسلامنی ست اینجا
 

آن سو ابوسفیان منر را رس بریده است
در نیجریه شیخ زندانی ست اینجا

 
پر شد غزل با خنجر و شمشیر و نیزه

دیگر برای زخم ها جا نیست اینجا
 

احرام خونین در طواف دوست بستیم
آری فضایی سخت روحانی ست اینجا

 
پا در رکابیم و َعلَم بر دوش داریم
تا رهرم، یار خراسانی ست اینجا

 
با  ما درافتادن صالح عاقالن نیست
سهم ابوجهالن پشیامنی ست اینجا

 در گوش این خاشاک رسگردان بگویید
از غیرت هر شیعه طوفانی ست اینجا

پای حرامی در حریم عشق؟ هیهات!
عباس)ع( مشغول نگهبانی ست اینجا

 
پژواک تکبیر از حرم تا عرش رفته است
اکر)ع( چو رسگرم رجزخوانی ست اینجا

 
این گرگ و میش فتنه ها را هم دلیلی ست

گاه طلوع شمس ربانی ست اینجا...

فاطمه عارف نژاد

طوفان دخیل بسته دلش را برایتان
غیرت میان معرکه شد مبتالیتان

این آب را که دور وطن حلقه زد ببین!
دریا شده ست تا که بریزد به پایتان

اصال همین که عاشق محض خدا شدید
یعنی خداست در همه جا ناخدایتان

آب و عطش همیشه به ما اشک می دهند
هی روضه تازه می شود از کربالیتان

دنیا پر از حکایت دزدان مست شد
این خطه امن مانده به یمن وفایتان

فرعونیان اگرچه به فکر دسیسه اند
دریا، طلسم معجزه ای از عصایتان

حاال و تا همیشه شبیه خلیج فارس
مانا و خواندنی ست سخن از صفایتان

آقای مان دلش به شام شاد می شود
باید که غرق بوسه کنم گام هایتان

زهرا آراسته نیا
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حــاج شــیخ عبــد الکریــم حائــری )ره( فرمودنــد: مــا شــدن چــه مشــکل، آدم شــدن محــال اســت. ایــن 
بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــا در فکــر آدم شــدن نیســتیم. دعــا کنیــد آدم شــویم و مبیریــم. دعــا کنیــم 

بارمــان را بــه مقصــد برســانیم و مبیریــم.
ــه اســت و ســن مرده هــا کــم اســت؛  ــوی در خان ــد همــه قرهــا جل شــخصی وارد روســتایی شــد، دی
یکــی شــش مــاه، یکــی یــک ســال، یکــی ســه ســال، یکــی ده روز. از شــخصی پرســید: جریــان چیســت؟ 
ــه  ــی از خان ــر روز وقت ــه ه ــم ک ــن می کنی ــه دف ــوی خان ــا را جل ــا مرده ه ــا اینج ــت: م ــواب گف در ج
بیــرون می آییــم، بــه یــاد مــرگ و آخــرت بیفتیــم و از خــدا برســیم و روز، حواســامن جمــع باشــد و 
کارهایــامن را میــزان کنیــم و ایــن کــه می بینــی عمرهــا کــم اســت، علتــش ایــن اســت کــه مــا عمــر را 
از روزی حســاب می کنیــم کــه شــخص بیــدار شــود و خــودش را بشناســد و دســت از گنــاه و معصیــت 

بکشــد. 
اگــر ایــن طــور باشــد، عقیــده مــن ایــن اســت  کــه مــا غالبــاً ســقط جنیــن شــده ایم و اصــا عمــری 
ــا  ــم و در کج ــده ای ــا آم ــم از کج ــم، و و بفهمی ــم و مبیری ــدار شــویم و بفهمی ــد بی ــا کنی ــم. دع نداری
ــَم  ــرَاً َعلِ ــُه اِْم ــَم اللّ هســتیم و بــه کجــا خواهیــم رفــت. حــرت علــی )علیــه الســام( فرمودنــد: »رَِح

ِمــن أیــَن َوفــی أیــَن َو إلــی أیــَن«
گاهــی وضــو بگیــر و رو بــه قبلــه بنشــین و تســبیح را بــردار و صــد بــار بگــو، مــن کیســتم؟ حــرت 

ــش  ــده خوی ــال گمش ــه دنب ــه ب ــی ک ــم از کس ــب می کن ــد: تعج ــام فرمودن ــه الس ــی علی عل
ــه حــال  ــا ب ــم. ت ــم کرده ای ــان را گ ــا خودم ــردد. م ــال خــودش منی گ ــه دنب ــی ب ــردد، ول می گ

ــی؟ ــدا کن گشــته ای خــودت را پی
تو شاه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر الهوتی

صد ملک ز بهر تو چشم براه ای یوسف مری به درآی از جا

تا والی مر وجود شوی سلطان رسیر شهود شوی

 در روز الست بلی گفتی امروز به بسر ال خفتی

نه اشک روان نه رخ زردی الله الله تو چه بی دردی

 یک دم به خود آی و ببین چه کسی به چه بسته دلی به که همنفسی

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی 

parasto  :ارسال شده توسط
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عجیب است...

این همه مهمان بر سر یک سفره

این خوان کرم کیست که اینقدر پر وسعت است؟!

که می تواند این همه خسته دل را بر سر یک سفره جمع کند!؟

حتما می شناسی

همان کس که متجلی صفات رحمانیت خداست،

همان کس که تاریخ برابر کرامتش سر تعظیم فرود آورده است،

همان کس که مجتبی است، در بخشش

حسن بن علی را میگویم، پسر شیِر خدا 

بی آنکه بدانیم، نسل در نسل، همه دور این خوان کرامت 

نشسته ایم و او بر زندگی مان می بخشد:

 جرعه ای از والیت

پرتویی ز نور الهی

نویسنده: فاطمه سادات رضوی علوی
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