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شماره 45 .  سال پنجم  .  اسفند  1395

اِشَتقُت  »َفُکلَّما  )صلی اهلل علیه وآله(:  رسول اهلل  قال 
َقبَّلُتها اّل َوجدُت رائحَۀ  َقبَّلُتها َو ما  الَجنَِّۀ  اِلی 
شجرِۀ طوبی ِمنها، ِهی حوراُء انسیُۀ؛ پس هرگاه 
و  می بوسم  را  او  می  شوم،  بهشت  مشتاق  که 
او  می کنم.  استشمام  را  طوبی  درخت  بوی 
انسانی  ظاهر  با  فرشته ای  ]فاطمه)سالم اهلل علیها([ 

است.«
متعال  است که چون خداوند  آمده  روایات  در 
عظمت  نور  از  را  کبری)سالم اهلل علیها(  صدیقه 
خویش خلق فرمود، آسمانها و زمین به نورش 
فرشتگان  چشمان  که  آنچنان  گردید  روشن 
به سجده  پروردگار  پیشگاه  در  و  خیره گشت 
آن  تا  شد  حفظ  حسنی«  »کلمه  این  افتادند. 
شب  در  پیامبراعظم)صلی اهلل علیه وآله(  که  هنگامی 
معراج به آسمان عروج نموده، بر درخت طوبی 
گذر کردند و از میوه آن تناول نمودند و وجود 
زهرای اطهر)سالم اهلل علیها( با عطر آن مائده لطیف و 

بی نظیر تکوین یافت.
درباره شجره طوبی چنین آمده است که هیچ 
خانه و مکانی در بهشت نیست مگر اینکه در آن 
شاخه ای از این درخت قرار دارد. بدین ترتیب 
خداوند آن را سّر مستودع فاطمه)سالم اهلل علیها( قرار 
در  که  نعمتی  هر  اعطای  سرچشمه  که  داد 
بهشت است و نصیب بهشتیان می شود، همان 
نور زهرای مرضیه است. ایشان را محور انوار 
معرفی  در  و  داد  قرار  اهل بیت)علیهم السالم(  پاک 
بَُنوَها«.  َو  بَْعُلَها  َو  أبُوَها  َو  فرمود:»ُهْم  َفاِطَمُۀ 
باعظمت  وجود  از  قدسی  توصیفات  این  تمام 
بیانگر  خاص،  بطور  زهرا)سالم اهلل علیها(  حضرت 

کاملترین فلسفه آفرینش زن است. 
در اعصار مختلف الگوسازی های دم دستی و 
سلطه طلبانه برای زن، او را از جایگاه انسان ساز 
و جریان ساز مواهب الهی دور کرده و موجب 
نادیده گرفته شدن منابع الهام بخش و روح نواز 
واقعی و ملکوتی شده اند. در جامعه ما نیز آنقدر 
که بر جایگاه های مادی و البته کاذب همچون 
حاکمیتی  کرسی های  سلبریتی،  شهرت های 
برای  شده،  تکیه  شغلی  ارزش گذاری های  و 
در  شده  معرفی  ویژگی های  براساس  تربیت 
نشده  انجام  عملی  برنامه ریزی  دینی  فرهنگ 

است. 
برخالف رویکردهای تحقیرآمیز برخی جوامع در 
قبال زن، از آنچه درباره بضعه النبی)صلی اهلل علیه وآله( 
بیان گردیده، تصویری زیبا از ساختار اثرگذاری 
متعالی زن دریافت می شود، آنچنان که می تواند 
با استفاده از ظرفیت بالقوه فطرت خود و تجمیع 
در  مجاهدت  خانواده،  در  محوریت  بُعد  سه 
اجتماع و عبادت عارفانه، منشا و منتشر کننده 
یک  که  گونه ای  به  باشد،  عظیم  خوبی های 

تاریخ را متاثر کند.
امید که در سال جدید که با نام حضرتش آغاز 
می شود، سختی سالهای گذشته با گام نهادن 
به  بازگشت  و  اُغوَت«  الطَّ »اِْجَتنُِبوا  مسیر  در 
دامن ارزش های الهی، جبران شده و مصداق 

ُلَماِت إِلَی النُّوِر« شویم. حرکت »ِمَن الظُّ

تحلیل سیاسی، مکتب سیاسی،  تفکر سیاسی، 
فقه سیاسی، کالم سیاسی، فن سیاسی، اندیشه 
با  شما  نمی کند  فرقی  سیاست؛  علم  سیاسی، 
کدام یک از این مفاهیم روبرو هستید. سیاست 
در تمام این مفاهیم به معنای تدبیر و مدیریت 
یک جامعه است؛ چه جامعه ای ُخرد و کوچک 
و چه اجتماعی بزرگ و کالن. نه آن سیاستی 
و  حّقه بازی  جز  چیزی  ماکیاول  گفته  به  که 
معنایی  با  و  نیست  فریبی  مردم  و  فریب کاری 
از مکر و فریب و حیلت همراه و ممزوج شده 

است.
قدرت و شهرت ره آورد سیاست است و هر دو 
شهوتی  است.  آدمی  شهوت  مقّوم  و  مطلوب 
که از اوصاف نفسانی است و در میل مفرط و 
عالقه و رغبت شدید معنا می شود. اعتدال در 
شهوت عفت و افراطش آز و حرص و طمع و 
ذلت و تبذیر و وقاحت است. متعلق این میل؛ 
و  است  شکم  گاهی  ثروت،  و  است  زر  گاهی 
است.  سیاست  و  است  قدرت  گاهی  و  شهرت 
اعتدال در شهوت و عفت می تواند سخا، حیا، 
و  طمع  قلت  ورع،  قناعت،  مسامحه،  صبر، 

بندگی خدا و عبادت را ثمر دهد.
آن سیاستی که با نگاه تعالی در محور و هدف 
کمال بشر به رتق و فتق امور جامعه و اجتماع 
می پردازد، سیاستی الهی و انسانی است. پی آمد 
جامعه  و  تمدن  آدمی،  سیاست،  شهوِت  آثاِر  و 

قرار  انحطاط  و  سقوط  سراشیبی  در  را  بشری 
می دهد. اما سیاسِت امیال و شهوات، به معنای 
شهواِت  و  غرایز  مدیریِت  و  هدایت  و  تدبیر 
انسان هاست. همان گونه که امام صادق )علیه السالم( 
نوامیس  و  الدهر  اخیار  »نحن  می فرماید: 
ما  البالد«  العباد و ساسه  العصر و نحن ساسه 
ما  و  عصریم  نوامیس  و  روزگار  افراد  بهترین 
سیاست گذار بندگان خدا و شهرهاییم؛ و درست 
به همین معناست که خطاب به امامان معصوم 
شما  الِعباد«؛  ساَسُه  »اَنُتم  می گوییم:  )علیهم السالم( 

تالِش  خدایید.  بندگاِن  سیاست مدارترین 
حکومت  و  نظام  ایجاد  برای  ائمه)علیهم السالم( 
صرفًا  که  نبود  حیث  این  از  اسالمی  قدرتمند 
آن ها  هدف  بلکه  کنند،  پیدا  دست  منصبی  به 
این بود که با ابزار قدرت و حکومت و با اهرم 
سیاست، شهوات، امیال و غرایز مردم را تعدیل 

کنند و در مسیر کمال جوامع بشری، ارزش های 
اخالقی و بندگی خداوند سوق دهند.

اما امروز برخی از سیاستمداران در گوشه گوشه 
و  جهان، شعارهایی مطرح می کنند که همسو 
باشد!  مردم  حیوانی  امیال  و  شهوات  محرک 
است!  سیاست  در  شهوت  نقش  همان،  این  و 
را  ما  سیاسِت  امروز  که  بزرگی  خطر  همان 
تهدید می کند. سیاستی که به هدف مبدل شده 
کم  روزبه روز  را  اخالقی  و  دینی  ارزش های  و 

رنگ تر می کند.
کردن  تئوریزه  مترصد  که  سیاست مداری 
شعارهای  قالب  در  حیوانی  و  جنسی  شهوات 
سیاسی،  توسعه  تسامح،  تساهل،  آزادی، 
است   ... و  ابرقدرت ها  با  گفتگوی  اصالحات، 
می تواند آن شعارها را در باور، تفکر و اندیشه 
جامعه نفوذ دهد تا مبنا و ریشه انقالب و تمدن 
اسالمی را متزلزل کند. آنچه در این حال هشدار 
می طلبد؛ تبدیل جامعه به انبوهی از مردم، که 
طمع  و  قدرت  حرص  سیاست بازی،  دسِت  در 
شهرت، در مسلخ دنیاپرستی، با چاقوی دو دم 
حقوق بشر ذبِح  می شوند و فطرت پاک، اندیشه 
انقالبی و تفکرشان در مقاومت و ایستادگی در 
مقابل ظلم، با انبوهی از شعارهای رنگی سبز و 
بنفش، با پوسته ای از دوستی و صلِح جهانی و 
دیِن رحمانی و سیاسِت منحط غربی مدفون و 

استحاله خواهد شد!

سیدمتین امامیفرهنگی

باران زعیمیسرمقاله

www.afsaran.ir/profile/nashrieafsaran
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مشکل  دولت  الحمدهلل  خب   :Ofoghno  
هواپیما  از  که  مردم  درصد   7 آن  مسافرت های 

استفاده می کنند را حل کرد
کناری  گوشه  یک  می رویم  هم  درصد   93 ما 

منقرض می شویم!  #ایرباس
وضعیت  از  اقتصاد:  وزیر   :ghasemi80621  

معشیت مردم راضی نیستم!!!
مردم: شرمنده تو را به خدا!!!

قول می دهیم خودمان را اصالح کنیم!!!
محله  از  »اینکه  نوبخت:  امامی:  سیدمتین   
لله زار یکی را پیدا و مصاحبه کنید که اثرش در 

سفره رفته یا خیر درست نیست.«
 آقای صدا و سیما!

چرا می روی از محله #اللهزار یکی را پیدا می کنی 
باهاش  اقتصاد  و  معیشت  وضعیت  درباره  و 

مصاحبه می کنی؟
بیا برو لواسان، جماران، الهیه، فرشته، جردن! 

اصال بیا برو سرسفره انقالب، از وضعیت اقتصادی 
رو  و  چیز خوب  همه  ببینند  مردم  تا  کن  سوال 

به راهه
رسیده  خبر  امید  لیست  از  الن   :Ofoghno  
سقف  از  فراتر  جانباز  همسر  توجه  جلب  چون 
لحاظ  چوبله  سوبله  ایشون  حبس  بوده،  معمول 

می شود. #خودسوزی  
ayaran313 : می گویند بعد از نقض برجام ، 

احسان علیخانی دارد در به در 
دنبال عراقچی می گردد بیاوردش سری جدید ماه 

عسل! 
لمصب داستانش خیلی غم انگیز است

Smrjg : کار به جایی رسیده که اگر ترامپ 
جلوی دوربین هم برجام را پاره کند،

باز دولتمردانی از سرزمین پارس پیدا می شوند و 
و  نیست  برجام  نقض  ما  نظر  از  این،  می گویند: 

اثری ندارد!
perfectact1979 : آنقدری که صفدرحسینی 

دنبال #صندوق هست، 
من دنبال نیمه گمشده ام بودم.

تا حال با وام ازدواج ام یک لپ تاب MSI گرفته 
بودم!

Baran : جهانگیری: آیا انسان عاقل خود را از 
داشتن سالح دفاعی محروم می کند؟

زنده یاد هاشمی: دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست 
نه موشک ها

ظریف قهرمان: آمریکا می تواند با یک بمب تمام 
سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد

زمینه  در  پیشرفت  برجام:  روح   :Marziye  
تسلیحات دفاعی برابر است با تحریم! 

رئیس بعدی هرقدر بگوید تقصیر دولت قبل است 
کم گفته است!

کشتی  نبود  روحانی  اگر   :TohidAzizi  
کمک های بشر دوستانه ی ایران به یمن می رسید، 
وزیرخارجه ی  تلفن  یک  با  راه  وسط  اینکه  نه 

آمریکا راه کج کند و برود آفریقا.
نبود  روحانی  اگر   :mostafa_tayyebi  
در  کدخدا  ترس  از  پرتاب  آماده  ماهواره برهای 

انبارها نبودند
Qanistupulus : اگر روحانی نبود چه کسی 

دزد بیت المال را ذخیره نظام معرفی می کرد؟
»اگر  می نویسید  هی  امامی:  سیدمتین   

روحانی نبود« 
چرا شکر نعمت نمی کنید؟!

تصور کنید! اگر  عارف بود، اآلن اکثر ما توی بند 
209 یا 2۴0 اوین داشتیم آب خنک می خوردیم!

:Irman 
من سرت را روی نی دیدم همان هنگام که

مسلمت دلواپس و کوفی پی تدبیر بود

حجت االسالم عالی:

ریشه تمام بدی ها
تکبر در مقابل خداوند است

)هیئت میثاق با شــهداـ دی ماه 1395(

وجود  به  انسان  در  اگر  که  صفتی  بدترین   •
است،  زشتی ها  و  آلودگی ها  تمام  منشأ  بیاید 
محوری ترین صفت شیطان است یعنی استکبار 
که  نرفتن  حق  بار  زیر  و  لجبازی  و  اهلل  علی 
مقابل  در  تکبر  همان  که  بدی ها  تمام  ریشه 
انسان  در  سرکشی  این  اگر  می باشد.  خداوند 
نور  هیچ  انسان  می شود  باعث  شود،  نهادینه 
از جانب خداوند دریافت نکند. کسی  و کمالی 
خداوند  روی  به  را  خود  روح  پنجره  و  در  که 
بسته است هیچ نوری از خداوند نمی گیرد و اگر 
کسی نوری از کمال خداوند نگیرد مگر از جای 

دیگری می شود این کمال را بگیرد؟  
• دلیل اینکه استکبار در مقابل خداوند بدترین 
صفت است این است که انسان موجود ظلمانی 
و  می گیرد  خباثت  را  او  وجود  تمام  و  می شود 
آن  با  که  می آید  وجود  به  رذیله  او صفات  در 
فقط می شود شیطنت کرد، چرا که با آن صفات 
از  کرد.  را  خداوند  عبادت  و  بندگی  نمی شود 

کوزه همان برون تراود که در اوست
روح  و  بود  تسلیم  مقابل حق  در  اگر کسی   •
وقت  آن  داشت  خداوند  مقابل  در  متواضعانه 
و  است  باز  خداوند  مقابل  در  او  وجود  پنجره 
بود  تسلیم  که  مقدار  هر  به  را  الهی  کمالت 

می گیرد.
• تمام اعمالی که در دین آمده است برای این 
است که منّیت را از ما بگیرد و کاری کند که در 
مقابل خداوند زانو بزنیم، همه ما یک فرعونی 
کوچک  آن  مصر  فقط  که  داریم  وجودمان  در 

است و باید حواسمان باشد.
جمکران  بار  چهل  با  که  هست  وقت  یک   •
رفتن و یا نذر خواندن دعا و قران دچار طلبکاری 
می شویم که اگر احیانأ چیزی را که می خواستیم 
عبادات  می شویم.  درگیر  آن ها  با  ندادند  ما  به 

ُعجب می آورند و بالها شکستگی می آورد. 
و  قرض  در  و  مریض  انسان  وقت  هیچ   •
ُعجب  حالت  این  به  که  نمی بینیم  را  مشکل 
دچار شود بلکه در آن حال همه التماس خداوند 
را می کنند، چرا که بالها انسان را می شکند. به 
خاطر همین هم هست که در روایات آمده است 
کسی که مریض شد به عیادت او بروید چرا که 

دعای او مستجاب است.
برای  که  آسیب هایی  و  آفات  از  یکی   •
نسبت  که  است  این  است  خوبان  و  دین داران 
می شوند.  غرور  و  ُعجب  دچار  خود  اعمال  به 
السالم  علیه  سجاد  امام  سجادیه  صحیفه  در 
از  بیشتر  بالها  در  مرا  شکر  خدایا  می فرمایند: 
که  است  این  بال  کارکرد  بده.  قرار  نعمت ها 

انسان را خاضع می کند.

حرف شمایادداشت شفاهی نرجس بانوفانوستاریخ معاصر پرستو

لنه   اسناد  پانزدهم  کتاب  از   20 شماره  سند 
بحث  شامل  محرمانه،  طبقه  در  جاسوسی، 
سفارت  کاردار  با  جواب  و  سوال  و  سیاسی 
درباره امور داخلی ایران است. بخشی از بحث 

چنین است:
چه دورنمایی برای اجرای موفقیت آمیز 
دولت موقت ایران درمورد برنامه ها و 
جدول زمانی قانون اساسی می بینید؟ 

جواب: خوب
نفوذ  که  کرد  فرض  می توان  آیا   .۲
که  بود  خواهد  پردوام  آنقدر  خمینی 
برنامه های  از  منطقا  را  آنچه  بتواند 
فعلی او و قانون اساسی می دانیم، به 

ثمر برساند؟ 
جواب: بله

۳. اگر او می تواند، تا چه اندازه بادوام 
خواهد بود؟ آیا صحبت از ۶ تا ۱۲ ماه 

است یا ۲ تا ۳ سال؟ 
جواب: 2سال

سیاست  در  روحانیت  وسیع  ۴.نقش 
ایران، برای مدتی باقی خواهد بود؟ 

جواب: بله
۵. مبارزه اصلی از کجا آغاز خواهد شد؟ 
روحانی)شریعتمداری(  نیروی  یک  از 

یا نیروی غیرروحانی؟ 
جواب: غیر روحانی، غیرکمونیست-اقتصادی

۶. آیا می توان انتظار داشت که ارتش 
یک نقش مؤثر بازی کند؟ 

جواب: با پشتیبانی از غیرمذهبیون

در ادامه بحث اهداف سیاست آمریکا 
مورد سوال قرار می گیرد:

این  آینده  در  که  شود  فرض   )۱(
مثال  کوتاه،  مدتی  در  کلی  آشفتگی 
حداقل بین ۶ تا ۱۲ ماه دیگر، خاتمه 
یابد و هیچ تهدید جدی برای به ثمر 
اساسی  قانون  مانند  چیزی  رسیدن 
این  صورت  این  در  نباشد.  خمینی 
آمریکا چه  امر برای خط مشی دولت 

مفهومی خواهد داشت؟
از حال حاضر پشتیبانی به عمل  الف: بیشتر 

آید؟
ب: چند ابتکار سیاسی اجرا شود؟

ج: مأموران ویژه اعزام شود؟
عمل  به  بازدید  آمریکا  مجلس  نمایندگان  د: 

آورند؟

توجه  جلب  حالت  همان  با  ما  بایستی  یا  ه: 
اوضاع  ببینیم  تا  کنیم  رفتار  فعلی  نکردن 
صبر  مجموع  در  و  می کند  پیشرفت  چگونه 

کنیم که دولت موقت به طرف آمریکا بیاید؟

)۲( اگر آینده خیلی کم ثبات تر به نظر 
بیاید، برای مثال مانور حزبی سیاسی، 
جنگ داخلی و بی اعتباری و بی اعتنایی 
فعلی  چهره های  به  نسبت  تدریجی 
وضعیت  این  یابد،  افزایش  رهبری 
چه راهی برای آمریکا پیشنهاد خواهد 

کرد؟
توجه  جلب  عدم  حالت  این  باید  ما  آیا  الف: 

خود را کمتر کنیم؟
ب: آیا ما باید تماس هایمان را افزایش دهیم 
اولویت ها  دادن  نشان  به  اندازه ای شروع  تا  و 

کنیم؟
ج: آیا ما باید از تدارکات تسلیحاتی به صورت 

راهبرد استفاده کنیم؟
این عبارات نشانگر دقت نظر کارداران سفارت 
و  برنامه ریزی  که  است  ایران  داخلی  امور  در 
بخصوص  و  مسائل  این  به  آنان  ویژه  توجه 
می کند.  بیان  را  روحانیت  و  رهبری  جریان 
واضح است که دشمن همواره از ابتدا تاکنون 
پاسخ  کردن  پیدا  و  ارزیابی  و  رصد  حال  در 
میدان٬  این  در  و  ماست  اعمال  برای  مناسب 
بودن  دشمن  لاقل  که  است  این  ما  وظیفه 
آنان را درک کنیم زیرا با دوستی های نمایشی، 

مشکلی حل نمی شود.

مالقات  کی   »با  فرمود:  خمینی)ره(  امام 
با  کنیم؟  مالقات  جمعیتی  چه  با  کنیم؟ 
بشردوست  را  خودشان  اسم  که  آن هایی 
ببینند  چنانچه  اگر  دوایی  لکن  گذاشتند، 
ضرر  آیا  که  کنند  تجربه  بخواهند  که 
دکترهای  ندارد، همان طوری که  یا  دارد 
شما وقتی که بخواهند امتحان کنند یک 
دوایی را به خرگوش می زنند یا به موش 
می زنند، اینها به دنیای سوم می فرستند. ما 
با اینها می توانیم بنشینیم صحبت کنیم؟.. 
درست  اینجا  در  جاسوسی  شبکه  که  آنها 
کردستان  کردند،  درست  توطئه  کردند، 
و  می کشند  نقشه  اینها  را،  اینها  امثال  و 
بنشینیم صحبت  اینها  با  ما  می دهند.  راه 

بکنیم! چی چی صحبت بکنیم؟«
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باران زعیمیمستور دل

حمد و سپاس مخصوص 
پروردگاری ست که 

ز را از هیچ آفرید  همه چ�ی
بدون هیچ نیازی و سودی 

جز اثبات حکمتش
و آگایه بر طاعتش

ز در حجاب غیبت،  اما زم�ی
آکنده شد از

ظلم ها و تارییک ها 
، فتنه های �پ در �پ
تاریــــخ را درنوردید 

با سقوط مداوم نخبگان رنج 
دیده ویل پیمان شکن، »نکثوا 

ایمانهم من بعد عهدهم«
و سس�ت اراده ها و ضعف 

ه ها  ز سالح ها و انحراف انگ�ی
و خواسته ها و دوری از 

ریسمان های الیه
و چون انسانیت زخم 

خورده، رسگردان دشت های 
پر محنت انتظار شد  

سنت الیه بر این قرار گرفت 
َمها«

َ
ل

ُ
اَر الّلُ ظ

َ
ن
َ
که »ا

به نوری که
ِحيٌم« وٌف رَّ

ُ
زَ َرؤ ِمِن�ی

ْ
ُمؤ

ْ
»ِبال

تا قلب های شکسته را
درمان کند و چشم های 

خسته را روشن
ط آن را ایمان و استقامت  رسش

»
َ
»ِعَباِدی الصاِلُحون

ز منتظر، تا  گذاشت و زم�ی
بهار دل ها بدمد

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

این روزها نوشته هایم بوی تضاد می دهند. 
خودکاری  با  مقاومتی«،  »اقتصاد  می نویسم 
فرانسوی، روی برگه های وارداتی، روی مبل ترک. 
شهرم بوی غرب می دهد، نمای ساختمان هایش، 
مبلمانش.آشپزخانه هایش که نام و نشان از فرنگ 

دارند.
سفره های سنتی مان هم خارجی است، چه برسد به 
میزهای اجنبی. سفره هامان پر از غذاهای فرنگی، 
ایتالیایی.  غذاهای  عاشق  فودیم،  فست  عاشق 

میدانی از جنس برنز ایتالیا داریم در اهواز!
رخت و لباسمان برند خارجی است؛ ترک، فرانسه، 
آلمان.سالن های ورزشی مان هم در مصادره غرب 
است، ساعات قرارمان هم. این همه دورزدن هم 

محصول فرنگ است
ازدواج ها  و طالق هایمان به سبک فرنگ است

این روزها همه چیز بوی غرب می دهد، از زندگی 
تا مرگ.

ایرانی  اصیل  برچسب  روی  نیاییم؛  خودمان  به 
بودنمان خواهد خورد: »مصادره شد«

)اکرم صادقی اقدم(

سال جدید نزدیک است و همه منتظر آمدنش و 
تازه شدن...

سال جدید می آید مثل امسال, مثل سالهایی که تا 
به حال آمدند و رفتند.

تاریخ گواه این رفت و آمدهاست.
یکی از دنیا می رود, یکی به دنیا می آید. یکی در 
اندوه شکستی ست و یکی سرمست پیروزیهایش در 

سالی که گذشت.
کسانی هستند که قبل از سال نو لیست بلند بالیی 
از تصمیم های جدید و یا کارهای عقب مانده شان 
می نویسند و هزار نقشه می کشند و از خود قول 
از  خیلی  دهند.  انجام  را  آنها  حتما  که  می گیرند 
ما حداقل یک کار انجام نشده داریم که تصمیم 
انجامش را در شروع سال نو گرفته بودیم و آن 
کارها هم حیران و سرگردان که موعد انجام کی 

می رسد!
جدید  روز  و  سال  را  روز  هر  بعضی ها  مقابل،  در 
دست  از  پیشرفت  برای  را  فرصتها  و  می دانند 
نمی دهند و به آینده موکول نمی کنند که آیا روزی 

حال و اراده شان اجازه می دهد یا نه.
فقط شروع فصل بهار, شروع ساِل نو نیست. هر 
روز, شروع سال نو است. شروع رشِد ما است. هر 
روز, روز شروع عمل به تصمیم های گرفته شده 
است. انسان های موفق از تک تک لحظات و روزها 
بهترین استفاده را می برند و منتظر بهار نمی مانند 
چون همیشه بهاری اند. همیشه جوانه های بهاری 
در فکرشان زنده است. اصال آنها گِل همیشه بهارند.

اما اگر بخواهی، اگر خود را دوست داشته باشی، 
اگر آینده برایت مهم باشد. شروع فصل بهار و ساِل 
جدید بهانه و انگیزه ی خوبی برای شروع کارهاست 
به شرطی که این انگیزه در هوای بهاری, خواب 

آلود نشود و به نتیجه ای منجر شود.
و  قوی  اراده  نو,  فکرهای  از  ُپر  جدید,  سال 

پیشرفت های بسیار.
)پرواز 77(

شکوفایی اش  تابستان  و  بهار  در  که  را  دانه ای 
را می بینیم، از همان زمان که در دل خاک قرار 
به  را  حرکتش  خود،  پوسته  شکافتن  با  می گیرد 
سمت کمال و شکوفایی آغاز می کند. آن دانه ای 
که در ظلمت و سختی خاک ریشه نداد، در بهار 

شکوفا نخواهد شد.
درست زمانی که وقت تحمل سختی، حرکت به 
سوی کمال و شکوفایی است، شیطان با ترفندهای 
نمی خواهد  او  می کند.  کاذب  آرامش  ایجاد  خود، 
انسان، طعم شیرین و معنای »اّن مع العسر یسری« 
و آن آرامش حقیقی بعد از سختی را بچشد؛ لذا تمام 
تزویر، خدعه، فریب و مکر خود را به کار می بندد تا 
در وقت شکافتن پوسته سختی برای رشد و تعالی، 
سرخوش و مشغول رنگ و لعاب آرامش دروغین 

شویم.
نشانه ی آرامش دروغین، آن است که تا اوضاع بر 
وفق مراد باشد، همه  چیز آرام و خوب پیش می رود؛ 
همان  آید،  پیش  سختی  اینکه  محض  به  ولی 
شخص آرام، کم می آورد و نمی تواند در ظلمت و 
سختی بجنگد و راه درست را انتخاب و به سوی 

نور حرکت کند. 
ما در این دنیا، بذر انسانیتی هستیم که تا آن رنج و 
محنت و مرارت تحمل نکنیم، حالوت و دلپذیری 
میوه ی بندگی و شکوفایی ابدی را نخواهیم چشید.

]اللّهّم[... و انشر علینا رحمتک بالّسحاب المنبعق  و 
الّربیع المغدق  و الّنبات المونق سّحاً واباًل تحیي به 

ما قد مات  و ترّد به ما قد فات 
الهی، ... با ابر پرباران، و بهار پر آب، و گیاه شاداب 
سفره رحمتت را بر ما بگستران، از باران دانه درشت 
خود که زمین مرده را به آن زنده کنی، و آنچه را از 

بین رفته به ما برگردانی بر ما بباران.
)نهج البالغه، خطبه ی 115(

)سیدمتین امامی(

بهـارانـه
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در   ۴2 سـال  متولـد  مهـدوی  نـادر  شـهید 
بنیانگـذار  بـود.  بوشـهر  دشـتی  شهرسـتان 
ناوتیـپ  دریایـِی  گروهـان  فرمانـده  و 
ناوگـروه  مدتـی  از  پـس  امــیرالمؤمنین)ع( 
دریایـی ذوالفقار وابسـته به منطقـه دوم دریایی 
سـپاه پاسـداران را راه انـدازی کـرد و تـا زمان 
شـهادت، فرماندهـی ایـن ناوگـروه را برعهـده 
داشـت. شـهید مهدوی از زمان ورود آمریکایی 
شـهادت،  زمـان  تـا  خلیج فـارس  بـه  هـا 
عملیات هـای  بسـیاری را علیـه آمریکایی های 
متجـاوز ترتیـب داد کـه معروف تریـن آن زدن 

کشـتی بریجتـون بـود.
در سـال های پایانـی جنـگ، فرماندهان عالی 
رتبـه ی سـپاه، جریـان عبـور آزاد و متکّبرانه ی 
ناوهـای جنگـی آمریـکا و نیز سـایر کشـتی ها 
و شـناورهای تحـت حمایـت ایـن کشـور را 
بـه عـرض امـام خمینـی )ره( رسـانده بودنـد. 
حضـرت امـام فرمـوده بـود: »اگـر مـن بـودم، 
مـی زدم.« همیـن حـرف امـام، بـرای سـردار 
شـهید مهـدوی و جانشـینش، سـردار شـهید 
بیژن گـرد و همرزمـان آنهـا کافـی بـود تا خود 
را بـرای انجـام یـک عملیـات مقابلـه بـه مثل 
و اثبـات ایـن موضـوع کـه خلیج فـارس برای 

آمریکایی هـا و نوکرانشـان امـن نیسـت، آماده 
سازند.

اولیـن کاروان از نفتکش هـای کویتـی با پرچم 
توّسـط  نظامـی  کامـل  اسـکورت  و  آمریـکا 
نـاوگان جنگـی ایـن کشـور در تیرمـاه سـال 
1366 بـه راه افتـاد. در این بیـن، دولت آمریکا 
عملیـات سـنگینی را در ابعـاد روانـی، تبلیغـی، 
سیاسـی، نظامـی و اّطالعاتـی جهـت انجـام 
موّفقیـت آمیـز این اقدام انجام داده بود. شـبکه 
سـی ان ان به مدت 72 سـاعت بطور مسـتقیم 
خبـر عبـور عظیم ترین اسـکورت دریایی تاریخ 
را پوشـش داده بـود تـا بگویـد ایـن کاروان رد 
شـد و جمهـوری اسـالمی نتوانسـت آن را بزند. 
امـا نفتکـش »بریجتـون« کـه در بیـن یـک 
سـتون نظامـی اسـکورت می شـد در فاصله ی 
اثـر  در  فارسـی،  مایلـی غـرب جزیـره ی   13
برخـورد با مین های کار گذاشـته شـده توّسـط 
سـردار شـهید مهـدوی و یارانش، منفجر شـد 
بـه طوریکه حفـره ای بـه بزرگـی ۴3 مترمربّع 
ایـن  پـی  در  گردیـد.  ایجـاد  آن  بدنـه ی  در 
حماسـه مرحـوم حـاج سـید احمـد خمینـی به 
شـهید مهـدوی می گویـد کـه دل امام را شـاد 

کردید. 

خاکیان افالکی

در  جمهوری  ریاست  دوره  دهمین  انتخابات 
نظام جمهوری اسالمی وقایعی را در برداشت 
است.  توجه  و  دقت  شایسته  لحاظ  هر  از  که 
مشارکت 85 درصدی مردم  در این انتخابات، 
در  کم  دست  را  مشارکت  میزان  بالترین  که 
انتخابات چندین سال اخیر نشان می داد، نشان 
طراوت و شادابی گفتمان مردم سالری دینی در 

نظام جمهوری اسالمی بود. 
اما وقایع فردای روز انتخابات و اعتراض بی رویه 
برگزاری  نحوه  و  نتیجه  در  شبهه افکنی  و 
انتخابات باعث شکل گیری جو تشنج در جامعه 
شد که از نخستین ساعات پس از اعالم نتایج 
خسارات  و  داشت  تداوم  مدتی  و  گردید  آغاز 

جبران ناپذیری را به کشور وارد کرد.
مرکز اسناد انقالب اسالمی در راستای ثبت و 
ضبط تحولت دوران حاکمیت نظام جمهوری 
ماهیت جریان ها و  بهتر  اسالمی و شناساندن 
حرکات و اغتشاشات آن سال اقدام به بازخوانی 
وقایع قبل و بعد از انتخابات و مواضع کاندیداها، 

افراد و گروه ها در قالب این کتاب نمود. 

تالیف: محمد سعید کاوه
ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی

معرفی کتاب

شنبه پس از انتخابات
پرستو میثم اسماعیلیفرهنگی

دی ماه 95 کارگاه نویسـندگی در لنه جاسوسـی سـابق 
آمریـکا برگـزار شـد. درسـت در جایـی کـه اسـتکبار از 
آنجـا اهدافـش را بـر ملـت ایـران تحمیـل می کـرد. از 
کودتـا تـا جاسوسـی و تـرور. حـال در جنگی نویـن باید 
دوبـاره لنـه دشـمن فتح شـود، در جنگ نـرم و فضای 

مجازی. 
امـا آنچـه کـه آنـروز انگیـزه من را بـرای حضـور در آن 
جلسـه چنـد برابـر می کرد مـکان برگـزاری جلسـه بود. 
آنچـه کـه دیگـران آن را لنـه جاسوسـی می خواننـد 
بـرای فـردی چـون مـن؛ خاطـره ۴ سـال زندگـی بـا 
بهتریـن دوسـتان و جوانانـی مومـن بـود. اینجـا بیـش 
از 18 سـال بـرای افـراد زیـادی لنـه جاسوسـی نبـود 
بلکـه مکتبـی بـود بـه نـام مکتب الصـادق. مکتبـی بود 
کـه سـالها در آن نیروهایی پـرورش یافتند کـه در زمره 

نوجوانـان و جوانـان مومـن انقالبـی بودنـد.)1(
دبیرسـتانی کـه صبح هـای دوشـنبه، خیابـان طالقانـی 
زیـر پـای آنـان بـه لـرزه درمی آمـد و فضای آن از سـه 
راه طالقانـی تـا چهـارراه ولیعصـر مملـو می شـد از فریاد 
»حیدرحیـدر« و سـرود »سـرو شـهیدجوان«. آن هم در 
روزگارانـی کـه اصالحـات بـا بلندگـوی رسـانه گـوش 
فلـک را کـر کـرده بـود و بـه فکـر فتـح افـکار نسـل 
جـوان بـود. دبیرسـتانی کـه وقتـی قبـل از اذان صبـح 
بـه نمازخانـه اش می رفتیـد دانش آمـوزان را نافله خـوان 

می دیدیـد.
اینجـا دبیرسـتانی بـود که بـر دیوارهایـش تصویر بیش 
از 100 شـهید نقـش بسـته بـود. دبیرسـتانی بـا بیش از 
100 شـهید در جبهه هـای حـق علیـه باطـل. آیا کسـی 
در سرتاسـر جهـان مدرسـه ای را بـا ایـن تعـداد شـهید 

دفـاع از دیـن و وطـن می شناسـد؟
کلمـه.  واقعـی  معنـای  بـه  بـود  مکتب الصـادق  اینجـا 
دانـش آموزانـش در علـم و دیـن بـر یکدیگـر سـبقت 
می گرفتنـد، جایـی کـه لقلقـه زبـان دانش آمـوزان نـه 
فـالن فیلـم و فـالن بازیگـر کـه مسـایل روز جهـان 
اسـالم بـود. جایی کـه محصلین آن برای مـرگ رییس 
رژیـم صهیونیسـتی شـیرینی دادنـد و بـا خبـر شـهادت 
صیـاد شـیرازی کالسـها را تعطیـل کـرده و عـزاداری 
نمودنـد. جایـی کـه فارغ التحصیالنش اکنون در سـطوح 
مختلـف علمـی در داخل و خارج کشـور برای وطنشـان 

می کننـد. فعالیـت 
مادیـات  حسـاب  بـا  را  چیـز  همـه  کـه  حیـف  امـا 
سـنجیدند،که البتـه در آن هـم موفـق نبودنـد، و جایـی 
کـه بایـد الگوی آموزشـی و پرورشـی کشـور ما می شـد 
تعطیـل گردیـد و چنین مکتب باارزشـی جـای خود را به 

چنـد سـالن دسـت چنـدم آمفـی تئاتـر و ... داد.

)1(جـوان مومـن انقالبی عنوانی اسـت که سـایت رهبر انقالب بـر تصویری 
از دیـدار رهبـر انقـالب از مکتب الصادق ارائه نموده اسـت.
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بالی رکود مسلمان های
نیم پز . . . !

خرابکارها را بیرون کردید لکن خرابه مانده است... گذشت آن زمانی که یک پاسبان بر ما حکومت می کرد، گذشت آن زمان که یک استاندار بر ما حکومت 
می کرد، گذشت آن زمانی که یک ستاره دار بر ما حکومت می کرد. امروز همه در خدمت شما هستند، در خدمت اسالم هستند. این نعمت را قدر بدانید، سستی 

و سردی به خودتان راه ندهید. 
کار بسیار بزرگ ]انجام[ شده است لکن بزرگتر هم مانده است. اگر کسانی درصدد تفرقه اندازی شدند، آنها را از خودتان طرد کنید. از آن چیزهائی که در این 
پنجاه سال در بین شما زیاد شد از قبیل دروغ گفتن، از قبیل خدعه کردن، از قبیل گرانفروشی، از اینها احتراز کنید. امروز سایه اسالم روی سر شماست. امام 

صحیفه نور جلد 5 صفحه 127    زمان به شما نظر دارد، پیغمبر اکرم به شما نظر دارد، خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست.    

امام،  خط  پیرو  دانشجویان  آبان 1358   13 در 
سفارت آمریکا در تهران را که به لنه جاسوسی 
مشهور شد تسخیر کرده و 52 دیپلمات و کارمند 
از  بعد  روز   10 گرفتند.  گروگان  به  را  سفارت 
گروگان گیری، آمریکا کلیه اموال و دارایی های 
ایران را مسدود و در 20 فروردین 1359 روابط 

خود با ایران را قطع کرد.
همچنین در تاریخ 5 اردیبهشت 1359 واشنگتن 
تالش کرد تا با یک سلسله عملیات کماندویی 
به  منتهی  اقدام  این  آزاد کند که  را  گروگان ها 
ماجرای طبس شد و در نهایت دولت کارتر ناامید 
از صحنه عقب نشست و ناچار به حل مناقشه از 

طریق مذاکره شد.
در 10 شهریورماه 1359 نمایندگان مجلس در 
پاسخی تفصیلی به نامه کنگره آمریکا که خواستار 
حل بدون مناقشه این موضوع شده بودند، سوابق 
را  آمریکا  و  برشمردند  را  واشنگتن  دخالت های 
مسئول همه گرفتاری ها و بن بست های جهان 
دانستند و از کنگره خواستند تا خسارات وارده به 
ایران را بپردازد و حقوق ملت ایران را پرداخت 

نماید.
حضرت امام خمینی)ره( در فرماني حل و فصل 
موضوع گروگان ها را به مجلس واگذار و تاکید 
دانشجویان  توسط  »گروگان گیري  کردند: 
مسلمان و مبارز و متعهد ما عکس العمل صدماتي 
اینان  آمریکا خورده است.  از  ما  است که ملت 
لغو  و  معدوم  شاه  اموال  دادن  پس  باز  با  فعال 
به  ایران و ضمانت  آمریکا علیه  ادعاهاي  تمام 
عدم دخالت سیاسي و نظامي آمریکا در ایران و 
آزاد گذاشتن تمامي سرمایه هاي ما آزاد مي گردند 
البته این امر را محول به مجلس اسالمي  که 
نموده ام تا آنان به هر نحو که صالح مي دانند 

عمل نمایند.« )صحیفه نور. ج 13. ص 83.(
اسالمی  شورای  مجلس   1359 آبان   11 در 
براساس پیام امام خمینی)ره( طرحی ۴ ماده ای را 
تصویب کرد و دولت را موظف به اجرا و رعایت 
آن نمود. مذاکرات فشرده ای در الجزایر به جریان 
افتاد و در نهایت قرارداد الجزایر به تصویب رسید. 
بر طبق قرارداد الجزایر تعهد آمریکا پس از آزادی 

گروگان ها عبارت بود از:
1. تعهد حتی المقدور ایالت متحده به بازگرداندن 
 1۴ از  قبل  دوره   به  ایران  دارایی های  وضعیت 
نوامبر 79 )23 آبان 58( که تاریخ صدور دستور 
انسداد سرمایه های ایران از طرف رئیس جمهور 

وقت آمریکا بود.
2. لغو کلیه  تحریم های تجاری علیه ایران

3.  استرداد دارایی های ایران در آمریکا
۴. استرداد دارایی های شاه

5.  تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6. پس گرفتن کلیه  دعاوی مطروحه  آمریکا در 

دادگاه های بین المللی علیه ایران.

سالم110 تاریخ

آن زمان آقای کاشانی ریاست تیم مذاکره کننده 
را برعهده داشت اما آقای مهندس موسوی در 
تیم  از  را  کاشانی  آقای  مشکوک،  اقدام  یک 
مذاکره کننده دوم حذف کرد و نهایتاً با امضای 
بهزاد نبوی این قرارداد منعقد شد. دولت ایران 
تعهدات خود در قبال قرارداد الجزایر را انجام داد 
ولی آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند. قرارداد 
آن،  اجرای  در  آمریکا  بدعهدی های  و  الجزایر 
مصداقی روشن از دبه سیستماتیک استکبار در 

توافقات بین المللی بود.
بانیان انعقاد این معاهده با ایجاد سکوت خبری 
درباره آن، به مخالفان مجال سخن گفتن درباره 
این قرارداد را ندادند. چند سال بعد دکتر کاشانی 
در چهارمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، 

برای اولین بار در در خالل نطق تلویزیونی، به 
مدت 10 دقیقه درباره قرارداد »الجزایر« صحبت 

کرد.

میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان کاشانی، 
از خود رفع مسئولیت کرد و آن را به نخست وزیر 
وقت یعنی شهید محمدعلی رجایی نسبت داد! 
این در حالی بود که امضاکننده آن قرارداد یعنی 
بهزاد نبوی از یاران و مشاوران اصلی میرحسین 

موسوی به شمار می رفت.
کاشانی خطاب به موسوی جوابیه ای نوشت که 
با اعمال نفوذ دولت، امکان انتشار نیافت. جوابیه 
کاشانی به 3 روزنامه کیهان، اطالعات و جمهوری 
اسالمی ارائه گشت اما تحت نفوذ و فشار نخست 

وزیر و باند او، آن را چاپ نکردند. کاشانی جوابیه 
را در تیراژی محدود چاپ کرد اما ماموران دولت 
تیراژ  اعظم  بخش  و  برده  یورش  چاپخانه  به 
جوابیه را ضبط کردند. او در این جوابیه درباره 
سانسور شدید دولت نوشته بود: »برای مردم قابل 
قبول نیست که در نظام جمهوری اسالمی ایران 
دولتمردان بتوانند اتهامات ناروا به اشخاص بزنند 
و حق جوابگویی که از حقوق اساسی افراد است، 
حتی از عالقمندان به نظام جمهوری اسالمی 
ایران سلب شود.« وی از محرمانه انجام شدن 
این قرارداد و عدم استفاده از معلومات و تجارب 

حقوقدانان ایرانی نیز انتقاد کرده بود.
در حقیقت پیش نویس این معاهده توسط دولت 
با  ایرانی  آمریکا تهیه شد و گروه مذاکره کننده 
امضا کردند و مفهوم  را  تغییرات محدودی آن 
حقوقی بسیاری از جمالت و عبارات آن را درک 

نکردند.
از  الجزایر  قرداد  الزامات  و  مفاد  داشتن  پنهان 
مجلس، جزء اصلی ترین انتقادات منتقدان بود. نه 
مردم ایران و نه حتی مجلس شورای اسالمی تا 
قبل از امضای بیانیه خبر دقیقی از کیفیت این 

مذاکرات نداشتند.
دولت درباره نکات مورد ادعای کاشانی استدلل 
کافی برای دفاع از خود نداشت. زیباکالم بعدها 
در مناظره ای با ظهره وند در تعریف این قرارداد 
می گوید: »در هیچ کدام از روزهای هفته که به 
نام های ملی و مذهبی مشخص شده اند، هیچ 
اشاره ای به بیانیه الجزایر نشده است. چرا؟ به دلیل 

اینکه این بیانیه خیلی چیزی برای دفاع ندارد.«
بعد از گذشت سی و اندی سال، واقعه ای به نام 
»برجام« در فضای سیاسی ایران شکل گرفت 
که بی شباهت به قرارداد الجزایر نبود. ظهره وند 
عدم  از  نمونه ای  که  تشابه  این  توصیف  در 
مذاکرات  درباره  است،  منتقدان  به  پاسخگویی 
لوزان بیان می کند: »چرا تیم ایرانی نه فکت شیت 
به مجلس توضیح  نه ظریف  منتشر می کند و 
استیضاح هم  اگر  می دهد و حتی می گوید که 
بار  از هر  اما کری پس  شوم توضیح نمی دهم 
نمونه  در  می دهد.«  گزارش  کنگره  به  مذاکره 
با  تصویب،  زمان  در  »الجزایر«  قرارداد  دیگر، 
کمتر مخالفتی مواجه گشت که در تصویب 20 
دقیقه ای »برجام« نیز این ویژگی خودنمایی کرد. 
دولت کنونی پس از تجربه کردن دوباره یکی از 
تجارب تلخ سیاسی ایران، بارها سعی در سلب 
مسئولیت از خود کرد و با جمالتی مثل برجام 
را خدا آورد و رهبری در تمام مراحل بر جزییات 
نظارت داشتند، از پاسخگویی شفاف طفره رفت؛ 
اما فراموش کرد امروز نه آغاز و نه انجام جهان 

است. 

منبع: خیبرآنالین / مسعود اکبری / مشرق

http://www.afsaran.ir/link/1338017
http://ansarclip.ir/video/8331/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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اماما سعی داشتم که تو را بشناسم و کردارت را سرمشقم و گفتارت را راهنمایم و ایمانت را مقتدایم قرار دهم ولی من آن قدر ضعیفم که 
گنجایش شناخت عظمت های تو را ندارم و هرقدر از تو بدانم هیچ نمی دانم... من با آگاهی کامل پا به عرصه جهاد گذاشتم تا ناآگاهان 
دنیا بفهمند که ما به حکم ایمانمان جان می دهیم و شهادت را به جان می خریم که شاید پرتوی خونمان ظلمت جهان را از دل این 
رذیالن بردارد و حق را دریابد. پس ای خدا مرا در این امر موفق بدار. شما را به شهید عطشان کربال قسمتان می دهم که مبادا امام را 

تنها گذارید. این را بدانید که اگر بخواهید پیرو اسالم محمد)ص( باشید همانا پرچمدار آن امام خمینی است. پس از او جدا نشوید.

ما  تصورات  و  آگاهی ها  مجموعه  ما  شناخت 
از  بیش  ذهنی،  تصورات  این  است.  خداوند  از 
اینکه از راه مطالعه و شنیدن به ما منتقل شود 
به طرزی کامال ملموس و از طریق قضاوت ما 
درباره زوایای مختلف دنیایی که در آن زندگی 

می کنیم شکل گرفته است.
همان  این  است«  الراحمین  ارحم  »خداوند 
آوردن  وجود  به  برای  بارها  که  است  عبارتی 
شناختی از خداوند به ما گفته اند، اما هرگز برای 
شناخت خداوند کافی نبوده و نیست. انسان تا 
رحمانیت خدا و »رحیم ترین« بودن او را درک 
نکند، حقیقت شناخت پدید نمی آید. انسانی که 
عزیزان،  فراغ  رنج،  جهان،  آشوب  وضعیت  از 
گرسنگی، بیماری و وجود شر در جهان ناراضی 
است و حقیقت نهفته در پس پرده را نمی داند، 
نمی تواند رحمانیت خدا را درک کند. وقتی بقای 
ظلم را، با وجود مذمت خدا می بیند، حتی اگر 
باشد  دیده  هم  را  خلقت  عجایب شگفت انگیز 

نسبت به قدرت خداوند تردید پیدا می کند.
از این جهت شناخت ما از خداوند بسیار مرتبط 
با شناخت ما از جهان و هستی است. ما شناخت 
خالق این هستی را از ورای این سوال که »چرا 
دنیا این جوری است؟« می جوییم. نقش اساسی 
را در شناخت ما، پاسخ به این سوال ایفا می کند 
درک  با  اگر  ما  معلومات  ما.  خام  معلومات  نه 
در تالطم سوال  نخورد  گره  از هستی  درست 

»چرا خدا این جوری است؟« رنگ می بازد.
شناخت  راه  آغاز  هم،  عالم  نظام  و  اما هستی 
شده  خلق  انسان  برای  جهان  که  چرا  نیست؛ 
است و تا نقش و جایگاه انسان پوشیده باشد، 
گشوده  خلقت  پدیده های  اسرار  از  چیزی 
نمی شود. تا روشن نشود انسان برای چه خلق 
شده است و خدا از انسان چه می خواهد، انسان 
را چگونه می طلبد و برای کشاندن او به آن جا 
که برایش می طلبد، با او چه می کند و چه بر 
سرش می آورد، هرگز دلیل رنج ها و بالها، امر 
و نهی ها و حتی فلسفه اصلی لذائد و نعمت ها را 

نمی شود درک کرد.
نردبان  از  عرفان  آسمان  به  صعود  سّر  شاید 
خودشناسی و خط سیر خودشناسی تا خداشناسی 
همین باشد وگرنه چگونه ممکن است شناخت 
موجودی حقیر، به شناخت موجود برتر و شناخت 

مخلوق به شناخت خالق بیانجامد؟

دوهفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی میـعـاد . نشریه تولیدات کاربران شبکه اجتماعی افسران
سردبیـر: باران زعیمی

همکاران این شمـاره: سیدمتین امامی، پرستو، معصومه رحیمی، فانوس، سالم110، پرواز77
میثم اسماعیلی، صادقی اقدم، نرجس بانو

طراح نشان: مسعود نجابتی / طراحی و صفحه آرایی: سید.م.حسینی 
 nashrie_afsaran@mihanmail.ir  :سامانه پیام کوتاه: 30006132930520  رایانامه

www.afsaran.ir/profile/nashrieafsaran :نشانی سایت 
ما را در مسیری که شروع کرده ایم تنها نگذارید. ایده های خود را در مورد مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

برای »میـعـاد« بنویسید. ما به توانایی های نسل جوان ایمان داریم.
منتظر نقدها و نظرات شما درباره مطالب نشریه هستیم. اگر عیوب ما را به ما هدیه دهید، دوست داشتنی ترین 
برادر ما خواهید بود. مسئولیت مطالب درج شده در نشریه به عهده نویسندگان آن است. استفاده از مطالب مندرج 

در نشریه تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. هیئت تحریریه از مطالب ارسـالی استقبال می کند.

معصومه رحیمیبرگی از بهشت

سیدمتین امامینانوشته
لبراتوار  یا   )Porton Down( داون  پورتون 
تکنولوژی و علوم دفاعی انگلیس جایی است که 
بیشتر تحقیقات فوق محرمانه نظامی بریتانیا در 
آن انجام می شود. این مرکز نزدیک به یک قرن 
پیش در سال 1916 در مساحتی به وسعت 7000 
هکتار بنا شد و دلیل تاسیس آن پاسخ به تهدیدات 
شیمیایی آلمان ها در جریان جنگ جهانی اول ذکر 
شد اما این مرکز که قدیمی ترین مرکز تحقیقات 
 50 و   ۴0 دهه  در  است  شیمیایی  سالح های 
سالح های بیولوژیکی مختلف از جمله بمب های 

باران زعیمیغرب وحشی

حقیق�ت در پس پرده

این مرکز  بودجه  تولیده کرده است.  را  سیاه زخم 
از 3000  بیش  و  بوده  پوند  میلیون  سالنه 500 

دانشمند در آن مشغول به کار هستند.
بنا بر اسناد افشاشده توسط گاردین، بین سال های 
1916 تا 1989، دانشمندان نظامی انگلیس بیش 
از 20 هزار سرباز هندی در معرض آزمایش های 
سمی،  گازهای  جمله  از  شیمیایی،  سالح های 
همچون گاز اعصاب و گاز خردل، در پورتون قرار 
گرفتند و بسیاری از این سربازان دچار سوختگی 
شدید پوست شدند. این آزمایش ها که به منظور 
تعیین میزان گاز مورد نیاز برای ایجاد تلفات در 
میدان جنگ انجام شد، بخش بسیار کوچکی از 
پروژه عظیم آزمایش سالح های شیمایی پورتون 

بر روی انسان است.
سرد،  جنگ  دوران  و  میالدی   1950 دهه  در 
دانشمندان پورتون داون موفق به تولید دو ماده 
شیمیایی جدید شدند. ماده اول گاز CS یا همان 
استفاده  بشریت  علیه  کماکان  که  اشک آور  گاز 

وسیله ای  بلکه  نیست  کشنده  گاز  یک  می شود، 
برای کنترل و پراکنده کردن معترضان در بعضی 
گاز  دیگر  شیمیایی  ماده  اما  کشورهاست.  از 
بسیار خطرناکی است به نام عامل سمی ایکس 
یا وی ایکس که یک نوع گاز اعصاب می باشد. 
کوچکترین تماس با این گازها دقیقا مانند سایر 
گازهای اعصاب بالفاصله منجر به تشنج، فلج یا 

حتی مرگ می شود.
دولت  نوشت:  گزارشی  در  ایندیپندنت  روزنامه 
انگلیس در دوران جنگ سرد، حتی مردم عادی 

و نظامیان این کشور را بدون اینکه اطالعی داشته 
مقیاسی  در  هندی،  خوکچه های  همانند  باشند، 
معرض  در  می شد،  تصور  قبال  آنچه  از  وسیع تر 

سالح های شیمیایی و میکروبی قرار داده است.
در بیش از 750 عملیات سری، هزاران نفر از مردم 
عادی انگلیس از طریق هواپیما، کشتی و خودروها 
در جاده، در معرض تسلیحات شیمیایی و میکروبی 
استاد  اشمیت«  »اولف  تحقیقات  داشته اند.  قرار 
تاریخ معاصر در دانشگاه »کنت« نشانگر آن است 
کیلوگرم  هزاران  انگلیس  ارتش  هواپیماهای  که 
عمدتا  سمی  قابلیت  »با  شیمیایی  ماده  یک  از 
غیرنظامی  انگلیسی های  روی  بر  را  ناشناخته« 
در اطراف سالیسبور در ویلتشایر، کاردینگتون در 
بدفوردشایر و نوریچ در نورفولک فروریخته بودند.

آزمایش  یک  طی  196۴میالدی،  می  ماه  در 
به  موسوم  باکتری  از  عظیمی  مقادیر  میدانی 
لندن  متروی  شبکه  در  گلوبیجی«  »باسیلوس 
این دانشمندان  انگلیس منتشر شد زیرا  پایتخت 

در  باکتری  این  گسترش  میزان  بودند  عالقمند 
شبکه مترو و سیستم های تهویه آن را بسنجند. 
این باکتری علت مسمومیت غذایی ، عفونت چشم 

و حتی مسمومیت خون قلمداد می شود.
در سال 195۴ میالدی ، دولت انگلیس اقدام به 
اعزام دانشمنداِن جنگ افزارهای میکروبی جنگ 
سرد، به مناطقی در نزدیکی جزیره ای در باهاماس 
منطقه  این  در  خطرناکی  ویروس های  انتشار  و 
می کند که دامنه آن به ونزوئال هم می رسد. این 
در  بیماری  ایجاد  سبب  می توانستند  ویروس ها 

انسان از جمله تب بال، خستگی طولنی مدت، 
سردرد و گاهی حتی مرگ شوند.

برای  محلی  عنوان  به  نیز  نیجریه  از  انگلیس 
است  کرده  استفاده  اعصاب  گازهای  آزمایش 
گاز  تسلیحات  که  بود  آن  در  کشور  این  .مزیت 
اعصاب در منطقه ای با آب و هوایی استوایی مورد 
آزمایش قرار می گرفت که امکان این آزمایش در 

انگلیس و یا استرالیا نبود. 
هزار   30 میالدی   1989 تا   19۴5 سالهای  بین 
آزمایش شیمیایی سّری، عمدتا در پورتون داون 
بر روی بیش از 1۴ هزار سرباز انگلیسی صورت 
گرفت که در اکثر موارد به نظامیان اطالعات کافی 
درباره آزمایش های مربوط داده نشده بود. در سال 
2008م سه میلیون پوند غرامت از طرف وزارت 
دفاع بریتانیا، تنها به 360 نفر از سربازان پیشین 
پورتون داون که در معرض خطرات آزمایش های 

انسانی قرار گرفته بودند پرداخت شد.
پژوهش های  از هراس انگیزترین جنبه های  یکی 
جدید پرتون داون تحقیقات بر تهدیدات احتمالی 
حامل  کثیف  بمب  های  از  استفاده  با  بیولوژیکی 
ویروس های مرگبار مانند ابول با میزان کشندگی 
نشان  آزمایش ها  است.  درصد   90 به  نزدیک 
می دهد ابول می تواند به طور بالقوه به عنوان یک 

سالح کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرد.
این  ردپای محققان  منتشر شده  در گزارش های 
مرکز در بمباران های شیمایی حلبچه و همچنین 
با  که  می شود  دیده  سوریه  اخیر  جنگ های  در 
فناوری  و  علوم  لبراتوار  آزمایش های  عنوان 
به  سارین  گاز  روی  بر   )DSTL( بریتانیا  دفاعی 
ذکر  در سال 2013  از جنگ سوریه  آمده  دست 

شده است.
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