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تغییر و دگرگونی هــا در فعالیت های زندگی 
انســان، بارزترین و اساســی ترین جنبه های 
فرایند رشــد او به شمار می روند. هنگامی که 
ســخن از تغییر می آید به معنای دگرگونی و 
تزلزل در شخصیت پدیدآوردنگان نیست. بلکه 
معنای آن ثبات در شخصیت و تأکید بر رشد 
است. مفهومی که نشان می دهد مردم چگونه 
با تأکید و تمرکز بــر روی عواملی که منجر 
به تغییر رفتار می شــود از گذشته خود جدا و 

متمایز هستند.
خداونــد متعال نیز در دســت ذهن و فطرت 
ما ترازویی گذاشته اســت که در برابر تغییر 
در هــر پدیده ای، در یک کفــه، فایده اش را 
می گذاریم و در کفه دیگر، هزینه و چیزی که 
از دست می دهیم  را. که این هزینه سنجی، از 
نشانه های بلوغ فکری و عقالنیت است. پس 
انسان خردمند، به هیچ تغییری دست نمی زند، 
مگر اینکه پیشتر فایده و هزینه آن را  سنجیده 

باشد. 
بنابراین هر اندیشه ، آرمان، پدیده یا عاملی که 
می خواهد در زندگی انسان دخالت و تغییری 
را ایجاد کند، نخســت باید آزمون »هزینه ـ 

فایده« را با موفقیت پشــت سر بگذارد. اگر 
آن آرمان گرایــان گذشــته و اصول گرایــان 
حال، عــزت و حرمت گذشــته را ندارند، از 
این رو است که هر هزینه ای را می پذیرند؛ و 
می خواهند به هر وسیله ای و با هر هزینه ای 
به هدف خود برسند؛ در صورتی که اهل خرد 
در هر کاری، نگاهی هم به کفه ترازوی فائده 

و هزینه می اندازند.
ماهنامه میعاد در جهت نشر تولیدات کاربران 
شبکه اجتماعی افسران با سابقه ای 4 ساله و 
بیش از 40 شماره اصلی و ویژه نامه، تحریر و 
منتشر شد. نشریه ای که در طی این سال ها ، 
تغییرات بسیاری به خود دیده است: از سردبیر، 
هیئت تحریریه، تعداد انتشار در سال، ساختار، 
محتــوا و حتی تغییر نام و لوگو ی نشــریه و 
باالخره گرافیک آن. پــس طبق قائده لزوم 
تغییر؛ ما خود را در جهت رشد و تعالی، از لزوم 
تغییر و رفع اشکال و ترقی مبری نمی دانیم و 

همواره در این راه گام برداشته ایم.
قطعــاً تغییر در زمان و ترتیب انتشــار، قالب 
ظاهری و محدودیت در استفاده از رنگ، عالوه 
بر تأثیر مســتقیم بر شیوه ی صفحه آرایی، بر 

محتوا و مطالب نشریه نیز تأثیر گذاشته است. 
نوشتن برای یک مجله ی رنگی 32 صفحه ای 
با نوشــتن برای یک نشریه ی دو رنگ شش 
صفحه ای کاماًل تفــاوت دارد؛ همان گونه که 
این تغییرات، موجب شــد نشــریه نسبت به 
دوره ی قبل تفاوت های ظاهری بسیار داشته 
باشد، هیئت تحریریه و نویسندگان نیز سعی 
خواهند کرد سلیقه و خواسته های مخاطب، به 
خوبی درک شود و با نوشتن و تهیه مطالب و 
محتوای کوتاه تر، عمیقتر و متناسب با زمان و 
با قالب نوشتاری بهتر تاثیر بیشتری در جامعه 

داشته باشد.
مــا این تغییر در شــاکله میعــاد را حرکت و 
کنــش ترّقی خواهانــه در راســتای حفظ، 
ترمیم و بالندگی جریان فرهنگی و اندیشــه 
انقالب اســالمی می نامیم و همچنان خود را 
جزو مجموعه ای پیوســته از نظام اعتقادی و 
ارزش های اسالمی می دانیم که مبنای تغییر، 
کنــش و واکنش هایش در برابــر تحوالت 
جهانی و نظام های سیاسی، رسیدن به تمدن 

اسالمی است.
با نگاهی بهتر و عمیقتر...

شاید بسیاری از ما اصول گرایی را به انقالبی 
بودن نزدیک تر بدانیم تا اصالح طلبی، در حالی 
که حداقل در برهه کنونی هر دو جناح در مقام 
عمل از این معنا فاصله گرفته اند. آرمان های 
انقالب یک مجموعه در هم تنیده است که 
هر جناح و صنفی بخشی از آن را نمایندگی 

می کند.
تقدسش  و  معنویت  و  از حجاب  دم  اصولگرا 
و  آزاداندیشی  از  دم  طلب  اصالح  و  می زند 
در  شهروندی اش.  حقوق  و  انسانی  کرامت 
نمی کنند.  نفی  را  دیگری  یک  هیچ  کلیات 
اصولگرا نمی گوید مخالف آزاداندیشی و آزادی 
بیان و کرامت انسانی هستم، اما آنقدر در مبانی 
و  تقدس  بین  نمی تواند  که  است  شده  غرق 

تحول را جمع کند.
اصالح  طلب هم هیچ وقت به صراحت نمی گوید 
مخالف حجاب و معنویت و استکبارستیزی و ... 
هستم ولی آنقدر نگاهش معطوف به نو شدن و 
تجدد است که مبانی و اصول محکم خود را به 
حاشیه می راند. این دو جناح، به فراخور بندهای 
قبیله ای و مصلحت های صنفی شان، بخشی از 
انقالب را گرفته و بخشی دیگر را رها کرده اند.

این وسط تنها تمایز برتر جریان اصولگرایی، 
به  اکنون  که  بود  والیت پذیری اش  ادعای 
سینه  مدعیان،  همه  رهبری،  اقتدار  میمنت 
چاک هستند و »مقام معظم« »مقام معظم« 
اما در عمل چه کارنامه ای  گوییِ شان به راه. 
دارند؟ شاهد بودیم که تبریک گفتن به برجام، 
اصالح طلب و اصولگرا نشناخت. غرق شدن 
و  مخالف  کردن  منکوب  اشرافیگری.  در 
منافع  دادن  ترجیح  و  سیاسی  بی اخالقی 
به درد مردم، اصولگرا و اصالح طلب  حزبی 

نمی شناسد!
رخدادها و مواضع افراد نشان می دهد نمی توان 
ادعا کرد کسی که برچسب اصولگرایی را یدک 
را  او  که  است  کسی  از  انقالبی تر  می کشد، 
اصالح طلب می نامند و بالعکس. اکنون این 
عناوین نقابی است برای حفظ وضع موجود؛ 
حفظ قبیله ای که سهمی در حاکمیت دارد و 

می خواهد بیشترش کند؟
باید افراد را از برچسب ها جدا کرد و ترازهای 
واقعی حق و باطل را برای ایجاد یک دسته 
را  امام  صحیفه  نمود.  اعمال  درست  بندی 
بخوانیم تا راه را گم نکنیم. ببینیم چه کسانی 
یا کدام جناح راه روشن اطاعت از رهبر جامعه 
و عملیاتی ساختن فرامین ایشان که وصیت 

حضرت امام بود را طی می کنند؟ 
انقالب در برهه کنونی، مردانی می خواهد که 
ببینند  امام و رهبری را یکجا  آرمانهای  تمام 
قبیله گرایی.  یعنی  نه گزینشی که گزینش  و 
باید دست یاری به سوی مردانی دراز کرد که 
مصداق »نومن ببعض و نکفر ببعض« نباشند 
و انقالب را در ورای شعارهای جناحی بجویند.

اصالح طلب
یا اصولگرا

تغییر با آزمون هزینه و فایده

منصوبیسرمقاله

سیدمتین امامیفرهنگی
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فیزیکی  امر  یک  نکردن  و  کردن  غیبت   •
هست. تو بطور مرتب راجع به این و آن ایرادها 
را جستجو می کنی یعنی ذهنت را گذاشته ای تا 
درنتیجه  کنی.  پیدا  ایراد  و  کنی  جستجو  ایراد 
این ذهن،  ذهنت به آشغالدانی تبدیل می شود. 
یک ذهن پاک و پیش رونده نیست و خودت هم 
باش.  برعکس  حاال  شد.  خواهی  معایبی  دچار 
جستجو  را  خوبی ها  و  ببین  را  بقیه  خوبی های 
کن. نتیجه اینکه ذهنی پیدا می کنی پر از خوبی.

ما برای اینکه ما آرمان هایمان را به وقوع نزدیک 
باید  باشیم.  داشته  راه  و  کار  نقشه  باید  کنیم. 
باید  نزنیم.  کلی  نخوریم. حرف  را  شعار  فریب 

برنامه داشته باشیم. 
در  و  دارم  بازیگری  در  من یک مشخصاتی   •
آن مشخصات به شدت اصولگرا هستم و کوتاه 
هم نمی آیم. روزی که وارد سینما شدم تصمیم 
نقش های  و  نکنم  تکرار  را  نقش  یک  گرفتم 

متفاوت را بازی کنم. 
خوشبختانه بعد از سال ها به اینجا رسیده ام که   •
هیچکس انتظار نقش خاصی از من ندارد. اگر 
بازی  فیلمی  یا  در سریال  کیانیان  بگویند رضا 
نقشی  چه  بگیرید  تصمیم  نمی توانید  می کند 
دارد. می گویید برویم ببینیم ایندفعه چه نقشی 
بازی کرده است؟ پس نقشی نیست که بتواند 
مرا شکل خودش کند. من در تمام این مدت، 
با  را  یا نقش ها  نقش ها را شکل خودم کرده ام 

ذهن خودم تحلیل و بازی کردم.
وجود  سینمایی  جریان  دو  معاصر  دنیای  در   •
دارد. یکی آمریکا و یکی ایران. جریان سینمایی 
از  بعد  بلکه  نشده  ساخته  انقالب  از  بعد  ایران 
انقالب ادامه پیدا کرده است و به یمن انقالب 
انقالب  اگر  توانسته خودش را حفظ کند چون 
نمی شد ممکن بود سینمای ایران هم نابود شود.

منصبی  و  مقام  به  خواهد  می  االن هرکس   •
برسد ریاکاری میکند. ما تعداد زیادی ریاکار در 
کشور داریم. ریاکاری پدر کشور ما را درآورده. به 
خدا اگر ریا در کشور نبود ما االن خیلی نزدیکتر 

به قله بودیم.
رویا،  است:  کم  چیز  سه  ایران  سینمای  در   •

قهرمان و شادی.
مرا  اگر  دیدم،  را  روز  یک  و  ابد  فیلم  وقتی   •
نمی شناختند بلند می شدم و بیرون می آمدم ولی 
چون اگر بیرون می آمدم قصه درست می شد، تا 
انتها نشستم و تا یک هفته هم حالم بد بود. اما 
وقتی فیلم ایستاده در غبار را دیدم حالم خوب 
بود، با همسرم رفته بودم، او هم حالش خوب بود. 

به نام خدایی که اولیای رحمتش را
در بین ما محفوظ داشته 

و ما را متوسل به ایشان و مغروق
متنای تعالی بخششان ساخته 

تا بیاندیشیم به چگونگی قراری که
بایستی بین معبود و عبد گذارده شود 

تا روح از آن مسیر به پرواز نائل آید و دریچه های
نگاهامن به دیدارشان، پر نور گردد.

مجاهدین بال گشوده اند و به انتظار قدم هایی هستند که 
عطرش را از جمکران می شنوند.

تا کی به تسالی خویش باید ندبه ها رس داد و نشانه های 
حضورش را به نگاه ها فهامند! 

اما او می آید... »َل يُْخلُِف اللَُّه َوْعَدُه« 
تا پژواک قدومش تن خاکیان را بیدار سازد.

دست ها را به نیکی کردن، دل  را به پاک تپیدن و چشم و 
زبان را به حق دیدن و حق شنیدن، تربیت خواهم کرد 

که او بیاید و مرا نیز در رکاب خویش بپذیرد.

اسکان  محل  رسیدم.  جمکران  به  پنجشنبه 
نگران  اگر  زنده!  وحش  حیات  با  بود  وسیعی 
برای گنجشک ها  نبودم،  کثیف شدن فرش ها 
که  زحمتی  همه  آن  با  می ریختم!  هم  دانه 
سیستم  بودیم.  نفر   10 فقط  بود  شده  کشیده 
می کرد:  تالش  کلی  پیامکی  هویت  اعالم 
»مهمان عزیز، این شماره خودیه، لطفاً گوشی 
معلوم  باالخره  خدا!«  رضای  محض  بردار!  رو 
و  می آیند  که  کردند  تأیید  نفر  صد  حدود  شد 

هنوز وقت هست.
ظهر بود که خبر رسید ناهار می دهند اما باید 
خستگی  کرد.  تالش  بهش  رسیدن  برای 
با  همزمان  ظهر  دِم  داِغ  آفتاب  زیر  پیاده روی 
با خاک فرش یکسان شد  نشستن سر سفره، 
و غذای حضرتی، جان دوباره مان شد. داشتیم 
دوستان  که  می شدیم  رد  سخنرانی  وقت  از 
ملکی  نیکی  »آقامدیر)جناب  دادند  پیشنهاد 
بزرگوار( که خودیه! بیاد همینجا صحبت کنه، 
ما هم ناهارمون رو می خوریم« اما با ِوتوی تیم 

مدیریت روبرو شد.
ایده های فوق محرمانه جناب »سراج«  از  اگر 
»رمضانعلیِ«  جناب  که  جریان سازی  برای 
متخصص شبکه با دو جمله همه اش را در حد 
مبنی  عاجزانه  یادداشت  آن  و  داد  تنّزل  اوهام 
بر »نابود شدن کاربران کم حوصله« که تقدیم 
در  شد،.  »دکترسالم«  »صدری نیا«ی  جناب 
زیارت  بعد هم  بود؛   روز کم حادثه ای  مجموع 
حرم حضرت معصومه)س( بود و شامی به یاد 
ماندنی که مثل هتل های چند ستاره آوردند به 

محل اسکان، آن هم با سس اضافه!
که  می شدم  خواب  مهیای  داشتم  کم  کم 
همسنگران، تازه یادشان افتاد بخش گعده  )بابت 
فهمیدن معنیش مرارت های بسیار کشیدم، شما 
هم خودتون برید زحمت بکشید( برگزار نشده و 
ساعت یازده و نیم، خربزه ها را گذاشتند وسط و 

چانه ها گرم شد.
ندبه  دعای  خالی،  جایتان  جمعه،  صبح 
البته نصفه و نیمه رها شد تا  صبحگاهی، که 
به صحبت های دکتر شفیعی سروستانی برسیم 
بعد هم مجددا  تلنگرهای بحث مهدویت و  و 
شد.  تازه  برقعی  جناب  شعرخوانی  با  روحمان 
بحث  با  مدیران  و  کاربران  صمیمی  نشست 
مشکالت فنی شروع شد و زخم کهنه آقارضا 
سر باز کرد و نتیجه این که پول هرچند چرک 
نیست  قابل چشم پوشی  اما  کف دست هست 

و خدا نصیب همه کند، دستانی چرک آلود را!
و  »دهباشی«  جنابان  نوبت های  هم  بعدش 
»کیانیان« بود که برخالف پیش بینی ها نه به 
مرگ بر منافقی کشیده شد و نه کفشی به سمت 
کسی پرتاب شد و اختتامیه مراسم به خوبی و 
خوشی و با توجه به این نکته که اساتید فالنی 
رو عشقه«  کیانیان  باشند »رضا  و فالنی کی 
به گرفتن یک عکس یادگاری دست جمعی با 
ایشان ختم شد که بروند نشان در و همسایه و 
دوستان و آشنایان بدهند که »ما اینیم که آنان 

با ما عکس می اندازند به این گونه صمیمی!«

بیقراریها!
دعوتبودیم،بهیکهمایشافسرانی

و  کنش  مجالء  و  آئینه  حقیقت،  در  تاریخ، 
رفتارهای آدمیان است. نیک و بِد سیرت، صورت 
بشر را می توان در مرآِت تاریخ به تماشا نشست. 
انحراف،  عوامل  و  ثقل  نقطه  شناخت  امروزه 
به رشد  رو  نفاق در جریان  و  اختالف، دشمنی 
و  اسالم  اجتماعی  وحدت  همواره  که  اسالم 
یک  می کنند،  تهدید  را  اسالمی  انقالب های 

ضرورت است. 
نبی  دوران  در  همواره  اختالف  اصل 
اکرم)صلی اهلل علیه وآله ( و حکومت امیرمؤمنان)علیه السالم( به 
عنوان یک امر گریزناپذیر وجود داشت. ولی در 
جامعه هر اختالفی زشت و نکوهیده نیست. تا 
زمانی که مسلمانان قرآن و پیامبر)صلی اهلل علیه وآله ( و 
حضرت علی)علیه السالم( را به عنوان فصل الخطاب 
بدان ها  عمال  و  می شناختند  اختالفات  حل  در 
ملتزم بودند همواره جامعه اسالمی در حال رشد 

و تعالی بود.
جهت  در  قوانین  وضع  با  که  اختالف ها  برخی 
که  اختالفی  مانند؛  می شوند  حل  تعارض  رفع 
انسان ها  تعارض مطالبه  از  و  ناشی کمال طلبی 
که  است  دنیوی  حیات  مزایای  از  بهره وری  در 
ریشه در فطرت بشر دارد. که اگر جوامع بشری 
از دستورات شریعت آگاه شوند و پیشوا و رهبری 
را فصل الخطاب، مرجع و ملجأ حل اختالف قرار 
دهند و در برابرشان تسلیم شوند، به یقین ریشه 

اختالف از میان برداشته خواهد شد.
اما نوعی دیگر از اختالف، ناشی از عزم انسان ها 
بر تجاوز از حدود شریعت و ضوابط دیانت است. 
یعنی عده ای از مردم پس از آگاهی از راهکارهای 
بر حق حل منازعات، صرفا به خاطر زیاده خواهی، 
هواپرستی، رشک و حسد، نمی خواهند منازعات 
به طور عادالنه فیصله یابند، بلکه تنها می خواهند 
این گونه  برسند.  خویش  تجاوزکارانه  اهداف  به 
را مرجع حل  پیشوایان حق  و  افراد هرگز دین 
اختالف نمی دانند، بلکه تا آنجا با آن ها همراهند 

که در جهت تحقق منافعشان حکم کنند.
می شود  مطرح  اساسی  سؤال  این  جا  این  در 
از رحلت رسول گرامی اسالم، در  که چرا پس 
واقعه مهّم  از  روز  ماه و چند  تنها دو  حالی که 

یاد  از  را  چیز  همه  مردم  بود،  گذشته  غدیرخم 
بردند؟ هیچ یک از کسانی که در سقیفه اجتماع 
امر  به  که  مسلمان هایی  از  هیچ کدام  و  کردند 
تاکید  و  غدیرخم  واقعه  از  شدند،  راضی  سقیفه 
حضرت  جانشینی  بر  پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(  مکرر 

امیرالمومنین)علیه السالم(، بی اطالع نبودند. 
اما  از زمانی که نطفه اختالفات از نوع خودکامگی 
و منیت منعقد گردید، بدبختی ها و فالکت ها به 
جامعه اسالمی روی آوردند و انسان های سفله بر 
مردمان واال و شایسته سیطره یافتند. نخستین 
از مسلمانان در مسئله جانشینی  بار که عده ای 
لجاجت  به  بزرگوار  آن  با  پیامبر)صلی اهلل علیه وآله ( 
برخاستند گفتند: قریش برنمی تابد که رسالت و 
خالفت هر دو در میان بنی هاشم باشند. در پی 
این مخالفت بود که فّساق و فّجار بر مردم مسلّط 

گردیدند.
حضرت  یاران  که  زمانی  تا  عثمان،  از  پس 
در  بزرگوار  آن  نظر  از  پی روی  در  علی)علیه السالم( 
اجتماعی هم دل و هم رأی  اختالفات سیاسی و 
بودند، حضرت جامعه را به سمت خیر و صالح 
و  جمل  جنگ  در  که  همان گونه  می برد؛  پیش 
نهروان، خطر بزرگ زیاده خواهی و کج فکری و 
هرگاه  ولی  کرد.  دفع  جامعه  از  را  تحّجرگرایی 
مسلمانان در اثر برتری طلبی و زیاده خواهی، دین 
اختالفات  از داوری در  را  راستین آن  و رهبران 
فیصله  به خیر و صالح  اختالفشان  داشتند،  باز 
نیافت، بلکه جامعه را آبستن سلطه خودکامگی و 
ظهور بی عدالتی و ظلم و فساد نمودند و سرانجام، 

عّزتشان بر باد رفت.

استادنوینطـنز مسعود نصرتیمستور دل

تاریخ تحلیلی

ریشه اختالف

یادداشت شفاهی

رضا کیانیان
در نشست »قرار بی قراری«
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تحریـف  و  تغییـر  در  انگلسـتان  دخالـت 
مذاهب اسـالمی به خصوص شـیعه چگونه 

؟ د بو
بحـث ورود انگلسـتان بـه مقولـه اهـل بیـت 
و فرهنـگ تشـیع  یـک تاریـخ خیلـی قدیمی 
دارد. مامـور شـدن مسـتر همفـر در این بخش 
تفکـر  روی  کـردن  کار  و  اسـالم  جهـان  از 
شـیعی بـه طـور اخـص، آنهـا را بـرآن داشـت 
تـا با ایـن قـدرت بازدارنده اسـالمی از سـلطه 
و اسـتعمار اجانـب مقابلـه بکنـد. بـرای ایـن 
کار آمدنـد تحقیـق کردنـد و یـک کار عملـی 
میدانـی و فکـری انجـام دادنـد و نتیجـه ایـن 
شـد کـه بـرای اینکـه تشـیع بـه عنـوان یک 
قدرت بازدارنده از سـیطره اسـتکبار و استیالی 
قدرتهـای بزرگ قـد علم نکند، باید با مسـایل 
داخلـی جهان اسـالم درگیر شـود و یک قدرت 
نیابتـی فرضـی پیـدا کنـد که بـه اصـل نتواند 

بپردازد. 
زیـرا براسـاس داشته هایشـان متوجـه شـدند 
نمـی  تواننـد با ایـن قـدرت مقابله کننـد و باید 

فکـر بالنـده اسـالم نـاب محمـدی توانسـت 
متمرکـز شـود و دشـمن اصلـی را بشناسـد و 
نقطـه کانونـی نظام سـلطه و اسـتکبار جهانی 
را مـورد حملـه قرار دهـد؛ آمریکا و اسـرائیل را 
بـه طـور اخص. تشـکیل حکومت بدهـد یعنی 
آن قـدرت پراکنـده تشـیع اینجـا یـک شـکل 
محـوری گرفـت. درواقع بعد از گذشـت هزار و 
انـدی سـال از حکومت امام حسـن مجتبی)ع( 
دیگـر حکومتـی بـه ایـن معنـا بـرای شـیعه 

متصـور نبـود و محقـق نشـده بود. 
مگر صفویه حکومت شیعی نبود؟

با این دیدگاِه اسـالم ناب، نبـود. یک حکومتی 
بـه عنـوان شـیعه بود ولی بـا این عمـق و ژرفا  
نبـود. ایـن اتصـال بـه والیت نبـود. مـا وقتی 
محـور  می زنیـم،  حـرف  شـیعی  حکومـت  از 
در  می دانیـم.  والیـت  را  حاکمیـت  اساسـی 
جریـان صفویـه این اتفـاق نیافتـاد و حاکمیت 
امام شـیعه نبود. بیشـتر یک دولت شـیعی بود. 
دولـت شـیعی یکی از بـازوان حکومت شـیعی 
اسـت و خـودش مطلق حکومت شـیعی نیسـت.

در متـن اسـالم نهفته اسـت. 
بعـد از آن هـم از طـرق مختلـف فتنه هـای 
زیـادی را اجـرا کردنـد تـا رسـید به فتنه سـال 
88. در فتنـه 88 امیدشـان ایـن بـود کـه بـا 
اجماعـی کـه بیـن همـه گروه هـای مخالـف 
نظـام اسـالمی و این تفکر نـاب و مدل محکم 
و قـوی ایجـاد کردنـد می توانند ایـن حکومت 
والیـی را سـرنگون کننـد. لذا آمریـکا خودش 
بـه تنهایـی ورود نکرد و گروهـی از متحدان و 
حتـی کشـورهای اروپایـی را خصوصـا دخالت 
داد و سـفارتخانه  میـدان داری و مدیریـت در 
صحنـه کردنـد و کلیـه گروههای اپوزیسـیون 
را متحـد کردنـد امـا بازهـم نتیجـه نگرفتند تا 

عاشـورا بـه طـور کل فتنـه را تمـام کرد. 
گفتنـد کـه مشـکل مـا سیدالشهداسـت یعنی 
تفکـر ناب انقالبی-اسـالمی و جهـادی. با این 
نمی شـود اینگونـه مقابلـه کـرد. سـال 1389 
بـود کـه جفـری هالورسـون کـه یـک متفکر 
آمریکاسـت  آریزونـای  دانشـگاه  ضددینـی 
مقالـه ای ارائـه داد کـه در آن تشـریح می کنـد 
چون شـیعیان نگاهشـان بـه حسـین ابن علی 
اسـت و حسـین ابـن علـی بـا اسـتکبار زمـان 
خـود یعنـی یزید تـا پای جـان  مقابلـه کرده و 
به شـهادت رسـیده است لذا نمی شـود شیعه را 
آرام کـرد و بگوییم از مقابله با اسـتکبار دسـت 
بـردارد و اجـازه بدهـد تحت سـیطره قـرار گیرد. 
ایشـان طرحـی را ارائـه داد و نوشـت بـه دلیل 
شـیعیان  بیـن  قـوی  بسـیار  عاطفـی  رابطـه 
و حسـین  ابـن علـی بایـد مصادیـق روز آنهـا 
را تغییـر دهیـم؛ یعنـی اکنـون کـه شـیعیان به 
دوران  یزیـد  را  آمریـکا  ایرانیـان،  خصـوص 
می داننـد و بـه همیـن دلیـل تـا پـای جـان 
در برابـرش می ایسـتند مـا بایـد کاری کنیـم 
کـه حکومـت خـود را یزیـد بداننـد و بـه ایـن 

و  ایـام محـرم  نزدیـک شـدن  بـه  توجـه  بـا 
عـزاداری اباعبداهلل الحسـین)ع( به عنـوان یکی 
در  تشـیع  اثرگـذار  و  مهـم  شـاخصه های  از 
انقالب اسـالمی، دربـاره انحرافـات تحمیلی به 
ایـن مذهـب و تشـکیل شـاخه انگلیسـی آن با 
حـاج احمد پناهیـان به گفتگو نشسـتیم. در این 

شـماره قسـمت اول مصاحبـه را می خوانیـد.

تاسیس  با   1599 سال  در  بریتانیا  امپراتوری 
پایه  هاي سلطه  این کمپاني  کمپانی هند شرقی 
استعماري بریتانیا بر مناطق زرخیز جنوب آسیا را 
تحکیم کرد و از آن پس، کلیه عملیات استعماري 
و روابط سلطه  گرانه انگلیس با ملل جنوب آسیا، از 

طریق کمپاني هند شرقي انجام مي شد. 
نفوذ و سلطه عمیق بریتانیا بر هند، پس از گذشت 
تا  موجب شد  کمپاني،  این  تأسیس  از  قرن  سه 
هند به عنوان بخشي از امپراتوری بریتانیا اعالم 
شود و ملکه ویکتوریا به عنوان امپراتوریس هند و 
انگلیس، تاج گذاري نماید. این دوران، دوران غارت 
مردم هند توسط انگلستان محسوب مي شود که 
در پوشش روابط اقتصادي و تجارت و بازرگاني، 

زمینه  ساز نفوذ سیاسي در این سرزمین گردید. 
دزدان  توسط  هندوستان  می نویسد  دورانت  ویل 
دریایی انگلیسی و فرانسوی مورد تهاجم و غارت 
این کشور  در  استثمار   و  استعمار  و  قرار گرفت 
با  را  ایالت ها  حاکمان  انگلیسی ها  یافت.  غلبه 
دریافت رشوه به قدرت می رساندند و هندوها را 
و  بفروشند  ارزان  و  بخرند  گران  می کردند  وادار 
این سیاست امپریالیستی سبب گردید 30 میلیون 

هندی در کلکته به اوج بدبختی برسند.
طی اشغال هند توسط نیروهای بریتانیا،  در دهه 
1770 میالدی بیش از 10 میلیون هندی تنها در 
ایالت بنگال این کشور، بر اثر قحطی و گرسنگی، 
نظامیان  دست  به  و شکنجه  بدرفتاری  بیماری، 
انگلیس و یا بر اثر فشار کار اجباری و پرداخت 
از دست دادند.  را  مالیات های سنگین جان خود 
جالب است که سود کمپانی هند شرقی در سال 
1771 یعنی اولین سال از قحطی، از درآمد آن در 

سال 1768 بیش تر بود!
از سال 1942 نیز قحطی دیگری به دلیل تصمیم 
در  چرچیل  شخص  و  بریتانیا  دولت  استعماری 
سال های  طی  پیوست.  وقوع  به  هندوستان 
1942 تا 1944 بین 3.5  تا 5 میلیون هندی بر 
اثر قحطی جان باختند. چرچیل در این سال ها، 
و  پزشکی  کمک های  حاوی  کشتی های  تمامی 
مواد غذایی ارسال شده هند را به سمت نیروهای 

نظامی انگلستان در شمال آفریقا هدایت کرد. 
از  »من  می گوید:  بهت آور  اظهارنظری  در  وی 
هستند.  حیوان صفت  ملتی  متنفرم؛  هندی ها 
قحطی تقصیر خودشان بود چون مانند خرگوش 
دیدن  از  پس  هم چنین  می کردند.«  ولد  و  زاد 
ویرانی های وحشتناک و اجساد بی شمار قحطی 

گفت: »پس چرا گاندی هنوز نمرده است؟!«
نویسنده  و  خبرنگار  مکرجی«  »مادهوسوری 
چرچیل«  مخفی  »جنگ  کتاب  در  هندی 
استعمار  حامی  شدت  به  که  چرچیل  می نویسد: 
کشورهای دیگر بود، می دانست هندی که نگین 
انگلستان محسوب می شود،  انگشتری پادشاهی 
حرکت به سوی استقالل را آغاز کرده است. در 
حقیقت، دین و آئینی که مردم هند را از انگلیس 
این کشور،  نخست وزیر  نظر  از  مستقل می کرد، 
»حیوانی« می نمود. او ترجیح می داد اگر قرار است 
تحولی صورت بگیرد، نژاد هندی ها از روی زمین 

برچیده شود، تا این که از انگلیس مستقل گردند.
هند به عنوان کشوری که تحت استعمار انگلیس 
برعکس،  اتفاقاً  نداشت؛  غذایی  مواد  بود، کمبود 
هزار   70 از  بیش   ،1943 سال  اول  ماه   7 طی 
ُتن برنج را صادر کرد، اما حتی یک دانه از این 
برنج ها به مردم قحطی زده نرسید، بلکه همگی به 
دست نیروهای انگلیسی و مردم این کشور رسید. 
قحطی سال 1944 به پایان رسید و تا امروز، هیچ 
دولتی در انگلیس به خاطر این قتل عام در هند، 

عذرخواهی نکرده است.

غرب وحشی

قحطی انگلیسی
حجت االسالم و المسلمین احمد پناهیانمصاحبه

جهـت اِعمال ایـن قدرت را تغییـر دهند. آمدند 
پدیـده ای بـه نـام وهابیـت یعنـی تندروهـای 
جاهـل را تقویـت کردنـد و بـه جـان شـیعه 
انداختنـد. بحث هـای تکفیـری مطرح شـد که 
مثـال شـیعیان مهدورالـدم هسـتند و بـا قدرت 
بخشـیدن به این جریانات در نجد و آل سـعود 
و اهانـت به مقدسـات و اماکن و مسـایل مورد 
تعظیـم و تکریـم شـیعیان، انرژی ایـن بدنه از 
امـت اسـالمی را بـا ایجـاد دشـمنی کاذب یـا 
نقطـه انحرافـی در جهان اسـالم به خودشـان 

کردند. متوجـه 
ایـن جریـان گذشـت تـا سـالهای اخیـر کـه 
انقـالب اسـالمی بـا عنایـت خداونـد و تدبیـر 
و مجاهـدت و فداکاریهـا و تشـخیص درسـت 
و بـه موقـع حضـرت امام، قـدرت تشـیع و آن 

قـرآن حکومـت اسـالمی را والیت مـی داند و 
بعـد از ائمه معصومین)ع( آنچنـان که فرمودند، 
فرجعـوا الی روات احادیثنـا یا پیامبراکرم فرمود: 
یـرون حدیثی و سـنتی، علمایی کـه احادیث و 

سـنت مـن را می گویند. 
ایـن در انقـالب اسـالمی تحقـق پیـدا کـرد 
ونظـام سـلطه و اسـتکبار بـه طـرق مختلـف 
سـعی کـرد ایـن رونـد جهشـِی رو بـه جلـو و 
صعـود را کنـد کنـد، مقداری هم موفق شـدند. 
بـا جنـگ تحمیلی و بسـیج کـردن حـدود 63 
کشـور برعلیـه این نظـام پویا و قدرتمنـد. این 
کار مهمـی بـود کـه انجـام دادنـد و توانسـتند 
چنیـن اجماعـی برعلیـه جمهـوری اسـالمی 
ایجـاد کننـد، فقـط هـم با هـدف نابـود کردن 
حکومـت اسـالمی و ایـن تفکر نـاب الهی که 

وسـیله جهـت دشـمنی را به داخل خود شـیعه 
برگردانیـم. بـه سـمت راس هـرم و رهبر یعنی 

فقیه. ولـی 
گفتنـد که اگـر بخواهیم جمهوری اسـالمی را 
یزیـد و آل امیـه معرفـی کنیـم -کـه حتـی در 
مقالـه مذکـور و سخناشـان اسـم می برنـد از 
آل امیـه- وحکومـت بـا آل امیه مقایسـه شـود 

نیـاز بـه یک حسـین ابـن علـی هـم داریم.
یزیـد  برابـر  در  تقلبـی  حسـین  یعنـی 

؟ ختگی سـا
بلـه اما حسـین کیسـت؟ آمریکا کـه نمی تواند 
ملزومـات  از  هیچیـک  چـون  باشـد  حسـین 
هالورسـون  جفـری  نـدارد.  را  بـودن  حسـین 
پیشـنهاد می کنـد بـرای شبیه سـازی حسـین 
ابـن علـی بایـد از جریان شـیرازی ها اسـتفاده 
از  اسـتکبار  کـه  اسـتفاده ای  اینجـا  کنیـم. 

ما وقتی از
حکومت شیعی حرف 
می زنیم، محور اساسی 
حاکمیت را والیت 
می دانیم.
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می شـود.   عریـان  کامـال  می کنـد  شـیرازی ها 
البتـه شـیرازی ها یـک پیشـینه مشـکالت بـا 
نظـام را هـم دارنـد کـه بعـد فوت سـیدمحمد 
شـیرازی مشـکالتی بـود و مخالفت هایـی که 
با امام داشـتند و مسـائلی که بیشـتر مشکالت 
شـخصی بـود تا جریانـی و نظام سـلطه از این 

نقـاط ضعـف اسـتفاده کرد. 
امـام  بـا  شـیرازی ها   اختـالف  پیشـینه 

خمینـی چـه بـود؟
از  یکـی  شـیرازی  سـیدمحمد  آقـای 
جـزو  و  نجـف  در  امـام  از  اسـتقبال کنندگان 
انقالبیـون بـود. توقـع ایشـان این بـود که بعد 
از انقـالب یـک جایگاهـی پیدا کننـد ولی امام 
بـا توجه بـه درایـت و آگاهـی که داشـتند این 
موقعیـت را بـرای ایشـان فراهـم نکردنـد لـذا 
رفتـه رفتـه ایـن مسـئله تقریبا شـخصی، یک 
جاهایـی تبدیـل بـه اعـالم موضـع در برابـر 
امـام شـد. البته ایـن اختالفـات خیلـی وضوح 
نداشـت و خاموش بود. جالب اسـت که جفری 
هالورسـون ایـن اتفاقات مربوط به سـیدمحمد 
شـیرازی را دقیقـا در مقالـه خـود آورده اسـت 
کـه او بـا سـکته از دنیـا رفته ولی شـایعه شـد 
کـه نظام، سـیدمحمد شـیرازی را از بیـن برده 
اسـت. کـه واقعـا هـم شـایعه شـده بـود و در 
ایـران چنـدان مـورد توجه قـرار نگرفـت چون 
شـرایط و بیمـاری وی بـرای همـه مشـخص 

. د بو
بـه  عـده ای  کـه  بـود  زمینـه ای  یـک  ایـن 
خون خواهـی سـیدمحمد شـیرازی بلنـد شـوند 
-مانند کسـانی که به خون خواهی سیدالشـهدا 
برخاسـتند- و بخواهنـد از نظام انتقـام بگیرند. 
ایـن ایـده درجلسـات سـنا و کنگـره و دولـت 
توصیـه  هالورسـون  و  شـد  مطـرح  آمریـکا 
و  مالـی  امکانـات  جریـان  ایـن  بـه  می کنـد 
رسـانه ای مانند شـبکه های ماهـواره ای بدهند 
چـون بـا برخی مردم و شـیعیان ارتبـاط عمیق 

دارند.
او مطـرح می کنـد کـه ایـن جریان چنـد امتیاز 

دارد:  

اول اینکـه سـید هسـتند و مـردم بـه سـادات 
می گذارنـد.  احتـرام 

دوم اینکـه مرجعیـت دارنـد و چـون جایـگاه 
مرجعیـت دارنـد و اهـل علم هسـتند مـردم به 

آنهـا توجـه می کننـد.
سـوم اینکه منتسـب به کربال هسـتند و عموم 
شـیعیان نسـبت به کربـال یک احسـاس تعلق 

خاطـر دارنـد و از اینها می شـود اسـتفاده کرد.
جالـب اینکـه مـا ایـن مطالـب را بعـدا متوجه 
شـدیم. مـن سـال 1389 ایـن مقالـه را ندیدم 
و سـال 1391 متوجه آن شـدم چون رسـانه ای 
نشـده بـود. ولـی یک سـخنرانی آقـای صادق 
شـیرازی در شـهادت حضـرت رسـول)ص(در 
قـم دارد. آنجـا تلویحـا ولی با اشـارات روشـن 
مـواردی را بـه نظـام نسـبت می دهـد که مثال 
یـک جایـی انقالبـی شـد و در آن عناصـری 
بودنـد کـه خـود را مسـلمان و پیـرو پیامبـر 

می دانسـتند و در برخی بخشـها ایـن مجموعه 
را بـا آل امیـه مقایسـه می کنـد. 

منظورشـان انقـالب و جمهوری اسـالمی 
؟ د بو

صریـح نـه ولـی می گویـد جایی انقالب شـده 
بـود ولـی این هـا اسـالم نبـود و ماننـد آل امیه 
عمـل کردنـد. در همان سـخنرانی بـه جوانها 
گـول  باشـید  مواظـب  »جوانهـا  می گویـد: 
پدرانتـان را نخوریـد، آن طـور کـه پدرانتـان 
مگـر  نخوریـد!«  گـول  خوردنـد شـما  گـول 
پدرانشـان کجا انقالب کرده بودند؟ مشـخص 

اسـت کـه بحثـش جمهـوری اسالمیسـت.
ولـی  می شـود  شـروع  حملـه  اینجـا 
سـخنرانی ایشـان کـه سـال 1389 در همـان 
 1391 سـال  بـود  شـده  انجـام  دفترشـان 
رسـانه ای می شـود یعنـی بعـد از چنـد سـال 
و  کربـال  در  می شـود،  زمینه سـازی  کـه 
پیاده روی هـا و در موقعیت هـای دیگـر دارای 
جایگاه رسـمی می شـود. انسـان کامال متوجه 
می شـود کـه یک فکر انگلیسـی ایـن ماجرا را 
مدیریـت می کنـد؛ حتی اگـر خود سـیدصادق 
شـیرازی و دیگـران اطالع نداشـته باشـند باز 
دشـمنان بـه زیبایـی در حـال مدیریـت کردن 
ایـن قضیـه هسـتند. االن شـبکه ها راه افتـاده 
و خودشـان می گوینـد بـا کمک انگلسـتان در 
لنـدن سـاختمان گرفته ایم و قـدرت ابراز وجود 

داریـم، صحبـت مـی کنیـم و... 
اسـت.  هـم مشـخص  عقایدشـان  و  حرفهـا 
گاهـی بین فرقه های اسـالمی  ایجاد اختالف 
می کنـد آن هـم در اوج بیـداری اسـالمی. در 
امـت  انـرژی  تمـام  بایـد  کـه  سـال ها  ایـن 
مسـلمان برای تقویـت انقالبهای اسـالمی در 
جهـان مصـرف می شـد، یـک جریـان کاذبی 
ایـن بیـن ایجـاد شـد تـا بـه اختالف شـیعه و 
سـنی دامن بزند و از آن سـمت هم کشتارهای 
گروه هـای تکفیـری و وهابـی و سـلفی قبل از 
تشـکیل داعـش کـه باعـث تقویـت و زمینـه 

سـوء اسـتفاده جریان شـیرازی شـد. 
جفری هالورسـون وقتی شـیرازی ها را معرفی 
می کنـد، یـک نکتـه می گویـد: »این دسـته از 
شـیعیان، قائـل بـه زندگـی مسـالمت آمیز بـا 

آمریـکا بوده و استکبارسـتیز نیسـتند.« 
ولـی در ظاهـر رفتاری ضدیزیدی نشـان 

می دهنـد ماننـد مسـئله قمه زنی!
ولـی در ارتبـاط بـا آمریـکا اینگونـه نیسـتند. 
شـما اگـر نامه سـیدصادق شـیرازی بـه اوباما 
را بخوانیـد می بینیـد نظـر ایشـان نسـبت بـه 
آمریـکا خیلـی مثبـت و مسـاعد اسـت و اصال 
بنـای مبـارزه ندارنـد. دوسـتی بـرای یکـی از 
هیات هـا از اینهـا تقاضـای کمـک کـرد. بـه 
آنهـا گفته شـد مـا کمـک می کنیم ولی شـما 
نبایـد عکـس امام و رهبـری و شـهدا را بزنید. 
از آمریـکا و اسـراییل هم چیـزی نگویید! هیچ 
کجـای جریـان شـیرازی مقابلـه با آمریـکا را 
واقعـا  آمریـکا  بـا  ایـن مسـالمت  نمی بینیـد. 

وجـود دارد. 
نسـبت به دشـمنان فرضـی اهل بیـت موضع 
می گیرنـد درحالیکـه اهل تسـنن دشـمن اهل 
بیـت نیسـتند. غالـب آنهـا ارادتمنـد اهل بیت 
و  مالکی هـا  شـافعی ها،  حنبلی هـا،  هسـتند. 
باالخـره خیلـی از بـزرگان آنهـا از شـاگردان 
بوده انـد و سـالها در کشـورهای  بیـت  اهـل 
اسـالمی در کنار هـم زندگـی می کردند. االن 
هـم جبهـه متحـد برعلیـه دیکتاتورهای شـان 
دارنـد. شـیعه و سـنی کنـار هـم بـا اسـتکبار 
شـیرازی ها  بیـن  ایـن  در  می کننـد.  مبـارزه 

چـون در هیات هـا و مجموعه هـا نفوذ داشـتند 
پدیـده ای به نام سکوالریسـم در هیات شـکل 
گرفـت یعنـی هیات هایـی کـه بـه ایـن طیف 
تمایـل دارنـد، خودشـان را از سیاسـت مبـرا 

می داننـد.
رهبـری در یکـی از صحبتهـای خـود گفتنـد 
هیاتهـا نباید سـکوالر باشـند، باید در مسـایل 
سیاسـی روز دخالـت داشـته باشـند. می بینیـد 
کـه بسـیاری از هیات هـای سـکوالر از همین 

جریان شـیرازی هسـتند .
مبانـی  بـه  قائـل  ایـن جریـان  دیـدگاه 
حکومـت اسـالمی و والیـت فقیه هسـتند؟

نظـرات  بـا  نمی تواننـد  اینهـا  باالخـره  بلـه. 
محکـم علمـای شـیعه ماننـد شـیخ انصـاری، 
شـیخ مفیـد، عالمه حلی و کرکـی قمی مقابله 
کننـد. اصـل را قبـول دارند و مصادیـق را نفی 

می کننـد.
اما در رسـاله ایشـان آمده که حکومت را 

به صورت شـورای مراجع قبـول دارند.
 بلـه امـا باالخره جریان والیـت را قبول دارند، 
منتهـا نـه به عنـوان والیت مطلقـه. می گویند 
ایـن مجموعـه بـه صـورت شـورا اداره شـود. 
نمی تواننـد جریـان والیـت را نفـی کنند چون 
ایـن از اصـول مهـم تفکر شـیعی اسـت. اینها 
خودشـان را بـا علـی درنمی اندازند. ایرادشـان 

روی مصادیق اسـت.
دیـدگاه رهبـری در مـورد ایـن جریـان 

چیسـت؟
رهبـری بعـد از اینکه اینها به صورت گسـترده 
کار کردنـد، شـبکه ها راه افتـاد و ایـن حمایت 
عظیـم انگلیـس و حتـی آل سـعود را دیدنـد 
صحبـت کردنـد. شـما ببینیـد در عربسـتان، 
و  ندارنـد  کشـیدن  نفـس  قـدرت  شـیعیان 
خیلـی در مضیقـه هسـتند ولـی مجموعـه ای 
کـه می توانـد کتاب هـای خـود را چـاپ کنـد، 
سـی دی بفروشـد و فروشگاه داشـته باشد آن 
هـم در اوج قدرت و تسـلط وهابیت، مجموعه 

شیرازی هاسـت.
ادامه دارد...

جفری هالورسون وقتی 
شیرازی ها را معرفی می کند، 

یک نکته می گوید:
»این دسته از شیعیان، قائل به 
زندگی مسالمت آمیز با آمریکا 
بوده و استکبارستیز نیستند.« 

بیرون مي رفت.  اندوه  و  بود غم  او  که  جایي 
الغر  و  نحیف  بدني  جسمي،  نظر  از  آنکه  با 
او  به نفس  اعتماد  داشت، خستگي ناپذیري و 

زبانزد خاص و عام بود.
تکان  مجال  می بارید.  طرف  همه  از  گلوله 
خوردن نداشتیم. سه نفری داخل سنگری که 
از کیسه های گونی تهیه شده بود، پناه گرفته 
بودیم. بقیه بچه ها، هرکدام در سنگری قرار 
داشتند. نیروهای ضد انقالب، مقر سپاه مریوان 
را محاصره کرده بودند. برای این که فرصت 
مقابله به ما ندهند، برای یک لحظه هم آتش 
اسلحه های شان خاموش نمی شد. همان طور 
که گوشه سنگر پناه گرفته بودیم و لبه کیسه 
پاره می شد،  پاره  اثر اصابت گلوله  بر  گونی ها 
سیدمحمدرضا دستواره با تبسم همیشگی گفت: 
بچه ها! می خواهید حال همه ضدانقالب ها رو 
بگیرم؟ با تعجب پرسیدیم: »چطوری؟ آن هم 

زیر این باران تیر و آر پی جی!«
می دهم  نشان  »االن  گفت:  و  خندید  سید 
چطوری« به یکباره بلند شد. لبه سنگر تا کمر 

بیرون.  از سنگر  باالیش  به  کمر  از  و  بود  او 
فریاد زد: »این منم! سید رضا دستواره فرزند 
تیربارها  رگبار  نشست.  سریع  و  سیدتقی« 
جان  هم  ما  لب  روی  لبخند  گرفت.  شدت 
می گفت:  و  می زد  قهقهه  سیدرضا  گرفت. 
»دیدی چه جوری شاکیشون کردم، حاال بدتر 

حالشون رو می گیرم.« 
این  از  دست  که  کردیم  اصرار  هرچه 
نبخشید،  ثمری  بردارد،  خطرناک  شوخی 
سیدرضا  »این  زد:  فریاد  و  برخاست  دوباره 
شما  می زند.  حرف  شما  با  که  است  دستواره 
غلطی  هیچ  هم  احمق  ضدانقالب های 
گلوله  رگبار  نشست.  و  بکنید.«  نمی توانید 
شادی  با  هم!  سیدرضا  خنده  و  شد  شدیدتر 

گفت: »می خواهید دوباره بلند شوم؟!« 
 آن بزرگوار تا هنگام شهادت 11 بار مجروح 
شد ولي هرگز از پاي ننشست و با شجاعت 
کم نظیر تا نثار جان عزیزش به دفاع از اسالم 
و آرمانهاي متعالي حضرت امام خمیني)ره( و 

حفظ کیان جمهوري اسالمي ادامه داد.

راز و نیازهای برنامه ریزانه
زندگی انســان آکنده از لحظات و فرصت هایی 
است که عاقبت آدمی را رقم می زند، لحظه هایی 
کوتاه که یک عمر به درازا کشــیده و بعد از آن 
دیگر فرصت برای همیشه تمام می شود. این در 
حالی است که هر انسانی، خواستار همه خوبی ها 
بوده و نیاز به داشتن کماالت را در خود احساس 
می کند. با این وصف، چگونه باید این بی نهایت 

را در این فرصت محدود بدست آورد؟
راز و نیازهــای برنامه ریزانه ســّر رســیدن به 
بی نهایت کمال اســت در این اندکی فرصت، 
راه هایی از میان کالم خالق هستی و از گنجینه 

حکمت های برگزیدگان این عالم.
کتابی کــه پیش رو دارید حاصل پژوهش هایی 
درباره مهارت های مدیریت زمان و برنامه ریزی 
بر اساس قرآن و روایات صورت گرفته و منتشر 
شده اســت. با توجه به اهمیت این مطلب که 
می بایســت برنامه های زندگی را بر اســاس 
ساختار وجودی انسان و عالم هستی تبیین نمود 
و مورد اســتفاده قرار داد تا به بهترین صورت 
انسان را در رسیدن به هدف نهایی و غایی اش 
رهنمون گردد، بر آن شدیم تا مهمترین مطالب 
کاربردی را در قالب کتابی ارائه نماییم تا استفاده 

آن برای عموم افراد جامعه مقدور گردد.
مولف: سارا شهیدزاده

ناشر کتاب: غنچه . کتاب فردا

معرفی کتاب

نوروزی خاکیان افالکی

شام ضد انقالب های احمق!



مردم شهدایمان 
را  نمی شناسند مقابل دشمن
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جنایت های  و  خیانت ها  کردن  فاش  با  و  برانگیزانید  مرگبار  این خواب  از  را  رفته ها  تا خواب  ننشینید  پا  از  که  است  روشنفکر  جوانان  بر شما 
استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها، غفلت زده ها را آگاه نمائید و از اختالف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که راس همه فسادهاست احتراز 

کنید و به خداوند تبارک و تعالی روی نیاز آورید که شما را در این راه هدایت فرماید و با جنود فوق طبیعت کمک کند.  1346/01/01

ام   26 و   25 تاریخ  در  افسرانی  قرار  سومین 
شهریور ماه در مسجد مقدس جمکران برگزار 
شد. یکی از اساتید مدعو به این همایش جناب 
شفیعی سروستانی، مدیر موسسه موعود عصر و 
کارشناس مسائل فرهنگی و مهدویت بودند که 
بنا بود با عنوان بحث » قوم نشان شده : نقش 
ایرانیان در واقعه شریف ظهور« حاضرین را به 
فیض برسانند که ناتمام ماند.  از آنجا که این 
بحث مورد استقبال حضار قرار گرفت، برخی از 
بخش های ناگفته، از کتاب قوم نشان شده استاد 

سروستانی ارائه می گردد.
ماجرای اسالم آوردن ایرانیان

بررسی اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران در دوره  
ساسانیان نشان می دهد نظریه »اجباری بودن 
اسالم آوردن ایرانیان« مردود بوده و دالیل زیر 

از علل اصلی این واقعه می باشد:
1- ناخشنودی مردم از حکومت ساسانی 

دستگاه های  و  حاکم  طبقه  سخت  فشار   -2
وابسته بدان بر مردم

3- دیرینگی و بی روح گردیدن »آیین زردشتی« 
از دوره قباد به بعد

و  سادگی  و  ایران  در  اسالم  مبادی  نشر   -4
بی پیرایگی این دین

5- اصل عدالت و مساوات در اسالم که مردم 
یکدیگر  به  را  آن  و  بوده  مساوات  این  شاهد 

بشارت می دادند.
و  قرآن  در  ایرانیان  و  ایران  ستایش 

حدیث
تتولو  ان  »و  محمد  سوره   38 آیه  تفسیر  در 
باقر)علیه السالم(  امام  غیرکم«،  قوما  یستبدل 
برگردانید  روی  اگر  اعراب،  »ای  می فرمایند: 
را جایگزین شما می کند:  دیگری  قوم  خداوند 

یعنی ایرانیان را« )عصر ظهور،علی کورانی، ص 221(
در تفسیر آیه 54 سوره مائده، پیامبر اکرم)ص( در 
توضیح قومی که خداوند آمدنشان را وعده داده 
است، دست بر شانه سلمان زده و می فرمایند: 
»این شخص و قوم او هستند« )مجمع البیان، ج 3 

ص802(
در تفسیر آیه 17 سوره اسراء : »فاذا جاء اوالهما 
امام  شدید«،  باس  اولی  لنا  عبدا  علیکما  بعثنا 
)علیه السالم( درباره این قوم پیکارگر که یهود  باقر 
را سرکوب می کنند می فرمایند: »به خدا سوگند 

آنها اهل قم هستند.« )بحاراالنوار،ج57،ص16(
و  بودیم  پیامبر  نزد  روزی  می گوید:  عباس  ابن 
صحبت از فارس به میان آمد، حضرت قرمودند: 
»فارس طرفداران و دوستان ما اهل البیت )علیهم السالم( 

هستند.« )ذکر اخبار اصبهان،ابونعیم، ص 8(
میان  به  موالی و عجمان  از  پیامبر سخن  نزد 

آمد و حضرت فرمودند: »سوگند به خداوند من 
بیش از شما به آنها اعتماد دارم.« )عصر ظهور، علی 

کورانی، ص 228(
امام رضا )علیه السالم( و ایران

واقعه مهاجرت امام رضا علیه السالم به ایران، 
الهی  مقدر  ماموریت  راستای  در  مهمی  تاثیر 
برای این کشور در زمینه سازی ظهور امام عصر 
ارواحناه فداه داشت. خط سیر و سفر کاروان امام 
با گذار از خرمشهر، اهواز، اراک، ری، نیشابور، و 
به نقل برخی مورخان  اصفهان و قم، زمینه های 
و  فکری  کانون های  بزرگترین  شکل گیری 

عملی شیعیان را فراهم آورد.
مامون  سوی  از  که  الضحاک  ابی  بن  رجاء 
ماموریت انتقال امام به »مرو« را عهده دار بود، 
امام اجتماع  می گوید: »مردم در مسیر حرکت 
کرده و سواالتی را مطرح می نمودند و او از قول 
پدرانش به آن سواالت پاسخ می گفت.« )عیون 

اخبارالرضا، ج2،ص 180(
امام)علیه السالم( به هر شهر و والیتی که می رسید، 
مردم آن منطقه را با حقانیت امامت و والیت 
خود آشنا می کرد. در مواردی امام، توقف های 

بین راه داشتند که اسناد تاریخی، مدت برخی 
از این توقف ها را تا ده روز نوشته اند و در این 
مدت، نماز جماعت و برنامه های آموزش معارف، 
پاسخ به سواالت مذهبی، رفع اشکاالت فکری 
و احیانا مذهبی انجام می شد )عیون اخبارالرضا، ج2،ص 
180( و به استناد برخی منابع امام)علیه السالم( برای 

مدت دو ماه در شهر نیشابور اقامت داشتند.
در واقع امام رضا )علیه السالم(  طی این سفر:

1. بنیاد بنای امامت و والیت اهل بیت)علیهم السالم( 
را در ایران بیش ار پیش مستحکم ساختند.

بزرگ  کانون های  شکل گیری  زمینه های   .2
کانون هایی  کردند:  فراهم  را  معرفتی  و  علمی 
که ابتدا در طوس و سپس در قم و با مهاجرت 

علویان در سایر بالد شکل گرفتند.
3. سیره و روش اهل بیت)علیهم السالم( را به نحو 
و  جاری  نخبگان،  تربیت  طریق  از  شایسته، 

منتشر کردند.
4. ایران را مبدل به »شیعه  خانه اهل بیت)ع(«، 
اهل  حامیان  و  مدافعان  عنوان  به  را  ایرانیان 
بیت)ع( و باالخره این سرزمین را زمینه ساز قیام 
جهانی امام مهدی)عج( ساختند تا در آخرالزمان 

مهیای مجاهدت و همراهی با امام عصر شوند
5. نظام اعتقادی مبتنی بر شاکله ترسیم شده 
از سوی وحی و کالم پیامبراکرم)ص( را که دچار 

تحریف شده بود، تصحیح و بازسازی نمودند.
هجرت امام زادگان به ایران

فرزندان  بالخصوص  و  زادگان  امام  هجرت 
امام موسی کاظم)علیهم السالم( به ایران نیز بخشی 
از نسخه تربیتی اهل بیت علیهم السالم برای 
و  با حضور  راستا  بود که هم  ایرانیان  و  ایران 

شهادت امام رضا)علیهم السالم( اعمال گردید.
کانون تشیع و واقعه شریف ظهور

واقعه  برای  روایات  در  که  نشانه هایی  طبق 
ظهور ذکر شده است شرایط منطقه درگیر بدین 
شکل توصیف می گردد:  طی رخدادهای بزرگ 
اجتماعی در پنج منطقة »شامات«،  سیاسی و 
»حجاز«، »عراق«، »یمن« و »ایران«، سفیانی 
در منطقة شامات )سوریه و دمشق فعلی( خروج 
می کند. هم زمان با فتنة شام، دو جریان مهّم 
یمانی و خراسانی نیز مراحل تکوینی و نهایی 
از  و  بوده  بر حق  یمانی  را طی می کنند.  خود 
جنوب حجاز، زمینه را برای حرکت امام زمان)عج( 
مهّیا می سازد. پس از قیام امام)ع( از مدینه نیز، 
با ایشان همراهی کرده و به سوی کوفه حرکت 

می کنند.
نزدیکی  در  نیز  سپاهیانش  و  خراسانی  سید 
بصره به امام)عج( می پیوندند و با حضرت بیعت 
می کنند. امام)ع( به همراه سپاهیانش، که عمومًا 
ایرانیان، یمنی ها و عراقی های بصری هستند، 
شام را تحت تصّرف خود درمی آورند و به سوی 
»قدس« حرکت نموده، »بیت المقّدس« را آزاد 
می سازند. سرزمین »روم« نیز به دست امام)عج( 

فتح شده و غربیان اسالم می آورند. 
و اما بداء و هشداری به ما ایرانیان

همان  با  بداء  واقعة  از  کتاب  آخر  فصل  در 
قضایی  فرود  و  حکم  اجرای  در  نظر  »تجدید 
معّین از آسمان« صحبت می شود که در پایان با 

هشداری جّدی همراه می گردد:
نقش  برای  مقّدمات  از  بسیاری  ما،  گمان  در 
آفرینی ایران و ایرانیان در واقعة شریف ظهور 
نیز  ایران  آمده و حّتی نهضت اسالمی  فراهم 
نابکاری،  است  ممکن  لیکن  شده؛  محّقق 
در  ایرانیان  افساد  و  جویی  مفسده  ناسپاسی، 
کرده  خارج  مسیر  از  را  آنها  تمامی،  به  زمین، 
و با وقوع بداء، موضوع و مأموریت به نام قوم 
زمانی  به  موکول  آنکه  یا  بخورد  رقم  دیگری 
دیگر بشود. زمانی دراز که ده ها نسل دیگر در 

آینده، امکان تجربه کردنش را حاصل کنند.
به امید آنکه ما نیز از یاوران امام زمان)عج( باشیم

تاریخ معاصر مهرداد مقصودی

http://bayanbox.ir/info/2890890785097811176/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-2 
http://ansarclip.ir/component/dima_video/video/7474_?Itemid=115


وصیت من به شما این است و تاکید می کنم از والیت فقیه که حافظ اسالم و احکام اسالم است پشتیبانی کنید.. مبادا آنها را 
مانند مردم کوفه که علی)ع( و امام حسین)ع( و سایر ائمه را تنها گذاشتند تنها بگذارید، یاد خدا را فراموش نکنید و توشه 

آخرت بردارید و از عذاب خدا بترسید و به دنیا تکیه نکنید که نا امیدتان می کند و همیشه به یاد آخرت باشید.
امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید. برادرانم و ای دوستان مهربان که شما امید امام امت هستید مبادا امام را تنها 

بگذارید، همیشه پشتیبان او باشید.                                                                                    روز چهارشنبه 1360/12/26
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شهید
 ناصر نادری 

هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند
از برای دیده ی بینا کنند

می گویند رسانه مانند شعر است و شعر بدون 
است  نظم  نیست؛  شعر  غلو،  و  خیال انگیزی 
چنان که مولوی در این بیت، نه غلو کرده و نه 
بر اسب خیال سوار شده است؛ واقعیتی ملموس 
و  تصرف  هیچ گونه  بدون  را،  محسوس  و 
تخیلی، به نظم کشیده است. اما شعر، حکایتی 
آشنایی زدایی،  غلو،  آشیانه ی  شعر  دارد.  دیگر 
بزرگ نمایی و گردش بر مدار خیال است. غلو 
و سخنان خیال انگیز در شعر جایز و بلکه الزم 
رسانه ای،  تحلیل های  و  مقاالت  متن  در  ولی 
فاجعه ی  است.  هالهل  زهر  از  مهلک تر 
ارزش های  و  باور  فرهنگ،  نشر  در  هولناک 
احساسی،  تحلیل  و  قرائت  سیاسی،  و  دینی 

شاعرانه و نفوذ آنها به متون رسانه ای است.
مفاهیم  و  آمیخت  شعر  با  رسانه  که  آنگاه 
انقالبی و اسالمی، خود را در آغوش مضامین 
انداختند،  اذهان  در  نفوذ  قصد  به  احساسی 
مفاهیم دیگر پدید می آید؛ فرهنگ و ارزشی که 
در آنها، هیچ چیز در حد و اندازه ی خود نیست 
و هیچ مفهومی در جایگاه خود ننشسته است. 
تحلیلگران عرصه سیاست و فرهنگ، مداحان 
و مذمت کنندگانی می شوند که به بزرگ نمایی 
و  دلیل  از  اینکه دستشان  با  نمی کنند،  بسنده 
را  مشهورات  و  شنیده ها  است،  خالی  برهان 
نو می آفرینند  باورهای  و  مقدسات می شمارند 
ایشان،  نزد  نسبت می دهند. که  به دیگران  و 

»بی دلیلی« عیب نیست.
بسیاری از باورهای سیاسی و اجتماعی عامه ی 
وجود  عرصه ی  به  پا  رهگذر  همین  از  مردم، 
می گذارد. بسا باورهایی که نخست مزاح بین 
میدان  در  یا شعاری  بیت شعر  یا یک  نفر  دو 
و  بوده   شاعرانه  مضمونی  یا  انتخاباتی  تبلیغ 
استوار  شاهدی  و  دلیل  به  تبدیل  اندک اندک 
قلم  بی جان  پنجه های  با  اکنون  و  شده اند 

کمتر  اندازیم.  آن  بر  خراشی  می توانیم  فقط 
تحلیل گر رسانه یا نویسنده جرئت می کند که 
بگوید فالن مسئله که ما از چهل سال پیش 
گفته ایم  چنان  و  چنین  آن  درباره ی  امروز  تا 
ذوق  در  جز  ندارد  ریشه ای  هیچ  نوشته ایم،  و 
شاعران و مبالغات شعارهای انقالبی روزهای 

پس از انقالب.
گویاترین  که  گفت  بتوان  جرأت  به  شاید 
و  شناخت  برای  شاخص   راست گوترین  و 
عقالنیت  پیش بینی  و  کشوری  طبقه  بندی 
تبلیغ،  نوع  و  جنس  آن،  آینده  در  سیاسی 
کشور  آن  ارزش های  از  دفاع  و  نشر  تحلیل، 
و  رسانه«  »محتوای  واژه های  اینکه  باشد. 
جامعه  »تحلیل های  و  مجازی«  »فضای 
هر  در  اجتماعی«،  و  سیاسی  دین،  شناسی 
کشوری، چه مفاهیم یا فضیلت هایی را تداعی 

می کند.
یک رسانه آن گاه می تواند درست گام بردارد و 
ُمعّرف عقالنیت جامعه خود باشد که دو جهت 
»محتوای عقالنی« و »ظاهری و تکنیکی« را 
قرار  توجه  مورد  یکدیگر  و دوشادوش  توأمان 
دهد و از هیچ یک غفلت نورزد. چرا که غفلت از 
هریک، ناکامی در دستیابی به اهداف رسانه ای 

را در پی خواهد داشت. 
رسانه های  و  مجازی  فضای  در  ما  مشکل 
در  که  است  کسانی  با  برخورد  در  جمعی 
انگیزه  با  اسالمی  انقالب  رسانه  جریان  بدنه 
مبنایی  و  بینش  با  و  انقالبی  اصطالح  به 
با بینش  یا ندانسته به جنگ  متفاوت، دانسته 
خودمان برمی خیزند. اینها از نقطه ضعف های 
هستند،  ما  دشمن  استفاده  سوء  باعث  و  ما 
برای  دیگران  معتقدند  که  ضعف هایی  نقطه 
ساده ترین و بدیهی ترین سخنانشان، باید دلیل 
و سند و معجزه بیاورند؛ اما آنان بیش از این 
و  رانت حقانیت می خورند  و  ندارند  مسئولیتی 

آن را میراث پدری می پندارند.
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سایبری،  افسران  دعوت  به  کیانیان:  رضا    
برای گفت و گو مهمان آنان بودم. 

در جمکران قم، بعضی که پیش داوری داشتند، 
گمان می کردند جر و بحث و دعوا خواهیم کرد! اما 
جای همه خالی، با احترام متقابل با هم حرف زدیم 
و در نهایت، با دوستی و آرزوی دیدار دوباره از هم 
خداحافظی کردیم؛ به دور از همه ی سوءتفاهم ها.

آبادی  برای  قلبشان  که  کسانی  همه  بر  درود 
کشورشان می تپد!

  زالل: یا عهد با امام زمان بستی یا اگر نه که، 
مشخص کن با که عهد دوستی بستی؟!

 سید متین امامی:  دانندگی کاذب؛ شکست 
با تکنولوژی در جنگل فضای  علمیت در جنگ 
از اجتماع و  انسان را  مجازی است. فضایی که، 
کتب پر از عقالنیت و تجربه خارج و در فضای 
تنگ با منظره های مصنوعی می برد و در آنجا به 

حال خود رها می کند.   
 والیت پذیر: آرمانگرایی عین عقالنیت است 
زیرا اگر ملتی بدون آرمان شود، همانند وضعیت 
خواهد  پوچ  و  تهی  درون  از  غربی  جوامع  امروز 

شد)مقتدا(.
 فرمانده: قرار افسرانی فقط اونجاییش که شب 
از محل اسکان میری بیرون و وقتی برمی گردی 

کسی در رو برات باز نمی کنه!!
 ایرمان: مهم ترین نکته ای که یاد گرفتم این 
و  نتایج  بهترین  گروهی  نحو  به  فعالیت  که  بود 

ثمرات رو در پی داره
 نور 68: حتی در جمعی که همشون همراه 

باشند ممکنه هرکدوم دیدگاه متفاوتی داشته باشند 
که زمین تا آسمان با همراه و همفکر خود فرق 

کنه
 سماوات: جنگ نرم یک وقت فراخ وگسترده 
بحث  درموردش  باید  حتما  خب،  که  می خواهد 
فعال  می توانیم  ساعت   2 روزی  نهایتا  ما  شود، 

شویم 
 باران: جای همه در جلسه با آقای سروستانی 
خالی وقتی که از اینهمه برخورد سطحی با بحث 
رو  مهدویت  ما  اینکه  بودند  شاکی  مهدویت 
دستاویزی برای حال کردن خودمون و در سطح 

شعر و دلنوشته و مراسمات هیجانی قرار دادیم
تربیتی  کار  اصول  با  مسئولین  سمیه:   
تشکیالتی اسالمی آشنایی ندارند. ظرفیت کاربران 
افسران اگر درست جهت دهی و بکار بسته شود 

انرژی بیشتر از بمب هسته ای خواهد بود!
 براوو: ما در کشورمون روشنفکرانی رو داریم 
که اگه البغدادی خودش هم بیاد بگه ما مسلمون 
نیستیم، اینها اصرار می کنند که نه شما مسلمونید

رو  میعاد  نشریه  مثل  کارهایی  پرستو:    
زمان   در  حتی  گرفته  انجام  مداوم  و  پیوسته  که 
تا  می شد  داده  نمایش  آنجا  باید  سایت  تعطیلی 
به گروه  و   رو می دیدند  نشریه  افسران  کاربران 

نشریه می پیوستند
 نرجس بانو: در جنگ نرم، اولین وموثر ترین 
سالح نرم خویی و سعه صدر است. در برخورد با 
کسی که مانند شما نمی اندیشد،با آرامش بیشتری 

برخورد کنید. 

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.

م. رحیمیبرگی از بهشت

حرف شماسیدمتین امامینانوشته

برای پیاده شدن این پا و آن پا می کنی اما راننده 
محترم خم به ابرو نمی آورد که دویســت تومان 
باید به شما پس بدهد. اعصابتان به هم می ریزد 
و طاقتتان طاق می شــود و دهــان به اعتراض 
می گشایید که آقااا! اضافه گرفته اید، این مسیر هر 
روز من اســت و وقتی پاسخ می شنوید که خرده 
ندارم،  مثل موشک پول را از دستش می قاپید و به 
نزدیک ترین دّکه می روید تا این ظلم عظیم را از 
سر خود کوتاه کنید؛ دّکه ها هم که به طور معمول 
خرد ندارند مگر آنکه جنســی بخواهید و شــما 
آدامس به دســت و خرده در آن دست، می روید 
پیش راننده و با لبخندی از سرمستی این پیروزی، 

پول خرده را تحویلش می دهید.
حاال ســری به بازار می زنیم ببینیم چه خبر است. 
لباس قشنگی است اما گران می گوید، می دانستید 
که باالی شــهر، خرید کردن از این دردسرها هم 
دارد اما چه می شــود کرد، نمی شــود به فروشنده 
گفــت که من همین لباس را در مغازه ای در پایین 
نه، بلکه وسط شهر دیده ام اما قیمتش نصف اینی 
بود که شــما می گویید؛ یعنی ایــن را بگویم چه 
فکری درباره ام می کند، حتماً فکر می کند من چقدر 

بی کالس هستم که آنطور جاهایی خرید می کنم. 
نه! نمی شــود گفت، می خرم و در عوِض پولی که 
اضافــه داده ام، می روم آنقدر ُپــَزش را می دهم تا 

جبران شود.
اصواًل کالهبرداری در نظر ما لیاقت می خواهد.

راننده تاکســی نه خوش پوش اســت و نه چرب 
زبان پس الیق کالهبرداری کردن از ما نیست اّما 

فروشنده باالی شهر فرق می کند.
اصاًل هر چه مقام و منصب باالتر، بهتر.

فروشــنده ده هزار، ده هزار، فالن شخص میلیارد، 
میلیارد.

و هیچ کدام دم نمی زنیم که مبادا شخصیتمان زیر 
سؤال برود که فالنی، کسی است برای خودش و 

تو کی هستی که از او ایراد می گیری.
تا اینکه کســی که سر از این شــأن و مقام ها در 
نمی آورد صدایــش را بلند می کند که »آی مردم! 
سرمان را کاله گذاشــت، بگیریدش که دارد فرار 
می کند« و کم کم در بین ما پچ پچی می شود که 
بگوییم یا نگوییم و وقتی تصمیم به گفتن می رسد 
که طرف آن دور دست ها دارد به ریشمان می خندد.

بله، خیلی مهم است که چه کسی می تواند سرمان 
کاله بگذارد و چه کسی نمی تواند.

جناب آقــای خوش پوش و ســرکار خانم خوش 
سخن، شما لیاقت کالهبرداری از من را دارید.

مسعود نصرتی فرهنگی

شما الیق کالهبرداری هستید!
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