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حجت االسالم والمسلمین ثمری: 
شخصيت حقيقی حضرت 

فاطمه زهرا)سالم اهلل عليها( 
مغفول مانده است

دکتر حمید رضا مقدم فر:
شاهد تالش جريان نفاق 

جديد برای ورود به حلقه های 
مديريتی هستيم

  دکتر یداهلل  جوانی:
راه امام خمينی)ره(، 

نقشه راه انقالب اسالمی و 
خطر تحريف

حجت االسالم والمسلمین تویسرکانی:

هيات بايد حلقه وصل مردم 
با واليت  اهل بيت  و واليت 

فقيه باشد

محمد مهدی سیار:

نگاه راهبردی  و بلند مدت و 
دقيق به شعر در دستگاه های 

برنامه ريز وجود ندارد 

دکتر عبداهلل گنجي:

بايدها و نبايدهاي 
فرداي

 انقالب اسالمي

   منزلــت و امــور اختصاصــی حضــرت زهــرا عليهاالســالم       بهتريــن ســبک زندگــی در جبهه هــای دفاع مقــدس ترويــج پيدا مــی کند    
   هيــأت ها يکــی از راه هــای جلوگيــری از نفــوذ دشــمن هســتند     زانــو زدن در محضر اســاتيد اخالق آســيب های مــداح را خنثــی می کند   

با مصاحبه ها و گفتارهايی از
    حاج غالمرضا سازگار

   حاج حسين سازور
    حاج سعيد حداديان

   حاج مصطفی خورسندی
   سردار علی خليلی

   سرهنگ نادر اديبی
   حاج حسن شالبافان

   هادی شريفی





        سرمقاله         

تاریخچــه پروژه 

هادی شريفی

نفوذ در اســام را 
شــاید بتــوان از 
ماجــرای  نفــوذ 
ابوعامر و ساخت 
ر  مســجد ضــرا
منافقان در مدینه 
آغاز کرد؛ وی برای 
مریدان خود در مدینه نوشت پایگاهی 
ایجاد کنند تا او بتواند به مدینه برود و 
کار پیامبر)صلی اهلل علیه و آله وسلم( را 
یکسره کند؛ آنها مسجدی ساختند و 
ســرانجام خداوند امر به تخریب آن 
ُذواْ َمْسِجًدا  َِّذیَن اتخََّ مســجد داد )َو ال
ِضَراًرا... توبه 107( و مسلمانان مسجد 

را سوزاندند و خراب کردند.
پــس از آن نیز می تــوان به ماجرای 
عبداهلل بن اُبی و نزول سوره منافقون 
اشاره کرد. یکی از خیانتهای عبداهلل 
بن اُبی این بود که وی در جریان جنگ 
احد، حدود 300 نفر از مســلمانان را 
که در دفاع از پیامبر)صلی اهلل علیه و 
آله وسلم( مشارکت داشتند، به عقب 
کشــید. در غزوه دیگری نیز اوقصد 
داشــت که با همکاری مریدان خود 
پس از بازگشــت به مدینه مهاجرین 
را از آنجا اخراج کند و دودستگی بین 
َجْعَنا إِلَی  مسلمانان ایجاد کند)لَئِن رَّ
ا اْلََذل؛  الَْمِدیَنِة لَُیْخِرَجــنَّ اْلََعزُّ ِمنْهَ
منافقون-8( این کار وی قلب پیامبر را 
آزرد که با نزول سوره منافقون تکلیف 

او نیز مشخص شد.
اما از اصلی ترین آثــار نفوذگران در 
صدر اسام را می توان نزدیک شدن 
برخی به پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله 
وسلم( دانست که سرانجام توانستند 
پس از رحلت ایشــان بــزرگ ترین 
ضربه را در ســقیفه به اســام وارد 
کنند و با آن که مــدت زمان اندکی 
از ماجرای غدیر خــم و میثاق با امام 
علی )علیه السام( گذشته بود مسیر 
حرکت اســام را به کلی منحرف و 
حق امام علی )علیه السام( را غصب  
کنند و در ایــن راه حتــی به دختر 
گرامــی پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله 
وســلم( نیز رحم نکردند و لطماتی را 
به وجود آورند که هرچه می رود آثار 

آن مشهودتر و جبران ناپذیرتر است.
پــس از آن بــا خــط نفــوذ معاویه 
تاثیرگذاری بر ابوموســی اشعری و 
اشــعث بن قیس، ماجرای حکمیت، 
شکل گیری خوارج، جنگ نهروان و 
شهادت امام علی  )علیه السام( را رقم 
زدند و نهایتا فاجعه اسفبار کربا را به 

وجود آوردند. 
و اما پس از پیروزی انقاب اســامی 
ایران و تشــکیل جمهوری اسامی، 
غرب که پایگاه اصلی خود را در خلیج 
فارس و خاورمیانه از دســت رفته و 
جمهوری اســامی و والیت فقیه را 
دشــمن شــماره یک خود می دید، 
ســعی کرد در کنار جنگ تحمیلی و 

تحریم های اقتصادی، با اعمال پروژه 
نفــوذ، راهی را برای خود در کشــور 
باز کنــد که این نفــوذ ابعاد مختلف 
سیاسی، امنیتی، فرهنگی-اجتماعی 

و اقتصادی داشته و دارد.
دولت اول و موقت لیبــرال ها و ملی 
گراهــا، باند مهدی هاشــمی، ایجاد 
نفوذی در کنــار مســئوالن نظام و 
ترورهای پی در پــی که از مهمترین 
آنها انفجــار دفتر حــزب جمهوری 
بــود، گروهــک منافقــان، ماجرای 
مک فارلین، دولــت اصاحات، فتنه 
جنبش ســبز، برجام، حضور نفوذی 
ها در انتخابات و... همــه و همه دام 
هایی بودند که برای نفوذ در جمهوری 

اسامی تدارک دیده شدند.
در حال حاضر نیز دشمن که این همه 
شکست را پشت سر گذاشته، ساکت 
ننشســته و به دنبال رخنه در نظام 
جمهوری اسامی ایران و استحاله از 
درون آن است که همه باید با بصیرت 
و هوشمندی این پروژه را شناسایی و 
برای دیگران تبیین و تشریح نمایند؛ 
چراکه در کنار افــراد نفوذی، خطر 
افرادی است که در دام این نفوذی ها 
افتاده و همصدای آنها می شوند. لذا 
باید با تبیین درست و به موقع، مانع 
از گسترش افکار این افراد در جامعه 
باشیم تا نتوانند با ایجاد دوقطبی ها و 
دودستگی ها جامعه را به سوی قهقرا 

ببرند. 

پروژه نفوذ از صدر اسالم تا امروز
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عاقه مندان می توانند نظرات و مطالب خود را به ایمیل ماهنامه 
ارسال کنند.

ماهنامه هیأت در ویرایش و تلخیص مطالب دریافتی آزاد است.

  20     انتخابات حق الناس اســت؛  
مردم درست عکس خواست دشمن 

عمل کنند

  26    بهترين سبک زندگی در  جبهه 
های دفاع مقــدس ترويج پيدا می 

کند   

  30    هيــأت ها يکــی از راه های 
جلوگيری از نفوذ دشمن هستند   

  35    بايدهــا و نبايدهاي فرداي  
انقالب اسالمي    

  38    راه امام خمينی)ره(،  نقشه راه 
انقالب اسالمی و خطر تحريف   

  42    شاهد تالش جريان نفاق جديد 
برای ورود بــه حلقه های مديريتی 

هستيم   

  46    هيات بايد حلقه وصل مردم با 
واليت،  اهل بيت و واليت فقيه باشد   

  50    نگاه راهبــردی  و بلند مدت 
و دقيق به شــعر در دستگاه های 

برنامه ريز وجود ندارد  

  54    شخصيت حقيقی حضرت فاطمه 
زهرا)سالم اهلل عليها( مغفول مانده است 

  60    زانو زدن در محضر اساتيد اخالق 
آسيب های مداح را خنثی می کند   

   66    يک داســتان بلنــد درباره 
دختران ايران  

  68    گوشــه هايی از سبک زندگی  
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها   

  72     دنيا متحول اســت و ثبات و 
قرار ندارد    

  73    منزلــت و امــور اختصاصی 
حضرت زهرا عليهاالسالم   

  74    فلسفه و آثار عزاداری   برای 
اهل بيت )عليهم السالم( 

  78    اشعار فاطميه  

فهــــــرست
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  ديدار رهبر معظم انقالب با خانواده شهدای مدافع حرم 

  جلسه مجمع الذاکرين هيأت رزمندگان اسالم
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    ديدار رهبر معظم انقالب با پاسداران دستگير کننده سربازان آمريکايی

    ديدار رهبر معظم انقالب با خانواده شهدای ارامنه

  راهپيمايی 22 بهمن

  راهپيمايی 22 بهمن

  دستگيری سربازان آمريکايی توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی

        مجله خربی         



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالمماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 112  اسفند94   جمادی الثانی 61437

ششمین نشست هم اندیشی ستایشگران اهل بیت )علیهم السالم(
 در مشهد مقدس برگزار شد

ششــمین نشســت هم اندیشــی نخبگان 
ستایشــگری اهل بیت )علیهم الســام( در 
روزهای 17 و 18 دی ماه در هتل نخل مشهد 
برگــزار گردید. در این نشســت که به همت 
هیأت رزمندگان اســام و ســازمان بسیج 
مداحان برپا شده بود مداحان و شعرای آئینی 
پیشکســوت و نخبه سراسر کشور به مدت 2 
روز گردهم آمده بودند. حاج صادق آهنگران، 
حاج یداهلل بهتاش، حاج غامرضا ســازگار، 
حاج حســین سازور، حاج ســعید حدادیان، 
حاج محسن طاهری، حاج مرتضی طاهری، 
حــاج محمدرضا طاهری، حاج ســیدمجید 
بنی فاطمه، حاج سیدمهدی میرداماد، حاج 
محمدرضــا غامرضازاده، حــاج رضا نبوی، 
حاج مجید بادکوبه و بسیاری دیگر از مداحان 
برجسته کشور در این نشست حضور داشتند. 
در روز اول این همایش حاج یداهلل بهتاش به 
نمایندگی از مداحان پیشکسوت به سخنرانی 

پرداخت. سیدمهدی حســینی و همچنین 
امیری اسفندقه از شعرای به نام آئینی کشور 
در ادامه به بحــث بایدها و نبایدهای شــعر 
آئینی و همچنین سرودن شــعر پرداختند. 
دکتر حمید مقدم فر درباره مســائل سیاسی 
کشــور از جمله وضعیت سیاســی ایران در 
منطقه و چگونگی روش برخورد با آل سعود و 
همچنین در خصوص انتخابات پیش رو برای 
حضار ســخنرانی کردند. آیت اهلل سیداحمد 
علم الهدی امام جمعه مشهد آخرین سخنران 
روز اول این همایش بود که در انتها به خواست 
حضار روضه ی اهل بیت )علیهم الســام( را 
خواند کــه در ادامه آن حاج علی مشــکینی 
و ســیدمجید بنی فاطمــه آن را ادامه دادند 
و مجلس با تبرک به اســم اهل بیت )علیهم 
السام( به اتمام رســید. در عصر همان روز 3 

کارگروه تخصصی تشکیل گردید.
در روز دوم این همایــش مطابق روز قبل با 

قرائت قرآن و سرود جمهوری اسامی ایران 
جلســه آغازگردید. حاج غامرضا ســازگار 
شاعر پیشکســوت اولین سخنران بودند که 
بعــد از پرداختن به بحث بایدهــا و نبایدها 
ی شــعر آئینی اشــعاری زیبا در وصف اهل 
بیت )علیهم السام( را سرودند. حاج سعید 
حدادیان و حاج حسین ســازور نیز در این 
جلسه در خصوص بایدها و نبایدهای مداحی 
صحبت کردند و حــاج رضا بکایی نیز نکاتی 
در خصوص همکاری صداوســیما در بحث 
پوشــش و همکاری و اطاع رسانی مجالس 
مذهبی اشاره داشتند. حاج احمد شمس نیز 
به نمایندگی پیشکسوتان مداحی نیز پشت 
تریبون حاضر و به ســخنرانی پرداخت. در 
عصر روز پایانی علی اکبر مداحی مدیرستاد 
مرکزی هیأت رزمندگان جمع بندی کارگروه 
های تخصصی را برای حضار خواند و در پایان 

نیز بیانیه این نشست را قرائت کرد.
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با استعانت از درگاه ایزد متعال و تأسی به معارف 
واالی اهل بیت عصمت و طهــارت و در جوار 
بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا  
)علیه السام( ستایشــگران اهل بیت)علیهم 
السام( در ششمین نشست تخصصی نخبگان 

با چهار موضوع کلی:
 الف(باید ها و نباید ها در ایام فاطمیه              

ب(گسترش قرآن در هیئات مذهبی
ج(ایام سازی ها و افراط و تفریط                     

 د(اهمیت توجه بــه ایجاد وحــدت در بین 
مسلمانان

بیانیه ای را به شرح زیر صادر نمودند:
1(توجه اکید به منویات و فرمایشــات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( و فصل الخطاب 
قرارگرفتــن تاکیــدات معظم لــه در عرصه 

ستایشگری اهل بیت )علیهم السام(
2(ستایشگران اهل بیت)علیهم السام( ضمن 
تاکید بر ایجاد وحدت به ویژه در برهه کنونی 
و پرهیز از هر گونه تفرقه افکنی و ایجاد وهن و 
شبهه پراکنی درجامعه،اقدامات افراط گرایانه 
را در جلسات و هیئات مذهبی به شدت محکوم 

می نمایند.
3(ستایشگران اهل بیت)علیهم السام( اقدامات 
حکام سعودی در به شهادت رساندن عالم مؤمن 
و مظلوم شــیخ نمر را به شدت محکوم و دفاع 
همه جانبه از حریم اهل بیت)علیهم السام( را 
در عراق، سوریه، عربستان، یمن، بحرین وسایر 

باد اسامی را برخود واجب می دانند.

4(جامعه ی ستایشــگری با تاکید بر ضرورت 
حفظ شعائر مذهبی و بازگویی حقایق مستند، 
ایجاد بدعت ها در ایام ســازی های مناسبتی 
مذهبی غیر متعارف را مصلحت ندانســته و 
توجه به نظرات مقــام معظم رهبری و مراجع 
عظام تقلید و ایجاد وحدت رویه را اهتمام دارند.

5(جامعه ستایشگری اهل بیت)علیهم السام(  
با تأسی به حدیث شــریف نبوی » انی تارک 
فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی« برگسترش 
قــرآن در هیئات مذهبی و رونق بخشــیدن 
جلســات مذهبی با انس و الفت با قرآن تاکید 

مجدانه دارند.
6(مداحان و شــعرای آئینی کشور برای عمق 
بخشی قرآن در جامعه مخاطب با استفاده از 
هنر شعر و بیان و فراگیری محتوایی قرآن در 

جلسات مذهبی اقدام می نمایند.
7(جامعه ی ستایشگری کشور در مقابل هجمه 
های سنگین فرهنگی که دشمنان با استفاده از 
ظرفیت های هیئات مذهبی در دستور کار قرار 
داده اند با هوشیاری مضاعف وجدیت نسبت به 
خنثی سازی آن در بین مخاطبان خود تمام هم 

و غم خویش را مبذول خواهند نمود.
8(باتوجه به ضرورت حداکثری و ایجاد انگیزه 
مضاعف در بین جوانان مداح،پیشکسوتان مداح 
و شاعر،حضور در جلسات آنان را در دستور کار 

خود قرار خواهند داد.
9(توصیه می شود اساتید فن ستایشگری در 
سلسله مباحث آموزشــی مداحی خود توجه 

به قرآن کریم، ادعیــه، زیارات و مناجات برای 
مداحان جوان مدنظر قرار بدهند.

10(ستایشــگران اهل بیت)علیهم السام( با 
هماهنگی کامل نسبت به برگزاری مراسمات پر 
شور و با شکوه در سطح جامعه در ایام فاطمیه ) 
بویژه روایت 95 روز ( اقدام نموده و با تحریفات 
و بدعت گــزاری در فاطمیه و هرگونه اقدام بر 
خاف نظرات مقام معظم والیت فقیه مخالف 

می باشند.
11(پیشنهاد می شود شورای هماهنگی تشکل 
های ستایشگری باهم افزایی بیشتر نسبت به 
ایجاد وفاق و همدلی  در جهت ایجاد وحدت و 

هماهنگی بیشتر اقدام نمایند.
12(باتوجه به منویات اکید مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصاد مقاومتی ستایشگران اهل 
بیت)علیهم السام(نسبت به فرهنگ سازی در 
اصاح الگوی مصــرف ترویج کاالی ایرانی در 
بین جامعه و مطالبه گری از دولت در این عرصه 

اقدام ویژه به عمل آورد.
13(بــا عنایت بــه اهمیت نفوذ دشــمن در 
ارکان نظــام مقــدس جمهوری اســامی و 
ضرورت نهضت روشــنگری و بصیرت افزایی 
به صــورت ویژه و همچنین لزوم تشــویق به 
حضور حداکثری مــردم در انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسامی،  
تبییــن و تبلیغ ماکهای مــورد نظر رهبری 
)مدظله العالی( مورد تاکید فراوان ستایشگران 

اهل بیت )علیهم السام( می باشد.

بیانیه مشترک ستایشگران 
اهل بیت)علیهم السالم( در ششمین 

نشست هم اندیشی 
نخبگان ستایشگری

)هیأت رزمندگان اسالم - سازمان 
بسیج مداحان و هیات رزمندگان اسالم 

در مشهد مقدسـ  دی ماه ۹۴(

        مجله خربی         
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دهمین سوگواره نواها و اشعار آیینی 
برگزیدگانش را شناخت 

دبیر برگزاری ســوگواره نواها و اشعار آئینی هیات رزمندگان اســام با اعام این خبر گفت: بعد 
از مشخص شــدن برگزیدگان نهایی دو بخش مداحی و دعاخوانی آیین اختتامیه این سوگواره 
با ســخنرانی حجت االسام والمسلمین محمدی گلپایگانی ریاســت محترم دفتر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و حضور مسئولین کشوری، مداحان و شاعران آیینی پیشکسوت و جوان 

روز جمعه بیست و نهم آبان ماه از ساعت 18 در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
زیبایی نژاد افزود: در این برنامه عاوه بر سخنرانی، شاهد اجرای برخی از برگزیدگان سوگواره و 
برخی میهمانان ویژه از جمله استاد امیری اسفندقه، حاج سعید حدادیان و تعدادی از مداحان و 

شاعران پیشکوت بودیم.
وی ادامه داد: مرحله نخست سوگواره در بخش شعر و سبک بیش از 3000 اثر و در بخش مداحی 

و دعاخوانی حدود 500 اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شد.

رشته مداحی 12 تا 15 سال
مشهدغام زادهعلی اصغر1
مشهددشت بیاضمصطفی2
شهرکردقائدیعلی3
قزوینرحمانیمحمدحسین4
تهرانخورسندیمحمدصادق5
رشتحسن زادهمهدی6

رشته مداحی 16 تا 20 سال
گرگانوفاکیشبنیامین1
مشهدبافنده ایماندوستعلی2
بافقفتوحیایوب3
مشهددهنوخرجیامیر رضا4
کرمانحسینی نوهعلی5
مشهدیوسفیعلی6

رشته مداحی 21 تا 25 سال
تهرانابراهیم زندیاسین1
ساریمحمدرضاپورطبریمحسن2
کرجفرجیمحمدجعفر3
گرگاندیلمیمحمد4
بروجردامانت چیشهاب5
رشتپایندهمجید6

شیرازشفیعیمحمدحسین7

رشته دعاخوانی
کرمانشیبانی تذرجیمحمد1
شهرکردکاظمیسیدمهدی2
آراننصیری آرانیمحمدجواد3
آرانمیرزاییمحمد4
آرانمهرآبادی آرانیمحمد5
کاشانعلی بلندیابولفضل6
شهرکردامیدیمهدی7
شهرکردشاهسونرسول8
کاشانباقریرسول9

برگزيدگان رشته شعر
گرگانبایقاسم1
اصفهانملکیانمحمدحسین2
رودسرطالبیپیمان3
اصفهاناحمدیزینب4
قزوینعلیمردانیفاطمه5

رشته مداحی 26 تا 30 سال
مشهدغامیایمان1
آران و بیدگلناظرحضرتیمجید2
کاشانمقدسمحمدباقر3
شهرکردقاسمیروح اله4
ایامشوهانیحسن5
گرگانمومنمحمدامین6

رشته مداحی 31 تا 35 سال
تهرانمرادی بهیاریمحسن1
تهرانمحمودیانامیرحسین2
زابلخسرویجواد3
کاشاناخباریعلیرضا4
تهرانامیدی مقدممهدی5
تهرانجوادیعلی اکبر6
دزفولاحسان بخشحجت7
تهراناحمدی پورمیثم8

برگزيده رشته مداحی خواهران
بندرعباساحمدیزهره1

برگزيده رشته سبک
مشهداطاعتینوید1
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مراسم تجلی بصیرت در ۹ دی برگزار شد
علی اکبر مداحی مدیرســتاد مرکزی هیأت 
رزمندگان اســام در خصوص مراسم تجلی 
گفت: مراسمی باشــکوه تحت عنوان تجلی 
بصیرت به مناسبت حماســه تاریخی 9 دی 
و همزمان با این والدت پرســعادت روز سه 
شــنبه 8 دی ماه از ساعت 9:30 صبح تا اذان 
ظهر در مهدیه تهران برگزار شد. در این مراسم  
تشــکات مختلف مردمی و هیئات مذهبی 
از جمله هیأت رزمندگان اســام  و نهادهای 
انقابی از جمله بسیج مستضعفین، سازمان 
بسیج مداحان، سپاه محمد رسول اهلل، معاونت 
فرهنگی ســپاه و شــهرداری تهران شرکت 
داشتند که با حضور پرشور مردم بر شکوه این 

مراسم افزوده شد.
وی همچنین در خصوص چگونگی برگزاری 
مراسم گفت: اســتاد حاج احمد ابوالقاسمی 
قاری قرآن این مراســم و ســخنران حجت 
االسام و المسلمین علیرضا پناهیان بودند و 
دو تن از شاعران اهل بیت علیرضا قزوه و ناصر 
فیض در مورد والدت حضرت محمدمصطفی 
)صلــی اهلل علیه و آله( و امــام صادق  )علیه 
الســام(  و همچنین فتنه 88 اشــعاری را 

خواندند. در ادامه مدیحه سرایی حاج حسین 
سازور با شــعری زیبا که توسط استاد حاج 
غامرضا سازگار ســروده شد را داشتیم و در 
انتها نیز حاج ابوالفضل بختیاری و حاج امیر 

عباسی به مولودی خوانی پرداختند.
مداحی در ادامه افزود: هدف از این مراســم 
که نام آن تجلی بصیرت انتخاب شــده، این 
است همینطور که ما در مقابل تحریم دشمن 
باید با اقتصاد مقاومتی ایســتادگی کنیم و 
در مورد نفوذ دشمن بایستی با هوشیاری و 
غفلت نداشتن مقاومت کنیم، در مورد فتنه 
دشمن می توانیم با بصیرت به موقع مقابله 
خوبی داشته باشیم و البته باید بدانیم که این 
فتنه ها تمام نخواهد شد باز هم دشمنان به 
دنبال فتنه هستند مخصوصاً که در آستانه 

انتخابات هستیم، می خواهند تشکیک بکنند 
در صحــت انتخابــات، در تخصص اعضای 
خبرگان، همینطور که در رسانه های بیگانه 
شاهد هستیم که تشکیک می کنند که اصًا 
خبرگان نیازی به فقیــه ندارند و غیراز فقیه 
هم می توانند باشــند . این حرف هایی است 
که دشمنان ما القاء می کنند و مردم بصیر و 
هوشیار ما قطعاً این ترفندهای دشمن را می 
شناسند و آن دسته که نتوانستند در پروژه 
رهبرسازی امثال منتظری در گذشته موفق 
باشــند امروز هم در صددند که نقشه های 
خودشــان را پیاده کنند. ما بحمداهلل تجربه 
کردیم این بصیرت مردم را و در این عصری که 
به هرحال یک عصر بی قطبی است جمهوری 
اسامی االن یک قدرت جهانی شده به برکت 
اسام، قرآن و اهل بیت. در فتنه هم همه دیدند 
بااینکه آمریکا، انگلیس، سلطنت طلب ها و 
منافقین و به فرموده خود مقام معظم رهبری 
همه قدرت های غربی جمع شدند نتوانستند 
مردم ما را فریب دهنــد، در نهم دی ماه نیز 
مردم آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند 

که دنیا را خیره کرد. 

 در ادامه نظارت و برگزاری جلسات با هیئات استان ها، یکشنبه 13 دی ماه علی اکبر مداحی مدیر 
ستاد مرکزی و حبیب زاده معاون امور استان ها با حضور در شهر قزوین عاوه بر دیدار با مسئول و 
اعضای امناء در جلسه ای به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی عملکرد هیأت رزمندگان استان 

قزوین پرداختند.  در حاشیه این جلسه چند دیدار و جلسات دیگر نیز برگزار شد.
در ادامه بازدید مدیر و معاون استانهاي ستاد مرکزي، از هیأت رزمندگان استان مازندران نشست 
صمیمي با مسئول امناء استان مازندران سردار بابایي تشکیل شد و تبادل نظر سازنده اي در خصوص 
پیشرفت راهبردهاي هیأت رزمندگان استان برگزار و تصمیماتي ویژه اي اتخاذ گردید. همچنین 
جلسه اي با حضور مداحان پیشکسوت این استان از جمله آقایان محسن زاده، متولي، دانشمند و 
سیدقاسم عسگري، با حضور مسئول هیأت رزمندگان استان مازندران آقاي سیدي برگزار گردید. 
بعداز استان هاي بوشهر، قزوین، کرمان، لرســتان، گیان و ... این نهمین بازدید استاني در سال 

بازدید مسئولین ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسالم از 
هیئات رزمندگان استانهای قزوین، مازندران و کرمان

94 بود که توسط آقایان مداحي و حبیب زاده 
انجام شد.
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دوازدهمین نشست سراسری سخنرانان مرتبط 
با هیأت رزمندگان اسالم در شهر مقدس قم

به گزارش روابط عمومی هیأت رزمندگان اسام، این نشست پیرامون موضوع فاطمیه و دغدغه های 
نظام جمهوری اسامی ایران در مجموعه فرهنگی منتظران شهادت در جوار مسجد مقدس جمکران 
برگزار شد. در این نشست از سخنرانی آیت اهلل حاج سیداحمد خاتمی و حجت االسام و المسلمین 
قرائتی، دکتر جوانی، حجج اسام سیدحســین مومنی، نظافت، دکتر رهنمایی و نبوی)معاونت 
تبلیغاتی حوزه علمیه قم( و همچنین ارائه بحث در مورد موضوع جلسه توسط سایر اساتید حاضر در 

جلسه بهره مند شدیم. این جلسه تا نماز مغرب روز پنجشنبه 8 بهمن ادامه داشت.

نشست ماهانه خطبای مرتبط با هیات رزمندگان 
اسالم 

اولین نشســت ماهانه خطبای مرتبط با هیأت رزمندگان اسام صبح روز پنج شنبه بیست و 
چهارم دیماه در مجتمع کوثر واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید .

در این نشست که در حدود 65 نفر از سخنرانان حضور یافته بودند ، در ابتدا حجت االسام 
و المسلمین حاج احمد پناهیان به بحث تحریف خط امام و چگونگی نفوذ دشمن از این راه 
پرداختند و پس از آن حجت االسام و المسلمین تویســرکانی در موضوع نفوذ و انتخابات 
پیش رو ، سخنرانی کرده و در خال مباحث ایشان حضار نظرات و دیدگاه های خود را مطرح 

نمودند.
پنج شنبه 1 بهمن نیز در مجتمع فرهنگی کوثر ، دومین نشست ماهانه ی خطبای مرتبط با 
هیأت رزمندگان اسام برگزار گردید . در این نشســت خطبای مرتبط با هیأت رزمندگان از 
سخنان حجت االسام و المسلمین قرائتی با موضوع نفوذ و وظیفه طاب نسبت به آن بهره مند 

شدند .

        مجله خربی         
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اعدام آيت اهلل نمر در تقابل با محور مقاومت و 
گفتمان انقالب اسالمی است

هیأت رزمندگان اسام استان چهارمحال وبختیاری با صدور بیانیه ای 
اقدام رژیم آل سعود در اعدام عامه شهید آیت اهلل نمر باقر النمر را محکوم 
کرد. دراین بیانیه آمده است: خون پاک و مطهر عالم شهید مرحوم آیت 
اهلل شیخ نمر باقر النمر و برادران مومنی که به همراه ایشان مظلومانه به 
فیض شهادت نایل شــدند، حرکت مبارزه با استکبار جهانی و بیداری 
اسامی را سرعت خواهد بخشید. این بیانیه می افزاید: اعدام شهید آیت 
اهلل شیخ نمر باقر النمر در امتداد خط اقدامات ضد انسانی است که از سوی 
دشمنان اسام ناب محمدی )صلوات اهلل علیه وآله وسلم( در تقابل با 

محور مقاومت و گفتمان انقاب اسامی می باشد.

خون پاک آيت اهلل نمر  وحدت امت 
اسالمی را تقويت خواهد کرد

هیأت رزمندگان اســام آذربایجان شرقی و سازمان بسیج 
مداحان ســپاه عاشــورا  در بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
جنایت رژیم سعودی در به شــهادت رساندن آیت اهلل نمر 
تصریح کرد: اقدام جنایت کارانه رژیم صهیونیستی آل سعود 
در به شهادت رساندن آیت اهلل شیخ نمر باقر النمر، بخشی از 
توطئه دشمنان اسام ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله ، برای 
تشدید و ایجاد اختاف بین شیعیان و اهل تسنن است. اما، 
تردیدی نیست خون پاک این شهید واالمقام، وحدت امت 

اسامی را تقویت خواهد کرد.
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احلی من العسل آستانه اشرفیه

ســوگواره »احلی من العســل« همزمان 
با سراســر کشور در حســینیه اعظم حرم 
مطهر ســلطان ســید جال الدین اشرف  
)علیه السام(آستانه اشرفیه برگزار شد. در 
این مراسم که با همکاری هیأت رزمندگان 
اسام و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
آستانه اشرفیه برگزار شــد، بیش از 500 
دانش آموز مقاطع متوسطه این شهرستان 

حضور داشتند.

احلی من العسل در اردبیل

به همت هیات جوانان عاشــورایی اردبیل 
همایش احلی من العســل )13 ساله های 

حسینی( در اردبیل برگزار شد.
این همایش با حضور دانش آموزان پسر به 
منظور ترویج فرهنگ عاشــورایی و ترویج 
فرهنگ والیت پذیری نوجوان 13 ســاله 
دشت کربا ، حضرت قاسم ابن الحسن)علیه 
السام( برگزار شد. در این مراسم ها دانش 
آموزان نوجوان برنامه هایی چون عزاداری، 
مرثیه سرایی مداحان برجسته و نوجوان اهل 

احلی من العسل در استان مرکزی

همزمان با ششم ماه محرم و به منظور بزرگداشت حضرت قاسم علیه الّسام سوگواره عاشورایی »احلی 
من العسل« با اهداف افزایش آگاهی و بینش دانش آموزان نسبت به قیام امام حسین علیه السام و 
ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا با حضور 500 دانش آموز در حسینه عاشقان ثاراهلل اراک برگزار 
شد. حجت االسام رضا تاج آبادی، مدیر عامل بنیاد مهدی موعود)عج( استان مرکزی در این همایش 
با بیان اینکه ایام سوگواری حضرت سیدالشهداء علیه الّسام فرصت مناسبی برای بازخوانی و تبیین 
مبانی اعتقادی مکتب اهل بیت علیهم الّسام به ویژه قیام خونین امام حسین علیه الّسام در بین 

دانش آموزان است گفت: فلسفه قیام عاشورا سراسر درس خداشناسی و امام شناسی است

بیت)علیهم الســام(، قرائت میثاق نامه با 
آرمان های انقاب، رهبری و شهدای هشت 

سال دفاع مقدس و غیره را اجرا کردند.

احلی من العسل در شهرکرد

همایش “احلی من العسل” همزمان با هفتم 
محرم که منتسب به حضرت قاسم بن الحسن 
علیه الســام  اســت به صورت با شکوه در 
مصای امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار شد.

 

        مجله خربی         
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   مراسم دهه اول ماه صفر فاطميه بزرگ تهران -  هيات رزمندگان اسالم   مراسم دهه اول ماه صفر فاطميه بزرگ تهران -  هيات رزمندگان اسالم

   مراسم دهه اول ماه صفر فاطميه بزرگ تهران -  هيات رزمندگان اسالم   مراسم دهه اول ماه صفر فاطميه بزرگ تهران -  هيات رزمندگان اسالم

مراسم بزرگداشت حماسه 
۹ دی در اقلید

بزرگداشــت حماســه مانــدگار 9 دي ماه 
به همــت هیئت متوســلین بــه چهارده 
معصوم)علیهم السام( رزمندگان اسام و با 
حضور اقشــار مختلف مردم و مسئولین و با 
سخنراني سردار رمضان شریف مسئول روابط 
عمومي کل سپاه پاسداران انقاب اسامي در 

مصا جمعه برگزار گردید.
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  همايش سه ساله های حسينی در حرم امام خمينی )رحمه اهلل عليه( -  هيات 
رزمندگان اسالم

  مراسم شب تاسوعای حسينی در حسينيه شهدای بسيج-  هيات رزمندگان اسالم

    دسته عزاداری روز عاشورا -  هيأت رزمندگان اسالم

  همايش سه ساله های حسينی در حرم امام خمينی )رحمه اهلل عليه( -  هيات 
رزمندگان اسالم

  مراسم شب تاسوعای حسينی در حسينيه شهدای بسيج-  هيات رزمندگان اسالم

    دسته عزاداری روز عاشورا -  هيأت رزمندگان اسالم

        مجله خربی         
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   برگزاری جلسات با هيئات استان ها

   برگزاری جلسات با هيئات استان ها

  دسته عزاداری روز عاشورا - هيأت رزمندگان اسالم

    مراسم دهه اول ماه صفر فاطميه بزرگ تهران - هيات رزمندگان اسالم

   برگزاری جلسات با هيئات استان ها

  دسته عزاداری روز عاشورا - هيأت رزمندگان اسالم
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   جشن والدت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق )عليه السالم(در رامسر-  هيات رزمندگان اسالم

  مراسم والدت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق )عليه السالم(در   هيات 
رزمندگان اسالميزد

     جشن ميالد حضرت محمد  و حضرت امام جعفر صادق )عليه السالم( در 
رودان-  هيات رزمندگان اسالم

  جشــن ميالد پيامبر و حضرت امام جعفر صادق )عليه السالم( در هيات 
رزمندگان  اسالم قم

   جشن ميالد نبی اکرم در شهر گيوی-  هيات رزمندگان اسالم

        مجله خربی         
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بازدید از هیئات پیروان عترت استان خراسان شمالی

والدین امروزی تعلیم را بر تربیت ترجیح می دهند

یلدای انتظار در جیرفت

به گزارش واحد عترت هیأت رزمندگان اسام؛ جلسه ی بازدید از هیئات پیروان عترت استان 
خراسان شمالی توسط مسئول پیروان عترت خانم ساکت بهمراه مسئول بازدید و نظارت معاونت 

واحد خواهران در ستاد مرکزی؛ خانم صائمی برگزار شد.
در این جلسه ی بازدید؛ دیدار با امام جمعه ی محترم استان و شهرستان بجنورد و همچنین 
جلساتی با مسئول هیأت خواهران شهرستان گرمه، اعضای اتاق فکر و نخبگان فرهنگی و علمی 

فعال در هیأت خواهران انجام گرفت.

همایش سه ساله های حسینی با حضور نونهاالن یزدی به هّمت بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر 
یزد و هیأت پیروان عترت رزمندگان اسام در حسینیه ثاراهلل یزد برگزار شد.

کارشناس مسائل دینی در همایش سه سالگان حسینی در یزد گفت: والدین امروزی تعلیم را بر 
تربیت ترجیح می دهند و به طور شایسته در زمینه تربیت، اخاق و ادب فرزندان نمی کوشند.

به گزارش خبرنگار واحد عترت هیأت رزمندگان اســام در یزد؛ حجت االسام و المسلمین 
نجیمی با ابراز تاسف از اینکه والدین امروزی تعلیم را بر تربیت ترجیح می دهند و به طور شایسته 
در زمینه تربیت، اخاق و ادب فرزندان نمی کوشند، اذعان کرد: دراستان یزد به طور متوالی در 
زمینه کسب رتبه برتر در کنکور موفق بوده ایم اما از طرفی در زمینه ی آسیب هایی چون طاق و 
اعتیاد و  آمار باالیی داشته ایم؛ این نشان دهنده عدم توجه کافی به تربیت و تزکیه فرزندان است.

وی با تاکید بر اینکه والدین باید در حفظ جایگاه فرزندان بکوشند، اذعان کرد: تفاوت قائل شدن 
بین فرزندان ظلمی است که برخی در حق فرزندانشان روا می دارند. تاش دشمنان برای محدود 

مسئول واحد خواهران هیأت رزمندگان اسام جیرفت در جشن امامت امام زمان)عج( با برگزاری 
آئین یلدای انتظار؛ در جمع بانوانی از حوزه های علمیه جیرفت؛ از حوزه های علمیه با عنوان خانه 
امام عصر)عج( یاد کرد و افزود: زنان همواره نقش ســازنده ای در دورانهای مختلف داشته اند و 
اهمیت این جایگاه رفیع را در اسام به شکل ویژه میبینیم تا توانمندیهای یک زن جامعه را رو به 
سعادت ببرد. وی با بیان عنایات و کراماتی از امام زمان)عج( عنوان داشت: اگر در زمان گرفتاری و 
نیاز از صمیم قلب توجه و توسل به امام خود داشته باشیم با الطاف ایشان گره ها باز میشود. شفیعی 
افزود: مقام معظم رهبری نائب امام عصر)عج( است که باید هم سخنان ایشان در تمام زمینه ها 
را دنبال کنیم و هم در عمل به آنها بپردازیم که با این کار امام زمان)عج( را از خود شاد می کنیم.

کردن شیعیان و کاســتن از جمعیت آنها، 
ضرورت دعای خیر والدین در حق فرزندان، 
کوشش دشمن برای کاهلی در اقامه نماز از 
دیگر مباحثی بود که این کارشناس مسائل 

دینی به آنها پرداخت.  
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نشســت بصیرت و تحکیم میثاق با والیــت در هیأت 
رزمندگان یزد

به گزارش خبرنگار واحد عترت اســتان یزد؛ حجت االســام و المســلمین حسن جعفری در 
نشستی با عنوان »بصیرت وتحکیم میثاق با والیت« که به همت هیأت پیروان عترت خواهران 
رزمندگان اسام در امامزاده قل هواللهی یزد برگزار شد، خاطر نشان کرد: از ویژگی های برجسته 
ملت سرافراز ایران این بوده است که همواره به تأسی از پیشوای خود امام حسین)علیه اسام( 
به دنبال آگاهی و معرفت بوده اند؛ الزم است در انتخابات پیش رو نیز با بصیرت کافی به انتخاب 
نماینده اصلح بپردازند. وی حمایت از مقام معظم رهبری و پیروی از ایشان را راه در امان بودن 
از توطئه و نیرنگ دشمن بیان کرد و افزود: شناخت و هوشیاری الزمه رفع مشکات در جامعه و 
حرکت به سوی موفقیت است. جعفری در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت گسترده دشمن 
برای متاشی کردن خانواده های ایرانی را یادآور شد و افزود: تهاجم فرهنگی دشمن از راه های 
مختلف بویژه رسانه ها سبب شده تا آســیب های اجتماعی از جمله اعتیاد دانشجویان، طاق و 
ازهم پاشیدگی خانواده ها آمار رو به افزایشی را داشته باشد. این کارشناس مذهبی ادامه داد: دشمن 
دین و اعتقادات ملت ایران را نشانه گرفته است؛ چرا که در پی تضعیف اعتقاد و مذهب بسیاری 
از آسیب ها و ناهنجاری های جامعه رشد خواهد کرد. جعفری در پایان به نقش تعیین کننده زنان 

  محفل عزای بزرگ بانوی کوچک دشت نينوا در بيت رقيه )سالم اهلل عليها( 
شهرستان بافق 

  کاروان زائران پياده پيروان عترت واحد خواهران شهرستان رضوانشهر استان 
گيالن  مقارن با شهادت امام علی بن موسی الرضا)عليه السالم(

  مراسم جشن ميالد حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل عليــه و آله وسلم( و امام جعفر 
صادق )عليه السالم( توسط هيأت پيروان عترت شهرستان کوهدشت استان لرستان

  جشن امامت امام عصر)عج( در اهواز

        مجله خربی         

در تاریخ اسام اشاره کرد و افزود: زنان باید 
با بکار گیری تمام استعداد و مهارت هایی که 
خداوند در وجود آنان نهاده است، در جهت 
شکوفایی و پیشــرفت خانواده و در نهایت 

جامعه گام بردارند.
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به گزارش ماهنامه هیأت به نقل از ســایت 
مرکز حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقاب، 
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار 19 بهمن 
با نیروی هوایی ارتش حاوی نکات جدیدی 
درباره ی »انتخابات« بــود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای چند نکته را به عنوان »توصیه« و 
»تذکر« خطاب به مســئولین کشور مطرح 

کردند:

۱. افکار عمومی را مشوش و 
مردد نکنید

رهبر معظم انقاب با اشاره به برخی از حرفهای 
مطرح شده در فضای سیاســی و رسانه ای 
نسبت به طرح مطالبی که مایه ی »تشویش و 
تردید در دلهای مردم« می شود تذکر دادند: 
»حرفهایی این روزها زده میشود...که مایه ی 
تشویش افکار عمومی و مایه ی تردید دلهای 

مردم میشوند؛ حرفهای نامناسب و غلط، فقط 
با نگاه سیاسی به مســائل نگاه کردن، نگاه 
خدایی را بکلّی کنار گذاشتن؛ از این حرفها 

گاهی این روزها شنیده میشود.«

۲. از مســائل اساسی کشور 
غفلت نکنید

رهبری با اشاره به مقطعی بودن انتخابات به 

انتخابات و پسابرجام از منظر رهرب معظم انقالب

مردم درست عکس خواست دمشن عمل کنند انتخابات حق الناس است؛ 



        نقشه راه         
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مسئولین توصیه کردند: »مسائل تبلیغاتی 
و روزنامه ای انتخابات، مسئولین کشور را از 
مسائل مســتمر و دنباله دار و اساسی غافل 
نکند... آنچه باقی میماند، مســائل اساسی 
کشور است...]انتخابات[، مسئله ی گذرا است؛ 
کسانی که باید فکر کنند دارند فکر میکنند، 
کسانی که باید عمل کنند دارند عمل میکنند؛ 
مسئولین کشور ذهنشــان را به این چیزها 

مشغول نکنند.«

۳. به فکر رونــق تولید و رفع 
رکود باشید

در ادامه ی همیــن بحث حضــرت آیت ا... 
خامنه ای مجــدداً مســئله ی »اقتصاد« و 
»مقاوم ســازی« آن را یکی از این موضوعات 
مهم کشور دانســته و وظایف مسئولین در 
این زمینه را مــورد تأکید قــرار دادند: »ما 
اگر وابسته ی به نفت نباشــیم، ما اگر تولید 
داخلی مان را تقویت بکنیم، آن روزی که نفت 
از صد دالر می آید به بیست وچند دالر، دیگر 
تنمان نمیلرزد. ما اگر بتوانیم تولید داخلی را 
رونق بدهیم، رکود را از بین ببریم، آن وقتی که 
دشــمن واردات فان کاال را محدود میکند، 
ممنوع میکند، ما خم به ابرو نمی آوریم... به 

فکر اقتصاد باشید.«

۴. دشمن را فراموش نکنید
یکی دیگــر از تذکرات رهبــری به فراموش 
نکردن »نقــش دشــمنان« و توطئه های 
آنان برمی گشت. در این زمینه رهبر معظم 
انقاب نســبت به »غفلت از دشــمن« در 
همه ی عرصه ها و از جمله در »اظهارنظرها 
و موضع گیری ها« تذکر دادند: »دشمنها را 
نبایستی از یاد برد... توّجه کنیم که نقش این 
دشمن چیست و در همه ی مسائل براساس 
این سیاســت گذاری کنیم، براســاس این 
قانون گذاری کنیم، براساس این اقدام کنیم، 

براساس این حرف بزنیم.«

انتخابات؛ تأمین کننده امنیت  
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار مردم قم 
فرمودند: »حضور مردم یکی از آن عناصری 
است که دشمن را ناکام میکند. اینکه ما تکیه 
میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار می ورزیم بر 
اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و 
من بارها این را قباً گفته ام که حّتی آن کسانی 
که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشــور، 
برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت 
کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته 
باشــد، عیبی ندارد اّما انتخابات مال رهبری 
نیست، مال ایران اســامی است، مال نظام 
جمهوری اسامی است. همه باید بیایند در 
انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که 
نظام جمهوری اسامی تقویت بشود، پایداری 
آن و ماندگاری آن تأمین بشــود، کشور در 

حصار امنّیت کامل باقی بماند.« 

آرامش مردم در پناه هندسه 
انقالب

موسم انتخابات و بهانه ی رقابت های سیاسی، 
بســیاری را بر آن می دارد تــا فضای رقابت 
سالم را مشــوش کرده و آشفته جلوه دهند. 
در این بین متأسفانه کسانی هستند که برای 
پیشبرد اهداف انتخاباتی و فرا انتخاباتی خود، 
زنجیره ای از رفتارها و سخنان غیرمنصفانه 
نسبت به سازوکارهای قانونی انتخابات گرفته 
تا »جابه جایی خطوط اصلی و روشن انقاب 
1394/11/14« را در دستور کار سیاست های 
تبلیغاتی خود بهــره می برند. این نوع کنش 
و واکنش ها که بیشــتر جنبه ی قبیله گرایی 
انتخاباتی و حزبی داشته و سابقه ی بدی از خود 
در تاریخ انتخابات های کشور باقی گذاشته 
است، نیازمند دقت و هوشیاری بیشتر است؛  
چراکه »بعضــی از قیافه گرفتن ها و رفتارها 

دشمن را امیدوار میکند. 1392/3/22«
 اما با وجود چنیــن رفتارهایی، مردم چگونه 
می توانند در این روزهای حساس و پُرهیاهو 

آرامش خود را حفظ کنند و با آرامش رفتار 
کنند؟ »وقتی شما خّط انقابی امام را زنده 
نگه میدارید و نمیگذارید مندرس بشــود ... 
خدای متعال آرامش را بــه دلها خواهد داد. 

»1394 /10/19

به عنوان مثال برخی کــه »از ابتدای انقاب 
»تفکر انقابی را قبول نداشتند و برخی هم 
با اینکــه در داخل نظام بودنــد اما اعتقادی 
به مبارزه با اســتکبار نداشــتند« سعی در 
جابه جایی خطوط اصلی و روشــن انقاب 
اســامی دارند. بنابراین بــرای حفظ خط 
انقابی امام »باید در مقابل این جریان ایستاد 

.»1394/11/14

چگونــه وعــده الهــی در 
انتخابات محقق می شود؟

انتخابات یکی از نقاطی اســت که می تواند 
ضامن حفظ و تقویت مسیر درست جمهوری 
اسامی ایران باشد. کسانی که دغدغه حفظ 
انقاب بر اســاس مکتب و محکمات امام را 
دارند از دو طریق می توانند اثرگذاری داشته 

باشند:
اول: شــرکت در انتخابــات و تــاش برای 
مشارکت حداکثری مردم؛ چراکه »همه باید 
بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب 
میشــود که نظام جمهوری اسامی تقویت 
بشــود، پایداری آن و مانــدگاری آن تأمین 
بشود، کشور در حصار امنّیت کامل باقی بماند 

»1394 /10/19
دوم: درســت انتخاب کردن اســت. »آراء و 
سایق ممکن است مختلف باشد ... اّما همه 
سعی کنند درســت انتخاب کنند. 10/19/ 
1394« انتخــاب ما برای مجلس شــورای 
اسامی و مجلس خبرگان رهبری، می تواند 
حافظ و تقویت کننده مسیر درست و تکمیل 
کننده هندســه انقاب باشد. زیرا »براساس 
ســخنان امام، موضوع »مردم«، »استقال 
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کشور«، »تدین و پایبندی به مبانی اسامی«، 
»مبارزه با استکبار و زورگویی«، »مسأله ی 
فلسطین«، »موضوع معیشت مردم«، »توجه 
به مســتضعفین و رفع فقر«، خطوط اصلی 
انقاب هستند که از ترکیب آنها »هندسه ی 
انقاب« به دســت می آید. 11/14/ 1394« 
بنابرایــن »گرایش هــا و جهت گیری های 
انقابی، واقعی و کاماً روشن و واضح و مبتنی 
بر بیانات امام است.  11/14/ 1394« کاربست 
این شاخص ها و سنجش افراد بر اساس این 
هندســه، می تواند خطر نفــوذ موریانه ها را 
کاهش داده و جهت گیری هــای انحرافی و 

خیالی را بی اثر می کند.

حّتی آن کسانی که نظام را قبول 
ندارند در انتخابات شرکت کنند

»حّتی آن کســانی که نظام را قبول ندارند، 
برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در 

انتخابات شرکت کنند.« 19 /94/10
این جمله، یکی از سخنان مکرر رهبر معظم 
انقاب اسامی در تثبیت پشتوانه مردمی نظام 
است که در هفته های گذشته دستاویز برخی 
افراد و گروه ها قرار گرفت تا فشــارهایی را به 
این بهانه به شورای نگهبان وارد کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای اما چند روز بعد در توضیح 
و تبیین این سخنان گفتند: »بنده گفته ام و 
باز هم میگویم که آن کسانی که حّتی نظام را 
قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، 
رأی بدهند، اّما نه اینکه کسی که نظام را قبول 

ندارد، بخواهند مجلس بفرستند«.
 

چهار نکته درباره ی انتخابات 
در دیــدار بــا دســت اندرکاران 

انتخابات
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار با 
دست اندرکاران انتخابات یکی از محورهای 
اصلی سخنانشان را به موضوع انتخابات پیش 

رو اختصاص دادند.

الف( ملت ايــران، پيروز قطعی همه ی 
انتخابات ها

انتخابات یک مســابقه  ی ملّی است...  وقتی 
تیمهای ورزشــی خوب بازی کنند چه تیم 
الف چه تیم ب چه تیم پ، اگر بُرد فدراسیون 
از بازی قوی و ســالم اینها به خــود میبالد. 
انتخابات هم همین  جور است... حاال هر کسی 
ببرد هرکسی ببازد. در واقع بُرد و باختی برای 
ملّت وجود ندارد؛ ملّــت در هر صورت برنده 

است.
ب(  عوامل تأمين سالمت انتخابات    
1. مشــارکت عمومی و حضور همگانی ملت 

ایران
2. بصیرت عمومی مردم و انتخاب افراد صالح:

 3. تمکین همگانی در مقابل قانون و نهادهای 
قانونی

4. پرهیز نامزدها از اهانــت، تهمت و غیبت 
نسبت به یکدیگر

5. پرهیــز از بدبین کردن مردم نســبت به 
انتخابات

6. پرهیز نامزدها از وعده ها و شــعارهای غیر 
عملی و غیرقانونی

7. رعایت صداقت در حرف زدن و رفتار با مردم
)تذکر: پرهیز از متهم کردن جریان مؤمن و 

انقابی به تندروی(
 ج( شاخص هاِی انتخاب افراِد صالح

1. کســی که خودش را ِسپر بای مشکات 
کشور قرار بدهد.

2. کشور را به دشمن نفروشد.
3. فانی در خدمات، مصالح و منافع عمومی 

مردم باشد.
  4. مصالح کشور را برای رودربایستی با این و 

آن، زیر پا نگذارد.
 د( شکرگزاری واقعی نعمت انتخابات با 

برگزاری خوب و سالِم آن  
 انتخابات یک نعمت بزرگ و یک فرصت بزرگ 
است؛ شکرگزاری الزم دارد؛  شکرگزاری اش 
به این است که همه مان در هرجا که هستیم 

سعی کنیم، این را خوب و سالم برگزار کنیم. 
نگذاریم با رفتارهای ما، با حرفهای ما، با بعضی 
از نسنجیده گوئی هائی که گوشه وکنار انسان 
میشنود؛ این عمل بزرگ، این حرکت بزرگ، 
این افتخار بزرگ نگذاریم که مشّوش و مشّوه 

بشود، این را حواسمان باشد.

»از حق مردم دفاع خواهم کرد«
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از ابعاد مهم 
حق الناس در انتخابات را »پذیرش نتیجه ی 

قانونی انتخابات« می دانند:
 رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حقّ الّناس 
است؛ حقّ الّناس است. وقتی می آید برادر و 
خواهر ایرانی در انتخابات شــرکت میکند و 
رأی در صندوق می اندازد، رعایت این حّق او 
واجب شرعی است، واجب اسامی است؛ در 
این امانت او نباید خیانت کرد؛ واقعاً حقّ الّناس 
است. نتیجه ی آراء هم هرچه شد، بایستی به 
آن ملتزم بود؛ این هم حقّ الّناس است. اینکه 
ما در ســال 88 در مقابل کســانی که اصرار 
میکردند باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، 
به خاطر همیــن بود کــه از حقّ الّناس دفاع 
کردیم. چهل میلیون ]نفر[ -باالترین نصاب 
انتخابات- در سال 88 در ]دادن [ آراء شرکت 
کردند. خب، یک نتیجه ای داد. هر کسی ]هم [ 
برنده ی این انتخابات میشــد، ما همین جور 
می ایستادیم، دفاع میکردیم. بنده از حقّ الّناس 
دفاع کردم، از حّق مردم دفاع کردم. باز هم هر 
وقتی که مردم رأی بدهند -به هر کسی که 
مردم بپسندند و بپذیرند و رأی بدهند- بنده 
از رأی مردم دفاع خواهم کرد؛ پشت سِر مردم 
خواهم ایســتاد. رأی مردم حقّ الّناس است. 

94/06/18

آیا به فهرست اعتماد کنیم؟
رهبر معظم انقاب برای اولین بار نزدیک به دو 
ماه مانده به انتخابات بیان کرده و در دو دیدار با 
کام های متفاوتی آن را تبیین کرده اند: »رأی 
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دادن و اعتماد به فهرســتی که از سوی افراد 
متدین، مؤمن، انقابی و در خط امام معرفی 

شده باشد.«
  اول؛ »انتخاب درســت« یــک وظیفه و یک 
حق الناس بر عهده ی مردم ایران اســت. این 
تذکری است که رهبر معظم انقاب در دیدار 
ائمه ی جمعه خطاب به مــردم دادند. »یک 
بُعد دیگر ]حق الناس[ این اســت که مردمی 
که میخواهند رأی بدهند، اعتماد کنند به آن 
مجموعه هایی که واقعاً قابل اعتمادند؛ بعضی ها 
هستند که قابل اعتماد نیستند؛ َکالَِّذی اسَتهَوتُه 
ــیاطین؛ گاهی این جور نیست که از روی  الشَّ
صفا و واقعیت و عاقه مندی به انقاب  ]باشد[ - 
اساس کار، انقاب است- و از روی عاقه مندی 
به انقاب بیایند یک فهرســت پیشنهادی را 
بدهند؛ نه، روی مقاصــد دیگر -گاهی اوقات 
مقاصد فاسد- پیشنهادهایی میدهند... واقعاً 

این به این معنا، حقّ الّناس است.«
 دوم؛ ایشــان در دومیــن دیــدار در بــاب 
انتخابــات، در دیدار مردم قم به مســئله ی 
»درست انتخاب«کردن اشاره کردند. مردم 
چطور به نامزدها برای انتخابات اعتماد کنند 
درحالی که همه ی آنها را  نمی شناسند: »به 
نظر بنده این جور میرســد که چون یکایک 
افراد را ممکن است نشناســیم -خود بنده 
هم وقتی این فهرستها را می آورند که بیایم 
رأی بدهم، بعضی از آدمهای این فهرست ها 
را نمیشناسم اّما اعتماد میکنم به آن کسانی 
که ]اینها را[ معّرفــی کرده اند، و نگاه میکنم 
ببینم آن کســانی که این فهرست را معّرفی 
کرده اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدم اینها 
آدمهای متدیّن و مؤمن و انقابی ای هستند، 
به حرفشــان اعتماد میکنم و به ]فهرست[ 
آنها رأی میدهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این 
فهرست را داده اند کسانی هستند که به مسائل 
انقاب، به مســائل دین، به مسائل استقال 
کشور خیلی اهّمّیتی نمیدهند، دلشان دنبال 
حرف آمریکا و غیرآمریکا است، به حرفشان 

اعتماد نمیکنم...« حتی با وجود آنکه »ممکن 
است سعی ما به نتیجه نرسد و غلط انتخاب 
کنیم، عیبی ندارد؛ خدای متعال از ما قبول 
خواهد کرد، چــون کار خودمان را کرده ایم، 

تاش خودمان را کرده ایم.«

چشم طمع آمریکایی ها
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در دیــدار ائمه 
جمعه سراسر کشور در تاریخ 10/14/ 94، 
برای اولین بار درباره این انتخابات ســخن 
گفتند. ایشان ضمن برشــمردن نکاتی در 
تشــریح حق الناس بودن انتخابات و جدی 
بودن مســاله نفوذ عناصر غیرانقابی به این 
دو نهاد مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی، 
فرمودند: آمریکاییها به این انتخابات چشم 

طمع دوخته اند. 

مــردم در انتخابات درســت 
عکس خواست دشمن عمل کنند

رهبر معظم انقاب در دیدار مردم تبریز نیز به 
موضوع انتخابات 7 اسفند اشاره کردند و تأکید 
کردند: دشمن با یک برنامه ریزی خاص برای 
انتخابات، بدنبال تحقق توطئه طراحی شده 
خود است، بنابراین باید ملت ایران به عنوان 
صاحبان اصلی کشور از برخی حقایق مطلع 

شوند تا این نیات پلید محقق نشود.
بیگانگان می خواهند در انتخابات اعمال نفوذ 
کنند، طراحی آنها تخریب شورای نگهبان و 

تصمیم های آن است.
ایشــان تاکید کردند: مردم بــا حضور همه 
جانبه و آگاهانه و همــراه با بصیرت و دانایی 
در انتخابات، درست عکس خواست دشمن 

عمل کنند.

هــدف دشــمن از تخریــب 
شورای نگهبان

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: طراحی 
آنها برای انتخابات 7 اسفند، از تخریب شورای 

نگهبان و زیرســوال بردن تصمیم های آن 
آغاز شده است و این شورا یکی از چند مرکز 
اساسی در نظام اسامی است که امریکاییها از 
ابتدای پیروزی انقاب، به شدت با آن مخالف 

بودند.
ایشان با تأکید بر اینکه نتیجه زیر سوال بردن 
تصمیم های شورای نگهبان، القای غیرقانونی 
بودن انتخابات اســت، خاطرنشــان کردند: 
هنگامی که غیرقانونــی بودن انتخابات القاء 
شود، بنابراین مجلس شورای اسامی برآمده 
از ایــن انتخابات و مصوبــات آن غیرقانونی 

خواهد بود.
رهبر معظم انقاب اســامی افزودند: هدف 
این طراحی زیرکانه، قرار دادن کشور در خاء 
قانون و مجلس، در چهار سال آینده است که 

افکار عمومی باید متوجه این موضوع باشند.

هم صدایان با امریکا در داخل
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به افرادی 
که در داخل، با تخریب شــورای نگهبان، با 
دشــمن همصدایی می کنند گفتند: بیشتر 
این افراد متوجه صحبتهای خود نیســتند و 
نمی توان آنها را متهم به خیانت کرد، اما آنها 
باید متوجه شوند که نتیجه این هم صدایی، 

تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن است.
خصوصیات مجلس مرعوب غرب و امریکا

رهبر معظم انقاب اسامی تأکید کردند: یکی 
از اهداف جبهه اســتکبار، از زیر سوال بردن 
انتخابات، محروم کردن ملت های مسلمان دنیا 
از پدیده بی نظیر، بدیع و جذاب مردم ساالری 
دینی اســت ...اگر مجلس بدنبال رفاه مردم، 
عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت 
علم و فناوری و استقال و عزت ملی باشد، ریل 
گذاری آن در جهت این هدفها خواهد بود اما 
اگر مجلس مرعوب غرب و امریکا، و به دنبال 
حاکمیت جریان اشــرافی گری باشد، ریل 
گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به 

مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد.
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دبیر ستاد راهیان نور در گفت وگوی تفصیلی با »هیأت«:

هبرتین سبک زندگی در
 جبهه های دفاع مقدس ترویج پیدا یم کند

اردوهای راهيان نور يکی از عرصه های اصلی ترويج فرهنگ دفاع مقدس هستند. ساالنه زائرين شهدای هشت سال دفاع مقدس 
متشکل از دانشجويان دانشگاه ها و نخبگان علمی و نيز سازمان ها و نهادهای مختلف کشور به منظور تجديد بيعت با آرمان های 
شهدا در مناطق عملياتی حضور پيدا می کنند. به همين منظور با دبير ستاد راهيان نور سرهنگ نادر اديبی گفت وگويی داشتيم 

تا پيرامون نحوه برگزاری اين مراسم و همچنين ميزان استقبال مردم از برنامه های راهيان نور برايمان توضيح دهند.
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  ابتدا خودتان را معرفی 
کرده و از فعالیت های جهادی 

خود مختصری بیان کنید ؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم . ابتدا تشــکر 
می کنم از شما که این فرصت را در اختیار 
بنده قــرار دادید تا پیرامــون این حرکت 
فرهنگی صحبت کنم. بنــده نادر ادیبی 
متولد1345 از شهرستان کرج هستم که 
دوران نوجوانــی را در عرصه های انقاب 
اسامی همراه با مردم سپری کرده و پس 
از پیروزی انقــاب و در آغاز دفاع مقدس 
از ســال 60 همراه با دیگر رزمندگان وارد 
صحنه جنگ تحمیلی شدم. سابقه حضور 
در لشکر 10 سیدالشــهدا )علیه السام( 
و همچنیــن لشــکر 27 محمد رســول 
اهلل)صلی اهلل علیه و آله وسلم( را داشته و 
در همان اثنای جنگ نیز به عضویت سپاه 

پاسداران انقاب اسامی در آمدم.

   ستاد راهیان نور از چه 
زمانی آغاز به کار کرده و شما 
از چه زمانی مسئولیت آن را 

بر عهده گرفتید؟
به نظرم حرکت کاروان هــای راهیان نور 
از همان دوران دفاع مقدس شــروع شده 
بود. وقتی در دوران 8ساله جنگ تحمیلی 
مردم به صورت داوطلبانــه برای حمایت 
از رزمندگان وارد منطقه عملیاتی شده و 
غذا و البســه بین آنها تقسیم می کردند و 
یا زمانی که هنرمندان ما در جهت تقویت 
روحیه رزمنده ها در جبهه ها حضور پیدا 
می کردند، خود بیانگر حضور کاروان های 
راهیان نــور بود. بعد از دفــاع مقدس نیز 
بافاصله پس از جنــگ، رزمنده ها جهت 
تجدید خاطره با آن دوران و دوستانی که 
شهید شدند، وارد مناطق عملیاتی شده و 
در این مسیر برخی جوانان و نوجوانان نیز 
در جهت درس آموزی از حماســه آفرینی 

های گذشــتگان حضور پیدا می کردند. 
اگر به طور دقیق تر بیان کنم از عید سال 
68 برخی رزمنده ها به صورت خودجوش 
حضور پیــدا کرده و  در دهــه 70 و اوایل 
دهه 80 شاهد حضور خیل عظیم مردم به 
صورت کاما خودجوش در مناطق عملیاتی 
بودیم که حضور دانشــجویان بیشــترین 
درصد و پرشورترین حضور را درمیان آحاد 
مختلف مردم داشته است. وقتی مسئولین 
وقت، حجــم عظیم اســتقبال مردمی را 
مشاهده کردند به فکر سازماندهی حضور 
خودجوش مردمــی در مناطق عملیاتی 
افتادند و به همین منظور در سال 84 ستاد 
فرماندهی کل قوا دســتور تشکیل ستاد 
مرکزی راهیان نور را اباغ فرمودند. البته 
تا قبل از ســال84 نیز برادران ما در سپاه 
تمام تاش خود را بــرای ارائه خدمات به 
مــردم در کاروان هــای اعزامی به جنوب 
وغرب برعهده داشتند ولی پس از سال84 
همه این خدمات به صورت ســازماندهی 
شده و با برنامه ریزی صورت گرفت. بنده 
نیز ازمهرماه 1391 به عنوان دبیر ســتاد 
راهیان نور در جهت خدمت رسانی به مردم 

منصوب شدم.

   طبیعتا شــما در حوزه 
های مختلفــی پس از انقالب 
مسئولیت داشــته اید. کار و 
فعالیت در ســتاد راهیان نور 
چه تفاوتی با دیگر مسئولیت 

ها دارد؟
تفاوت بسیار زیادی میان مسئولیت های 
بنده با خدمت برای شهدا در ستاد مرکزی 
راهیان نــور وجود دارد. اگرچــه به دلیل 
حضورم در دفاع مقدس در همه مسئولیت 
ها یادشــهدا را در ذهنم متبادر می کردم 
ولی در این مکان به طور اختصاصی شمیم 
عطر شهدا همواره طنین انداز بوده و هست.

   چــه عواملــی موجب 
حضور گســترده همه اقشار 
در کاروان هــای راهیان نور 

می شود؟
بهترین سبک زندگی در جبهه های دفاع 
مقدس ترویج پیدا می کنــد. مردم ما با 
هرسلیقه فکری و ظاهری شهدا را به عنوان 
کسانی که در خطرناک ترین صحنه های 
نبــرد دنیوی، خود را ســپربای دیگران 
و اســام قرار دادند، قبول دارند؛ چنین 
رخدادی خود جاذبه ای است که موجب 
شده همه اقشار را به سمت خود بکشاند. 
رشادت های رزمندگان برای مردم و نظام 
جمهوری اسامی موجب شده که این نوع 
عاقه رزمندگان دفاع مقدس به اسام و 
هموطنان در کاوران های راهیان نور عمق 
پیدا کرده و مردم عاقه مند به تغییر رفتار 
خود و الگوبرداری از شــهدا شوند. به نظر 
بنده ما در کشور کمترین جایی را داریم 
که مانند راهیان نور به این سرعت اتصال 
میان آدمی و خوبی ها مشــاهده شــود . 
بسیاری از مردم پس از حضور در مناطق 
عملیاتی در روزهای اول حالتی معمولی 
دارند ولی پس از گذشت چند روز با پای 

در حال حاضر کشور ما در 
مقابل حجم وسیع جنگ 

نرم مواجه است که به 
سمت باورهای مردم نشانه 

رفته اند. در همین راستا 
ادامه مسیر شهدا و راهیان 

نور یکی از عملیات های 
بزرگ ما در برابر فرهنگ 

بیگانه است



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالمماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 112  اسفند94   جمادی الثانی 281437

برهنه مشــتاقانه در فکه و طاییه حضور 
پیدا می کننــد. که نظر ســنجی و آمار 
گیری هم در این زمینه انجام شده است 

که خدمت شما ارائه می کنم.

    بــا توجه به ســخنان 
شــما، افرادی که در مناطق 
عملیاتی حاضر می شــوند 
دچار یــک اســتحاله مثبت 

درونی می شوند؟
بله همین طور است. این نوع تغییر در مردم 
را هم در ظاهر افراد می توان مشاهده کرد 
هم در دلنوشته هایی که پس از حضور در 
مناطق عملیاتی بر روی کاغذ می نویسند. 
به همین منظور اســت که مقــام معظم 
رهبری می فرماینــد: دوچیز در فرهنگ 
مردم نقش داشــته یکی تفحص شهدا و 
دیگر اردوی راهیان نور. تداوم ارتباط مردم 
با حوزه معارف انقاب اسامی در راهیان 
نور شروع می شــود. بهترین مسیری که 
نســل دفاع مقدس را معرفی کرده همین 
کاروان هــای راهیان نور می باشــد. این 
کاروان هــا موجب تقویت قلــوب مردم و 
نزدیک کردن دلها به دلهای شهداســت. 
طبق آمارها در ســال 84 که شروع به کار 
فعالیت ستادراهیان نور بوده 400هزار نفر 
از اقشار مختلف مردم حضور پیداکردند و 
در سال 94 این جمعیت به 5 میلیون نفر 
افزایش پیداکرد که بیانگر اثرگذاری برنامه 
های ســتاد راهیان نور و به ویژه معنویت 

خود شهدا می باشد.

  هرزمــان کــه نظــام 
جمهــوری اســالمی موجب 
همدلی بیشــتر مردم شــده 
طبیعتا مورد هجوم بیگانگان 
ورسانه هایشان قرار گرفته 
اســت. یکــی از انتقادهــای 

غیرمستدل، ارائه آمارهایی از 
تصادفات کاروان های راهیان 
نور می باشد. آیا میزان آمار 
تصادفات در سفرهای راهیان 
نور گســترده بوده و شما چه 
تمهیداتی در جهت کاهش آن 

انجام داده اید؟
سفرهای راهیان نور با حضور 5 میلیون نفر 
از مردم در مسیرهای تردد به نسبت میزان 
سفرهای های دیگر مردم میزان تصادفات 
بسیار پایینی دارد. که همین میزان پایین 
تصادفات نیز در دو سال اخیر کاهش یافته 
است. در واقع می توان گفت که هیچ گونه 
تصادف سختی در دوسال اخیر رخ نداده 
و اگر صورت هم گرفته مرتبط با خطاهای 
انسانی می باشــد. چند دلیل عمده برای 
کاهش تصادفات کاروان های راهیان نور 
وجود دارد که عبارت اند از: الف( برادران 
سپاه به هیچ عنوان اجازه تردد خودروهای 
غیراســتاندارد را در مسیرهای تردد نمی 

دهنــد. ب( در کاروان هــای راهیان نور 
شــبکه ای وجود دارد که برخــی از افراد 
را به منظور حضــور در خودروهای تردد 
کننده بــه مناطق عملیاتــی انتخاب می 
نمایند و این افراد وظیفه نظارت بر نحوه 
رانندگی راننده خود را بر عهده دارند. پ( 
نیروی انتظامــی اجازه تخلف به راننده ها 
را در مســیر مناطق عملیاتی نمی دهد و 
مسیرها هم الحمداهلل وضعیت بهتری پیدا 
کرده است. در مجموع در ستاد راهیان نور 
کمیته ای جهت کنترل و بازرسی حادثه 
های رخ داده در مسیر تردد و خود مناطق 
عملیاتی وجود دارد تا راهکارهایی جهت 

بهبود روند ارائه شود.

   چــه ســختی هــا و 
مشــکالت در برنامه ریزی و 
اجرای برنامه هــای کاروان 

های نور وجود دارد؟
در سال های گذشته کاروان های راهیان 
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نور در ایــام خاصــی  و فقط در اســتان 
خوزســتان برگزار می شــد ولی در حال 
حاضر در 7 اســتان مختلف و ایام مختلف 
ســال برگزار می گردد، همین امر موجب 
شده تا میزان امکانات ما متناسب با حضور 
خیل عظیم مردمی بــه مناطق عملیاتی 
نباشد. البته در این راستا تاش هایی انجام 
داده ایم تا بتوان بهترین خدمات را به مردم 

عزیز ارائه دهیم.

   شــما در مصاحبــه 
های قبلی خود برنامه های 
راهیان نــور را بــه عملیات 
فرهنگی تعبیر نموده بودید. 
اگر قیاسی میان این عملیات 
فرهنگی و عملیات های دوران 
دفاع مقــدس انجــام دهیم، 
فرماندهــان و افســران این 
عملیات فرهنگی چه کسانی 
هســتند و چگونه با دشمن 

مواجهه صورت می گیرد؟
در حال حاضر کشــور مــا در مقابل حجم 
وسیع جنگ نرم مواجه است که به سمت 

باورهای مردم نشــانه رفته اند. در همین 
راستا ادامه مسیر شهدا و راهیان نور یکی 
از عملیات های بــزرگ ما در برابر فرهنگ 
بیگانه است. افســران این جنگ نرم خود 
مردم هستندکه در مناطق عملیاتی حضور 
پیداکرده و آرمان های شهدا را با قلب و جان 
پذیرا می شوند. دست اندرکاران در دولت و 
سپاه که به جهت غنی سازی باورهای دینی 
مردم تاش می کنند، فرماندهان این جنگ 
نرم می باشند. ما در ستاد راهیان نور سعی 
کرده ایم از هر وزارتخانــه دولتی نماینده 
ای در ســتاد راهیان نور داشته باشیم و از 
همه ظرفیت هــای دولت به منظور مقابله 
با فرهنگ غربی و برگزاری راهیان نور بهره 

بگیریم. 

   برای حضور مردم در 
ایــام عید نوروز چــه برنامه 

هایی دارید؟
ما در هر دوره زمانی شــاهد اوج جمعیت 
مردم در برخی از مناطق عملیاتی بوده ایم. 
به عنوان مثال در فصل تابستان اوج سفر 
مردم به مناطق عملیاتی در غرب کشــور 
بوده است و در اســفندماه و ایام نوروز اوج 
حضور مردم در استان خوزستان می باشد. 
به منظور خدمت به مردم، ســتاد راهیان 
نور یک شــبکه مرکزی خادمین تشکیل 
داده که شــامل 25هزار عضو می باشد که 
86 درصد این اعضا را جوانان تشکیل می 
دهند. اکثر حاضرین در این شبکه دارای 
تحصیات باالتر از لیسانس و یا تحصیات 
حوزوی می باشند که در مناطق عملیاتی 
به صورت داوطلبانه و عاشــقانه به خدمت 
می پردازند. به منظور آشنایی هرچه بیشتر 
مردم به خصوص نسل جوان با حال و هوای 
دفاع مقدس، شــب مانی هایی در مناطق 
عملیاتی تعبیه شده تا مردم شب ها در آن 
مناطق اسکان داشــته باشند. در گذشته 

بیش از 750 هزار دانش آموز از شب مانی 
ها استفاده کرده اند و بسیار تاثیرگذار بوده 
است. در این شب مانی ها کارهای فرهنگی 
صورت گرفتــه و نمایش هــای رزمی در 
چندین نقطه خوزستان صورت می گیرد 
که موجب جذب فوق العاده ای می شود. در 
واقع ما توانستیم از طریق کارهای هنری به 
انتقال آثار دفاع مقدس بپردازیم. به منظور 
پوشــش خبری برنامه های ما، هماهنگی 
هایی هم با صدا و سیما صورت گرفته است. 
نکته جالب این اســت که ما شاهد کاروان 
های کشــورهای خارجی در برنامه های 
راهیان نور نیز هستیم. یکی از برنامه های 
جذاب ما نیز برگزاری جشنواره فرهنگی 

رهآورد سرزمین نور می باشد.

    درباره این جشــنواره 
توضیحی بفرمایید؟

این جشنواره شامل یک فراخوان در حوزه 
های مختلف هنری از جمله عکاسی، تهیه 
و تولیــد فیلم، خاطره گویی و انیمیشــن 
سازی می باشد. در واقع زائرین راهیان نور 
آنچه که به چشم دیده اند را در غالب های 
گفته شده به دبیرخانه جشنواره ارسال می 
کنند و پــس از داوری های صورت گرفته 
اختتامیه این مراســم در 20 اسفندماه در 
شهر خرمشــهر برگزار شده و در نهایت به 

افراد برگزیده جوایزی اهدا می شود.

   سخن آخر...
وقتی بنده شــیرینی ارتباط باخدا را در 
چهره مردم می بینــم از همه چیز  برایم 
زیباتراســت. وقتی مردم در گرمای ظهر 
فکه با پای برهنه روی شــن هــا راه می 
روند و دور مقتل شهدای فکه طواف می 
کنند نشان دهنده قلبی مملو از عشق به 
شهداست که یکی از مظاهر ویژه راهیان 

نور می باشد. 

سفرهای راهیان نور با حضور 5 
میلیون نفر از مردم در مسیرهای 
تردد به نسبت میزان سفرهای های 
دیگر مردم میزان تصادفات بسیار 
پایینی دارد. که همین میزان پایین 
تصادفات نیز در دو سال اخیر 
کاهش یافته است. در واقع می 
توان گفت که هیچ گونه تصادف 
سختی در دوسال اخیر رخ نداده 
و اگر صورت هم گرفته مرتبط با 
خطاهای انسانی می باشد
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ناگفته های رسدار علی خلیلی از فتنه 88 تا برپایی موکب کربال در گفتگو با هیأت:

هیأت ها یکی از راه های جلوگریی از 
نفوذ دمشن هستند

طبيعتا در شکل گيری راهپيمايی عظيم اربعين، دست اندرکاران و خادمين فراوانی تالش کرده اند. در همين راستا به سراغ معاونت 
مالی و پشتيبانی هيأت رزمندگان اسالم و يکی از سرداران خدوم سپاه پاسداران در قرارگاه ثاراهلل رفتيم که به نوبه خود سهمی 
در نمايش اين صحنه آرايی مردمی داشتند. سردارخليلی جايگاه هيأت ها را در روشنگری و تبيين ريشه مسائل داخلی و خارجی 

را بسيار موثر دانسته و يکی از راه های جلوگيری از نفوذ دشمن معرفی می نمايد.
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        هیأت         

  بــرای اولیــن ســوال 
مختصــری خــود را معرفی 
کرده و از خدمات خود به نظام 
مقــدس جمهوری اســالمی 

بفرمایید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده علی خلیلی، 
متولد 1342 از شهرســتان فامنین واقع 
در استان همدان هســتم. به حمداهلل در 
خانواده ای مذهبی تربیت شدم و در سال 
52 به همراه خانواده بــه تهران مهاجرت 
کردیم. قبل از انقاب در تهران در محله امام 
زاده حسن ســاکن بودیم که امام جماعت 
مسجد محله مان )حاج آقا محمدی( نقش 
پررنگی در تربیت نیروی های جوان انقابی 
و همچنین روشنگری مردم محل داشتند 
و همان زمان چندین بار توســط ساواک 
دستگیر شــدند. پس از انقاب و در دوران 
دفاع مقدس بخشــی از عمر خویش را در 
لشــکر 10 سیدالشــهدا )علیه السام( به 
فرماندهی ســردار حاج علی فضلی سپری 
کردم. حدود 8الی 9 سال رئیس ستاد لشکر 
بــودم و قبل از آن نیز در لشــکر 27 انجام 
وظیفه می کردم. در انتها نیز اواسط دهه 80 
پس از دوران دفاع مقدس در قرارگاه ثاراهلل 
به عنوان معاونت فنی و پشتیبانی فعالیت 

می کنم.

  به عنوان یکی از معاونین 
قرارگاه ثــاراهلل که بــه طور 
مستقیم با فتنه88 در ارتباط 
بودیــد، این فتنــه را چگونه 
ارزیابی کرده و خاستگاه آن را 

چه عواملی می دانید؟
به نظر بنده جامع ترین و کامل ترین مطالب  
پیرامون فتنه 88 را مقــام معظم رهبری 
بیان نمودند. ایشان در سخنرانی های خود 
اشاره داشته اند که: »ظلم بزرگی نسبت به 
نظام اسامی صورت پذیرفته و سران فتنه 

باید پاسخگو باشند«. به واقع تنها فردی که 
تمام قد ایستاده و مطالبه گر فتنه88  بوده 
همین رهبر معظم انقاب می باشد چرا که 
ایشان اشراف کامل به مسائل داخلی کشور 
داشتند. رهبری انقاب در فرمایشات خود 
اظهار داشــتند که یک ماه قبل از فتنه 88 
سردمداران دنیا به خصوص رئیس جمهور 
آمریکا به ما می گوید که ما مســاله هسته 
ای شــما را پذیرفته ایم حال بیایید با هم 
دنیا را مدیریت کنیم. طبیعتا این مســاله 
برای ما یک فرصت  بــوده که پس از فتنه 
88 به تهدید مبدل می گردد. در انتخابات 
ســال88 بیش از 85 درصد از مردم ایران 
حضور پیدا کردند که چنیــن امری خود 
بیانگر اوج دموکراسی و پشتوانه مردمی در 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران بوده و 
باعث شد تا نظام جمهوری اسامی ایران 
همه ابرقدرت های دنیا را به چالش بکشد. 
با توجه به سخنان رهبری و همچنین ابعاد 
گسترده فتنه، متاســفانه عده ای از رجال 
سیاسی در داخل کشور تحت تاثیر رسانه 

ها سعی در تلطیف حوادث فتنه 88 دارند.
وزیــر امورخارجه آمریــکا، خانم هیاری 
کلینتون به طور رســمی در سخنرانی ها 
خود چنان بیــان می کند کــه پول های 
زیادی در انتخابات 88 هزینه کردیم تا در 
جهت سقوط کشور ایران بهره برداری کنیم. 
حتی رئیس دولت غاصب صهیونیستی نیز 
می گوید که عقربه های خوش در آستانه 
انتخابات 88 بــه نفع ما در حرکت بود ولی 
رهبری ایران، حــوادث آن دوران را طوری 
مدیریت کرده بود که این عقربه خوش به 

ضرر ما تمام شد. 
وی در ادامه می گوید که رخدادهای سال 
88 در هرکشوری که صورت می پذیرفت، 
نظامش سقوط کرده و صدها کشته در پی 
می داشت ولی نظام ایران با کمترین تلفات 
حوادث انتخابات 88 را مدیریت نمود. البته 

به نظر بنده ما تلفــات زیادی در آن دوران 
نداشتیم، چراکه برخی از کشته ها به مرگ 
طبیعی فوت می شــدند و فتنه گران؛ آن 
اسامی را کشــته های جنبش سبز معرفی 
می کردند. در واقع با کشته سازی سعی در 
تشویش اذهان عمومی داشتند. حتی گلوله 
های وارد شده به برخی از افراد اصا گلوله 

جنگی نبوده است. 

  شما در صحبت هایتان 
فرمودید که برخــی از رجال 
سیاسی سعی در تلطیف فتنه 
88 کــرده انــد، منظورتان از 

تلطیف فتنه چیست؟
ببینید هیچ حرکتی در داخل کشور برعلیه 
نظام جمهوری اسامی وجود نخواهد داشت 
مگر اینکه یک اتصال خارجی داشته باشد. 
در این رابطه آقای ازغدی ســخنرانی قابل 
تاملی دارند، وی مــی گوید: قبل از انقاب 
ایران زمین بازی آمریکایی ها بوده و آمریکا 
به تمام جهانیان اعام می دارد که هرکسی 
می خواهد در ایــن زمین، بازی کند باید با 
قوانین من وارد شود ولی امام خمینی)ره( 
زمین بازی را از دست آمریکایی ها گرفت. 
پس طبیعی است که آمریکا زمین از دست 
داده خود را رها نکرده و تــا آخر به دنبال 
کســب دوباره اش می رود. با این اوصاف 
کسانی که در داخل کشــور ارتباط میان 
نیروهای داخلی موثر در فتنه 88 با عوامل 
خارجی را کتمان می نمایند، یا عناد داشته 

و یا نادان هستند.

  فعالیت های خود شما 
در دوران فتنــه88 در قرارگاه 

ثاراهلل چه بود؟
در آن دوران بنده مسئولیت هایی برعهده 
داشتم که متاسفانه نمی توان بسیاری از آنها 
را رسانه ای کرد. در فتنه88 حدود 45 روز 
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به صورت شبانه روز در قرارگاه ثاراهلل حضور 
داشــتم. همانند دوران جنــگ تحمیلی، 
زمان فتنه 8 مــاه به طول انجامید که بنده 
از آن به8 ماه دفــاع مقدس نام بردم. حتی 
رهبر معظم انقاب در ســخنان خود فتنه 
88 را پیچیده تر از دفاع مقدس دانستند. ما 
در قرارگاه ثاراهلل با توجه به توانمندی هایی 
موجود، موفق به کنترل و مدیریت اتفاقات 
سال88شدیم. هدف ما درفتنه؛ روشنگری 
و آگاه سازی مردم بوده است. در فتنه 88 
اولین تجمع فتنه گــران حدودا200 هزار 
نفر بود و به مرور زمان این جمعیت پس از 
سخنرانی رهبرمعظم انقاب به 70 هزار نفر 
رسید و به تدریج از جمعیت کاسته شد که 
بیانگر روشنگری های صورت گرفته توسط 
نظام مقــدس جمهوری اســامی ایران و 

همچنین رهبر انقاب می باشد. 

  مقداری از فضای فتنه 
88 دور شویم و به مسئولیت 
شــما در پشــتیبانی هیــأت 
رزمندگان اسالم بپردازیم. شما 
از چه زمانی مسئولیت معاونت 
پشتیبانی از هیأت رزمندگان 

اسالم را بر عهده گرفتید؟
در اوایل دهه 80 همــکاری بنده با هیأت 
رزمندگان اســام  به طور غیر مســتقیم 
آغاز گردید یعنی در جلسات حضور داشته 
ولی مســئول پشــتیبانی را هنوز برعهده 
نداشتم. در سالهای 84 یا 85 به طور رسمی 
مسئولیت امور مالی و پشــتیبانی هیأت 

رزمندگان بر عهده بنده قرار گرفت.  

  با توجه به نــگاه ویژه 
ائمه اطهار به هیئات و برنامه 
هــای مذهبی، فعالیت شــما 
به عنوان معاونت پشــتیبانی 
هیأت رزمندگان اســالم چه 

تفاوتی با دیگر مسئولیت های 
شما داشته است؟

به نظر بنده کار در هیأت های مذهبی کار 
دلی اســت. من از اول محرم در زیرزمین 
مهدیه تهران حاضر شــده و همراه با تیم 
خادمین به پخت و پز برای عزاداران حسینی 
می پردازیم. هیچ صحنه ای زیباتر از چنین 
صحنه ای در دنیا نیســت و شما هم قادر 
نخواهید بود چنین شــور و عاقه ای را در 
جای دیگری مشاهده کنید. در مجالس ما 
دکتر، مهندس و.. اقــدام به نظافت هیأت 
بدون توجه به اســم و رسمشان می کنند. 
به طور کلی در دستگاه ائمه پست و مقام و 
منیت وجود ندارد. من همیشه مثالی برای 
دوســتانم می زنم که اگر خدای نکرده ما 
مردیم می گویند مثا علی، فرزند حســن 
هیچ گاه صفــت را اســتفاده نمی کنند و 

عناوین دنیوی از بین می رود.

  اقدامات شما در معاونت 
پشتیبانی هیأت رزمندگان چه 

مواردی بوده است؟
کار پشتیبانی هیأت رزمندگان کاردشواری 
است. بخشی از کارها به فعالیت های جاری 
هیأت مرتبط شــده که شامل مراسم های 
مختلف هیأت اعم از دهه محرم و صفر می 
باشد و بخش دیگر آن به برنامه ها و همایش 
های هیأت رزمندگان مرتبط می شــود. 
بخشــی از همایش های هیأت رزمندگان 
عبارت اند از: همایش هیأت امنای سراسر 
کشــور)البته ایــن بخش تجزیه شــده و 
بزرگساالن، خواهران و نوجوانان همایش 
های جداگانه دارند(، همایش وعاظ کشور 
که در سال دوبار برگزار می گردد، همایش 
مداحان سراسرکشــور که دوبار در ســال 
برگزار می گردد، همایش نواهای عاشورایی 
که بهترین اشعار جوانان انتخاب می شوند. 
یکی دیگر از برنامه هــای ما پیگیری امور 

استان ها بوده که هنوز به طور کامل قادر به 
تامین مکان مناسب برای برگزاری هیأت در 
برخی از شهرستان ها نشده ایم، البته رایزنی 
ها و جلساتی با اوقاف شــده تا در راستای 
احداث هیأت تسهیل صورت گیرد. یکی از 
پروژه های بزرگ معاونت پشتیبانی ساخت 
فاطمیه بزرگ تهران بوده که در ســال 86 
زمین آن را با رایزنی های شــهرداری تهیه 
کردیم و ان شاء ا... تا یک سال آینده به بهره 

برداری کامل خواهد رسید.

  به چه میزان این همایش 
ها به خصوص همایش وعاظ 
و مداحــان را در بهبود روند 
برگــزاری هیئــات موثر می 

دانید؟
مهم ترین بخش فعالیت های هیأت انتخاب 
ســخنران و مداح می باشد. مداحی شور و 
سخنرانی شعور را در جلســات ایجاد می 
نماید و طبیعتا یکی بــدون دیگری فایده 
ای نداشته و نخواهد داشت. شور حسینی 
در جلسات هیأت، عاشورا را بوجود آورده و 
شعور نیز موجب جلوگیری از انحراف مردم 

و موجب بصیرت افزایی می شود.

  پیرامــون چگونگــی 
تاســیس هیــأت کربــال نیز 

توضیح بفرمایید.
ابتدا از آقای حسین باقری تشکر می کنم 
که در راستای برگزاری و شروع به کار این 
هیأت زحمت بســیاری کشیدند. در سال 
اول این هیــأت، کاروان زیارتی به کربا 
فرستادیم که پس از بازگشــت از کربا، 
مجموعه دســت اندر کاران به این نتیجه 
رسیدند که ارســال کاروان به کربا جزو 
وظایف و سیاست های ما نیست. به همین 
منظور در سال دوم اقدام به تاسیس موکب 
ها در مسیر زائرین کربا نمودیم که موکب 
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ها در نجف، کربا و بین مسیر نجف کربا 
بود. در سال سوم با مشــارکت استان ها 
ستاد اربعین توانســت بیش از 16 موکب 
را در مســیر زائرین کربا داشته باشد. در 
واقع از 3 موکب در سال دوم به 16 موکب 
در ســال سوم رســیدیم. در نجف اشرف 
موکب مقبره حکیم با اسکان 1500 نفری 
احداث شده بود و حتی زمین موکب 753 
را خریداری کرده و ان شاء ا... ساختمانی 
سه طبقه برای اسکان زائرین در این زمین 
احداث می گردد. یکی دیگر از موکب های 
ما در مقابل کنسولگری ایران در عراق بوده 
که به پذیرایی و فعالیت های فرهنگی می 

پرداخته است.  

  چــه فعالیــت هــای 
فرهنگی صورت می گرفت؟

ما دستگاه هایی تهیه کرده بودیم تا هرکسی 
متن های مذهبی دلخــواه خود را بر روی 
پیراهن هایش چاپ کنــد. روحانیونی در 
موکب به منظور تبلیغات چهره به چهره و 
همچنین اقامه نماز جماعت حضور داشتند. 
برگه های کوچکی شــبیه نامه های زمان 
جنگ تحمیلی به زائرین ارائه می شــد تا 
دل نوشته های خود را بر رویش بنویسند 
و زمانی که وارد مرز ایران می شــوند دل 
نوشته ها را در صندوق پستی بیندازند تا به 
دست ما برسد. در همین رابطه هماهنگی 
هایی با سازمان پست شــده تا بتوان همه 
دلنوشــته ها را به آدرس هیأت رزمندگان 
اسام ارســال کنند و ما از آن دلنوشته ها 

بهره برداری کنیم. 

  در آســتانه انتخابــات 
مجلس شــورای اســالمی و 
مجلس خبرگان اســالمی به 
نظر شــما رویکرد هیأت ها 

چگونه باید باشد؟

همان طور که قبا نیز بدان اشــاره کردم 
یکــی از وظایف اصلی هیأت روشــنگری 
است که باید بر اســاس مبانی مطرح شده 
در فرمایشــات مقام معظم رهبری صورت 
گیرد. وقتی ما در هیــأت های خود حمله 
عربستان به یمن را محکوم می کنیم و در 
عوض برخی از سیاسیون در برابر این اقدام 
سکوت می کنند، بنابراین مردم نسبت به 

این افراد شناخت پیدا می کنند. 

  وظیفه هیئات در برابر 
نفوذ احتمالی دشمن چیست؟

ببینید ما باید ریشــه و اســاس هر یک از 
مسائل را در هیأت های خود برای مدعوین 
و به خصوص جوانان بازگو نماییم تا درک 
بهتری داشته باشند. به عنوان مثال پیرامون 
تکفیری ها و وهابیت) که این روزها درباره 
شان اخبار متعددی منتشر می شود( ابتدا 
باید در جلسات هیأت ریشه وهابیت را برای 
حضار تبیین نماییم. ریشه آنها ابن تیمیه 
بوده که به وسیله فعل و انفعاالت انگلیسی 
ها محمد ابن عبد الوهاب در عربســتان به 

قدرت می رسد. بنابراین اگر مردم ریشه و 
تفکر هریــک از رخدادها را بدانند طبیعتا 
هوشیارانه در برابر هر اقدامی واکنش نشان 
می دهند. بنده از آیــت اهلل احمد خاتمی 
شنیدم که رهبرانقاب به ایشان فرمودند: 
»هرگاه در خطبه های نماز جمعه چیزی به 
ذهنت رسید بازگو مکن، حتما قبل از بازگو 
کردن هر مساله ای مطالعه داشته باش«. 
می بینیم که رهبر معظم انقاب چقدر به 
ریشه یابی مسائل و تفکر در آن توجه دارند.

  خیلی ممنــون از اینکه 
وقت خود را در اختیار ما قرار 
دادید. اگر سخنی باقی مانده، 

بفرمایید.
هیأت رسالت بزرگی به خصوص برای نسل 
های آینده بر عهده اش می باشد. اگر آنچه 
در دوران دفاع مقــدس رخ داده را بتوان با 
صدق دل به جوانان بیــان کنیم، برای ده 
ها ســال خوراک فرهنگی ایجاد کردیم و 
همین امر موجب جلوگیری از هرگونه نفوذ 

خارجی می گردد.  

        هیأت         
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دکتر عبداهلل گنجي

بــدون تردید نبایدهاي انقاب اســامي 
همان نقاط مقابل بایدهاي آن هســتند و 
بدون شــناخت بایدها نمي توان لیســت 
مشخصي از نبایدها را احصا نمود. عاوه بر 
آن بدون شناخت  بایدها ممکن است دایره 
یا شعاع نبایدها بسیار وسیع یا بسیار اندک 
ترسیم شود که از یک سو هر مقوله، فرد و 
تفکري در آن جاي مي  گیرد و از سوي دیگر 
ممکن است انقابیون نیز واجد صاحیت 
براي بودن در درون آن نباشــند. بنابراین 
شناخت بایدهاي انقاب اسامي مقدم بر 
نبایدهاي آن اســت. بایدها، باید اصولي 
باشــد تا بتوان آنان را به عنوان شاقول و 
شــاخص عرضــه کــرد و معیارهــاي 
مرزبندي هاي هویتي را براساس آن ترسیم 
نمود. بایدها عبــارت از اصول، آرمان ها و 
اهدافي هستند که انقاب اسامي براساس 
آن شکل گرفت. با مطالعه مسیر طي شده 

انقاب اسامي مي توان فهمید که هر کجا 
بر عوامل محدثه انقاب اسامي تأکید شد 
به موفقیت دســت یافتیم و هرکجا دچار 
تردید و تساهل شده ایم موجب ناکارآمدي 
و سکون گردیده است، به طور مثال در هر 
حوزه علمي، تکنولوژي و مبارزه که افراد 
انقابي محوریت داشتند به قله هاي بزرگي 
دست یافته ایم. سلول هاي بنیادي)کاظمي 
آشــتیاني(، موشــکي)تهراني مقــدم(، 
ري( و قــدرت  یا شــهر ي ) هســته ا
منطقه اي)سپاه( نشان مي دهد که شرط 
استکمال انقاب اســامي همان شروط 
ایجاد است و کساني مي توانند در این مسیر 
با قــدرت و صابت حرکت کننــد که از 
ویژگي مجاهدت و انقابي بودن تهي نشده 
باشند. شرط استمرار ســالم، آبرومندانه، 
مقتدرانه و توأم با کارآمدي نظام اسامي 
تأییــد بر خلوص در بومي گرایي اســت و 
هرکجا به استانداردهاي زیست سیاسي- 
اجتماعي غرب نزدیک شــده ایم، انقاب 
اسامي کمرنگ شده و جذابیت خود را از 
دست داده است. بایدهاي انقاب اسامي 
همان شاخص هاي »هویت حقیقي« آن 
اســت. هویــت / ماهیت حقیقــي نظام 
جمهــوري اســامي وجه متمایــز آن با 
نظام هاي مرسوم در جهان است. ماهیت 
حقیقــي نظــام جمهــوري اســامي 
نشان دهنده کارآمدي دین در عرصه هاي 
اجتماعــي، اقتصادي و بســیج اجتماعي 

اســت. بي توجهي بــه ماهیــت حقیقي 
)مظروف( نظام اسامي به معناي اکتفا به 
ماهیت حقوقي آن است و ماهیت حقوقي 
آن تفاوت بارزي با دیگر کشور - ملت هاي 
جهان که از عرف سیاسي- فرهنگي غرب 

تبعیت مي کنند، ندارد.

 اصــول و ماهیــت انقالب 
اسالمي

براي درک این نکته که انقاب اسامي در 
مدار ترسیم شده توســط امام در حرکت 
اســت یا خیر باید دو مجــراي مکمل را 

واکاوي و بررسي کرد. 
این دو مجــرا عبارتند از: 1- اصول انقاب 
اســامي و میزان پایبنــدي انقابیون و 
سلسله نســل هاي انقاب اسامي به آن. 
اصول انقاب اســامي مواردي هســتند 
که هر کس آنها را قبول نداشــته باشد به 
مرزبنــدي هویتي با انقاب اســامي تن 
داده اســت، چرا که اصولي عام شــمول و 
فراسلیقه اي هستند. اصول انقاب اسامي 
از دیدگاه رهبــران آن عبارتند از 1- نوع 
نظام مســتقر یا جمهوري اسامي ایران. 
هر کس به مدلي غیر از »این ســه کلمه« 
باور دارد در چارچوب نظام اسامي حرکت 
نمي کند. مدل هایي همچون »جمهوري« یا 
»حکومت اسامي« داراي زاویه و انحراف 
از جمهوري اسامي هســتند. 2- والیت 
فقیه با قرائتي که حضــرت امام از آن ارائه 
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مي دهد، از اصول انقاب اسامي؛ 3- تفکر 
و ســیره امام به دلیل بنیان گذاري ایشان 
جزو اصول انقاب اسامي است. 4- قانون 
اساســي؛ 5- عدم نگاه وادادگــي و عدم 
مقاومت مطلق مقابل غرب)نگاه گزینشي 
به عنوان نگاه ســوم و معقول(؛ 6- باور به 
مدل هاي بومي اداره کشــور در همه ابعاد 
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 
7- اعتقاد و باور به دعوت به انقاب اسامي 
و صدور آن به عنوان آرمان جهاني حضرت 

امام)رحمت اهلل علیه(. 
با برشمردن اصول مذکور مي توان نسبت 
جریانات سیاســي با انقاب اسامي را به 
نظاره نشســت و بایدهاي انقاب اسامي 
را بــا آنان قیاس نمود. هــر کس به اصول 
ذکر شــده باور ندارد در مسیر نبایدهاي 
انقاب اســامي از جهت مبنــا حرکت 
کرده اســت و نمي تواند پشــت سلیقه ها 
خود را مخفي نمایــد. 2- ماهیت حقیقي 
نظام جمهوري اســامي و عناصر سازنده 
آن که با هویت گفتماني هــم قابل طرح 
است مانیفســت بایدهاي انقاب اسامي 
است. این ماهیت روح حاکم بر کالبد نظام 
جمهوري اسامي اســت و مظروف آن را 

تأمین و تکمیل مي کنــد. از دیدگاه مقام 
معظم رهبري چیستي انقاب اسامي از 
این ماهیت پیروي مي کنــد و عدم توجه 
به آن، نظام جمهوري اســامي را در تراز 
نظام هاي سیاســي موجود تقلیل و تنزل 
خواهد داد و فلســفه انقاب اســامي را 
ســردرگم و بي هویت خواهد ســاخت. از 
دیدگاه مقام معظم رهبري ساختار حقوقي 
جمهوري اســامي بدون ماهیت حقیقي 
به مانند دندان پوکي اســت که ظاهرش 
زیباســت اما با اولین برخورد یک  شــيء 

سخت فرومي پاشد.
ماهیت حقیقي نظام از دیــدگاه رهبري 
عبارتند از استکبارستیزي، دشمن شناسي، 
مردمي بودن مســئوالن، عدالت، برادري 
و برابــري، احترام به شــهیدان و فرهنگ 

شهادت، نفي اشرافي گري و...
بنابراین معکوس سازي شاخص هاي ذکر 
شده به معني میدان داري نبایدهاي انقاب 
اسامي است. جلوه هایي از نبایدهایي که 
بعضاً در فضاي عمومي و رســانه اي کشور 
طرح مي شــود نقطه مقابل شاخص هاي 
ذکر شده اســت. از قضا مســئله نفوذ نیز 
به فــرو کاســتن یا حذف شــاخص هاي 
ماهیت حقیقــي نظام مرتبط مي شــود. 
استکبارســتیزي با بزک چهره دشــمن، 
حذف گزینه »دشــمن« از محــاورات و 
گفتمان سیاسي مسئوالن و تبدیل آن به 
»تعامل با جهــان« فاصله طبقاتي زندگي 
مردم و مسئوالن و ورود و رقابت مسئوالن 
در زندگي تشــریفاتي و فاصلــه مردم از 
مسئوالن مي تواند نظام جمهوري اسامي 

را از روح ماهیت حقیقي خود خارج کند. 

 عدم جدایي دین از سیاست
 از دیگر مواردي که جزو بایدهاي جمهوري 
اسامي است و همه حیات امام در راه تحقق 
آن صرف شده عدم جدایي دین از سیاست 

است که در قالب اصل جمهوري اسامي 
در صدر ایــن  نوشــتار از آن ذکر کردیم. 
سکوالریســم یکي از نبایدهــاي انقاب 
اسامي اســت. برخي از نخبگان درون و 
برون  قدرت سکوالریسم را علناً خواستارند 
و حکومت را فاقد صاحیت جهت ورود به 
عرصه فرهنگ و اجتماع مي دانند و احکام 
اجتماعي اســام همچون امر به معروف و 
نهي از منکر و تولي و تبــري را قابل اجرا 
شدن توســط حاکمیت نمي دانند، برخي 
دیگر از ســکوالرها که به دینداري فردي 
و رعایت حال و حرام الهي مقید هستند،  
عاقه مند بــه ورود به عرصه سیاســت و 
حکومت نیستند. این جماعت ناخودآگاه 
سکوالریسم را نپذیرفته اند چراکه از نگاه 
امام)ره( اسام »همه چیزش سیاسي است، 
نمازش، روزه اش، حــج اش و... آمیخته به 
سیاست است« اما برخي از افرادي که در 
کوران انقاب هم حاضر بوده اند، آمیختگي 
سیاست با عرصه هاي اجتماعي اسام را به 
مثابه خراب کردن دین مي پندارند و همین 
نقطه از بارزترین انحرافات در مسیر انقاب 
اسامي و دور کردن آن از باورها و بایدهایي 
است که امام سال ها براي تحقق آن زجر و 

آوارگي را تحمل کرد.

نباید اشرافي گري 
نفي اشــرافي گري از مهم ترین بایدها در 
نظام اسامي است. این شاخص از چنان 
اهمیتي برخوردار است که در تراز فلسفه 
حکومت در اســام طرح مي شود. فلسفه 
حکومت در نظام هاي مرسوم عبارت است 
از ایجاد امنیت و رفــاه در حوزه عمومي 
و جغرافیــاي دولتـ  کشــور و در حوزه 
حاکمان عبــارت اســت از اندوخته هاي 
شخصي در لواي قدرت. در نظام اسامي 
فلسفه حکومت هیچ یک از این دو مقوله 
نیست. در اسام علم سیاست را علم قدرت 

شرط استمرار سالم، 
آبرومندانه، مقتدرانه و توأم با 
کارآمدي نظام اسالمي تأیید 
بر خلوص در بومي گرایي است 
و هرکجا به استانداردهاي 
زیست سیاسي- اجتماعي 
غرب نزدیك شده ایم، انقالب 
اسالمي کمرنگ شده و 
جذابیت خود را از دست داده 
است
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استکبارستیزي با بزك چهره 
دشمن، حذف گزینه »دشمن« 

از محاورات و گفتمان سیاسي 
مسئوالن و تبدیل آن به »تعامل 
با جهان« فاصله طبقاتي زندگي 

مردم و مسئوالن و ورود و رقابت 
مسئوالن در زندگي تشریفاتي و 
فاصله مردم از مسئوالن مي تواند 
نظام جمهوري اسالمي را از روح 

ماهیت حقیقي خود خارج کند

نمي گویند، بلکه سیاســت از منظر دیني 
»علــم هدایت« اســت. در چنین نظامي 
مسئوالن نمي توانند قدرت و حکومت را به 
مثابه طعمه بدانند. در صورتي که حکومت 
اسامي به این ســو حرکت کند، ماهیت 
اعتقادي نظامـ  که پشــتوانه مردمي آن 
را همواره مي کندـ  از دست خواهد رفت. 

در اسام حاکمان نمي توانند در طبقه اي 
باالتر از مردم زندگي کنند و این خصیصه 
از موارد بسیار حساس و چالشي در ایران 
امروز است. در جامعه اي که طبقه متوسط 
و پایین تر از متوســط اکثریت را تشکیل 
مي دهند، حاکمان نمي توانند طور دیگري 
زندگي کنند. حاکماني کــه آلوده به زر و 
زیور و رفاه زدگي شــوند دیگر نمي توانند 
در تــراز مدیران یک نظــام انقابي ظاهر 
شــوند. امام خمیني)رحمت اهلل علیه( بر 
این باور بودند: »کســاني که فکر مي کنند 
رفاه و مبارزه با هم سازگارند آب در هاون 
مي کوبند« به همین دلیل اصرار دارند که 
حاکمان نظام اسامي باید از طبقه متوسط 
به پایین جامعه باشــند و به همین دلیل 
معتقدند: »کساني تا آخر با ما خواهند بود 
که درد محرومین و مستضعفین را چشیده 
باشند.« یکي از رموز نفوذ امام و رهبري در 
قلب ها برخورداري از چنین سیره اي است. 
امام از یک حســینیه خاکي جهان را رصد 
و مدیریت مي کرد و مقــام معظم رهبري 
مي فرماید: »ما روي زیلو زندگي مي کنیم 
و بدان افتخار مي کنیم«. عدم توجه به این 
نبایدهــا مي تواند شــرایطي را براي نظام 
اسامي پیش آورد که سال هاي 25 تا 35 
هجري جامعه اسامي با آن درگیر بود و بعد 
از آن نیز وقتي امیرالمؤمنین افرادي مانند 
عثمان ابن حنیف را به فرمانداري منصوب 
مي کرد به خاطر گرایش به دنیا پرســتي و 
ثروت اندوزي و اشرافي گري مجدد عزل کرد 

و بسیاري از توطئه هاي صورت گرفته علیه 
ایشان از ناحیه چنین افرادي بود که اشعث 

کندي نمونه بارز آن محسوب مي شود. 

بایِد انقالبي ماندن 
از مهم ترین بایدهاي معتقدین به جمهوري 
اســامي و راه امام، انقابي ماندن است. 
برخي از نخبگان قدرت و روشــنفکران بر 
این باورند که انقاب اســامي یک پروژه 
پایان یافته است که با تبدیل آن به محصول 
)جمهوري اسامي( باید فضاي انقابي را 
ترک کرد و به زندگي عادي پرداخت. این 
گزینه زماني قابل قبول است که اوالً انقاب 
اســامي یک انقاب مــادي و اقتصادي 
همانند دیگر انقاب ها باشــد. دوم اینکه 
اســام مدعاي جهانشــمولي و جامعیت 
نداشته باشــد و جمهوري اسامي نسبت 
به دیگر ملت  هاي  اسامي بي تفاوت باشد. 
ســوم اینکه از قاعده قرآني »نفي سبیل« 
عدول کرده باشــد. در اندیشه امام و ایضاً 
مقام معظم رهبري، انقاب اسامي امري 
استمراري است و امام مهم ترین دستاورد 
جنگ را »استمرار روح اســام انقابي« 

مي دانند.
 الهام بخشــي انقاب اسامي یک پروسه 
دایمي است که نقطه آرماني آن در اندیشه 
امام به پایان کفر و شــرک از یک ســو و 
حکومت بقیه اهلل االعظم از سوي دیگر ختم 
مي شود. البته در اندیشــه امام »ما بر سر 
خاک و جغرافیا با کسي دعوا نداریم، جنگ 
ما جنگ ایمان و عقیده است و این جنگ 
از آدم تا ختم زندگي وجود دارد... و ایران 
اسامي نیازهاي سربازان اسام را فراهم و 
آنان را به اصول و فنون مبارزه آشنا خواهد 
نمود.« از دیــدگاه مقــام معظم رهبري 
نیز قــدرت منطقه اي امروز ایران ناشــي 
از روحیه انقابي آن اســت و جذابیت آن 

براي ملت   هاي  اسامي از انقابي بودن آن 
ناشي مي شود. برخي از انقابیون سابق که 
یا از مبارزه خسته  شده اند یا به رفاه نسبي 
دســت یافته اند، تاش مي نمایند مسیر 
توسعه و رفاه کشور را از مسیر انقابي بودن 
مجزا نمایند. آنان چنین القا مي نمایند که 
افراط گرایي و احساسي بودن کافي است 
و باید به امر توسعه کشور بپردازیم و الزمه 
توسعه کشور نیز عدول از استکبارستیزي 
و تکریم قدرت  هاي  جهاني خصوصاً کدخدا 
مي دانند. حــال آنکه امام بــا صراحت از 
مسئوالن کشور مي خواهد که کمربندها را 
محکم ببندید که ما هنوز در گام  هاي  اول 
مبارزه علیه شرق و غرب هستیم و از مردم 
نیز مي خواهد که »شما قدري مشکات را 
تحمل کنید تا مسئوالن به امر مهم صدور 
انقاب بپردازند.« بنابراین شرط استکمال 
اهداف انقاب اسامي، روح اسام انقابي 
است و اگر جمهوري اسامي در مسیر خود 
به توسعه غربي یا مدل  هاي غیربومي تن 
دهد به همه نبایدها تن داده است و دیگر 
نیازي به براندازي ندارد، چرا که به صورت 

طبیعي موجودي بي خاصیت است. 
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راه امام مخیین)رمحت اهلل علیه(، 
نقشه راه انقالب اسالیم و خطر تحریف

بیــش از دو دهه از رحلت جانســوز حضرت 
امام خمینی)رحمت اهلل علیه( می گذرد، لکن 
میراث ماندگار حضرت امام)رحمت اهلل علیه(، 
تا ابد درخشندگی داشته و می تواند برای حق 
طلبــان نجات بخش باشــد. مکتب حضرت 
امام)رحمت اهلل علیه( و خطوط اصلی فکری 
ایشان، به منزله نقشــه راه ا نقاب اسامی، 
می تواند نیروهــای متفرق در مســیرهای 
گوناگون را، در مسیر واحد به حرکت درآورد. 
مشــکل امروز ما در داخل کشور، اختافاتی 
است که طی سالیان اخیر میان نیروها، افراد، 
احزاب، گروه ها وجریان های سیاســی پدید 
آمده، هر کدام از حقانیت خود و باطل بودن 
رقبای خود می گویند. در اینجا مواد و منظور، 
گروه ها و جریان های غیر معتقد به انقاب و 
نظام اسامی نیست، مراد تمامی گروه هایی 
هســتند که خود را طرفدار انقاب اسامی و 
پیرو امــام خمینی)رحمت اهلل علیه( معرفی 
می کنند، لکن با یکدیگر در مسایل گوناگون 
دچار اختاف اساســی شده اند. این وضعیت 
در حالی پدید آمده و شکل گرفته است که، 

بر عکس می بایست تمامی طرفداران انقاب 
و معتقدین به مکتب امام)رحمت اهلل علیه(، ید 
واحده باشند و در صفوف به هم فشرده، دست 
در دست یکدیگر، انقاب اسامی را به سمت 
آرمان ها و اهدافش به پیش ببرند. ما از زمان 
حضرت امام خمینی)رحمت اهلل علیه(، فاصله 
بسیار زیادی نداریم و آرا و اندیشه های آن عزیز 
سفر کرده، در موضوعات و مسایل گوناگون 
شفافیت دارد و در بســیاری از موارد با اندک 
تأملی در آنها، می توان راه درست از نادرست 
را، تشخیص داد. بنابراین با قاطعیت و بدون 
تردید می توان گفت، امام خمینی)رحمت اهلل 
علیه( نقشه راه انقاب اسامی است. بر مبنای 
چنین نگاهی خلف صالح آن مصلح دوران و 
بنیان گذار جمهوری اســامی، حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی(، بارها طی این سال ها 
فرموده اند: » راه ما را ه امام خمینی است و ما 

این راه را با قوت ادامه خواهیم داد.«

راه امام و راه های دیگر 
راه امام)رحمت اهلل علیه(، همان صراط مستقیم 
الهی است که، پیمودن آن فاح و رستگاری 
را به دنبال خواهد داشــت. امام)رحمت اهلل 
علیه( برای خــدا قیام کرد و جــز به رضای 
حضرت حق، به چیز دیگری نمی اندیشــید. 
بنابراین، هر راهی جز راه امام، راه شــیطان 
و راه منحرف از صراط مســتقیم الهی است. 
همه مسلمانان از خداوند، طلب هدایت برای 
حرکت در صراط مستقیم می کنند. کسانی 
که طالب هدایت الهی هســتند، باید بدانند 
در عصر ما، این صراط مستقیم، همان راهی 

اســت که حضرت امام خمینی)رحمت اهلل 
علیه( نقشه آن را ترسیم نموده و پیش روی 
ملت ایران، تمامی مســلمانان و مستضعفان 
جهان قرار داده انــد. بنابراین باید تاش کرد 
و این راه و نقشــه را، به درســتی فهمید و به 
دیگران فهماند. امروز وظیفه سنگینی بر عهده 
علما، اندیشــمندان، نخبگان، اصحاب قلم و 
صاحبان رسانه قرار دارد. یکی از دالیل تفرقه 
و اختاف میان پیروان امام)رحمت اهلل علیه(، 
عدم شناخت صحیح از مکتب امام)رحمت اهلل 
علیه( از سوی پیروان است. همان دلیلی که 
برای توجیه پیروان دین اسام و چرایی تفرقه 
میان آنان ارائه می گردد. مسلمانان به یک خدا، 
یک کتاب و یک پیامبر اعتقاد دارند و همگی 
به سوی کعبه نماز می خوانند، لکن 72 فرقه 
شــده اند. امروز وحشتناک ترین صحنه های 
رویارویــی و نبرد در میان مســلمانان دیده 
می شود. مســلمانانی که قرار بود امت واحده 
باشند، امروز عده ای از آنان با حرکت در مسیر 
باطل و لکن با ادعای حق بــودن، به راحتی 
با تکفیر دیگر مســلمانان، دست به کشتار و 
خشونت زده، نام آدم کشــی و خون ریزی در 
میان مسلمانان را هم جهاد می گذارند! البته 
نقش دشمنان اصلی مسلمانان یعنی یهود و 
نصارا در این میان، به وضوح مشاهده می شود. 
در جامعه شیعی و انقابی ایران، باید مراقب بود 
که یهود و نصارا با نفوذ خود، از اختاف سلیقه ها 
و اختاف نظرها به گونه ای سوء استفاده نکنند 
تا جایی که پیروان مکتــب امام)رحمت اهلل 
علیه(، رودر روی یکدیگر ایستاده، شرایطی 

را پدید آورند که بیگانگان آرزویش را دارند.

دکتر بداهلل جوانی
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راه امام)رحمــت اهلل علیه( و 
قرائت های مختلف

ارائــه قرائت هــای مختلــف از مکتــب 
امام)رحمت اهلل علیه(، خطر بزرگی است که 
انقاب اســامی را به صــورت جدی تهدید 
می کند. دست های پیدا و پنهان نظام سلطه 
و صهیونیست ها در این موضوع فعال شده، و 
باید همه دلسوزانه مراقبت این توطئه باشند. 
خطر تحریف شخصیت امام)رحمت اهلل علیه( 
از رهگذر این قرائت های مختلف، یک خطر 
بزرگ است وباید هشــدارهای مقام معظم 

رهبری در ین خصوص جدی گرفته شود.
باید بدانیم که اسام نبوی، با اسامی که بنی 
امیه ساختند، زمین خورد. باید بدانیم که این 
اســام اموی بود که نگذاشت اسام نبوی و 
علوی به درســتی پا بگیرد. باید بدانیم که بر 
مبنای آموزه های اسام اموی بود که یزید را 
امیرالمؤمنین خواندند و مسلمانان جاهل، با 
خارجی پنداشتن حسین بن علی علیه السام 

به جنگ رفتند!
اکنون خطر تحریــف مکتب امام)رحمت اهلل 
علیه( را اگر جدی نگیریم، با ساختن امام جدید 
و امام قابی، امام اصلی رابه حاشیه خواهند راند. 
ساختن امام های متعدد با قرائت های گوناگون، 
یعنی ترسیم نقشــه های مختلف و راه های 
گوناگون، نقشــه هایی که هدفش بازداشتن 
ملت ایــران از حرکت در مســیر اصلی برای 
تحقق آرمان ها و اهداف انقاب اسامی است. 
گروه های زیر اکنون به قرائت های مختلف از 
امام)رحمت اهلل علیه( و مکتب او روی آورده اند:

1- عوامل دشــمنان خارجی و در رأس آنها 
آمریکایی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها.

2- تجدید نظــر طلبان داخلی و اســتحاله 
شده هایی که زمانی با امام بودند.

3- فرصت طلبان و دنیاگرانــی که منافع و 
دنیای خود را در این تحریف جستجو می کنند.

4- کســانی که از امام)رحمــت اهلل علیه(، 
شناخت درستی ندارند و ناخواسته به تحریف 

دست می زنند.
بازخوانی مســتمر خطوط 

فکری امام)رحمت اهلل علیه(
یکــی از بهترین راهبردها بــرای جلوگیری 
از تحریف یک  مکتب، بازخوانی مســتمر و 
دقیق خطوط اصلی، اصول و مبانی آن مکتب 
اســت. بر همین اساس در شــرایط کنونی، 
بهترین راه مقابله با جریان تحریف شخصیت 
و مکتب حضرت امــام خمینی)رحمت اهلل 
علیه(، بازخوانی مستمر خطوط فکری ایشان 
می باشد. اگر حضرت امام)رحمت اهلل علیه(، 
آنگونه که بود شناخته شود و شناسانده گردد، 
به طور قطع، جریان تحریف موفق به امام سازی 

جدید نمی شود. در گزاره های زیر توجه شود:
1- در حالی که مختصات اسام ناب محمدی  
و اسام آمریکایی از ســوی امام)رحمت اهلل 
علیه( به طور کامل بیان شده و اسناد معتبر 
آن وجود دارد، در میان کسانی که خود را پیرو 
و وفادار به آرمان ها و اندیشــه هایش معرفی 
می کنند، در این خصوص اختاف نظر وجود 

دارد، چرا؟
2- بــا توجه بــه اینکه از نظر حضــرت امام 
خمینی)رحمت اهلل علیه(، اســامی دارای 
فلسفه سیاسی و نظام های سیاسی، حقوقی، 
اقتصادی و..... می باشــد، در میان کسانی که 
ادعای پیروی از ایشان را دارند، اختاف نظر 

در این خصوص وجود دارد، چرا؟
3- رابطه دین و سیاست در اندیشه حضرت 
امام، به طور صریح و شفاف  تر بین شده، لکن 
در میان مدعین و طرفداران ایشــان در این 

خصوص، تفاوت دیدگاه وجود دارد، چرا؟
4- نظریه والیت مطلقه حضرت امام)رحمت اهلل 
علیه(، از محکمات اندیشه سیاسی حضرت 
امام)رحمت اهلل علیه( می باشد، لکن کسانی که 
خود را وفادار به مکتب ایشان معرفی می کنند، 
در خصوص والیت فقیه دیدگاههای متفاوتی 

دارند، چرا؟
5- دیدگاههای حضرت امام در حوزه مسایل 

فرهنگــی و اجتماعــی، آزادی بیان، حقوق 
شــهروندی، آزادی مطبوعات، سینما، تأتر، 
موسیقی، دانشگاه و .... کامًا مشخص است، 
اما در میان جریان ها، احزاب، گروه ها و افرادی 
که دم از امام زده و خود را خط امامی و طرفدار 
ایشان معرفی می کنند، در تمامی این حوزه ها 

اختاف دیدگاه وجود دارد، چرا؟
6- سیاســت خارجی جمهوری اسامی در 
اندیشه حضرت امام)رحمت اهلل علیه(، دارای 
مبانی و اصول مشخص است، لکن امروز کسانی 
که خود را پیرو ایشــان و خط امامی معرفی 
می کنند، در سیاســت خارجــی جمهوری 
اســامی دارای جهت گیری و رویکردهای 

متفاوتی با یکدیگر هستند، چرا؟
7- در صورتــی کــه مواضــع حضــرت 
امام)رحمت اهلل علیه(، نســبت بــه آمریکا و 
صهیونیزم بین الملل به طور شــفاف مبتنی 
بر مبانی و خطوط فکری ایشان ثبت شده و 
قابل مطالعه و فهم می باشد، اما امروز در میان 
کسانی که خود را پیرو امام)رحمت اهلل علیه( 
معرفی می کنند، اختاف دیدگاه بسیار زیادی 

در این موضوع مشاهده می شود، چرا؟
8- مواضع حضرت امام خمینی)رحمت اهلل 
علیه(، نسبت به جریان ها و گروه های فکری 
سیاســی مانند نهضــت آزادی، ملی گراها، 
روشنفکران غرب گرا، انجمن حجتیه، منافقین 
و... کامًا روشن و شفاف است، لکن در میان 
آنان که خود را پیرو رهبر کبیر انقاب اسامی 
معرفی می کنند، در خصوص چگونگی مواجه 
با این جریان ها، گروه ها و افراد وابسته به آنان، 

اختاف دیدگاه وجود دارد، چرا؟
9- در حالــی کــه نــوع نــگاه حضــرت 
امام)رحمت اهلل علیه(، به اصل انقاب اسامی، 
ماهیت دینی آن، جمهوری اسامی و اهداف 
آن، کاماً مشخص است، اما در میان طرفداران 
و کسانی  که خود را متصل به مکتب حضرت 
امام)رحمــت اهلل علیه( معرفــی می کنند، 
اختاف دیدگاه و تفاوت نــگاه در این موارد 
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مشاهده می شود، چرا؟
10- دیدگاه حضرت امام)رحمت اهلل علیه( در 
خصوص رسالت جمهوری اسامی و ملت ایران 
در صدور انقاب، مبارزه با ظلم و ستم در جهان 
و دفاع از مســتضعفین در جهان به ویژه ملت 
مظلوم فلسطین، کاماً روشن است، لکن امروز 
در خصوص تمامی این موارد بین کسانی که خود 
را خط امامی و پیرو رهبر کبیر انقاب اسامی 

معرفی می کنند، اختاف نظر وجود دارد، چرا؟
با توجه به موارد مذکور، مشخص است که به 
طور قطع عده ای فقط به دنبال استفاده ابزاری از 
نام، شهرت و اعتبار امام هستند و با ادعای خط 
امامی بودن، می خواهند مردم را فریب دهند. 
اگر تمام کسانی که خود را پیرو امام و پایبند 
به مکتب ا یشــان معرفی می نمایند، در این 
گفتار خود صادق باشند، بین آنان نه تنها نباید 
اختاف دیدگاه قابل توجهی وجود داشته باشد، 
بلکه بر عکس، امام)رحمت اهلل علیه( باید عامل 
وحدت، همدلی، هــم جهتی و در یک جبهه 
قرار دادن آنها باشد. بنابراین امام)رحمت اهلل 
علیه( در شرایط کنونی، یک نقش اساسی در 
وحدت بخشی و انسجام آفرینی میان مردم، 
احزاب، گروه ها و تمام کسانی دارد که، خود را 
معتقد و وفادار به ایشان معرفی می کنند. این 
نقش آفرینی حضرت امام)رحمت اهلل علیه( در 
مقطع فعلی، عامل اصلی، مهم و تعیین کننده 
در پیشبرد انقاب اسامی به سمت آرمان ها و 

اهداف انقاب به حساب می آید. 
خطــوط اصلــی در مکتــب 

امام)رحمت اهلل علیه(
با توجه به موارد پیش گفته، به اختصار برخی از 
خطوط اصلی در مکتب فکری سیاسی حضرت 

امام خمینی)رحمت اهلل علیه( مرور می شود:
الف- مبانی فلسفه سياسی در انديشه 

امام خمينی)رحمت اهلل عليه(
1- مبانی هستی شناسی

امام خمینی معتقد است، هستی دارای مبدا 
و معاد بوده و هدفمند اســت. خدا آفریننده 

و مالک هســتی و همه عوامل وجود و انسان 
است. در واقع اصل توحید خدا محوری است 
و ایشان معتقدند که انقاب اسامی بر همین 
اصل استوار است و همه مسایل انقاب به این 
اصل بر می گردد. ایشان قیام خود را که منتهی 
به انقاب و استقرار جمهوری اسامی گردید، 
اینچنین معرفی می فرمایند: » قیام ما هلِلّ بود«

2- مبانی معرفت شناسی
در حوزه معرفت شناسی مکتب امام)رحمت اهلل 
علیه(، ایشان ماک و معیار شناخت و درک و 
فهم حقیقت را، منابع سه گانه وحی، عقل و 
تجربه می دانند. در این تفکر و اندیشه، وحی 

ماک اصلی و راهنمای دو منبع دیگر است.
3- مبانی انسان شناسی

در مکتب امام)رحمت اهلل علیه(، انسان جایگاه 
ویــژه ای دارد و همه چیز از انسان شناســی 
شروع می گردد. انسان شناسی امام)رحمت اهلل 
علیه(، بخشی از هستی شناسی اوست. حضرت 
امام)رحمت اهلل علیه( با توجه به ویژگی هایی 
که برای انسان بر می شمارد، هدف از خلقت 
انسان را، رسیدن این مخلوق به مقام خلیفه 
الهی می دانند. امام)رحمت اهلل علیه( در کتاب 
چهل حدیث می آورند: » هان ای عزیز، گوش 
دل باز کن و دامن همت به کمر زن، شــاید 
بتوانی خود را به صورت انسان گردانی و از این 
عالم به صورت آدمی بیرون روی که آنوقت از 

اهل نجات و سعادتی.«
ب- مبادی و مسايل مهم فلسفه سياسی 
در انديشه امام خمينی)رحمت اهلل عليه(

1- واليت مطلقه فقيه
موضوع والیت فقیه به عنــوان دال مرکزی 
اندیشه سیاسی امام خمینی)رحمت اهلل علیه(، 
از نشانه های اصلی اسام سیاسی در مکتب 
ایشان به حساب می آید. هدایت، هدف اصلی 
سیاسی اســامی از دیدگاه امام است و این 
هدایت، همان وظیفه اصلی دین است.  مفهوم 
والیت در نظر امام یعنــی »حکومت و اداره 
کشور و اجرای قوانین شرع مقدس«، و مفهوم 

والیت فقیه بر طبق آثار مکتوب ایشــان، بر 
عهده داشتن اداره امور جامعه اسامی در عصر 
غیبت به نیابت از امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه 

الشریف( از سوی فقها جامع الشرایط است.
از نظر امام خمینی)رحمت اهلل علیه( در عصر 
غیبــت، اگر فقیه بر جامعه اســامی والیت 
نداشته باشد، بر آن جامعه طاغوت حکومت 
می کند. والیت فقیه در دیدگاه امام)رحمت اهلل 
علیه(، تصورش موجب تصدیق آن شده و از 
امور اعتباری عقایی است و واقعیتی جز جعل 
از ناحیه شــراع مقدس ندارد. ایشان در این 
خصوص می فرمایند: » قضیه والیت فقیه یک 
چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده 
باشد. والیت فقیه، یک چیزی است که خدای 

تبارک و تعالی درست کرده است.«
2- مشروعيت حکومت در انديشه امام 

خمينی)رحمت اهلل عليه(
مشروعیت که در اصل به معنای قانونی بودن 
و مشروع بودن اســت، بنیان و اساس هر نوع 
نظام سیاسی را تشکیل می دهد. مشروعیت 
در اندیشه سیاســی حضرت امام از دو بخش 
حقانیت و مقبولیت تشــکیل شده، حقانیت 
ناظر به محتوا و مقبولیت ناظر به شکل است. 
عنصر اصلی در این نــگاه، حقانیت و آن بعد 
محتوایی است. بنابراین مشروعیت حکومت 
از نظر حضرت امام)رحمــت اهلل علیه(، یک 
مشروعیت الهی است و فقیه به اذن خداوند در 
عصر غیبت بر جامعه اسامی والیت دارد. در 
مکتب امام)رحمت اهلل علیه(، فقیه نمی تواند با 
قهر و غلبه و استبداد بر مردم مسلط شود. فقیه 
باید حکومتش و والیتش با مقبولیت و رضایت 

عمومی همراه باشد.
3- مردم ساالری و دمکراسی در انديشه 

امام خمينی)رحمت اهلل عليه(
حضرت امام)رحمت اهلل علیــه(، حق تعیین 
سرنوشت را برای ملت یک حق قانونی، شرعی 
و بشری دانسته و بر آن تأکید داشتند. بر همین 
اساس در جمهوری اسامی، اداره کشور متکی 
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به آرای عمومی است و با انتخابات، مسئولین 
کشور در تمامی ســطوح به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم انتخاب می شــوند. بنابراین 
امام)رحمت اهلل علیه( به دمکراسی اسامی یا 
مردم ساالری دینی اعتقاد داشتند و تاکید ایشان 
بر »جمهوری اسامی نه یک کلمه کم و نه یک  
کلمه زیاد« به همین خاطر بود. ایشان هر کجا 
که از دموکراسی و ویژگی های آن در جمهوری 
اسامی ســخن به میان می آوردند، بافاصله 
» محوریت قوانین اســام و حاکمیت شــرع 

مقدس« را مورد توجه و تاکید قرار می دادند.
4- رابطه دين و سياست در انديشه امام 

)رحمت اهلل عليه(
از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی حضرت 
امام)رحمت اهلل علیه(، رابطه دین و سیاست 
اســت. در دیدگاه امام)رحمت اهلل علیه(، این 
رابطه، رابطه تازم و عینیت است. ایشان در 
این خصوص می فرمایند: » واهلل، اسام تمامش 

سیاست است.«
5- حکومت اسالمی در انديشه سياسی 

امام خمينی)رحمت اهلل عليه(
حضرت امام معتقدند که بایــد رابطه دین و 
سیاست را، با تشکیل حکومت اسامی برقرار 
ساخت و این مهم با انقاب اسامی و استقرار 
جمهوری اسامی، محقق کرد. از همین روی 
حضرت امام)رحمت اهلل علیه(، حفظ جمهوری 
اســامی را، » اوجب واجبات« می دانستند. 
حضرت ا مام)رحمت اهلل علیه( وظیفه جمهوری 
اسامی را، پیاده سازی شریعت برای رسیدن 
انســان ها به ســعادت می دانند. در دیدگاه 
امام)رحمت اهلل علیه(، حکومت اسامی باید به 
دنیا و آخرت مردم به صورت توأمان توجه نماید. 
به عبارت دیگر، همانطور که حکومت دینی 
باید به نیازهای دنیایی مردم مانند امنیت، رفاه 
و معیشت توجه کند، باید به فکر آخرت آنان و 

کمال اخروی آنان هم باشد. 
روابط سیاســت خارجی در 

اندیشه امام)رحمت اهلل علیه(

حفظ هویت دینی، استقال و تمامیت ارضی 
کشور از یک طرف، و دفاع از حیثیت و حقوق 
مسلمانان در برابر اجانب و بیگانگان، دفاع از 
مستضعفین و استکبار ستیزی، از موضوعات 
مهم در اندیشه سیاسی حضرت امام)رحمت اهلل 
علیه( است. بر اســاس قاعده نفی سبیل در 
اسام، حضرت امام خمینی)رحمت اهلل علیه( 
معتقدند: » ما روابط خاص اسامی داریم که 
اسام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می رفت و ما 
هم می خواهیم اینطور باشیم که نه ظلم کنیم، 

نه زیر بار ظلم برویم.«
امام بر این اساس، به شدت از استقال کشور و 
قطع وابستگی کشور به اجانب دفاع کرده و در 
این خصوص می فرمایند: » اصلی که غیر قابل 
تغییر است، این است که سیاست خارجی ما 
باید بر مبنای حفظ  آزادی و استقال کشور 
و نیز حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشد.« 
ایشــان در همین خصوص با نوعی نگرانی از 
بازگشت ســلطه بیگانگان و خصوصاً سلطه 
آمریکا بر کشــور می فرمایند: » سیاست نه 
شرقی و نه غربی را در تمام زمینه های داخلی و 
روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای 
نخواسته به شــرق و یا به غرب گرایش دارد، 
هدایت نمایید و اگر نپذیرفت، او را منزوی کنید 
و اگر در وزارتخانه ها و نهادهای دیگر کشور 
چنین گرایشی باشد، اول هدایت و در صورت 
تخلف، اســتیضاح نمایید کــه وجود چنین 
عناصر توطئه گر در رأس امور یا در قطب های 

حساس موجب تباهی کشور خواهد شد.«
ج- استبکار ستيزی و آمريکاستيزی در 

انديشه سياسی امام)رحمت اهلل عليه(
نوع نگاه در سیاست خارجی جمهوری اسامی 
به غرب و خصوصاً آمریکا، یکی از موضوعات 
به شدت اختافی در داخل کشور در شرایط 
کنونی است. این اختاف دیدگاهها در حالی 
است که دیدگاه حضرت امام)رحمت اهلل علیه( 
در این خصوص، از محکمات به حساب می آید. 
استکبارستیزی و دفاع از مظلوم، یکی از ارکان 

اندیشه سیاسی حضرت امام)رحمت اهلل علیه( 
محسوب می شود. حضرت امام در بسیاری از 
نوشته ها، صحبتها و بیانیه ها، بر استکبارستیزی 
تاکید داشته و از آمریکا به عنوان مصداق اتم 
اســتکبار در عصر حاضر، با عنوان »شیطان 
بزرگ« یاد می نمایند. امام)رحمت اهلل علیه( 
در این خصوص می فرمایند: » در این انقاب، 
شیطان بزرگ که آمریکاســت، شیاطین را 
با فریاد دور خــودش دارد جمع می کند، چه 
بچه شــیطان هایی که در ایران هستند و چه 
شیطان هایی که در خارج هستند، جمع کرده 

است و هیاهو به راه انداخته است.«
حضرت امام)رحمت اهلل علیه( در پاسخ به نامه 
پاپ ژان پل دوم رئیس کاتولیک های مسیحی 
که از قطع رابطه و تیرگی روابط ایران و آمریکا 
اظهار نگرانی کرده بود، می نویســند: »خاطر 
محترم را متوجه می کنم که ملت شریف مجاهد 
ما این قطع رابطه را به فال نیک گرفته و برای آن 
جشن عظیم به پا کرده و چراغانیها و پایکوبی ها 
نمودند. جناب شما.... نگران نباشید که ملت 
اسامی ایران از مشــکاتی که در این قطع 
رابطه بوجود آید، استقبال می کند و از خطرهای 
بزرگی که مرقوم شده است، هراس ندارد و آن 
روز برای ملت ما خطرناک اســت که روابطی 
نظیر روابط رژیم خائن سابق تجدید شود و به 

امید خدای متعال تجدید نخواهد شد.«
با اندک تأمل در مواردی که اشاره شد، می توان 
گفت در صورتی که همه پیــروان، وفاداران 
و معتقدین به مکتــب امام)رحمت اهلل علیه( 
و کســانی که اظهار وفاداری نموده و خود را 
خط امامی معرفی می کنند، صداقت داشته 
باشند، نباید بین آنان اختاف جدی پدید آید. 
امام)رحمت اهلل علیه( می تواند محور وحدت 
همه آنان باشــد و همه را در یک جبهه جمع 
نماید. خیمه ای که ســتون آن والیت است. 
امام)رحمــت اهلل علیه( در ایــن خصوص، با 
صراحت می فرمایند: » پشتیبان والیت فقیه 

باشید تا به مملکت آسیبی نرسد.«
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دکرت حمید رضا مقدم فر در گفت و گو با هیأت:

شاهد تالش جریان نفاق جدید برای ورود به 
حلقه های مدیرییت هستمی

در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی گفت و گويی انجام داديم با سردار دکتر حميدرضا مقدم فر 
مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون فرهنگی مجمع جهانی بيداری اسالمی پيرامون پروژه نفوذ دشمن و چگونگی 

آن. متن اين گفت و گو را در ادامه می خوانيد:
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  به طــور کلی ســابقه 
پروژه نفوذ در کشــور و طرق 
مختلف آن را توضیح فرمایید.

پروژه نفوذ را می توان الگویی طراحی شده 
و مهندسی شده توســط ابرقدرت ها برای 
تحمیل اراده بر کشور هدف )مثًا جمهوری 
اســامی ایران( از طریق ابزارهای نرم به 
صورت تدریجی و خامــوش و در فضایی 
غیرنظامــی و غیرامنیتی بــا هدف تغییر 
نگرش ها، تغییر در منطق محاســباتی و 
ادراکی و نهایتاً تغییر در رفتار و تصمیمات 
آن تعریف کرد. پروژة نفوذ، راهبرد آمریکا 
در قبال ایران در دورة پسابرجام است. یعنی 
دوره ای که آمریکا پس از 37 سال دشمنِی 
تمام عیار و تجربه کردن انواع روش ها برای 
سرنگونی و تغییر نظام جمهوری اسامی 
از بیرون، به این نتیجه رسیده است که تنها 
راه مهار و تغییر رفتار جمهوری اســامی 
در گام نخست و سپس نابودی آن در گام 
دوم، همانا نفوذ نرم سیاسی و فرهنگی به 
حلقه های مدیریتی و تصمیم سازی و نیز 
نفوذ در میان افــکار عمومی جامعة ایرانی 
برای استحاله و اضمحال پایه های انقاب 

اسامی از درون است.
اما در مورد سابقه تاریخی باید بگویم نفوذ 
در حلقه های مدیریتی و تصمیم ســازی 
جمهوری اســامی طی دهة اول انقاب، 
ماهیتی فیزیکی داشت. بدین صورت که 
تاش می شد با استفاده از عناصر نفوذی در 
مراکز حساس کشور، نسبت به ترور و حذف 
فیزیکی مسئوالن ارشد، نخبگان، متفکرین 
و تئوریسین های انقاب اسامی اقدام شود. 
اما در برهة کنونی و با تغییر راهبرد دشمن 
از سخت به نرم، تاش می شود تا دستگاه 
محاســباتی و منطق ادراکــی نخبگان و 
سیاسیون جمهوری اســامی مورد نفوذ 
قرار گیرد تا ترجیحات، باورها و آرمان های 
آنان نسبت به ســال های نخست پیروزی 

انقاب متفاوت گــردد. به عبارت دیگر در 
نسخة جدیِد پروژة نفوذ، دشمن می کوشد 
اهداف خود را با استفاده از مهره های داخل 
کشــور که رویکردی غربگرایانه دارند و به 
دالیل مختلف در مختصات فکری دشمن 

می اندیشند پیش ببرد.

  پروژه نفوذ در فتنه 88  
چگونه ایفای نقش کرد؟

نفوذ در فتنه 88 از جنس انقاب های رنگی 
بود. تجربه نشــان داده بود که روش هاي 
سخت افزاري در مورد ایران کارایي ندارد. 
از یک سو هرگونه تهاجم نظامي به ایران به 
صورت تمام عیار یا محدود با ریسک بسیار 
باال و پیامدهاي کامًا غیرقابل پیش بیني 
همراه است. از ســوي دیگر تحوالت نوین 
فناوري در عرصه رســانه و فضاي سایبر، 
ظرفیت فوق العاده اي براي بســیج توده اي 
در فضاي مجــازي از طریق ســایت ها و 
شــبکه هاي اجتماعي ایجاد کرده اســت. 
همچنین براندازي جمهوري اسامي باید از 
درون جامعه مدني و به صورت غیرمستقیم 
صورت مي گرفــت تا حساســیت برانگیز 
نباشد. نمونه هاي موفق انقاب هاي رنگي 
و براندازي هاي نرم در کشــورهاي اطراف 
روسیه مانند گرجستان و اوکراین بر مبناي 
آموزه هاي جوزف نای و جین شــارپ هم 
این تصور را در ذهــن تحلیلگران تقویت 
مي کرد که مي توان در برهه کنوني نسخه 
مشابهي را براي ایران تجویز نمود. لذا وقتي 
که انتخابات پرشور 22 خرداد برگزار شد و 
کابوس شکســت جریان معاند به حقیقت 
پیوست، پروژه انقاب رنگي و براندازي نرم با 
شدت تمام و آمادگي و طرح ریزي قبلي آغاز 
گردید. همگان شاهد بودند که یک جنگ 
احزاب علیه نظام اسامي با دستمایه قرار 
دادن دروغ تقلب به راه افتاد و نظام با حجم 

بي سابقه اي از بمباران نرم مواجه گردید.

هــدف اصلي جریــان نفوذ در ســال 88 
اجراي سیاست فشــار از پایین و چانه زني 
از باال بود. وقتي که در 25 خرداد جمعیت 
قابل توجهي از مردم که ناخواسته گرفتار 
بازي خباثت آلود رسانه هاي خبرِي معاند 
نظام شده و شبهه وقوع تقلب در انتخابات را 
باور کرده بودند به خیابان ها آمدند، رهبران 
اپوزیســیون دچار این توهم شــدند که 
هواخواهان بي شماري دارند و با پشتگرمي 
به ایــن پایگاه اجتماعــي مي توانند رهبر 
انقاب را به عقب-نشــیني و تن دادن به 
خواسته هاي غیرقانوني آنان از جمله ابطال 
انتخابات وادار ســازند. پس از 25 خرداد 
تحلیل سران فتنه این بود که باید جمعیِت 
معترض را در خیابان ها نگاه داشته و از آن 
به عنوان اهرم فشاري براي امتیازگیري از 
والیت فقیه استفاده کرد. اما رهبر استوار 
و نستوه انقاب در نمازجمعه تاریخی 29 
خرداد قاطعانه در مقابل این زیاده خواهي ها 
ایستادند و اعام کردند که به هیچ وجه زیر 
بار بدعت هاي غیرقانوني نخواهند رفت. در 
سایه همین ایستادگي ها و روشنگري هاي 
صبورانه رهبری  بود که رفته رفته غبارهاي 
فتنه فرونشست و هر روز که گذشت شاهد 
دورشدن مردم از اطراف پرچم مکر و خدعه 

فتنه گران بودیم.

نفوذ در فتنه 88 از جنس 
انقالب های رنگی بود. تجربه 

نشان داده بود که روش هاي 
سخت افزاري در مورد ایران 

کارایي ندارد. از یك سو هرگونه 
تهاجم نظامي به ایران به صورت 

تمام عیار یا محدود با ریسك 
بسیار باال و پیامدهاي کامالً 

غیرقابل پیش بیني همراه است
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  چــرا مســاله نفوذ در 
حــال حاضر این قــدر حائز 
اهمیت است و درحال حاضر 
نفوذ بیشــتر از چه راهها و 
وســیله هایی قصد ورود به 

کشور را دارد؟
می توان گفت دشــمن در برهة کنونی 
پروژه نفوذ را از چهار طریق دنبال می کند 
و در چهار حــوزه قصد نفــوذ به جبهة 
انقاب را دارد: حــوزة فکری و گفتمانی 
)برای تضعیف گفتمان انقاب اسامی 
و جایگزیــن کردن گفتمــان رقیب( با 
عاملیت روشنفکران، خواص و متفکران 
غربگرا، حوزه سیاسی )برای تغییر رفتار 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی و 
دور شــدن از انقابی گری و رفتارهای 
ایدئولوژیک( با عاملیت مسئولین فعلی 
و سابق، حوزه اجتماعیـ  فرهنگی )برای 
تغییــر در ترجیحات و ســبک زندگی 
مردم( بــا عاملیت ماهواره هــا، فضای 
مجــازی و محصوالت هنــری، و حوزه 
اقتصادی )برای مدیریت اقتصاد کشور 

مبتنی بر ایدة توســعة وابسته به جای 
اقتصاد مقاومتی( با عاملیت مسئولین و 

فعاالن اقتصادی .   

   برخوردهایــی کــه تا 
کنــون با این مســاله صورت 
گرفته چگونه بوده است و چه 
راههای عمیق و مؤثری برای 
مقابله با نفوذ دشــمن وجود 

دارد؟
برای مقابله با نفوذ باید چند گام مشخص 
و برنامه ریزی شــده برداشــت: گام اول، 
باورکردن حقیقت پــروژة نفوذ و باورپذیر 
کردن آن برای نخبگان و عوام جامعه؛ گام 
دوم، شناختن و شناساندن اهداف،  عوامل و 
شیوه های نفوذ؛ گام سوم، کشف منافذ نفوذ 
و تاش برای مسدودکردن این منافذ؛ گام 
چهارم، اتخاذ موضع فعاالنه و مقابله با نفوذ 

در عرصه های مختلف.
 برای مقابله با نفوذ باید الگوی منســجم و 
جامعی در همان چهار عرصة فوق )یعنی 
فکری ـ  گفتمانی، سیاســی، اجتماعیـ  

فرهنگی و اقتصادی( طراحی شود که هم 
عاملین و کنشــگران دولتی و غیردولتی 
در هر عرصه که باید با نفوذ دشمن مقابله 
کنند و هم شیوه های سلبی و ایجابی این 
مقابله را مشخص ســازد و نحوة ارتباط و 
تعامل ایــن چهار حوزه بــا یکدیگر را نیز 

تعیین نماید.
برای مثال در عرصة فکری و گفتمانی باید 
اقدامات سلبی برای شناسایی روشنفکران 
و متفکران غربگرا که در پازل نفوذ فعالیت 
می کنند و برخورد قانونی و قضایی و حتی 
امنیتی با آنان و نیز اقدامات ایجابی مانند 
ترویج و تبیین گفتمان انقاب اسامی و 
شبهه زدایی از ذهن جوانان در محافل علمی 
و دانشــگاهی طراحی و اجرا گردد؛ و یا در 
عرصة اجتماعی ـ  فرهنگی، ما از یک سو به 
اقدامات سلبی مانند فیلترینگ و نظارت بر 
فضای مجازی و مسدود کردن سایت های 
ُمرّوج ســبک زندگی غربی و یا برخورد با 
تولید کاالهای فرهنگی ـ  هنری مخرب و از 
سوی دیگر به تولید و توزیع انبوه محصوالت 
فرهنگی ـ  هنری مرغوب و در طراز انقاب 

اسامی نیازمند هستیم.

   در حال حاضر که سی 
و هفتمیــن ســالگرد انقالب 
اســالمی جشــن گرفته می 
شود چه تهدیداتی بر سر راه 

انقالب قرار دارد؟
می توان گفت در حال حاضر تهدید اصلی 
که بر سر راه انقاب قرار دارد، تاش دشمن 
از طریق اجرای پروژة نفوذ برای استحاله 
و دگردیســی هویتی انقاب اسامی و از 
بین بردن عمــق نفوذ معنــوی انقاب و 
قدرت الهام بخشــی آن در جهان خارج و 
جلوگیری از تبدیل شدن نظام جمهوری 
اســامی به یک الگوی بدیــع و موفق از 
حکومت داری دینی در چشم ملت ها است. 
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به منظور کاســتن از عمــق نفوذ معنوی 
جمهوری اسامی در خارج تاش می شود 
دولت و ملت را درگیر مســائل و حواشی 
داخلی کنند تــا فرصتی برای پرداختن به 
بیرون از مرزها نباشد. برای مثال نخبگان 
غرب گرا می کوشــند با محور قــرار دادن 
موضوع »معیشــت«، مردم را نســبت به 
آرمان حمایت از مظلومان و مســتضعفان 
جهان بی اعتنا سازند. همچنین یکی دیگر از 
تهدیدات خطرناِک پروژة نفوذ، بزک کردن 
چهرة استکبار جهانی آمریکا در نظر مردم 
ایران و واداشتن مردم به غفلت از دشمنِی 
دشمن اســت. در همین راســتا است که 
برخی مســئوالن، به جای شیطان بزرگ، 
پدیده هایی ماننــد بیکاری و بی اخاقی را 
به عنوان دشمن معرفی می کنند. در حالی 
که این پدیده ها معضل و چالش هستند نه 
دشمن و چاره جویی برای رفع آن ها وظیفة 

مسئوالن اجرایی کشور است.

    پروژه نفوذ سیاســی 
دشمن را در آستانه انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و 
خبــرگان رهبری چگونه می 

بینید؟
ما امروز در آســتانة برهة حساس انتخابات 
شاهد شکل گیری جریان نفاق جدید و تاش 
این جریان خطرناک برای ورود به حلقه های 
مدیریتی کشــور مانند مجلس خبرگان و 
مجلس شورای اســامی در راستای پروژة 
نفوذ هستیم. نفوذ فیزیکی دهة اول انقاب 
عمدتاً توســط اعضای گروهک منافقین و 
از طریق رخنة آن ها در نهادهای حســاس 
جمهوری اســامی و سپس انجام عملیات 
تروریســتی صورت می گرفت اما منافقین 
جدید که نقش اجرایی در پروژة نفوذ دارند، 
همان انقابیون فرسودة  پشیمان و استحاله 
شده ای هستند که انگیزه های انقابی آنان 

فروکش کرده است و دیگر میلی به مبارزه با 
استکبار ندارند اما یا مصلحت خویش را در 
عدم اعام چرخش مواضع خود و عدول از 
آرمان های امام و انقاب می بینند و یا از ترس 
تبعات بعدی، جرئت آشکارسازی منویات 
درونی خویش را ندارند. لذا با کشیدن نقاب 
نفاق بر چهره، هم با انقاب هستند و هم بر 
انقاب!! یعنی هم ُکت پوزیســیونی به تن 

دارند و هم شلوار اپوزیسیونی!! 
در راســتای پروژة نفــوذ، مهره های این 
جریان نفاق جدید که دچار اســتحاله و 
چرخش مواضع به ســمت غرب شده و از 
گذشتة انقابی خود پشــیمان هستند، 
درصددند تا این اســتحاله و دگردیســی 
خود را بــه عموم جامعــه تعمیم دهند و 
چنین ادعا کنند که مــردم از همراهی با 
آرمان های انقاب به ســُتوه آمده اند و به 
سبک زندگِی معیشت محوِر غربی و دوری 
از شعارهای پرهزینه و دردسرساز انقاب 
اسامی تمایل دارند. در صورت پیروزی در 
انتخابات و تصاحب کرســی های تصمیم 
گیری نظام، این جریان فرصت می یابد تا 
اهداف خود را با سرعت و قدرت بیشتری 

پیگیری نماید.

    به نظر شــما راهبرد 
هیات ها و هیاتی ها در رابطه 
با این مســائل چگونــه باید 

باشد؟
هیأت جایی برای تعمیق دینداری و تذکر 
ما نسبت به معارف الهی است. دینداری در 
دنیای امروز با دینداری در دویست ســال 
پیش تفاوت دارد. امــروز حقیقتی دینی 
به نام انقاب اسامی در دنیا وجود دارد که 
ما معتقدیم به دنبــال حاکمیت دین الهی 
در همه ی ابعاد مختلــف زندگی فردی و 
اجتماعی ماســت. مطلوب اینست که به 
مصداق »ان صاتی و نســکی و محیای و 

مماتی هلل رب العالمین« همه ی زندگی ما 
برای این انقاب و آرمان آن که حاکمیت 
دین خداست باشد. دین انقابی باید محور 
تذکر و کار در هیأت باشــد. در این راستا 
توجه به آسیب دین داری سکوالر و هیأت 
سکوالر که رهبر معظم انقاب نیز آن را نفی 
کردند مهم ترین نقطه ی راهبردی ای است 
که هیآت باید مقابله با آن را سرلوحه ي کار 

خود قرار دهند.
این که کسی در هیأتی ســینه بزند و لذت 
فردی ببرد که به حال خوبی رسیده است اگر 
بدون توجه به ابعاد اجتماعی اسام انقابی 
باشد ممکن است حتی رشد معنوی هم برای 
آن فرد داشته باشد اما این رشد معنوی ناقص 
خواهد بود. این که شــهدای ما ره صد ساله 
را یک شــبه طی می کردند ناشی از همین 
موضوع اســت. انســان وقتی وارد زندگی 
انقابی در همه ی ابعاد شد همه جانبه و در 

مقیاسی وسیع تر سیر می کند.
از این منظر یک نکتــه ی کاربردی ای هم 
که برای هیئات می توان مطرح کرد توجه 
به شهدای انقاب اسامی، دفاع مقدس و 
مدافعان حرم و زنده نگهداشــتن یاد آن ها 
در برنامه های هیئات است که یاد حقیقی 
آن ها و انس با ایشان می تواند ما را به ابعاد 

دنیای زندگی انقابی نزدیک کند.

این که کسی در هیأتی 
سینه بزند و لذت فردی ببرد 

که به حال خوبی رسیده 
است اگر بدون توجه به 

ابعاد اجتماعی اسالم انقالبی 
باشد ممکن است حتی رشد 

معنوی هم برای آن فرد 
داشته باشد اما این رشد 
معنوی ناقص خواهد بود
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متن گفت و گوی ماهنامــه هيات با 
حجت االسالم والمسلمين تويسرکانی 
نماينده ولی فقيه در ســازمان بسيج 

مستضعفين را در ادامه می خوانيد:

ز  حی ا   لطفــا شــر
فعالیتهای تبلیغی و ســوابق 

خود بفرمایید.
سابقه تبلیغی بنده به سال 66 باز می گردد 
که خداوند توفیق داد و من در دورانی که به 
صورت بســیجی به جبهه رفته بودم بعد از 
دهه اول ماه محرم که طاب مبلغ از جبهه 
ها به قم بازگشتند و گردان ها نیاز به تبلیغ 
داشتند که من را به مسئول تبلیغات لشکر 
17 )شــهید اکبرزاده( معرفی کردند و کار 

تبلیغی ام را از جبهه شروع کردم.
بعد از اتمام جنگ در ســپاه و بســیج به 
فعالیتهای تبلیغی ام ادامــه دادم و حدود 

سال هاست که توفیق تبلیغ دارم.

   وضعیــت هیات هــا را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ چه 
نیازهایی دارنــد و چه میزان 

رشد کرده اند؟
قطعا هیات های مذهبی نسبت به گذشته 
خودشان چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی 
رشد کرده اند و قابل مقایسه با گذشته خود 
نیستند. از نظر کمی یعنی از لحاظ جمعیتی 
که مشــارکت می کننــد و اجتماعاتی که 
تشکیل می دهند افزایش چشمگیر داشته اند 

و از نظر کیفی هم ســخنرانی و مداحی ها 
نسبت به گذشته پیشرفت داشته است.

ضمن این که نباید این نکته را نادیده گرفت 
که به نسبت این رشد توقعات هم از هیات 
های مذهبی باال رفته اســت. یعنی اگر ما 
نقدها و ضعف هایی را در هیات ها می بینم 
به اعتبار مطالبات و انتظاراتی اســت که از 
هیات های مذهبی وجود دارد که در گذشته 
وجود نداشت و این میزان رشد و آگاهی در 

میان مخاطبان نبود.

   چه انتظاراتی از هیات 
ها وجود دارد؟

عمده انتظاراتی که از هیات های مذهبی می 
رود در عرصه های معنوی و معرفتی اســت. 

هیات باید حلقه وصل 
مردم با والیت اهل یبت 

و والیت فقیه باشد

حجت االسالم واملسلمین تویرسکانی:
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کسی که در هیات شرکت می کند دنبال رشد 
معنوی اســت و می خواهد به توسل، اشک، 
آه، ناله، عشق ، شیدایی، دلبری و دلربایی در 
دستگاه الهی و اهل بیت دست پیدا کند که 

این یک بخش از انتظارات مردم است.
بخش دیگر انتظارات مردم مربوط به بینش، 
بصیرت و معرفت است که موجب افزایش 
شناخت آنها شــود. هیاتی موفق است که 
بتواند این انتظارات مخاطب را برآورده کند.

حرف این اســت که هیات هــای مذهبی 
نسبت به قبل رشد داشته اند اما نسبت به 
انتظارات و مطالبات روز ایده آل و مطلوب 

نیستند.

   شــاخصه هــای یک 
هیات خوب چیست؟ چگونه 
می توان بــه آن حد مطلوب و 

ایده آل رسید؟
هر هیاتی 4 رکــن دارد،  رکن اول مردم یا 
مخاطبان هســتند، رکــن دوم روحانی و 
سخنران است ، رکن سوم مداح است و رکن 
چهارم متولیان و خادمان هیات هستند که 
هر کدام در ارتقا و برتر و بهتر شدن هیات و 

رشد و تعالی آن نقش دارند.
هر کــدام از ایــن ارکان اگر بــه وظیفه و 
مســئولیت خود عمل نکنند بخشی از کار 
روی زمین است و موجب ناکارآمدی هیات 
می شود مانند ماشین است که با چرخ پنچر 
ممکن اســت حرکت کند ولی آن حرکت 
مطلوب نخواهد بود. همه ارکان هیات باید 
مسئولیت شناس باشند و نباید بار فعالیت 
بر دوش یک یا دو رکن از هیات باشد همه 
ارکان به یک اندازه در رسیدن به ایده آل ها 

و برآورده کردن انتظارات نقش دارند.

   ارکان هیات انقالبی چه 
شــاخصه هایی باید داشــته 

باشد؟

هیات تراز انقاب اسامی هیاتی است که 
بتواند اصولی را در میان مردم نهادینه کند. 
اصل اول ، اصل معنویت و تقویت ایمان است 
که باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته 
باشند. اصل دوم بصیرت است، هیات ها باید 
بصیرت بخش و بصیرت افزا باشند به تعبیر 
امام خامنه ای که فرموند ما هیات سکوالر 
نداریم. هیات باید رسالت اصلی خود را انجام 
دهد. اصل سوم ایجاد ارتباط بین والیت و 
مردم است، هیات باید حلقه وصل مردم با 
والیت معصومین، اهل بیت و والیت فقیه 
باشد. هیات وظیفه تبیین گفتمان والیت  
و ترویج اندیشــه والیی را بر عهده دارند. با 
رعایت این اصول هیات تراز انقاب اسامی 

شکل می گیرد.
در حاشــیه این اصول می توان فعالیتهای 
جانبی هم بــرا ی هیــات در نظر گرفت، 
سرکشــی به خانواده شهدا، رفع مشکات 
مخاطبان از راه مشــاوره، کمــک به فقرا 
و مســتمندان، تشــکیل صندوق قرض 
الحسنه، شناسایی نخبگان و کمک به رشد 
و پیشرفت آنها و یا همان نخبه پروری، ایجاد 
سایت و راه اندازی شبکه های اجتماعی و 
داشتن فعالیت در فضای مجازی و امثال این 
فعالیتها می تواند به صورت جنبی در کنار 
هیات انجام شــود. البته هر هیات با توجه 
به امکاناتی که در اختیار دارد می تواند به 

فعالیتهای جانبی وارد شود.

  وظیفــه هیــات ها در 
جریانات سیاسی چیست؟ 

االن دوران پسا برجام هستیم و هیات ها ی 
مذهبی باید دغدغه ها و نگرانی های مقام 
معظم رهبری را به خوبی درک کنند و در 
راستای دغدغه های ایشان اقدامات معرفتی 
و بصیرتی انجام دهند. هیات های مذهبی 
در تشــکیل مجلس تراز انقاب اسامی، 
مجلسی که عامل نفوذی نداشته باشد و به 

وظایف انقابی خودش به موقع عمل کند، 
نقش بســیار مهمی دارند. یکی از مراجع 
افکار عمومی هیات های مذهبی هســتند 
و می توانند اگر مســئولیت خودشــان را 
بشناسند بخشی از نگرانی ها و دغدغه های 

امام خامنه ای را برطرف کنند.

   چه اقداماتی در بسیج 
برای مقابله با نفوذ انجام شده 

است؟
بسیج 2 مسئولیت عمده در برابر نفوذ دارد. 
مسئولیت اول روشنگری و تبیین موضوع در 
اقشار مختلف جامعه اعم از دانشجو، دانش 
آموز، کارگر، پزشــک، معلم و... است. پس 
وظیفه اول بسیج روشنگری دقیق، صحیح، 

عالمانه و فراگیر است.
وظیفه دوم با توجه به اینکه بسیج یک شبکه 
اطاعاتی وســیع مردمی در سراسر کشور 
دارد، رصد هوشمندانه موضوع نفوذ و اطاع 
رســانی به مقامات ذیصاح است. مردمی 
ترین و گسترده ترین شبکه اطاعاتی جهان 
را بسیج دارد. یک شبکه ده ها میلیونی در 
اختیار بسیج است و ما به وسیله این شبکه 
قدرتمند موضــوع نفوذ را رصد می کنیم و 
هر چه به دســت آمد به مسئوالن مربوطه 

انتقال می دهیم.
در واقع در موضوع نفوذ بســیج هیچ اقدام 

عملیاتی خاصی ندارد.

  یک ســخنران چطور 
باید در هیات ایفای نقش کند؟ 
مولفه های سخنرانی خوب 

چیست؟
یکی از ســخت ترین مســئولیت ها امروز 
سخنرانی کردن است، از آن جا که مخاطبان 
در طیف های مختلفی قرار دارند و توقعات 
و انتظــارات متفاوت و باالیــی هم دارند، 
سخنرانی کار سختی می شود. یک سخنران 
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خوب باید نیاز شناس خوبی باشد و بتواند 
میل و نیاز مخاطــب را در نظر بگیرد. البته 
از سوی دیگر باید به این موضوع هم دقت 
داشت که ممکن است خیلی چیزها میل 
مخاطب نباشد اما نیاز او باشد. لذا سخنران 
از طرفی نباید مطیع میل مردم باشــد و بر 
اساس میل مخاطب سخنرانی کند و نباید 
هم به میــل مردم بی اعتنا باشــد در واقع 

بایدحکیمانه رفتار کند.
ســخنران خوب باید زمان شناس باشد و 
اقتضــای زمان و فضای حاکــم در جامعه 

را نظر داشته باشــد و نیازهای اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی کان جامعــه را نظر 

بگیرد.
همینطور ســخنران خــوب بایــد اهل 
مطالعه، تحقیق و پژوهش باشد و بر اساس 
محفوظات ســخنرانی نکنــد  و همراه با 

مطالعه سخنرانی عالمانه داشته باشد.

 سخنران تا چه حد باید 
وارد  مســائل سیاسی شود؟ 
دســته بندی های سیاسی و 

جناحی تا چه حد برای هیات 
و سخنران مضر است؟

در بحث سیاسی هیات ها باید مظهر تقوی 
باشند. توهین، تهمت، غیبت، هتک حرمت، 
افشاگری و زیر سوال بردن افراد در همه جا 
حرام است و در هیات های مذهبی به طریق 

اولی حرام است.
مقام معظم رهبری بارهــا فرموده اند که 
افشاگری و ورود به زندگی خصوصی مردم 
و مطرح کردن آن در اجتماعات حرام است 

و چنین کارهایی انقابی نیست.
باید مراقب باشیم که رفتارهای ما به گونه ای 
نباشد که بهانه به دست دشمنان داده شود.

جریــان انقابی که ریشــه در هیات های 
مذهبی دارنــد جریانی اســت مبتنی بر 
عقانیت، حکمت، بصیرت و معارف مکتب 
اهل بیت اما جریان افراطی مبتنی بر میل، 
سلیقه و هوا و هوس یا منافع حزبی و جناحی 
است. گاهی برخی در هیات های مذهبی 
به بهانه انقابی گری دســت به افراط می 
زنند و حتی مداح و سخنران هم آلوده این 
موضوعات می شــوند و تهمت می زنند و 

هتک حرمت می کنند که حرام است.
امام خامنــه ای می فرمایند دشــمنان و 
مخالفین ما آنقــدر مطالب علنی دارند که 
برای مــردم تبیین کنیم که نیــاز به ورود 
به حیطه خصوصی آنها نیست. اگر همان 
ســخنان و حرف های علنی که می زنند را 
برای مردم تبیین کنیم برای بیان ضعف و 

پوچی آنها کافی است.
هیات های مذهبی باید مظهر تقوی باشند، و 
تقوی سیاسی بیش از هر جایی باید در هیات 
های مذهبی دیده شود. البته به بهانه تقوی 
نباید خنثی و بی تفاوت باشیم. تقوی انقابی 
اجازه بی تفاوتی نمی دهد بلکه دســتور به 
بصیرت افزایی و روشــنگری می دهد یعنی 
شاخص ها و معیار و ماک ها را تبیین کنیم و 
یک روشنگری صحیح و عالمانه داشته باشیم.
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 راه های جذب مخاطب 
بخصوص جوانان پای منبر 

چیست؟
این که در موقع ســخنرانی جمعیت کم و 
در زمان مداحی جمعیت زیاد اســت یک 
واقعیت است. از طرفی می تواند نقطه قوت 

و از طرفی نقطه ضعف باشد.
از نظر روانشناسی رفتاری، آخر الزمان عصر 
شور، شعر، شــاعری، هنر، ذوق، معنویت، 
عشق و محبت است به همین دلیل مردم 
به جنبه های احساســی - هنری گرایش 
بیشتری دارند تا به جنبه های عقانی و در 
همه عرصه ها این اتفاق افتاده است و فقط 

بحث هیات های مذهبی نیست.
در صدا و سیما و شــبکه های ماهواره ای 
نیز همین رویکرد حاکم است و باید بر این 

اساس حرکت کرد.
حــال اگر ســخنرانی بتوانــد جنبه های 
احساســی و هنری را در ســخنرانی خود 
تقویت کند و ترکیبی از عقانیت و هنر را 
ارایه دهد قطعا آن سخنران مخاطب زیادی 
پیدا می کند اما اگر یک ســخنرانی تنها 
علمی صحبت کند روح و جذابیت الزم را 
برای مخاطب ندارد و ما باید این مشکل را 
حل کنیم و ایراد به مردم نگیریم) ( ما باید 

زمان شناس باشیم.
جوانان بیشتر از اینکه  دنبال تعقل و تفکر 
باشند دنبال عشق و محبت و شور و عرفان 

و معنویت هستند.
ســخنرانان باید هوشیار باشــند و از این 
فضای موجود و شــور برای دادن شــعور 
اســتفاده کنند و این هنر سخنران و مداح 

است.
عیب و آفت زمانی اســت که به بهانه شور 
کاما باب شــعور را ببندیم و پیشگیری از 
این آسیب مداح و ســخنران ماهری می 
خواهد که بتواند از ایــن فضا برای تقویت 

معرفت های دینی استفاده کند.

  انحراف در هیات های 
مذهبــی و نقــش تبلیغاتی 
اســتعمار در آن را ارزیابــی 

کنید؟
دشــمن برای مبارزه با انقاب آنقدر که به 
هیات های مذهبی دل بسته به دانشگاه ها 
دل نبسته است چون هیات ها خواستگاه 
انقاب بوده اند. اگر دشمن بتواند هیات ها 
را بی خاصیت کند قطعا می تواند در مسیر 
تضعیف انقاب توفیق پیدا کند و برای این 
کار 2 برنامه دارد. یکی روح اسام ناب را از 
هیات ها بگیرد و بر اساس اسام آمریکایی 
ســخنران و مداح را اداره کند که کاری به 
انقاب و سیاســت و مســائل روز نداشته 
باشــند و به خواندن روضه و بیان خطابه 
اکتفا کنند. آرزوی آمریــکا چنین هیات 
هایی است که نسبت به جامعه و سیاست و 
حوادث جهان اسام بی تفاوت باشند. کار 
دوم دشمن این است که هیات ها را در برابر 
انقاب به حالت تقابل و معارضه بکشــاند 
و هیات هایی مانند تشــیع لندنی و شیعه 
برائتی را درست کند که به جنگ انقاب و 

افکار انقابی می آید.
در حال حاضر 3 دسته هیات مذهبی داریم. 
یکی هیات هایی که در مسیر انقاب و در 
تراز انقاب هســتند یکی هیات هایی که 
در ضدیت و تقابل با انقاب هستند و یک 
دســته هیاتی که معتقد به جدایی دین از 

سیاست هستند.

 مــداح و مداحی خوب 
باید چه خصوصیاتی داشته 

باشد؟
مداح خوب باید تقوی و معنویت داشته و 
اهل مطالعه باشــد. تا خودسازی نکنیم و 
اهل معنویت نباشیم نمی توانیم معنویت 
را به مخاطب منتقل کنیــم. مداح خوب 

نباید دنبال محبوبیت و شهرت باشد و باید 
خودش را با همه وجود نوکر دستگاه اهل 
بیت تلقی کند. خط و نشان برای مجالس 
اهل بیت نکشد و مســائل مالی و سبک و 
ســنگین کردن آن را دخالــت ندهد و به 
خاطر مادیات مجلس اهل بیت را به قمیت 
ارزان نفروشــد بلکه هدفش ترویج مکتب 
اهل بیت باشــد و راضی به مقدرات الهی 

باشد.
مداح خوب نباید روضه های ضعیف بخواند 
و به خاطر مسائل احساســی دچار دروغ 
و گناه زبانی شــود بلکه باید سعی کند با 
مطالعه  و در چارچوب قرآن و عترت حرکت 
کند و مطابق میل مخاطب هر ســخنی را 

نگوید و هر سبکی را پیاده نکند.
مداح تراز انقاب اسامی مداحی است که 
اشــعار انقابی و ضد ظلم و ستم بخواند و 
طرفدار مظلوم باشد و روح غیرت و شجاعت 

داشته باشد.

  کالم آخر
دعا کنیم که خداونــد به همه ما اخاص 
بدهد تــا بتوانیم به خوبــی انجام وظیفه 
کنیم و نوکر خوبی برای مکتب اهل بیت 

باشیم.

بخش دیگر انتظارات مردم 
مربوط به بینش، بصیرت و 

معرفت است که موجب افزایش 
شناخت آنها شود. هیاتی موفق 

است که بتواند این انتظارات 
مخاطب را برآورده کند. حرف 
این است که هیات های مذهبی 

نسبت به قبل رشد داشته اند اما 
نسبت به انتظارات و مطالبات 
روز ایده آل و مطلوب نیستند
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محمد مهدی ســيار شاعر آئينی 1 تير 
1362 در زاهدشهر فسا زاده شده است. 
او که دانش آموخته کارشناسی ارشد 
الهيات با گرايش فلســفه در دانشگاه 
امام صادق بوده است، مدرک دکترای 
فلسفه با گرايِش مشاء از دانشگاه تربيت 
مدرس دريافت کرد. عنوان پايان نامهٔ 
کارشناسی ارشــد او »صورت بندِی 
نظريهٔ ادبی براســاِس مبانِی حکمِت 
صدرايی« بوده اســت. عالوه بر آن، او 
از ســال 1387 در دانشگاه امام صادق  
)عليه السالم(، دروس ادبيات و منطق را 

تدريس می کند. 
سيار نخســتين کتاب خود را در سال 
1388 با عنــوان بی خوابی عميق در 
انتشارات ســوره مهر منتشر کرد که 
مجموعه ای اســت از اشعار فارسی در 
قالب های کالسيک، سپيد، و نيمايی. 
در 1389، او مجموعه غزل های خود را 
که حق السکوت نام داشت در انتشارات 
فصل پنجم به چاپ رساند و با اين کتاب 
توانســت جايزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ايران را در دوره بيست و نهم آن 

به دست آورد.
اشعار آئينی وی اين روزها با مداحی حاج 
ميثم مطيعی بسيار تاثيرگذار بوده است.
وی در گفت  و گو بــا خبرنگار ماهنامه 
هيات رزمندگان اســالم به سواالت ما 

پاسخ گفت که در ادامه می خوانيد:

نگاه راهربدی  و بلند مدت و دقیق به شعر 
در دستگاه های برنامه ریز وجود ندارد

محمد مهدی سیار در گفت وگو با هیأت
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        شعر         

  شــعر و شــعر آئینــی 
را چگونــه و کجــا و کی آغاز 
کردید؟ از چه اساتیدی بهره 

بردید؟
شعر را به طور جدی از سالهای پایانی دوره 
راهنمایی و اوایل دبیرستان یعنی سالهای 
75 به بعد شــروع کردم و در زاهد شهر از 
توابع اســتان فارس جمع های محدودی 
در آموزش و پرورش بودند که معلم قرآن 
خوبی آن را هدایت می کرد، جمع دیگری 

هم در مسجد محل داشتیم.
توفیق ما این بود که در یک شهرستان 10 
هزار نفری و در همان مسجد محل ما یک 
انجمن ادبی خیلی خوب راه اندازی شد و 

ما هم در کنار دوستان به کار پرداختیم.
در شهرستان فســا هم که شهر بزرگ تر 
نزدیک به شهرستان ما است یک انجمن 
ادبی خیلی پرشور و متنوع با دیدگاه های 
مختلف فکری و ادبی برگزار می شــد که 
آقای دکتــر بهرامیان آن جلســه را اداره 
می کردند و برای مــا در آن مقطع خیلی 

مفید بود.
در همان سالها با چهره های جریان اصلی 
شعر ادبی کشــور که جریان شعر انقاب 
اســت یعنی امثال مرحوم قیصر امین پور 
و سید حسن حسینی و با این تیپ و زبان 
ادبی و شعری آشنا شــدم و این گونه شد 
که مطالعــات ادبی را از کهــن به معاصر 
آغاز نکردم که در چرخش از زبان کهن به 
معاصر دچار دشــواری شوم و البته بعدها 
به مطالعه شعر کهن پرداختم و این روش 
خیلی برایم خوب بود و کار را جلو انداخت.

در دوران دبیرستان رتبه اول شعر دانش 
آموزی کشور را کسب کردم و شعر برایم 

جدی تر شد.
بعد از دوره دبیرســتان یعنی سال 1381 
وارد دانشــگاه امام صادق )علیه السام( 
شدم که شاعر پرور است و آنجا با دوستان 

خیلی خوب، ادیــب و توانمند مانند علی 
محمد مودب، فاضل نظری، مهدی عابدی، 

حسین متولیان و... آشنا شدم.
به همین ترتیب شــعر بخشی از زندگی، 

مطالعات و کارم شد.
در شــروع جدی شعر بیشــتر از محضر 
دوستان هم ســن و سال خودم بهره بردم 
و می توانم بگویم استادم جمع دوستان و 

تاریخ ادبیات بودند.

 وضعیت شــعر امروز و 
همچین شعر آئینی را چگونه 
می بینید؟ آسیب های پیش 
روی شعر آئینی از نظر شما 

چیست؟
در دوره فوران و کثرت رویش های شــعر 
آئینی و ذوق های مختلفی از نسل جوان 
و نوجوان که به سمت شعر آئینی می رود، 
قرار داریم و به دلیل تاشــی که در دهه 
های اخیر در حوزه های مختلف مانندشعر، 
مداحی، و یا در حوزه رسانه صورت گرفته 
است، زیبایی و جلوه گری و جذابیت شعر 
به خصوص شعر آئینی به جوانان چشیده 
شــده و دوســت دارند که وارد این وادی 

بشوند.
ضمن این که ما در دورانی هستیم که رونق 
محافل اهل بیت )علیهم السام( نسبت به 

دوره های قبل قابل مقایسه نیست.
این همه هیات و مداح که با رســانه های 
جدید صدای آنها دیگر فقط مختص یک 
جمع محدود نیســت و هر چــه بخوانند 
ممکن اســت در جای جای ایران و جهان 

شنیده شود.
چنین رسانه ای تا به حال به این شکل در 
خدمت شعر نبوده است و در واقع کثرت 
محافل اهل بیت )علیهم السام( و اطاع 
رسانی وسیع و سریع جلوه گری و جذابیت 
شــعر را زیاد کرده و موجب شــده جمع 

کثیری به شعر آئینی روی بیاورند و از دل 
این کثرت امیدواریــم یک کیفیت و یک 
بالندگی عمقی و محتوایی به دست بیاید.

در این کثرت ممکن اســت برخی بگویند 
که چقدر شعر ضعیف زیاد شده است، بله 
این نکته هم وجود دارد که اشعار ضعیف 
هم شنیده می شود. البته نبایداز شاعران 
نوپا و کسانی که در آغاز راه شاعری هستند 
توقع داشت که شعر قوی و پخته بگویند، 
درصد باالیی از اشعار حاصل از این کثرت 

شعر ضعیف است.
باید توجه داشــت که هر شاعر بزرگی هم 
یک زمان شــعر ضعیف گفته ولی پخش 
نمی شده است اما امروزه با ابزارهای رسانه 
ای جدید اشعار شاعران نوپا به گوش همه 
می رســد که به نظرم جای نگرانی ندارد 
به شرطی که خود شاعر فریب این کثرت 
مخاطب و این شنیده شــدن را نخورد و 
اینطور فکر نکند که حاال که شعرم شنیده 

شده پس من شاعر هستم.
اگر این خطا صورت نگیرد خود شــاعر به 
این نتیجه می رسد که باید طبع خود را در 
مسیر رشد قرار دهد و حتما از دل این کثرت 

یک کیفیت خوب هم به دست می آید.
فقط این نگرانــی وجود دارد که شــاعر 
احساس کند چون توانسته برای شعرش 
مخاطب پیدا کند از آمــوزش و مطالعه و 

استاد بی نیاز است.
اگر شاعر فریب کثرت مخاطب در رسانه 
های جدید را بخورد در مســیر رشــد و 
مطالعه و آموزش و پرورش قرار نمی گیرد 

و این ممکن است ضربه بزند.
در واقع یک بیم و یــک امید وجود دارد، 
امید این است که از دل این کثرت به یک 
کیفیتی دست پیدا کنیم و بیم این است 
که کثرت مخاطب شاعر را در همان حدی 
که هســت متوقف کند و جلوی رشد او را 

بگیرد.
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  برای شــعرای تازه کار 
چه توصیه ای دارید؟ وضعیت 
گعده های شــعر و کالسهای 
شعر چگونه است؟ آیا شعرا به 
خوبی توانسته اند در زمینه 
شعر هم افزایی داشته باشند؟

باید راه اصولی، طوالنی و پرمشــقتی که 
همه شعرا در همه دوره ها پیش روی خود 
دیدند را طی کننــد و فریب میان برهای 
رساندن به مخاطب را نخورند. باید بدانیم 
که راه شــعر یک راه طوالنی، پرمشقت و 
تخصصی اســت و نیاز بــه مطالعه زیادی 

دارد.
شاعر نه فقط در حوزه ادبیات بلکه باید در 
حوزه تاریخ نیز مطالعه داشته باشد چرا که 
شاعر زبان تاریخ است، باید معارف بخوانیم 
چرا که شاعر آئینی شاعر عقاید و معارف 
اسام است پس باید قرآن، حدیث، فلسفه، 

عرفان و.... را مطالعه کنیم.
ضمن این که در کنــار مطالعات باید در 
جلسات خوب هم شرکت کرد به طور مثال 
هم نشینی با مرتضی امیری اسفندقه برای 
شاعر مغتنم اســت که جلسات مختلفی 
دارند. یا علی محمد مودب و اساتید و دیگر 

شاعرانی که جلسه دارند.
خودم اگر فرصت کنم در جلسه چهارشنبه 
های شهرستان ادب ) ســه راه طالقانی( 

حضور پیدا می کنم.
به نظرم در همین سالهای اخیر شعرا روند 
هم افزایی خوبی را طی کرده اند و دوره های 
آموزش خوبی راه افتاده است، مثا دوره 
آموزشی آفتابگردان ها یک اتفاق در تاریخ 
ادبیات معاصر است و می شود خیلی به آن 
امید داشت که موسســه شهرستان ادب 

برگزار کرد.
در کل هم نشینی هایی که شعرا هر از گاه 
به بهانه های مختلــف پیدا می کنند زیاد 

شده است و این امید بخش است.

  چــه راه کارهایی برای 
تقویت شــعر آئینی و تربیت 
شــعرای آئینی پیشنهاد می 

کنید؟
چاره ای جز نخبــه گزینی و نخبه پروری 
نداریم اگــر مبهوت و غرق کثرت شــعرا 
شویم که نمی توانیم برای این همه شاعر 
دوره بگذاریــم و آمــوزش بدهیم و تحت 
پوشش بگیریم، باید رها کنیم تا هرکسی 
راه خودش را پیدا کنــد. این یک فرصت 

سوزی و بی برنامگی است.
اگر اساتید و بزرگان ادب و فرهنگ کشور 
و گردانندگان محافل آئینی شــاعر را رها 
کنند که راه خــودش را برود بعد از مدتی 
صدای همه در خواهد آمد که اینها چیست 
در هیات ها خوانده می شود و چرا رشد در 
اشعار نیست؟چرا  ضعیف است؟ چرا نقد 

نمی شود؟
رها کردن شــعرا در این کثــرت فرصت 
سوزی است اما فرصت سازی و آینده نگری 
این است که ســاز و کاری برای شناسایی 
نخبه هــا و اســتعدادهای متفاوت و فوق 
العاده و پرورش ویژه آنها تدارک دیده شود.

 برای پــرورش ویژه شــعرای آئینی باید 
گزینش درســت و خوبی انجام شــود که 
استعدادهای خوب شناسایی شوند و هم 
ظرفیت آموزش فعلی اساتید کشور را در 

خدمت آنها بگذارند. 
از سوی دیگر نباید این ظرفیت را رها کنند 
که بروند وارد زندگی و تحصیل شــوند و 
رشته های غیر مرتبط بخوانند که درصد 
باالیــی از وقت یک نخبه ادبی و شــعری 
صرف کار غیر ادبی و شــعری شود که در 

اینصورت مجال رشد پیدا نمی کنند.
باید طراحی درســت صــورت بگیرد که 
اســتعداد های ناب و برتر شناسایی شوند 
و امکانات آموزشی مناسبی در اختیار آنها 
قرار بگیرد. به طور مثال می توان نخبه های 

ادبی و شعر آئینی را بورسیه کرد.
هیات های سراسری و کشوری و بزرگان و 
بانیان آنها همانطور که برای غذای جسمی 
نذر می کنند برای غذای روحی مســتمع 

هم برنامه ریزی کنند.
نهادهای مردمی اگر دیدند شاعری است 
که می تواند خوراک خوبــی برای هیات 
تهیه کند امکانات رشد، آموزش و پرورش 
شاعر را فراهم کنند که نخبه ادبی بتواند 
فراغت حاصل کند تا وقت خود را روی شعر 

و ادبیات بگذارد.
مردم می توانند مانند نذری که برای قیمه 
امام حســین )علیه السام( می کنند برای 
شعر و شاعری دســتگاه اهل بیت هم نذر 
کنند، به طور مثال موقوفاتی داشته باشیم 
که از دل آن آموزشــکده شعر آئینی خارج 
شود و با همان ساز و کار هیات فعالیت کند.

اگر فرصت نخبه پروری از دست برود و کم 
کم مخاطب ببیند که مدام اشعار ضعیف 
تر می شــود، اقبال مردم برای شرکت در 

مجالس کم رنگ می شود. 
چطور می توان کششــی ایجــاد کرد که 
مستمع هر هفته در جلسات هیات شرکت 
کند یا به طور مثال دهه اول محرم را کامل 
و هر شب حضور پیدا کند؟ با تامین خوراک 
معنوی که یکی همان شــعر آئینی خوب 

است می توان به این مطلوب رسید.

  آیا نهادها و موسساتی 
که در زمینه شعر آئینی فعالیت 
می کنند توانسته اند به خوبی 

ایفای نقش کنند؟
نهادهای مردمی که خود شــعرا دور هم 
تشکیل داده اند در این زمینه موفق تر بوده 
اند.اما امکانات الزم برای تربیت و آموزش 
و رشد شاعر ندارند و صرفٌا ایده هایی دارند 

که گاهی یکی از آنها عملی می شوند.
نگاه راهبردی و بلند مدت و دقیق به شعر 
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و آینده شعر در دســتگاه های برنامه ریز 
وجود ندارد و هیچ ســاز وکاری برای آن 

تعریف نشده است.
در کل ساز وکارهای فرهنگی فعلی کشور  
برای شعر که هنر اصلی و مزیت ما در کل 
دنیاست جایگاهی ندارد، در وزارت ارشاد 
یک معاونت هنری است اما معاونت ادبی 
ندارد، معاونت هنری هــم می گوید من 
کاری به شعر و ادبیات ندارم.وزارت ارشاد 
یک معاونت فرهنگی دارد در ساختارش 
که آن یک بنیادی دارد که بنیاد شــعر و 
ادبیات داســتانی ایرانیان است که در کل 
دو جایزه کتاب جال و جایزه کتاب فجر را 
می دهند و چند شب شعر برگزار میکند، 
هیچ کار آموزشی و ساختاری برای نخبه 

پروری ندارند.
در طرف دیگر بنیاد ملی نخبگان را داریم 
که می تواند بحث نخبگان را پیگیری کند 
که این بنیاد هیچ جایگاهــی برای نخبه 
ادبــی تعریف نکرده اســت.در آیینه نامه 
هایش یک جایگاهی تحــت عنوان نخبه 
هنری تعریف کرده که امید داشــتیم که 
شعر و داســتان را هم در این بگنجاند که 
بعد از پیگیری گفته شــد که تعریف خود 
از نخبه هنری را از وزارت ارشاد می گیرند 
که وزارت ارشاد هم به معاونت هنری می 
سپارد که می گوید هنر از نگاه ما مجسمه 
سازی،موسیقی و ... اســت و شعر هم به 
همین ســادگی هیچ جایگاهــی ندارد و 
نخبه ادبی هیچ جایگاهــی در بنیاد ملی 

نخبگان ندارد.
حتی در خاطــر دارم که در جلســه ای 
بعد از هیات دانشــجویی روز اربعین در 
حضور حضرت آقا،مسئوالن وزارت علوم 
هم بودند که بعــد از هیات یک گفتگویی 
شــد با رئیس فعلی بنیاد ملــی نخبگان 
اقای ستاری که آن ســال تازه شروع به 
کار کرده بودند به ایشــان گفتم که نخبه 

ادبی قرار نیســت در بنیاد ملی نخبگان 
جایگاهی داشته باشــد،گفت من همین 
فردا پیگیری می کنــم که به حضرت آقا 
هم گفتم که جایگاهــی برای نخبه ادبی 
ندارند،کــه حضرت آقا به آقای ســتاری 
گفتند که این موضوع را پیگیری کنید که 
ایشــان هم گفتندپیگیری میکنند و فکر 
میکنم که االن سه سال است از آن ماجرا 

گذشته و اتفاقی نیفتاده است.
سایر نهاد ها مانند آموزش و پرورش،وزارت 
علوم،حوزه هنری ســازمان تبلیغات و.... 
هیچ کدام برنامه ای برای تربیت و آموزش 
و نخبه پروری در زمینه شــعر و شاعری 

ندارند.
عموما به برگزاری جشنواره و مسابقات و 
شب های شعر بسنده میکنند که در این 
روند شاعر به حال خودش رها می شود و 

هیچ برنامه آموزشــی برای رشد و تعالی 
شاعر ندارند.

از شورای عالی انقاب فرهنگی هم که در 
واقع مرکز راهبردی این مسایل می تواند 
باشد ،مصوبه ای درباره ادبیات و شعر سراغ 
نداریم. به غیر از جشنواره جال که آخرین 
مصوبه آن این است که سکه ها را به جای 

110 سکه 30 سکه بدهند.
تنها مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی 
تاسیس همین جایزه و کم کردن آن بوده 
است. البته در ســند مهندسی فرهنگی 
در بخش هنر به ادبیات اشــاراتی شده 
اما این تبدیل به ســند اجرایی و تقسیم 
کار بین دستگاه ها نشــده است. حتی 
شورای عالی انقاب فرهنگی کمیسیون 
ادبیات ندارد و تنها یک کمیسیون هنر و 

معماری دارد. 

        شعر         
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 لطفــا بفرمایید در چه 
کتب مرجعی فضایل و نحوه 
شهادت حضرت زهرا )سالم 

اهلل علیها( عنوان شده است؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. وجــود نورانی 

حضرت صدیقــه طاهره زهــرای مرضیه 
ویژگی های مختلفی دارد که منابع مختلف 
عامه و خاصه آن را نقل کرده اند.  و پیغمبر 
اکرم)صلــی اهلل علیه و آله وســلم( دختر 
بزرگوار و عزیزی داشــتند که پاره تن شان 

حجت االسالم واملسلمین مثری در گفت و گو با هیأت:

شخصیت حقییق حضرت فاطمه 
زهرا)سالم اهلل علیها( مغفول مانهد است
ابعاد مختلف شخصيتی حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل عليها( هميشه الگويی برای 
تمامی زنان بخصوص زنان مسلمان بوده است. در همين زمينه گفت و گويی پيرامون 
سبک زندگی، فضايل، ابعاد مختلف شخصيتی ايشان و نحوه شهادت آن حضرت 

با حجت االسالم و المسلمين ثمری داشته ايم که متن آن را در ادامه می خوانيد:

خطاب کرده انــد و در فضایل و مناقب آن 
بزرگوار مطالب بسیار گفته اند و این چیزی 

نیست که بشود از آن چشم پوشی کرد .
ســه جلد کتاب مرحوم عامه فیروزآبادی 
دارند تحت عنــوان "فضائل الخمســه من 
الصحاح الســته" که این را اگر محققی ورود 
پیدا کند و فضائل حضرت فاطمه)سام اهلل 
علیها( را که عالم بزرگواری جمع آوری کرده 
است و مناقب و فضایلی از آن بزرگوار آورده که 

می تواند منبع کافی برای بهره برداری باشد.
از جمله این ویژگی آمده که »و کانت )سام 
اهلل علیها( مفروضة الطاعة علی جمیع من 
خلق اهلل من الجن واالنس والطیر والوحش 
واالنبیاء والمائکة«. یعنــی جالت قدر و 
عظمت شان حضت زهرا)سام اهلل علیها( 
اســت که خدا تبعیت از او را واجب کرد بر 
تبعیت از هستی از جن و انس و طیر و وحش 

و انبیاء و مائکه. 
متن دیگری هســت که آن متن هم بسیار 
متن قابل اســتفاده ای است که برگرفته از 
متون عامه و خاصه است."فاطمه من المهد 
الی اللحد" مرحوم آیت اهلل قزوینی و این متن 
هم از آن متن های بسیار عمیق و محققانه و 

قابل استفاده است. 
متن ســومی را که عرض می کنم "فاطمه 
بهجت قلب مصطفی" است که مرحوم عامه 
سید احمد همدانی در این مجموعه سعی 
کرده در اطراف شخصیت حضرت زهرا)سام 
اهلل علیها( مطالب بسیار مفیدی را از عامه و 

خاصه نقل کند.
البته متون بسیار زیاد است. این چند متن در 
ابعاد وجودی فاطمه زهرا)سام اهلل علیها( 
بسیار مطلب نوشــته اند. اثر نفیس عامه 
بحرانی مجموعه "عوالم" ایشان را که جلد 
بیستش را به حضرت زهرا)سام اهلل علیها( 
اختصاص می دهد و نکات بسیار ارزشمندی 

را آنجا می آورد.
از خاصه هم مرحوم عامه مجلسی در جلد 
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        منرب         

43"بحار االنــوار" در خصوص ابعاد فردی و 
اجتماعی شخصیت حضرت زهرا)سام اهلل 

علیها( مطالبی عنوان می کنند. 
روایتی است که فرمودند: "من عرف فاطمه 
حق معرفتها فقد ادرک لیه القدر" که باز این 
عمق شخصیت وجودی حضرت زهرا صلوات 
اهلل علیها را می رساند که خداوند تبارک و 
تعالی سّر بندگی را در شب قدر قرار داده و 
حقیقت شب قدر، صدیقه طاهره)سام اهلل 
علیها( است که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و 
آله وسلم( فرمودند: "بمعرفتها داره القرون 
االولی" با معرفت حضرت زهرا)ســام اهلل 

علیها( امتهای قبلی سیر داشته اند.
در این مقوله مطلب نســبت به شخصیت 
ذاتی حضــرت زهرا)ســام اهلل علیها( که 
شــخصیتی بی بدیل و بی نظیر است کم 
نیست و سفارشاتی که پیغمبر داشته نسبت 
به این بانــوی بزرگوار در ایــن متون برای 
عزیزانی که مبنای تحقیق داشته باشند می 

شود ورود پیدا کرد.
جلــوه های معرفتــی آن بزرگــوار خاص 
خودشــان اســت و همراهی آن بزرگوار با 
امیرمؤمنان)ســام اهلل علیــه( و پیغمبر 
اکرم)صلــی اهلل علیــه و آلــه( ؛ هــرگاه 
پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( ایشــان را می 
دیدند تمام قد می ایستادند و دست ایشان را 
می بوسیدند که یکی از زنهای پیغمبر)صلی 
اهلل علیه و آله( گفت که فاطمه)ســام اهلل 
علیها( دیگر بزرگ شــده، تصورش این بود 
که این ارتباط به خاطر ارتباط پدر و فرزندی 
است که فرمودند پیغمبر)صلی اهلل علیه و 
آله( این بدین جهت نیست، بلکه بوی بهشت 
را از فاطمه)سام اهلل علیها( استشمام می 
کنم "هی حوراء انسیه" او موجودی ملکوتی 
است که خدا در قالب انسان ظاهرش کرده 
و تعابیری که پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( 
دارند که دوســت داشتن او دوست داشتن 
من است، آزار او آزار من است. "فاطمه بضعه 

منی"، پاره تن من است.
در عالم وجود هرکســی هر مقداری خوش 
درخشیده از معرفت حضرت زهرا بوده است 
و شاید به همین جهت بوده است که پیغمبر 
فرمود "ام ابیهــا" ام به معنای مادری که در 
جهتی که حقی که به فرزند دارد در جایگاه 
خاصی اســت یا روایتی که مرحوم آیت اهلل 
میرجهانی در "جنت العاصمه" آورده اند که 
از "کشف المعالی" نقل می کند که خداوند 
در حدیث قدسی به پیغمبر فرمود:"لوالک 
لما خلقت االفاک لوال علی لما خلقتک لوال 
فاطمه لما خلقتکما" اگر به واسطه فاطمه 
نبود خلقت پیامبر هدف گذاری نمی شد، 
بعنوان مادر امامت و همسر والیت. که البته 
این "خلقتکما" باید تبیین شود که فاطمه 
ظرف وجود ائمه است. برای امیرالمومنین 
و والیت همسر اســت و برای امامت مادر 
است از این جهت است و این هم به این معنا 
نیست که جایگاه و منزلت آقا امیرالمومنین 
نادیده گرفته شود. اینها ارتباطاتی است از 
نظر تاثیرگذاری در عالــم وجود که راحت 
ترین تعبیرش این اســت که همسر والیت 

و مادر امامت.
یعنی ظرف وجودی حضرت صدیقه طاهره 
اســت که کفوی برای امیرالمومنین علی 
علیه السام است که اگر نبود امامت ابتر می 
ماند. همانطور که اگر علی نبود کفوی برای 

فاطمه نبود.
این بانــوی بزرگوار عمر بســیار مختصر و 
محدودی دارد. اقا 18 و حداکثر 28 سال، 
که بسیار ضعیف است نقل 28 سال و آنچه 
که در تاریخ قابل استفاده است همین نقل 

18سال است. 
زندگی حضرت زهــرا را دو جهت  باید نگاه 
کرد. حضرت زهرا یک شخصیت ذاتی دارد 
که به تعبیری شــخصیت حقیقی حضرت 
زهراست و یک شخصیت حقوقی و اجتماعی 
دارد و آنچــه که ما به حضــرت زهرا توجه 

داریم شخصیت حقوقی حضرت زهراست 
که دختر پیغمبر و مادر حســنین و همسر 
امیرالمومنین است ولی شخصیت حقیقی 

حضرت زهرا ماورای این حرفهاست.

  بحث خوبی به آن اشاره 
کردیــد مــن حدیثــی از امام 
حسن عســکری دیدم "نحن 
حج اهلل علیکــم و امنا فاطمه 
حجــت اهلل علینــا" این بحث 
حجت اللهی حضــرت زهرا 
)سالم اهلل علیها( چگونه است؟

این بحث دیگری اســت که در شخصیت 
ذاتی حضرت صدیقه طاهره است. اهل بیت 
)علیهم السام( دلیل راه می خواهند. امام در 
وصیتنامه شان هست یکی از افتخارات ما این 
صحیفه فاطمیه است که االن نزد حضرت 
حجت است. که بعد از پیغمبر جبرئیل می 
آمد و حوادث را برای حضرت صدیقه طاهره 
تبیین می کرد و فاطمــه اطهر می گفت و 
امیرالمومنین می نوشت و صحیفه ای نوشته 
شــد که آن را آقا امیرالمومنین در اختیار 
داشت و بعد به امام مجتبی علیه السام داد 
و بعد به دست حضرت حسین علیه السام 
رسید و همینطور دست به دست به دست 
اهل بیت رسیده و امام زمان)عجل اهلل تعالی 
فرجه( می فرمایند: "ولی فی بنت رسول اهلل 
اسوه حســنه"؛ دلیل راه من دختر پیغمبر 
اســت، یعنی دلیل راه، صحیفه مادرشان 
حضرت صدیقه طاهره است. بله این حدیث 
از امام عسکری و امام صادق )علیهما السام( 
اســت یعنی ما دلیل راه بر مردم هســتیم 
و مادر ما دلیل راه ماســت و این اســت که 

حضرت حجت آن گونه می فرمایند. 
روایتی است از امام عسکری که روایت خیلی 
عجیبی است. از امام عسکری سوال شد که 
چه شد در میان مائکه الهی جبرئیل ملک 
مقرب شد و صاحب سر انبیا شد؟ می دانید 
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که رفیق همه انبیا جبرئیل اســت. ایشان 
فرمودند: "ان روح القدس فی الجنان ساقوره 
ذاق من حدائقنا الباکوره"؛ جبرئیل در عالم 
ذر و در عالم ارواح در ملکوت می گشــت و 
کنار باغ و بستانی از بستان هایی که متعلق 
به حضرت زهرا بود از شاخه ای از درختان 
این باغ که بیرون آمده بود میوه نارســی را 
از بستان فاطمه چشید، نخورد و به برکت 
آن طعم، خداوند امتیاز ویژه ای به وی داد 
که البتــه حضور حضرت زهــرا در قیامت 
حضور عجیبی اســت که باز به ذات ایشان 
بر می گردد. در جلد 43 بحار در صفحه نهم 
روایت فوق العاده عجیبی از امام باقر است 
در خصوص کیفیت حضــور حضرت زهرا 
در قیامت بحث محشر است که در قیامت 
حضرت زهرا وقتی می خواهد وارد صحرای 
محشر شــود از عرش فریاد بر می آید که 
"یا اهل محشــر غضو ابصارکم" همه چشم 
هایشــان را ببندند که حضرت صدیقه قرار 
است در محشــر وارد شوند و توقفگاههایی 
دارند که یکــی از آنها کنــار درب جهنم 
اســت و کســانی که در این دنیا از معرفت 
حضرت زهرا بهره داشته باشند "کتب بین 
عینیهم هذا محــب فاطمه" مهر خورده در 
پیشانی شان اینها دوســت داران حضرت 
زهرایند ولی راهی جهنمند؛ حضرت آنجا 
می ایستند و ســوال می کنند که "رب لما 
ســمیتنی فاطمه" خداوندا چرا اســم مرا 
فاطمه گذاشتی؟ چون ایشان 9 اسم دارند 
زهرا، بتول، عــذرا، فاطمه، راضیه، مرضیه، 
انسیه و حورا و طاهره؛ اینها اسامی است که 
همه آنها بامعناست. از پیغمبر سوال کردند 
چرا اسم حضرت زهراســت و فرمودند که 
ایشان مثل نورافکن برای آسمانها نورافشانی 
می کرد. می فرماید که چون زشتی از فاطمه 
بریده است، از دوستان تو بریده، از ذریه تو 
بریده، از دوستان دوســتان تو هم بریده و 
در روایتی دیدم از 3 واسطه یعنی دوستان 

دوستان دوستان. حضرت می فرمایند که 
خدایا گفته تو حق اســت و "انک التخلف 
المیعاد" و با عهدی که بســتی خاف نمی 
کنی. می بینم عده ای در پیشانی شان مهر 
محبت من خورده ولی اســتحقاق جهنم 
دارند. خطاب می رسد که امروز روز تو است 
و صاحب این صحرا تو هستی و هر آنکه امروز 
به سمتش اشاره کنی به واسطه شفاعت تو 
از او دســتگیری می کنیم. حضرت فرمود: 
مادرمان در صحرا راه می افتد و مثل پرنده 
ای که از زمین دانه بگیرد یک یک محبان 
خودش و شیعیانش و فرزندانش و محبان 
شــیعیانش و فرزندانش را دستگیری می 
کند. اینها نکاتی اســت از حضرت زهرا به 
عنوان ســکاندار عالم وجود. اینکه فرمود 
"بمعرفتها داره القرون االولی" و "من ادرکها 
ادرک لیله القدر" سبب این است که پیامبر 
فرمود خدا هســتی را خلق کرد همه چیز 
بود اما در ظلمت محــض، یک باره فاطمه 
خلق شد و مثل گوشواره ای به گوشه عرش 
آمیخته شد و با نورافشانی فاطمه، معرفت 

در عالم ایجاد شد.
و بعد هم حضرت فرمود بر علی و اهل مدینه 
نورافشــانی می کند. عجیب است جریان 
نفاق بعد از پیغمبر می دیدند جاهایی مورد 
عنایت خاص حضرت اســت مثل دســت 
حضرت و گاهی سینه حضرت را می بوسید 
و می فرمود بوی بهشت را استشمام می کنم 
اینها را مورد آزار و اذیت قرار دادند. بزرگان ما 
مشکاتشان را جمع می کردند در ایامی که 
مختص حضرت زهراست؛ خود حضرت آقا 
فرمودند من حاجت سالم را جمع می کنم 
برای ایام شهادت حضرت فاطمه با مادرم در 

میان می گذارم.
لذا حضرت "مجهول القدر" اســت . فرمود 
پیغمبر بجز مــن و علی کســی فاطمه را 
نشــناخت، بجز فاطمه و علی کسی من را 
نشــناخت و بجز من و فاطمه کســی علی 

را نشــناخت؛ این نکته عجیبی اســت. که 
باز توصیه می کنــم دو جلد کتاب آیت اهلل 
مستنبط تحت عنوان "القطره" از منابع عامه 
و خاصه است که در فضایل و مناقب حضرت 

زهرا مطالب بسیار ارزشمندی دارد.

  جایی دیدم که "و اشرقت 
االرض بنور ربها" را تفســیر 
کــرده بودند بــه همین بحث 
نورانیت حضرت زهرا)سالم 

اهلل علیها(
اول ما خلق اهلل نــوری و از نور خودش نور 
فاطمه و علی و از نور آنها نور بچه هایشــان 
و از اضافه  گل آنها و نور آنها شیعیانشــان 
را خلق کرد. یعنی جنس کســی که محب 
حضرت زهراست و از شیعیان امیرالمومنین 
است از جنس آل محمد است. حاال شاید در 
مرور زمان مثل سکه ای که بیفتد در دل چاه 
جرم می گیرد اما ذاتش همان است. لذا در 
کتاب "علل الشرایع" مرحوم شیخ صدوق در 
روایتی از امام باقر که روایت چند صفحه ای 
و مفصلی است که کسی می آید و می گوید 
شیعه شما همچین فضا و حالی دارد امام می 
فرمایند هرچه باشد شیعه ماست. لذا به ما 
یاد داده اند که مواظبت و مراقبت کنیم که از 
این حریم خارج نشویم و فاطمیه فصل مرور 
عیار شیعه گی است برای طرافداران ذوات 
مقدسه آل محمد و فرصت خوبی است برای 
اینکه بازبینی از میــزان ارادت و توجه مان 
به ســاحت مقدس اهل بیت داشته باشیم 
چون فاطمه با این عظمت وشأن وقتی کنار 
حضرت علی می نشیند می فرماید "البیت 
بیتک والحره امتک" این عظمت جایگاه ولی 
را می رساند. فاطمه)س( مدت مختصری 
که بعد از پیغمبر زنده بود؛ 45 روز، 75 و 95 
روز هم گفته اند، البته شاید اقوال دیگری 
هم باشد، منتهی این سه قول از معروفترین 
اقوال است؛ یکی از علتهایش این است که 
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هفتاد و پنج و نودو پنج را عرب مثل هم می 
نویسد؛ "خمسه و سبعون؛ خمسه و تسعون" 
منتهی بی انضباطی در نقطه گذاری و یا در 
طوالنی زمان مشخص نیست ولی ما آمده 
ایم حداکثر را گرفته ایــم و به برکت خون 
شهدا خدا این توفیق را به ما داده که فریاد 

برآوریم. 
اول کسی که برای حضرت زهرا روضه گرفت 
حضرت امام صادق علیه الســام بود؛ کار 
عظیم  و بزرگی انجام دادند؛ ایشان و حضرت 
امام باقر با شرایطی که در دوران ایشان بود 
فضایی را فراهم کردند که در آن فضا پرده از 
غباری که به واسطه جهل و نادانی و غفلت 
در ذهن و دل مردم نشســته بود و فراموش 
کرده بودند امیرالمومنین و صدیقه طاهره، 
با برپایی مجالس عزای سیدالشهدا مسیری 
را که پیروان خاص اهل بیت علیهم السام 
تشریح و تبلیغ کردند. تا زمان امام صادق قبر 
امیرالمومنین مخفی بود و بردن نام ایشان 
جرم بود و متاسفانه بعضی پا فراتر گذاشته 
بودند و بعضی اهل منبر ناسزا می گفتند و 
در زمان این دو امام فضا فضایی شــد که با 
منکوب شدن و به درک واصل شدن جریان 
آل بنی امیــه و روی کار آمدن بنی مروان و 
بنی عباس در این فاصله انتقال قدرت، این 

دو امام استفاده  کردند.
حضرت زهرا)سام اهلل علیها( حقیقتی است 
که هر وقت پیامبر مکدر می شــد با دیدن 
ایشــان کدورت از چهره ایشــان می رفت 
گاهی برخی سوال هایی که مطرح می شد 
پاسخش نزد حضرت زهرا بود. این بزرگوار 
وقتی نابینایی آمد و حضرت از پشت پرده با 
او برخورد کرد و پیغمبر ســوال کرد جواب 
داد اوکه چشم داشت من را ببیند. حال این 
فاطمه جایی که حقیقــت ایجاب می کند 
بلند می شــود و چادر به کمر و سرش می 

اندازد و از حق دفاع می کند. 
این قسمت تاریخ را ابن قتیبه نقل می کند 

که نســبت به اهل بیت خیلی کینه دارد. 
اونقل می کند وقتی قرار شد بیایند متنی که 
مرحوم آیت اهلل قزوینی و آیت اهلل همدانی 
نوشته اند با استناد مدارک عامه اش هست 
آنجا چهــل نفر مرد جنگــی آمدند که اگر 
استقامتی دیده شــد حضرت علی را مهار 
کنند. جمله ای طبری در تاریخش دارد که 
پیغمبر لحظات آخر با امیرالمومنین صحبت 
می کرد و از وقایع بعد از خودش می گفت 
و علی را توصیه به صبر می کرد تا اینکه به 
ماجرای ورود به حریم امیرالمومنین  و خانه 
او و احراق  خانه وقتی پیغمبر اشاره کرد واز 
امیرالمومنین سوال کرد چه خواهی کرد، آقا 
اظهار داشت که ذوالفقار را از نیام می کشم و 
از حریم فاطمه دفاع می کنم آقا فرمود اینجا 

تکلیف تو سکوت است.
ابن قتیبه می گوید 40 نفر در خانه آمدند. 
احراق باب را در همان متونی که عرض کردم 
بعضی از عامه هم به آن اشــاره دارند یعنی 
اینطور نیست که ســاخته و پرداخته باشه 

حتی جمات برخی افراد شــاخص است 
در تاریخ هســت که حضرت زهرا می گوید 
آمدید خانه من را آتش بزنید؟ تعبیری که 
دارد این است که "َو اِن" حتی اگر تو درخانه 

باشی! این را ابن قتیبه می گوید. 
دو مقتل یا روضه برای حضرت زهرا هست 
که ما از ناحیه دشمن داریم یکی این است 
و دیگری نامه ای است که بعد از این حادثه 
مرحــوم عامه همدانــی در کتاب فاطمه 
بهجت قلب مصطفی دارد برای معاویه نوشته 
می شود در آن نامه سعی می کنند که جوری 
توجیه کنند معاویه را، که ظاهر اســام را 
حفظ کن و هــر کاری دلت میخواهد بکن. 
ابن قتیبه می گوید این 40 نفر وقتی آمدند 
و علی را می بردنــد اطراف علی را محاصره 
کردند که فاطمه بعد از آسیبی که پشت در 
دید بلند شد و به کمک علی آمد، کمر علی را 
با دست گرفت چون حضرت زهرا)سام اهلل 
علیها( رشیده و درشت هیکل بوده؛ ابن قتیبه 
می گوید وقتی فاطمه)سام اهلل علیها( علی 
را به سمت خودش کشــید، ازدهام اطراف 
علی، این جماعــت ریختند روی هم که در 
این لحظه فرمانده میدان دستور داد که علی 
را رها کنید، دست فاطمه را کوتاه کنید که 
ریختند سر فاطمه)سام اهلل علیها( یکی با 
غاف شمشیر می زد یکی با تازیانه می زد 
جماعتی با لگد میزدند آنجا زیر دست و پا 
بود تعبیری که امیرالمومنین دارد شــب 
خاکسپاری حضرت زهرا می فرماید که یا 
رسول اهلل از فاطمه بپرس چگونه او را "هضم" 
کردند. لحظه ای که غذا در معده له می شود 
می گویند هضم غذا. "بهضم امتک" تعبیری 
است که حضرت دارد. اینها در کوچه هر طور 
توانستند بی حرمتی کردند و صدیقه طاهره 

را لگد مال کردند.
ابعاد وجودی اجتماعی زهرا با شــخصیت 
حقوقی ایشان را بخواهیم مورد مداقه قرار 
بدهیم یک بحثی اســت؛ زهــرا و دفاع از 

        منرب         
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نبوت ، زهرا و دفاع از والیت زهرا و حضور در 
صحنه های کارزار زمان پیامبر، زهرا و تربیت 
فرزندان و در بحث شخصیت ذاتی حضرت 
بخواهیم بررسی کنیم زهرا و ملکوت زهرا و 
خلقت نوری زهرا و عالم وجود، زهرا و شان 
آن بزرگوار در پیشــگاه حضرت حق، زهرا 
و تاثیر گذاری او در فــردای قیامت، زهرا و 

حجت بودن او بر حجج الهی که اشاره شد.
چند خطبه از حضرت زهرا)سام اهلل علیها( 
هســت که این خطبه ها هرکــدام به نوع 
خودش منحصر به فرد اســت که می شود 
ورود در این خطبه ها داشت و طبقه بندی 
کرد جهاتی که حضرت زهــرا به آن توجه 
می کند خأل هایی اســت که در فکر و دین 
و اعتقاد مردم وارد شده که آنجا ریشه یابی 
می کنند که آن بحث خطبه فدکیه حضرت 

بحث مجزا و خاص است.

 پیــام فاطمیه بــرای ما 
چیست؟

پیام فاطمیــه برای مــا، فاطمیه و والیت 
مداری، فاطمیه و والیت پذیری و فاطمیه 
و حفظ دین و ارزشهاســت. که اینها جلوه 
های رفتــاری نابی از حضــرت زهرا دارد. 
مرحوم محــدث قمی در بیــت االحزان 
دارد چهل شب هر شب در خانه چهل نفر 

حضرت فاطمه با آن وضع رفت و احتجاج 
کرد برای والیت. مرحوم شــیخ مفید در 
اختصاص مــی گوید که حضــرت وقتی 
همه تاشــش را برای امیرالمومنین کرد 
و دید کــه "ارتد الناس بعد رســول اهلل اال 
ثاث او اربع" که این ارتــداد ارتداد فقهی 
نیســت یعنی پراکنده شدن؛ رفتند دنبال 
کارشــان تعبیر عجیبی دارند که حضرت 
می آمد صبح ها جلوی خانه می نشســت 
"کالبوه" مثل ماده شیر "حولها اشباعها" که 

بچه ها یش را دور خودش مراقبت می کرد 
به بچه ها امر کرده بود اینهایی که رد می 
شوند ببینند شــرایطی که پدر شما در آن 
امتحان می شود ببینید به آنها خیره شوید 
و با قدرت نگاه آنها را از این حریم دور کنید. 
واقعا چهل شبانه روز مبارزه طاقت فرسا و 
نفس گیر و بعد هــم مبارزه ای که تا صبح 
قیامت این سوال است که صحابه رده چندم 
موضع قبرشان روشن است چطور می شود 
دختــر پیغمبر که با فاصلــه اندکی بعد از 
پیغمبر از دنیا رفته قبرش مشخص نباشد؟ 
اگر هم ادعا دارند در حجره پیامبر است با 
کدام مدرک تاریخی؟ لذا از این حقیت نمی 

شود گریخت.
الگوی مــا و الگوی امام زمــان ما حضرت 
زهراست باید به ایشان تأسی کنیم. حضرت 
زهرا در مقام ســربازی والیــت هیچ برای 
خودش حساب باز نکرد و همه هستی اش 
را تقدیم مســیر والیت کرد. هیچ احساس 
طلبی هم نداشــت عجیب اســت که روز 
آخر از امیرالمومنین ســوال کــرد از من 
راضی هســتی؟ من وظیفه ام را درســت 
انجام دادم؟ بعد هم بــار روی دوش والیت 
نخواست بگذارد؛ گفت من وصیت دارم اگر 
فکر میکنی برایت سخت است به کس دیگر 
بسپارم و در آخر از امامش حالیت می طلبد. 
اینها درسهایی برای ماست که با چه کیفیتی 

باید تابع والیت باشیم.

  فرمایشی امام دارند که 
می فرمایند اگر فاطمه مرد بود 

پیامبر بود.
این جمله امام خیلی جمله عجیبی اســت 
و ناشی از این است که درک بشر نسبت به 
ایشان بسته اســت یعنی این جمله فاصله 
ایشان با شخص اول خلقت که پیامبر بودند 
فقط جنسیتشان است یعنی کسی که بعد 
از پیغمبر وحی که قطع است جبرئیل می 

آید با ایشان حرف می زند.

  بحث شــهادت حضرت 
محسن چگونه است؟

یکی از منابع حدیث ما کامل الزیاره است که 
بزرگان ما و مراجع ما تقریبا تماما به سلسله 
اســناد ابن قولویه قمی که می رســند همه 
تایید می کنند در فصلهای آخر کامل الزیاره 
ماجرایی را که پیغمبر شــبی که معراج رفت 
وقایع را یک یک بــرای پیغمبر نقل کردند و 
پیغمبر اظهار تســلیم کردند که یاعلی این 
اتفاق افتاد گفتم "سلمت و صبرت" این سند 
آنجاست که یا رسول اهلل بعد از تو می ریزند و 
خانه دخترت را آتش می زند "و تضرب و هی 
حامل" در حالی که او باردار است و "تطرح ما فی 
بطنها" و حملی که با خودش دارد می کشند. 

که پیغمبر می فرمایند "سلمت و صبرت".

  اینکه مــی گویند نوکر 
امام حسین هر روز باید برای 
امام حسین گریه کند چطور؟

هیچ اشکالی ندارد مرحوم عامه مجلسی هر 
روز صبح کنار سفره صبحانه تا روضه نمی 
خوانده چیزی نمی خورده. نباید از ســیره 
بزرگانمان غفلت کنیم. خصوصا که امروز به 
اسم شیعه جریان تشیع انگلیسی ورود پیدا 
کرده و شیعه هراسی کاری است که استکبار 
دارد انجام می دهد. که نباید بگذاریم شیعه 

خدشه دار شود.
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امام صادق علیه السام مسائل سنگینی را 
مطرح می کرده اند و چاشنی آن روضه بوده 
اما امروز اینطور نیســت همانطور که رهبر 
گفتند باال و پایین می پرند و معلوم نیست 

چه می گویند.
"کل جــزع و فزع مکروه اال للحســین علیه 

الســام" امام رضا هم می فرمایند "ان کنت 
باکیا لشی فابک للحسین" نشاط در بندگی 
باید باشد اینهایی که زیادی برای هر مناسبتی 
عزاداری می کنند معموال تعادل روانی ندارند. 
برخی از اینها هم حرفه ای شده اند که تا بسم 
اهلل از زبان مداح خارج می شــود صدایشان 
به هوا می رود. نوعا این افراد روان پریشند و 
درخانواده مشکل دارند و همسر و پدرومادر از 
اینها ناراضیند. روح بندگی باید در آنها جلوه 

گر باشد نه اینکه نماز صبحشان قضا شود.

 چه شــد که ایــن همه 
افرادی کــه در غدیر حضور 
داشتند در مقابل حق حضرت 

علی سکوت کردند؟
این پیشــینه عجیبی دارد یکی از جریانات 
مزاحم ســر راه پیامبر جریان نفاق اســت. 
طبری می نویسد 12 هزار نفر از مردم مدینه 
در حجه الوداع حضور داشتند اقامه عزا و ماتم 
و سرو سینه زدن و داد زدن برای کرباست 
کربا حقیقتی بود که از روز عاشورا بلکه از 
سقیفه شروع شــد و تا ظهور آقا امام زمان 
ادامه دارد. حضرت زینب عصر عاشورا فرمود 
پدر و مادرم به فدای آنی که روز دوشــنبه 

کشته شد که اشاره به سقیفه دارد.
جریان نفاق به حدی خطرنــاک و مزاحم 
هست که حتی سوره مجزا برای آنها تحت 
عنوان منافقین نازل می شود و درنمازجمعه 
توصیه شده خوانده شــود. و عجیب است 
که ســال آخر عمر پیامبر بیشترین آیات 
در خصوص جریان نفاق اســت و بعضی از 
مفسرین می فرمایندکه در آیه شریفه تبلیغ 

که می فرمایــد "واهلل یعصمک من الناس" 
مربوط به منافقین است. بیش از 300 نفر از 
مورخین و محدثین از عامه راجع به حادثه 
غدیر تقریبا شبیه ما حرف زدند و به خطبه 

غدیر و حادثه غدیر اشاره کرده اند.
این جریان نفاق از جریان حج کارشکنی می 
کنند تا خود غدیر. در مسند اهل سنت آمده 
بعد از خطبه پیامبر عمر آمد گفت داشــتی 
صحبت می کردی جوان خوش سیمایی پیش 
شما ایستاده بود حضرت فرمودند تا حاال اورا 
دیده بودی گفت نه فرمود او جبرئیل بود فرمود 
چه گفت. گفت مواظب باش عهدت را نشکنی. 
یا قصه ای که برای شــان نزول آیات اول سور 
معارج است برای غدیر است »سأل سائل بعذاب 
واقع« نعمان بن حارث آمد گفت چرا علی را بر 
سر ما مسلط کردی؟ حضرت فرمود کار خودم 
نیست »ما ینطق عن الهوی« این حرف قرآن 
است. که نعمان گفت خدایا اگر راست می گوید 
طاقت ندارم  که  سنگ آسمانی آمد بر سرش. یا 
ماجرای اسامه بن زید که پیغمبر فرمود کسی 
که از سپاه اسامه سرپیچی کند» علیه لعنت 
اهلل«. سوال؛ این جریان نفاق بعد از پیامبر چه 
شد که ما از تاریخ داریم؟ کسی نمی تواند منکر 
آن شود. هنگام برگشــت پیامبر در ارتفاعات 
آمدند مرکب پیغمبر را رم دادند که حضرت را 

ساقط کنند در دره.
ناکثین و مارقین و قاســطین با کدام مجوز 
شرعی پیمانشان را شکستند. گذشته از این 
فرموده »یعلمهم الکتــاب و الحکمه«پس 

حکمت کجاست؟
عامه عســکری می فرمود من در جلسه 
تقریبی که در حج برگزار شــد گفتم من به 
این نتیجه رسیدم خلیفه اول و دوم به مراتب 
عقلشان بیشــتر از پیغمبر بوده و ثابت می 
کنیم! علتش هم این است خلیفه اول 2 سال 
خافت کرد عقلش رسید خلیفه دوم را جای 
خودش بگذارد خلیفه دوم 12 سال خافت 
کرد عقلش رســید جای خودش شــورای 

خافت بگذارد اما عقل پیغمبر نرسید؟!
جوی که در مدینه درســت شد که بین در 
و دیوار بعضی خواص ایســتاده بودند ولی 
حضرت زهرا داد زد "این عمی حمزه" و علی 
ابن ابیطالب فریاد زد "این اخی جعفر" فضای 
سختی بود. دیگر رویشان نمی شد با علی رو 

در رو شوند.
باید حواسمان جمع باشد در فتنه ها فضایی 
که جریان نفاق درست می کند. در فتنه 60 
و 78 و 88 لباس نفاق به  تن بعضی خواص 
کردند و امروز در آن لبــاس برخی را نفوذ 
دادند در متن. امروز بحث نفوذ است . نفاق 
88 نفوذی امروز است با شعارهای و حرفها  

زیبا و عوام فریب و فریب دادند مردم را.
گفتند بیعت کردیم و نمــی توانیم بیعت 
بشــکنیم اما چرا وقتی خافت رســید به 
امیرالمومنین)ســام اهلل علیه( چرا بیعت 
شکستند؟ چه کسانی شکستند؟ این همان 
جریان نفاق اســت. بحث نفــاق را در ایام 
فاطمیه باید ویژه پرداخت، دامن خیلی ها را 
می گیرد از آیه 60 تا 110 سوره توبه ویژگی 
ها و مختصات فرد و جامعه ای را می گوید 
که گرفتار بیماری نفاق شده است. و نتیجه 
اش این شد که 250 ســال با قهر و قتل و 
تهدید و تحریف تبعید ائمه ما دست و پنجه 
نرم کردند و آخر امام زمان غایب شد. اوج قهر 
با امیرالمومنین و قتل با سیدالشهدا و تهدید 
و تحریف تا زمان امام صادق و تبعید از امام 
موسی کاظم است . در این فاصله تثبیت و 

تبیین و تبلیغ فرهنگ عاشورا را کردند.
خداوند کمک کند ما را در این شرایط خیلی 
سختی که هســتیم که برخی استوانه این 
نظام بودند اما االن جدا شــده اند. طلحه و 
زبیر مقابل امیرالمومنین)ســام اهلل علیه( 
شمشمیر بکشند که در غرر آمده است "آخر 
ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الریاسه". 
خدا توفیق خودســازی بدهد که اگر روزی 

دنیا رو نکرد به ما دینمان را نفروشیم.

        منرب         
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حاج حسن شالبافان از مداحان جوانی 
است که مجالس پرشوری نيز دارد. 
متن زير گفت و گوی ماهنامه هيات با 

وی است که در ادامه می خوانيد:

  به نظر شما چه عواملی 
موجب موفقیت مداح میشود؟ 
چه مداحی را موفق میدانید؟

یک مداح خوب باید بتواند در جامعه تاثیر 
گذار باشــد،تاثیر گــذاری در جامعه هم 

چند ویژگی دارد،در درجه اول یک مداح 
خودش باید دین دار باشد.

از سوی دیگر یک مداح باید عفت داشته 
باشد یعنی در تمام رفتار به ویژه حرف زدن 
و برخوردهــای اجتماعی و از همه مهم تر 
در خانواده عفت کام و رفتار داشته باشد.

داشــتن تواضــع و دوری از تکبــر هم از 
خصوصیاتی اســت که منجر به موفقیت 
مداح می شــود و در کل ادب یا عقانیت 

در رفتار و کردار رمز موفقیت مداح است.

حاج حسن شالبافان در گفت و گو با هیأت:

زاون زدن در محضر اسایتد اخالق 
آسیب های مداح را خنثی یم کند

مداح باید نظم داشــته باشــد،چون نظم 
مورد تاکید و تایید همــه انبیا و اولیا بوده 
است مخصوصا حضرات معصومین به ویژه 
حضرت امیر المومنین علی علیه السام که 
همیشه برای نظم تاکید داشته و خواستار 
این بودند که شــیعیان امیــر المومنین 
همیشه نظم داشــته باشند. و ما که مداح 
ممدوحی چون امیر المومنین هســتیم 
قطعا باید نظم داشته و در کنار آن اخاص 
داشته باشیم.اخاص در عبادت،اخاص در 
طهارت،اخاص در دین در ایمان،اخاص 
در مداحی مان. خیلی ها دین دار هستند 
وعبادت های طوالنی دارند ولی اخاص در 

همه اینها مهم است.
موفقیــت در مداحی رفتن بــه مجالس 
بزرگ و پر سر و صدا نیست اگر بتوانیم به 
دعوت های ســاده مردم پاسخ دهیم و در 
مجالســی که به ظاهر رونق ندارد شرکت 
کنیم، یکی از کلیدهای موفقیت مداحی 

را به دست آورده یم.
رمز دیگر موفقیت در مداحی انتقاد پذیری 
است، هر که باشیم و هرچه باشیم ممکن 
است در خواندنمان ایرادی باشد و باید به 
مخاطب حق انتقاد بدهیم و اگر انتقادی با 

ما شد، گوش کنیم و با روی باز بپذیریم.
اگر بتوانیم هــر روز یک پاالیش درونی از 
خودمان داشته باشیم که برای جلسه چه 
کرده ایم و چه خوانده ایم و حتی نســبت 
به اعمال روزانه خودمان بازبینی داشــته 
باشیم هم خیلی خوب است و در موفقیت 

مداحی اثرگذار است.

  شهرت چه آسیبی می 
تواند در این راه داشته باشد؟

همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند شهرت 
اگر به اندازه به حق و به جا باشد خیلی هم 
میتواند تاثیر گذار و کمک کننده و خوب 
باشد. ولی اگر شهرت در حد و اندازه کسی 
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        مداحی         

نباشــد و به حق و به جا نباشد می تواند 
آسیب زا باشــد.اگر بنا هســت که مداح 
شهرت پیدا کند به نظر من باید در همان 
اندازه که شــهرت پیدا میکنــد، به همان 
اندازه هم علم و عملش رشد و تعالی داشته 
باشد که این هم با تاش خود مداح و قرار 
گرفتن در کنار بزرگان، عالمان و اساتید به 

دست می آید. 
شاگردی مکتب اهل بیت کردن و زانو زدن 
در محضر اساتید اخاق آسیب های شهرت 

را خنثی می کند.

   راه های پیشــگیری از 
آسیب های شهرت چیست؟

مداحی یــک عبادت اســت و عبادت نیز 
بایــد قربتا الی اهلل باشــد یعنی برای خدا 
باشد،باید بتوانیم در همه مراحل مداحی 
خودســازی کرده باشــیم کــه این خود 
سازی نیاز به یک معلم اخاق دارد. و این 
خودسازی نیاز به قرآن و احادیث ائمه دارد 
و اگر بتوانیم خودمان را بسازیم و خود دار 
باشیم و در کنار قربتا الی اهلل بودن باعفت 
و متواضع باشیم قطعا شهرت نمیتواند به 

ما آسیب بزند حتی می تواند کمک کند.

  نیاز یک مداح و مداحی 
امروز از نظر شما چیست؟

ســواد در حیطه مداحی مهــم ترین نیاز 
مداح اســت،یعنی ما باید در عرصه شعر و 
ادبیات، از یک سو و در زمینه تاریخ از سوی 

دیگر با سواد باشیم.
داشتن یک استاد شــعر و ادبیات در کنار 
مداح یکی از ضرورت ها است که جا دارد 
از  اســتاد گرانقدر خودم آقا سید مهدی 
حســینی عزیز،شــاعر گرانقدر اهل بیت 
تشکر کنم که همیشــه حامی  بنده بوده 
اســت و مانند پدر در این زمینه در کنار 
من بودند و همیشه توانســتند در زمینه 

های مختلف شــعر،ادبیات و تاریخ به من 
کمک کنند.

در بحث تاریــخ و مقاتل هم باید خودمان 
مطالعه داشــته باشــیم و ســطح روضه 
خواندنمان را بــاال ببریم یعنی اینکه فقط 
روضه هایمان شــنیداری نباشد بلکه به 
روضه خوانی از روی مطالعه و تحقیق هم 
بپردازیم. البته در کنار مطالعه مراجعه به 
اساتید و سوال و پرسش درباره برخی ریزه 
کاری های تاریخی بــه ویژه درباره مقاتل 

الزم است.

  شــما از محضــر چه 
اساتیدی بهره برده اید؟

اول باید بگویم که نفس و دعای پدر و مادر 
خیلی مثمر ثمر بوده اســت و نفس پدر و 
مادر برای تمام عزیزان به ویژه در ابتدای 

کار مداحی می تواند تاثیر گذار باشد.
باید به گونه ای زندگی کرده باشــیم که 
مشــمول دعای خیر پدر و مادر باشیم که 

قطعا خیلی می تواند کمک کند.
نفس استاد هم خیلی مهم است و استاد 
باید صاحب نفس باشــد. وقتی پای منبر 
یک عالم می نشــینیم یا پــای مداحی 
بزرگــی حضور پیدا می کنیــم حتی اگر 
یک کام یاد بگیریم مــی توانیم بگویم 
که در محضر او شــاگردی کــرده ایم و 
از او مطالبــی آموخته ایم اما اشــخاصی 
که بیشتر توانســته اند در مداحی حقیر 
تاثیرگذار باشــند حاج آقا شــمس، حاج 
آقــای عاصی، آقای حیــدر زاده و آقایان 
سلحشــور و میرداماد در قم هستند و در 
تهران از محضر حاج علی آقای انســانی و 
حاج سعید حدادیان بهره مند هستم و از 

این بزرگان مطلب آموخته و می آموزم.

  در رابطــه بــا افــراط و 
تفریط در این راه چه باید بکنیم؟

درباره افــراط و تفریط نه فقط در بحث 
مداحی بلکــه در تمامی مراحل زندگی 
در مادیــات و معنویــات و به خصوص 
در اوقات فراغت با دوســتان و در رفت 
و آمدهایمــان باید از افــراط و تفریط 
جلو گیری کرد. افــراط و تفریط در هر 
جای زندگی مداح باشد قطعا به مداحی 

آسیب می زند. 

   از کدام مقاتل و شــعر 
کــدام شــعرا در مداحــی ها 

استفاده می کنید؟
کتب اشعار از جمله بعضی از اشعار حافظ 
و سعدی و اشعار اســاتیدی چون جناب 
آقای انسانی،جناب آقای موید،جناب آقای 

سازگار میتواند موثر باشد.
در بحث تاریخ و مقاتل میشود مقتل سید 
ابن طــاووس لهوف را نام بــرد.و در بحث 
زندگی نامه اهل بیت کتاب شــیخ عباس 
قمی منتهی االمــال،و دانــش نامه امام 
حســین که اخیرا جمع آوری شده است 
خیلی کتــاب خوبی اســت.کتاب آینده 
داران آفتاب و کتاب آینه در کربای استاد 
سنگری،کتاب استاد پیشوایی و نیز مقاتلی 
مثل از مدینه تا کربا مقاتلی هســتند که 

خود نیز استفاده کرده ام.

   توصیــه ای بــرای 
مداحان جوان دارید؟

بنده خود را در مقام و جایگاه توصیه به 
هیچ کسی نمیبینم. فقط از همه عزیزان 
عاجزانه التماس دعا دارم.و همیشه چه 
در مجالــس اهل بیت چــه در حرمین 
شرفین اهل بیت،و هرجا که نام اهل بیت 
برده میشــود برای یکدیگر دعا کنیم.و 
برای اساتیدمان دوستانمان که در این 
عرصه هســتند و التماس دعا گفته اند 

دعا کنیم. 
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نقش شعر در مداحی
برخی را سراغ دارم که  استاد حاج غالمرضا 

پنجاه ســال اســت که سازگار
مداح هســتند و هنوز 
وزن شعر را بلد نیستند،هنوز گاهی که شعر 
مــی خوانند می بینیم کــه در  وزن ایراد 
دارند و این خیلی مهم است،شــاید نصف 
مداحی از نظر شعر همین باشد که مداح 

وزن شعر را بداند، قافیه را بشناسد. 
مداح نزد اهل بیت خیلــی ارزش دارد و 
مداح کسی است که مدح خاندان عصمت 
را و مصائب خاندان عصمت را با زبان شعر 

بخواند.  گاهی از اوقات ایجاب می کند که 
ما شــعری را که می خوانیم معنا کنیم یا 
برای مثال مصیبتــی که می خوانیم همه 
اش با شــعر جا نمی افتــد ، باید بین این 
اشــعار حرف هم بزنیم ، با مردم صحبت 
بکنیم تا شــعر را جا بیندازیم ولی باید به 
این نکته توجه داشــته باشیم که مداح به 
کسی می گویند که با شعر مطالب خودش 
را تحویل بدهد ، مداح صیغه مبالغه است، 
یعنی کسی که زیاد مدح خاندان عصمت 

را می کند.
بشیر بن َجزلَم را امام سجاد )علیه السام( 
در ورود به مدینــه صدایش می زند و می 
فرماید:خدا رحمت کند پدرت را او شاعر 
بود، آیا تو هم طبع شعر داری؟ببینید اول 
از او تعهد می گیرد،می تواند به او بگوید 
که بــرو مدینه آمدن مارا بــه مردم خبر 
بده،بگوید مردم قافله امام حسین )علیه 
السام(دارند می آیند و امام حسین)علیه 
السام(شهید شده اســت،اما امام این را 
می داند که با زبان شــعر یک اثر دیگری 
دارد،یــک هیجــان دیگــری ایجاد می 
کند،لذا بشــیر آمد ســوار بر اسب شد ، 
به قــول مرحوم کافی که مــی فرمود که 
:پاهایــش را از رکاب اســب خالی کرد و 
پرچم سیاهی دست گرفت،این پرچم را 
دور سر می گرداند،مصرع اول شعرش را 
از آیه قرآن انتخاب کرد: یا اهل یثرب »ال 
مقام لکم بها« مــردم مدینه دیگر مدینه 

نمانید. 
در مقتل خوانی و در حفظ شعر دقت داشته 
باشــید، اگر می خواهید مداح بشوید.این 
مداحانی که دفتر شعرشــان را محرم در 
می آورند و بعد از محرم هم می بوســند و 
می گذارند کنار، این ها مداح نیستند. در 
موقع حفظ شعر وضو بگیرید، بعد از نماز 
صبح شعر حفظ کنید، هر روز شعر حفظ 
کنید، شعر را بگویید و بنویسید و بخوانید 
و بشــنوید، در یک لحظه چهار تا کار می 
توانید انجــام بدهید، خواندن، نوشــتن، 
گوش دادن، نگاه کردن، مثل این است که 
شما چهار بار این شعر را خوانده اید.اگر هم 
این کار را نکردید، شعر را شمرده شمرده 
با توجه به مضامین ، با توجه به ریزه کاری 
های در شعر؛ چون شعرا گاهی در شعر یک 
ریزه کاری هایی کردند که وقتی ما شــعر 
را می خوانیم آن ریزه کاری ها به نظرمان 

زیبا می آید.
شعر باید شــما را بگیرد،شعری که شما را 
نگیرد را اصا حفظ نکنید. شعر های یک 
بار مصرف را حفظ نکنید، مثا مناسبتی که 
یک روز است ولی شعر هایی که پرکاربرد 
هســتند و مرتب می خوانید این اشعار را 
حفظ کنید، برای فاطمیه اســت، باید از 
فاطمه زهرا)س( شعر حفظ کنید و یک روز 
مطالعه تان را بگذارید برای شعر، یک روز 
از مطالعه تان را بگذارید برای مقتل چون 

مقتل را هم باید یاد بگیرید.  

جلسات مجمع الذاکرين هيأت رزمندگان اسالم از ابتدای پاييز94 در فاطميه بزرگ تهران هر هفته روزهای چهار 
شنبه از نماز مغرب برگزار شده است و حدود صد نفر از مداحان جوان کالسهای مداحی را تحت نظر حاج سعيد حداديان 
و ساير اساتيد مجرب مداحی نظير اســتاد حاج غالمرضا سازگار، حاج سيد مهدی حسينی، حاج سيد مهدی ميرداماد، 

حاج مصطفی خورسندی و حاج محمد فراهانی می گذرانند.
 مطالبی که در ادامه می خوانيد گزيده ای از مباحث مطروح در کالس هاست که متن کامل آن را می توانيد در بخش آموزش 

سايت eheyat.com  مطالعه کنيد.
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"اصبر علی ما یقولون و اذکر  حاج سعيـــد 
عبدنا داود" برآنچه که می حداديان

گویند صبر کن و یاد داود 
کن که عبد ما بود. "ذاالید" یعنی صاحب دست 
بود صاحب قدرت بود. "انه اواب"؛ خیلی اهل 
دعا و انابه بود. در انبیا صوت داود معروف است. 
"انا سخرنا الجبال معه یســبحن بالعشی و 
االشراق " ؛ ما کوه ها را مسخر کرده بودیم با او، 

شب و روز کوه ها با او هم ناله بودند . 
خیلی ســاده که بخواهیم نگاه کنیم همان 
پژواک است که او ناله می زد و کوه صدایش را 
برمی گرداند . بعضی هم می گویند نه ؛ همه با 
او ناله می کردند واقعا. "و الطیر محشوره کل له 

اواب" ؛ او برای خدا اواب بود آنها همه برای او.
داود یک خلوتی برای خود داشــت . ما این را 
نداریم . عمدتا خاســتگاه ها عوض شده، نوع 
نگرش به دســتگاه امام حسین علیه السام 
طبقه بندی شده دارد تغییر می کند؛ با فضای 
نوینی که  ایجاد شده –فضای مجازی- مباحث 
ملکوتی دستگاه امام حســین دارد می آید 
پایین. به پایین دارند بسنده می کنند . علتش 
هم این اســت که ارتباط با خود امام حسین 
علیه السام ضعیف اســت . ما به یک خلوت 
احتیاج داریم. اگر خلوت داشــتیم خودمان، 
اینهمه عاشورا خواندیم برای مردم یک خلوتی 
پیدا کنیم یک عاشورا برای خودمان بخوانیم. 
باید خواسته ها تغییر کند ما اصا نوع زندگی 
مان با امام حسین علیه السام جور دیگری 
شــده. ما همه اش امام خواهــی داریم برای 
خواسته هامان ؛ باید عوض شویم. می گوییم 
نوکر امام حسین .نوکری کار ساده ای نیست 
. قرآن سوره دهر را مطالعه کنید . اگر شما در 
خانه حضرت زهرا جــای فضه بودید چه می 
شدید؟ بچه ها مریض اند پیغمبر فرمود نذر 
روزه کنید . نذر روزه کردند بچه ها خوب شدند 

گفتند ما هم روزه بگیریم . فرمود بگیرید. دید 
همه خانه دارند روزه می گیرند او مانده است 

این می شود پیروی . 
اول:فضه نگفت اینها که همه می خواهند روزه 
بگیرند یک نفر باید کار کند خوب آن یک نفر 

روزه نگیرد.
چون من می خوانم، سینه زدنش با من نه ، 
پامنبرش با من؛ نه . به خاطر آن یک دانه کار 

هزار تا کار دیگر نمی کند.
خوب فاطمه زهرا خودش گندم را دستاس 
کرد و نان پخت . فضه می گوید اجازه هست 
من هم روزه بگیرم مــی دانم من خاک پای 
حسنین هم نمی شوم اما چون اینها روزه اند 

من هم می خواهم روزه بگیرم .
دوم : صاحبخانه نیامد بگوید خوب شــما در 
این خانه زحمت می کشی خواهش می کنم 
روزه نگیر ، همین که کنیزی  می کنی بس 
است . آیا اینجوری بود ؟ می گوید کنیز من 
هستی ؟ عما این می شــود گدا می آید در 
خانه ی من ، نباید دست خالی برود ، شده تو 
هم گرسنه بمانی . به فضه نگفت حاال تو بخور 

تو خدمتکاری.

دنبال تشــکر و اجر مردمی 
نباشیم

بعضی رسما می گویند من برای کمک خرج 
زندگی ام می خواهم مداح شوم.  این به فضای 
من نمی خورد . نمی گویم کار بدی است . من 
این را نمی فهمم. من در قطعه ای از عالم به 
دنیا آمدم که در آن رفیق هایم جانشان را کف 
دست گذاشته بودند بلکه امام حسین بخرد. 

من با آنها بودم نمی فهمم اینها را .
شما ببینید کجای ســوره دهر هستید ؟ " انا 
النرید منکم جزاء  و الشکورا" ؛ نه از شما پاداش 

می خواهیم نه تشکر.

تجربه می گوید این که هیچ نه پاداش نه تشکر 
ولی منتظر اذیت هم باش. از در و دیوار اذیت 

می بارد چون کار بزرگ است .
یک:  در یک خلوت خودت بخوان . کدام کوه 
به انعکاس تنهایی تو به لرزه آمده ؟ کدام موج 
دریایی با یا رب یا رب تو همسنگی کرده؟ کدام 
برگ درختی با یا اهلل یا اهلل تو باال و پایین شده 
؟ کدام ابری با "بک یا اهلل" تو آمده ؟ حاال می 
خواهی دم از امام حسین بزنی ؟! دستگاه امام 
حسین یک دنیای دیگری است . باید ارتقا پیدا 
کنید . معدن رحمت الهی اینها هستند معدن 
محبت الهی اینها هستند همه چیز اینجاست. 
باید یک خودی نشــان بدهیم . یعنی اینکه 
برویم در معرض تابش های اینها قرار بگیریم. 
ساعت یک ظهر عاشورا که می شود انگار این 
ساعت ســاعت تابش های زهرایی سام اهلل 
علیهاســت. عوالم طوری دیگر می شود دارد 
می تابد. به همه می تابد ولی آنکه حواسش 

جمع باشد …
مثل باران . ما از اثر باران صدایش را می شنویم،  
از در یک ذره هوا می آید نمش را می فهمیم. 
ولی یکی می گوید من بروم زیر باران می دود  و 
می رود و اینجا نمی ایستد . ما این را می گوییم.

باید عوض شویم

        مداحی         
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جرأت در ذاکری
جرأت در ذاکری منبعث از  حاج حسين

جرأت در بندگی اســت  سازور
یعنی اگر کسی در طریق 
بندگی جرأت داشته باشد به مقام قرب می رسد.

امام به فرزند خود فرمــوده بودند که احمد 
دنبال مقامات معنوی هم نباش که شیطان 

است. باید دنبال بندگی بود نه مقامات .
مشکل ما نداشتن قرب به خداست. 

اگر جرأت در بندگی نباشــد نماز اول وقت 
نمی خوانی . اگر جرأت داشته باشی به وظیفه 
ات درست عمل می کنی. وظیفه ما باربری 
اهل بیت است. خواننده اول کسی است که در 
دستگاه اهل بیت باید جرأت داشته باشد. این 
جرأت یک هرم دارد . قاعده اش مستمعین 
است . در هر مجلسی مستمعین نشسته اند 
. هرچه در مستمع بودن پیشرفت کنیم باال 
می رویم از کف قاعده . باال رفتن ریزش دارد، 
خطر هم دارد . نزدیک شــدن بــه قله هرم 
دید را وسیع تر می کند اما خطر سقوط هم 
سخت تر است. اوج می گیرد تا می رسد به 
قله . عده ای دوست دارند در کف باشند این 
جرأت دار نیست . هنر است در جمعیت هزار 
نفری خواندن اما بار آن جمعیت هم به دوش 
شماست. اگر بی مهابا رفتی زیر بار ، آسیب 

می بینی. کسی که خودش را ساخت او را باال 
می برند. خود مداح و ذاکر نمی تواند بگوید 
من پله های ترقی را طی می کنم. دســت 
ما نیست. کسانی که دنبال شهرت هستند 
زمین می خورند . جرأت در ذاکری استقامت 
در باربردن اســت.  اهل بیت خودشان می 

دانند.
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

صدا وسیما نمی تواند ما را باال ببرد . تبلیغات 
نمی توانــد . ما را باید اهل بیــت باال ببرند . 
کســانی که شــهرت کاذب به دست آورده 
باشند در هر موضوعی ، زود آسیب می بینند. 
خواندن تبعــات دارد.  خواندن باید معرفت 
آفرین باشد نه باعث ایجاد سؤال شود . نباید 
شک و تردید را بیشتر کرد. اگر کف قاعده را 
خوب درک کردیم ما را باالتر می برند. ممکن 
است کسی آنقدر از خود قابلیت نشان دهد 

که اهل بیت او را جهشی باال ببرند.
ذاکر دستگاه سیدالشهدا نباید خود را ببیند 
و برای خود ارزشــی قائل باشد. دستگاه امام 
حسین مهم است. آنکه باقی است مهم است . 
فانی باید در باقی ذوب شود . امام در دیوان شعر 
خود که همه ، حرفهای ناب است می فرماید :
نیستم نیست که هستی همه در نیستی است

هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی
جرأت در ذاکری یعنی اینکه ذاکر بداند که 
او نیست. هرکه با نیست کردن و فدا کردن 
خودش به اهتــزاز این پرچم کمک کرد می 
شــود باقی . قطره که عمر نــدارد اما اگر در 
اقیانوس بیفتد ارزش پیدا می کند و می ماند.

اولین مقدمه جرأت در ذاکری این است که 
آدم خوب بفهمد . این نبودن اســت که در 
دستگاه امام حسین به انسان ارزش می دهد. 
نبودن به ما اوج و تقرب می دهد . خاک شدن 
در دستگاه امام حسین ارزش را باال می برد. 

اما اگر دنبال خودیت باشیم و دنبال آب و گل 
باشیم می شویم کلوخ . اباعبداهلل علیه السام 

یاران خود را دعوت به نیستی کرد که بقا پیدا 
کردند. مقدمه جرأت فهمیدن این است که ما 
نیستیم . دیگر دنبال شهرت و جمعیت و چه 
چه زدن نخواهیم بود. اگر کسی خوب فهمید 
خوب هم عمل می کند . شما برای خودت در 
دستگاه امام حســین قدم برندار . خودشان 

کمکت می کنند.
باید حقیقت دســتگاه امام حسین را برای 
مردم خوب بیان کــرد. کمی از این حقیقت 
دیده شــده و دنیا ریخته به هم . بعضی هم 
این حقیقت را تاب نمی آورند . من بار بر امام 
حســین ام . بار امام حسین چیست ؟ همان 
چیزی که سر امام حسین به خاطر آن به سر 
نیزه رفت .  شما حقایق تاریخ اسام و تطبیق 
آن را با حوادث روز کتمــان نکنید. این می 

شود جرأت در ذاکری .
هیأت سکوالر نباشد یعنی خوب بفهمید و 
عمل کنید. اگر خمیره ما درست شکل گرفت 
دنبال این نیستیم که خواندن ما چه کسی 
خوشش بیاید چه کســی بدش بیاید. برای 
اینکه به این حقیقت رسیده ایم که روضه ما 
در معرض است در منظر است. نوکری ما در 
معرض و محضراســت . تطبیق دهید تاریخ 
اهل بیت را با زمان حال خــود . باید عبرت 
گرفت . عبرت عاشــورا فقط برای دانستن 
نیست. شما باید عمل کنید. اسم ما که کار 
نمی کند، عمل ما کار می کند . ما باید جوری 

عمل کنیم که از اهل بیت نمره بگیریم.
ما باید دنبال انجام وظیفه باشیم و این جرأت 
می خواهد . نوجوان هم باید در ادای وظیفه 
اش جرأت داشته باشــد. پیامبر فرمود: بی 
فایده است عمر کسی که دنبال علم نباشد 
، بی فایده است علم کسی که عمل نداشته 
باشد ، بی فایده است عمل کسی که اخاص 
نداشته باشد ، بی فایده است اخاص کسی 
که استقامت نداشــته باشد و بی فایده است 
استقامت کسی که عاقبت نداشته باشد. چون 

هر عملی بستگی به عاقبتش دارد.
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نفوذ کالم در مداحی
مداح باید مداح باشد. میم  حاج مصطفی 

مداح یعنی متدین بودن، خورسندی
چرا بعضی ها می شــوند 
صاحب نفس؟ نمکی اســت که خدا داده، 
استاد می فرمودند که تا نمکدان نشوی نمک 
را نمی ریزند. چرا بعضی صدایشــان نمک 
دارد؟ این نمــک از کجاســت؟ بعضی ها 
صدایشــان حال دارد بعضی حالشان صدا 
دارد. موفق کســی است که هم حالش صدا 
داشته باشد و هم صدایش حال داشته باشد. 

در دو بعد باید ذاکر تاش کند.
چطور بعضی ها به این درجه می رســند؟ 
خیلی صدای زیبایی دارد نهایتا به گوش می 
رســد و لذت برده می شود اما خروجی یک 
انســانی که تأثیر عملی را در آن فرد ببیند 
شما نمی بینید . یعنی از در هیأت که کسی 
رفت بیرون بگوید من 5 نفر آدم به معنای آدم 
تحویل جامعه دادم آدم وارسته تحویل دادم 
. ولی شــما ببینید نفس آقای حق شناس و 
بهجت به هر کس کــه خورده خروجی اش 

یک انسان است .
چرا بعضی نفوذ کام پیدا می کنند ؟ یکی 
آمد خدمت اســتاد ما- حاج آقای کربایی 
که پدر 3 شهید و خودشان از پیشکسوتان 
عرصه جهاد و شــهادت بودند – گفتند خدا 
پشت به پشــت به پدر ما فرزند داد .مادرم 
گفت که وقتی مرا باردار شد رفتم دارو گرفتم 
که تو را در دوران جنینی از بین ببرم. شب 
خوابیدم در عالم رؤیا حضــرت زهرا علیها 
الســام را دیدم که فرمودنــد مراقب این 
فرزندت باش که ما او را به نوکری حســین 
خود انتخاب کرده ایم. اینجوری نیست که 
هرکســی بیاید و اجازه داشته باشد در این 
وادی بخواند . وقتی انتخاب شدی و انتساب 
پیدا کردی یعنی یک بار مســئولیت ویژه . 

یعنی نوکر امام حســینی در هر شرایط چه 
پشت میکروفون و چه جدای از میکروفون. 
یعنی هرکس شــما را نگاه کند هر عملی از 
ما سر بزند ما را منســوب می کنند به امام 
حسین پس مراقب باشیم "کونوا دعاه الناس 
بغیر السنتکم"؛ مردم را بخوانید نه با زبان با 

عمل. میم مداح یعنی متدین بودن.

نظم و تقوا دو عامل موفقیت
گاهی اینقدر بــرای مردم مــی گوییم که 
خودمان را فراموش می کنیــم . اینقدر در 
جلسات می شــنویم که برنامه ریزی برای 
عمل نداریم. تمام برنامه های روزانه تان را 
مکتوب کنید و بر اســاس برنامه جلو بروید 
چه ساعتی قرآن بخوانم ؟ چه ساعتی شعر 
حفظ کنم . چه ساعتی دعا بخوانم . اگر کسی 
به جایی رسیده در پرتو این دو مطلب است 

: تقوا و نظم .
اوصیکم بتقــوی اهلل و نظم امرکــم . این را 
امیرالمؤمنیــن نفرموده اند تــا ما فقط برای 
دیگران ذکر کنیم . امام رضــوان اهلل علیه را 
ببینید ساعتی که از جلوی یک مغازه رد می 
شدند دقیقا معلوم بود که آقا دارند از اینجا عبور 
می کنند. متدین بودن تنها در تسبیح گرفتن و 
ذکر گفتن نیست . در تمام امور باید نشان دهد 

آدم متدین به چه شکلی عمل می کند .

لزوم پرداختن به خود
 خدا رحمت کند حاج محمد عامه را، حاج 
اکبر آقای بازوبند به ایشان گفته بودند آقای 
عامه صدا نداری اما چرا لب باز می کنی این 
قدر تاثیر گذار می شود؟ ایشان فرموده بودند 
-20 سال قبل از فوتشان- 40 سال است که 
هر روز صبح بعد از نماز صبح تا زیارت عاشورا 
نخواندم و اشک بر اباعبداهلل الحسین نریختم 

از خانه بیرون نرفتم .
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش

نه ابری که بود ز آب تهی
کی تواند که کند آب دهی

باید به اندازه پروژکتور نور داشته باشی تا به 
اندازه یک شمع نور برسانی .

با کاس به کاس و از این جلســه و به آن 
جلسه رفتن و از این استاد به آن استاد رفتن 
آدم به جایی نمی رسد . آقای حدادیان می 
فرمودند نگذارید حقوق اساتید مختلف به 
گردنتان بیاید . پیش یک استاد که می روید 

حرفش  را اجرا کنید .
کســی که از اول صبح تکلیفــش را معلوم 
کرده و با اباعبداهلل الحســین است . عزیزی 
می فرمود : نگاه باید نگاه امام سجادی باشد 
مثل مردم می بیند ولی دارد چیز دیگری را 
می بیند. شما ظرف آب می بینی می گویی 
الســام علیک یا اباعبداهلل.  ذهنت می رود 
طرف حضرت . اما یک نفــر فقط آب را می 
بیند. نگاه مهم است . امام سجاد بچه می دید 
اشک می ریخت گوســفند ذبح می کردند 

اشک می ریخت .
یک چیز را نگاه می کنند دو چیز را می بینند. 
نگاه متفاوت است نگاهی نشأت گرفته از انس 
با امام حسین علیه السام . این آدم که اینقدر 
روحش لطیف است لطافت روحش در جلسه 

اثر می گذارد.

        مداحی         
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برای انتقال مفاهیم از طریق کتاب، سبک ها 
و شــیوه های گوناگونی وجــود دارد. گاه 
نویســنده برای انتقال یک مفهوم ســاده 
مثل خیانت، از راه مقایسه و تحلیل علمی 
وارد می شــود، گاهــی از طریق بررســی 
روان شناســانه ی یــک یا چنــد رویداد با 
مخاطب در این باب سخن می گوید، گاهی 
از طریق شعر این ارتباط را با مخاطب برقرار 
می کند و منظورش را انتقال می دهد و گاهی 
هم با نوشتن یک داستان یا خلق یک رمان 
این منظور را حاصل می کند. این دو شیوه ی 
اخیر، عمق نفوذ بیشتری در میان توده های 
مردم دارد و به دلیل زبان محاوره و جذابی 
که از آن بهره می گیرد، پیام را در آماده ترین 
حاالت روحی یک فرد به او انتقال می دهد. 
شــاید توجه رهبر انقاب به این دو روش، 
یعنی شــعر و رمان، بــرای انتقال مفاهیم 
به ویژه مفاهیم انقاب اسامی ایران، جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس و مفاهیم دینی از 

همین رو باشد.

معرفی کتاب دختران آفتاب

 یک داستان بلند درباره دختران ایران
کتاب مخاطب عام را هم درگير می کند؛ چراکه بحث های کتاب، جواب گفت وگوهای 
تربيتی و نقدهای اجتماعی و شوخی جمع های خانوادگی و محفل های مختلط زنانه 
و مردانه درباره ی مسائل زنان است. کتاب برای والدين رفع کننده ی برخی گره های 
ذهنی در روابط عاطفی شان با همسرشان است و همچنين کليدهای خوبی از نيازهای 
تربيتی فرزندان را در اختيارشان قرار می دهد و برای فرزندان و به ويژه دختران، آگاهی 

و ترسيم فضای آينده و پيش رو را به دست می دهد

کتاب »دختران آفتاب« با استفاده از سبک 
»داستان مقاله« به بررسی و نقد و رد و اثبات 
مؤلفه ها و مباحث و شبهات حوزه ی زن و 
خانواده و جامعه می پردازد و می توان گفت 
از موفقیت زیــادی در این زمینه برخوردار 
است. مباحث در حین برگزاری یک اردوی 
ده روزه ی دخترانه ی دانشجویی از دانشگاه 
تهران اتفاق می افتد که به قصد زیارت امام 
رضا علیه السام راهی مشــهد شده اند. به 
مناسبت های مختلف و اتفاقاتی که می افتد، 
موضوعات مطرح و بررســی می شوند و به 
نتیجه می انجامند. راوی داستان دختری 
اســت به نام مریم که به دلیل بی توجهی 
مادر به محیط خانه در اثر توجه شدیدش 
به کار در بیرون از منزل و ایجاد گسســت 
خانوادگی، دچار روحی رنجور و ناآرام شده 
است و تصمیم می گیرد برای تنبیه والدینش 
هم که شده، چند روزی آن ها را بی خبر رها 
کند. به ذهنش می رســد که فرار کند، اما 
خوب که فکر می کنــد می فهمد آدم این 

کار نیست. در همین موقع، یاد اطاعیه ی 
اردوی زیارتــی دانشــگاه می افتد و بدون 
معطلی ســاک مختصری آماده می کند و 
خود را به جمع زائرین می رساند. فاطمه که 
یکی از مسئولین برگزارکننده ی اردوست، 
با اخاق خــوش و آرامش و با وجود فقدان 
صندلی خالی، موجبات هم سفر شدن مریم 
با آن ها را فراهم می کند. او در طی ســفر با 
همدلی و همراهی که با احســاس بچه ها 
دارد، از بروز جــدل و درگیری های لفظی 
بین آن ها جلوگیری می کند و با اســتفاده 
از مطالب مرجع و مستند، به بحث ها جهت 

مثبت می دهد.
نویســندگان این کتاب، آن را با روحیه ی 
بچه های گرم هیأتی نگاشته اند و بی شمار 
از اصطاحات آن ها در مکالمات کتاب بهره 
برده اند. البته این مکالمات، محاورات قریب 
به دو دهه ی پیش است و از این جهت، هم 
نوستالژی خوبی برای کسانی است که در 
اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتاد، در 
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        کتاب         

به گزارش روابط عمومی هیات، حجت 
االسام عبدالرحمن ســفیدی امین 
اظهار داشــت : ایــن مجموعه حاوی 
اشــعار و نوحه هایی در رثای حضرت 
فاطمه زهرا ســام اهلل علیها است که 
ان شــاء اهلل مورد توجه ویژه ذاکرین 
و مرثیه خوانــان و محبین اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم الســام قرار 

خواهد گرفت.
معاون فرهنگی هیات رزمندگان اسام 
حجت االسام سفیدی امین با اشاره به 
منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری 
در زمینه تولید و استفاده از شعرهای 
مناســب در مجالس اهل بیت عنوان 
کرد هیات رزمندگان اسام با درک این 
مهم در لبیک به فرمایشات مقام معظم 
رهبری چند سالی است در این زمینه 
همتی مضاعف گذاشته و به فضل الهی 
موفق به تولیداتی در این زمینه شــده 

است
ایشــان در ادامه خاطر نشــان کردند 
مجموعه شــعر بیــت هــای بارانی 
2 بــه همت معاونــت فرهنگی هیات 
رزمندگان اسام و تاش شاعر ارجمند 

معاون فرهنگی هیات 
رزمندگان اسالم از 
انتشار مجموعه 

شعر بیت های بارانی 
۲ در آستانه ایام 
فاطمیه خبر داد

جناب آقای قاســم صرافان با اشعار و 
نوحه هایی از شعرای برجسته و مطرح 
کشور، جدیدترین اثر هیات رزمندگان 
اســام در این زمینه خواهــد بود که 
به یاری حضرت حــق در ایام فاطمیه 
منتشــر و توزیع  خواهد شد که فایل 
صوتی ســبک های ایــن مجموعه از 
سایت هیات رزمندگان اسام به آدرس 
eheyat.com قابل دریافت می باشد.

ایشان افزودند: عاقه مندان به دریافت 
این مجموعه مــی توانند با شــماره 
02188960430 تمــاس حاصــل 

نمایند.
حجت االســام امین در پایان اظهار 
امیدواری کرد این گونه تاش ها  بیش 
از پیش ما را مورد عنایات حضرت زهرا 
سام اهلل علیها و به ویژه حضرت صاحب 
الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
قرار دهد و موجبــات تقرب و رضایت 

حضرت حق تعالی را فراهم آورد.

سن راهنمایی و دبیرستان بوده اند و هم برای 
جوانان امروز این امکان را فراهم می کند که 
با محاورات آن سال ها آشنا گردند و متوجه 
تغییر این محاورات در این بیست سال شوند 
و مثًا بفهمند درگیری های روحی دختران 
بیست سال پیش چه بوده و بین آن ها چه 
کلماتی رواج داشته است و به این ترتیب، با 

دغدغه های آن ها به خوبی آشنا می شوند.
کتاب از فرازوفرودهــای خوبی برخوردار 
است. ریزداستان های جالبی در زمان اردو 
اتفاق می افتد و داســتان زندگی بچه ها و 
تجربیاتشان دیدنی است. گم شدن عاطفه 
یا حضور برادرش هم زمان با برگزاری اردو 
در مشهد، داستان بمب گذاری در حرم امام 
رضا و شــهادت جمع کثیــری از مردم در 
روز عاشــورا که مریم آن را این گونه روایت 

می کند نیز جالب است:
»چند قدم دیگر رفتم و دوباره برگشــتم 

به سمت فاطمه.
- فاطمه جان!

سرش را باال آورد اما این بار نگاهش غریبه 
بود!

- التماس دعا، فاطمه جان!
- محتاجیم به دعا!

دیگر معطل نکردم و خودم را به کفشداری 
رســاندم. میان دو نیروی متضاد گیر کرده 
بودم. یکی مرا به درون می کشید و دیگری به 
بیرون هل می داد. نگاهی به برگه ی زیارت 
عاشورا کردم. ســعی کردم بفهمم فاطمه 
کجا را می خواند. احســاس کردم که حتی 

صدایش را هم می توانم بشنوم.
- الهم اجعنی فی مقامــی هذا ممن تناله 

منک صلوات و رحمت و مغفره.
کفش هــا را گرفتم. کفش هــای خودم را 
گذاشــتم روی زمین تا پایــم کنم. دوباره 

صدای فاطمه آمد. صاف و شفاف!
- الهــم اجعل محیای محیــا محمد و آل 

محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.



68

ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 112  اسفند94   جمادی الثانی 1437

مجموعه ای از بيانــات حضرت آيت اهلل 
خامنه ای درباره ی سبک زندگی دخت 
گرامی پيامبر اسالم را در ادامه می خوانيم:

فصل اول: رابطه با خدا 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها در نقش 

بندگی خدا
  درس زندگی حضرت زهرا برای ما

عزیزان من، جوانان عزیز! امــروز در دوران 
جمهوری اســامی این فرصت برای آحاد 
جامعه هست که درست حرکت کنند، درست 
زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با عّفت 
زندگی کنند. درس زندگی صّدیقه ی طاهره، 
فاطمه ی زهرا)سام اهلل علیها( این است برای 
ما: تــاش، اجتهاد، کوشــش، پاک زندگی 
کــردن؛ همچنان که آن بزرگــوار یکپارچه 
هــَرةِ الّطاِهَرِة  معنویّت و نــور و صفا بود: الُطّ
َرةِ التَّقیَِّة الَنّقیَِّة ]الرَّضیَّة[ الزَّکَیة؛ پاکی  الُمَطهَّ

و آراستگی و تقوا و نورانّیت آن بزرگوار، همان 
چیزی اســت که در طول تاریخ تشــّیع بر 

معارف ما سایه افکن بوده است.   
بيانات در ديدار جمعی از
 مداحان اهل بيت عليهم السالم 1393/01/31

   اســاس زندگی مؤمنانه صداقت در 
بندگی است

میخواهــم عرض کنم کــه ارزش فاطمه ی 
زهرا )ســام اهلل علیها( به عبودیت و بندگی 
خداســت. اگــر بندگی خــدا در فاطمه ی 
زهرا)سام اهللَّ علیها( نبود، او صدیقه ی کبری 
نبود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کسی است 
که آنچه را می اندیشد و میگوید، صادقانه در 
عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر 
باشــد، ارزش انسان بیشــتر است؛ میشود 
صّدیق؛ »اولئک مع الذین انعم اهلل علیهم من 
النبیین و الصدیقین«. »صّدیقین« پشت سر 

»نبیین«اند.
 این بزرگــوار صدیقه کبری اســت؛ یعنی 
برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی 
خداست. اگر بندگی خدا نمیکرد، صّدیقه ی 

کبری نمیشد. اساس، بندگی خداست. 
برادران و خواهران عزیز! من و شما باید دنبال 
عبودیت خدا باشیم. تمجید از فاطمه ی زهرا 

نتیجه اش باید این باشد.
بيانات در ديدار 
جمعی از مداحان 05/05/ 1384

 
فصل دوم: مدافع والیت

حضرت زهرا سالم اهلل عليها به عنوان 
عضوی از جامعه واليی

  ايستادگی و موقع شناسی در سن جوانی
در قضیــه ی حضــرت صّدیقــه ی طاهره 
سام اهلل علیها، نکات خیلی مهّمی وجود دارد؛ 
لیکن یک نکته که با وضع شما جوانان مؤمن و 

گوشه هایی از سبک زندگی 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
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انقابی تطبیق می کند، این است که همه ی 
این افتخــارات و کارهای بــزرگ و مقامات 
عالِی معنوی و دست نیافتنِی آن انسان واال 
و آن زِن بی نظیر تاریخ بشــر و سّیده ی زنان 
عالم، و ضمناً همه ی آن صبرها و ایستادگیها 
و موقع شناسیها و کلمات پرباری که در این 
زمانها از ایشان صادر شده است - همه ی این 
حوادث بــزرگ - در دوران کوتاه جوانی این 
بزرگوار اتّفاق افتاده است. یک وقت این قضیه 
را به عنوان یک موضوع مرثیه سرایی مطرح 
می کنیم و می گوییم که این بزرگوار ســّن 
کمی داشتند یا جوان بودند، که این، موضوِع 
مصیبت خوانی و مرثیه سرایی می شود. یک 
وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبّر و حاوی 
درسها می دانیم و با این چشم نگاه می کنیم؛ 

آن وقت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 
بيانات در ديدار جمعی از 
فرماندهان سپاه 1376/06/26

 
   شبيه ترين شخص به رسول خدا

درباره ی فاطمه ی زهرا سام اهلل علیها، هرچه 
بگوییم، کم گفته ایم و حقیقتاً نمی دانیم که 
چه باید بگوییم و چه باید بیندیشیم. به قدری 
ابعاد وجود این انسّیه ی حوراء، این روح مجّرد 
و این خاصه ی نبّوت و والیت برای ما پهناور 
و بی پایان و درک ناشــدنی است که حقیقتاً 
متحّیر می مانیم. اگر به کتابهایی که درباره ی 
فاطمه ی زهرا ســام اهلل علیها به وســیله ی 
محّدثین اهل سّنت نوشته شده است، نگاه 
کنید، روایات بسیاری را می بینید که از زبان 
م در ستایش  پیغمبر صلّی اهللَّ علیه وآله وســلّ
صّدیقه ی طاهره علیهاســام صادر شــده 
اســت و یا رفتار پیغمبر با آن بزرگوار را نقل 
می کنند. این حدیث معروف از عایشه است 
که گفت: »واهلل ما رأیت فی ســمته و هدیه 
اشبه برسول اهلل صلّی اهلل علیه وآله وسلّم من 
فاطمة«؛ هیچ کس را از لحاظ هیأت، چهره، 
سیما، درخشندگی و حرکات و رفتار، شبیه تر 

از فاطمه به پیغمبر اکرم ندیدم.«
بيانات در ديدار
 جمعی از مداحان 1373/09/03

 
   اول ديگران بعد خودمان!

امام حسن مجتبی علیه الّصاةوالّسام می گوید: 
شبی - شب جمعه ای - مادرم به عبادت ایستاد 
و تا صبح عبــادت کرد. »حتی انفجرت عمود 
الصبح«. تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من 
از سر شب تا صبح مشــغول عبادت بود و دعا 
و تضرع کرد. امام حسن، علیه الّصاةوالّسام، 
می گوید - طبــق روایت - شــنیدم که دائم 
مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا کرد؛ 
برای مســائل عمومی دنیای اسام دعا کرد. 
صبح که شد گفتم: »یا اماه!«؛ »مادرم!« »لم 
ال تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک« »یک 
دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، 
همه برای دیگران!؟« در جواب فرمود: »یا بنی، 
الجار ثم الدار« »اول دیگران بعد خود ما!« این، 

آن روحیه ی واالست.
 بيانات در ديدار جمعی از زنان  09/25/ 1371

  دفاع عالمانه از واليت
ایشــان در محیط علم هم یک دانشــمند 
واالست. آن خطبه ای که فاطمه ی زهرا سام 
اهلل علیها در مســجد مدینه، بعد از رحلت 
پیغمبر ایراد کرده اســت، خطبه ای اســت 
که به گفته ی عامه ی مجلســی، »بزرگان 
فصحا و بلغا و دانشــمندان باید بنشــینند 
کلمات و عبارات آن را معنا کنند!« این قدر 
پرمغز اســت! از لحاظ زیبایی هنری، مثل 
زیباتریــن و بلندترین کلمــات نهج الباغه 
اســت. فاطمه ی زهرا سام اهلل علیها می رود 
در مسجد مدینه، در مقابل مردم می ایستد 
و ارتجاالً حرف می زند! شــاید یک ساعت، 
با بهترین و زیباتریــن عبارات و زبده ترین و 

گزیده ترین معانی صحبت کرده است.
 بيانات در ديدار جمعی از زنان  09/25/ 1371

فصل سوم.   همسر امیرالمؤمنین 
علیه السالم

حضرت زهرا سالم اهلل عليها به عنوان 
همسر

    مهريه و جهيزيه ساده
در دوران پــس از هجرت، در آغاز ســنین 
تکلیف، وقتی فاطمه ی زهرا سام اهلَلّ علیها، 
با علی بن ابیطالب علیه الّصاةوالّسام، ازدواج 
می کند، آن مهریه و آن جهیزیه ی اوست؛ که 
همه شاید می دانید که با چه سادگی و وضع 
فقیرانه ای، دختر اول شخص دنیای اسام، 
ازدواج خود را برگزار می کند. زندگی فاطمه ی 
زهرا سام اهللَّ علیها از همه ی ابعاد، زندگی ای 
همراه با کار و تاش و تکامل و تعالی روحی 

یک انسان است.
 بيانات در ديدار جمعی از زنان  09/25/ 1371

ما باید شایســتگی خود را ثابت کنیم. مگر 
نمیگوییم که جهیزیه ی آن بزرگوار چیزهایی 
بود که انسان با شــنیدن آنها اشکش جاری 
میشود؟ مگر نمیگوییم که این زن واالمقام، 
برای دنیا و زیور دنیا هیچ ارزشی قائل نبود؟ مگر 
میشود که روزبه روز تشریفات و تجمل گرایی و 
زر و زیور و چیزهای پوچ زندگی را بیشتر کنیم 

و مهریه ی دخترانمان را زیادتر نماییم؟!
بيانات در ديدار جمعی از مداحان 1370/10/05

 
   الگوی تعامل زن و شوهر

مگر هر کسی می تواند همسر امیرالمؤمنین 
باشد؟ عظمت علی آن گونه است که کوههای 
عظیم را در مقابل خــود آب می کند. نَْفس 
همسری امیرالمؤمنین، یک نشانه ی بزرگ 
عظمت است؛ لیکن شما ببینید تعامل این 
زن و شوهر چگونه است و دو بزرِگ خارج از 
ابعاد ذهن انسان، چگونه با هم حرف می زنند؛ 
چگونه زندگی می کنند؛ چگونه این زندگِی 
الگو و نمونه ی تاریخ را اداره می کنند و چگونه 

هرکدام نقشی به عهده می گیرند!
بيانات در ديدار جمعی از مداحان 1377/07/19

        سریه معصومنی علمهی السالم         
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   همسر رزمنده ای که دائما در جبهه است ... 
یک وقت انسان فکر می کند که شوهرداری، 
یعنی انسان در آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق را 
تر و تمیز و پتــو را پهن کند و مثل قدیمیها 
تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا از دکان بیاید! 
شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید 
شوهرداری فاطمه ی زهرا ســام اهلَلّ علیها 
چگونه بود. در طول ده ســالی که پیامبر در 
مدینه حضور داشت، حدود نُه سالش حضرت 
زهرا و حضرت امیرالمؤمنین علیهماالّسام با 
همدیگر زن و شــوهر بودند. در این نُه سال، 
جنگهای کوچک و بزرگــی ذکر کرده اند - 
حدود شصت جنگ اتّفاق افتاده - که در اغلب 
آنها هم امیرالمؤمنین علیه الّسام بوده است. 
حاال شما ببینید، او خانمی است که در خانه 
نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و اگر 
در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند - این قدر 
جبهه وابسته ی به اوست - از لحاظ زندگی هم 
وضع روبه راهی ندارند؛ همان چیزهایی که 
شنیده ایم... حقیقتاً زندگی فقیرانه ی محض 
داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، 
دختر پیامبر هم هســت، یک نوع احساس 

مسؤولیت هم می کند.
ببینید انسان چقدر روحیه قوی می خواهد 
داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ 
دل او را از وسوسه اهل و عیال و گرفتاریهای 
زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ بچه ها 
را به آن خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. 
حاال شــما بگویید امام حسن و امام حسین 
علیهما الّســام، امام بودند و طینت امامت 
داشــتند؛ زینب علیهاســام که امام نبود. 
فاطمه زهرا سام اهللَّ علیها او را در همین مدت 
نُه سال تربیت کرده بود. بعد از پیامبر هم که 

ایشان مّدت زیادی زنده نماند.
بيانات در ديدار جمعی از جوانان 02/07/ 1377

 
  زنی که شــوهرش حتی يکبار از او 

نرنجيد ...

جهاد آن بزرگوار در میدانهای مختلف، یک 
جهاد نمونه است. در دفاع از اسام؛ در دفاع 
از امامت و والیت؛ در حمایت از پیغمبر؛ در 
نگهداری بزرگترین ســردار اســام، یعنی 

امیرالمؤمنین که شوهر او بود.
امیرالمؤمنین درباره ی فاطمه ی زهرا سام 
اهلَلّ علیها فرمــود: »ما اغضبنــی و ال خرج 
من امری.« یک بار ایــن زن در طول دوران 
زناشــویی، مرا به خشــم نیاورد و یک بار از 
دستور من ســرپیچی نکرد. فاطمه ی زهرا 
ســام اهلَلّ علیها با آن عظمت و جالت، در 
محیط خانه، یک همســر و یک زن اســت؛ 

آن گونه که اسام می گوید.
بيانات در ديدار جمعی از زنان 1371/09/25

  ازدواج در جامعه ما بايد مثل ازدواج 
فاطمه  زهرا )سالم اهلل عليها( باشد

ازدواجهــا در دوران انقــاب و به برکت آن 
آسان شد؛ چون تشریفات و سخت گیریها کم 
شد. نگذارید دوباره به خانه ی اول برگردیم. 
پدران و مادران، نســبت بــه مقّدمات غیر 
الزِم ازدواج ســخت گیری نکننــد؛ جوانان 
که ســخت گیری یی ندارند. بگذارند ازدواج 
اســامی انجام بگیرد. بگذارند ازدواج برای 
دختر مســلمان و زن جوانی که در محیط 
اسامی اســت، مثل ازدواج فاطمه ی زهرا 
)س( باشد؛ ازدواجی با پیوند عشقی معنوی 
و الهی و جوششــی بی نظیر میان زن و مرد 
مؤمن و مســلمان و همکاری و همسری به 
معنای واقعی بین دو عنصر الهی و شریف، اما 
بیگانه از همه ی تشریفات و زروزیورهای پوچ 
و بی محتوای ظاهری. این است ازدواج درست 
زن مسلمان و تربیت فرزند و اداره ی محیط 
خانه و البته اندیشــیدن و پرداختن به همه 
چیز جامعه و دین و دانش و فعالیت اجتماعی 

و سیاسی. اسام، این است.
بيانات در ديدار با 
جمع کثيری از بانوان 10/26/ 1368

 فصل چهارم. ام ابیها
حضرت زهرا سالم اهلل عليها به عنوان 

دختر و مادر
  خدمت به پدر راهی برای کمال انسانی

مســائل معنوی تا حدود زیادی به فضایل 
عملی ارتباط پیدا می کنــد. یعنی به آنچه 
که از تاش فاطمه ی زهرا ســام اهلَلّ علیها 
ناشی می شود. مفت نمی دهند و بدون دلیل 
نمی بخشند. عمل انسان - در حد باالیی - در 
احراز فضایل و مناقب تأثیر می کند. دختری 
که در کوره ی گداخته ی مبارزات ســخت 
پیغمبر در مکه متولد شد و در شعب ابی طالب 
یار و غمگســار پدر بود.این دختر مثل یک 
فرشــته ی نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری 
برای پــدر خود؛ مثل پرســتار بزرگی برای 
آن انسان بزرگ، مشــکات را تحمل کرد. 
غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، 
عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، 
خودسازی کرد و راه معرفت و نور الهی را به 
قلب خود باز کرد. اینهاست آن ویژگیهایی که 

آدمی را به کمال می رساند.
بيانات در ديدار جمعی از زنان 1371/09/25

  تسلی بخش پيغمبر
شما ببینیدحضرت]فاطمه)سام اهلل علیها(

چگونه زندگی کرده اســت! تا قبل از ازدواج 
که دخترکی بود، با آن پــدِر به این عظمت 
کاری کرد که کنیه اش را امّ ابیها - مادِر پدر 
- گذاشتند. در آن زمان، پیامبر رحمت و نور، 
پدیدآورنده ی دنیای نو و رهبر و فرمانده ی 
عظیم آن انقاب جهانــی - انقابی که باید 
تا ابد بماند - در حال برافراشتن پرچم اسام 
بود. بی خود که نمی گویند امّ ابیها! نامیدن آن 
حضرت به این کنیه، به دلیل خدمت و کار و 
مجاهدت و تاش اوست. آن حضرت چه در 
دوران مّکه، چه در دوران شعب ابیطالب - با 
آن همه سختیهاکه داشت - و چه آن هنگام 
که مادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را 
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تنها گذاشت، در کنار و غمخواِر پدر بود. دِل 
پیغمبر در مّدت کوتاهی با دو حادثه ی وفات 
خدیجه و وفات ابیطالب شکست. به فاصله ی 
کمی این دو شخصّیت از دست پیغمبر رفتند 
و پیغمبر احساس تنهایی کرد. فاطمه ی زهرا 
ســام اهلل علیها در آن روزها قدبرافراشت و 
با دســتهای کوچک خود غبار محنت را از 
چهره ی پیغمبر زدود. امّ ابیها؛ تســلّی بخش 

پیغمبر. این ُکنیت از آن ایام نشأت گرفت.
بيانات در ديدار جمعی از مداحان 1373/09/03

 
   تربيت فرزندانی که الگوی بشريتند

زندگی فاطمه ی زهرا سام اهلل علیها از همه ی 
ابعاد، زندگی ای همراه با کار و تاش و تکامل 
و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان او 
دائماً در جبهه و میدانهای جنگ است؛ اما در 
عین مشکات محیط و زندگی، فاطمه ی زهرا 
سام اهلل علیها، مثل کانونی برای مراجعات 
مردم و مسلمانان است. او دختر کارگشای 
پیغمبر است و در این شــرایط، زندگی را با 
کمال ســرافرازی به پیش می برد: فرزندانی 
تربیت می کند مثل حسن و حسین و زینب؛ 
شــوهری را نگهداری می کنــد مثل علی و 
رضایت پدری را جلب می کند مثل پیغمبر! 
راه فتوحات و غنایم که باز می شــود، دختر 
پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشــریفات و 
تجمات و چیزهایی را که دل دختران جوان 
و زنها متوجه آنهاست، به خود راه نمی دهد. 
عبادت فاطمه ی زهرا، سام اهلَلّ علیها، یک 

عبادت نمونه است.
بيانات در ديدار جمعی از زنان 09/25/ 1371

 
 فصــل پنجــم. الگــوی زن 

مسلمان ایرانی
   زنی که اسالم ميخواهد بسازد

اســام، فاطمه - آن عنصر برجسته و ممتاز 
ملکوتــی - را به عنوان نمونه و اســوه ی زن 
معرفی میکنــد. آن، زندگی ظاهری و جهاد 

و مبارزه و دانش و ســخنوری و فداکاری و 
شوهرداری و مادری و همسری و مهاجرت و 
حضور در همه ی میدانهای سیاسی و نظامی 
و انقابی و برجســتگی همه جانبه ی او که 
مردهای بزرگ را در مقابلش به خضوع وادار 
میکرد، این هم مقام معنوی و رکوع و سجود 
و محراب عبادت و دعــا و صحیفه و تضّرع و 
ذات ملکوتی و درخشندگی عنصر معنوی و 
همپایه و هموزن و همسنگ امیرالمؤمنین و 
پیامبر بودن اوست. زن، این است. الگوی زنی 

که اسام میخواهد بسازد، این است.
بيانات در ديدار با 
جمع کثيری از بانوان 10/26/ 1368

 
   الگويی برای فهم درست و هوشياری 

در موقعيت ها
فاطمه  ی زهرا و زینب کبری )سام  اهلل  علیهما(  
زنان الگو و نمونــه  ی اســامند. زن امروز 
دنیا الگو می خواهد. اگر الگــوی او زینب و 
فاطمه  ی زهرا باشــند، کارش عبارت است 
از فهم درست، هوشیاری در درک موقعیتها 
و انتخاب بهترین کارها؛ و لــو با فداکاری و 
ایســتادن پای همه چیز برای انجام تکلیف 
بزرگی که خدا بر دوش انســانها گذاشــته 
است، همراه باشد. زن مسلمانی که الگویش 
فاطمه  ی زهرا یا زینب کبری )علیهماالّسام( 

باشد، این است.
اگر زن به فکر تجمات و خوش گذرانی ها و 
هوسهای زودگذر و تسلیم شدن به احساسات 
بی بنیاد و بی ریشه باشــد، نمی تواند آن راه 
را برود؛ باید این وابســتگیها را که مثل تار 
عنکبوت بر پای یک انسان رهروست، از خود 
دور کند، تا بتوانــد آن راه را برود؛ کمااینکه 
زن ایرانی در دوران انقاب و در دوران جنگ 
همین کار را کرد، و انتظار این اســت که در 

همه ی دوران انقاب همین کار را بکند.
بيانات در ديدار 
جمعی از پرستاران 08/22/ 1370 

    الگوی زن مسلمان ايرانی
زنهای مؤمن در جامعه ی ما ســعی کنند 
قــدر زن ایرانِی مســلمان را بدانند. ارزش 
زن اسامی و مسلمان را بدانید. زنی که در 
اختاط و معاشرت، با مرد قاطی نمی شود 
و خود را وســیله یی برای جلب چشم مرد 
نمی داند و خــود را باالتــر از این می داند؛ 
زنی که شــأنش را عزیزتر از این می شمارد 
که خود را عریان کند و بــا صورت و موی 
و بدن خود، چشــم روندگان را به ســمت 
خویــش جلب کند و هوس آنها را اشــباع 
نماید؛ زنی که خــود را در دامنه ی قله یی 
می داند که در اوج آن، فاطمه ی زهرا)س( - 
بزرگترین زن تاریخ بشر - قرار دارد؛ آن زن، 
زن مسلمان ایرانی است. این زن باید دیگر 
از این بازیچه های فراهم آمده ی تمدن غربی 
و روشهای توطئه آمیز آن، رو بگرداند و به آن 

بی اعتنایی کند.
بيانات در ديدار با 
جمع کثيری از بانوان 10/26/ 1368

   الگويی برای درس گرفتن و گرايش 
قلبها وابسته شدن جوانان

فاطمه ی زهــرا )ســام  اهلل  علیها( را که 
می خواهید معرفی کنید، آن چنان معرفی 
کنید که یک انســان مســلمان، یک زن 
مسلمان، یک جوان مسلمان از آن زندگی 
درس بگیــرد؛ در دل خود نســبت به آن 
مجسمه ی قداســت و طهارت و حکمت و 
معنویت و جهاد، احساس خشوع و خضوع 
و وابستگی کند. این، طبیعت انسان است. 
ما انســانها تابع و متمایل به کمالیم. اگر 
بتوانیم کمال را در خودمان ایجاد کنیم، 
می کنیــم؛ اگرنه، آن کســی که صاحب 
کمال اســت، به طور طبیعی انسان به او 

گرایش دارد.
بيانات در ديدار 
جمعی از مداحان 1389/03/13

        سریه معصومنی علمهی السالم         



ماهنامه فرهنگي - مذهبی هيأت رزمندگان اسالم

شماره 112  اسفند94   جمادی الثانی 721437

رِوَي َعن رسوِل اهلل صلّي  آيت اهلل مجتبی 
اهلل علیه و آله و سلّم:تهرانی

نَْیا ُدَوٌل َفَمــا َکاَن لََک  الدُّ
أَتَاَک َعلَی َضْعِفَک وَ َما َکاَن ِمْنَها َعلَْیَک لَْم تَْدَفْعُه 
ا َفاَت اْسَتَراَح بََدنُُه  بُِقوَّتَِک َو َمِن انَْقَطَع َرَجاُؤُه ِممَّ

ُ َقرَّْت َعْیُنُه.]1[ َو َمْن َرِضَي بَِما َقَسَمُه اهللَّ
ترجمه حدیث: از رسول خدا )صلی اهللَّ علیه 
و آله( منقول اســت که فرمود: دنیا متحول 
اســت و ثبات و قرار ندارد. آنچه که برای تو 
مقّرر شده اســت به تو خواهد رسید، گرچه 
در نهایت ضعف و ناتوانی باشی؛ و آنچه که به 
ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید، 
گرچه در کمال قدرت و نیرومندی باشی و 
هرگز جلــوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس 
که امید خود را از آنچه که از دست رفته قطع 
کند، بدنش آسایش خواهد داشت و آن کس 
که راضی باشد به آنچه که خدا روزی او نموده 

دل و چشمش روشن خواهد شد.
نَْیا ُدَوٌل«. حضرت در ابتدا  شرح حدیث: »الدُّ
وضع دنیا را بیان می فرمایند. دنیا در گردش 
اســت. یعني دنیا هیچ گاه بــراي هیچ کس 
ثابت نیســت. دنیا هیچ ثبوت و قراري براي 

هیچ کس ندارد. این وضع دنیا است.
»َفَما َکاَن لََک أَتَاَک َعلَی َضْعِفَک«. آنچه که 
خدا تقدیر کرده به تو خواهد رسید گرچه در 
نهایت ضعف و ناتوانی باشی. چه بسا انسان 
فکر می کند که از نظر امــور دنیایي توان به 
دست آوردن فان منفعت را ندارد، ولي چون 

مقّدر شده است به او خواهد رسید.
تَِک« در  »َو َما َکاَن ِمْنَها َعلَْیَک لَْم تَْدَفْعُه بُِقوَّ
جایی هم که مواردی به ضرر و زیان تو باشد 
باز به تو خواهد رســید هر چند تو در کمال 
قدرت و نیرومندی باشی؛ هرگز نمی توانی آنها 
را از خودت دفع کنی. بنابر این، تو نه مي تواني 
برای خودت  جلب منفعت کني و نه مي تواني 

از خودت دفع ضرر کني.
ا َفاَت اْسَتَراَح بََدنُُه«.  »َو َمِن انَْقَطَع َرَجاُؤُه ِممَّ
اگر انسان از چیزهایي که دلش مي خواسته 
به دست بیاورد اّما  به دست نیاورده قطع امید 
کند، بدنش راحت مي شود. به عبارت ساده 
 ضعف اعصاب نمي گیــرد! یعني در فکر این 
نباش که اي کاش به دســت می آوردم!  اي 
واي که فان چیز از دستم رفت!... این افکار و 
خیاالت، باعث فشار عصبي و  روحي براي تو 

  دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد 

می شود. این به نفع تو است که به چیزهایي 
که به آن دست پیدا نکردي امید نبندی. به 

دست نیامده که نیامده! نشد که نشد!
ْت َعْیُنُه«. اگر  ُ َقرَّ »َو َمْن َرِضَي بَِما َقَسَمُه اهللَّ
کســي به آنچه که خدا داده است  خشنود 
باشد، چشمش روشــن مي شود. چون خدا 

داده است خوشحال هم مي شود.
هسته مرکزي این جمات چیست؟ این است 
که خیال نکن که تــو مي تواني کاري انجام 
بدهي. نافع خدا اســت،  ضارّ  هم خدا است. 
او اســت که امور را براي تو تقدیر مي کند. 
بی جهت خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشي،  
خدا به نقشــه ات ضربه مي زند. بنابر این،  تو 
 برو به وظیفه ات عمل کن. این چیزها را به او 
واگذار کن. برو سراغ خودش که سرنخ منافع 
و مضاّر به دست او است. این را بدان که تو هیچ 
کاره اي. او گفته در محدوده شرع بلند شو و 
به دنبال روزي برو، تو هم بگو چشم! بقیه اش 
را به او واگذار کن. نفع مال او است، دفع ضرر 
هم از او است. منافع را از او بخواه،  از او این را 

هم بخواه که ضررها را از تو دفع کند.
روي خــودت،  توانت و  فکرت هیچ وقت تکیه 
نکن. هنگامی هم که  او براي تو تدبیر کرد و  به 
دستت رســید، آن را که به تو داده قبول کن، 
 خوشحال شو و راضی شو. اگر این رضایت باشد، 
آن وقت یک زندگي شیرین پیدا مي کني؛ نه 
ضعف اعصاب مي گیري،  نه بی جهت دنبال دنیا 
مي دوي، بی جهت خودت را، فکرت را و بدنت را 
هم ناراحت نمي کني. هم روحت راحت است 
هم بدنت. در آخر هم خوشحال و راضی هستی 

و چشمت روشن می شود.
اینها همه در صورتي است که به او اتکا کرده 
باشي. از او خواســتی،  او هم به تو عطا کرده 
اســت. و  آنچه را هم که به تو نداده صاحت 
نبوده است. اگر این حالت در تو باشد زندگي 
تو در همین نشئه دنیایت،  همراه با خوشي 
دروني و حتي خوشــي بیروني خواهد بود و 

ناخوشي بیروني هم به سراغ تو نمی آید.

]1[. بحاراالنوار، جلد 74، صفحه 145
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با اینکه روایات حضرت زهرا  آيت اهلل بهجت

علیهاالسام کمتر از بقیه 
معصومین علیهم السام 
اســت، ولی فاطمه زهرا علیهاالسام صاحب 
ُمصَحف است.1 همان روایات کم که از ایشان 
رسیده، بسیار پراهمیت اســت. از جمله در 
روایت است که زنی به خدمت آن حضرت آمد 
و مسئله پرسید و از مزاحمتی که به ایشان داده 
بود عذر خواست. حضرت فرمود: »اجر و پاداش 
معلم، مانند کسی اســت که با زحمت به قله 

کوهی باال رود و در آنجا یک گونی طا به دست 
آورد«.2

مثل شیر، جواب ابی بکر را داد که: ... آیا تو از 
پدرت ارث می بری و من نمی برم؟!

کارهایی که ایشان نموده و یا دستور داده 
انجام شود نیز عجیب است، از جمله وصیت 
آن حضرت به اینکه علی علیه الســام او را 
از روی پیراهن غســل بدهد، و شبانه دفن 
کند، و افراد مشــخص در تشییع جنازه او 
حاضر نشوند،3 و نیز دستور ساختن تابوت 

تا به هیچ وجه بدنش معلوم نشــود،4 و نیز 
درست کردن تسبیح ســی وچهار، یا صد 
دانه ای، تا در حال اشتغال به کارهای خانه، 
به راحتی ذکر بگوید.5 همچنین مثل شیر، 
جواب ابی بکر را داد کــه: »أَتَِرُث أَباک َو ال 
أَِرُث أَبی؟ أَیَن أَنَْت ِمْن َقْولِِه تَعالی»َو َوِرَث 
ُسلَیَمـــاُن َداُووَد«6؛ آیا تــو از پدرت ارث 
می بری و من نمی برم؟ پس معنای این آیه 
شریفه که »سلیمان از داوود علیهماالسام 

ارث برد«، چه می شود؟!«.7  

منزلت و امور 
اختصایص 

حضرت زهرا 
علیهاالسالم

 در محضر بهجت، ج1، ص 125
1. ر.ک: اصول کافی، ج1، ص238؛ بصائرالدرجات، ص150.

2. اصل روایت به این صورت است که زنی به درخواست مادر ناتوانش، برای پرسیدن 
چند سؤال به خدمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیهاالسام مشرف شد و از ایشان 
ده سؤال پی درپی نمود و حضرت زهرا علیهاالسام همه آنها را پاسخ داد. سپس آن زن 
از اینکه مزاحم آن حضرت شده است پوزش خواست، ولی حضرت زهرا علیهاالسام 
در پاسخ فرمودند: »هاتی َوَسلی َعما بَدالَک. أََرأَیِت َمِن اکُتِری یْوما یْصَعُد إِلی َسْطٍح 
بََحْمٍل ثَقیٍل، َوکراُه ِمأئَُة أَلِْف ِدیناٍر، یْثُقُل َعلَیِه!؛ ســؤاالتت را مطرح کن و از هرچه 
می خواهی بپرس. آیا اگر کسی اجیر شده باشد که بار سنگینی را به باالی بام ببرد و 
صد هزار دینار طا بگیرد، بردن آن کار بر او سنگین خواهد بود؟!« آن زن پاسخ داد: 
خیر. سپس فاطمه زهرا علیهاالسام فرمود: »أُکُتریُت أَنَا لِکل َمْسأَلٍَة بِأَکَثَر ِمْن ِمْل ءِ ما 
بَیَن الثری إِلی الَْعْرِش لُْؤلُؤا، َفأَْحری أَْن الیْثُقَل َعلَّی؛ خداوند در برابر پاسخ هر پرسش، 
بیشتر از پُری ما بین خاک تا عرش، مروارید به من عطا خواهد کرد. بنابراین، بسیار 

سزاوار است که پاسخ دادن بر من سنگین و سخت نباشد«. سپس در ادامه حدیث به 
تفصیل، پاداش علمای شیعه را که بندگان خدا را هدایت می کنند، بیان فرمود؛ ر.ک: 
مستدرک الوسائل، ج17، ص317؛ بحاراالنوار، ج2، ص3؛ تفسیر امام حسن عسکری 

علیه السام، ص340؛ منیةالمرید، ص114.
3. ر.ک: وسائل الشیعه، ج3، ص159؛ مستدرک الوسائل، ج2، ص134، 184، 185، 

187، 304، 316، 339 و 477.
4. ر.ک: وسائل الشــیعه، ج3، ص220؛ مستدرک الوســائل، ج2، ص358ـ361؛ 

بحاراالنوار،ج43، ص189؛ ج78، ص250ـ256.
5. ر.ک: من ال یحضره الفقیه، ج1، ص320؛ وسائل الشیعة، ج6، ص446؛ مفتاح الفاح، 

ص276؛ مکارم االخاق، ص280.
6. نمل: 16.

7. الصراط المستقیم، ج2، ص283. نیز ر.ک: شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید، ج16، 
ص251 و 257.
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تعظیم شعائر الهی
َم شعائَِر  خداوند در قرآن می فرماید: َوَمْن یَُعِظّ

اهلّل َفإنَّها ِمن تَْقوي القلوب ؛
هرکس شــعائر الهي را بزرگ دارد ، این کار 
نشانه ي تقواي دلها است. )سوره حج آیه 32(

"شعائر" جمع "شعره" به معنی عامت و نشانه 

است ، بنابراین شعائراهلل به معنی نشانه های 

پروردگار است که شامل سر فصلهای آئین 
الهی و برنامه های کلی و آنچه در نخستین 
برخورد با این آئین چشمگیر است که انسان 

را به یاد خدا می اندازد.
می توان گفت قیام حضرت سیدالشــهدا و 
شهادت ایشان از عظیم ترین شعائر الهی است 
و تعظیم آن از مؤکدترین فرمایشات خداوند 

است. حسین علیه الســام با شهادت خود، 
خاندان و یاران باوفایش و اسارت زنان مطهره 
خاندانش بزرگترین عامت، راهنما و نشانه 
است به ســوی خداوند تبارک و تعالی و به 
جرات هیچ نماد مصوری عظیم تر از عاشورا 
برای هدایت به سمت خدا نیست. تابلویی که 
توجه همه و همــه از کوچک و برگ و مرد و 

فلسفه و آثار عزاداری
  برای اهل یبت )علمهی السالم(

اقامه عزا و عزاداری برای اهل بيت )عليهم السالم(  آثار و برکات فراوانی دارد که به چند نکته از آن اشاره می کنيم:

ش پايانی
 بخ
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زن و جوان و پیر، از هر دین و نژاد و مسلکی 
را به خود جلب می کند. یکی را با شــهادت 
طفل شیرخواره خود، یکی را با شهادت خود، 
یکی را با اسارت خاندانش، یکی را با دالوری 
عباســش، یکی را با قطعه قطعه شدن علی 
اکبرش، یکی را با فلسفه قیامش و... همه و 

همه را به خود جلب می کند.
 

مودت اهل بیت علیهم السالم
در قرآن آمده است: ُقل ال أَْسَألُُکْم َعلَْیِه أَْجًرا 

َة فِي الُْقْربَی إاِل الَْمَوَدّ
بگو من از شما اجری نمی خواهم جز مودت 

با نزذیکانم. )سورة الشوری، آیة 23(
در مسند أحمد بن حنبل از منابع اهل سنت 
و همچنین در بسیاری از منابع شیعه آمده 
اســت: عن ابن عباس قال: لما نزلت )قل ال 
أسألکم علیه أجرا إال المودة في القربی( قالوا: 
یا رسول اهلل من قرابتک الذین وجبت علینا 

مودتهم قال:علي وفاطمة وابناهما .
از ابن عبــاس روایت شــده: آن هنگام که 
آیه )قل ال أســألکم علیه أجرا إال المودة في 
القربی( نازل شــد، گفتند: یارسول اهلل چه 
کسانی نزدیکان شمایند که مودت آنها بر ما 
واجب است، ایشان فرمودند:علی و فاطمه و 
پسرانشان)علیهم السام(. فضائل الصحابة، 

ابن حنبل: 2: 669 ح1141.
"مــودت" به معنی محبت و بــه قول برخی 

از علما، محبت ابراز کردنی و آشــکار است. 
مسلما عزاداری برای سیدالشهدا علیه السام 
یکی از جلوه های اصلی مودت به اهل بیت 
علیهم السام  می باشد که در قرآن به آن امر 

شده است.
 

ذکر ایام اهلل
در سوره ابراهیم آیه 5 آمده است: و لقد ارسلنا 
موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات 

الی النور و ذّکر هم بایام اهلل ؛
ما موســی علیه الســام را با آیات خود فرو 

فرســتادیم )و دســتور دادیم( قومت را از 
تاریکی ها به نور بیرون آر و "ایام اهلل" را به آنان 

یاد آوری کن.
روز عاشــورا از مصادیق اصلی و بارز ایام اهلل 
اســت که در آن حضرت ثاراهلل)امام حسین 
علیه السام ( در راه اصاح جامعه اسامی و 
امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسید 
و اقامه عزا برای آن روز از مصادیق اصلی ذکر 

ایام اهلل است.
 

فراموش نشدن واقعه کربال و 
مصائب اهل بیت علیهم السالم  و 

ادامه راه زینب سالم اهلل علیها
یکی از اصلی ترین دالیل دستور به عزاداری 
برای اهل بیت علیهم الســام  باالخص امام 
حســین علیه الســام یادآوری و فراموش 
نشدن مصائب ایشان بخصوص واقعه اسفبار 
کرباست. اقامه عزا در محرم هر سال به طور 
جدی باعث تازه شدن یاد این واقعه و زدودن 
غبار فراموشی از آن می شــود. چه بسا اگر 
این عزاداری ها در طول سالیان انجام نشده 
بود حال یادی از آن واقعه عظیم در خاطرها 

نمانده بود.
سندی بر این مدعا را می توان شهادت یحیی 
بن زکریا علیه السام دانست که ایشان نیز 
شبیه حضرت سیدالشهدا به شهادت رسیدند 
اما کمتر کســی اکنون با نحوه شهادت این 

پیامبر بزرگ الهی آشنایی دارد.
گفته می شود پادشاه در زمان حضرت یحیی 
علیه الســام می  خواســت با دختر زنی از 
همسران خویش ازدواج کند و یحیی او را از 
این کار بازداشت و به تحریک آن زن، پادشاه 
سر از تن یحیی جدا کرد.)آفرینش و تاریخ ، 

ترجمه کدکنی، ج1، ص 43(
برخی گفته  اند: خداونــد، تنها از این جهت 
بخت نصر را به ســرکوبی فرزندان اسرائیل 
فرستاد که یحیی بن زکریا را کشتند. )الکامل 

ابن اثیر، تارجمه، ج3، ص117(

زنده شــدن و یادآوری پیام 
عاشورا و حفظ نهضت عاشورا

امام حســین علیه الســام در وصیت نامه 
اي که به  برادرشــان محمد بن حنیفیه مي 
نویسند هدف از قیام خود را این گونه عنوان 

می فرمایند :
 إِنّی  لَْم أَْخُرْج أَِشــًرا َو ال بََطًرا َو ال ُمْفِسًدا َو ال 
ِة  َّما َخَرْجُت لَِطلَِب االِْْصاِح فی  أُمَّ ظالًِما َو إِن
َجّدی )صلی  اهلل علیه وآله وسلم( أُریُد أَْن آُمَر 
بِالَْمْعروِف َو أَنْهی  َعِن الُمْنَکِر َو أَسیَر بِسیَرِة 

َجّدی  َو أَبی  َعلِی  بِْن أَبیطالب
من از روی  خودخواهی  و خوشگذرانی یا برای  
فساد و ستمگری  قیام نکردم، بلکه قیام من 
برای اصاح در اّمت جّدم است، می خواهم 
امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیره و 
روش جّدم و پدرم علی بن ابیطالب عمل کنم.

بدون شک اقامه عزای اباعبداهلل علیه السام 
از راههای اصلی حفظ پیام ایشان و عمل به 
آن یعنی امر به معروف و نهی از منکر است 
و مســلما بدون زنده داشتن یاد مصایب آن 
حضرت، پیام آن حضرت نیز زنده نمی ماند.

 
زنده شدن اسالم راستین

در فاصله کمتر از نیــم قرن از رحلت پیامبر 
صلی اهلل علیه و اله  زمام حکومت مسلمانان به 
دست معاویه و پس از آن پسرش یزید)علیهما 
العنه( افتاد و امام حسین علیه السام حاضر 
به بیعت با یزید فاسق که علنی شرابخواری 
می کــرد نبود و همین باعث شــد که یزید 
ایشــان را وادار به انتخاب جنگ یا بیعت با 
وی کند و ایشان همانطور که گفته شد برای 
اصاح در امت جد بزرگوارشان صلی اهلل علیه 
و اله  و امر به معروف و نهی از منکر در مقابل 
سپاه یزید ایستادگی کردند و زیر بار ظلم و 

بیعت با او نرفتند.
این مهــم پیامــی خواهد بود بــرای تمام 
مســلمانان و آزادگان جهان که هیچ گاه به 
هیچ قیمتی زیر بار ظلم و انحراف نروند. به 
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راستی اگر ایستادگی اباعبداهلل علیه السام  
در مقابل یزید نبود چه بسا چیزی جز فساد 
به نام دین تا کنون باقی نمانده بود. کما اینکه 
مشاهده می شود در کشورهای مسلمانی که 
قائل به خافت آل امیــه بعد از پیامبر صلی 
اهلل علیه و اله  هســتند ظلم و فساد بی حد 
ســردمداران به ظاهر مسلمانشان در باد 
خودشــان و همچنین ســایر باد اسامی، 
در ســوریه و فلســطین بر علیه مسلمانان 
آتش مشــهود اســت. و حاکمانی که خادم 
الحرمینند، در کنارش کازینوهای فســاد و 
فحشا را مدیریت می کنند. و مسلما عزاداری 
حضرت سیدالشهدا علیه الســام  یک راه 

اصلی زنده شدن اسام راستین است.
 

شرط ایمان به خدا
ناراحتی و حزن برای سیدالشهدا علیه السام  
یکی از نشــانه های مومن اســت و مسلما 
عزاداری یکی از راههای ابراز این ناراحتی و 
غم بزرگ است، لذا بزرگان دین حزن و گریه 
برای اباعبداهلل الحســین را یکی از شرایط 

مومن دانسته اند.
پیامبر اکــرم )صلّی اهلّل علیه و آله وســلم( 
فرمودند: اَِنّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن علیه الّسام َحراَرًة 

فی ُقُلوِب الُْمؤ منیَن ال تَْبَرُد اَبَداً؛
برای شهادت حسین علیه السام ، حرارت 
و گرمایی در دلهای مؤ منان است که هرگز 
سرد و خاموش نمی شــود. جامع احادیث 

الشیعه ، ج 12، ص 556
 

شرط شیعه گی
حضرت امام صادق)علیه الّسام( فرمودند:

رحم اهلل شیعتنا! خلقوا من فاضل طینتنا و 
عجنوا بماء والیتنا، یحزنون لحزننا و یفرحون 

لفرحنا؛
خداوند شیعیان ما را مورد لطف خاص خویش 
قرار دهد. آن ها از زیادی سرشت ما خلق شده 
اند و وجودشان را با آب والیت ما سرشته اند و 

]به همین دلیل [ در شادی ما شادان و در غم 
و غصه ما غمناکند. )شجره طوبی ج 1 ص 3(

در این حدیث حزن و ماتم در حزن و ماتم اهل 
بیت علیهم السام از شرایط شیعه گی دانسته 
شده است و مسلما عزاداری)طبق دستور اهل 
بیت علیهم السام ( یکی از راههای اصلی ابراز 

این حزن و ماتم است.
 

آشنایی بیشــتر با اهل بیت 
علیهم السالم  و اصحاب ایشان

مجالس عــزاداری که با احادیث و اشــعار 
بســیاری از فضایل اهل بیت علیهم السام  
همراه است موجب آشنایی بیشتر با شخصیت 
واالی ایشــان و یاران صادقشــان شده و در 
نتیجه تأسی از ایشان را برای مستمعین به 

همراه خواهد داشت.
 

آشنایی با معارف دین ، قرآن و 
اهل بیت علیهم السالم

یکــی از نقاط بارز جلســات روضه خوانی و 
عزاداری سخنرانی های آن است که در این 
جلسات مومنین با معارف دین و دستورات 
قرآن و اهل بیت علیهم السام  آشنا می شوند 

یا اینکه تذکری برایشان خواهد بود.
مخاطب عزاداری که می شنود امام حسین 
علیه السام  یک شب را برای خواندن نماز ، 
قرآن ، دعا و استغفار از سپاه عمرسعد وقت 
خواست و روز عاشــورا در معرض تیرباران 
دشــمن نماز اول وقت خــود را ترک نکرد 

مسلما در حفظ اعمال یاد شده می کوشد.
 

حیات طیبه و معنوی
حیات طیبه و معنوی جز از طریق همراهی و 
معیت با اهل بیت علیهم السام  صورت نمی 
گیرد و مجالس و محافــل عزاداری و انس با 
اهل بیت علیهم السام  یکی از محافل اصلی 
ایجاد قرابــت معنوی و انس با ایشــان و در 

نتیجه حیات طیبه است.

اســتحکام صفوف شیعه و   
یکپارچگی سیاسی- اجتماعی 

شیعه
هیئات و دسته جات ســینه زنی و عزاداری 
زیر بیرق اباعبــداهلل علیه الســام  یکی از 
عوامل اصلــی یکپارچگی شــیعه در طول 
سالهای متمادی شده است و این مجالس در 
مواقع حساس سیاســی و اجتماعی موجب 
گردهمایی سریع شیعیان در صفوف منظم با 

شعار "هیهات منا الذله" است.
 

توسل و تمسک به اهل بیت
پیامبر صلــی اهلل علیه و الــه  در روز غدیر 
خم دو عامل را باعث هدایت امت مســلمان 
دانستند یکی تمسک به قرآن و دیگری اهل 
بیت علیهم السام. از برکات اصلی هیئات و 
مجالس روضه اهل بیت علیهم السام  توسل 
و تمسک به اهل بیت علیهم السام  و پاسخ به 
ودیعه رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله  درمیان 

امت ایشان است.
 

پیروزی خون به شمشیر
در قرآن کریم می خوانیــم که  کم من فئه 
قلیله غلبت فئته کثره باذن اهلل ؛ چه بســا 
دسته کوچکی به دسته بزرگی پیروز گردند 
به اذن خدا. و محرم تداعی این آیه و بسیاری 
از آیات دیگر قرآن است زیرا با وجود اینکه 
امام و همه یاران ایشان به شهادت رسیدند 
باز باذن خدا پیروزی نهایی از آنان شد و این 
وعده الهی محقق شــد و خون به شمشیر 

پیروز شد.

 تداعی روحیه جوانمردی و 
شهادت طلبی

مســلما مومنی که با یاد جوانمردی عباس 
علیه السام و شهادت طلبی امام حسین علیه 
السام و یاران با وفای ایشان اشک می ریزد 
همیشه در آرزوی این اخاق حسنه و این نوع 
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مرگ است و نهایت افتخار خود را در حفظ 
این روحیه و این سرانجام می بیند.

 
پیروزی ایران در 8 سال جنگ 

تحمیلی
مقاومت بی نظیر مردم ایران در طول 8 سال 
دفاع مقدس و پیروزی بر دشــمنان شرقی 
و غربی کــه در تاریخ ایران بی نظیر اســت 
مسلما تداعی ذکر عاشورا و برآمده از هیئات 
عزاداری و اعتقاد به پیروزی حق علیه باطل 
است که امام حســین علیه السام  آن را به 

اثبات رسانیده است.
 

شناخت شمر و یزید زمانه
عزاداری که بر شــمر و یزید و سپاهیانشان 
لعنت می فرســتد ناخــودآگاه بــه دنبال 
شناسایی شــمر و یزید زمانه خود می رود و 
این باعث می شــود که همیشه در برابر کفر 
و فساد و باطل جبهه بگیرد یا اینکه حداقل 

خود را از آنان جدا کند.

ظهور انقالب اسالمی ایران  
یکی از عوامل اصلی انقاب اسامی ایران را 
می توان قیام امام حسین علیه السام  و در 
پی آن زنده نگه داشتن پیام این قیام و هیئات 
و دستجات عزاداری دانســت. مردمی که 
بیعت با حاکم فاسد را تقبیح می کنند هیچ 
گاه زیر بار ظلم حاکم فاسد نخواهند رفت و 
همین مقدمه اصلی ظهور انقاب اسامی 

ایران بود.
 

هم نوایی و نزدیکــی با امام 
زمان عجــل اهلل تعالــی فرجه 

الشریف
در زیارت ناحیه مقدســه از قول امام زمان 
عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف آمده 
اســت:»فاندبنک صباحا و مساء و البکین 
علیک بدل الدموع دماً«؛ یا ابا عبداهلل!هر صبح 
و شما برایت با صدای بلند گریه می کنم و به 

جای اشک خون گریه می کنم.
بنابر همین یکــی از راههای هــم نوایی و 

نزدیکی با امام زمــان عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف گریه و عزاداری برای امام حسین 

علیه السام است.
 

گریه بر سر بریدن انسانیت
آنچه در عزاداری ها نهفتــه گریه بر امامی 
اســت که مصداق اصلی انسان کامل است. 
کربا نماد زبح و سر بریدن انسانیت و عقل 
محض توســط جهل و عناد محض است. به 
همین جهت این روحیه باعث می شود هرجا 
شرایط مشابهی پیش آمد و هرجا ظلمی به 
مظلومی رفت عزادار ساکت ننشیند همانطور 
که سیدالشهدا علیه السام همین را خواسته 
اند، آنجا که می فرمایند: »او سمعتم بغریب 
او شهید فاندبونی« یا هنگامی که از غریبی 
یاشهیدی)خبری( شنیدید، برمن "با صدای 

بلند" گریه نمائید.
 

شــفاعت اهل بیــت علیهم 
السالم، آمرزش گناهان و جایگاه 

واالی اخروی
همانطور کــه در احادیث ذکر شــد از آثار 
عزاداری برای ساالرشــهیدان شفاعت اهل 
بیت علیهم السام و آمرزش گناهان است و 
جایگاه واالیی برای روات احادیث اهل بیت 
علیهم الســام و عزاداران مصائب ایشان در 

بهشت و عرش وجود دارد.
 

جایگاه دین خدا
عزاداران در هنــگام عزاداری می فهمند که 
جایگاه حفظ دین خدا آنقدر باال و واالمرتبه 
است که شــخصیت عظیمی همچون امام 
حسین علیه السام  حاضر شد جان خود و 
تمام خاندانش را برای حفظ آن از دست دهد 
و این ارزش واالی حفظ دین از انحرافات را 

می رساند.
 

و ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم...

        سریه معصومنی علمهی السالم         
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کعبه  دل  پهناورت  را  می شناسد
این خانه نیم دیگرت را می شناسد
حتی زِکوری  رو گرفتی از نجابت
محراب عمق باورت را می شناسد

هرچند نیلی مانده سیلی بر تن گل
کوچه غرور همسرت را می شناسد

سنگ وکفن، تابوت وتیر آه از دلت آه
تاریخ زخم حنجرت را می شناسد
از سنگهای  نینوا  خون  می تراود

شش گوشه های پیکرت را می شناسد
خورشید هر مغرب طلوعی سرخ دارد
یعنی حسین بی سرت را می شناسد

در خود فرات از تشنگی لبریز مانده است
تا حسرتِ  آب آورت را می شناسد

این ابرهای تا ابد آبستن از اشک
خونگریه های دخترت را می شناسد
پهلوی درهای جهان زخمیست بانو
آتش تن بی سنگرت را می شناسد

پرواز کن دنیا پر از چنگال گرگ است
این آسمان بال وپرت را می شناسد

حتی مزارت از نظرها دور مانده
تنها خدا چشم  ترت را می شناسد

مریم حقیقت
 

علی که آینه ی روشن خدای تو بود
همیشه آینه اش روی حق نمای تو بود

حدیث قدسی »لوالک« معتبر سندی است
که هر چه کرد خدا خلق، از برای تو بود

به خشت خشت سرایت، بهشت بُرده حسد
که توتیای َملک گرد بوریای تو بود
ملک حضور تو را در نماز عاشق شد

ولیک شیفته تر از ملک خدای تو بود
ز پا نشست علی تا تو راه می رفتی

که دید دوش حسین و حسن عصای تو بود
نگاه بی  رمقت با علی سخن می گفت

زبان درد دلت در نگاه های تو بود
به خانه ی دل او نور داد و دلگرمی

جواب گرم سامی که با صدای تو بود
ز گریه ات همه هستی به گریه می افتاد
همین نه شهر مدینه پر از نوای تو برد

علی انسانی
 

ما طایفه ی درد، شفا را ز تو خواهیم
مجروح دالنیم، دوا را ز تو خواهیم
افسرده شدیم از اثر کثرت غفلت

ای خاطره ی سبز، صفا را ز تو خواهیم
از فرط فراموشی مرگ اشک نداریم

ای کوثر جوشنده! بکا را ز تو خواهیم
ای خانه ی ذکر تو خرابات محبان

ما باده ی جان بخش بقا را ز تو خواهیم
پا بست کویریم، عطش هم سخن ماست

باران عنایات خدا را ز تو خواهیم
بال و پر ما سوخته، ای یاس شهیده
پرواز به سوی شهدا را ز تو خواهیم
جانباز ترین مادر عالم نظری کن

جان دادن در کرب و با را ز تو خواهیم
دنیا چه بها دارد اگر اهل نباشیم؟

اهلیت و ایمان و وال را ز تو خواهیم
همراهی سادات یقین فیض عظیمی است

این انس به اوالد شما را ز تو خواهیم
ما منتظر آمدن مصلح کلّیم

دیگر فرج آل عبا را ز تو خواهیم
از جلوه ی آن منتقم چهره ی نیلی
پایان غم و درد و عزا را ز تو خواهیم

سید محمد میر هاشمی

اشعار فاطمیه
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نداریم از سر خجلت زبان عذرخواهی را
کدامین توبه خواهد برد از ما روسیاهی را؟
ندیدم غیر تلخی در زبان با شکوه واکردن

شکرها در دهان دیدم شکوه شکرخواهی را
نمی خواهند خوبان جز فقیری نعمتی از او

گدایان خوب می دانند قدر پادشاهی را
کجا جز سادگی نقشی پذیرد چهره زردم
قلم یار مرکب نیست کاغذهای کاهی را

بهار آمد، جهان دست و ترنج از هم نمی داند
گواهی می دهد هر حسن یوسف بی گناهی را

بهار آموزگار وعده »یُدرِکُکُم الَموت« است
دال آماده شو آن لحظه ی خواهی، نخواهی را

چه فهمد تیره روز از »یُخِرُج الَحیَّ ِمَن الَمیِّت«؟
چه داند شب پرست، آهنگ باد صبحگاهی را؟

کجا در پیش خصم اظهار عجز از آبرومندی است؟
دال از لوح سینه پاک کن اوهام واهی را

من از دریای شورانگیز معنی عذر میخواهم
که در تنگ غزل محبوس کردم شوق ماهی را

قلم از خرمن اشراق امشب خوشه چین آمد
که وقت مدح آن بانوی معنی آفرین آمد

چه بانویی که هر شب سفره اشک است مهمانش
همه کروبیان در عرش مبهوت چراغانش

هزاران باغ عطرآگین به فطرت در وجود آمد
ز گلهای فضیلت پرور طرف گلستانش

چه پلکی زد که مبهوتش زمین صد رنگ را گل کرد
صد آیینه تمام آسمانها گشت حیرانش

چه خورشیدی که چون خورشید محشر سایه اندازد
تمام آفرینش دست می یازد به دامانش
شکفته باغ بینش در جوار چشمه نورش

نشسته آفرینش در کنار سفره نانش
خدا فرمود تا هجده سحر مهمان ما باشد

فرشته خلقتی که خلق می پندارد انسانش
اگر شعب ابیطالب، اگر غصب فدک باشد

محال است آری آری، بگذرد از عهد و پیمانش
نمی سازند با سازش هواداران راه او

گواه من وصیت نامه سرخ شهیدانش
مدینه، گرچه قبرش را نشان کس نخواهد داد

زیارت نامه می خواند کنار قبر پنهانش

همان قبری که از تشییع پنهانی خبر دارد
از اندوه علی از دل پریشانی خبر دارد

چه اندوهی که شب خالی ز عطر یاس و شب بو شد
زمان یکسر بدآهنگ و زمین یکباره بدخو شد
من از »التَرَفعوا اصواتَکم« در شهر می گفتم
نمی دانم چرا در پشت این خانه هیاهو شد

نمی دانم چه در شهر مدینه اتفاق افتاد
که هر شب ناله »عجل وفاتی« سهم بانو شد
چه خوابی؟ تا سحر پهلو به پهلو می شود اما

مگر با درد پهلو می توان پهلو به پهلو شد؟
دلش می خواست دست و بازویش وقف علی باشد

غاف تیغ اما میهمان دست و بازو شد
همه دیدند دست او دگر باال نمی آمد

به هر زحمت ولی در روز آخر خانه جارو شد
همان دستی که دلهای یتیمان را به دست آورد

همان که شانه شوق پریشان باغ گیسو شد
همان دستی که بعد از غسل بیرون از کفن آمد
یتیمان را در آغوشش گرفت و خوب دلجو شد

چه خوش آن شب مصفا کرد باغ مهربانی را
چه زیبا ریخت در پای علی نقد جوانی را

جواد محمد زمانی
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بهار از قدمت برگ و بار مي گیرد
بهشت از فدک تو انار مي گیرد

به رسم عشق صبوري، وگرنه حق تو را
اگر اراده کني ذوالفقار مي گیرد

به کوچه هاي مدینه بگو که بعد از تو
علي از عالم و آدم کنار مي گیرد
»أشّم رائحة طیبة« روایت کن!

حدیث از نفست اعتبار مي گیرد
دلم گرفته و در گردش است تسبیحم

که در مدار تو دلها قرار مي گیرد
مي آید آنکه از آیینه کاري حرمت

به دستمال ظهورش غبار مي گیرد

 زهرا بشری موحد
 

از جان خویش صرف نظر کرده ایم ما
خود را برای دوست سپر کرده ایم ما

دست دعای عمه ی سادات پشت ماست
احساس میکنیم نظر کرده ایم ما
عمریست آیه های جهاد و قیام را
در مکتب حسین ز بر کرده ایم ما

از سمت و سوی کرب و با چون نسیم صبح
هر روز تا به شام گذر کرده ایم ما
این روزهای سرد زمستان شام را

با عشق زینب است که سر کرده ایم ما
با اسم رمز حضرت عباس بین رزم

صف های خصم زیر و زبر کرده ایم ما
این چشم های منتظر تیغ و تیر را
با روضه های علقمه تر کرده ایم ما

ما چون حسین عازم کوی شهادتیم
از مرگ بی مصاف حذر کرده ایم ما

سید علیرضا شفیعی

از زبان شــاهد ماجرا امام حسن 
مجتبی  )عليه السالم(

خواستم یاری کنم اما در آن غوغا نشد 
خواستم من هم بگیرم دست بابا را نشد 

مادرم او را گرفت و تازیانه پشت هم، 
هی فرود آمد، ولی دستان مادر وا نشد 

دست مادر آخرش واشد، نمیگویم چطور 
اینقدر گویم که زهرا دیگر آن زهرا نشد 

من فقط میدانم آن روز و در آن کوچه، چه شد 
من فقط دیدم، چرا افتاد مادر، پا نشد 

حال و روزش فکر میکردم که بهتر میشود 
هر چه ماندم منتظر، فردا وفرداها ... نشد 

هر چه گشتم کوچه را، فردا و فرداها ... نبود 
هر چه گشتم گوشواره آخرش پیدا نشد 
من عصای پیری مادر شدم در کودکی 

پیر هجده ساله، جز با تکیه بر من، پا نشد 
آخرش خم شد به درگاه علی، ماه علی آری، 

آن قامت به جز در پای یکتا، تا نشد 
تا که مادر رفت، انگار از پدر چیزی نماند 
در جهان هرگز امیری این قدر تنها نشد 
پیش زینب بغضهایم در گلویم گیر کرد 

خواستم زاری کنم، پیش حسین، اما نشد 
چشم امید یتیمان! چشم را وا کن ببین 

ناله هم سهم یتیمان تو از دنیا نشد 
خون نشد پاک آخرش از برگ الله، هر چقدر 

ریخت بر دست علی آب روان، اسماء، نشد

قاسم صرافان 
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چنانکه دست گدایی شبانه می لرزد
دلم برای تو ای باهر بهانه می لرزد

هنوز کوچه به کوچه ،حکایت از مردی ست
که دسِت بسته ی او عاشقانه می لرزد
چه رفته است به دیوار و در که تا امروز

به نام تو در و دیوار خانه می لرزد
چه دیده در که پیاپی به سینه می کوبد؟

چه کرده شعله که با هر زبانه می لرزد؟
هنوز از آنچه گذشته است بر در و دیوار

به خانه  چند دِل کودکانه می لرزد
دگر نشان مزار تو را نخواهم خواست
که در جواب، زمین و زمانه می لرزد

 ز من شکیب مجو ، کوه صبر اگر باشم
همین که نام تو آرند شانه می لرزد

ميالد عرفان پور

چرا مادر امشب پس از آن 
که همسایه ها را دعا کرد
به نجوای »عجل وفاتی«

 به دل هایمان غصه آورد ؟

چرا مادر امشب نگاهش
نگاه خداحافظی بود؟

به موهای ما شانه می زد
 ولی دست او خسته شد زود

شنیدم که بابا چه می گفت
به مادر به صد بیم و امید

دلم ریخت وقتی که دیدم
 صدایش به یکباره لرزید:

کنار دل کودکانت
بمان الاقل مدتی چند

بمان الاقل تا زمانی 
که از آب و گل در بیایند...

شب از نیمه هایش گذشته
سکوت است و این شهر خاموش

قدمهای لرزان مردی
که بار غمی برده بر دوش

غمی آنچنان سخت و سنگین
که بیش از توان علی بود

نه تشییع تابوت زهرا
که تشییع جان علی بود

به آوای »حزنی َفسرمد1 «
به نجوای »لیلی ُمَسهد«

رسیده علی تا رساند
امانت به دستان احمد...

محمد مهدی سیار
 

 
صبح تقویم گفت یا زهرا

همه هستیم گفت یا زهرا
نور زهرا که در جهان پیچید

هفت اقلیم گفت یا زهرا
آدم آموخت علم أسما را
بعد تعلیم گفت یا زهرا

ملت انقابی ایران
وقت تحریم گفت یا زهرا

محشری شد شبی که فرمانده
پشت بی سیم گفت یا زهرا
و ابا الفضل دست هایش را

کرد تقدیم گفت یا زهرا
هی امان نامه می فرستادند

جای تسلیم گفت یا زهرا
عارفی سّر عشق می دانست

هرچه گفتیم گفت یا زهرا

مهدی جهاندار
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رهبر معظم انقالب:

اعتقاد راسخ دارم که با وجود همه تالشهای بدخواهان، خداوند پیروزی 
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