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شجره طیبه 
جریان نبوت، امامــت و والیت مصداق بارز 
شجره طیبه هستند و پیروان راستین پیامبر 
اعظم )ص( و اهلبیت عصمت و طهارت )ع( 
جزئی از این شــجره طیبه بشمار می روند. 
رهبر معظم انقالب در دیدار شرکت کنندگان 
در همایش سراسری فرماندهان سپاه، الزمه 
رفع تهدیدهای نظامــی را اقتدار روزافزون 
نیروهای مسلح دانستند و افزودند: در طول 
سال های گذشــته گاهی اوقات سخنانی از 
جانب برخی مســئوالن مطرح شده مبنی 
بر اینکه رفع تهدید نظامی و جنگ به دلیل 
فالن اقدام بــوده اســت، درحالی که این 
سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفع 
تهدید نظامی، »اقتــدار دفاعی و نظامی« 
و »ایجاد ترس و رعب در دشــمن« بوده و 

خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، فرمــان امام 
)ره( برای تشــکیل نیروهای سه گانه سپاه 
را ناشــی از نگاه نافذ و دوراندیشــانه و دِل 
نورانی آن مرد بزرگ و الهی دانســتند و در 
خصوص اهمیت و ارزش و جایگاه ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی افزودند: جمله 
معروف امام)ره( مبنی بر اینکه »اگر ســپاه 

نبود کشــور هم نبود« به این دلیل بود که 
سپاه شجره طیبه ای است که از هویت آن، 
ایمان و حرکت انقالبی و جهادی می تراود و 
حفظ کشور و انقالب نیز منوط به استمرار 
این عناصر مهم اســت. رهبر معظم انقالب 
الزمه رسیدن به آرمان بزرگ انقالب یعنی 
»تشکیل تمدن نوین اسالمی« و دفاع از نظام 
اسالمی در برابر توطئه ها را »حرکت انقالبی 
و جهادی« برشمردند و در خصوص ضرورت 
تامین امنیت خارجــی و داخلی فرمودند: 
ازجمله وظایف سپاه، تأمین امنیت داخلی 
و خارجی است و اگر امنیت خارجی وجود 
نداشــته باشــد و در خارج از مرزها جلوی 
دشمن گرفته نشــود، امنیت داخلی هم از 

بین خواهد رفت. 
رهبر معظم انقالب اســالمی با اشــاره به 
برخی اظهارنظرهــای اخیر مبنی بر اینکه 
علت پیشرفت برخی کشورها، جمع آوری 
سازمان های نظامی آن ها بوده است، یادآور 
شدند: باور این سخنان از کسانی که به آن ها 
نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر 
چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف 
غلطی اســت. هیچ عاقلی نیــروی دفاعی 
خود را کنار نمی گذارد، بنابراین باید قدرت 
دفاعی کشور را روزبه روز استحکام بخشید. 

)95/6/28(
شجره خبیثه ملعونه آل سعود 

شجره ملعونه ریشه قرآنی دارد )اسراء/60، 
صافات/62، ( و به خاندان هایی اشــاره می 
شود که مانع حق و حقیقت و عامل گمراهی 
بشر هستند. رسولخدا )ص( پس از آنکه در 
خواب دیدند میمونهــا از منبرش باال می 

روند؛ خالفت را بر بنی امیه حرام دانستند.
رهبر معظم انقــالب در دیدار خانواده های 
شــهدای ِمنا و مســجدالحرام، کوتاهی و 
بی کفایتی آل سعود در این حادثه را، اثبات 
مجدد بی لیاقتی این شجره خبیثه ی ملعونه 

در تصدی و اداره حرمین شریفین خواندند و 
تأکید کردند: »ملت ایران شجاعانه در مقابل 
جهالت و گمراهی آل سعود ایستاده و مواضع 
قرآنی و بر حق خود را، باافتخار و صریح بیان 
می کند و ملت ها و کشورهای دیگر نیز باید 

شجاعانه، گریبان سعودی ها را بگیرند.«
رهبر معظم انقالب همچنین سکوت دولت ها 
و حتی علما، فعاالن سیاسی، روشنفکران 
و نخبگان جهان اســالم در قبال جنایات 
آل سعود را، »بالی بزرگ امت اسالمی« و 
مصیبت واقعی جهان اسالم خواندند. ایشان 

همچنین
 تاکید کردند ســکوت محض مجامع بین 
المللی در قبــال رژیم آل ســعود، هویت 
دروغین مدعیان جهانی حقوق بشر را آشکار 
کرد و کســانی که به مجامع و سازمان های 
بین المللی امید بسته اند، باید از این واقعیت 
تلخ درس بگیرند. رهبر معظم انقالب آمریکا 
و انگلیس خبیث را شریك جرم جنایات آل 
سعود دانســتند و فرمودند: آمریکا و دیگر 
حامیان ریاض در جرم و جنایات سعودی ها 
شریك اند... و جهان اسالم باید با ایستادگی 
در مقابل آنان، از اربابان ســعودی ها یعنی 
آمریکا و انگلیس خبیث اعالم برائت و بیزاری 
کند. ایشان ماهیت واقعی آل سعود را بر مال 
ساخته و اظهار داشتند: سعودی های منفور 

به دشمنی با مسلمانان مشغولند.
رهبر معظم انقالب دوگانه شیطان بزرگ و 
شیطان کوچك را تداعی کرده و فرمودند: 
آنان که حج را به یك سفر زیارتیـ  سیاحتی 
فرو کاســته و دشــمنی و کینه ی خود با 
ملّت مؤمن و انقالبی ایران را در زیر عنوان 
»سیاســی کردن حج« پنهان ساخته اند، 
شیطان هایی ُخرد و حقیرند که از به خطر 
افتادِن مطامع شــیطان بزرگ، آمریکا، به 

خود می لرزند.

شجره طیبه و شجره خبیثه
دکرت علی مرادزاده                      
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جهاد کبیر در کالم رهرب معظم انقالب
مقدمه

رهبر معظم انقالب در تبیین این اصطالح 
و مفهوم قرآنی؛ در کنار جهاد اصغر و جهاد 
اکبر، یك نوع جهاد دیگر با عنوان جهاد کبیر 
را مطرح کردند که عبارت است از ایستادگی و 
مقاومت و عدم تبعّیت در برابر دشمنان دین و 
کسانی  که در ظاهر، سلطه ای در دنیای مادی 

اطراف ما دارند.
مسئله مهم دیگری که در کالم حکیمانه 
رهبر معظم انقالب وجود دارد، جایگاه ویژه 
و ارزش فوق العاده ای است که معظم له به 
موضوع »تبیین« در این خصوص قائل شدند 
و جهاد کبیر را متوقف و منوط به تبیین 
دانستند. درواقع، جهاد کبیر به معنای عدم 

اطاعت و تبعیت نکردن از استکبار و دشمنی 
که با آن در عرصه های گوناگون فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامی در 
مصاف هستیم، زمانی محقق می شود که 
نسبت به وضعیت جبهه دشمن و موقعیت 
انقالب اسالمی تبیین و روشنگری صورت 

گیرد.

مفهوم سازی و تولید ادبیات 
روزآمد و جذاب

از ویژگی های منحصربه فرد رهبر معظم 
انقالب، نوآوری در کالم برای بیان و تحلیل 
تحوالت و مسائل مهم کشور است. قدرت 
مفهوم سازی، استفاده به هنگام و تبیین 

دقیق آن با توجه به تمایز در سازمان معنایی 
مفاهیم، زمینه ساز فراگیری سریع اقتضائات 
نظام در جامعه می شود. نام گذاری شعارهای 
سال، ترویج باور به »ما می توانیم«؛ جنبش 
نرم افزاری، نهضت تولید علم؛ کرسی های 
آزاداندیشی، تولید ثروت از علم، اقتصاد 
مقاومتی، جنگ نرم، مهندسی فرهنگی، 
مقابله بانفوذ، بیداری اسالمی، جبهه مقاومت، 
جهاد کبیر و ... بخشی از این خالقیت در 
بیان رهبر حکیم انقالب است. ایشان تأکید 
فرمودند؛ »جهاد کبیر یعني اطاعت نکردن از 

دشمن و از کافر.«

 

جهاد کبیر؛  تبعیت نکردن از دشمن است

 تبيين بيانات رهبر معظم انقالب
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 جهاد کبیر در قرآن
ترکیب »جهاد کبیر« که تنها یك بار در قرآن 
در آیه 52 سوره فرقان ذکرشده، از دو واژه 
جهاد و کبیر تشکیل شده است، واژه کبیر به 
معنای بزرگ و سترگ، طبق قواعد دستور 
زبان عربی، صفت مشبهه است. صفت مشبهه 
برای بیان یك ویژگی ثابت و پایدار در یك 
فرد یا در یك شی برای همیشه به کار می آید. 
جهاد در ادبیات دینی و اسالمی از واژگان 
ارزشی و به عنوان یکی از ابواب فقه اسالمی 

به شمار میرود.
جهاد کبیر تحمل سختی و مشقت پیروی 
نکردن از دشمن یا دشمنانی است که 
باوجود عدم هماوردی یا نداشتن توانمندی 
یا هزینه دار بودن برخورد سخت و فیزیکی، 

ناامید از پیروزی و غلبه بر حریف نیست.
مقام معظم رهبری فرمودند: »جهاد کبیر« 
یعنی چه؟ یعنی اطاعت نکردن از دشمن، 
از کافر؛ از خصمی که در میدان مبارزه ی با 
تو قرارگرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ 
یعنی تبعّیت؛ تبعّیت نکن. تبعّیت نکردن در 
کجا؟ در میدان های مختلف؛ تبعّیت در میدان 
سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، 
در میدان هنر. در میدان های مختلف از 

دشمن تبعّیت نکن؛ این شد جهاد کبیر«. 

تفسیر قرآنی جهاد کبیر
رهبر معظم انقالب در توضیح این امر و تفسیر 
آیه مدنظر به ویژه تفسیر مرجع ضمیر »به« 
در دو سخنرانی مختلف به دو تفسیر مختلف 

اشاره کردند.
1- جهاد كبير به وسيله قرآن

رهبر معظم انقالب به متون تفسیری شیعه 
ازجمله نظر مرحوم طبرسی در مجمع البیان 
اشاره و قرآن را مرجع ضمیر »به« دانستند 
که در این صورت جهاد کبیر شق سومی از 
جهاد در کنار دو گونه دیگر جهاد اکبر و اصغر 
است؛ یعنی دستور اکید خداوند به پیامبر 

)ص( برای عدم اطاعت و به تبع آن، پیروی و 
تبعیت نکردن از دشمنانی که برای مصاف با 
مسلمانان و اسالم آرایش گرفته اند، به وسیله 

هدایت های قرآن است:
»در بین جهادها جهادی هست که خدای 
متعال در قران آن را »جهاد کبیر« نام نهاده: و 
جاهدهم به جهادا کبیرا؛ »بِه« یعنی به قرآن، 
»جاهدهم به« یعنی به وسیله ی قرآن با 
آن ها جهاد کن؛ جهادا کبیرا. این آیه در مّکه 
نازل شده. در مّکه جنگ نظامی مطرح نبود؛ 
پیغمبر و مسلمان ها مأمور به جنگ نظامی 
نبودند، کاری که آن ها می کردند کار دیگری 
بود؛ که ایستادگی و مقاومت و عدم تبعّیت 
است. َفالتُِطِع الکافِریَن َو جاهدهم بِه ِجهاًدا 
َکبیًرا؛ از مشرکین اطاعت نکن. اطاعت نکردن 
از کّفار همان چیزی است که خدای متعال به 
آن گفته جهاد کبیر. این تقسیم بندی غیر از 
تقسیم بندی جهاد اکبر و جهاد اصغر است. 
جهاد کبیر« یعنی اطاعت نکردن از دشمن، 
از کافر؛ از خصمی که در میدان مبارزه ی با 
تو قرارگرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ 
یعنی تبعّیت؛ تبعّیت نکن. تبعّیت نکردن در 
کجا؟ در میدان های مختلف؛ تبعّیت در میدان 
سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، 
در میدان هنر. در میدان های مختلف از 

دشمن تبعّیت نکن؛ این شد جهاد کبیر«. 
2- جهاد كبير به وسيله عدم االطاعه

ایشان سپس جهاد کبیر را در دیدار با رئیس 
و اعضای دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری 
مورد تأکید قراردادند، پس از تبیین عدم 
توفیق دشمنان در طول 38 سال گذشته 
در حمله سخت و حمله نرم به معنای تحریم 
و اغواگری، مرحله سوم حمله نرم که نفوذ و 
تغییر باورها و محاسبات است را مهم دانستند 
و هدف غایی دشمن را از رویکرد به آن، 
زمینه سازی برای تهی کردن نظام از عناصر 
قدرت و وادار کردنش به تبعیت ذکر کرده و 
در راستای تبیین جهاد کبیر با تفسیر مرجع 

ضمیر »به« به عدم االطاعه مشتق از ریشه 
فعل فال تطع فرمودند:

» اینجا جای همان جهاد کبیری است که 
من چند روز قبل از این مطرح کردم؛ َفال 
تُِطِع الکافِریَن َو جاِهدُهم بِه  ِجهاًدا َکبیًرا؛ در 
تفاسیر گفته اند مراد از این ضمیر »بِه «، قرآن 
است ... بنده هم آنجا همین را در سخنرانی 
گفتم؛ بعد که آمدم، به ذهنم رسید که یك 
وجه اوضحی در اینجا وجود دارد که »َفال 
تُِطِع الکافِریَن َو جاِهدُهم بِه «، یعنی »بعدم 
االطاعه«؛ عدم االطاعه یعنی آن مصدری که 
فعل از آن انشقاق پیدا ]می کند[ و مستتر در 
آن فعل است؛  َفال تُِطِع الکافِریَن َو جاِهدُهم 
بِه ، یعنی به این عدم االطاعه، ِجهاًدا َکبیًرا؛ 
پس عدم االطاعه شد جهاد کبیر؛ پس مسیر 
و جهت گیری این مجلس این است؛ مسیر 
انقالبی، مسیر انقالبی گری، تعقیب راه 

انقالب، تحکیم اسالم، تحکیم دین خدا«. 

عرصه های جهاد كبير
1-جهاد كبير در عرصه سياسی

 عدم اطاعت و تبعیت در عرصه سیاسی، یعنی 
ما باید مراقب نفوذ دشمن در عرصه های 
مختلف به ویژه حوزه مناسبات سیاسی باشیم 
که امروز با طرح مذاکرات هسته ای شرایط 
ویژه ای پیداکرده و برخی از افراد و جریان های 

»جهاد کبیر«
 یعنی اطاعت نکردن 
از دشمن، از کافر؛ 
از خصمی که در 
میدان مبارزه ی 
با تو قرارگرفته 

اطاعت نکن.
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سیاسی با صحنه آرایی تمایل دارند، آن را 
به عنوان الگویی موفق به سایر حوزه ها نیز 
تعمیم بدهند درحالی که اسناد و اظهارات 
مقامات مسئول خارجی و داخلی موفقیت 
جدی را تاکنون نشان نداده است. جهاد کبیر 
در عرصه منطقه ای نیز به این معنی است که 
مراقب نفوذ دشمن به ساختارهای منطقه ای 
و تحت تأثیر قرار دادن نفوذ منطقه ای 

خودمان باشیم.
2-جهاد كبير در عرصه

 فرهنگی- اجتماعی
 جهاد کبیر در این عرصه مبارزه با ولنگاری 
فرهنگی و آسیب ها و مفاسد اجتماعی موجود 
در جامعه است که هم زمینه های نگرانی رهبر 
معظم انقالب را فراهم کرده و هم نارضایتی و 
احساس ناامنی فرهنگی خانواده ها و مردم را 

افزایش داده است.
3-جهاد كبير در عرصه اقتصادی

 با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب شرط 
اول ورود به جهاد کبیر در هر عرصه ای، 
مرعوب نشدن در برابر دشمن باشد شرط 
دوم، ایمان به توانمندی های درونی و توکل 
به خداست. شرط سوم اعتقاد به اقتصاد 
مقاومتی به عنوان تنها راه نجات کشور 
خواهد بود؛ شرط چهارم شناسایی و تعیین 
فعالیت های اقتصادی مادر و دارای اولویت 
و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و تمرکز 
در آن حوزه ها. مسلماً دولت با تز اقتصاد 
نئوکینزی نمی تواند سکان دار صالح قرارگاه 
اقتصاد مقاومتی و خواهان زنده کردن تولید 

داخلی باشد.

ویژگی ها و الزامات جهاد کبیر
1-تبيين، روشنگري و بصيرت افزایي 

نسبت به اعماق دو جبهه حق و باطل
 اساساً ویژگی مهم هر حضوری در هر میدان 
جهاد و جنگی منوط به فهم و شناخت آن 
جبهه و حقانیت آن و در وهله بعد تالش برای 

یارگیری در این جبهه است.
2-فهم هوشمندانه و خدمت خالصانه 

برای خدا
 جهاد کبیر از ایمان و باور به آیات الهی و 
وعده های امداد و پیروزی نهایی جبهه ایمان و 
ورود خالصانه لوجه اهلل نشات می گیرد و بارور 
می شود. ازاین رو، مقام معظم رهبری درباره 
ویژگی جهاد کبیر فرمودند؛ »این جهاد 
هوشمندی الزم دارد، این جهاد اخالص الزم 
دارد. این جهاد، مثل جهاد نظامی نیست که 
کسانی در آنجا بدرخشند و چه شهید شان، 
چه زنده شان و چه جانبازشان مثل قهرمان 
نشان داده بشوند... این جهادی است که 
ممکن است کسی خیلی هم زحمت بکشد 
اما چهره او را هیچ کس نشناسد؛ اخالص الزم 

دارد این جهاد«. 
3-پاسداری از روحيه انقالبی گری و 

زمينه سازی برای فراگيری آن
 از دغدغه های این روزهای رهبر معظم 
انقالب، صیانت از انقالب و انقالبی گری 
است که احساس می شود طیفی از دشمنان 
داخلی تا خارجی، انهزام و شکست آن را 

نشانه گرفته اند.
4-فهم جبهه بندی ها و جایگاه راهبردی 

انقالب
باید مردم نسبت به موقعیت و دستاوردهاي 
راهبردي انقالب اسالمي آگاه شوند. باید 
مردم و خصوصاً جوانان را نسبت به حقایق 
و واقعیت هاي صحنه نبرد جبهه انقالب 
اسالمي و جبهه استکبار در منطقه و جهان 
آگاه ساخت. باید مردم نسبت به نقشه 
شیطاني و پروژه نفوذ دشمنان و خصوصاً 
آمریکایی ها که در حال پیاده  سازي آن در 
ایران هستند، آشنا شده و به مقابله با آن و 
جریان نفوذ بپردازند. مردم باید بدانند که 
طراحان »اسالم رحماني« چگونه با قرار 
گرفتن در پشت یك مطلب حق و عنوان 

زیبا، به دنبال خارج کردن »اسالم انقالبي« 
از صحنه هستند.

5-حّساسّيت در برابر دشمن
 مقام معظم رهبری در بیست و هفتمین 
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، 
شاخصه چهارم انقالبی گری را حساسیت در 

برابر دشمن ذکر کردند.
نتیجه

در حقیقت همچنان که از آغاز خلقت و در 
طول تاریخ، شیطان با ترویج وسوسه نافرماني 
از اطاعت خداوند و انحصاراً اطاعت در عبادات 
و تحدید فرامین الهي، همواره عده اي را 
به دام انداخته است، امروز هم شیاطین 
انس و استکبار جهاني این سیاست را در 
پیش گرفته اند و مي کوشند بانفوذ در اندیشه 
و باور برخي مسئوالن و تأثیرگذاری در مراکز 
تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور، به هدف 
خویش، یعني استحاله نظام اسالمي دست 
یابند و تهاجم به مباني و نهادهاي انقالب و 
چهره های انقالبی نیز ازجمله اقدامات در 
راستاي تضعیف نیروهاي انقالب و استحاله 
نظام و فروپاشی از درون است، چنان که 
در انتخابات اخیر مجلس شوراي اسالمي 
و خبرگان نیز دشمن و عوامل نفوذي او، 
تالش فراواني براي رخنه در این دو نهاد 
سرنوشت ساز به عمل آوردند که خوشبختانه 

با هوشیاري ملت موفق نشدند. 
 در یك کلمه: تالش در این جنگ نرم، 
زمینه سازی برای تهی شدن نظام از عناصر 
قدرت است؛ می خواهند کاری کنند که نظام 
اسالمی از عناصری که در درون او است و 
مایه ی اقتدار او است، تهی بشود و خالی بشود. 
وقتی ضعیف شد، وقتی عناصر قدرت در او 
نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش 
و کشاندنش به این َسمت و به آن َسمت، 
کار مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد بود؛ 

می خواهند او را وادار کنند به تبعّیت. 

 تبيين بيانات رهبر معظم انقالب
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مسجد و مرجعیت  فرهنگی آن
آن از دیدگاه رهرب معظم انقالب 

مسجد از نخستین بناهای ساخته شده در 
زمین؛ آنهم به دست انبیا و اولیای الهی بشمار 
می رود. در جهان اسالم اولین فضای عبادی 
و معماری تمدنی هنگام هجرت پیامبر اعظم 
)ص( به مدینه به نام مســجد بنا نهاده شد. 
مســجد کانون مرکزی حکوکت اسالمی و 
مرکز تعلیم و تربیت و مصداق بارز وحدت و 
اتحاد اسالمی و نیز پایگاه فراخوان عمومی و 

جهاد همه جانبه قرار گرفت. 
مساجد البته دسته بندی هایی دارند؛ یك 
دســته مســاجدی که امام جماعت ندارند 
و غیرفعال شــمرده می شــوند؛ دسته دوم 
مســاجدی که امام جماعت دارند اما تنها 
نماز جماعت در آنها برپا می شود و هیچگونه 

فعالیت فرهنگی و اجتماعی دیگری در آنها 
انجام نمی گیرد؛ دســته سوم مساجد فعال 
هستند. بر اســاس گزارش حجت االسالم 
رقیمی مدیــر کل امور مبلغان و مســاجد 
سازمان تبلیغات اســالمی کل کشور تنها 
یك سوم مساجد کشور فعال هستند. حجت 
االسالم حســن رقیمی در این گزارش که 
در محضر رهبر معظم انقــالب ارائه کردند؛ 
حدود نیمی از مساجد کشور را نیمه فعال و 
بدون فعالیت اعالم کردند؛ ایشان همچنین 
تصریح کردند دوسوم مساجد کل کشور به 
امام جماعت دائم دسترســی ندارند. در کل 
کشور حدود 72 هزار مسجد وجود دارد که 
حدود 24 هزار از آنها در تمام ایام سال فعالند، 

یعنی در مجموع برای هر هزار نفر یك مسجد 
وجود دارد و این بزرگترین و گسترده ترین 
پایگاه و ظرفیت فرهنگی و تبلیغی است که 
از آنها اســتفاده مطلوب صورت نمی گیرد.

این وضعیت چندان رضایت بخش نیســت 
و نهادهای زیربط و چهره های شــاخص و 
نیروهای انقالب می بایست برای احیای نقش 
مسجد در جامعه اسالمی نهضت جهادی به 
راه بیندازند. رهبر معظم انقالب در روحانیون 
و طالب اســتان کرمان فرمودند: مالحظه 
کردید که در این گــزارش گفتند از 2500 
مسجد اســتان تنها 500 مسجد چون امام 

جماعت دارند پس فعال هستند. 

مسجد هسته ی مقاومت فرهنگی
 و پایگاه فعاليت اجتماعی است

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در دیدار ائمه ی 
جماعات مساجد اســتان تهران، محوریت 
بخشــیدن به مســاجد را ازجمله هنرهای 
بزرگ امام عظیم الشأن از همان روزهای اول 
انقالب اسالمی برشمردند و افزودند: مسجد 
»پایگاه انواع فعالیت های اجتماعی« است و در 
تقویت فکری و ترغیب مردم به فعالیت های 
گوناگون اجتماعی نقش اساسی دارد. ایشان  
مساجد را »هسته ی مقاومت« به ویژه مقاومت 
فرهنگی برشــمردند و خاطرنشان کردند: 
حصار فرهنگی، خاك ریز فرهنگی در کشور 
اگر سست باشــد، همه چیز از دست خواهد 
رفت. امروز بعد از 37 سال، 38 سال از پیروزی 
انقالب، انگیزه ی دشمنان برای نفوذ در حصار 
فرهنگی از روز اّول بیشتر است؛ نه اینکه کم 
نشده، قطعاً زیاد شده؛ روش ها را هم که شما 
می بینید؛ این شــیوه های فضای مجازی و 
تبلیغات گوناگون و ماهــواره و امثال این ها؛ 
]یعنی [ انگیزه ها بیشتر شده. آماج این حرکت 
هم درســت همان چیزی اســت که مایه و 
هسته ی اصلی ایجاد نظام اسالمی شد؛ یعنی 

ایمان دینی، آماج این است. 



9

مسجد مركزی برای مشورت، همكاری و 
تصميم گيری در مسائل مهم است

رهبر معظم انقالب اســالمی، بــا یادآوری 
فلســفه ی تعییــن روز جهانــی مســجد 
افزودند: این روزِ اساســاً انقالبی، با پافشاری 
و مطالبــه ی جمهــوری اســالمی و بــه 
علت آتش زدن مســجداالقصی به دســت 
صهیونیست ها و باهدف مقابله ی امت اسالم 
با رژیم صهیونیستی، در سازمان کنفرانس 
اسالمی تصویب شــد و باید با همین نگاه، 
آن را موردتوجه قرارداد. ایشــان، تشــکیل 
مسجد را از ابتکارات اسالم برای شکل دادن 
به اجتماعات و ارتباطات مردم بر محور »ذکر، 
نماز و توجه به خداوند« خواندند و افزودند: در 
تاریخ اسالم، مسجد مرکزی برای مشورت، 
همکاری و تصمیم گیری در مســائل مهم 
اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده است. ایشان 
از همین زاویه بر اهمیت مســاله ی »نماز« 
تأکید و خاطرنشان کردند: نماز باید باکیفیت 
و توجــه عمیق به خداوند متعــال، و به دور 
از آفاتی همچون غفلت و ریا باشــد و نقش 
ائمه ی جماعــات در تبیین و ترویج عملی و 
زبانی مساله ی نماز به عنوان حقیقتی جذاب 

و شوق انگیز بسیار مهم است.

مســجد باید پایگاه  بصيرت افزایی و 
زمينه سازی برای ایجاد تمدن اسالمی 

باشد
رهبر معظم انقالب، مسجد را پایگاهی برای 
همه ی کارهای نیك دانستند و گفتند: مسجد 
باید پایگاه »انسان سازی، عمران دل و دنیا، 
مقابله با دشمن، بصیرت افزایی و زمینه سازی 
برای ایجاد تمدن اســالمی« باشد؛ بنابراین 
وظیفه ی امام جماعت عالوه بر اقامه ی نماز، 
»اقامه ی حق و عدل، تبیین دین و ابالغ احکام 
دینی« است. ایشان امام جماعت را »محور 
مســجد« خواندند و افزودند: امامت مسجد 

شغلی مهم و اساسی است و نباید با نگاهی 
حاشــیه ای به این مأموریــت مهم، در حق 
مسجد کم گذاشت، بلکه باید با »حضور منظم 
و با طمأنینه، ادای باکیفیت نماز، گفت وگو با 
مردم و تشکیل حلقه های معرفتی و پاسخ به 

سؤاالت جوانان«، حق مسجد را ادا کرد.

»اســالم انقالبــی« و »انقــالب 
اسالمی«آمریكا را زمين گير كرده است

رهبر معظم انقالب، انقالب اسالمی را زلزله ای 
شدید در ارکان نظام سلطه خواندند و افزودند: 
آمریکا امروز در منطقه ی غرب آسیا  زمین گیر 
است. ]این ها[ امروز اهدافی دارند، کارهایی 
دارند، مقاصدی دارنــد در این منطقه؛ یك 
بخش از این مقاصد عبارت است از: تقویت 
پایگاه استکباری رژیم صهیونیستی در این 
منطقه، یك بخش آن عبارت است از: تصّرف 
همه ی منافذ و منابع قــدرت در منطقه که 
دولت ها و حکومت ها بیایند زیر چتر آن ها، 
از امکانات این ها استفاده کنند؛ فرمانروایی بر 
منطقه، ]اّما[ امروز نتوانسته اند. چه مانع شده 
است از اینکه مقاصد این ها تحّقق پیدا کند؟ 
اسالم انقالبی یا انقالب اسالمی - هر دو تعبیر 
درست است؛ اسالم انقالبی هم درست است، 
انقالب اسالمی هم درست است - که امروز 
در نظام جمهوری اسالمی تبلور پیداکرده. 

این، مانع شده.

خيِل عظيم جوانان مؤمــن، یكی از 
معجزات بزرگ انقالب است

رهبــر معظــم انقــالب، جوانــان را در 
هدف گذاری های دشمنان برای نفوذ فرهنگی 
و تضعیف ایمان و اعتقادات مردم، یك هدف 
اصلی دانســتند اما افزودند: باوجود همه ی 
طرح های فریبنده، خیِل عظیم جوانان مؤمن 
به عنوان یکی از معجزات بزرگ انقالب، نسل 
جوان امروز را پیشتازتر از جوانان اول انقالب 

قرار داده است.

 
نقش مســاجد در افزایش مقاومت و 

تحكيم هنرمندانه ی حصار فرهنگی
رهبر معظم انقــالب نقش مســاجد را در 
افزایــش مقاومت و تحکیــم هنرمندانه ی 
حصار فرهنگی، مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
مسجد، پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی 
اســت. رهبر انقالب، ائمه ی جماعات را به 
استفاده ی هر چه بیشتر از شیوه های صحیح 
کار در مســاجد توصیه و به عنوان یك مثال 
خاطرنشان کردند: جلسات رودررو با مردم، 
از دیگر شــیوه های تبلیغاتی در رسانه های 

مختلف، مؤثرتر است.
»فرهنگ و بصيرت فرهنگی« مبنای كار 

حقيقی سياسی است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین نکته ای 
مهم، »فرهنگ و بصیرت فرهنگی« را مبنای 
کار حقیقی سیاسی خواندند و تأکید کردند: 
سیاست در معنای واقعی، طرفداری از این یا 
آن شخص نیست بلکه به معنای برخورداری 
از نــگاه کالن و توان تحلیل حرکت عمومی 
جامعه است. ایشان افزودند: در نگاه سیاسِی 
حقیقی، بایــد با بررســی حرکت عمومی 
جامعه، پاسخ چند سؤال اساسی روشن شود: 
سبك زندگی جاری، ما را به کدام سمت وسو 
می کشــاند و آیا در حال حرکت به ســمت 
عدالت اجتماعی، استقالل واقعی و شکل دهی 
تمدن اسالمی هستیم یا به سمت وابستگی 
به آمریکا و تأثیرپذیری از بافته ها و یافته های 

مســجد »پایــگاه انــواع 
فعالیت هــای اجتماعی« 
اســت و در تقویت فکری و 
ترغیب مردم به فعالیت های 
گوناگــون اجتماعی نقش 

اساسی دارد

 تبيين بيانات رهبر معظم انقالب
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غربی حرکت می کنیم؟  رهبر انقالب افزودند: 
البته در خالل این نگاه کالن و جریان شناسی 
واقعی، تکلیف مسائل جاری و موضع گیری 
انسان در قبال اشخاص، احزاب و گروه ها نیز 

مشخص می شود.
دورماندن مساجد از مسائل سياسی؛ 

همان سكوالریسم است
رهبر معظم انقالب،  با انتقــاد از دیدگاهی 
که پیش نمازی مســاجد را فقط در خواندن 
نماز خالصه می کند، تاکید کردند: بعضی ها 
مســجد را - برخالف آنچه مــا حاال عرض 
کردیم- از مسائل سیاسی می خواهند به کلّی 
برکنار بدارنــد. ]می گویند[ آقا شــما وارد 
سیاست نشــوید، کار خودتان را بکنید. کار 
خودتان یعنی چه؟ یعنی بیایید همان نمازتان 
را بخوانید و بروید؛ فقط پیش نمازی محض. 
این همان سکوالریسم است. سکوالریسم به 
معنای بی دینی نیست، سکوالریسم به معنای 
این است که دین در غیر عمل شخصی، هیچ 
بُروزوظهوری نداشته باشد. نظام اجتماعی 
کاری به دین ندارد. بله، هرکســی در داخل 
نظام اجتماعِی متنّوِع غربی و شرقی و امثال 
این ها خودش برای خودش، در دل خودش، 
در عمل خودش یك ارتباطی باخدا داشته 
باشــد؛ سکوالریســم یعنی این. این همان 
چیزی است که دشــمنان می خواهند؛ آن 
دینی که با آن مخالف انــد، آن ایمانی که با 
آن می جنگند، آن ایمانی است که به ایجاد 
نظام اسالمی می انجامد و اسالم را قدرتمند 
می کند؛ با آن مخالف اند. از اسالم می ترسند؛ 
کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرت است، 
دارای نظامات اســت، دارای سیاست است، 
دارای حکومت اســت، دارای نیروی مسلّح 
است، دارای توانایی های علمی است، دارای 
توانایی های بین المللی ]اســت [. از این جور 
اسالمی می ترســند؛ واال از اسالمی که ولو 
یك میلیون طرفدار هم فالن جریان یا فالن 

حزب یك گوشــه ای در یك کشــور یا در 
سراسر دنیا داشته باشد اّما قدرتی در اختیار 
ندارد، واهمــه ای ندارند؛ کاری ]در برابر آن [ 
نمی کنند. آن اسالمی که با آن مقابل اند، با آن 
مخالف اند، با آن دشمن اند، کینه ی آن را در 
دل می پرورانند، اسالم مقتدر است. آن وقت ما 
بیاییم اسالم را در کانون های اصلی خود یعنی 
مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، 
به کلّی منصرف کنیم؟ این جفای بزرگی است 

در حّق مسجد.

دل جوانان را با ایجاد جاذبه های صحيح، 
جذب مساجد كنيد

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
بایستی برای جوان ها جایگاه خاص در مسجد 
ایجاد کرد؛ افزودند:  یعنی واقعاً باید برای جذب 
جوان برنامه ریزی کرد. نه اینکه ما با حضور 
میان سال و پیرمرد در مسجد مخالفیم؛ نه، 
مؤمنین همه باید بیایند به مسجد و استفاده 
کنند، اّما جوان ها را باید جذب مسجد بکنیم. 
اینکه جوان مسجد را خانه ی خود و جایگاه 
خود بشناسد و به آن اُنس پیدا کند و رفت وآمد 
پیدا بکند، خیلی برکات دارد. کار را در جامعه 
جوان ها انجام می دهند، پیشران حرکت های 
اجتماعی جوان ها هستند، این ها هستند که 

کار می کنند، تالش می کنند. 

راه جذب جوان ها تصّرف دل جوان است
رهبر معظم انقالب با نفی قرائت های نادرست 
راهکار واقع بینانه و تاثیر گذار ارائه می دهند 
و می فرمایند: جاذبه ی برای جوان برخالف 
آنچه بعضی تصّور می کنند، گذاشــتن میز 
پینگ پنگ نیســت. بعضی خیال می کنند 
برای اینکه جوان ها را جذب کنیم به مسجد، 
وسایل سرگرمی فراهم بکنیم، ایشان یادآور 
می شوند: راه جذب جوان ها تصّرف دل جوان 
است. دل جوان یك قیامتی است، اوضاعی است

 .

گرایش جوان به معنویت یكی از رازهای 
بزرگ الهی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای به تمجید جوانان 
و آمادگی و ظرفیت مناسب آنها برای کسب 
معنویت می پردازند و تصریــح می کنند: 
گرایش جوان به معنویت یکی از آن رازهای 
بزرگ الهی است. یك حرف معنوی را برای 
امثال بنده که بگویند، خب گوش می کنم، 
حداکثر اندکــی تأثّر پیدا می کنــم، ]اّما[ 
همان حرف را به یك جــوان بزنند، منقلب 
می شود، ازاین رو به آن رو می شود. دل جوان 
حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی 
نزدیك اســت؛ فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس 
َعلَیها. دل جــوان با نصایح و مطالب معنوی 
و ســلوکی و عرفانی اُنس پیدا می کند، زود 
اُنس پیدا می کند، زود دلباخته و دل بســته 
می شود؛ جاذبه ی جوان ها این ها است. شما 
سخن را، حرف را، اقدام را با معنویت، با عرفان 
واقعی، نــه عرفان های تخّیلــی و توّهمی و 
صوری، یك مقداری آمیخته بکنید، خواهید 
دید جوان چطور مجذوب می شود و می آید. 
جاذبه ی جوان در مسجد این ها است. واال حاال 
یك وســیله ی بازی هم آنجا فراهم کردیم، 
گذاشتیم، خب اگر بنا است برای بازی بیاید، 

برود در باشگاه بازی کند.

سه اقدام كاربردی و الزم
رهبر انقالب اســالمی سخنان خویش را در 
جمع ائمه ی جماعــات بابیان چند نکته ی 
دیگر ادامه دادند: »اقامه ی نماز جماعت در 
هر سه وقت نماز« و »باز بودن مساجد برای 
مراجعه ی مــردم« و »خواندن نماز در طول 
روز« ازجمله ی این نکات بود. توجه خاص به 
جوانان و قائل بودن جایگاهی خاص برای نسل 
جوان نکته ی دیگری بود که رهبر انقالب به 

ائمه ی جماعات توصیه کردند.
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حمورها و سوژه های سخن

چگونه شهید شویم؟!
هر از چند گاهی خبر می آورند که مجاهدی 
در سوریه شهید شده است. با برگزاری مراسم 
تشییع و تدفین شــهید، بار دیگر دل های 
عاشقان هوایی شــهادت می شود. جوانان 
فراوانی مراجعه می کنند و می خواهند برای 
دفاع از حرم حضــرت زینب )س( داوطلب 
شوند. از هرکدامشان که بپرسی می گویند، 
خداوند برای شهیدان جایگاه ویژه ای قرار 
داده اســت و ما هــم می خواهیم به فیض 
شهادت دســت یابیم. ما در کربال نبودیم تا 
در رکاب امام حسین )علیه السالم( شهید 
شویم، حال می خواهیم درراه دفاع از حریم 
اهل بیت علیهم السالم شهید شویم؛ آفرین 

به این ایمان ها و اراده های پوالدین!
یك سؤال مهم:

این شــور و هیجان مقدس در بین جوانان 
باعث ایجاد سؤال در ذهن ها شده است که 
آیا راه رسیدن به جایگاه رفیع شهادت حضور 
در جبهه های نبرد است و بدون آن؛ شهادت 
ممکن نیست؟ خانم ها قطعاً ازجمله کسانی 

هستند که این سؤال برایشان مهم است و 
می خواهند بدانند، حال که نمی توانند در 
عرصه کارزار جنگ؛ سهمی داشته باشند، 
از شــهادت هم محروم اند یا خیر؟ آیا این 

تبعیض نیست؟
این طرح بحث به این مسئله می پردازد که 
برای شهید شــدن فقط باید در جبهه نبرد 
حاضر شد یا راه دیگری هم وجود دارد؟ در 

پاسخ باید چند مقدمه را مطرح کنیم:
مقدمه اول:

یکــی از بهترین دعاهای قرآنــی دعا برای 
عاقبت به خیر شدن است.

َّنا ال تُِزْغ ُقُلوبَنا بَْعَد إِْذ َهدیَتنا؛  »َرب
پــروردگارا! دل هایمــان را بعدازآنکه ما را 
هدایــت کــردی، )از راه حــق( منحرف 

مگردان!«
مثال: اگر راننده در انتهای مســیر تصادف 
کند، دیگر مهم نیست از اول چگونه رانندگی 

کرده، او دیگر به مقصد نخواهد رسید.
یکــی از بهترین عاقبت ها که هر انســانی 
ممکن است به آن دست یابد، شهادت است. 
شــهادتی کــه آرزوی بزرگ ترین بندگان 

خداست.
امام صادق )علیه السالم( می فرمایند:

ــَهاَدةِ َو َخیَر اْلُُموِر  »أَْشَرَف الَْمْوِت َقْتُل الشَّ
َخیُرَها َعاقَِبة ؛

شریف ترین مرگ شــهادت و بهترین امور 
سرانجام نیك  است.«

آرزوی کسی مانند ســید و موالی مؤمنان 
علی بن ابی طالب )علیه الســالم( آنجا که 
َهَداء ، شهادت  َ َمَنازَِل الشُّ می فرماید: نَْسأَُل اهللَّ
در راه خدا اســت. این مقام آن قدر نزد خدا 
محبوب بوده اســت که نخواسته بهترین 
بندگانش بــدون درك آن از این دنیا بروند 
به صورتی که همه اهل بیت علیهم الســالم 
با شهادت از دنیا رفته اند . پیامبر خدا )ص( 
می فرمایند: »َفْوَق کِل ِذی بِرٍّ بَرٌّ َحتَّی یْقَتَل 

 ِ ِ َفإَِذا ُقِتَل فِی َسِبیِل اهللَّ ُجُل فِی َسِبیِل اهللَّ الرَّ
.  باالی هر خوبی ای، خوبی  َفلَیَس َفْوَقُه بِــرٌّ
دیگری است تا اینکه کسی درراه خدا کشته 
می شــود؛ زمانی که درراه خدا کشته شد، 

باالتر از آن خوبی ای وجود ندارد.«
ما نیز در ایام محرم به نام و یاد سید و ساالر 
شــهیدان و یاران باوفایــش دورهم جمع 
می شویم و عزاداری می کنیم. همین جایگاه 
و مقام شهادت است که باعث می شود، ما آن 
را آرزو کنیم و بگوییم: یا لَیَتِنی کْنُت َمَعکْم 

َفأَُفوَز َفْوزاً َعِظیما.
 اکنون برای رسیدن به این آرزوی زیبا چه 
باید کرد؟ اگر کسی بخواهد به مقام و جایگاه 
شهادت دست یابد، آیا راهی وجود دارد؟ اآلن 
که جنگ و درگیری نظامی ای نیســت که 
بخواهیم در آن شرکت کنیم و شهید شویم 

و باب جهاد علی الظاهر بسته است.
مقدمه دوم:

تنها مسیر برای رســیدن به مقام شهادت، 
مجاهدت و تالش درراه خداست.

ُ الُْمجاِهدیَن َعلَی الْقاِعدیَن أَْجراً  َل اهللَّ »َفضَّ
َعظیما؛ 

خداوند مجاهدان را بر قاعــدان، با پاداش 
عظیمی برتری بخشیده است.«

به همین دلیل به تعریف مجاهدت و انواع 
آن می پردازیم و راه و رســم شهید شدن را 

باز شناسی می کنیم.
تعریف مجاهد:

مجاهد کســی اســت که برای رفع موانع 
حاکمیت الهی تالش حداکثری می کند. در 

این تعریف، سه رکن وجود دارد:
الف( تالش حداکثری

منظور از تــالش حداکثری فقط بیشــتر 
دویدن یا صرف انرژی جسمانی زیاد نیست. 
کسی که در گوشه اتاق مطالعه، برای اعتالی 
اسالم مشغول نوشــتن کتاب است بااینکه 
پایش را از منزل بیرون نمی گذارد، مشغول 

حجت االسالم و المسلمین 
 محمد مهدی ماندگاری 

محور ها و سوژه های سخن
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تالش حداکثری هست. تالش حداکثری، 
تالشی عاقالنه است برای رفع موانع موجود 

نه دویدن و عرق ریختن بدون فکر.
تالش حداکثری، برکت حداکثری الهی را 
به دنبال دارد؛ در مقابل آن تالش حداقلی و 
حد وسطی است که به برکت حداقلی و حد 

وسطی منتهی می شود.
تالش حداکثری، خالص و بــدون توقع و 

چشم داشت، انجام می گیرد.
در تالش حداکثری، کمیت و کیفیت هر دو 
مهم است، اما به بهانه کمیت نباید از کیفیت 
چشم پوشید. کمك به ظاهر کم یك خانواده 
روستایی به جبهه که دارایی شان فقط یك 
گوسفند و چند مرغ است، تالش حداکثری 
اســت. این کار ترجمه کالم خداســت که 
فرمود: ِجْئنــا بِِبضاَعٍة ُمْزجــاة . در مقابل، 
اهدای 10 کارتن کنســرو از طرف کسی 
که بازار را در دســت دارد، تالش حداقلی 

محسوب می شود.
ب( عبور از مانع

وجود مانع، ســنت الهی و هدف از آن رشد 
انسان است. هر چه مانع سخت تر و بزرگ تر 
باشد تالش بیشتری را می طلبد و درنتیجه 
رشد بیشتری در پی دارد. اگر مانعی نباشد 
دلیلی ندارد، کســی بخواهــد تالش کند. 
ندانســتن، یك مانع در مســیر علم است 
که دانشــمندان برای برداشتن آن تالش 
می کنند. ورزشــکار برای قهرمان شــدن، 
باید رقیبانش را مغلوب کند. یك کاسب تا 
اجناسش فروخته نشود، نمی تواند رشد کند.

نیازی نیست، همیشه مانع از سر راه برداشته 
شود. در برخی از موارد مانع را باید مدیریت 
کــرد؛ مانند شــهوت. ما شــهوت را نابود 
نمی کنیم بلکــه آن را مدیریت می کنیم. 
قطعاً شهوت رانی از موانع رشد انسان است؛ 
اما در برخی موارد نیاز است تا مانع از مسیر 
انسان مؤمن برداشته شود؛ مانند دروغ، تکبر، 

تهمت، ریا و ... .
برحسب نوع مانع، نوع تالش ما نیز مشخص 
می شــود. مثاًل اگر مانع علمی بود، نیاز به 
تالش علمی داریم و اگر مانع ورزشی بود نیاز 
به تالش ورزشی اســت. اگر مانع از جنس 
جنگ نظامی بود نیاز به تالش نظامی و اگر 
مانع از جنس جنگ نــرم بود نیاز به تالش 
فرهنگی، مهندســی فرهنگی و مجاهدت 

فرهنگی داریم.

ج( حاکمیت اهلل
اگر تــالش حداکثــری فی ســبیل اهلل و 
با نیت حاکم شــدن احکام الهی نباشــد، 
مجاهدت نیست. ســختی ها و تالشی که 
یك دانشمند- بدون اعتقاد به خدا- انجام 
می دهد، معنای مقدس جهاد درراه خدا را 
نخواهد داشت و پاداشی به جز دنیا به همراه 
ندارد. تالشی دارای اجر عظیم است که برای 

خدا انجام شده باشد.
انواع جهاد:

بعدازاین مقدمه به اصل بحث می رســیم. 
انــواع جهاد کدام اســت و چــرا این گونه 
تقسیم شده اند و در هرکدام چه مسئولیتی 

به عهده ماست؟
انواع مجاهدت: مجاهدت بر سه نوع است:

الف( جهاد اصغر
زمانی که مانع، جنگ نظامی باشد.

ِ َو الَّذیَن  »الَّذیَن آَمُنوا یقاتُِلوَن فی َسبیِل اهللَّ
اُغوت؛  کَفُروا یقاتُِلوَن فی َسبیِل الطَّ

کســانی که ایمان دارنــد، درراه خدا پیکار 
می کنند و آن ها که کافرند، درراه طاغوت.«

 این نوع جهاد برای همه، در همه زمان ها و 
مکان ها ممکن نیست و معموالً در نقطه ای 

خاص و برای عده ای معدود شدنی است.
ب( جهاد اکبر

 زمانی که مانع، نفس اماره باشد.
ِِّه َو نََهی النَّْفَس َعِن  »َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم َرب

الَْهوی؛ 
و آن کس که از مقام پروردگارش ترســان 

باشد و نفس را از هوی بازدارد.«
 برخالف جهاد اصغر، جهاد اکبر برای همه 
و در هر زمان و مکانی برقرار است. این نوع 
جهاد حتی کنار خانه خدا در حال احرام و 
برای پیرمرد عابد هم وجــود دارد. این نوع 

مجاهده، همیشگی و دائمی است.
حضرت یوســف پیامبر خدا )علیه السالم( 
این گونه در برابر نفس اظهار عجز کرده و به 

خدا پناه می برد:
وِء  اَرٌة بِالسُّ ُئ نَْفســي  إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ »َو ما أُبَرِّ

إاِلَّ ما َرِحَم َربِّي؛ 
من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، که نفس 
)سرکش( بسیار به بدي ها امر می کند مگر 

آنچه را پروردگارم رحم کند!«
جهاد اکبر ارکان و مراحلی دارد:

1-مشارطه
مشارطه یعنی با خود شرط کنیم که عملی 
را برای رضای خدا ترك کــرده یا عملی را 

انجام دهیم.
امام ســجاد )علیه الســالم( در صحیفه ی 

سجادیه می فرمایند:
»َو لََك - یَا َربِ - َشْرِطي  أاَلَّ أَُعوَد فِي َمْکُروِهَك 
َو َضَمانِي أَْن اَل أَْرِجَع فِي َمْذُموِمَك َو َعْهِدي 

أَْن أَْهُجَر َجِمیَع َمَعاِصیَك؛ 
پروردگارا! شرطی در پیشگاه تو کرده ام که 
به آنچه دوست نداری، بازنگردم و تضمین 
می کنم به سراغ آنچه را تو مذمت کرده ای 
نروم و عهد می کنــم که از جمیع گناهانت 

دوری گزینم.«
مشــارطه بهتر اســت صبح و بعد از نماز 
صبح باشد. باخدا شــرط کنیم که واجبات 
را انجام دهیم و از محرمــات دوری کنیم. 
همچنین می توان برخی از رفتارهای خاص 
را به صورت جدی تر با خود شرط کنیم که 
در طول روز رعایت کنیم. باید بااراده جدی 
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از خودمان خوب بودن را مطالبه کنیم و به 
آن پایبند باشیم.

2-مراقبه
مراقبه، مرحله ای است بعد از »مشارطه «؛ 
یعنی انســان بعد از عهد و پیمان با خویش 
برای اطاعت از فرامین الهی و پرهیز از گناه 
باید مراقــب پاکی خویش باشــد، چراکه 
اگر غفلت کند، ممکن اســت تمام شرط و 

پیمان ها به هم بریزد.
در حقیقت انســان در این دنیا به کســی 
می ماند که دارای گوهرهای گران بهایی است 
و از یك بازار آشفته می گذرد و می خواهد با 
آن بهترین متاع هــا را برای خود تهیه کند 
درحالی کــه اطرافش را دزدان و شــیادان 
گرفته اند. چنین کســی اگــر لحظه ای از 
سرمایه نفیس خویش غافل گردد، آن را به 
غارت می برند و او می ماند و یك عالم اندوه 

و افسوس.
دقیقاً همین گونه است، شــیاطین جن و 
انس در این جهان، انسان را احاطه کرده اند 
و هوا و هوس های درون؛ او را به سوی خود 
می خوانند. اگر خویش را به خدا نســپارد و 
مراقب اعمال خویش نباشد، سرمایه ایمان 
و تقوای او به غارت می رود و دست خالی از 
این جهان به سرای دیگر منتقل خواهد شد.
موالی متقیان علی )علیه السالم( می فرمایند: 

»ینبغي أن یکون الّرجل مهیمنا علی نفسه 
مراقبا قلبه حافظا لسانه؛ 

سزاوار است انســان بر خویشتن مسلط و 
همیشــه مراقب قلب خود و نگاهدار زبان 

خویش باشد!«
3-محاسبه

سومین مرحله در جهاد اکبر محاسبه نفس 
است.

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( می فرمایند:
»َمنْ  َحاَسبَ  نَْفَسهُ  َوَقفَ  َعلَی  ُعُیوبِهِ  َو أََحاَط 
نُوِب َو أَْصلََح الُْعُیوب؛   بُِذنُوبِِه َو اْسَتَقاَل ِمَن الذُّ

هر که نفس خود را مورد محاسبه قرار دهد، 
بر عیب های خویش آگاه شود و از گناهان 
خود مطلع گردد و گناهان خود را بزداید و 

عیوب خود را اصالح نماید.«
»لَْیَس ِمنَّا َمْن لَْم یَُحاِسبْ  نَْفَسهُ  فِي ُکلِّ یَْوٍم 
َ ِمْنُه َو  َفإِْن َعِمَل َخْیراً ]َحَسناً[ اْســَتَزاَد اهللَّ
َ ِمْنُه  َ َعلَْیِه َو إِْن َعِمَل َشّراً اْسَتْغَفَر اهللَّ َحِمَد اهللَّ

َو تَاَب إِلَْیه ؛ 
کسی که هر روز به حساب خویش نرسد از 
ما نیســت، اگر کار خوبی انجام داده از خدا 
توفیق فزونی طلبد )و خدا را بر آن سپاس 
گوید( اگر عمل بدی انجام داده استغفار کند 

و به سوی خدا برگردد و توبه کند!«
مراحل سه گانه جهاد اکبر، مجاهد را برای 

انواع دیگر جهاد مهیا می کند.

ج( جهاد کبیر
 زمانی که مانع، عدم تبعیت از دشــمن در 

سبك زندگی باشد.
»َفال تُِطــِع الْکافِریَن َو جاِهْدُهــْم بِِه ِجهاداً 

کبیرا؛ 
بنا بر این از کافران اطاعت مکن و به وســیله 

قرآن با آنان جهاد بزرگی بنما!«
عدم تبعیت در هر چه دشــمن می خواهد 
تحمیل کند. در اقتصاد، سیاست، مدیریت، 
خوراك، پوشاك، تفریح و ... الزم است. به این 
نوع جهاد، سبك زندگی نیز اطالق می شود. 
سبك زندگی دینی در مقابل سبك زندگی 

غیردینی و وارداتی است.
آنچه ما را به سمت تمدن ســازی و ایجاد 
جامعه ای الگو در طراز اسالم، پیش می برد 
و بروز بیرونی دارد، همین جهاد کبیر است. 
اگر بخواهیم بدانیم تا چه اندازه توانسته ایم، 
زمینه ساز ظهور باشیم، یکی از شاخصه های 
آن این اســت که بدانیم تا چه اندازه ای در 

جهاد کبیر موفق بوده ایم.
راه کارهای عدم تبعیت از دشمن در سبك 

زندگی
آگاهی و معرفت پیدا کردن به فرمول زندگی 

دینی )دین دانی(
تا آگاهی هــای الزم را از دســتورات دین 
در زمینه های مختلف نداشــته باشــیم، 
نمی توانیــم به فرامیــن دیــن به عنوان 
نسخه بدل سبك زندگی غربی، عمل کنیم.

»َهْل یْســَتِوی الَّذیَن یْعلَُمــوَن َو الَّذیَن ال 
یْعلَُمون؛ 

آیا کســانی کــه می دانند باکســانی که 
نمی دانند، برابرند؟«

برای رســیدن به این معرفت؛ راهی به جز 
قــرآن و عترت نداریم. اولیــای الهی، علما 
و روحانیون در جایگاه کارشناســان دین، 
نقش مهمی در آگاهی بخشی به مردم دارند. 
ارتباط با مســجد به عنوان پایــگاه دین، 
ارتباط باروحانی به عنوان کارشناس دین از 
راه کارهای امروز جامعه برای آشنایی نسل 

جوان با معارف اسالم است.
کِر إِْن کْنُتْم ال تَْعلَُمون؛  »َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ

از اهل ذکر- اهل بیت علیهم السالم- بپرسید 
اگر نمی دانید.«

قطعاً دعوت مردم برای حضور در مســاجد 
و برگزاری برنامه هــای جذاب ویژه جوانان 
و نوجوانان، باعث رونــق این مکان مهم در 
سبك زندگی دینی می شود. به این ترتیب 
پرســش دینی در میان جوانان رواج پیدا 

می کند.
اقدام کردن در مسیر زندگی دینی با اقتدای 

به والیت )دین داری(
تبعیت از اهل بیت سالم اهلل علیهم اجمعین 
تنها راه رسیدن به فرمول های زندگی دینی 
اســت. در زمان غیبت هم این مسئولیت 
به عهده علمای اســالم اســت. اگر کسی 
می خواهد راه صحیح سعادت را بداند باید 
در مدرسه معارف قرآن و عترت زانو بزند و از 

آن ها تبعیت کند. 

محور ها و سوژه های سخن
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َ َفاتَِّبُعونی یْحِبْبکُم  »ُقْل إِْن کْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَّ
؛   اهللَّ

بگو ای پیامبر! اگر شما خدا را دوست دارید، 
من را متابعت کنید تا خدا شــمارا دوست 

داشته باشد.«
زمانی که از آیــت اهلل  بهجت )ره( توصیه ای 
درخواست شد؛ ایشان فرمودند: واجبات را 
انجام دهید و محرمات الهی را ترك کنید. 
این همان اقدام و عمل بعد از دانستن معارف 

دین است.
اگر در این میان با دســتورات متعدد دین 
در یك زمان مواجه شــدیم و نمی دانستیم 
باید به کدام یك عمل کنیم، والیت تکلیف 
ما را مشخص می کند. اگر برای شرکت در 
جنگ؛ کســی با مخالفت مــادرش مواجه 
شود از والیت ســؤال می کند و تکلیفش را 

می شناسد.
درزمانی کــه فتنه ها هجــوم می آورند و 
تشخیص تکلیف دشــوار می شود و انسان 
مؤمن نمی داند چه باید انجام دهد، باز نقش 

والیت، نقشی تعیین کننده است.
اگر گاهــی در جوامع مســلمان و معتقد، 
تفرقه و تزلزل می بینیم به خاطر این است 
که والیت در رأس امور قرار ندارد و هر کس 
بر اســاس تشخیص و ســلیقه خود، عمل 

می کند.
اگر در روایات مضمونی شبیه به این روایت 
فراوان دیده می شــود که علی )علیه الســالم( 
می فرماید: ال بُد لِلَناِس ِمن اَمیِر بٍر اَو َفاِجٍر،  
به این دلیل اســت که درهرصورت تفرقه و 
شکاف بین مسلمان ها از هر دردی سخت تر 

و از هر زخمی کاری تر است.
افتخار به تبعیت از سبك زندگی الهی

اگر کســی نســبت به آنچه دارد، احساس 
افتخــار و خوش بختی نداشــته باشــد، 
نمی تواند به صورت واقعی از آن بهره ببرد و 

آن را حفظ کند و به دیگران پیشنهاد دهد.

یکی از مشکالت اساسی برخی از دین داران 
در کشور ما و در برخی از کشورهای اسالمی 
این است که به دین اسالم ایمان دارند ولی به 
آن افتخار نمی کنند و در عمل به نسخه های 

غربی پایبند هستند.
دشمنان اسالم نیز با توجه به همین موضوع 
است که بودجه های سنگین خود را صرف 
ســاختن محصوالتی می کننــد که یك 
مسلمان به خود و دین خود افتخار نکند تا 
هویتش خدشه دار شود. انسان بی هویت را 

می توان به راحتی مدیریت کرد.
اگر شــهدای کربال نام و یادشــان تا ابد در 
تاریخ ماندگار شــد به خاطر این بود که با 
همه وجود به امام حسین )علیه السالم( افتخار 
می کردند. اگر نگاهی کوتاه به رجزهایی که 
درنبرد توسط دلیرمردان لشگر حق خوانده 
می شد، بیندازیم می توانیم به مصادیق این 
افتخار دست پیدا کنیم. به عنوان نمونه به 
رجز کوتاه نوجوانی که پدرش چند لحظه 
قبل در برابر یزیدیــان به میدان رفته بود و 

شهید شد، اشاره می کنیم:
اميری حسين و نعم االمير
سرور فواد البشير النذیر

ترجمه رجــز این مدافع حریــم اهل بیت 
علیهم السالم را می شود این چنین گفت:

مقامم بود چون بزرگ و خطیر
 امیری حسین و نعم االمیر

به عشقش اسیرم، اسیرم، اسیر  
امیری حسین و نعم االمیر

بدانند خلق از صغیر و کبیر     
امیری حسین و نعم االمیر

از آن دم که مادر مرا داده شیر 
 امیری حسین و نعم االمیر

حسینی بمان و حسینی بمیر
 امیری حسین و نعم االمیر

ترویج و تبلیغ آن به وســیله عمل صحیح 
و ایجاد مــدل موفق در حد تــوان )تمدن 

اسالمی(؛ )دین بانی(
اگر نتوانیم مدلی هرچنــد ناقص از جامعه 
مهدوی )عــج( را در دوره غیبت به وجود 
آوریم کسی رغبتی به ظهور امام زمان )عج( 
پیدا نخواهد کرد. تا مــردم طعم عدالت و 
خوبی را نچشند، به داشــتن آن اشتیاقی 
ندارند. ایجاد تمدن اســالمی جزو آخرین 
مراحلی اســت که بعدازآن شرایط ظهور؛ 
محقق شــده و امام زمان )عج( با اذن الهی 

ظهور خواهند کرد.
جمع بندی و نتیجه گیری از بحث

حال می توانیم به این ســؤال مهم پاســخ 
دهیم:

چگونه شهید شویم؟!
به این جمالت به خوبی دقت کنید:

-شهادت باالترین مدال آسمانی برای اهل 
زمین است.

-شــهادت مزد و پاداش زندگی مجاهدانه 
است.

-اگر کســی اهل مجاهدت در انواع جهاد 
باشد، مزد و پاداش او شهادت درراه خداست.

کسی که می خواهد شــهید شود، چه مرد 
و چه زن ، مســیرش فقط و فقط از جبهه 
و جنگ و تیر و ترکــش نمی گذرد. جنگ 
نظامی برای همه و در همه زمان ها و مکان ها 
نیست بلکه اگر او در طول عمر، زندگی ای 
مجاهدانه داشته باشد )جهاد اکبر و جهاد 

کبیر(، شهادت؛ خود به استقبال او می آید.
همان گونه که در مورد شهید صیاد شیرازی، 
شهید احمدی روشن، شهید رضایی نژاد و 

بسیاری دیگر از شهدا اتفاق افتاد.
بنابراین نیاز نیست عاشقان شهادت با اصرار 
فراوان، تنهــا؛ راه رفتن به ســوریه را برای 
رســیدن به شــهادت، بیازمایند.  شهادت 
مقامی است که اولیای خدا به آن می رسند 
و ممکن است کسی در بستر بمیرد ولی به 

مقام شهادت رسیده باشد.
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آیت اهلل العظمــی جعفر 
سبحانی در دیدار با اعضای 
ستاد بزرگداشت شهدای 
روحانی مدافع حرم عنوان 
شد: امروزه دیگر آن وعاظ 
قدیــم از جمله فلســفی، 
اشــراقی، تربتی و غیره را 
نداریــم که در گذشــته با 
سخنرانی خود تحول ایجاد 
می کردند و وقتی مخاطب 

آیــت اهلل العظمــی نوری 
همدانی بر تعقیب و پیگیری 
فاجعه منــا تا مجــازات 
مقصریــن آن تاکید کرد و 
با اشــاره به فرارسیدن ماه 
محرم گفت: در ماه محرم 
باید افکار یزیــدی و افکار 
حسینی )ع( را برای مردم 
بیان کنیم و بر شور و شعور 
حســینی بیفزائیم. نباید 

از پای منبرشان بلند می شد، تا دو هفته گناه 
نمی کرد؛ باید چنین منبرهایی را حفظ کنیم 

و در زمینه تربیت واعظ فکری شود.
آیت اهلل جعفر سبحانی در دیدار اعضای ستاد 
کنگره بزرگداشت شهدای روحانی مدافع حرم 
خاطرنشان کرد: باید یك برنامه خاصی برای 
شناخت سلفی گری، وهابیگری و داعشی گری 
داشته باشــیم تا اینها را از نزدیك بشناسیم. 
ایشان با اشاره به لزوم آشنایی مبلغان با عقاید 
گروه های انحرافی اظهار داشــت: بایســتی 
مبلغان آموزش دقیقی را در این زمینه دیده 
باشند؛ زیرا امروزه گرفتار گروه های انحرافی 
هستیم، مذهبی از قرن هشتم توسط ابن تیمیه 
درست شده که این گروه ها ادامه دهنده این 

مذهب هستند.
آیت اهلل ســبحانی خطاب بــه رییس دفتر 
تبلیغات اســالمی؛ تصریح کــرد: در زمینه 

تربیت واعظ فکری کنید. 

حضرت آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع 
تقلید؛ گفت: معارف و برنامه های پیامبر)ص(، 
اهل بیت)ع( و به ویژه امام حسین)ع( ظرفیت 
باالیی برای تبلیغ اسالم و مکتب ائمه اطهار)ع( 
دارد.  در دنیای امروز که مردم از اصول مادیگری 
خسته  و به سوی مذهب روی آورده اند، مذهبی 
که بتواند عطش آنها را نســبت به معنویت 

سیراب کند، جز مذهب اهل بیت)ع( نیست
آیــت اهلل مکارم با تأکید بر این که اســالم به 
صورت مذهب اهل بیت)ع( بسیار منطقی تر، 
پربارتر و جذاب تر قابل ارائه است، بیان داشت: 
با توجه بــه این موضوع به هر میــزان از این 
ظرفیت ها استفاده شــود به جا است، به ویژه 
مطالب و مســائلی که درباره امام حسین)ع( 
است. اکنون در آســتانه ماه محرم هستیم و 
حتی شــاهدیم که برخی از اکنون و پیش از 
این به آماده و مهیا کردن وســایل عزاداری 
پرداخته اند، این نشــان می دهد که سال به 

آیت اهلل جوادی آملی در تحلیل نهضت امام 
حســین )ع(، با بیان اینکــه جریان نهضت 
کربال مثل خود اســالم بــا دو اصل کلیت و 
دوام همراه است، اظهار داشت: عنصر اول در 
این نهضت، این اســت که تولّی آن حضرت و 
تبّری از دشمنان آن حضرت مثل خود اسالم 
با دو اصل همراه اســت: یکــی کلّیت، یکی 
دوام؛ یکی همگانی و یکی همیشگي؛ یعنی 
همان طوریکه اسالم با این دو اصل نازل شده 
است که جهان شمول است، برای همه مردم 
الی یوم القیامه هست؛ تولّی و تبّری نسبت به 
جریان کربال هم این چنین است. در سالمی که 
به ما آموختند که به پیشگاه آن حضرت عرض 
کنیم مي گوییم سالم همه ما به پیشگاه شما 
»ما بقی اللیل و النهار« تا زمان، زمان هست 
این عرض ادب به پیشگاه شماست، این از نظر 
زمان و از نظر افراد هم وظیفه همه ما الی یوم 
القیامه این است که بگوییم »و جعلنا و ایاکم 

من الطالبین لثاره«. 

ســال و با گذشــت زمان 
این مراســمات پر رنگ تر 
می شــود؛ چرا کــه مردم 
عشــق و حــرارت ویژه ای 
نســبت به امام حسین)ع( 
در دل دارند، همان گونه که 
روایت می فرماید این عشق 
و حرارت هرگــز خاموش 
نمی شــود و باید از آن بهره 

برد. 

آیت اهلل جوادی آملی اظهار 
داشت: این عرض تسلیت 
در ایام عاشــورا دو بخش 
دارد: یکی درخواست اجر 
است بگوییم »أعظم اهلل 
اجورنا و اجورکم بمصابنا 
بالحســین« اما آنکه پیام 
جاودانه دارد این است که 
ثار یعنی خونبها، این شعار 

الی یوم القیامه هست.

حادثه منا به فراموشی سپرده و کمرنگ شود 
بلکه مقصرین باید مشخص و مجازات شوند. 
حکومت آل سعود قبیله ای و ارتجاعی جاهلی 
است و لذا حرمین شریفین باید از دست اینها 

خارج و توسط همه مسلمانان اداره شود.
آیت اهلل نوری همدانی تاکید کرد: فاجعه منا 
باید تعقیب و پیگیری شود و اداره خانه خدا 
در اختیار همه مسلمانان باشد ضمن آنکه آل 
سعود باید پاسخگوی کشتار مردم در یمن 
باشد و از نوکری آمریکا دست بردارد. ایشان 
با اشــاره به قرار گرفتن در آستانه ماه محرم 
گفت: دنیای امروز دنیایی آرام نیســت بلکه 
قائل هستیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربال 
بنابراین باید در تبلیغات خود از عاشورا بهره 
بگیریم. وی افزود: باید از قرآن و نهج البالغه 
استفاده بیشتری کنیم، ذخایر معنوی فراوان 
داریم، اما باید ذوق و سلیقه باشد تا مطالب را 

چینش و به مردم ارائه دهیم.

در محضر مراجع عظام تقليددر محضر مراجع عظام تقليد

در حمضر مراجع عظام تقلید
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دکرت اعظم شفیعی

الگوی جوان شایسته درصحنه عاشورا
 درصحنه عاشورا؛ الگوهایی از هر صنف و قشری حضور دارند که می توانند برای هر قشر و صنفی
 سرمشق قرار گیرند؛ »پیران سالخورده«، »کودکان«، »زنان« و حتی »نادمان« که از خط مقابل
 )مانند حر( یا خط موازی )مثل زهیر بن قین( به خط حضرت ســید الشهداء )علیه السالم( ملحق
 می شوند؛ اما از میان جوانان و نوجوانان حاضر درصحنه، زیباترین تصویر از »فدائیان امام« مشاهده
 می شود. این تصویر را از سکنات و رفتار ایشــان و نیز گفتارشان که مخصوصاً در »رجزخوانی«

.ذکرشده، می توان مشاهده کرد

فهرستی از جوانان كربال
1- حضــرت اباالفضل العبــاس )علیه الســالم( و 

برادرانش
تولد آن بزرگوار را به سال 26 هجري قمري 
نوشته اند و در روز عاشورا، سن حضرت 44 
سال و در اوج میان ســالی بود. مادر ایشان 
فاطمه دخت حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر 
کلبي، مشهور به »ام البنین« بود. این بانوی 
مکرمه را »عقیل« برای حضرت امیر مؤمنان 
)علیه السالم( خواستگاری کرد. زیرابه دودمان 
شجاع او واقف بود. او برای امیرالمؤمنین )علیه 
السالم( 4 پســر به نام های عباس، جعفر )در 
روز عاشورا، 29 ســاله(، عثمان )روز عاشورا 
21 ساله( و عبداهلل به دنیا آورد که هر چهار 

برادر به امام حسین )علیه السالم( وفادار بودند و 
در عاشورا به هدایت عباس، برادر بزرگ تر، در 

رکاب امام به شهادت رسیدند.
2- حضرت علی اکبر )علیه السالم(

برجسته ترین جوانش الگو در کربال حضرت 
علی اکبر )علیه الســالم(- فرزنــد بزرگ حضرت 
سیدالشهدا )علیه السالم( و مادر به نام »لیال بنت 
ابی مّره« است. او نخســتین شهید عاشورا 
از بنی هاشــم بود و در عاشــورا 25 سال )و 
به نقل های دیگر 18 یا 20 ســال( داشت و 
نهایتاً بعد از چند بار مصاف به دست »َمرة بن 
ُمنُقذ عبدی« به شهادت رسید. پیکر مطهر 
ایشان بعد از شهادت با شمشیرهای دشمن 
قطعه قطعه شد و بعد آن بدن مطهر و متالشی 

را پایین پای حضرت اباعبداهلل )علیه السالم( به 
خاك سپردند.

3- جعفر بن عقیل
جعفر برادر مسلم اســت و فرزند عقیل ابن 
ابی طالب است و هنگام شهادت در روز عاشورا 
23 سال داشت. او را »عبداهلل بن خثعمی« یا 

»بشر بن حوط همدانی« به شهادت رساند.
4- عبداهلل بن مســلم بن عقیل و برادرش 

محمد بن مسلم
او از جانب پدر فرزند مســلم و از جانب مادر 
فرزند »رقیه« دختر علی ابن ابی طالب بود 
و در روز عاشورا 14 ســال )و یا به قولی 26 
سال( داشــت و ســرانجام به دست »عمرو 
بن صبیح صیداوی« و »اســد بن مالك« به 
شهادت رســید. برادر او »محمد بن مسلم« 
نیز که در عاشــورا 12 یا 13 ساله بود، پس 
از شهادت عبداهلل بن مســلم، بدون اذن با 
گروهی از کودکان و نوجوانان، به میدان نبرد 
دویدند. امام حسین )علیه السالم( صدا زد: »ای 
پسرعموهای من! برای مرگ، شکیبا باشید.« 
آنان با نهیب امام )علیه السالم( بازگشتند، ولی در 
حین بازگشــت، »ابومرهم ازدی« و »لقیط 
بن ایاس ُجهنی« مانع بازگشت »محمد بن 

مسلم« شدند و او را به شهادت رساندند.
5- محمد بن ابی سعید بن عقیل

او نیز از نوادگان عقیل و فرزند ابی سعید است. 
مادر او »شهربانو« نام داشت و ایرانی و به قولی 
کنیز بود. او هنگام شهادت در کربال 25 ساله 

بود و برای شهادت سر از پا نمی شناخت.
6- قاسم بن الحسن و برادرش عبداهلل

او نوجوان و فرزند امام حســن مجتبی )علیه 
السالم( بود. برخی نام مادرش را »رمله« و برخی 
»نفیله« ذکر کرده اند. سن او احتماالً در روز 
عاشورا 14 سال بود. او با اصرار و نهایتاً به اذن 
حضرت سیدالشــهدا )س( به میدان رفت و 
پیش از امام )علیه السالم( به شهادت رسید. برادر 
دیگر او، »عبداهلل بن حســن« نیز نوجوان و 
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11 ساله بود که در لحظات آخر نبرد حضرت 
سید الشهداء )س( خود را از خیمه گاه به امام 
رساند تا از ایشان دفاع کند و نهایتاً با شمشیر 
»بحر بن کعب« و یا »حرمله« به شــهادت 
رسید و در آغوش عمویش امام حسین )علیه 

السالم( جان داد.

7- فرزندان حضرت زینب )س(
از فرزندان حضرت زینب و همسرش »عبداهلل 
بن جعفر« نیز »عون« و »محمد« در کربال به 
دفاع از امام برخاستند و سرانجام به شهادت 
رسیدند. سن این دو بزرگوار را ذکر نکرده اند 
اما بر اساس شواهد، آنان نیز از جوانان حاضر 
در کربال بودند و برای شــهادت بر یکدیگر 
سبقت می گرفتند و به امام عشق می ورزیدند.

8- عمرو بن ُجناده انصاری
او فرزند »جناده« است که پیشتر پدرش در 
رکاب حضرت در روز عاشورا به شهادت رسید. 
او هنگامی که اذن نبــرد طلبید، امام فرمود: 
»پدر این جوان کشته شــد، شاید مادرش 
راضی نباشد که به میدان رود.« گفت: مادرم 
دستور داده که به میدان بروم و لباس جنگ بر 
من پوشانده است. سپس به اذن امام به میدان 
رفت و رجز خواند و جنگید تا به فیض شهادت 
نائل گشت. او هنگام شهادت 9 یا 11 ساله بود.

 جلوه گری جوانان كربال
در رفتار و سکنات جوانان و نوجوانان حاضر 
و شهید در کربال در روز عاشورا، مخصوصاً در 
»اذن یابی« برای رفتن به صحنه نبرد و نیز 
رجزهایی که در آستانه رزم، خوانده اند ابعاد 
وجودی این انسان های به ظاهر کم سن و سال 

و در باطن واالمقام، مشاهده می شود.
از »قاسم بن الحســن«)علیه السالم( نقل شده که 
هنگام ورود به میدان با شجاعت چنین گفت: 
»اگر مرا نمی شناسید، پس بدانید من فرزند 
امام حسن )علیه الســالم( نوه پیامبر اسالم )ص( 
هستم« حتی اگر عدد کشته های نقل شده 
درنبرد با او را دقیــق ندانیم تکاپوی او برای 

حضور درنبرد و عشــق او به شهادت از شب 
قبل از عاشــورا را در گفتگوی او با حضرت و 
جمله »احلی من عســل« می توانیم درك 

کنیم.
عون فرزند حضرت زینب )علیه السالم( در میدان 
جنگ می گوید: »اگر مرا نمی شناسید، من 
پسر جعفر طیارم! آن شهید راستینی که در 
بهشت می درخشد و با بال سبزی که خداوند 
به او عطا فرموده اســت، پرواز می کند. این 

افتخار، برای من و او در محشر کافی است«.
حضــرت علی اکبــر )علیــه الســالم( چنین رجز 
می خواند: »جنگ، آشــکارکننده جواهر و 
حقایق مردان است و پس ازآن، صداقت گفتار 
آنان ظاهر می گردد. به خداوندی که عرش 
را آفرید، سوگند می خورم که از نبرد با شما 
روگردان نیستیم، مگر آنکه شمشیرهایتان را 

درنیام جای دهید.«
حضــرت اباالفضل )علیه الســالم( کــه خود را 
آماده حضور درنبرد می کنــد، چنین رجز 
می خواند: »سوگند به خداوندی که عزیزترین 
و عظیم ترین است، سوگند به حجر، صداقت 
و زمزم. سوگند به صاحب حطیم، سوگند به 
منا، سوگند به محرم؛ امروز تنم با خون خضاب 
می شود.« و هنگامی که عزم آب آوری دارد، 
می گوید: »امروز بــا اطمینان کامل، نبردی 
سخت با شما می کنم و در دفاع از فرزند پیامبر 
)ص( جان فشانی می کنم. آن قدر با شمشیر 
هندی بر شما می زنم تا دســت از جنِگ با 
موال و ســرورم بردارید. من عباس، صاحب 
عشق و محبت اهل البیت هستم، فرزند امام 
علِی طاهر و پاکیزه )علیه الســالم( و تأییدشده 

خداوندم.«
پيام های اصلی جوانان كربال

از رفتار و گفتــار جوانان حاضر در کربال این 
پیام ها قابل استخراج می شود و الگوی جوان 
عاشورائی در آن را می توان به تماشا نشست. 
در ادامه به چهار جلــوه از پیام های جوانان 

عاشورا اشاره می کنیم؛
1- »وفــاداری و فرمان بــرداری از امــام«: 
تمام جوانان حاضر درصحنه عاشــورا، هم 
مطیع و فرمان بــردار و هم وفادار به حضرت 
سیدالشهدا )علیه السالم( هستند. به اذن او 
به میدان می روند و به اذن او در صورت لزوم 
بازمی گردند. چون چنین اذنی نبود، حضرت 
اباالفضل )علیه السالم( اساساً فرصت حضور در 
میدان نبرد نیافت و تنها در مسیر آوردن آب، 
ناگزیر با دشمن به نبرد پرداخت و شاید اگر 
قصد آوردن مشــك و مأموریت اصلی نبود، 

کسی یارای نبرد با او را نداشت.
2- »شــجاعت«: از نوجوانی کــه »مرگ را 
شــیرین تر از عســل« می بیند تا حضرت 
اباالفضل که شــورانگیزترین رجزهــا از او 
نقل شده است، »شجاعت« صفت بارزی است 

که از کالم جوانان کربال مشاهده می شود.
3- »شــکیبایی«: در روز عاشــورا، صبر در 
»مصائب« در صبرهای ســه گانه )اطاعت 
امر خداوند، صبر در برابر گناه، صبر در برابر 
مصیبت( برای قوای حضرت سیدالشهدا )علیه 
الســالم( بیش از همه جلوه گر بود و مخصوصاً 
در روز عاشورا شکیبایی در برابر تحریم آب 
و عطش، در جوانان و نوجوانان به خوبی بارز 

است.

ســوگند به خداوندی که 
عزیزتریــن و عظیم ترین 
اســت، ســوگند به حجر، 
صداقــت و زمزم. ســوگند 
به صاحب حطیم، سوگند 
به منا، ســوگند به محرم؛ 
امروز تنــم با خون خضاب 

می شود.

سيره اهـل بيت )عليهم السالم(
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راهربدها و پیام های اساسی 
در مکتب امام حسین)علیه السالم(

واقعه کربال، از ابعاد مختلف، بررسی شده که از هر منظر الزم و مفید نیز بوده است. مثاًل برخی 
محققان، تنها به روایت تاریخی از آن پرداخته اند. برخی این واقعه را بر اســاس ابعاد نظامی 
ارزیابی کرده و برخی دیگر به ســنجش نســبت قوای مختلف حاضر در کربال با اسالم ناب 
محمدی)ص( یا عصر جاهلیت توجه کرده اند. اما از منظــر »راهبردی« چگونه می توان به 

کربال نگریست؟
معنا و مفهوم راهبرد

برای مدیریت، چهار ســطح در نظر می گیرند و راهبرد را عالی ترین سطح آن می دانند و آن 
را به ترتیب مدیریت »راهبردی«، »عملیاتی«، »راه ُکنشــی« )روشی یا تاکتیکی( و »فنی« 

)تکنیکی( تقسیم می کنند.
در معنای اولیه »راهبرد« دانش واژه صحنه »مدیریت نبرد« است و آن را معادل »استراتژی« 
می گیرند که خود از واژه یونانی )Strategia( به معنی »فرماندهی قوا« اســت. بنابراین 
معنای ساده آن »ارائه یك طرح عملیاتی برای هماهنگی نیروها و اقدامات برای دستیابی به 

هدف« است. 
اما واژه راهبرد از صحنه نبرد به عرصه های فرهنگی، اقتصادی و حتی اجتماعی نیز کشیده 
شده است. چنانکه »افزایش جمعیت« اکنون به عنوان یك راهبرد اجتماعی، در دستور کار 
نهادهای نظام است. همچنین برای افزایش بار مفهومی آن از »ابر راهبرد« یا »کالن راهبرد«

 )grand strategy( سخن می گویند که برساخته ترکیب مفهوم راهبرد و سیاست ملی 
است. مثاًل می توان »ایجاد تمدن نوین اسالمی« را یك ابر راهبرد، نامید.

دکرت سیدمحمد مهدی شیر محمدی

واقعه کربال از منظر راهبردهای مختلف
 تحليل »راهبرد نظامی«

اگر اقدام حضرت سید الشــهداء در کربال 
را از منظر صحنه نبــرد بنگریم می توانیم 
به »راهبردهــای نظامــی« آن را در یك 
فهرست شناســایی کنیم. نحوه چینش و 
مأموریت اجزای مختلف قــوای نظامی، با 
توجه به استعدادهای هریك از آنها، بر اساس 
ساماندهی و ترتیب معطوف به عالی ترین 
هدف یعنی »حفظ امام« تا »آخرین لحظه« 
دارد. به امر امام، خیمــه گاه در بلندترین 
نقطه برپا شده است تا از دسترسی دشمن 
بیشــتر به دور بماند. چینش خیمه ها، نیز 
هوشمندانه است. هسته مرکزی خیمه گاه، 
خیمه های اهل حرم است چنانکه اکنون نیز 
در زیارت کربال معین شده است و در نزدیك 
ترین نقطه به آن خیمه امام )علیه السالم( است. 
دورتا دور خیمه های حرم، خیمه حضرت 
اباالفضل و حضــرت علی اکبر)علیه الســالم(؛ 
مردانی است که محرِم حرم هستند و پس از 

آن، خیمه دیگر اصحاب است. 
در عزیمت افراد به صحنه نبرد نیز ابتدا، وفق 
قراری که اصحاب با یکدیگر گذاشتند، مقرر 
شد به قاعده »االقرب فاالقرب« و نسبت و 
محرمیت، خویشاوندان و محارم اهل حرم و 
حضرت سید الشهداء)س( دیرتر در معرض 
دشمن قرار گیرند. بنابراین ابتدا، افراد غیر 
هاشمی و سپس بنی هاشم به صحنه نبرد 
رفتند. پس از آن نیز بر اساس توانمندی فرد، 
ابتدا حضرت علی اکبر )س( به صحنه می 
رود و بعد نوبت به قاسم )س( و عبداهلل )س( 
فرزندان خردسال حضرت امام مجتبی )علیه 

السالم( می رسد. 
بدین تریتب، حفظ »امام حسین)علیه السالم(« 
و »حرم« »امام زین العابدین)علیه الســالم(« 
در نقطه کانونی راهبرد نظامی اســت. می 
دانیم که حضرت سیدالشهداء )س( تا جان 
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در بدن داشتند، اجازه تهاجم قوای دشمن 
را به »حرم« ندادند و باز در عصر عاشــورا، 
همین رویکرد راهبردی برای دفاع از »امام 
بعدی« مشاهده می شــود و »اهل حرم« 
نیز با محوریت حضرت زینب )س( کانون 
اصلی همت خود را به پاسداشت »امام زین 
العابدین)علیه السالم(« معطوف می کنند. در 
مقابل، با وجود کثرت عددی قوای دشمن، 
این نظــم و ترتیب دیده نمی شــود. البته 
دشمن از نخستین فرصت بهره می برد تا با 
محاصره قوای حضرت سیدالشهداء )س(، 
ورود دیگر محبان و دوســتان حضرت به 

لشکر امام )س( را مانع شود. 
امام نیز ســعی دارد با شکســتن این سد، 
به لشــکریان خود، نیرو افزوده و در مقابل 
از قوای لشــکر کم کند. چنانکه در ششم 
محرم، »حبیب ابن مظاهــر« به اذن امام، 
سراغ گروهی از قبیه »بنی اسد« رفت و آنان 
را به یاری امام فراخواند و توانست 90 نفر از 
ایشان را با خود همراه کند. در مقابل »عمر 
ابن سعد« 400 نفر را به دفع آنها فرستاد و 
نبردی سخت بین آنها واقع شد و جمعی از 
بنی اسد، کشته و مجروح شدند. البته نهایتاً 
»حبیب« بازهم توانست خود را به قوای امام 
برساند. تالش برای کاستن از قوای دشمن 
نیز تا عصر عاشورا ادامه داشت. غیر از »حر« 
و همراهانش که مشــهورترین ســرداران 
ملحق شده به امام هستند، شورانگیزترین 
اقدام امام برای فروپاشیدن لشکر دشمن در 
ظهر عاشورا وقتی است که »علی اصغر« را 
بر فراز دست می گیرد. نهایتاً »عمر سعد« 
برای خنثی کردن فروپاشی قوای خود، به 
»حرمله« امر می کند، طفل را با تیر ســه 

شعبه، صید کند.  
 تحليل »راهبرد اقتصادی«

اگر واقعه عاشــورا را از منظــر اقتصادی، 
مخصوصا »آب« به عنوان عنصر حیاتی در 

نظر بگیریم بازهم فهرستی جالب قابل ارائه 
اســت. در ابتدای مواجهه با قوای »حر بن 
یزید ریاحی« پیشاهنگ قوای »ابن زیاد« 
حضرت سیدالشهداء )س( امر می کنند که 
به دشمن »آب« داده شود. این اقدام گرچه 
از روی جوانمردی است اما آثار دیگری دارد 
که بخشــی را در این بحث و بخشی را در 
تبیین »راهبرد تبلیغی« خواهیم گفت. اما 
در مقابل وقتی دیگر قوای »ابن زیاد« وارد 
صحنه شدند، به امر »ابن زیاد« سه روز قبل 
از واقعه عاشورا، آب را به روی لشکر حضرت 
سیدالشهداء بستند. برای این اقدام، عمر ابن 
سعد، »عمرو بن حجاج« را با 500 نفر مأمور 

بستن راه آب به قوای حضرت کرد.
»جیره بندی« آب نیز باز به قاعده »االقرب 
فاالقرب« انجام می گیــرد. جوانان، ضمن 
اینکه کمتر آب مصرف مــی کنند باید به 
تأمین آب به طرق مختلف اعزام می شوند 
و »حرم« به ویژه اطفــال که نیازمندترند، 
اولیــن کانون توجــه در دریافت جیره آب 
هســتند. در برخی نقل های تاریخی آمده 
است که حضرت ابالفضل)علیه السالم( و حضرت 
علی اکبر)علیه السالم( بارها کوشیدند خود را به 
آب برسانند و یك یا چندبار هم با مشك پر، 
به خیمه گاه برگشــتند. تکاپویی که تا روز 
عاشورا، تکرار شد و نهایتاً با شهادت حضرت 
ابالفضل )س( پایان یافــت. در برخی نقل 
های تاریخی هم آمده اســت که امام )علیه 
الســالم( در پشت خیمه ها، چندجای زمین 
را حفر کردند و چشمه هایی جاری شد که 
اصحاب از آنها سیراب شدند و مشك هایشان 
را پر نمودند. البته اگر این اتفاق درست باشد 
نیز معلوم نیســت چند روز قبل از عاشورا 
بوده باشد. به هرترتیب گفته شده که عمر 
ســعد از وجود این چشمه ها نیز باخبر شد 
و دستور داد دسترسی امام به آن چشمه ها 
نیز محدود گردد. از وضع آذوقه قوای امام، 

به اندازه محدود آب، گزارش تاریخی نداریم. 
امام می توان حدس زد که حضرت در صورت 
محدودیت، جیره بندی آذوقه را هم به همین 

ترتیب ساماندهی کرده باشند. 
 تحليل »راهبرد تبليغی«

قوی ترین راهبردهای فرهنگی و تبلیغی را 
در عاشورا می توان فهرست کرد. حضرت، 
در نامه ها و خطابه های خود از بدو قیام تا 
روز واقعه، از همــه عناصر و مولفه هایی که 
بتواند »ذهن مخاطب« را جذب مغناطیس 
»والیت« سازد، بهره برده اند. در عالی ترین 
ســطوح اعتقادی، حضرت از منظر کالم و 
اعتقادی، »یزید« را مظهر فســق و فجور 
و نقطه مقابل نبوت و رســالت توصیف می 
کنند و بدین ترتیــب او را فاقد اهلیت برای 

زمامداری مسلمین قلمداد می کنند.
در روز عاشورا، حتی به اعماق »سنن نیکوی 
اعراب« در عصر جاهلیت، متمســك می 
شوند تا شــاید اندکی از دشمنان را مهلکه 
رهانده و به خود متمایل کننــد. از این رو 
به »حرمت مهمان« و نیز »ارزش نســب« 
نزد اعراب جاهلی اشــاره می کنند. و مدام 
به رخ کوفیان می کشــد که مرا به مهمانی 
فراخوانده اید. چه آنکه نــزد اعراب قبل از 
اســالم، مهمان حتی )ناخوانده( اگر قاتل 
پدر میزبان بود، محترم شــمرده می شد و 
میزبان، مراعات ادب و حد اعالی پذیرائی 
را برای او به جا می آورد. اما کوفیان مدعی 
اسالم، از این رسم جاهلیت نیز بیشتر هبوط 
کرده اند. همچنین حضرت، وقتی مشاهده 
می کنند که زبان اسالم بر آنها اثر نمی کند 
به »شرافت نســب خویش« که نزد اعراب 
جاهلی محترم شمرده می شد اشاره می کند 
و در مقابل یادآور می کند که أُمرای شام و 
کوفه، »شجره خبیثه ملعونه« و »فاقد پدر 

معتبر« هستند.
فهرســت راهبردهای تبلیغــی حضرت، 

سيره اهـل بيت )عليهم السالم(
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طوالنی است اما حیف می دانم که به یکی 
از شورانگیزترین و زیباترین آنها اشاره نکنم. 
برای تبیین اهیمت آن، الزم می دانم به یك 
راهبرد تبلیغی موازی قوای شام از سال 35 
ه.ق اشاره کنم که بیش از 25 سال در تمام 

بالد اسالمی تکرار شده بود.
»عثمان« با محاصره مردمی که قیام کرده 
بودند به رهبری »طلحه« و مشارکت »زبیر« 
کشته شد. در جریان محاصره خانه عثمان، 
که 40 روز به طول انجامید به امر حضرت 
امیر مومنان )علیه السالم( حسین )علیه السالم( 
مأمور رســاندن آب به خانه او شدند. نهایتاً 
همینان، مدعی خون بهای عثمان شــدند 
و معاویه نیز از همین منظر، ماجرا را بیشتر 
وارونه ساخت و مدعی شد؛ حضرت علی)علیه 
السالم(، عثمان را »تشنه لب« کشته است و 
شامیان را با همین راهبرد تبلیغی، به نبرد با 

»امیر مومنان)علیه السالم(« فرا می خواند. 
در تمام سالهای آغاز خالفت ظاهری حضرت 
علی)علیه الســالم( تا ظهر روز عاشورا، یکی از 
برجسته ترین جلوه های مظلومیت حضرت 
علی)علیه الســالم( آن بود که متهم می شــد به 
»کشــتن عثمان با لب تشنه«! اساساً قوای 
کوفه با همین توجیه، رضایت دادند در مقابل 
اقدام امام در آب دادن به لشکر »حر«، آب 
را به روی لشــکر حضرت، ببندند. چه آنکه 
امام متهم بود در بستن آب به خانه عثمان، 
ایفای نقش کرده است! توجیه »بستن آب« 
آســان نبود. تا جائی که جناب حر، خطاب 
به کوفیان گفت: »حســین)ع(، زنان و بچه 
ها و اهلــش را از آب فرات منع کرده اید در 
حالی که یهود و نصاری و مجوس از آن می 
نوشند و خوك ها و سگ ها در آن زبان می 
زنند و این اصحاب و اهل بیت حســین اند 
که از شدت تشــنگی بیهوش شده اند.« اما 
حتی کالم جناب حر، که تا ســاعاتی قبل، 
پیشــاهنگ قوای کوفیان بود بر دل سنگ 

ایشان اثر نکرد و آب را باز نکردند. تا اینکه 
»باطل الســحر« این راهبرد تبلیغی و 25 
ساله، تنها با »فرادست آمدن طفل 6 ماهه« 

به وقوع پیوست. 
جان کالم حضرت در لحظه به میدان آوردن 
علی الرضیع )اصغر( این است که اگر فرض 
شما این است که؛ علی، و من، در »کشتن 
عثمان با لب تشــنه«! مقصریم این طفل 
معصوم، چرا تشنه است. شاید در آن لحظه 
ادعا کردند که به بهانه طفل می خواهد خود 
آب بنوشد و پاســخ حضرت یان باشد که 
»پس خودتان بگیرید و آبش بدهید.« این 
جمله آن قدر اثرگذار بود که لشکر دشمن 
را در آستانه فروپاشی برد. وقتی یك باور 25 
ساله فرو می ریزد، دیگر راهبردهای تبلیغی 
دشــمن نیز متزلزل می شــود. در واقع به 
میدان آمدن این طفل صغیر هم »مظلومیت 
25 ساله امیر مومنان)ع(« را پایان می بخشد 
و هم اســطوره »مظلومیت عثمان« را در 
هم می شــکند و هم در همان لحظه لشکر 
چندهزارنفری کوفیان را پریشان می کند 

و اینجاســت که »عمر سعد« می بیند این 
آخرین سرباز، با دســتان بسته در قنداق، 
نزدیك اســت که تمام گره ها را بگشاید و 
صحنه عاشورا را دگرگون کند. برای همین 
است که کار »حرمله« آن قدر قبیح است که 
وقتی از فتوحــات مختار و مجازات یکایك 
قاتالن کربــال، خبر به مدینه می رســید، 
حضرت زین العابدین)س( می پرسند« »از 
حرمله چه خبر؟!« و وقتی مختار به او دست 
یافت، گفت: »الحمدهلل الذي مکنني منك؛ 
خداي را شــکر که مرا بر تو چیره کرد!« و 

وقتی او را کشت، روزه شکر گرفت.
کربال و ابرراهبرد »فراتاریخی«

واقعه کربال را از منظر »ابر راهبرد«ها نیز می 
توان تحلیل کرد و نتایج آن را »فراتاریخی« 
دانســت. یعنی حضرت، غیر از آنکه صحنه 
نبرد را در یك روز، سامان می دهند؛ دست 
به کاری می زنند کــه عناصر فعال در ادوار 
مختلف تاریخ را هم برای تأمین مقصود به 
خدمت می گیرند و هدایت می کنند. شاید 
از منظر ابرراهبردی، معنای »سفینه النجاه« 
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بهتر روشــن می گردد. یعنی در تمام ادوار 
تاریخ، هر کس به این کشــتی »تندروتر« 

ملحق شد؛ پیروز است.
بنابراین، این واقعه نه تنها در بســتر زمانی 
سال 61 ه.ش، بلکه نه تنها در »آینده تاریخ 
بشــریت«، حتی در »گذشته بشریت« نیز 
موثر اســت. به گونه ای که با واقعه کربال، 
فرصت بازنویســی تاریخ گذشته، نیز مهیا 
می گردد. چنانکه به یك مورد اشاره کردیم 
و آن اینکه حضرت با فرادست گرفتن »طفل 
الرضیع« مظلومیت جد آن طفل و اتهام 25 
ساله را از سیمای امیرمومنان)ع( زدود و به 

همین سبب آن طفل، »باب الحوائج« شد.
به عالوه فرصت دیگری در تجدیدنظر تاریخ 
نگاری، رخ داد و دروغ همطرازی بنی امیه با 
بنی هاشم، متزلزل گردید و تمایز »شجره 
طیبه« )خاندان عصمــت و طهارت )س(( 
بر »شــجره خبیثه ملعون« آشــاکار شد و 
مورخان و اندیشــمندان ادوار بعدی تاریخ 
»آزادی قلم« یافتند تا تاریخ صدر اســالم 
را از نو بنویســند و برخالف عصر اموی که 
خطبا ملزم به »سب و لعن« خاندان عصمت 
و امیر مومنان)ع( بودند؛ عاشورا چنان دایره 
آزادی بیان را گسترش داد که امروز می توان 
درباره »یزید و معاویه« البته در برخی بالد 

اسالمی)!( حقایق را گفت. 
کار حضرت در کربال چنــان بود که دیگر 
بنی امیه نتوانست در مقابل امواج تاریخ ساز 
قیام های عاشــورائی بعدی، جان سالم به 
در ببرد. از آن پس نیز هرپرچمی که برای 
حکمرانی برافراشته می شد، خود را متمسك 
به خون خواهی شهدای کربال می کرد. حتی 
»بنی العباس« ناگزیر شد با همین رویکرد 
مسلمان را فریب دهد و با شعار »الرضا من 
آل محمد)ص(« و با »پرچم سیاه« که نشانه 
ســوگواری برای واقعه کربال بود، به صحنه 
آمد. در ادامه به دو مــورد از ابرراهبردهای 

فراتاریخی حضرت سیدالشهدا)س( اشاره 
می کنیم و البتــه تصریح می کنیم که این 

موارد حصری نیست؛
*  »حفظ اســالم« اولی بــر »حفظ فرد و 
موقعیت« اســت؛ تصویر شهادت حضرت 
سیدالشهداء)س( و بستگان و اصحاب ایشان 
و نیز اسارت خاندان عصمت و طهارت، مبین 
اهمیت حفظ »اسالم« اســت. اسالم ناب 
محمدی)ص( به عنوان یــك نظام فکری 
در عالی ترین بعــد آن و به عنوان یك نظام 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ابعاد دیگر، 
باید بماند ولو این امر، منوط به شهادت گل 
سر سبد هستی باشد. در نتیجه این واقعه 
برای همیشه تمام »اسالم های دروغین« 
رنگ می بازد و حقایق صورتك های اسالم 
اموی، اســالم ذلــت پذیر، اســالم تعامل 
حقیرانه با ظالم، اســالم ارتجاعی، اسالمی 
که فسق و فجور و کودك کشی را هم جایز 

بداند، روشن می شود. 
* »حفظ حجت خداوند« عاشورا به ما می 
آموزد، »حفظ ولی اهلل« به عنوان »تجسم 
عینی اســالم« باالترین مأموریت بشر و از 
همه مناسك و مجاهدات مهمتر است. حتی 

»حج« ناتمام می ماند تا »حجت« بماند.
تبیین این ابرراهبرد با توسل، به چند فراز 
از خطبه حضرت ابالفضل العباس در »یوم 
الترویه« )8 ذی الحجه( ســال 60 هجری 
که بر فراز بام کعبه ایراد شــد، آسان است. 
حضرت فرمود: »...ای ناسپاسان گناهکار! 
آیا راه بیت را بر امام نیکوکاران می بندید؟ 
چه کسی سزاوارتر به این بیت است از دیگر 
موجودات؟ و چه کســی نزدیکترین به این 
خانه است؟... و اگر حکمت های خداوند بلند 
مرتبه نبود و اسرار باال و امتحانات موجودات 
نبود، همانا بیت به ســوی ایشان پرواز می 
کرد؛ قبل ازاینکه مردم حجر را لمس کنند، 
حجر دستان حسین علیه السالم را استالم 

می کند و اگر خواست موالی من خواست 
خداوند رحمن نبود هر آینه بر سر شما مانند 
باِز شکاری که بر گنجشکان فرود آید، فرود 
می آمدم... همه جانم فدای آقا و موالی همه 
موجودات اســت... هیهات بنگرید سزاوار 
است از چه کسی پیروی کنید، به کسی که 
شراب می نوشد )یزید( یا کسی که صاحب 
حوض و کوثر است؛ کسی که در خانه وحی و 
قرآن است، یا کسی که در بیتش اسباب لهو 
و نجاست اســت؛ و یا کسی که در خانه اش 

نزول آیات  و آیه تطهیر است. 
شما در همان گمراهی واقع شدید که قریش 
واقع شدند. چرا که اراده قتل پیامبر)ص( را 
کردند و شما اراده قتل پسر دختر پیامبرتان 
را و برای ایشــان تا وقتی امیرالمؤمنین)ع( 
زنده بود ممکن نشــد. پس چگونه ممکن 
است کشتن ابا عبداهلل الحسین)ع( تا وقتی 
که من زنده ام؟ بیایید تا به راهش، آگاهتان 
کنم؛ پس مبادرت به کشــتن من کنید، و 

گردنم را بزنید تا به مقصودتان برسید...« 
حاصل تبعیت از دو ابرراهبرد حفظ »اسالم« 
و »ولی اهلل« و ایجاد محیط مناســب برای 
بســط ید »ولی خدا« امــکان تحقق دیگر 
نظامــات اســالمی و ابرراهبردهائی چون 
ـتمدن نوین اسالمی« را ممکن می سازد 
و در مقابل هرگونــه مزاحمت در برابر اراده 

»ولی خدا«؛ »سد عن سبیل اهلل« است.

سيره اهـل بيت )عليهم السالم(



22

سلسله جلسات پرسش و پاسخ )پاتوق معرفت( 
جمعه های تابستان- هيأت رزمندگان اسالم

روز عفاف و حجاب
هيأت پيروان عترت  ، سيریک / هرمزگان

جشن والدت امام هادی )ع( فاطميه بزرگ تهران
 هيأت رزمندگان اسالم

دهه ی كرامت
هيأت پيروان عترت  /  رشت

برگزاری دعای پرفيض كميل در شب شهادت امام باقر)ع( 
هيأت رزمندگان اسالم

دهه ی كرامت
هيأت پيروان عترت/ غرب كرج

برگزاری دعای عرفه - امامزاده صالح عليه السالم
 هيأت رزمندگان اسالم

جشن والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر
 هيأت رزمندگان اسالم سمنان

گزارش تصویری
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جشن والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر
 هيأت رزمندگان اسالم زنجان

/ جلسه ی آموزشی مهدویت در بافق 

دهه ی كرامت / هيأت پيروان عترت همدان

مراسم سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی )ع(و حضرت زهرا )س(  
هيأت رزمندگان اسالم اهواز

جلسه ی هفتگی همزمان با شهادت امام جعفر صادق)ع(
سمنان

مراسم سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی )ع(و حضرت زهرا )س(   
در شهرستان مشهد مقدس - هيأت رزمندگان اسالم

اخبار و گزارش هيأت های مذهبی

گزارش تصویری

جلسه آموزشــی مهدیت )عج( با همکاری حوزه علمیه الزهرا)س( 
بافق با سخنرانی حجت االسالم شریعتی از حوزه علمیه قم برگزار 
گردید. حجت االسالم شریعتی؛ مهدویت را از ابعاد اعتقادی و فردی، 
اجتماعی و سیاسی، فرهنگی دانسته و عنوان کرد: مهدویت یك باور 
و هدف انبیاست و همه انبیاء در تکامل انسان نقش دارند. تا بینش 
مردم اصالح نشود نمی شود کاری انجام داد. اعتقاد شیعه مساوی 
است با مهدویت که اعتقاد رفتار و اعمال مردم را شکل می دهد. وی با 
بیان اینکه جنس مهدویت، نشاط و امید و پویائی است. گفت: پویائی 

یعنی انقالب کردن. امری که موجب انسجام می شود.

جلسه هفتگی هیات پیروان عترت عاشقان ثاراهلل سمنان همزمان با 
سالروز شهادت رئیس مذهب تشّیع امام جعفر صادق )ع( در امامزاده 
یحیی برگزار شد؛ تالوت قرآن کریم توسط خواهران هیأت، قرائت 
حدیث شریف کساء توسط سرکار خانم قیومی و سخنرانی حجت 
االسالم دیانی و سوگواری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( 

از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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هفته عفاف و حجاب باهدف آشنایی با حجاب برتر
به گزارش خبرنگار پیروان عترت هیات رزمندگان اسالم ستاد مرکزی: به همت پیروان عترت 
هیأت رزمندگان اسالم، ویژه برنامه های هفته عفاف و حجاب باهدف آشنایی با حجاب برتر در 

طول هفته عفاف و حجاب 1395/04/19 تا 1395/04/25 برگزار شد.

گزارش نشست ها

شرح برنامه ها:
1-طراحــی و چاپ 1000 عدد بروشــور 
بــا محتــوای مهــار آثــار نوروبیولوژیك 
اســترس های جنســی با فرهنگ عفاف و 
حجــاب و ... که محتوا و طراحی بروشــور 
توسط خواهران مجموعه به صورت علمی 
و مذهبی کارشناسی و تهیه گردیده است، 
به همراه اهداء 5000 شــاخه گل توســط 
خواهران محجبه در پنج ایســتگاه مترو به 
کلیه مسافران در ســاعات 17 الی 18:30 

بعدازظهر در 5 روز متوالی.
2-برگزاری همایش میدانی بلوار کشاورز، 
خیابان حجاب، بــا حضور حداقل 300 نفر 
از عموم مردم )زن و مرد( برگزار شد. در این 
همایش برنامه های متنوع جهت اســتفاده 
بیشتر شرکت کنندگان اعم از: قرائت قرآن، 
سخنرانی )حجت االسالم احمد پناهیان(، 

قرائت بیانیه عفاف و حجاب، پذیرایی در نظر 
گرفته شده بود که در حاشیه مراسم تراکت با 
محتوای حجاب به همراه شاخه گل به حضار 

اهداء گردید.
3-برگزاری همایش میدانی بزرگ مروارید 
در صــدف در آب نمای پارك الله، همراه با 
اهداء شاخه گل و پیام ادبی با حضور بیش 
از 750 نفر از عموم مردم )زن و مرد( برگزار 
شد. در این همایش برنامه های متنوع جهت 
استفاده بیشتر شرکت کنندگان اعم از: قرائت 
قرآن، دو اجرای زیبا و با محتوای مرتبط با 
برنامه توسط گروه سرود ریحانه، سخنرانی 
)حجت االســالم احمد پناهیان(، مسابقه 
پیامکی و حضوری به همراه هدایای نفیس 
)14 کمك هزینه سفر مشهد + 14 سکه(، 
اجرای دکلمه دو خردسال و یك نوجوان و 
قرائت آیه حجاب در قرآن در نظر گرفته شده 

بود که در حاشیه مراسم تراکت با محتوای 
حجاب به همراه شاخه گل اهداء به حضار 

تقدیم گردید.

دهه کرامت ویژه روز دختــر تحت عنوان 
پاتوق معرفت

به گزارش خبرنگار پیــروان عترت هیات 
رزمندگان اسالم ســتاد مرکزی: با تالش 
پیــروان عترت هیأت رزمندگان اســالم و 
جوانــان و نوجوانــان عاشــورایی تهران، 
ویژه برنامه ی پاتوق معرفت باهدف آشنایی 
با ســبك زندگی حضرت فاطمه معصومه 

)س( در جمعه 95/5/15 برگزار گردید.
شرح برنامه ها: این برنامه با محتوای فرهنگی 
و اجتماعی در راســتای آیین اسالمی در 
مکان آب نمای پــارك الله تهران با حضور 
بیش از 700 نفر از بانوان و دختران برگزار 
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شد. در این مراسم برنامه های متنوع جهت 
استفاده بیشتر شرکت کنندگان اعم از: قرائت 
قرآن، دو اجرای زیبا و با محتوای مرتبط با 
برنامه توسط گروه سرود ریحانه، سخنرانی 
)حجت االسالم افتخاری( به همراه پرسش و 
پاسخ، قرعه کشی حضوری به همراه هدایای 
نفیس به 8 نفر از شرکت کنندگان حاضر، 
اجرای مداحی توسط ذاکر اهل بیت )ع( در 
نظر گرفته شده بود که در حاشیه مراسم از 

میهمانان پذیرایی گردید.
*******

دوره سه روزه خادمین افتخاری
به گزارش خبرنگار پیــروان عترت هیات 

رزمندگان اسالم ستاد مرکزی: 
دوره ســه روزه آموزشی تخصصی خادمین 
افتخــاری توســط پیروان عتــرت هیأت 
رزمندگان اسالم باهدف ارتقاء سطح علمی 
و معنوی خدام با حضور 70 نفر از خادمین 
شــرکت کنندگان در مــورخ 26 الی 29 
مردادماه سال 1395 در دانشکده حضرت 
زینب )س( واقع در اتوبان بســیج خیابان 

شهید فهمیده برگزار شد.
برنامه اساتید و عنوان کالس های برگزارشده 

در دوره:
1-با تماس و هماهنگی با خادمین تعداد 70 
نفر از خدام اعالم آمادگی برای شــرکت در 
دوره سه روزه شبانه روزی آموزشی تخصصی 
کردند، هماهنگی برای تهیه محل اسکان 

که درنهایت منجر به انتخاب محل دانشکده 
حضرت زینب)س( واقع در اتوبان بســیج، 

خیابان شهید فهمیده شد.
2-دوره با حضور اساتید سرکار خانم دکتر 
ســالمی با موضوع »همــت واال و انفعال   
مقایســه مبانی تربیتی در اسالم و غرب«؛ 
جناب آقای دکتر صرامی با موضوع »فضای 
مجازی و اینترانت ملی«؛ حجت االســالم 
ابراهیمی »احکام محرم و نامحرم- پوشش 
در نماز«؛ حجت االســالم جنتی با عنوان 
»مخاطب شناســی«؛ آقای دکتر بنیانیان 
»اثربخشــی فعالیت هــای فرهنگــی در 
شــرایط روز«؛ آقای مداحی »ویژگی های 
یك خادم«؛ ســرکار خانــم دکتر خزعلی 
»جمعیت و فرزند آوری«؛ حجت االســالم 
سید حسین مؤمنی »راهکارهای جذب در 
هیأت های مذهبی و تأثیر در زندگی فردی 
و اجتماعی«؛ و ســرکار خانم دکتر عزیزی 
»برنامه استعمار در جایگزینی پزشکی مدرن 

با طب اسالمی و سنتی« برگزار شد.
مشروح سخنرانی ها:

1-»سرکار خانم دکتر ســالمی« همت را 
معیار ارزش گذاری انســان در نزد خداوند 
معرفی کردند. به نقل از امیرالمؤمنین اوج 
همت انسان، وی را به حکمت و قرب الهی 
نزدیك می کند. اولین همتی که انسان باید 
به خرج بدهد اصالح خود اســت. در دعا و 
فرمان بری از خداوند متعال باید همت عالی 

داشت. انســان های دارای همت عالی اهل 
بزرگی و بزرگواری هستند. امام در خطبه 
اشباح الّرجال غفلت و سستی در برابر حق 
را متذکر می شوند و در حدیثی می فرمایند: 
هر کس صبح بیدار شــود و اهتمام به امور 

مسلمین نکند مسلمان نیست.
2-» آقای دکتر صرامــی« جریان فضای 
واقعی زندگی را مشابه ابعاد فضای مجازی 
می دانستند. تأثیرات فضای مجازی، تأثیری 
واقعی اســت و در این فضا زندگی فردی و 
اجتماعی جریان دارد، حقوق و مسئولیت ها 
معین و شفاف اســت و منبع مسئولیت ها 
از آمریکا و انگلیس اســت! شرکت گوگل با 
تشخیص نیازهای انســان و ارائه سرویس 
و خدمات موردنیــاز، ایجاد وابســتگی و 
دل بســتگی و به دنبال آن با معیار سازی 
و نیاز ســازی و کنترل نیازهــا، تکنولوژی 
مدیریت انسان و درنهایت به تسخیر انسان ها 
می رســند به نوعی طاغوت رسانه ای منجر 

می شود.
3-»حجت االسالم ابراهیمی« اظهار داشت: 
ســخن گفتن با مرد نامحــرم از جایگاه و 
دام های شیطان است. احکام نگاه در چند 
بخش تقسیم می شود: نگاه مرد به مرد، نگاه 
مرد به بچه، نگاه مرد به زن نامحرم، نگاه مرد 

به زن محرم.
»سرکار خانم دکتر سالمی« در   -4
موضوع »مقایســه مبانی تربیتی در اسالم 
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و غرب« گفت: بنیان علوم انسانی غربی از 
نهضت فکری رنسانس نشــأت گرفته و بر 
پایه اومانیســم به معنای انسان محوری و 
اصالت انسان قرار دارد. تفاوت های بنیادی 
در تربیت اســالم و غرب وجود دارد؛ مانند 
اینکه در اســالم وظیفه فرد تعیین شــده 
است، همه جا تربیت اسالمی قابل اجراست 
و این تربیت برای هدفی واال تعیین شــده 
درحالی که غرب با توجه به نفع شخصی و با 
جداسازی جنسیتی، کثرت گرایی در اهداف 
تربیتی دچار ســردرگمی هدف تربیتی و 
تناقضات فراوان شــده اســت؛ و درنهایت 
نگرش اسالم مانند غرب نه منفی نگر مطلق و 
نه مثبت نگر مطلق است بلکه نگرشی واقعی 

به پدیده های تربیتی دارد.
5-» حجــت االســالم جنتی« بــا عنوان 
»مخاطب شناسی« ضمن تعریف پیام، آن 
را بخشــی از دین که به ارائه راه حل یا رشد 
استعداد فرد، متناسب با ویژگی های مخاطب 

می پردازد دانستند، به ارائه دسته بندی انواع 
مخاطب شناسی که شامل »روان شناختی«، 
»جامعه شــناختی« و »مردم شــناختی« 

می شود.
ایشان با ذکر دوره های سنی زندگی به بیان 
برخی از ویژگی های هــر دوره از نوجوانی، 
جوانی، میان سالی و کهن سالی پرداختند. 
همچنیــن بابیان تفاوت هــای زن و مرد و 
روش های آماده سازی منبر و انتخاب موضوع 
ســخنرانی توضیح دادند. همچنین بابیان 
تفاوت عنوان سخنرانی در جایگاه ویترین 
ســخنرانی و موضوع به عنوان شــاکله ی 
سخنرانی که عامل تأمین جذابیت، انگیزه 
سازی و تأثیرگذاری هســت. ویژگی های 
سخنرانی خوب را در میزان تازگی و انتقال 
مناسب پیام و جذابیت برای مخاطب معرفی 

کردند.
6-جناب آقای دکتر بنیانیان »اثربخشــی 
فعالیت های فرهنگی در شــرایط روز« را 
تشــریح کردند. برخی از اهداف تشــکیل 
نظام جمهوری اسالمی مانند »رشد و تعالی 
اخالق «، »معنویت« و »پیشرفت های مادی 
مثل ایجاد رفاه«را مورد اشــاره قرار دادند. 
شورای عالی انقالب، فرهنگ را نظام واژه ای 
از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، آداب 
و الگوهای رفتاری زمینه دار و دیرپا می داند. 

مدیریت فرهنگــی یعنی بــا جهان بینی 
اســالمی، اعتقادات و باورهــا، هنجارها و 
ارزش هاســت. رفتارهای فرهنگی در پرتو 
دانش و آگاهی، اعتقــاد و باور قلبی، تمایل 
و عالقه درونی شــکل می گیرد. تغییرات 
فرهنگی گاهی آگاهانــه و گاهی ناآگاهانه 
اســت، در حقیقت ما نمی توانیم فرهنگ 
را مدیریت کنیم بلکــه تغییرات فرهنگی 
را می تــوان مدیریت کــرد. کار فرهنگی 
ازنظــر مقام معظم رهبــری روح فرهنگی 
در آن باشد، رشــد بدهد )افزایش آگاهی( 
و فعل وانفعال در ذهــن، مغز و جان )ایجاد 
اعتقاد( و عواطف )ایجاد تمایل( در انســان 

به وجود آورد.
7-»جنــاب آقــای مداحــی« در بیــان 
»ویژگی های یك خادم« پانزده شــاخصه 
را مطرح کردند؛ اولین مســئله اخالص در 
کار هیأت، دوم تواضع، ســوم اهل سکوت 
بودن چهارم، داشتن سکینه و متانت پنجم، 
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اهل ذکر بودن ششم، منضبط بودن هفتم، 
نظیف بودن هشــتم، ایثارگر بــودن نهم، 
عامل به شرع بودن دهم، قاطعیت یازدهم، 
صبوری دوازدهم، مهربانی سیزدهم، بشاش 
و خوش رو بودن چهاردهــم، بابیان خوش 
تذکر دادن و پانزدهم ابتکار در تصمیم گیری 

داشته باشد.
8-»ســرکار خانــم خزعلی« بــا موضوع 
جمعیت و فرزنــد آوری به بحــران پیری 
جمعیت در کشور اشــاره کردند. در جهان 
جنگ جمعیتی در حال وقوع اســت که در 
این زمینه متأســفانه در کشور ما با روشی 
انفعالی با این مســئله برخورد می شــود. 
سیاست ها در کشورهای اسالمی درزمینه 
جمعیتی به دو گونه اجرا می شــود؛ یکی 
دخالت های مالی و دوم دخالت های فرهنگی 
و به عنوان کنتــرل و تنظیم جمعیت نوعی 
انقالب جنسی حاکم شده است که با انواع 
تنوع طلبی و فسادها را به دنبال داشته است.

9-حجت االسالم طائب در خصوص »اهداف 
امام خمینی )ره( در تشکیل انقالبی اسالمی 
بر اساس سیره معصومان« راه های اشغال 
و اثرگذاری بر مردم یك کشــور را مطرح 
کردند کــه یك روش آن با قــوه قهریه که 
عالوه بر هزینه باال، موقتی نیز هســت راه 
دوم اثرگذاری بر فکر مــردم و بهترین راه 

تسخیر، خراب کردن فرهنگ مردم که هم 
به زمان کمتری نیاز دارد هم بازســازی آن 
بسیار سخت و زمان بر است. ایشان همراهی 
مردم با انقالب را عامل پیش برنده ی انقالب 
دانستند. برجام به کجا خواهد رسید؟ چرا 
در سوریه هستیم؟ ماجرای یمن چیست؟ 
کودتای ترکیه چه بود؟ ماجرای فیش های 
نجومی چیست؟ انتخابات ریاست جمهوری 
آینده چه خواهد شد؟ این شش سؤال ستون 
فقرات فرهنگی جامعه اســت؛ که پاسخ به 
همه این ها در شکســتن کمر آمریکاست. 
نزدیکی مناطق بحــران زده به رگ حیات 
آمریکا یعنی اسرائیل غاصب نزدیك است، 
بنابراین آمریکا تمام تالش خــود را برای 
بیرون درآوردن این رگ حیاتی از دســت 
محور مقاومت انجام می دهد. عامل پیدایش 
و بقاء نظام والیت فقیه است، آنکه نظام را به 
وجود آورده و آن کسی که پایدارش داشته 

است.
10-حجت االسالم سید حسین مؤمنی با 
موضوع »راهکارهای جذب در هیأت های 
مذهبی و تأثیر در زندگی فردی و اجتماعی« 
گفت: هیــأت در درجه اول برای ســلوك 
خودمان باید مفید باشد، اگر قرار باشد کسی 

را جذب کنیم، راه آن اخالص اســت. مقام 
معظم رهبری خطابه و منبر را بسیار مهم 
دانســتند. راه های جذب از طریق موعظه، 
تبیین معارف و ارائه الگو در معارفی مانند 
تزکیه، تبیین معارف دینی، باال بردن سطح 
آگاهی مردم و ارائه الگو و اســوه که نتیجه 
تمام این ها می شود جهاد و تالش فی سبیل 

اهلل است.
» حجةاالســالم ابراهیمی«، استاد احکام 
دوره و » حجةاالســالم بیگدلی« اســتاد 
دانشگاه امام هادی )ع( هستند که توسط 
خواهر رضوی جهت اقامــه نماز جماعت 

دعوت شدند.
همچنین اکران فیلم »هنگامه« با هماهنگی 
ســتاد اکران مردمی جشــنواره عمار در 
محل آمفی تئاتر دانشــکده حضرت زینب 
)س( اکران شــد و با اســتقبال و رضایت 

شرکت کنندگان همراه بود.
در ایــن دوره برگه هایی بــا عناوین، »دل 
نوشته ای به امام رئوف«، »سخنی با مدافعان 
حرم« و »تقدیم می کنم ثواب خدمتم را به 
...« تهیه شد. همچنین دو دوره ختم قرآن 
هدیه به اهل بیت، امام خمینی )ره( و تمامی 

شهدای اسالم، بین خواهران توزیع شد.
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در ابتدا جوانان عاشــورایی هیأت زوار الزهرا )س( به تالوت آیاتی از 
قرآن کریم به شکل جمع خوانی پرداختند؛ در ادامه حجت االسالم 
احمد پناهیان در رابطه با اهداف برپایی و چشم انداز هیأت زوارالزهرا 
)س( جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم و همچنین خواسته 
ها و مطالبات امام خامنه ای از جوانان انقالبی و عاشــورایی به ایراد 
سخنرانی پرداختند. ایشــان در ادامه از تمام تشکالت و گروه های 
انقالبی مردمی دانشــجویی و دانش آموزی انقالبی برای شرکت در 
این جلسات که به طور هفتگی برگزار می گردد دعوت بعمل آوردند.

در آخر نیز مداح اهلبیت حاج امیر عباسی به مناسبت ایام شهادت امام 
صادق ) ع( و محکومیت گروه های تکفیری در پی به شهادت رساندن 

نوجوان شهید عبداهلل عیسی به مرثیه خوانی و عزاداری پرداخت.

گزارش جلسه مرکزی مهایش سه ساله های حسینی )علیه السالم(جلسه هیأت زوار الزهرا )سالم اهلل علیها( در هتران

اولین جلســه هیــأت زوار الزهرا )ســالم اهلل علیهــا( جوانان عاشــورایی 
هیأت رزمندگان اســالم همزمــان با ایام شــهادت امام صادق 
)علیــه الســالم( و همچنیــن بــه مناســبت بزرگداشــت شــهید 

عبــداهلل عیســی )نوجــوان معصوم ذبح شــده توســط گروه 
هــای تکفیــری( در فاطمیه بــزرگ تهــران برگــزار گردید.

اولین جلسه ی هماهنگی اجرای همایش سه ساله های حسینی )ع( 
با حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج، علی اکبر مداحی 
مسئول هیات رزمندگان اسالم، محمد فراهانی مسئول سازمان بسیج 
مداحان کشور، زهرا ساکت مسئول واحد پیروان عترت هیأت رزمندگان 
اســالم، فاطمه گنجی مدیر واحد پیروان عترت تهران بزرگ، سرکار 
خانم اصالنی مسئول بسیج جامعه زنان کشور و جمعی از مسئولین 
و نمایندگان ارگان ها و نهادهای ذی ربط در ســتاد ســازمان بسیج 

مستضعفین کشور تشکیل شد.
سـردار فضلـی با تأکیـد بـر این موضـوع کـه اجـرای برنامـه ی سه سـاله های 
حسـینی بر شـانه های پُرتوان خواهران قرار دارد افزود: برادران در مسئولیت ها 
و اقشـار مختلف وظیفه ی حمایت از خواهـران را با تمام قوا انجـام خواهند داد. 
علی اکبر مداحی گفت: حمایت سـازمان ها و ارگان ها از این حرکت در سـالروز 
شـهادت دخت مکـّرم حضرت اباعبـداهلل )ع( امـری الزم و ضروری اسـت لکن 
مردمـی و خودجـوش بـودن ایـن برنامه بایـد به عنـوان یـك راهبـرد و هدف 
مدنظـر قـرار گیـرد. تـالش می کنیـم ایـن حرکـت مردمـی را در کشـورهای 

مسـلمان و در جمع کودکان مظلوم سـوری، عراقـی و لبنانی اجـرا کنیم.
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برگزاری چهار نشست استانی هیأت های 
نوجوانان و جوانان عاشورایی 

بازدید مسئول واحد پیروان عرتت 
هیأت رزمندگان اسالم در شهرکرد

نشست های استانی مسئوالن هیئات نوجوانان و جوانان عاشورایی که 
در ماه های مرداد و شهریور رونق گرفته است، فرصتی برای پیگیری 
و تأکید بر راهبردهای ارائه شده در همایش کشوری هیئات نوجوانان 
عاشوراییـ  که اردیبهشت ماه سال جاری در قم برگزار شدـ  فراهم 

کرده است.

سرکار خانم زهرا ساکت در سفر به استان چهارمحال و بختیاری از 
فعالیت 280 شعبه پیروان عترت خواهران هیأت رزمندگان اسالم در 

سطح کشور خبر داد.

در این همایش های اســتانی که روز 26 مرداد در استان گیالن، 1 
شهریور در اســتان تهران، 9 شهریور در استان کرمان و 24 شهریور 
در استان اصفهان برگزار شدند؛ حجت االسالم حاج احمد پناهیان، 
مدیر هیئات نوجوانان و جوانان عاشــورایی ســتاد مرکزی هیأت 
رزمندگان اسالم، از نزدیك با فعالیت های هیئات نوجوانان و جوانان 
عاشورایی رزمندگان اسالم در این استان ها آشنا شده و پس از شنیدن 
گزارش های تك تك هیئات استان، نقاط قوت و ضعف آن ها را گوشزد 

کردند.
ایشان در این نشست ها بابیان این که قبالً باهم »قرارهایی گذاشتیم«، 
به مواردی از آن ها ازجمله: برگزاری جلسات هفتگی مستقل هیئات 
نوجوانان و جوانان عاشورایی، پی جویی منویات و راهبردهای رهبر 
معظم انقالب در خطاب با جوانان، اهتمام به اردوهای مناطق جنگی 
جنوب و غرب کشور، اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و... اشاره 

کردند.
حجت االسالم پناهیان همچنین در این نشست های استانی بر اهمیت 
»جریان خادمی« هیأت تأکید کرده و اهمیــت هیئات نوجوانان و 
جوانان عاشــورایی را از جهت اتصال با امر اهل بیت علیهم السالم از 
ســویی و ارتباط با جریان رزمندگی و جهاد و انقالبی گری از سوی 
دیگر مورد تأکید قرار داده و گزیده ای از اصول کار تشکیالتی از دیدگاه 

رهبر معظم انقالب را نیز تبیین کردند.
گفتنی است، در فروردین و اردیبهشت سال 95 نیز دو دیدار استانی 

دیگر در استان های البرز و هرمزگان ماه به عمل آمده بود.

سرکار خانم زهرا ساکت در دیدار با مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه حضرت قمربنی هاشــم )ع( و جانشین فرماندهی سپاه استان 
چهارمحال و بختیاری، به تشــریح فعالیت های واحد پیروان عترت 
خواهران هیأت رزمندگان اســالم پرداخت. وی تصریح کرد: هیأت 
رزمندگان اسالم با برنامه ریزی جامع و ویژه برای بانوان، واحدهای 
پیروان عترت خواهران را در سطح استان ها و شهرستان ها راه اندازی 

کرده است.
ایشان در تبیین برنامه های اجرایی در سطح کشور گفت: به مناسبت 
والدت و شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( قهرمان صبر و ایثار و 
شــهادت حضرت زینب کبری )س(، حضرت خدیجه کبری )س(، 
شیرخوارگان حسینی، سه ساله های حسینی و مراسم سالروز ازدواج 
آسمانی حضرت علی )ع( با حضرت فاطمه زهرا )س( واحد پیروان 

عترت ویژه خواهران برنامه اجرا می کنند.

اخبار و گزارش هيأت های مذهبی
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امام جمعه اردبیل گفت: شعارهای کربال و 
امام حسین )ع(، شــعارهای استاندارد و از 
نوع بین المللی است که برای اعتالی جامعه 

بشری صادرشده است.
حجت االسالم سید حسن عاملی در همایش 
استقبال از ماه محرم در مسجد اعظم اردبیل 
اظهار کرد: امروز فرهنگ 1400 ساله ما در 
معرض هجمه های فرهنگی دشمنان است 
و ضرورت دارد با تکیه بر ارزش های دینی و 
عشق و ارادت به امام حسین )ع( از مواریث 
فرهنگ دینی و ارزشــی خود دفاع کرده و 
تمام هجمه های دشمنان را از میان برداریم.
وظيفه مسلمانان در پيروی از الگوی 

رفتار امام حسين )ع(
عاملی با تأکید بر اینکه باید ایثارگری های 
امام حســین )ع( الگویی برای نسل امروز 
باشــد، گفت: مســلمانان و به ویژه جوانان 
باید با تأسی از فرهنگ واالی اسالمی و الگو 
گرفتن از ایثارگری های امام حســین )ع( 
از گناه و معصیــت دوری کنند چراکه امام 
حســین )ع( الگویی شایسته و ممتاز برای 
مسلمانان است. امام حسین )ع( برای دفاع 
از ارزش های دینی و اسالمی و اصالح جامعه 
ایثارگــری کرده و تمام تالشــش بر ایجاد 

جامعه ای ســالم و اسالمی بود که این امر و 
مبارزه برای حاکمیت ارزش های اســالمی 
در زمان حاضر نیز وجود دارد و هم اکنون ما 
نیز باید با تأســی از امام حسین )ع( با افکار 

پلید و یزید گونه مبارزه کنیم.
عاملی بابیان اینکه شعار امام حسین )ع( از 
استاندارد بین المللی برخوردار است، گفت: 
وظیفه مســلمانان واقعی امروز این است تا 
اهداف قیام امام حســین )ع( را به صورت 
واقعی و حقیقی تبیین کرده و ترویج دهند 
چراکه شعارهای کربال شعارهای استاندارد 
از نوع بین المللی اســت که بــرای اعتالی 

جامعه بشری صادرشده است.
وظيفه مســلمانان دیگر كشورهای 

اسالمی در ماه محرم
عاملی با قدردانــی از شــیعیان ترکیه به 
خاطر اجتماع عظیمشــان در روز عاشورا 
در اســتانبول و دیگر مناطــق، خطاب به 
عزاداران جمهوری آذربایجــان بیان کرد: 
اگر می خواهید بزرگ ترین خدمت را به امام 
حســین )ع( انجام دهید در روز عاشورا در 
نقطه ای از هر شهر تجمع بزرگی را برگزار 

کنید.
وی با تأکید بر اینکه از ســوی قدرت های 
بزرگ به حاکمان آذربایجان دستور داده شده 
اســت تا وهابیت را در این کشــور تقویت 
کرده و آن ها را تحت فشــار قــرار ندهند، 
افزود: به خاطر اینکه این ها هویت شــمارا 
بشناســند اجتماع عظیم عزاداری از سوی 
شما سوگواران امام حسین )ع( در جمهوری 
آذربایجان ضرورت پیدا می کند، این اجتماع 
عظیم عزاداری سبب می شود که ارمنی ها و 
وهابیت به مفهوم و معنای عاشورا پی برده 
و بر این امر واقف شــوند که ملت مسلمان 
آذربایجان عاشــورایی بوده و عاشــورایی 

می مانند.
امام جمعــه اردبیل خطاب بــه حکومت 

جمهــوری آذربایجان اظهار کــرد: دولت 
آذربایجان هم هیچ واهمه ای از این تجمعات 
عزاداری نداشــته باشــد و نباید عزاداران 
حسینی )ع( و دین داران این جمهوری را در 
مقابل وهابیت و ارمنی ها در تنگنا قرار دهد 
تا این عزاداران بتوانند باعظمت هر چه بیشتر 
عشق و عالقه خود به حضرت اباعبداهلل )ع( 

را به جهانیان نشان دهند.
حفــظ ارزش های دینــی و دوری از 

بدعت ها و خرافات
وی بابیان اینکه شــرکت در عزاداری روز 
تاســوعا و عاشــورا همچون به جا آوردن 
واجبات است، گفت: عزاداران حسینی )ع( 
باید در این مراســم حفظ ارزش های دینی 
و انجام واجبات را مــورد تأکید قرار داده و 
از عزاداری تنها به عنوان تخلیه احساســی 
استفاده نکنند و نیز عزاداری تنها به 10 روز 
نخست ماه محرم خالصه نشود و باید اهداف 
این قیام احیا گردد. ایشان با تأکید بر حفظ 
حق وحقوق فردی و اجتماعی در عزاداری 
ماه محرم تصریح کــرد: نباید اعمال بدعت 
گونه در عزاداری ها و مراسم شبیه خوانی و 
نوحه خوانی ترویج شود؛ مداحان، سخنرانان 
و شبیه خوانان در مراسم عزاداری باید مراقب 
باشند تا از موسیقی ها و آیین نامناسب در 
این مراسم اســتفاده نکنند و به درستی به 

اهداف قیام امام حسین )ع( پرداخته شود.
تحكيم و تبيين امامــت و والیت در 

نهضت عاشورا
امام جمعه اردبیل تأکید کرد: امام حسین 
)ع( به کربال آمد تا امامــت را تعریف کند، 
پس عــزاداری آن نیز باید بــرای والیت و 
امامت باشــد. باید با توسل به عزاداری ها و 
با تمام وجود از امامت و والیت پاســداری 
کرد. ایشــان بابیان اینکه عــزاداری بحث 
خطیری است که باوجود تأثیر بزرگ، اگر 
مورد غفلــت قرار گیرد آفت هــای بزرگی 

مصاحبه ماهنامه هیأت با
حجت االسالم سید حسن عاملی

نماینده ولی فقيه در استان اردبيل 
و امام جمعه اردبيل
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نیز خواهد داشــت، ادامه داد: باید عزاداران 
توجه کنند که حسین برای 10 روز محرم 
نیست بلکه همیشه باید برای حسین و به یاد 
حسین بود، چراکه امام حسین )ع( هویت و 

شناسنامه ما است.
احيای امربه معروف و نهی از منكر

حجت االسالم عاملی امربه معروف و نهی از 
منکر را از مهم ترین درس های کربال و عاشورا 
و قیام امام حسین )ع( برشمرد و تصریح کرد: 
عزاداری برای حســین )ع( با ترك احکام 
اسالمی موردقبول خداوند نیست، احکام اگر 
حتی برای عزاداری ترك شود، یا عزاداری 
باشد اما نماز جمعه، مجالس قرآن، دعا و... 

نباشد هرگز قبول نخواهد شد.

هيأت هــای عزاداری بــرای تخليه 
هيجانات نيست

عاملی با تأکید بر اینکه هیأت های عزاداری 
برای تخلیه هیجانات نیســت، متذکر شد: 
هیأت مدرسه اســت، مکانی برای تربیت و 
پرورش نسل حسینی )ع( است و باید دین و 

احکام در آن رشد یابد.

مراعات حجاب و پوشــش در حاشيه 
عزاداری ها

امام جمعه اردبیل بدحجابی و بد پوششی در 
حاشیه مراسمات عزاداری را مورد نکوهش 
قرار داد و یادآور شــد: این هــا تأثربرانگیز 
اســت و باید تا جایی که می توانیم نسبت 
به عفت و حجاب و حیا حســاس باشــیم. 
عزاداری حسینی )ع( جایی برای این کارها 
نیست و باید به شدت نسبت به آن حساسیت 
نشان داد. مجلس امام حســین )ع( نباید 
تنها برای شیعه باشــد، چهره حسین )ع( 
باید بین المللی باشــد، تمام شعارهای امام 
حسین )ع( که در کربال گفته شد همه وجهه 

بین المللی داشته و باید بیان شود.

پرهيز از آســيب ها و نشــان دادن 
زیبایی های اهل بيت )ع( در عزاداری

حجت االســالم عاملی بابیان اینکه امروز 
بحران اندیشه، فکر و آداب و آئین های موهوم 
بیداد می کند و خــالء معنویت واقعی تمام 
دنیا را فراگرفته اســت، تأکید کرد که باید 
زیبایی های اهل بیــت )ع( را در عزاداری ها 
نشــان داده و آن ها را تبییــن کنیم. وی با 
اشاره به مســئولیت بزرگ شعرا و مداحان 
در ترویج حســینیت راســتین در جامعه؛ 
عزاداران را به پرهیــز از گرایش به تمثیل 
و عکس و... فراخواند و افــزود: دایره زدن، 
موســیقی مبتذل، اســب گردانی و بعضاً 
دالل بازی و حتــی خریدوفروش در خالل 
عزاداری، استفاده از شــبیه خوانان دارای 
وجهه نادرســت و امثال آن از آسیب هایی 
است که در عزاداری ها دیده می شود و باید 

هوشیار بود.
برخی عزاداری را برای امیال و منافع خود 
استفاده می کنند، عزاداری برای خودنمایی 
نیســت، برای نشــان دادن زیــورآالت و 
چشم چرانی نیست، عده ای با آرایش غلیظ 
در اماکن عزاداری حضــور می یابند این ها 
نباید باشد، عزاداری راســتین و حسینی 
این ها را طــرد می کند. عقالنیت مهم ترین 
ویژگی عزاداری اســت، نباید بــا اقدامات 
بی خردانه عقالنیت را در عزاداری ذبح کرد، 
عدم استفاده از روحانیت در عزاداری ها عیب 
است، عالوه بر این، هیأت ها باید مراعات حال 

همسایگان و بیماران را بکنند.
ترویج خرافات و غلــو تهدید جدی 

عزاداری
 امام جمعــه اردبیــل اظهار کــرد: امروز 
آنچه بیش از هر آســیبی عــزاداری اصیل 
و ســنتی را مورد هدف قرار داده اســت، 
تهدید فرقه وهابیت و ترویــج خرافات در 
این حوزه اســت، این همان نکته ای است 

که علما و کارشناســان دینی و فرهنگی به 
آن تأکیددارند. وی با اشــاره به تأکید فرقه 
وهابیت مبنی بر اینکه اگر حسین )ع( را از 
شیعه بگیریم، همه چیز شیعه را گرفته ایم، 
گفت: غلو در مداحی همان خواسته وهابیت 
است و باید به شــدت پرهیز شود. دشمن 
می خواهد امام حســین )ع( را از ما بگیرد و 
باید در برابر این توطئه بزرگ هوشیار باشیم 
و این آگاهی در عزاداری ها متجلی می شود.

 عاملی بابیــان اینکه مداحــان نباید غلو 
کرده و حرف های بی ســند بزنند، تصریح 
کرد: دشــمنان با جمع آوری این حرف ها 
می خواهند امام حسین )ع( را از ما بگیرند و 
این یعنی اینکه ما خودمان به مکتب حسینی 
ضربه می زنیم. نباید بگوییم که چون یزید 
سگ نگه می داشــت و یا شراب می نوشید، 
حســین )ع( قیام کرد و جنگ شروع شد، 
این سطحی نگری است و به عزاداری مقدس 
شــیعه ضربه می زند. امام حسین )ع( تنها 
خواسته خود از واقعه کربال را رهبریت صالح 
عنوان کرد و این تنها هدف وی بود و بی شك 
اول و آخر و باطن و ظاهر حسین )ع( تأکید 

بر رهبری صالح در جامعه اسالمی بود.
توصيه های رهبر انقــالب به هيئات 

مذهبی
هیأت هــای مذهبی دارای چنــد ویژگی 
هســتند که آن ها را از ســایر تشکل ها و 
اجتماعات جدا می سازد: اولین ویژگی شان 
این است که توســط مردمی که عالقه مند 
به اســالم و ائمه  ی طاهرین هستند اداره 
می  شوند و بر محور عشق به ائمه ی طاهرین 
تشکیل شــده اند. ویژگی دوم این است که 
هزینه های این هیأت ها توسط خود مردم 
تأمین می  شود و نه دســتگاه های دولتی و 
حکومتی. ویژگی سوم هم این است که سه 
عنصر »مردم«، »روحانیت« و »مداح« در 
این هیأت ها جمع شده  اند. »مردم« هیأت 

مصاحبه و انتقال تجارب
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را تشکیل می  دهند و هزینه هایش را تأمین 
می کنند، »روحانی« به عنوان کســی که 
معرفت و محبت به ائمه را گسترش می  دهد 
و »مداح« هم به  عنوان هنرمندی که می تواند 
این محتوا را به دل وجان مردم منتقل کند 
در هیأت حضور دارد. هیأت های مذهبی در 
طول تاریخ به  خصوص در طول تاریخ تشیع 
در ایــران، عامل اصلی گســترش فرهنگ 
اســالمی در بین مردم و نهادینه کردن آن 

بوده  اند.
رهبر معظم انقالب راجع بــه این موضوع 
فرموده اند: »ما مسلمان ها و به خصوص ما 
شــیعیان، امتیازی داریم که دیگر ملیت ها 
و ادیان این امتیاز را به قــدر ما ندارند و آن 
عبارت اســت از اجتماعات دینــی که به 
شکل روبه رو، چهره به چهره، نفس به نفس 
تشکیل می شود که این را درجاهای دیگر 
دنیا و در ادیان دیگر کمتر می شود پیدا کرد. 
هست؛ نه به این قّوت، نه به این وسعت، نه 
به ایــن تأثیرگــذاری و محتواهای راقی.« 

)87/4/4(
توصیه هایی که رهبــری در مورد هیئات 
مذهبی مطرح می  کنند، زیاد و متنوع است 
اما می تــوان آن ها را به طورکلی در شــش 
دســته طبقه بندی کرد: دربــاره ی فضای 
جلسات، حضرت آقا معتقدند که باید تلفیقی 
از عنصر »منطق« و »عاطفه« باشــد: »اوالً 
اساس حرکت عمومی تشیع عالوه بر منطق 
قوی بر عواطف بــود. از روز اول تا امروز در 
کنار عقل، عشق حضور جدی داشت؛ برای 
همین هم حرکت تشیع نابود نشد یعنی از 
بین نرفت. منطق قوی اســت؛ یعنی صرف 
عواطف نیســت، اما منطق تنها هم نیست. 

عواطف هم با آن درآمیخته است.«
1. فضای هيأت

درباره ی فضای جلسات، حضرت آقا معتقدند 
که باید تلفیقی از عنصر »منطق« و »عاطفه« 

باشد. ایشان فرموده  اند: »اوالً اساس حرکت 
عمومی تشیع عالوه بر منطق قوی بر عواطف 
بود. از روز اول تا امروز در کنار عقل، عشق 
حضور جدی داشت؛ برای همین هم حرکت 
تشیع نابود نشد یعنی از بین نرفت و اال باید 
صد مرتبه در امواج متالطم سیاســت های 
متعرض و عناد آلود نابودشــده بود. منطق 
قوی است؛ یعنی صرف عواطف نیست، اما 
منطق تنها هم نیســت. عواطف هم با آن 
درآمیخته اســت. این ازآنجاهایی است که 
عقل و عشق باهم می سازد.« )20/7/1381(

2. منبر
ایشــان درباره ی اهمیــت و کارکرد منبر 
در هیــأت فرمودند: هیأت  هــای مذهبی 
باید کالس درس باشــد؛ یعنــی این طور 
می  فرمایند که اگر کسی 10 جلسه یا یك 
دهه رفت پای منبری نشســت، آخر دهه 
احســاس کند یك مطلب را فهمیده است. 
مثاًل فهمیده باشد که خواص و عوام عاشورا 
چه کسانی بودند و چه موضوعاتی موجب 
شد تا عده ای در برابر امام معصوم قرار بگیرند 
و او را به شــهادت برســانند. لذا ایشان در 
موردبحث منبر می  فرمایند که عزاداری را 
واقعاً به معنای حقیقی کلمه باید به صورت 
کالس درس دربیاوریــم. ایــن حالت را ما 
اآلن کم می بینیم، به خصوص در هیأت  ها 
کم مشاهده می شــود. این جزو نقص  های 
کار کنونی کشور ما است. این همه مجالس 
عزا و این همه مناسبت های مربوط به وفات 
و شــهادت و موالید ائمه علیهم السالم که 
اجتماعات مردم را به صورت طبیعی به وجود 
می  آورند یك فرصت بســیار بزرگی است 
و از این فرصت  ها باید شــما استفاده کنید. 

)2/8/1386(
3. هيأت نباید سكوالر باشد

در جلسه ای که سال گذشته اعضای ستاد 
مرکزی هیأت رزمندگان اســالم خدمت 

حضرت آقا رســیدند، بنده صحبت کردم 
و اشاره داشــتم که ما در هیأت  ها به شعرا 
و ســخنرانان خودمان گفتیم کــه باید به 
دغدغه  های نظام اسالمی که دغدغه ی مردم 
هم هست پرداخته شود و از این جلسات باید 
برای بصیرت استفاده شود. ایشان هم بعداً در 
خالل صحبت خود به همین موضوع اشاره 
کردند و فرمودند: »یــك نکته هم همین 
مطلبی اســت که آقای نجات اشاره کردند 
که درست هم هســت. هیأت ها نمی توانند 
سکوالر باشند؛ هیأِت امام حسیِن سکوالر 
ما نداریم! هرکس عالقه  مند به امام حسین 
اســت، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی 
است، اسالم مجاهد اســت، اسالم مقاتله 
است، اســالم خون دادن است، اسالم جان 
دادن اســت؛ معنای اعتقاد به امام حسین 
این است. این که آدم در یك مجلس روضه 
یا هیأت عــزاداری مراقب باشــد که مبادا 
وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط 

است.«
یعنی هیأت این نیست که به سیاست کاری 
نداشته باشد؛ چون بعضی سخنران  ها عادت 
کردند که می  گویند ما سیاســی نیستیم. 
رهبر انقالب معتقدنــد این عبارت، عبارت 
صحیحی نیست. ایشان فرموده  اند: »یکی 
از خصوصیات ائمه ی طاهرین این بوده که 
همه ی آن ها مبارزین و مجاهدین فی سبیل 
اهلل بودند. یکی از ائمه ی طاهرین را ســراغ 
ندارید که این ها در موضع مجاهدت و مبارزه 

قرار نداشته باشد.« )82/8/2(
4. مداح هيأت

راجع به مداحی به  طورکلی نظر رهبر انقالب 
این است که اگر محتوای شعر و نوع خواندن 
آن مداح، هنرمندانه باشد بعضاً تأثیرش از دو 
یا سه منبر هم بیشتر است. بارها ایشان در 
صحبت های خود فرموده اند که مداح باعث 
»معرفت افزایی« به افراد می شــود. ایشان 
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مداحی را »جوشاندن چشمه های عواطف 
در دل ها« می دانند: »مداحی، معرفت افزائی 
است. مداحی، پراکندن معرفت و حکمت 
و امید و عقیده ی راســخ اســت. مداحی، 
جوشاندن چشــمه های عواطف در دل ها 
است؛ با استفاده ی از هنر شعر، هنر آواز، هنر 

اجرا.« )92/2/11(
درباره ی ســبك هایی که مداحان انتخاب 
می کنند نیز ایشان توصیه هایی دارند. اولین 
نکته  »توجه به موســیقی اصیــل ایرانی« 
است؛ ایشان معتقدند بسیاری از گوشه  های 
موســیقی ایرانــی برگرفتــه از مرثیه  ها و 
مداحی ها اســت. نکته ی بعدی »پرهیز از 
تقلید غلط از ســبك های غربی« است. به 
همین دلیل به مداحان توصیه می کنند که 
خودتان آهنگ بسازید. یك موقع یك فردی 
راجع به واقعه  ی کربال داســتانی می گوید 
که داســتانش، هم خیلی زیبا و هم خیلی 
حزن انگیز است؛ آن فردی هم که می شنود 
متأثر می شــود؛ اما یك فرد دیگری می آید 
همین داستان زیبا را تبدیل به فیلم یا تئاتر 
یا یك اثر هنری می کنــد و آن وقت خیلی 
اثر می گذارد بر قلوب انســان ها؛ اثری که 
درازمدت است. کار مداح هم مانند کار یك 
هنرمند است که یك موضوع را با استفاده از 
نوا و صدای خوش و هنرمندانه به مخاطب 
عرضه می کند که موجب اثرگذاری بیشتر آن 
می شود. رهبر انقالب در یکجایی فرموده اند: 
»در کار مداحِی شما چند چشمه ی هنری 
وجود دارد: شــعرتان هنر است؛ صدایتان 
هنر است؛ آهنگی که انتخاب می کنید، هنر 
است؛ اشارات و کارهایی که انجام می دهید، 
هنر اســت.« )77/7/19( لذا می گویند در 
مداحی، شــعر خوب و هنرمندانه خواندن 

بسیار مهم است.
5. اشعار مداحی

راجع به بحث شــعر، حضرت آقا می گویند 

شــعری را قبول داریم و می گوییم که این 
شــعر برای مجلس امام حسین )ع( خوب 
است که واجد چند خصوصیت باشد: »شعر 
شما باید خوب، محکم، قوی، خوش مضمون 
و قانع کننده باشد. گاهی قصیده ای که شما 
می خوانید، به اندازه ی چند منبِر یك منبرِی 
خوش بیان تأثیر می گذارد. گاهی یك بیت 
شعِر بجا به قدر یك کتاب قیمت دارد. این ها 
آسان و مجانی به دست نمی آید. انسان باید 
زحمت بکشد، کار و تالش کند، شعر خوب را 
بیابد، آن را حفظ کند و بخواند.« )77/7/19(

 درباره  ی خصوصیت دیگر شعر فرموده  اند 
که: باید دارای مفاهیم اسالمی باشد و صرف 
قشنگ و جذاب بودن کفایت نمی کند. مثاًل 
بعضی از اشعاری را که مداحان می خوانند 
قشنگ اســت و آدم خوشــش می آید، اما 
هیچ مفهوم اسالمی همراهش نیست. افراد 
هم می آیند و همراهش گریه می کنند اما 
معرفتی در آن نهفته نیست. به همین دلیل 
ایشان فرموده اند: »یکی از چیزهایی که باید 
در این اشعار باشــد، عبارت از مفاهیم بلند 
اسالمی - مثالً در باب توحید یا نبوت - است. 
بهترین اشعار قدما در باب توحید و نبوت، 
همین مدایحی اســت که شعرای بزرگ ما 
در مقدمه ی دیوان ها و مثنوی هایشان ذکر 

کرده اند و گفته اند.« )68/10/28(
۶. سبک و آهنگ مداحی

درباره ی ســبك هایی هم که مداحان برای 
ســرود ها و نوحه های خود در ایام والدت و 
شهادت انتخاب می کنند نیز ایشان توصیه ها 
و نکاتــی دارند. اولین نکته ای که ایشــان 
راجع به سبك روی آن تأکیددارند، »توجه 
به موســیقی اصیل ایرانی« اســت؛ ایشان 
معتقدند بســیاری از گوشه  های موسیقی 
ایرانی برگرفتــه از مرثیه  هــا و مداحی ها 
است؛ یعنی بســیاری از موسیقی هایی که 
اآلن مرسوم اســت و آهنگ ســازان ما در 

دستگاه های مختلف می  ســازند، برگرفته 
از مرثیه های مداحی های قدیمی در ایران 
اســت؛ بنابراین مداحــان می توانند از این 
موسیقی اصیل سنتی ایران که اتفاقاً دارای 
تنوع زیادی هم هست برای ساخت سبك ها 
و آهنگ های خود استفاده کنند: »ما در قدیم 
از زبان موســیقی دان های معروف شنیده 
بودیم که می گفتند موسیقی اصیل ایرانی 
را نوحه خوان و شبیه خوان ها حفظ کرده اند؛ 
موافق خوان، مخالف خوان، علی اکبر خوان، 
قاسم. هرکدام یك دســتگاهی را به این ها 
می دادند که باید در آن دستگاه بخوانند. این 
موجب شد که موسیقی نانوشته ی ایرانی - 
که نه نُت داشت، نه نوشته داشت و نه چیز 
دیگری داشت - بتواند برسد به دست کسانی 
که این ها را با نُت و شیوه های جدید بتوانند 

ثبت و ضبط کنند.« )86/4/14(
7- »پرهيز از تقليد غلط از سبک های 
غربی«: رهبر انقالب معتقدند از سبك های 
غربی باید پرهیز شود و درجاهای مختلفی 
بر این موضوع تأکیــد کرده اند: خواننده ی 
جلسه ی مداحی، ناگهان بیاید آهنگ های 
اروپائی را - آن هم به شــکل غلط و نابلد بنا 
کند خواندن؛ ســبك هایی که فرض کنید 
حاال فالن خواننده ی غربــی یا مقلد عرِب 
آن غربی یك وقتی خوانده، ما این را از او یاد 
بگیریم و بنا کنیم خواندن! که قبل از انقالب 
هم متأسفانه همین کارها را کردند. موسیقی 
اصیل ایرانی را که می توانست نوع حالل هم 
داشته باشد - البته همان موسیقی اصیل، 
یك نوعش هم حرام است؛ فرقی بین ایرانی 
و غیر ایرانی نیســت - همــان را هم ضایع 
کردند. البته بعد از انقالب بهتر شد؛ اما حاال 
مثاًل مداح یا خواننده ی ما بیاید در رادیو و 
تلویزیون به تقلیــد - آن هم غلط - آهنگ 
غربی یا آهنگ مجالس لهــو را در مجلس 
ایمان و در مجلس معنویت تکرار کند، این 

درست نیست؛ این غلط است.

مصاحبه و انتقال تجارب
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بهزاد کاظمی
مقدمه

سبك زندگی به عنوان یکی از اصطالحات علوم اجتماعی، پیوند مستقیم با مجموعه ای از مفاهیم مانند فرهنگ، جامعه، نوع نگرش، هنجار، اخالق، 
ایدئولوژی، سنت و نوگرایی، شخصیت و هویت فردی و جمعی، وراثت و محیط، تولید و مصرف، طبقه اجتماعی و غیره دارد. زندگی در دنیایی که 
مزرعه آخرت است، برای مؤمن با غیر مؤمن تفاوت اساسی دارد. کسی که به آیین اسالم و مکتب اهل بیت دل وجان سپرده، در هر نفس، هر قدم، 

هر کالم و هر حرکت باید بر پایه آموزه های اسالمی زندگی کند.
دستور های دینی ما در ریز ترین امور تکلیف انسان مؤمن را مشخص کرده و خداوند با فرستادن پیامبر و جانشینان او هم در حدیث و گفتارشان 
به شکل صریح و هم در سیره و کردارشان به شکل عملی، الگو و نمونه ای برای زندگی عرضه داشته است. حضرت امام حسین )ع( الگویی ممتاز 
برای سبك زندگی اسالمی است. از سوی دیگر بهترین جایی که مردم با گوشه هایي از سیره حسیني )ع( به عنوان اسوه حیات طیبه دیني آشنا 

مي شوند، »هیات« است.

دین و سبک زندگي
ســبك زندگي هر فرد و جامعــه اي متأثر 
از نــوع باورها )جهان بینــي( و ارزش هاي 
)ایدئولوژي( حاکم بر آن فرد و جامعه است. 
جهان بیني مادي و ارزش هاي لذت گرایانه 
و ســودمحورانه طبیعتــاً ســبك زندگي 
خاصــي را پدید مي آورنــد. همان طور که 
جهان بیني الهي و ارزش هاي کمال گرایانه 
و سعادت محورانه سبك خاصي از زندگي 
را شــکل مي دهند. بنابرایــن دین در گام 
نخســت با ارائه جهان بینــي و ایدئولوژي 
ویژه اي زیربناي شــکل دهي به زیســت 
دین دارانه را مي سازد. در مرحله بعد دین با 
ارائه آداب و دستورالعمل هاي خاصي براي 
همه ابعاد زندگي انسان در حقیقت به دنبال 
شکل دهي به نوع خاصي از زیست انساني 
است. دستورالعمل هاي اخالقي و حقوقي و 
فقهي دین، درواقع به منظور ارائه الگویي از 

زیست دیني و خداپسندانه است.
در یك نگاه کلی  منابع اصلی سبك زندگي 
اسالمي عبارتند از: قرآن کریم؛ سیره پیامبر 
اعظم )ص( و امامان معصــوم )ع(؛ جوامع 
روایي و حدیثي؛دستاوردهاي اندیشمندان 

مسلمان.

جایگاه الگویی پيامبر و اهل بيت )ع( در 
سبک زندگی مؤمنان

جامعه اسالمی باید به گونه ای باشد که در 
آن سبك زندگی اولیای الهی رعایت و ترویج 
شود و پیامبر و اهل بیت ایشان الگوی برای 
همگان قرار گیرند. طبق اعتقادات اسالمی، 
اهل بیت پیامبر ثقل قرآن کریم اند. شیعه بر 
این باور است که ثقل قرآن کریم بودن یك 
سلســله امتیازها و ممیزها برای اهل بیت 
پیامبــر دارد که الزم اســت به عنوان یك 
دغدغه بنیادین به آن بنگریم. بر این اساس، 
سبك زندگی شیعه با سایر سبك ها تفاوت 
دارد. شیعه با معرفی اهل بیت پیامبر به عنوان 
هادیان الی اهلل – و همچنین مجاری لطف، 
صاحبان والیت تکوینی، والیت تشریعی، 
والیت سیاسی و والیت محبتی، نعمت های 
الهی، اسوه های حسنه و معلمان و مربیان 
باطنی انســان  در تالش اســت سه محور 
معرفت، محبت و اطاعت زندگی خویش را در 
سه محور معرفت، محبت و اطاعت با سنت 

اهل بیت پیامبر تطبیق بدهد.
وظایف ما نســبت به  سبک زندگی 

پيامبر و اهل بيت )ع( 

ساحت وجودی انسان به سه بخش بنیادین 
تقسیم پذیر است: ساحت معرفتی، ساحت 
عاطفی و ســاحت عملی. آنچــه در وجود 
انسان می گذرد و آنچه تجلی نحوه زیست 
او است در این سه ســاحت است. اعمال و 
رفتارهای ما معلول عواطف و انگیزه ها است 
و این دو، معلول تصورات و تصدیقات. آدمی 
اول چیزی را تصور می کند بعد شوق و انگیزه 
می یابد و بعد به عمــل می آورد. بااین حال، 
این سه ساحت بر همدیگر تأثیر و تأثر دارند. 
نحوه شناخت ما می تواند بر ایجاد و تغییر 
عواطف و انگیزه ها و نیز بر نحوه عمل ما تأثیر 
بگذارد. نحوه عواطف و انگیزه ها می تواند بر 
نحوه و جهت شــناخت ما و نیز نحوه عمل 
ما تأثیر بگذارد، همچنیــن نحوه عمل ما 
می تواند بر نحوه شناخت و نحوه عواطف و 

انگیزه های ما تأثیر بگذارد.

ســاحت معرفتی و عاطفی امــور درونی و 
ســاحت عملی امور بیرونی آدمی است که 
درمجموع، سبك زندگی ما را رقم می زند. 
بنابراین؛ نخســت، نظر به طرز تلقی شیعه 
از جایگاه اهل بیت پیامبر؛ دوم، نظر به سه 
ساحت وجودی شیعیان در برابر اهل بیت 

سبک زندگی هیاتی؛ مبانی و راهکارها
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سبک زندگی اسالمی

پیامبر سه وظیفه اساســی وجود دارد و با 
عمل به این ســه وظیفه اساسی است که 
جایگاه اهل بیت پیامبر در ســبك زندگی 

شیعه نمایان می شود:
وظيفه اول، معرفت:

معرفت شیعی معرفت به شناسنامه نیست، 
معرفت به شــأن، منزلت و مرتبه است. نه 
معرفت غلوآمیز اســت نــه معرفت تقصیر 
آمیز. اهل بیــت در این نگرش واســطه ی 
فیض و مجاری لطف اند که به سعه وجودی 
و کمال وجودی خویش رسیده اند. ازاین رو، 
شایسته اند که راهبر انسانها شوند. اهل بیت 
پیامبر جنبه ای بشری دارند و جنبه ای فرا 
بشری؛ با این جنبه فرا بشری است که علوم 
الهی را به مقدار ضرورت و نه در حد اطالق 
دریافت می کنند. این دو جنبه بر یکدیگر 
اثرگذارند. تالش ها، مجاهدت ها، ریاضت ها 
و اعمال صالــح که از جنبه بشــری آن ها 
است، زمینه دریافت های فرا بشری آن ها را 
تقویت خواهد کرد و از آن سو، دریافت های 
فرا بشــری باعث آثار معرفت شناســانه و 
روان شناســانه مضاعف در جنبه بشــری 

خواهد شد.
وظيفه دوم، محبت:

معرفت الزم است ولی کافی نیست، باید از 
ساحت معرفتی به ساحت عاطفی برسیم. 
تغییر نگرش در صورتی کارساز خواهد بود 
که به تغییر حال بینجامد. شــواهد متون 
دینی نشــان می دهد که معرفت چنانچه 
همراه باایمان نباشــد فایده نــدارد. ایمان 
چیزی بیش از علم است؛ خضوع، خشیت و 
تسلیم در برابر حق و حقیقت است که ایمان 
را ایمان می کند. سبك زندگی شیعه تنها 
بعد معرفتی ندارد، بعد محبتی نیز دارد. تا 
آنجا که می توان گفت تفاوت سبك زندگی 
شیعه با دیگر سبك ها، در این بعد محبتی 
اســت. محبت ورزیدن به اهل بیت پیامبر 

)ص( نتیجه ابالغ به دل است. بدین جهت 
شیعه آن اســت که به دل، محب اهل بیت 
پیامبر )ص( باشد نه به زبان. توسل گرفتن، 
زیارت دور و نزدیك رفتــن، نذری دادن و 
برگزاری مراسم ها، عالئم محبت به اهل بیت 

پیامبرند.
وظيفه سوم، اطاعت:

بی تردید اگر معرفت واقعی و محبت واقعی 
پدید آید، اطاعت واقعی حاصل خواهد شد و 
آدمی به اطاعت اهل بیت پیامبر )ص( روی 
خواهد آورد و ساحت سوم خویش را، ساحت 
عمل بر اساس نوع عمل آن ها خواهد کرد. 
ساحت عملی ، ساحت اخالق و عمل صالح 
است. الزمه تشیع این است که انسان زینت 
اهل بیت پیامبر شــود و عمل وی، دیگران 
را به ســوی اهل بیت پیامبر بکشاند. علت 
غایی معرفت و محبت، »علم ورزی« است. 
اگر علِم بی عمل را ســودی نیست، پس در 
معرفــت و محبت بــدون اطاعت اهل بیت 
پیامبر هم سودی نخواهد بود. اینان الگوهای 
راستین اند و اطاعتشــان هم ردیف اطاعت 
خدا و رسول خدا اســت. قول، فعل و تقریر 
معصومیــن همچون قرآن کریم و ســنت 
رسول اهلل )ص( حجیت دارد، ازاین رو اطاعت 
آن ها واجب خواهد بود. سیره امامان معصوم 
در مســائل فردی، خانوادگی، سیاســی، 
اقتصادی، نظامــی و فرهنگی همگی الزم 

االتباع است.
جلوه عملی سبك زندگی شیعه این است 
که اخالق ورزی فرد، مطابق اخالق اهل بیت 
پیامبر باشــد و مکارم اخالقــی آن ها را در 
خویش بپروراند. تخلــف از فرمان معصوم 
حکم معصیت دارد و کفــران نعمت الهی 
است. زندگی شــیعه یك زندگی اهل بیت 
محور و عترت محور اســت. قرآن کریم را 
می خواند، می فهمد و عمل می کند و تفصیل 
قرآن کریم را در سیره اهل بیت پیامبر پی 

می گیرد و بدین گونه، بــا تخلق به اخالق 
اهل بیت پیامبر مســیر هدایت خویش را 

پیش گرفته و پیش می رود.
جایگاه و كاركرد هيأت در سبک زندگی 

اسالمی
در عصر حاضر که به نوعی دوره بازســازي 
ایماني و فرهنگي مسلمانان به شمار می آید، 
توجه به الگوهاي مکتبي ضروري است. در 
میان اسوه هایی که الگوي همه جانبه امت 
براي راه یابی به کمال و بندگي ابعاد الگویي 
محسوب می شــوند، حضرت امام حسین 
)ع( الگویی ممتاز است. آن حضرت، هم در 
کربال و در حماسه و جهاد و شهادت، الگوي 
مؤمنان اســت، هم در عرصه هاي معنوي، 
اخالقي، معاشرت، ادب و بزرگواري، تهجد 
و شب زنده داری، ســخاوت و جوانمردي، 
انس با قرآن، تکریم انسان و در یك کلمه در 
»سبك زندگي« الگو و معیار است. از سوی 
دیگر بهترین جایی که مردم با گوشه هایي 
از سیره حسیني )ع( به عنوان اسوه حیات 
طیبه دیني آشنا مي شوند، »هیأت« است. 
هیئات مذهبی باید در کنار شــور حسینی 
)ع( شعور حسینی )ع( را نیز ترویج دهند و 
مکتب حسینی را برای جوانان معرفی کنند. 
اگر قرار است کسی اذهان جوانان را هدایت 
کند، این هیئات مذهبی هستند که بیشتر 
و بهتر می توانند بر اذهان آنان تأثیر بگذارند. 
کارکرد »هیأت« در سبك زندگی اسالمی، 
تبیین و ترویج یك زندگی والیت  محورانه 
است که بایستی بر سه محور معرفت، محبت 
و اطاعت همه جانبه نسبت به پیامبر )ص( و 

اهل بیت آن حضرت صورت پذیرد. 
شاخصه های سبک زندگی حسينی 

)ع(؛ روش زندگی هياتی ها
یك مســلمان مکتبي تکلیف محور و اهل 
عمل به وظیفه است، رها از تمایالت نفسانی، 
باید به تکلیف الهي اندیشید که سعادت در 
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آن است و تعّبد و عمل به تکلیف، شاخص 
اصلي یك مؤمن مکتبي است. عاشورا یك 
حادثه نیســت بلکه فرهنگ است و شاید 
بتوان گفت برای اصالح سبك زندگی مردم 
رقم خورد. شــاخصه های ســبك زندگی 
حسینی )ع( در عرصه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و فردی اســت. امام حسین )ع( 
جوانمرد بود و همچنین ایشان بصیر بود و با 

زمان شناسی راه را از چاه تشخیص می داد.
انسان مؤمن حیات و شهادت حسین بن علی 
)ع( را باال ترین تجلی و جاودانه ترین جلوه 
بندگی خدا می بیند، در زیارت عاشورای او از 
خدا چنان بودنی و چنان رفتنی می طلبد و 
زمزمه می کند که: »اللهم اجعل محیای محیا 
محمد و آل محمد« و ایــن زمزمه آرام آرام 
در لحظه های زندگی او جاری می شــود. با 
این نمونه هاست که روش خاصی از زندگی 
شکل می گیرد و انســان در رفتار و کردار 
خود سبك خاصی از زندگی را برمی گزیند؛ 
شناخت و الگوبرداری و تمرین سبك خاصی 
از زندگی در هیأت ها به ویــژه ماه محرم و 
صفر، مقدمه ای اســت برای توجه به سبك 
زندگی حسینی و شــکل بخشیدن به یك 

زندگی حسینی در همه روزهای سال.
خداباوري و ایمان

عقیده  به خدا و باور داشــتن  بــه »مبدأ و 
معاد«، کلمه نخســت بیداري و مسلماني 
اســت. حســین بن علي )ع( زندگي را بر 
پایه خدامحــوري قرار داده بــود و خدا را 
صادق و رازق و شــاهد و عادل مي دانست 
و همــه کارهایش را براي رضــاي او انجام 
مي داد و حتي اگــر خونش را نثار مي کرد و 
شهادت طلب بود، براي خدا بود و در آخرین 
لحظات حیات هم در گودي قتلگاه، نجواي 
عاشقانه اش با معبود، »الهي رضي بقضاءك، 
ال معبود سواك« بود؛ و در طول سفر کربال، 
بارها با تکیه بر »انــا هلل و انا الیه راجعون« از 

اویي و به سوی اویي را مطرح کرد. وقتي هم 
اوضاع نابسامان کوفه و تجمع کوفیان براي 
جنگ با او را مطــرح مي کردند، مي فرمود: 
»حسبي اهلل و نعم الوکیل« و تکیه گاهش 

فقط خدا بود.
یاد خدا و عبادت

نماز، مهم ترین راهبرد سیدالشــهدا برای 
تثبیت خداباوری اســت. در جریان ســفر 
کربال، نماز، محور است و کاروانیان هرکدام 
به نوبه خود توجه ویژه به نماز اول وقت دارند. 
حتی این مسئله در ظهر عاشورا هم به خوبی 
دیده می شود و امام حسین )ع( در شرایط 
سخت جنگ هم نماز را به تأخیر نمی اندازد. 
بر اســاس همین باور بود که عشق به خدا 
داشــت و مناجات او را دوست مي داشت و 
شب عاشــورا را مهلت گرفت تا به تهجد و 
تــالوت و انس با خدا و قــرآن بپردازد و در 
اوج نبرد عاشــورا، به »نماز ظهر عاشورا« 
پرداخت. ازاین رو، هنگام زیــارت آن امام 
شهید، چنین گواهي مي دهیم: »اشهد انّك 
قد اقمت الصاله«؛ بنابراین، راز زندگی خدا 
گونه در فرهنگ عاشــورایی، توجه به نماز 

اول وقت است.
آزادگي و عزت مداری

یکــی از مهم ترین اصول ســبك زندگی 
حسینی )ع(، فرهنگ آزادگی و حفظ عزت 
در برابر ظالم و باطل است. در این فرهنگ، 
آزاده بودن و رهیدگی از قید تعلقات مادی 
جایگاه ارزشــمندی دارد؛ از همین روست 
که امام حسین )ع( در برابر سپاه کفر اعالم 
می کند که اگر دین ندارید آزاده باشــید. 
عزت و آزادگي به آن است که انسان، کرامت 
و شرافت خویش را بشناسد و تن به پستي و 
ذلت و حقارت ندهد، ظلم را نپذیرد، به پستي 
گناه آلوده نشود و اسیر دنیا نگردد. حفظ این 
جایگاه، مجاهدت هایي را مي طلبد و گاهي 
باید جان داد تا عزت و آزادگي را حفظ کرد. 

امام حســین )ع( مي فرمود: مرگ باعزت، 
بهتر از زندگي ذلیالنه است.

شجاعت و حماسه
داشتن دلي استوار در برخورد با سختي ها 
و نترسیدن از مشکالت و مرگ و دشمن در 
مبارزات، جلوه اي از »شجاعت« است. ریشه 
حماسه آفرینی های »میداني«، شهامت و 
شجاعت »روحي و دروني« است. شکستن 
ابهت دشمن و به سخره گرفتن تهدیدهاي 
او از کساني برمی آید که شــجاع و غیور و 
بی باك انــد و همین خصلت هم ریشــه در 
ایمان به خدا دارد. وقتي امام حســین )ع( 
به سمت کوفه مي رفت، کساني از دگرگون 
شــدن اوضاع کوفــه و بی وفایــی مردم و 
بگیروببندهای حاکم کوفه و خطرات آینده 
مي گفتند؛ اما پاسخ امام این بود که: »لَیَس 
شأني من یخاف الموت« شأن و موقعیت من، 
موقعیت کسي نیست که از مرگ بترسد؛ و 
مي فرمود که: نه چون بردگان فرار مي کنم و 

نه تن به ذلت مي دهم.
تكليف مداري

یك مســلمان مکتبي؛ تکلیف محور و اهل 
عمل به وظیفه است، هر چه که باشد. رها از 
تمّنیات نفس، باید به تکلیف الهي اندیشید 
که سعادت در آن اســت و تعّبد و عمل به 
تکلیف، شــاخص اصلي یك مؤمن مکتبي 
است. این فرهنگ، درسي از سیره حسیني 
اســت که آموخته ایم. کسي که مي خواهد 
به سبك امام حسین )ع( زندگي کند، باید 
تکلیف محور باشد و عمل به وظیفه براي او 
از هر چیز مهم تر باشد و جز رضاي الهي به 
پسند کسي توجه نکند و جز انجام وظیفه، 

چیزي او را بر عملي وا ندارد.
 تولي و تبّري

زندگي مکتبي یك مسلمان ایجاب مي کند 
که خط فکري و سیاسي خود را نسبت به حق 
و باطل و عدالت و ســتم و خودي و بیگانه 
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معین و مشــخص کند. با اغیــار مرزبندی 
داشته باشــد. در زیارت جامعه، خطاب به 
امامان مي گوییم: »فمعکــم معکم، ال مع 
عدوکم« با شمایم، نه با دشمنانتان. حسین 
بن علي )ع( جلوه بارز عمل به این رهنمود 
خدایي و پیام قرآني بود. هرگز حاضر نشد 
با ظالمان و بدعت گذاران و مخالفان سنت 
نبوي و ســیره علوي کنار بیاید و آنان را به 
رسمیت بشناســد. یاران او نیز همین راه را 
رفتند. شیعیان حسین )ع( هم قرن هاست 
که در زیارت نامه ای کــه خطاب به آن امام 
مي خوانند، پیوسته بر عنصر تولي و تبري 
تأکید مي کنند و شعار »سلم لمن سالمکم و 
حرب لمن حاربکم و ولي لمن واالکم و عدو 
لمن عاداکم« سر مي دهند تا موضع تولي و 

تبري را ابراز بدارند.
امربه معروف و نهي از منكر

این دو فرضیــه برتر و دو تکلیــف مهم، از 
فلســفه هاي مهم نهضت عاشورا بود. وقتي 
امام مي خواست از مدینه خارج شود، کنار 
قبر مطهر حضرت رســول رفت و نجوا کرد 
و گریست و خطاب به خداي متعال گفت: 
خداوندا! من معروف را دوست دارم و از منکر 
بدم مي آید. وي یزید را تجسم همه منکرها 
مي دانست و مبارزه با آن را تکلیف مي شمرد 
و بیعت با آن فاســق را گناه مي دانســت. 
پیروان فرهنگ عاشورا نیز در همین مسیر 
گام برمی دارند و با حضــور دائم در میدان 
امربه معروف و نهي از منکر، نشان مي دهند 
که پیرو آن امام شــهیدند و بی تفاوت و بي 

تعهد نیستند.
عدالت خواهی

عدالت، فرمان خدا و رســول است و دامنه 
آن همه امور زندگي را در برمی گیرد، حتي 
رفتار عادالنه میان فرزندان را. ولي جهت بارز 
آن، عدالت اجتماعي و مراعات حقوق افراد 
از سوي حکومت هاست. از نقطه ضعف های 

مهم امویان حاکم بر سرنوشــت مسلمین، 
ظلم و طغیان آنان بود و امام حســین )ع( 
یکي از اهداف قیام خود را مبارزه با طغیان 
گري و سلطه جائرانه بنی امیه قرار داده بود. 
امامي که این سیره را در طول زندگي داشته 
و به عنوان مشي و مرام او شناخته شده است، 
انتظار دارد پیروانش نیز گام جاي گام او نهند 
و ظلم ستیزی و عدل گستری را به عنوان یك 
برنامه و سلوك دائمي داشته باشند. این ها 
نمونه هایي از الفباي سیره حسیني و سبك 

زندگي عاشورایي است.
صبر و استقامت

در عاشــورا، با اوج این صفــت نیروبخش 
مواجهیم، چیــزي که امــام و اصحابش و 
خانواده اش را چهره پیروز این مبارزه ساخت. 
امام، شرط همراهي افراد را در این حماسه، 
»صبر« دانست. شعار ایستادگي و مقاومت، 
در خطبه ها و رجزهاي امام و دیگر شــهدا 
دیده مي شــود. حتي امام روز عاشــورا در 
خطبه ای که بــا »صبراً بني الکــرام« آغاز 
مي شود، آن همراهان شریف و بزرگ زادگان 
را دعــوت به صبر کرد و فرمود اســتقامت 
کنند، چراکه مرگ، پلي اســت که آنان را 
از رنج و ســختي این دنیاي فاني به وسعت 
بی نهایت بهشــت برین منتقل مي ســازد. 
زندگي به سبك اباعبداهلل، حتماً با استقامت 
و صبر همراه اســت، چراکه حادثه کربال،  
آموزگار مقاومت بود و قهرمانان عاشــورا، 

الهام دهندگان صبوري و شکیبایي اند.
خرافه زدایی و جهل ستيزی

امام حسین )ع( قیام کرده و از خونشان یك 
تبر تیز ساخته اند تا زنجیر خرافه و جهل را از 
دست و پای عقل و اندیشه و رفتار آدمی باز 
کند. عده ای به بهانه عزاداری و بزرگداشت 
ایشان در مراسم عزاداری، کارهایی خرافی 
انجام می دهند درحالی که ایشان برای خرافه 
زدایی و جهل ستیزی از زندگی انسان ها قیام 

کردند.
روابط صحيح خانوادگی و اجتماعی

با بررسی ســیره زندگانی امام حسین )ع( 
می بینیم که ایشــان در برهه های مختلف 
زندگــی مانند کودکــی، نوجوانی، جوانی 
و میان ســالی و نیز در نقش های پســری، 
پدری، همسری، برادری، فرماندهی، امامت 
و شــهروندی یك پرونده بســیار روشن و 
افتخارآمیز داشــته اند. امام حســین )ع( 
مردی همسردار، مردم دوست و اهل مدارا 
بودند تا آن حد که سنگ را از جلوی مردم 
برمی داشــتند تا کسی آســیب نبیند. در 
روایت ها آمده اگر ایشــان برای مالقات از 
مریضی می رفتند دیدار را کوتاه می کردند تا 
فرد بیمار از این مالقات دچار خستگی نشود. 
رفتارشان به گونه ای بود که به همسایگان 
و همشهری هایشــان آزار و اذیتی نرساند، 
مراقب بودند تا بر مبنای شــرع عمل کنند 
و هیــچ منکری را هم انجــام نمی دادند. از 
مال خود به فقیــر، درراه مانده و نیازمند و 
ورشکسته کمك می کردند و به گونه ای این 
کار را می کنند که آبروی آن فرد حفظ شود.

منابع:
 مفاتیح الحیاة - آیت اهلل جوادی آملی

 سبك زندگي بر اساس آموزه های اسالمي« 
)با رویکرد رســانه ای(- مرکز پژوهش های 

اسالمي صداوسیما
 همیشه بهار، آداب و سبك زندگی اسالمی 
- احمد حسین شــریفي و همکاران- نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
 جایــگاه اهل بیت پیامبر )ص( در ســبك 
زندگی اســالمی- میثم امانی؛ دانشجوی 
دکتــری فلســفه تطبیقی واحــد علوم و 

تحقیقات تهران.
 پایگاه اطالع رسانی آیت ا... خامنه ای

سبک زندگی اسالمی
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الزامات تبلیغ و هنر سازنده
 از دیدگاه

رهرب معظم انقالب

محمدابراهیم ساور

ازآنجاکه از منظر رهبری هدف از تبلیغ و هنر 
دینی رســاندن و انعکاس نور درخشان پیام 
الهی به دل های مخاطبان برای تبدیل آنان 
به یك شخصیت دینی است تحقق این امر 
الزامات فراوانی دارد که در بیانات متعدد رهبر 
فرزانه و حکیم انقالب مطرح گردیده و ما در 
اینجا بر اساس فهم و برداشت خود آن ها را در 

عناوین زیر دسته بندی نموده و ارائه نمودیم
دسته اول- الزامات علمی و معرفتی 

برای تبليغ سازنده

1- مستدل و منطقی و قابل دفاع بودن 
معارف

ماها باید یك چیزی در خودمان داشته باشیم 
تا بتوانیم این تأثیــر را بر مخاطب بگذاریم، 
واال نمی شود. در آن سرمایه ی درونی، باید 
عنصر فکر و منطق باشد؛ باید به فکر و منطِق 
درست مجهز شویم تا حرف ُسست زده نشود. 
آن هایی که گفته اند یکی از مؤثرترین حمله 
ها، دفاع های ناقص و بد اســت، حرف کاماًل 
درســتی زده اند. وقتی دفاع از دین، ضعیف 
و سست و بد باشــد، تأثیرش از حمله ی به 
دین، بیشتر اســت؛ باید از این، به خدا پناه 
ببریم. مبادا در حرف و منبر و تبلیغ ما حرف 
ُسســت، بی منطق و اثبات  نشده ای وجود 
داشته باشد. درحالی که پایه ی کار ما منطق 
است؛ بنابراین، منطق، عنصر اصلی در تبلیغ 
ماســت. )84/11/5( مبلغان دینی، علمای 
دینی، متفکران دینی، عشاق گسترش اسالم، 
عالقه مندان به اســالم و اهل بیت )ع( باید 
توجه کنند که اســالم و قرآن، با استدالل و 
منطق همراه است. مکتب اهل بیت، با منطق و 
استدالل همراه است. اگر استدالل را از آن جدا 
کردند و به جای استدالل، خدای نکرده چیزی 
را وارد کردند که از منطق دور است و جنبه 
های خرافی دارد. این درست ضد استدالل 

عمل خواهد کرد.

2- وسعت و تنوع آگاهی های مبلغ
مبلغ بنابراین دارد که سطح فکر مردم را در 
مسائل اســالمی باال ببرد، پس باید آگاهی 
و بینش دینی وســیع و متنوع داشته باشد؛ 
با قرآن مأنوس باشــد؛ در احادیث غور بکند 
و کرده باشد؛ با افکار نوی مربوط به مذهب 
و دین آشــنا باشــد؛ اهل تحقیق درباره  ی 
مسائل دینی و افکار دینی باشد؛ نه فقط با دین 
به تنهایی، بلکه در کنار مسائل دینی، پاره ای 
افکار فلسفی و بینش های اجتماعی هست 
که از آن ها هم باید طعمی چشیده و آگاهی  
داشته باشد. )70/4/20( مبلّغ باید مطالعه 
کند، من خودم برای یك ساعت خطبه ی نماز 
جمعه، گاهی چهار ساعت، پنج ساعت مطالعه 

می کردم. )74/10/27(

3- توجه به سطوح علمی مخاطبان
اســاس کار در بین علمای شیعه، عبارت از 
تبلیغ و رساندن حقایق دین است. البته این 
کار، ســطوح مختلفی دارد: 1- سطح عامه 
مردم است. 2- سطح کسانی که تا حدودی 
از معرفت و آگاهی برخوردارند. 3- ســطح 
زبدگان جامعه. افرادی که اگرچه در علم دین 
آگاهی و معرفتی ندارند، ولی در رشته های 
علوم دیگر یا فنون مختلف زندگی، اشخاص 
برجسته ای محسوب می شوند و دارای ذهن 
نّقاد و هوش سرشار و تجربه و آگاهی و معرفت 
هستند. این ها هم جزو مخاطبین مبلغین دین 
به شمار می آیند. این ها هم احتیاج دارند که 
برایشان دین بیان بشود. پس در یك نگاه کلی، 
مبلغ دین با قشرهای مختلفی مواجه است و 
فقط به طبقه عامی محض روبه رو نیســت؛ 
بلکه با افرادی که تا حدود زیادی از معرفت 
و علم و دانش و تجربه برخوردار هستند نیز 
مواجه می شود. این مطلب قابل توجهی است 
که اساس و مالك تصمیم گیری می شود. 

)1374/10/27(
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4- رفع كننده شبهات مخاطبان
ازجمله چیزهایی که در تبلیغ بســیار مهم 
است، این است که شما پاسخ استفهام های 
مخاطبان خود را بدهید. اگر جوانی جلو ما 
نشســته است و ده، بیست ســؤال در ذهن 
اوست، ما هم یك سخنرانی یك ساعته برای 
او می کنیم، درحالی که هیچ یك از سؤاالت 
او جواب داده نشــده اســت، آیا به نظر شما 
این سخنرانی موفق اســت؟ البته که نه. ما 
باید ســؤال های ذهن او را که احیاناً بر زبان 
نمی آورد، یــا نمی تواند به زبــان بیاورد، یا 
خودش متوجه نیست که این سؤال ها را باید 
به زبان آورد، یا موقعیت مقتضی نیست، پاسخ 
دهیم. چطور می شــود پاسخ داد؟ وقتی که 
استفهام های او کشف شــود و ما بدانیم در 
ذهن او چیست. )76/10/3( امروز که شبهات، 
سؤال ها و اســتفهام های گوناگون را به فکر 
قشرهای مختلفـ  علی الخصوص جوانانـ  
تزریق می کنند. مبلغ دین بایستی آن شبهه 
را، آن موج مخرب و مفسد و مضر را بشناسد تا 
بداند که می خواهد عالج چه دردی را بکند و 
کدام خأل را می خواهد پر بکند. )1377/2/2( 
5- دوری از افراط وتفریــط در ارائه 

مطالب
اعتــدال را رعایت کنید. اعتــدال، یعنی در 
هیچ جهت دچار افراط نشــوید. بعضی در 
منبرها دچار افراط می شوند؛ حاال یا در طرف 
جهات اخالقی، یا در طرف جهات سیاسی، 
فرق نمی کند. افراط مذموم است؛ مردم به 
اخالقیات خیلی احتیاج دارند. ما احتیاج به 
یك انقالب اخالقی داریــم؛ برای این که در 
خودمان و در آحاد مردم مان، صفات رذیله 
را ریشه کن کنیم و اخالق ُمسلِم حقیقی را 
با همان خصوصیاتی کــه در روایات و آیات 
کریمه ی قرآن هست، در مردم رشد بدهیم. 
اخالق، خیلی الزم است؛ اما این طور نباشد 
که ما وقتی اخالق می گوییم، یا برای مردم 

حدیث می خوانیم، به کلی از مســائل روز، 
مسائل انقالب، مسائل جهان، مسائل زندگی 
و تاریخچه ی این سالهاِی پُر از حادثه برکنار 
باشیم. بعضی که منبر می روند، وقتی انسان 
پای منبرشان می نشیند، گویی در این کشور، 
انقالبی رخ نداده، گویــی رهبری مثل امام 
راحل )ره( ظهور نکــرده، گویی این جنگ 
اتفاق نیفتاده است! این طور حرف می زنند و 
به کلی از اوضاع برکنارند! این، از آن طرف افراط 

است.. )69/1/4(
۶- ارائه محتوای عالی، جذاب و ماندگار

در تبلیغ باید محتوا را آماده کرد؛ ابزار را هم 
به تناسب انتخاب کرد و پشت سر این محتوا و 
ابزار، همت و شوق و اراده ی قوی ای هم قرار 
داد و با سعة صدر جلو رفت...امروز ما فرصت 
خوبی داریم؛ آیا از این فرصت باید استفاده 
کنیم یا نه؟ باید از این فرصت استفاده کنیم. 
)70/12/5( در پی محتوای عالی باشید. به 
کم و متوسط قانع نباشید. اگر شما اهل فکر 
و تراوش فکری و ســازندگی و خالقیت در 
مفاهیم هستید، فبها و نعم؛ و اگر نیستید، از 
آن فردی که هست، بگیرید و کتابی که دارد، 

بخوانید و آن را حفظ کنید. )70/12/1(
7- نو و تازه بودن محتوای تبليغ

از شــعارهای تکراری دینی که هیچ مفهوم 
و معنایی هم بــرای مخاطبش ندارد، پرهیز 
کنید. )77/12/4( بایــد حرف-های مهم و 
جدید را جستجو و بیان کرد. البته تکرار آنچه 
مخاطبین می دانند، در مواردی الزم است؛ 
زیرا چیزهایی وجود دارد که باید تکرار شود، 
ولی چیزهایی هم هست که تکرارش ممل 

است. )74/10/27( 
دسته دوم-  الزامات اخالقی در تبليغ 

سازنده
 1- نشــان دادن صداقت و اخالص در 

عمل
مبلغ باید اخالص و صفا و عشق و عالقه ی به 

مخاطبان داشته باشد؛ »عزیز علیه ما عنتم 
حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم«. این، 
خصوصیت آن مبلغ اول و داعی اول است که 
شما دنبالش حرکت می کنید. باید با مردم 
این-گونه بود. با این منشأ باید با مردم حرف 
زد. وقتی که مبلغ با این احساس و با آن مایه 
ی فکری سخنش وارد میدان می شود، مثل 
مغناطیس دل ها را جــذب می کند، مثل 
قطرات آب زالل در سخت ترین سنگ ها هم 
اثر می-گذارد و در زمین مناسب باروری می 
دهد؛ »والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه« 
)76/10/3( تبلیغ بایــد از یك منبع نورانی 
سرچشمه بگیرد. اگر این تبلیغ از روی هوای 
نفس شد، بر اســاس انگیزه های ناسالم شد 
و آن منشأ را نداشــت، تأثیر آن هم تأثیر آن 
سرچشمه ی فیاضی نخواهد بود که از یك 
منشأ عزیز و پربار حقیقی سرچشمه می-گیرد 
و می ریزد؛ منقطع و ناسالم و آلوده خواهد شد. 
منشأ باید هم فکر و اندیشه و مطالعه و تأمل 
و تدبیر باشــد و هم اخالص و نصح و عالقه 
ی به مخاطب که بــرای او تبلیغ می کنیم. 

)76/10/3(
 2- مهذب و پــاک بودن و بی اعتنایی 

به دنيا
از خودمان هم باید شروع کنیم. مردم به عمل 
ما نگاه می کنند. روحانی، آن وقتی ســخن 
نافذ خواهد داشــت که عماًل نشان بدهد به 
زخارف دنیا بی اعتناست و آن حرصی که بر 
دل های دنیاداران و دنیامداران حاکم است، 
بر او حاکم نیست. این را باید به مردم نشان 
بدهیم. روحانیت، در سایه پارسایی بود که 
این حیثیت و آبرو را پیدا کرد. این پارسایی 
و بی اعتنایی به دنیا و به زخارف، باید حفظ 
شود. البته بی اعتنایی، با برخورداری در حد 
متوسط، منافاتی ندارد، دنبال دنیا دویدن، هر 
چیزی را که از جلوه های زندگی مرفه و راحت 
و خوب و اشرافی و متجمالنه است، خواستن و 

سبک زندگی اسالمی
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به دنبال آن بودن و برای آن تالش کردن دون 
شأن اهل علم و روحانی است، مردم باید این را 
از ما ببینند و احساس کنند. )1369/12/22( 
مبلّغ، اگر خودش مهذب و پاك نباشد، نمی 
تواند دیگران را پاك کند. اگر به معنای واقعی 
کلمه، به آنچه انسان می گوید، معتقد و عامل 

نباشد، حرفش اثری ندارد. )61/4/1(
3- خوش خلقی و رعایت ادب

در آموزش هــا، اخــالق و ادب و مهربانی و 
عطوفت، دائماً مدنظرتان باشــد. ... طوری 
برخورد بکنید که شاگرد، در شما احساس 
مهربانی بکند. در این صورت است که سخن 
حق، جای خودش را بازخواهد کرد. ... خدای 
متعال به پیامبرشـ  که بزرگ ترین آموزگار 
و قوی ترین صاحب بیان، از اول تا آخر تاریخ 
استـ  می فرماید: »و لو کنت فظا غلیظ القلب 
النفّضوا من حولك«. اگــر بداخالق بودی، 
از اطرافت متفرق می شــدند. بااینکه حرف 
پیامبر، حرف درستی است و از حرف ایشان، 
حرفی محکم تر وجود ندارد؛ اما همین صاحب 
حرف محکم، اگر بداخــالق بود، حرفش را 

قبول نمی کردند. )63/3/3(
دسته سوم -

 اســتفاده از ابزارها و روش های نو  و 
كارآمد

1- نوآوری در روش و ابزار
باید نوآوری کنید، همه ی قدرت های انسانی 
و فکــری خودتان را بــه کار بیندازید، برای 
این که حرف حق را با شیوه های نو، با زبانهای 
جدید و با استدالل های تازه و آرایش خوب، 
بیان کنید... باید بگردیم شیوه ی خوبش را 
پیدا کنیم؛ )72/2/6( روحانیت در تبلیغ دین 
و انجام وظیفه باید اهــداف بزرگ را مدنظر 
قرار دهد. امروز مخالفان از ســخت افزارها و 
نرمافزارهای مدرن برای تهاجم به اســالم و 
ایجاد شبهه افکني در میان جوانان استفاده 
می کنندکه باید برای مقابله با آنها، از شیوه ها 

و روشهاي متناســب با نیازهاي نسل جوان 
استفاده کرد. )1390/7/20( 
2- شناخت نيازهای زمان

بگردید ببینید، نیاز این زمان چیست و مردم، 
محتاج چه چیزی هســتند؛ آن را از شــرع 
مقدس اسالم بگیرید؛ آن را پخته کنید، آماده 
نمایید و مثل شیری در کام مردم بریزید، هنر 
در این است که انسان، کار را در لحظه خودش 

انجام بدهد و زمان را بشناسد. )61/2/7( 
در اظهاراتی که در منبرها می شود، رعایت 
چند چیز را بکنید: اول، نیاز مردم است. امروز 
مردم چه چیزی را بیشتر احتیاج دارند؟ آن را 
پیدا کنید. امروز مردم به اخالق و عمق تفکر 
انقالبی احتیاج دارند. این انقالبی که به وجود 
آمد، بر پایه چه مبانی ای استوار است؟ این را 
مردم احتیاج دارند. باید روی این، فکر کنید. 

)1369/1/4(
3- شناخت مخاطبين

اســاس کار تبلیغ، بر پیش بردِن مخاطب 
اســت. باید آن ها را آگاه کرد و ترّقي و رشد 
فکــري داد و در جهت آگاهي دیني و تقّرب 
به پروردگار و کماالت نفســاني پیش برد. 
)1374/10/27( از اول که شما به فکر تبلیغ 
هستید و مي خواهید مطالبي را براي بیان دین 
و اخالق و هر آنچه باید گفته شــود، انتخاب 
کنید، هدف را مخاطبه با جوانان قرار دهید. 
این، نوع محتوا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
)1377/2/2( اگر مخاطبان خودمان را انتخاب 
نکنیم و آن ها را نشناسیم و جریان های فکری 
محیط بر آن ها را نشناســیم، ممکن است 
چیزی بگوییم که در ذهنشــان قرار ندارد و 
مورد استفهام و استبصارشان نیست؛ یعنی 
کار بیهوده ای انجام داده ایم! مخاطبان را باید 
شناخت و آن ها را انتخاب کرد. ای بسا کسانی 
می توانند با مخاطبان خاصی ارتباط بگیرند؛ 
کســان دیگری هم می توانند با مخاطبان 
دیگری ارتباط بگیرند. مخاطب را بایســتی 

انتخاب کرد. )78/6/28(
 4- به كارگيری هنر فاخر و سازنده در 

تبليغ
ابزارهاي هنري، بی شك، رساترین، بلیغ ترین 
و کاري ترین ابزار ابالغ و تبلیغ پیام اســت. 
)1366/4/1( هنر در جمهوري اسالمي یك 
وسیله و ابزار و از شــمار بهترین هاست، اگر 
جمهوري اســالمي حرفي براي گفتن و یا 
ایده اي براي عرضه کــردن دارد، این عرضه 
باید با بهترین شیوه ها که همان هنر است، 
انجام گیرد. )1363/3/12( شك نباید کرد 
که انقالب به هنر نیازمند است و هنر انقالب 
ازآنجاکه باید حامل مفاهیمی نو و قهراً ناآشنا 
باشــد و ازآنجاکه باید با همــه معارضه ها و 
خصومت هایی که هیچ انقالبی از آن مصون 
نیست، درگیر شــود و ازآنجاکه باید معارف 
نوین را در ذهن ها راســخ و ماندگار ســازد، 
ناگزیر باید هنری ممتاز و فاخر و پیشرو باشد. 
)1365/8/14( مــردم را بایــد با مؤثرترین 
ابزارها با مسائل آشنا کرد که البته باید روی 
ابزارهــای هنری تکیــه و تأکید بیش تری 
بشود و یك مجموعه ی هنری در این رابطه 
به صورت مبانی کاری، مشغول فعالیت باشند. 
ما درزمینه ی کار هنری درگذشته و پیش از 
انقالب خیلی کم کاری داشته ایم. )66/4/3( 
هنر، بهترین وســیله برای انعکاس مفاهیم 
اسالمی و انسانی اســت. انقالب و جامعه ی 
اسالمی برای برقراری ارتباط و ابالغ مکنونات 
قلبی خود به مخاطبینش بــه هنر فاخر و 

برجسته نیاز دارد. )73/7/12( 
عالوه بــر الزامات فوق ضرورت پشــتیبانی 
علمی از طرف حــوزه، تربیت مبلغان عالم و 
مسلط بر معارف اسالمی و آشنا به ابزارها و 
روش های تبلیغی، برخورداری از ساختار و 
سازمان مناســب در اعزام و توزیع درست و 
مناسب مبلغان در کشور و... از الزامات تبلیغ 
هنرمندانه و سازنده اســت که باید مدنظر 

دستگاه ها
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مجتبی خرسندی

لحظه لحظه عمر من فقط گذشته با حسین
چونکه بر لبم نبوده غیر ذکر یا حسین

دست من به دامن تو بوده هر کجا حسین
چون محل نداده جز تو هیچ کس مرا حسین

وقت بی کسی فقط تو را زدم صدا حسین
یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

حاجت مرا همیشه کرده ای روا حسین
پس برای درد من فقط تویی دوا حسین

در نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا حسین
نام نامی تو از لبم نشد جدا حسین

ذکر هر قنوت من به جای ربنا ، حسین
یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

ای تجسم تمام رحمت خدا حسین
لطف تو همیشه بوده شامل گدا حسین

هر دقیقه می کنی نظر به حال ما حسین
ما گدای بی وفا ، تو شاه باوفا حسین

پس سراغ غیر تو چرا روم ، چرا؟ حسین
یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

برتر از گهر شده ست خاك کربال حسین

چون که با نگاه تو شده است کیمیا حسین
شد مس وجود من به لطف تو طال حسین

گریه بر تو دلپذیر اگرچه با ریا حسین
زندگی خالصه گشته از حسین تا حسین

یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

هست اشــك روضه ی تو چشــمه ی بقا 
حسین

آمدم به هرکجا که روضه شد به پا حسین
گرچه حق روضه های تو نشد ادا حسین

گریه ام برای تو شبی نشد قضا حسین
عمر من بدون گریه می شود فنا حسین

یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

ای به کشتی نجات خلق ناخدا حسین
گریه بر تو علت نجات انبیا حسین

گرچه خــورده ای تو ســنگ و نیزه و عصا 
حسین

کشته های عشــق را خداســت خون بها 
حسین

پس به غیر از این دعا ، نمیکنم دعا حسین
یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

جای تو مگر نبوده دوش مصطفی حسین؟
روی خاك کربال چرا شدی رها حسین؟

روی سینه ات نشسته شمر بی حیا حسین

کربال کفن نبوده غیر بوریا حسین؟
مادرت رسیده با دم حسین وا حسین

یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

مادرم گذاشت بر لبم از ابتدا حسین
ریخت بین شیر من از اشك روضه ها حسین

گردنم گذاشت شال مشکی عزا حسین
گفته ام از ابتدا به شوق انتها حسین

پس به وقت مردنم به دیدنم بیا حسین
یا من اسمه دوا و ذکره شفا حسین

 
وحيد قاسمی

کوفه دلبستگی اش را به تو ابراز نکرد
در زدم خانه به خانه، احدی باز نکرد

خسته از راه، دعا کن به دو راهی نخورد
هیچ مردی به در بسته الهی نخورد

غیر از این طوعه در این شهر ندیدم مردی
کاش می شد به تو پیغام دهم برگردی
کاش می شد به تو پیغام دهم: کوفه نیا
به علی اصغر شش ماهه قسم کوفه نیا

اشعار آئینی

امام حسین )علیه السالم( و حمرم

اشعار آئينی

امام حسين )عليه السالم( و محرم

حضرت مسلم )عليه السالم(
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دیدن حرمله دلشوره به جانم انداخت
جمله ی »کوفه نیا« را به زبانم انداخت

پینه ی ُمهر به پیشانِی شان توطئه بود
قول این طایفه ی چرب زبان توطئه بود

پشِت پاِی بدی از دوست نماها خوردم
زخم از نیزه ی تکفیر به فتوا خوردم

سر به دیوار غریبی نگذارم چه کنم!؟
دست دشمن پسرانم نسپارم چه کنم!؟

کوچه گردی شده کارم،همه رفتند حسین!
راه برگشت ندارم،همه رفتند حسین!

حق اوالد علی نیست چنین بی ِمهری
گریه ام بند نمی آید از این بی ِمهری

روضه هایم به تو بسیار شباهت دارد
اشکم از غربت گودال شکایت دارد

در دِل خاك،دلم خون جگرت می ماند
سِر دروازه سرم منتظرت می ماند

سِر دروازه رسیدی،طلب باران کن
با لب تشنه مرا فاتحه ای مهمان کن

غم نخور! چون که شــنیدی به پَرم سنگ 
زدند

به فداِی سِر زینب به سرم سنگ زدند
 

قاسم صرافان

سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد
حاال تصور کن به دستش هم، سری باشد
حاال تصور کن که آن سر، ماهِ خون رنگی

در هاله ای از گیسویی خاکستری باشد
دختر دلش پر می کشد، بابا که می آید،
موهای شانه کرده اش در معجری باشد

ای کاش می شد بر تنش پیراهنی زیبا ...
یا الاقل پیراهن سالم تری باشد

سخت است هم شــیرین زبان  باشی و هم 
فکرت

پیش عموی تشنه ی آب آوری باشد
با آن همه چشم انتظاری باورش سخت است

سهمت از آغوش پدر تنها سری باشد
شالق را گاهی تحمل می کند شانه
اما نه وقتی شانه های الغری باشد
اما نه وقتی تازیانه دست ده نامرد

دور و بِر گم گشته ی بی یاوری باشد
خواهرتر از او کیست؟ او که، هر که آب آورد،

چشمش به دنبال علی اصغری باشد
وای از دل زینب که باید روز و شب انگار

در پیش چشمش روضه های مادری باشد
 

احمد علوی

تقدیم به عابس ابن شبیب
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

سفید رویی عالم نصیب عابس شد

شجاع و پر دل و جرأت، بلند باال بود
همان که شیر سیاه سپاه موال بود

اگر چه نیت شاعر قیاس کردن نیست

و هم پیاله عباس عابس اصال نیست

دو شیر سرخ و سیاهند از که می خوانند
در آستانه میدان رجز که می خوانند

نوشت نام خودش را که در سپاه حسین
دخیل بست دلش را به بارگاه حسین

به گریه در شب آخر چنین به شوذب گفت
بیا همیشه بمانیم در پناه حسین

قسم به حضرت خورشید راه را بلدم
چراغ روی حسین است و راه راه حسین

قسم به او که جان من از اوست خواهم مرد
به یك اشاره ابرو به یك نگاه حسین

» حضور مجلس انس اســت و دوســتان 
جمعند «

به جان » جون « رسوالن آسمان جمعند

بهشت جا شده در البالی انگشتش
چقدر دل نگرانم برای انگشتش

چگونه عشق و جنون را به هم نیامیزم
بدون یا علی از جا چگونه برخیزم

به چشم کوفه که خود را چنین به خواب زده
غروب آمده یا این که آفتاب زده؟

حدیث معرفت و شرح عشق مشکل نیست
دلی که عاشق موال نمی شود دل نیست

به شوق اوست اگر من به صحنه آمده ام
به میهمانی آتش برهنه آمده ام

بگو به هر چه که ســنگ است عابس آماده 
ست

زمان بارش تیر است مجلس آماده ست

حضرت رقيه )سالم اهلل عليها(

اصحاب
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تمام لشگر از آئین من خبر دارند
بگو به طبل بکوبند و نیزه بردارند

ببین که با تن زخمی چه با شکوه شدیم
شبیه سرو و صنوبر شبیه کوه شدیم

ببین که مرگ چگونه اسیرمان شده است
بگو که زود بجنبند دیرمان شده است

ببین که بی سپر و بی کاله و بی زرهم
به دست تیر و کمان باز می شود گرهم

چگونه پر زدنم را بگو که سیر کنند
به تیر و نیزه مرا عاقبت به خیر کنند

 

محسن ناصحی

قصیده بود و غزل ، انتخاب شد با هم
دوتا لهوف دو مقتل ، کتاب شد با هم

چه آتشــی اســت محبت همین که شعله 
گرفت

دو دل ز فرط حرارت کباب شد با هم

دو تشنه لب به تماشا ، اگرچه آب نبود!
به یك نگاه دل هر دو آب شد با هم

پسر اجازه گرفت و پدر اجازه که داد
سوال رفتن و ماندن جواب شد با هم

دو دل که نه ! دو گل سرخ ، غرق خون از غم
که در چپاول صحرا گالب شد با هم

ستون قامت بابا صالبت لیال
علی که رفت به میدان خراب شد با هم

شکستن پدر و کشتن پسر یکجا
بنا نبود و در این جنگ، باب شد با هم

اگرچه اکبر و لیال یکی یکی بی هم
فراق اصغر و داغ رباب شد باهم

نصیب قلب شهیدان جداجدا شمشیر
نصیب دست اسیران طناب شد باهم

تمام کرببال یك طرف ، امان از شام
که آیه خواندن و بزم شراب شد با هم

روح اله گایينی 

به هر اهلل اکبر عرش می افتد به پای تو
اذان را دلنشین تر می کند سوز صدای تو

تو گفتی اشهد ان علیا حجه اهلل و 
میان دشت پیچیده صدای آشنای تو

شده وقت نماز عصر از جا بر نمی خیزی؟
شهید غرق در خونم عبای من برای تو

دگر از اربا اربا بودنت حرفی نخواهم زد
تکلم می کنم با تکه تکه تکه های تو

دلم خوش بود اینکه تو عصای پیریم هستی
عصای پیریم! هستم در این لحظه عصای تو

دو بیتی بودی و حاال شدی قطعه؛ نمی دانم
چه خواهد کرد با این شعر تقطیع هجای تو

جوانان بنی هاشم خبر دارند و می بینند
هوای دیگری در سر ندارم جز هوای تو

تو را تا خیمه آوردند و می دانم که تا محشر

شقایق می دمد از خون تو در کربالی من!

محمدجواد الهی پور

پشت سر اشك حسرت خواهر
پیش رو صف کشیده یك لشکر

حاصل عمر و رنج یك مادر
پدرش دست بر کمر...مضطر

که جوانش زده به قلب خطر

طعنه بر ماه می زند رویش
طاق هفت آسمان دو ابرویش

باد را می نواخت گیسویش
قدرت مرتضی به بازویش

روی ماهش شبیه پیغمبر

یك تنه لشکر حسین است این
جان در پیکر حسین است این

رمق آخر حسین است این
علی اکبر حسین است این

جان موال...نه! بلکه باالتر

رجزی خواند و باز طوفان شد
تیغ برداشت دشت حیران شد
هر کسی که شنید پنهان شد

هر که پنهان نشد پشیمان شد

در صف جنگ شد به پا محشر

هیبت او شکوه دریا داشت
رقص شمشیر او تماشا داشت

دشمنش را به جا زدن وا داشت
با وقار و صالبتش جا داشت

اشعار آئينی

حضرت علی اكبر)علیه السالم(

حضرت علی اكبر)علیه السالم(

حضرت علی اكبر)علیه السالم(
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که بگویند آمده حیدر

همه گفتند کار کار علیست
این جوان نیز یادگار علیست
بزنیدش که از تبار علیست

نیزه هاشان در انتظار علیست

تیغ ها کامشان شد از خون تر

چهره اش غرق خون چه زیبا شد
بر تنش بزم زخم برپاشد
در لحوف آمد اربا اربا شد
رفتنش داغ قلب بابا شد

پدر آمد...نه روی پا... باسر

باز پر می زند پرستویی
نیزه ها بوسه زد به پهلویی
باز خون می چکد ز بازویی

بوی یاس است...به عجب بویی

پای تو زنده شد غم مادر

می روی...الاقل شتاب نکن
پدر پیر را جواب نکن

پیش من آب آب آب نکن
خواهرم! روی من حساب نکن

بردنش نیست کار من دیگر

پیکرت فرش سرخ پا خورده
بدنت نامه ایست تا خورده

نیزه انگار بی هوا خورده
عمه دیده تورا که جا خورده
یاسی اما چرا چنین پر پر؟

بیت بعدی سرش جدا شده بود
راهی عرش نیزه ها شده بود

غرق خون به چه دلربا شده بود
مثل پیغمبر خدا شده بود

جان فدای تو یا علی اکبر

 

سيد حجت بحرالعلومی

تنها تر از غروب زنی آه می کشید 
دنبال کهنه پیرهنی آه می کشید 
بر سر زنان کنار تنی آه می کشید 

با زخم های بی کفنی آه می کشید 
آهی که شعله اش پر هفت آسمان گرفت   

خواهر به زخم های برادر اشاره کرد 
چشمان آسمانی خود پر ستاره کرد 

پنجاه سال زندگیش را نظاره کرد 
با آیه های مصحف خون استخاره کرد 
با حالتی که قلب زمین و زمان گرفت   

سوزی عجیب چشم ترش را گرفته بود 
گویا نگاه مختصرش را گرفته بود 

از فرط خستگی کمرش را گرفته بود 
چون تازیانه بال و پرش را گرفته بود 

با خاطرات صبح نشست و زبان گرفت   

از لحظه های سرخ شهادت که بگذریم 
حتی ز طعنه ها و جسارت که بگذریم 
از مقتل حسین به زحمت که بگذریم 
از شمر جالس به شکایت که بگذریم 

اتش به جان خیمه ی بیوه زنان گرفت   

اطفال را همین که کمی روبه راه کرد 
زینب به وقت شرعی سر رو به ماه کرد 

خورشید را به شمس خودش روسیاه کرد 
لختی گریست هستی خود را نگاه کرد 

از چشمهای نیزه دوباره توان گرفت   

با اشك شور چهره ی خواهر دوباره سوخت 
با گریه ی رباب دل گاهواره سوخت 

پرهای جبرییل هم از این نظاره سوخت 
وقتی در آفتاب سر شیرخواره سوخت 

آمد عنان قافله را ساربان گرفت   

از کربال که قافله میرفت ناگزیر  
زینب میان سلسله میرفت ناگزیر 

با پای پر ز آبله میرفت ناگزیر 
همراه شمر و حرمله میرفت ناگزیر 
نزدیك قتلگاه دل کاروان گرفت   

خواهر چنان که الله ی پرپر در آن غروب 

عاشورا
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میرفت پشت نیزه ی یك سر در آن غروب 
من بگذرم ز قصه ی معجر در آن غروب 
دشمن چه کرد با دل مادر در آن غروب 

اطفال را به زیر کتك بی امان گرفت  

 
یوسف رحيمی

بعد از سه روز جسم عزیزش کفن نداشت
یوسف ترین شهید خدا پیرهن نداشت

او رفت تا که زنده کند رسم عشق را
از خود گذشته بود، غم ما و من نداشت

آنقدر عاشقانه به معراج رفته بود
آنقدر عاشقانه که سر در بدن نداشت

خورشیِد شعله ور شده بر روي نیزه ها
کنج تنور رفتن و افروختن نداشت

هر کس شنید غربت او را سؤال کرد
بعد از سه روز جسم عزیزش کفن نداشت؟!

 
 

سيد محمدرضا یعقوبی آل 

بر شام بی ستارهء من آسمان گریست
تنها نه آسمان که زمین و زمان گریست

با چشم پر ستارهء خود سیر کرده ام 
دیدم به شیرخوارهء تو کهکشان گریست

تا نوحه خوان مقتل خون مادر تو شد
عرش خدا به لرزه در آمد، جنان گریست
ای غرق خون که نحر شدی در کنار نهر

دریا به خشکی لب تو بیکران گریست
تا قلب تو نشانهء تیر سقیفه شد

ای کعبه سینهء تو چنان ناودان گریست 

از فرط ضربه ها نفس تیغ هم برید
خنجر به هرم حنجر تو خونفشان گریست

بر هر هزار و نهصد و پنجاه زخم تو 
شمشیر و تیر و سنگ و عصا و سنان گریست

آنشب دل تنور به حال سر تو سوخت
بر میهمان سرزده اش میزبان گریست

بغض گلوی تو به سر نیزه باز شد
سر نیزه خونجگر شد و برسرزنان گریست

آه از دمی که طشت طال هم به خون نشست
بر آیه های روی لبت خیزران گریست
از بس که زجر دید، امانش بریده شد
از این نظر رقیهء تو بی امان گریست

یکسو به پای خستهء او زخم خار سوخت
یکسو به دست بستهء او ریسمان گریست
مویی که سوخته است به شانه نمیرسد 

شانه به مو رسید ولی موکنان گریست
 این شمع شعله ور شده اشکش تمام شد

این طفل جان به ســر شــده تا پای جان 
گریست

اشعار آئينی

عاشورا

حضرت زینب )سالم اهلل عليها(
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دکرت عبدالله گنجی

الزامات ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ایران تجدید حیات اسالم و نوعی رنسانس فرهنگی و سیاسی در قرن بیستم بشمار می رود. این انقالب هویت تازه ای به مسلمانان 
و مستضعفان بخشی و نظام نوینی بر پایه اسالم ناب محمدی )ص( و با مردم ساالری دینی پدید آورد و تأثیرات شگرفی بر منطقه و جهان گذاشت 
که بیداری اسالمی و فرهنگ مقاومت ازجمله دستاوردهای آن است. با این تحول بزرگ؛ اما نظام جمهوری اسالمی با دشمنی ها و دشمنان زیادی 

مواجه شد که به نوبه خود قابل بررسی می باشند.

علت اصلی دشمنی با انقالب اسالمی
انقالب اسالمی ایران به دلیل تأکید بر اهداف 
اولیه؛ هویت و استقالل سیاسی خاص خود 
گردنه های پرپیچ و خطرناکی را طی نموده 
اســت. بخش زیادی از عمر پر مقاومت این 
انقالب در بحران سپری شده و خواهد شد؛ 
علت اصلی فشارهای نظام سلطه، گفتمان 
برون گرای انقالب اسالمی از گفتمان هژمون 
در جهان اســت. انقالب اســالمی در مدل 
سیاسی   اجتماعی حکومت؛ طرحی نو ارائه 
نمود و تنها کشــوری در جهان معاصر شد 
که نظام ســازی خود را مبتنی بر معرفت و 

اندیشه بومی قرار داد.
اکنون که در ســال های پایانی دهه چهارم 
هستیم؛ انقالب اسالمی از عمق استراتژیك 
الزم در منطقه برخوردار اســت و در جهان 
به عنــوان یك قــدرت مهــم و تأثیرگذار 
منطقه ای شــناخته می شــود؛ بنابراین؛ 
تثبیت و عمق بخشــی داخلی و گسترش 
نفوذ منطقه ای، مسئولین نظام جمهوری 
اسالمی را به این نکته رهنمون می سازد که 
مسیر آینده شما به کدام سمت خواهد بود؟ 
و چشم انداز تحوالت را چگونه می بینید یا 

چگونه طراحی نموده اید؟

برای فهم ایــن مهم باید مالحظات اصلی و 
جوهری ذیل از هم اکنــون موردتوجه قرار 

گیرد:
1-مدیریت مرحله جابجایی نســلی 

انقالب اسالمی
در حالی وارد دهه پنجم می شویم که نسل 
اول انقالب از گردونه حکومت و سیاست در 
حال خروج هستند. شاید در دهه آینده کمتر 
کسی از نسل اول انقالب در عرصه قدرت و 
ساختارهای حکومتی حضورداشته باشد؛ 
بنابراین از مهم ترین مالحظات این است که 
سلسله نسل ها چگونه به عنوان کادر انقالب 
اسالمی وارد می شوند. آیا این امکان وجود 
دارد که در دهه آینده مدیران کشور از بعد 
مبانی و اندیشه و اعتقاد همانند نسلی باشند 
که انقالب کرده اند؟ آیا این شرایط به خوبی 
بررسی و فهم شده است؟ چنین مرحله که 
نوعی دوران گذار می باشد باید با هوشمندی 

مدیریت شود.
2-كادر ســازی برای مدیریت آینده 

انقالب اسالمی
نظام باید به این نکته بیندیشد که چگونه 
می خواهد مدیران آینده خود را از غلتیدن در 
لذت گرایی و عقالنیت منفعت طلبانه به سوی 
اهداف و آرمان های انقالب اســالمی سوق 

دهد؟ چه مکانیسمی وجود دارد تا در دهه 
پنجم »نیروهای هم تراز انقالب اسالمی« را 
در مدیریت کشــور ببینیم؟ برای این مهم 
توســل به جوان مؤمن به انقالب یا تربیت 
جوانان مؤمن به انقــالب نقطه عطف برای 
تضمین آینده است. اگر کادر انقالب اسالمی 
الغر شود اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
تضعیف خواهد شــد و با فشــار دشمنان 

متوقف یا از دسترس خارج خواهد شد.
3-كارآمدی

کارآمدی به معنای پیشرفت توأم با عدالت 
و رضایت اجتماعی مهم ترین اولویت داخلی 
نظام اسالمی در دهه آینده انقالب اسالمی 
است. کامیابی و ناکامی دشمنان در میدان 
نظامی رقم نمی خورد که میدان مبارزه آنان 
از کارآمدی نظام اسالمی بگذرد. کارآمدی؛ 
رضایــت اجتماعی را به همــراه دارد و این 
رضایت منجر به تقویت پشــتوانه مردمی 
نظام خواهد شد. عالوه بر آن کارآمدی نظام 
اسالمی موجب الهام بخشی آن در فراسوی 
مرزهای ایران خواهد شــد و مردم ساالری 
دینی می تواند در دیگر ممالك اسالمی به 

اجرا درآید.

4-تطبيــق دقيــق آرمان گرایی با 
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واقع گرایی
تطبیق بین شــعار و عمل بین آرمان ها و 
واقعیت هــا و بین مبــارزه وزندگی، الزمه 
دهه آینده انقالب اســالمی اســت. رهبر 
معظم انقالب در چند ســال اخیر روی این 
نکته حساسیت خاص داشته و راهکارهای 

مطلوب را مطرح کرده اند.
5-پاسخگویی به انتظارات و توقعات 

مردم
دور شــدن از صدر انقــالب، پایان جنگ 
تحمیلی و حل مسئله هسته ای سه عنصر 
مهم در باال رفتن توقعات اجتماعی از نظام 
است؛ بنابراین پاســخ به این توقعات که از 
اشتغال، تولید و رشد سرانه ملی می گذرد 
باید در ســال های آینده بــه بهترین وجه 
ممکن خود را نشــان دهد. خوشــبختانه 
زیرساخت ها و اسناد باالدستی برای تحقق 
چنین توفیقی فراهم است. سند چشم انداز 
افق 1404؛ الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت 
و اقتصاد مقاومتی سه مقوله از نیازمندی های 
حرکت به سمت پیشرفت و کارآمدی است. 
شــرایط تحقق آن وحدت حداکثری قوای 
کشور و باور مسئولین بهروش های بومی در 
اداره کشور و به کارگیری مدیرانی کاربلد و 

انقالبی است.
۶-چندقطبی شدن جهان

حرکت جهان به ســمت چندقطبی شدن 
از دیگر مســائل مهم آینده اســت. ظهور 
قدرت های جمعیتی و اقتصادی در آسیا و 
آمریکای جنوبی نشــان می دهد که ستاره 
بخت قدرت هژمون اروپا   آمریکا روبه افول 
است. تمام پیش بینی ها دراین باره است که 
چند دهه دیگر آمریکا به سرنوشت انگلستان 
امروز دچار خواهد شد. جمهوری اسالمی 
باید برای چنین شرایطی خود را آماده کند 
و با اعتمادبه نفس برنامه ریزی و اقدام نماید.

7-جایابی قدرت آینــده با افزایش 

عناصر قدرت جمهوری اسالمی
جمهوری اســالمی ایران باید برای جایابی 
خــود در پــازل قدرت های آینــده جهان 
تمهیدات الزم را بیندیشد. جمهوری اسالمی 
ایران عالوه بر سه عنصر قدرتی که در جهان 
موجود اســت )جمعیت، وسعت، ثروت( از 
ایدئولوژی قوی اسالم به عنوان مبنای قدرت 
نرم برخوردار اســت؛ بنابرایــن باید بتواند 
در سایه اســالم؛ وحدت ملی را در حداکثر 
ممکن حفظ و با گسترش جمعیتی و ثروت 
خود از قدرت های شناخته شده جهان آینده 
باشد. طبق سند چشم انداز باید در همه ابعاد 
پیشــرفت؛ قدرت اول منطقه غرب آسیای 
آینده باشــد و عرصه را بــر قدرت های فرا 

منطقه ای تنگ نماید.
8-ساده زیســتی و مردمی ماندن 

روحانيت و مسئولين كشور
ساده زیســتی و مردمی ماندن مسئولین 
کشــور بالخص روحانیــت از مهم ترین 
مؤلفه های قوام و بقا و تولید سرمایه اجتماعی 
بر ای نظام اسالمی اســت؛ پرهیز از رقابت 
تجمل؛ کار برای خدا و تالش برای مردم باید 
زینت حاکمان باشد که در غیر این صورت 
کم کم سرمایه اجتماعی نظام تحلیل خواهد 
رفت. توده های مردم قوام و بقای نظام را در 
مسائل تئوریك و فلسفه حکومت در اسالم 
نمی جویند بلکه تجلی عینی اجرای شریعت 
و اسالمی بودن حکومت را در رفتار حاکمان 
جستجو می کنند. دوری روحانیت از ذخارف 
دنیا   به صورتی که امام می خواست و رهبری 
معظم انقــالب می خواهــد   از مهم ترین 
مؤلفه های پیوند مردم و حاکمیت اســت. 
در دهه هــای آینده کــه نظامی گری رو به 
افول بیشــتری خواهد گرایید جنگ های 
براندازانه بر فاصله بیــن مردم و حاکمیت 
متمرکز خواهد شد. آنچه دشمنان می توانند 
بر روی آن مانور و برای ملت برجسته نمایند؛ 

رفتار وزندگی حاکمان است؛ بنابراین رعایت 
زندگی هم تراز مردم از سوی مسئولین الزمه 

استمرار آینده جمهوری اسالمی است.
9-تقویت هویت حقيقی نظام در كنار 

هویت حقوقی آن
ساده زیستی و مردمی بودن مسئولین در 
نظام اسالمی آن قدر اهمیت دارد که رهبر 
معظم انقالب این دو خصیصه را جزء ماهیت 
و هویت حقیقی نظام می دانند؛ بنابراین اگر 
هویت حقیقی نظام آســیب ببیند؛ هویت 

حقوقی آن چندان دوام نخواهد آورد.
10-حاكم شدن روحيه برادری و همدلی 

و همبستگی بين مسئولين
روحیه برادری در میان مســئولین کشور 
نیز از ابعاد مختلف حائز اهمیت است. باید 
نظام اســالمی به گونه ای باشد که رقابت بر 
سر قدرت و فلسفه حکومت، به دوراز منافع 
شخصی باشد و مردم این مهم را با همه وجود 
لمس نمایند. اگر مسائلی مانند قضایای فعلی 
فیش های نجومی و ورودی های مالی ممتاز 
مسئولین به یك سریال دائمی تبدیل شود 
بزرگ ترین ضربه به نظام اسالمی وارد خواهد 
شد و شرایط به سمت و سویی خواهد رفت 
که در حدفاصل سال های یازدهم تا شصت 
هجــری رخ داد. جامعه اســالمی از محتوا 
تهی خواهد شــد و رقابت ثروت اندوزی به 
ارزش تبدیل می گردد. در این صورت وقتی 
حادثه ای مثل کربال به وجود آید ســرهای 
صالحان بر باالی نی خواهد رفت و مردم هیچ 

تحرکی از خود نشان نخواهند داد.
جمع بندی و نتيجه گيری

خالصه اینکه چهاراصل تربیت نیروی هم تراز 
انقالب اســالمی، کارآمدی توأم با عدالت، 
جایابی در پازل قدرت در جهان آینده و ساده 
زیستی و مردمی بودن مسئولین؛ بهترین 
شاخص های حفظ و استمرار نظام اسالمی 

در دهه آینده می باشد.

بصيرت سياسی
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عباس حاجی نجاری

متدن سازی نوین اسالمی در اندیشه امام خامنه ای
مهم ترین هدف انقالب اسالمی که توسط بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و پس ازآن امام خامنه ای دنبال می شود اعتالی 

اسالم در بستر تشکیل نظام مبتنی بر ارزش های اسالمی و به تعبیری تحقق تمدن نوین اسالمی در بستر این نظام در دوران کنونی است

 پيشينه تمدن اسالمی
تمدن اسالمی به لحاظ پیشینه با 14 قرن 
حیات از ریشه دارترین تمدن های انسانی به 
شمار می آید و از جهت دامنه گسترش آن، 
باید این تمدن را از گسترده ترین تمدن ها 
به حساب آورد. آنچه امروزه به عنوان تمدن 
اســالمی می شناســیم درواقع فرآیند و 
محصول چهارده قرن حضور مستمر و فعال 
»اسالم « در عرصه زندگی فردی و اجتماعی 
مسلمانان می باشد. چهارده قرن است که 
مسلمانان با اسالم زندگی می کنند یعنی 
سعی نموده اند تا دیدگاهشــان، راجع به 
جهان هستی و خالق جهان، نیایش هایشان 
آداب معاشــرت و معامالتشــان، ازدواج و 
زادوولدشان، جشن ها و ماتم هایشان و... بر 
پایه هایی از اعتقادات و دستورات اسالمی 

تنظیم نمایند.
عوامل تضعيف تمدن اسالمی

در عرصــه میدانی به رغم دســتاوردهاي 
عظیمي که تمدن اسالمي با خود به همراه 
داشــت متأســفانه عوامل متعددي باعث 
افول این تمدن عظیم شد که ازجمله آن ها 
می توان بــه روحیه اســتبدادي حاکم بر 
شاهان که عرصه را بر آزاداندیشی و تفکر که 
پیش نیاز هرگونه شکوفایي تمدني می باشد 
می بندد، حمله مغوالن به امپراتوري عظیم 
اسالمي و از بین بردن بســیاري از مظاهر 
تمدن اســالمي ازجمله کتابخانه ها و قتل 
دانشــمندان، دور بودن دســت اندرکاران 

تمدن بزرگ اسالمي از سرچشمه هایی که 
راهنما و راهگشاي ساخت تمدن مستحکم 
و عظیم اسالمي بودند یعني اهل بیت )ع(، 
در مقابل بنا شــدن بسیاري از اصول تمدن 
اسالمي وقت بر مباني اندیشه ای اهل سنت 
که نواقص مختلفي داشت و با توجه به این 
نواقص نمی توانســت خط مشی صحیحي 
ارائه داده و به پایداري تمدن اسالمي کمك 
نماید؛ به عنوان مثال اعتقادات اهل ســنت 
مبني بــر اولوالمر بــودن حاکمان ظالمي 
که بازور و غلبه به تخت نشســته بودند و یا 
دیدگاه های جبري برخي نحله های کالمي 
اهل سنت زمینه ساز بسط دیکتاتوري بود 
که خودبه خود مانع از تقویت تمدن اسالمي 
گردید و به همین دلیــل با بروز حوادثي در 
اواخر دوره عباسیان، این تمدن به پایان راه 
خود رسید و پس ازآن شاهد انحطاط تمدن 
اسالمي بودیم. ازاین پس تا قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی اگرچه در مقاطعی از تاریخ 
نظیر دوران صفویه و رسمیت یافتن تشیع 
در ایران، زمینه هایی براي ایجاد تمدن نوین 
اسالمي فراهم شــد و اقدامات بسیار خوبي 
هم به این منظور توسط شاهان صفوي انجام 
شد اما متأســفانه به دالیل متعدد ازجمله 
بی لیاقتی شــاهان صفوي و به ویژه پس از 
شاه عباس صفوي، درگیری های متعدد در 
شرق، غرب و جنوب کشور با مهاجمان بیگانه 
و ســرانجام حمله افغان ها به ایران، تمدن 

نیم بند جدید نیز به پایان خط خود رسید.

تحقق تمدن اسالمی وعده الهی است
تحقق تمدن اسالمی وعده ای الهی و رسالتی 
برای مؤمنان و مجاهدان فی سبیل اهلل است 
که نوید آن در قرآن کریم آمده است. مقام 
معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: من 
با اطمینان کامل می گویــم: این هنوز آغاز 
کار است و تحقق کامل وعده ی الهی یعنی 
پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن 
و تمدن نوین اســالمی درراه اســت: »َوَعَد 
الِحاِت  َِّذیــنَ آَمُنوا ِمْنُکــمْ َو َعِمُلوا الصَّ ُ ال اهللَّ
لََیْســَتْخلَِفنَُّهْم فِی االْرِض َکَما اْســَتْخلََف 
َِّذی  َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم ال َِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َو لَُیَمکِّ ال
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً  اْرتَضی  لَُهْم َو لَُیَبدِّ
یَْعُبُدونَِنی ال یُْشِرُکوَن بِی َشْیئاً َو َمْن َکَفَر بَْعَد 

ذلَِك َفأُولِئَك ُهُم الْفاِسُقوَن«
معظم له همچنین تأکید کردند: نشانه ی این 
وعده ی تخلف ناپذیــر در اولین و مهم ترین 
مرحله، پیروزی انقالب اســالمی در ایران و 
بنای بلندآوازه ی نظام اسالمی بود که ایران را 
به پایگاه مستحکمی برای اندیشه ی حاکمیت 
و تمدن اسالمی تبدیل کرد. سر برآوردن این 
پدیده ی معجز آسا، درست در اوج هیاهوی 
مادیگری و اسالم ستیزِی چپ و راست فکری 
و سیاسی و آنگاه مقاومت و استحکام آن در 
برابر ضربات سیاســی و نظامی و اقتصادی 
و تبلیغاتی که از همه ســو نواخته می شد، 
در دنیای اســالم امیدی تازه برانگیخت و 
شــوری در دل ها پدیــد آورد. هر چه زمان 
گذشته، این استحکامـ  به حول و قوه ی الهی 
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ـ بیشتر و آن امید ریشه دارتر شده است. در 
طول سه دهه ای که بر این ماجرا می گذرد، 
خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیا و افریقا، 
صحنه ی این هماوردی پیروزمندانه است. 

)1387/09/17(
هدف در تمدن سازی نوین اسالمی

رهبر معظم انقالب با اشاره به هدف تمدن 
اســالمی فرمودند: هدف در تمــّدن نوین 
اسالمی، ایجاد یك حاکمیت اسالمی است که 
بتواند جامعه را به جامعه ی موردنظر و آرمانی 
اسالم تبدیل بکند؛ ما دنبال این هستیم، ما 
می خواهیم کشور خودمان -در درجه ی اّول 
- یك کشوری بشود که به آن خطوط آرمانی 
اسالم برسد که این خطوط آرمانی یك چیز 
مطلوب و شیرینی برای هر انسان متفّکری 
است؛ یعنی هرکسی که بنشیند فکر کند، 
مطالعه کند، از ایــن وضع آرمانی جامعه ی 
اســالمی لّذت می برد؛ جامعه ای که در آن، 
هم علم هست، هم پیشرفت هست، هم عزت 
هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله ی 
با امواج جهانی هست، هم ثروت هست؛ یك 
تصویر این جوری؛ ما به این می گوییم تمّدن 
نوین اسالمی، می خواهیم کشورمان به اینجا 
برســد. )1394/08/20؛ بیانــات در دیدار 
رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد 

و پارك های علم و فناوری(
شاخصه های تمدن نوین اسالمی

مهم ترین شــاخصه تمدن نوین اسالمی، 
تمایز آن با تمدن های مطرح جهان اســت 
که مبتنی بر اندیشــه های غربی و یا شرقی 
شکل گرفته اند. مقام معظم رهبری در بیان 
شاخصه های تمدن اســالمی می فرمایند: 
شــاخصه  ی اصلی و عمومی ایــن تمدن، 
بهره  مندی انسان ها از همه  ی ظرفیت های 
مادی و معنوی  ای اســت که خداوند برای 
تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت 
و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرایش 

ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در 
قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخ 
گوئی به نیازهای نوبه نوی بشر، در پرهیز از 
تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد 
رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در 
خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری 
و ربا و تکاثر، در گســترش اخالق انسانی، 
در دفاع از مظلومان عالــم و در تالش و کار 
و ابتکار، می توان و باید مشــاهده کرد. نگاه 
اجتهادی و عالمانه به عرصه  های گوناگون، از 
علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی و 
از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و 
از رسانه  های مدرن تا هنر و سینما و تا روابط 
بین  الملل و غیره و غیــره، همه از لوازم این 
تمدن سازی است. تمدن اسالمی می تواند با 
شاخصه  های ایمان و علم و اخالق و مجاهدت 
مداوم، اندیشه  ی پیشــرفته و اخالق واال را 
به امت اســالمی و به همه  ی بشریت هدیه 
دهد و نقطه  ی رهایــی از جهان  بینی مادی 
و ظالمانه و اخالِق به لجن کشــیده  ای که 
ارکان تمدن امروزِی غرب اند، باشد. )بیانات 
در اجالس جهانی علما و بیداری اســالمی؛ 

)1392/02/09
اجزاء تمدن سازی نوین اسالمی

اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن 
سازی نوین اسالمی بگیریم این تمدن نوین 

دو بخش دارد:
الف: بخش ابزاری: بخش ابزاری عبارت است 
از همین ارزش هایی که مــا امروز به عنوان 
پیشرفت کشور مطرح می کنیم: علم، اختراع، 
صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و 
نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای 
تبلیغ؛ این ها همه بخش ابزاری تمدن است؛ 
وسیله است. البته ما در این بخش در کشور 
پیشرفت خوبی داشــته ایم. کارهای زیاد و 
خوبی شده است؛ هم درزمینه ی سیاست، 
هم درزمینه ی مسائل علمی، هم درزمینه ی 

مسائل اجتماعی، هم درزمینه ی اختراعات، 
در بخش ابزاری، علی رغم فشارها و تهدیدها 
و تحریم ها، پیشرفت کشور خوب بوده است.

ب: بخــش حقیقــی: بخــش حقیقی، آن 
چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل 
می دهد؛ که همان ســبك زندگی است که 
عرض کردیم. ایــن، بخش حقیقی و اصلی 
تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، سبك 
ازدواج، نوع مســکن، نوع لبــاس، الگوی 
مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزی، تفریحات، 
مسئله ی خط، مســئله ی زبان، مسئله ی 
کســب وکار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما 
در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در 
فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما 
در رسانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما با 
پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، 
رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما 
با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، ســفرهای 
ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوســت، 
رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ این ها آن 
بخش های اصلی تمدن است، که متن زندگی 

انسان است.
تمدن نوین اســالمی - آن چیــزی که ما 
می خواهیم عرضه کنیم - در بخش اصلی، 
از این چیزها تشــکیل می شود؛ این ها متن 
زندگی اســت؛ این همان چیزی است که 
در اصطالح اســالمی به آن می گویند: عقل 
معــاش. عقل معاش، فقط بــه معنای پول 
درآوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه 
پول دربیاوریم، چگونــه پول خرج کنیم؛ نه 
همه ی این عرصه ی وسیعی که گفته شد، 
جزو عقــل معاش اســت. در کتب حدیثِی 
اصیل و مهم مــا ابوابی وجــود دارد به نام 
»کتاب العشرة«؛ آن کتاب العشرة درباره ی 
همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات 
فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیزهاست. 
)1391/07/27؛ بیانــات در دیدار جوانان 

بصيرت سياسی
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استان خراسان شمالی(
الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی

رهبر معظــم انقالب تحقق تمــدن نوین 
اسالمی را معطوف به تحقق سه عنصر اساسی 
می دانند، عنصر اول)تولید فکر و عنصر دوم( 
پرورش انسان است و سوم( مجاهدت مداوم. 
ایشان در بیانات خود در جمع اساتید، فضال 
و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه در 

تاریخ 11 /1379/07 می فرمایند:
 عنصر اول؛ توليد فكر است. فکر اسالمی 
مثل یك دریای عمیق است؛ یك اقیانوس 
اســت. هر کس که لــب اقیانــوس رفت، 
نمی تواند اّدعا کند که اقیانوس را شــناخته 
است. هر کس هم که نزدیك ساحل پیش 
رفت و یا چند متری در آب در یك نقطه ای 
فرورفت، نمی تواند بگوید اقیانوس را شناخته 
است. سْیر در این اقیانوس عظیم و رسیدن 
به اعماق آن و کشف آن   که از کتاب و سّنت 
همه ی این ها استفاده می شود  کاری است که 
همگان باید بکنند؛ کاری است که در طول 
زمان باید انجام گیرد. تولید فکر در هرزمانی 
متناسب با نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم 
معارف ممکن اســت. یك روزی حرف های 
مرحوم شهید مطّهری که مطرح می شد، به 
گوش بعضی ناآشنا می آمد. حرف های شهید 
مطّهری، حرف های دین بود؛ حرف های قرآن 
بود؛ حرف های اســالمی بود؛ اما بسیاری از 
کسانی که با دین و قرآن و اسالم هم سروکار 
داشتند، با آن حرف ها آشنایی نداشتند! در 
همه ی زمان ها این امکان برای متفّکران آگاه، 
قرآن شناسان، حدیث شناسان، آشنایان با 
شیوه ی استنباط از قرآن و حدیث، آشنایان 
با معارف اسالمی و مطالبی که در قرآن و در 
حدیث اسالمی و در سّنت اسالمی هست، 
وجود دارد که اگر به نیاز زمانه آشنا باشند، 
ســؤال زمانه را بدانند، درخواست بشریت 
را بدانند، می توانند ســخن روز را از معارف 

اسالمی بیرون بیاورند. حرف نو همیشه وجود 
دارد؛ تولید فکر، تولید اندیشــه ی راهنما و 

راهگشا برای بشریت.
عنصر دوم؛ پرورش انسان است. حال 
در آنجایی که فکر و انسان باید تولید شود، 
ببینید نقش آفرینان چه کسانی هستند. این 
نقش آفرینان کسانی هستند که باید بتوانند 
افــکار را هدایت کنند. این یــك بُعد قضیه 
است. چون این راه جز با پای ایمان و نیروی 
ایمان و عشق طی شدنی نیست، باید کسانی 
باشــند که بتوانند روح ایمان را در انسان ها 
پرورش دهند. بدون شــك مدیران جامعه 
جزو نقش آفرینانند؛ سیاســتمداران جزو 
نقش آفرینانند؛ متفّکران و روشنفکران جزو 
نقش آفرینانند؛ آحاد مردم هرکدام به نحوی 
می توانند درخور استعداد خود نقش آفرینی 
کنند؛ اما نقش علمای دین، نقش کســانی 
که درراه پرورش ایمــان مردم از روش دین 
استفاده می کنند، یك نقش یگانه است؛ نقش 
منحصربه فرد است. مدیران جامعه هم برای 
این که بتوانند درست نقش آفرینی کنند، به 
علمای دین احتیاج دارند. سیاســتمداران 
و فّعاالن سیاسی در جامعه نیز همین طور. 
محیط های گوناگون علمی و روشــنفکری 
نیز همین طور. برقی از سخن یك عالِم دیِن 
پارســا و زمان شــناس ممکن است بجهد، 
ظلماتی را از دلی یا دل هایی بزداید؛ چقدر 
هدایت ها به این ترتیب اتّفاق افتاده اســت. 
این نقش، نقش یگانه اســت. نقش آفرینی 
را به علمــای دین منحصــر نمی کنیم؛ اما 
جایگاه نقش آفرینی علمای دین را از همه ی 
جایگاه های دیگر برجسته تر می بینیم؛ به این 
دلیل روشن که در این راه، اندیشه ی دینی و 
ایمان دینی برای انسان ها الزم است؛ تولید 
فکر اسالمی برای این راه ضروری و الزم است 
و اگر علمای دین سر صحنه نباشند، دیگری 

نمی تواند این کار را انجام دهد.

عنصر سوم؛ جهاد مداوم است. جهاد 
مداوم نیاز همه اســت. همه ی پیشرفت ها، 
همه ی تمدن سازی ها، به برکت مجاهدِت 
دائم شده است. مجاهدِت دائم هم همه اش به 
معنای رنج کشیدن نیست. جهاد، شوق آفرین 
است. جهاد، شادی و نشاط آفرین است. امروز 
که نیاز به این جهاد داریم، کســی بیاید به 
تنبلی و کسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی 
دعوت کند، این ها می شــود کفران نعمت 
الهی؛ »ألم تر الی الّذین بّدلوا نعمت اهلّل کفرا 
و احلّوا قومهم دار البوار«؛ این نباید بشــود. 
)1392/02/11؛ بیانات در دیدار جمعی از 

مداحان(
چالش ها در مسير تحقق تمدن نوین 

اسالمی
1-دشمنی اســتكبار جهانی و نظام 
ســلطه گر: مهم ترین چالش پیش روی 
نظام اسالمی در تحقق تمدن نوین اسالمی، 
دشمنی اســتکبار با اســالم ناب به دلیل 
زمینه ســازی تمدن اســالمی است. مقام 
معظم رهبری می فرمایند: با یك سیاستمدار 
آمریکایی مصاحبه کردنــد؛ مصاحبه گر از 
او می پرسد که دشــمن آمریکا کیست؟ او 
در جواب می گوید دشمن آمریکا تروریسم 
نیســت، دشــمن آمریکا مســلمان ها هم 
نیستند، دشمن آمریکا »اسالم گرایی« است؛ 
اسالم گرایی، یعنی مسلمان تا وقتی بی تفاوت 
راهش را بیاید و برود و انگیزه ای نســبت به 
اسالم نداشته باشــد، احساس دشمنی با او 
نمی کنند؛ اّما وقتی اسالم گرایی به میان آمد، 
پایبندی و تقّید به اسالم و حاکمیت اسالم 
به میان آمد، پایه ریزِی همان تمّدن اسالمی 
وقتی به میان آمد، دشمنی ها شروع می شود؛ 
راست گفته، دشــمن او اسالم گرایی است. 
لذا وقتی بیداری اســالمی در دنیای اسالم 
رخ می دهد، شما می بینید چقدر دستپاچه 
می شــوند، تالش می کننــد، کار می کنند 
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بلکــه ضایعش کنند، بلکــه نابودش کنند 
)1394/10/08، بیانات در دیدار مسئوالن 
نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی (

2- تغيير سبک زندگی اسالمی و غلبه 
روحيات تجمل گرایی: رهبر معظم انقالب 
در ایــن زمینه در اجــالس جهانی علمای 
اسالمی می فرمایند: امت اسالمی با همه  ی 
ابعاض خــود در قالب ملت ها و کشــورها، 
باید به جایگاه تمّدنِی مطلوب قرآن دســت 
یابد. شاخصه  ی اصلی و عمومی این تمدن، 
بهره  مندی انسان ها از همه  ی ظرفیت های 
مادی و معنوی  ای اســت که خداوند برای 
تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت 
و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. )بیانات 
در اجالس جهانی علما و بیداری اســالمی، 

)1392/02/09
3- از دســت دادن خودباوری: یك 
»می توانیم« ای را ملّت مــا گفته؛ نگذارید 
این »می توانیم« تبدیل بشود به عکس آن. 
گفتند ما می توانیم به قلّه های رفیع علمی 
برسیم؛ می توانیم مرجع علمی جهان بشویم؛ 
می توانیم خودمان را از حقارت علمی نجات 
بدهیم، که امروز نجات دادند و دشمنان ما، 
مخالفین ما دارند اعتراف می کنند که ایران 
به دانش دســت یافته؛ نه فقط درزمینه ی 
هســته ای، در زمینه های دیگر هم همین 
رادارند می گویند و اعتــراف می کنند. این 
»می توانیم« را که در روح این جوان های ما 
دارد َجَوالن می کنــد، نگذارید از بین برود؛ 
شما هم بگویید می توانیم و دنبال کنید این 
می توانیم را. ما می توانیم تمّدن نوین اسالمی 
را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد 
از معنویــت و با کمك معنویــت و هدایت 
معنویت راه برود؛ این کارها را می توانیم انجام 
بدهیم، که به توفیق الهــی هم ]این کار را[ 
می کنیم. )1392/09/19، بیانات در دیدار 

اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی(

4-تقليد گرایی: مقــام معظم رهبری در 
دیدار جوانان استان خراسان شمالی در تاریخ 
1391/07/23 می فرمایند: ما برای ساختن 
این بخش از تمدن نوین اسالمی، به شدت 
باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی 
که ســعی دارند روش های زندگی و سبك 
و ســلوك زندگی خود را به ملت ها تحمیل 
کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زور 
گوئی و تحمیل، تمدن غربی است. نه اینکه 
ما بنای دشمنی با غرب و ستیزه گری با غرب 
داشته باشــیم - این حرف، ناشی از بررسی 
است - ســتیزه گری و دشمنِی احساساتی 
نیســت. بعضی به مجرداینکه اسم غرب و 
تمدن غرب و شــیوه های غرب و توطئه ی 
غرب و دشمنی غرب می آید، حمل می کنند 
بر غرب ستیزی: آقا، شماها با غرب دشمنید. 
نه ما با غرب پدرکشتگِی آن چنانی نداریم - 

البته پدرکشتگی داریم! - غرض نداریم.
5- كاهش روحيــات انقالبی: احیاء و 
حفظ تفّکر و جهت گیری انقالبی، شــرط 
دستیابی به شعارها و آرمان ها انقالب است 
که در طول نهضت برای تحقق آن ها مبارزه 
شده اســت و با حفظ این روحیه است که 
می توان از مشکالت و موانع موجود کشور 
عبور کرد و به پیشــرفت روزافزون ایران 
اسالمی ســرعت بخشید. دســتاوردهای 
بزرگ ایران اســالمی و نفوذ چشمگیر آن 
در منطقه نیز، ناشــی از روحیه و عملکرد 
انقالبی است و نباید فراموش کرد که کنار 
گذاشتن آن، فرجامی جز بلعیده شدن در 

هاضمه استکبار جهانی نخواهد داشت.
مقام معظــم رهبری بر 5 شــاخص برای 
انقالبی گــری تأکیــد نموده اند که حفظ 
آن ها را می توان شــرط الزم تحقق تمدن 

نوین اسالمی دانست:
 اّول( پایبنــدی به ارزش هــای مبنایی و 

اساسی اسالم.

دّوم( همت بلند برای رسیدن به آرمان ها.
سّوم( پایبندی به استقالل.

چهارم( حّساسّیت در برابر دشمن.
پنجم( تقوای دینی و سیاسی.

چشم انداز تحقق تمدن نوین اسالمی
وقتی که ملّت ایران توانست خود را به آن 
نقطه ای برســاند که بتواند به عنوان یك 
ملّت ُمسلِم به معنای حقیقی کلمه خود را 
به دنیا نشان بدهد، این بزرگ ترین تبلیغ 
اسالم اســت؛ ملّت های دیگر هم روانه ی 
همین طرف خواهند شــد و تشکیل اّمت 
بزرگ اســالمی که مایه ی عزت و مایه ی 
ترویج اســالم در سراســر جهان اســت، 
اتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنیت اسالمی که 
انتظارش راداریم که بتواند بر مدنیت ماّدی 
گمراه کننده و فاسد غربی غلبه پیدا کند، 
آن روز تحّقق پیدا خواهد کرد؛ مقدمه اش 
اینجا است؛ مقدمه اش این است که ما ملّت 
ایران بتوانیم به ســمت الگو شــدن پیش 
برویم. همه باید همت کنند؛ هم مسئولین 
باید همت کنند، هم آحاد مردم باید همت 
کنند. این قضّیه هم قضّیه ی یك ســال و 
دو سال نیست، قضّیه ی بلند مّدت است؛ 
زمان می برد؛ کما اینکه در تمّدن اسالمی 
]اگر[ شما نگاه کنید، می بینید اوج تمّدن 
اسالمی در قرن های چهارم و پنجم است 
که ازلحاظ علمی ســرآمد است و بزرگان 
علما، محققین، فالسفه، دانشمندان ماّدی 
در دنیای اسالم به وجود آمدند که دنیا را 
توانســتند پیش ببرند که بسیاری از این 
پیشــرفت های امروِز غربی ها مرهون آن 
حرکت است. امروز البّته سرعت ما بیشتر 
خواهد بود، ما ســریع تر ان شــاءاهلل به آن 
نتیجه خواهیم رسید، لکن باالخره زمان بَر 
اســت. )05/11/ 1395، بیانات در دیدار 

اقشار مختلف مردم(

بصيرت سياسی
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قاسم غفوری

انصاراهلل جتلی احیای بیداری اسالمی
نگاهی به روند بيداری اسالمی

سال 2011 را در ســپهر سیاسی جهان 
به عنوان آغاز حرکت های اسالمی و مردمی 
در کشــورهای عربی شمال آفریقا و غرب 
آسیا می دانند. قیام هایی که با چهار مؤلفه 
مقابله با استبداد داخلی، مقابله با استعمار 
خارجــی، حاکمیت مردم در سرنوشــت 
خویش و اجرای شــریعت اســالمی در 
ساختار حاکم بر کشــور در قالب بیداری 
اســالمی جای می گرفــت. حرکت هایی 
که اگر در مســیر صحیح سیر می کرد و با 
ناآگاهی های داخلی و دخالت های خارجی 
از مســیر خــود منحرف نمی شــد امروز 
سرنوشتی دیگر بر این کشورها حاکم بود.

ملت هایــی ماننــد مصر، تونــس، لیبی، 

بحرین، یمن، مراکش، عربســتان محور 
اصلی این حرکت ها بودند که می توانستند 
بیداری اســالمی را تجلی بخشــند، آنان 
هراس سراســر را در نظام ســلطه ایجاد 
نمودند و همه توان خــود را برای مقابله با 
آن به کار گرفتند به گونه ای که بحران های 
امنیتی منطقه یکی از پیامدهای آن است. 
در میان این کشورها یمن دورانی ویژه را 
سپری کرده که به اذعان بسیاری از ناظران 
سیاسی توانســته به احیای مسیر صحیح 

بیداری اسالمی بازگردد.

فرایند قدرت یابی انصاراهلل یمن
16 فوریــه ســال 2011 روزی مهم برای 
مردم یمن است. روزی که قیامی سراسری 
را در قالب بیداری اسالمی آغاز کردند. این 

قیام درنهایت به ســه دهه حاکمیت علی 
عبداهلل صالح در یمن پایــان داد. چنانکه 
حرکت های مردمی در کشــورهایی مانند 
مصر، تونس، لیبی با عــدم ثبات داخلی و 
دخالت خارجی از مســیر صحیح خارج و 
یا دچار سکون شــدند در یمن نیز همین 
وضعیت پیش آمد، چنانکه منصور عبدربه 
هــادی معاون عبداهلل صالــح قدرت را در 
دســت گرفت که نتیجه آن اســتمرار و 
تقویت ســلطه ســعودی و آمریکا بر این 
کشور بود؛ اما آنچه در یمن روی داد و آن 
را از سایر کشورها متفاوت ساخت احیای 
دوباره حرکت هــای مردمی بــود که در 
سپتامبر 2014 آغاز شد. نکته بسیار مهم 
در این مرحله آن بود که مردم تحصن های 
سراســری را در صنعا پایتخت این کشور 
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آغاز کردند درحالی که جریــان انصاراهلل 
را محــور اصلی رهبری قیام قــرار دادند. 
انصاراهلل یمن محوریت فعالیتش در منطقه 
صعده بود اما به خواســت مردم به سراسر 
یمن گسترده شد. ویژگی رفتاری انصاراهلل 
آن بوده که از یك سو به مردم تکیه داشته 
و از سوی دیگر برای وحدت سراسری یمن 
تالش کرده چنانکه انصاراهلل زمینه ســاز 
امضای توافقنامه صلح و مشارکت در میان 
تمام گروه های یمنی شــد که می توانست 
ثبات و آرامش را بر کشــور حاکم ســازد. 
فاز بعدی اقدامات انصاراهلل از سال 2015 
آغاز شــد یعنی زمانی که به تحریك رژیم 
سعودی منصور هادی رئیس جمهور یمن، 
قانون اساســی جدید را بدون مشورت با 
سایر گروه ها تدوین نمود که بر اساس آن 
کشور به 6 منطقه تقسیم می شود که عماًل 
تجزیه کشور اســت. به تحریك سعودی، 
منصور هادی استعفا و سپس به عدن فرار 

و ازآنجا راهی عربستان شد.

مداخالت و تجاوزهای رژیم آل سعود
رژیم جدید سعودی با محوریت سلمان در 
سال 2015 در حالی به قدرت رسید که با 
مجموعه ای از تحرکات نظامی منطقه ای 
به دنبال نمایش قدرت و تثبیت پایه های 
متزلزل خویش و درنهایت موروثی ساختن 
قدرت در خاندان ســلمان بود. ســعودی 
در اوایل ســال 1394 با ادعــای مقابله با 
تروریسم و حمایت از رئیس جمهور فراری 
و پناهنــده یمــن به این رژیــم، حمالت 
گسترده ای را به یمن آغاز کرد. از آغاز این 
تجاوز که به کمك آمریکا، انگلیس و فرانسه 
صورت گرفت تا به امروز دستاورد سعودی 
را در یك واژه می تــوان خالصه کرد و آن 
کشتار مردم و نابودی زیرساخت های یمن و 
گسترش ناامنی در جهان اسالم و خدمت به 
صهیونیست ها بوده است. در نقطه مقابل؛ 

مردم یمن با وحدت و یکپارچگی در قالب 
نیروهای مردمی و ارتش در برابر تجاوزات 
سعودی ایســتادگی کردند. مقاومتی که 
موجب شد تا ائتالف سعودی- آمریکایی 
در حوزه نظامی و سیاسی با شکست های 
سنگینی مواجه شــود. این شکست ها اما 
به همین جا ختــم نشــد و یمنی ها ابعاد 
جدیدی از شکســت را به رژیم ســعودی 
تحمیل نموده اند و آن شکســت در عرصه 

دیپلماتیك است.

هدف تداوم تجاوزات عربستان
جهانیان اذعان دارند وحدت و یکپارچگی 
یمنی ها در مبارزه با تروریســم و ائتالف 
آمریکایی   ســعودی الگویی برای ســایر 
ملت هاســت کــه از اشــغالگری و تجاوز 
بیگانگان رنج می برند. شاید به همین دلیل 
است که دشمنان یمن به رغم شکست های 
گسترده همچنان به ادامه جنگ می پردازند 
تا با باال بردن آمار تلفات انسانی از آگاهی 
جهانی از دستاوردهای ملت یمن جلوگیری 
نمایند. نکته مهــم در این مبــارزه آنکه 
انصاراهلل اصل را هم زمــان پیگیری کرده 
است. در حوزه نظامی در کنار ارتش و بسیج 
مردمی هم با ائتالف سعودی   آمریکایی و 
هم با القاعده و دیگر گروه های تروریستی 
تکفیری جنگیده است درحالی که هم زمان 
زنجیــره ای از اقدامات وحدت ســاز را با 
سایر قبایل و گروه های یمنی صورت داده 
که یکی از مهم ترین دســتاوردهای آن را 
تشکیل شورای ملی برای اداره امور کشور و 
آغاز به کار پارلمان پس از 18 ماه تعطیلی 

تشکیل می دهد.
انصاراهلل و شــکل دهی به ائتالف قومی و 

مذهبی
درحالی کــه رژیــم ســعودی و آمریکا با 
ادعای قطعنامه های ســازمان ملل و حتی 
مذاکرات کویت به دنبــال تحمیل دولتی 

دست نشــانده به یمن بودنــد، گروه های 
یمنی در توافقی درونی، شــورای ملی با 
محوریت اجرای مطالبات مردمی را تشکیل 
دادند. شورایی که تشکیل آن بیانگر توان 
و ظرفیت یمنی ها برای رسیدن به ثبات و 
امنیت در قالب توافــق یمنی- یمنی بود. 
نکته قابل توجه در باب اقدامات شــورای 
ملی، انجام ســفرهای دوره ای است که به 
کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای صورت 
می گیرد. هیأتی از نمایندگان انصاراهلل به 
ریاست محمد عبدالسالم، دیدارهای خود 
را با مسئوالن سیاسی و نظامی عراق، لبنان 
و چند کشور منطقه ای انجام داد. در حوزه 
سیاســی نیز انصاراهلل در کنــار مذاکرات 
کویت بر آمادگی بــرای مذاکره و راهکار 
سیاسی برای پایان بحران و کمك به مردم 
تأکید کــرد و حتی با رژیم ســعودی نیز 

مذاکراتی صورت داد.

نتيجه گيری
آنچه جهانیان در باب انصاراهلل تأکیددارند 
که این جنبــش توانســت به عنوان یك 
نیــروی مقاومت در سراســر یمن و حتی 
منطقه خاورمیانه ایفای نقش نماید. روند 
بیداری اسالمی که در یمن در سال 2011 
آغازشده بود؛ انصاراهلل با آسیب شناسی و 
تدوین راهکاری عملی و مردمی در ســال 
2014 به احیای آن پرداخت و توانســت 
مدلی خاص از بیداری اســالمی را تجلی 
بخشــد که نتیجه آن وحدت سراســری 
یمنی هــا و مقاومت آنــان در برابر ظلم و 
جنایت ائتالف آمریکایی ســعودی است. 
آنچه در یمن در جریان اســت ایستادگی، 
مقاومت و بیداری اســالمی اســت که با 
محوریــت انصاراهلل به مبــارزه هم زمان با 
تروریسم القاعده و ائتالف ظالمانه سعودی- 

آمریکایی می پردازد.

سياست بين الملل
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در حالي روند انتخابات براي تعیین چهره 
چهل و پنجمیــن رئیس جمهور آمریکا در 
جریان است که فلسطینی ها امید چنداني 
به نتیجه این انتخابات ندارنــد زیرا اصوالً 
احقاق حقوق ملت فلســطین و اصوالً نزاع 
اسرائیلي- فلسطیني در کمپین انتخاباتي 
کاندیداهاي مطرح یعني هیالري کلینتون 
از حزب دموکــرات و دونالد ترامپ از حزب 
جمهوری خــواه جایي نــدارد. چیزي که 
در حال وقوع است، مســابقه این دو نامزد 
انتخاباتي براي دریافت رأي آمریکایی های 
اسرائیلي، سرمایه داران صهیونیست و افراد 
حامي ایده طرفداري از رژیم صهیونیستي 
و ابراز حمایت و دوستي نسبت به این رژیم 

است.
بسیاري از فلسطینی ها بر این باورند که ریس 

دکرت طاهره گودرزی

جايگاه مسئله فلسطني
 و انتخابات آمريكا

جمهور آتي آمریــکا، در خوش بینانه ترین 
حالت، بهتر از باراك اوبامــا نخواهد بود. او 
با داشتن ریشه هایی نزدیك به مسلمانان و 
پوستي سیاه رنگ، بارقه های امید را در دل 
بسیاري ازجمله فلسطینی ها براي حمایت 
از حقوق آنــان در نزاع با صهیونیســت ها 
پدیدار ســاخت. او با این دیــدگاه که حل 
قضیه فلسطین کلید آرامش در غرب آسیا 
خواهد بود، کار خود را آغاز کرد اما در عمل 
و با مواجهه با انبوه مشکالت، تسلیم دیدگاه 
رژیم صهیونیستي به ویژه بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر آن شــد که باور داشت، حل 
منازعات و مشــکالت غرب آسیا را نباید از 
منازعه عربي- اسراییلی شروع کرد. در این 
میان، پیدایش گروهك تکفیری تروریستی 
داعش و استفاده تبلیغاتي صهیونیست ها از 

آن، که در جهت شعار آن ها درباره »تروریسم 
اســالمي« بود، کمك فراواني کرد. شعاري 
که از سوی اسرائیلی ها باهدف یکي کردن 
مقاومت مشروع فلسطین و اقدامات مخرب 
تکفیری ها داده می شــد و ظهــور داعش، 
فرصتي طالیي را در این راستا براي آنان به 

ارمغان آورد.

اوباما در دوره ریاســت جمهوری اش عمال 
نشــان داد که آمریکا باآن همــه قدرتش 
در اندیشــه شــیفتگان امپراتوری آمریکا، 
در برابر نفوذ صهیونیســت ها در ســاختار 
سیاســي و اقتصادي خود، ناتوان اســت؛ 
به طوری که مرور زمان نشــان داد، همین 
اوباما و حزب دمکرات که در ابتدا ســخن 
از برپایي دولت مســتقل فلسطین طي دو 
ســال به زبان می راند، به جایی رســید که 
نه تنها نتوانست رژیم صهیونیستي را وادار به 
توقف شهرك سازی کند و بن بست مذاکرات 
سازش را در هم بشکند، حتي بزرگ ترین 
کمك نظامي آمریکا به رژیم صهیونیستي 
را امضا و اجرایي نمود. کمکي که درمجموع 
ده سال، به 38 میلیارد دالر بالغ خواهد شد 
و این، یعني چراغ سبز آمریکا براي مبارزه 
بیشتر رژیم صهیونیستي با فلسطینی ها و 
جنگ های بیشتر در منطقه. با این تفاصیل 
آیا آمریکا را می توان براي فلســطینی ها، 

میانجیگري بی طرف دانست؟
بــا تأملــي در انتخابات کنونــي و مواضع 
نامزدهــاي ریاســت جمهــوري آمریکا، 
می توان از دیدگاه فلسطیني مالحظاتي را 

خاطرنشان ساخت:
حزب دموکرات:

1- پیشــینه رفتاري حزب دمکرات براي 
فلسطینی ها، نقطه درخشان چنداني ندارد 
و همان طور که گفته شــد، هیأت حاکمه 
کنونــي آمریکا از حــزب دموکرات، حتي 
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ترجیح داد که روند به بن بســت رســیده 
مذاکرات سازش را براي ممانعت از درگیري 
با البی های صهیونیستي، مسکوت بگذارد. 
نامزد دموکرات ها یعني هیالري کلینتون 
همین شــیوه را در برابر به حاشــیه راندن 
مسئله فلسطین در کمپین انتخاباتي خود 

نیز به کار گرفته است.
2- به نظر نمی رســد که هیالري کلینتون 
ابــداع و ابتکار جدیدي بــراي حل منازعه 
فلسطیني - اسرائیلي داشته باشد و شیوه 
او در حقیقت ادامه راه باراك اوباما محسوب 

می شود.
3- هیالري کلینتــون نیز مواضعي اصولي 
درباره حمایت از رژیم صهیونیستی و مراعات 
خط قرمــزي مبني بر تأمیــن امنیت آن، 
ابراز می دارد و حتــي در کمپین انتخاباتي 
خود، ترامپ را به قصور در حمایت از رژیم 
صهیونیستي و چرخشــي بودن مواضعش 
در این رابطه متهم کرده اســت. از سویی 
صهیونیســت ها نیز، کلینتون را به عنوان 
حامي عقالني خود ترجیح می دهند، هرچند 
که معتقدند ترامپ براي منافع کالن رژیم 
صهیونیستي بهتر است. در همین راستا و 
به عنوان نشــانه ای براي همگرایي بیشتر با 
رژیم صهیونیســتي، کلینتون طي نامه ای 
به حاییم صابان اعالم کرد که اگر به ریاست 
جمهوري برسد، به رژیم صهیونیستي اجازه 
خواهد داد که به جای دو هزار نفر، 200 هزار 

تن از فلسطینی ها را به قتل برساند.
 4- رفتار حزب دموکــرات همانند حزب 
جمهوری خواه نشــان دهنده تقابل با ایران 
)البته از طریق شیوه های نرم( و حمایت از 
البي عربســتان در برابر جمهوري اسالمي 
است که درمجموع، ادامه موضع خصمانه 

آن را با مقاومت در منطقه نشان می دهد.
حزب جمهوری خواه:

1- حــزب جمهوری خواه کــه در حمایت 

از رژیم صهیونیســتی ید طوالیــی دارد، 
مانیفست جدید خود را در راستاي حمایت 
بیشتر از این رژیم اعالم کرده و مثاًل قید واژه 
راه حل دو دولتي بــه راه حلی مورد رضایت 

رژیم غاصب اسرائیل مبدل کرده است.

2- ترامپ براي جذب آراي آمریکایی های 
اسرائیلي، ســتادهایي را در اراضي اشغالي 
مستقر کرده و قشر راست گرا در این اراضي، 

در حال تبلیغ براي او هستند.
3- فلســطینی ها گفتمان ترامپ را درباره 
خود، خصمانه تلقي می کنند و معتقدند که 
در صورت پیروزي ترامپ، اوضاع آنان بسیار 
دشوارتر خواهد شــد، البته این به معناي 
خوب بودن کلینتون براي آن ها نیست بلکه 
به معناي کمتر خصمانه بودن کلینتون در 

برابر آنان است.

4- ترامپ عالوه بر اظهارات حامیانه مکرر 
خود از رژیم صهیونیستي، عالوه بر اینکه به 
بن بست مذاکرات حتي درآینِد )یعني طي 
دوران ریاســت جمهوري احتمالي خود(، 
اعتراف کرده، راه حل جالبــي را براي حل 
مســئله فلسطین پیشــنهاد داده و عنوان 
کرده که جزیره پورتوریکو را به فلسطینی ها 
خواهم داد، آمریکا هزینه وطن گزیني مجدد 
فلسطینی ها در این مکان را خواهد داد و به 
آنان این امکان را خواهد بخشید که به جای 
قتل اســرائیلي ها، یك جمهــوري در این 

جزیره داشته باشند!
جمع بندي و نتيجه گيری

اگرچه بسیاري از فلسطیني ها نسبت به تأثیر 
شگرف انتخابات آمریکا بر قضیه فلسطین و 
منازعه فلسطین دیدگاه مثبتي ندارند اما با 
توجه به سابقه فعالیت هیالري کلینتون در 
سمت وزیر امور خارجه و حمایت هاي گاه و 
بي گاه زباني وي از فلسطیني ها، همچنین 

به دلیل مقبولیت بیشتر وي در جهان عرب 
نسبت به ترامپ، معتقدند که از میان بد و 
بدتر، شــاید کلینتون گزینه بهتري نسبت 
به ترامپ باشد. با این حال، به نظر مي رسد، 
فلسطیني ها از داشــتن موضعي منفعل و 
چشــم دوختن به انتخابات آمریکا خسته 
شــده اند و این دیدگاه در میان آنان رو به 
افزایش اســت که باید به خود متکي بود و 
این وضعیت را خاتمــه داد. البته برخي از 
فلســطیني ها که به دنبال قدرت خارجي 
بــراي تقویت موضع خود مــي گردند و به 
دنبال تکیه بر نیروي دروني نیستند، در این 
شرایط، به دنبال یافتن متحدین جدید براي 
خود هستند که از جمله آنها مي توان به اروپا 
و روسیه اشاره کرد و درست به همین دلیل 
اســت که زمزمه احیاي فرایند سازش در 

روسیه نیز به گوش مي رسد.

سياست بين الملل
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علی تتامج

عربستان و دل بسنت به تفاله 
تروریسم

حاکمان جدید عربستان در سال 2015 در 
حالی با محوریت ملك سلمان قدرت را در 
دســت گرفتند که محور فعالیت های او در 
عرصه داخلی بر انحصار قدرت و کنار نهادن 
تمام شاهزادگان جز خاندان سلمان استوار 
شد چنانکه بن نایف به مقام ولیعهدی و در 
عین ناباوری محمد بن سلمان فرزند جوان 

سلمان به جانشین ولیعهد منصوب شد. 
جالب توجــه آنکه به مرور تمام ســمت ها 
ازجمله وزارت جنگ، اجرای طرح اقتصادی 
2030، مذاکــرات خارجی، مدیریت طرح 
به اصطالح تشــکیل ارتش واحــد عربی و 
سپس اســالمی، مدیریت حج سال 94 و 
95 و جنگ یمن و حمایت از تروریست ها 
در سوریه به بن سلمان واگذار شد. این امر 

چنان بــود که وی حتی در نشســت گروه 
20 در پکــن نیز در رأس هیأت ســعودی 
حضور داشت. جالب توجه آنکه وی تعامالت 
آشــکار گســترده ای با رژیم صهیونیستی 
نیز آغاز کرده اســت. در سیاست خارجی 
نیز هرچند که الجبیر تــازه کار و بی تجربه 
جایگزین سعودالفیصل شــد اما همه امور 
در دست بن سلمان بوده به ویژه البی های 
اروپایی و آمریکا را وی صورت داد. بسیاری 
تأکیددارند وی می خواهد خــود را محور 
سعودی معرفی نماید تا در زمان نزدیك در 
رأس قدرت قرارگرفته و تمام رقبا را از میدان 
بیرون کند. در کنار تمام این رفتارها آنچه 
در رفتارهای ســعودی قابل تأمل می نماید 
ابراز ارادت های گســترده آن ها به گروهك 

تروریستی منافقین است.
نشست گروهك تروریســتی منافقین در 
حالی در فرانسه برگزار شد که ترکی فیصل، 
رئیس سابق اطالعات امنیت رژیم سعودی 
در آن حضور و ســخنرانی کــرد، برخی از 
سران منافقین در ریاض با پادشاه و مقامات 
ارشد سعودی دیدار کردند، گزارش ها نشان 
می دهد دیدارهای بســیاری میان مقامات 
رژیم ســعودی و این گروهك در آمریکا و 
برخی کشــورهای اروپایی صورت گرفته 
است. رژیم سعودی از محورهای حمایتی 
این گروهك تروریســتی در عــراق بوده و 
در کنار آمریکا زمینه ســاز انتقــال آنان به 
آلبانی شده اســت. جالب توجه آنکه برخی 
از اعضاء این گروهك تروریســتی در حج 
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امسال حضور و مورد استقبال سران خبیث 
و ملعون رژیم سعودی قرار گرفتند به گونه ای 
که هم زمان با ایجاد شــبکه حج از ســوی 
سعودی، ســران ریاض با آوردن و گفتگو با 
برخی از اعضا این گروه، چنان عنوان کردند 
که اینان ایرانی های حاضر در حج هستند 
که تأکیددارند عدم حضور حاجیان ایرانی 
در حج امسال به دلیل کارشکنی ایران بوده و 
نه مسئله فاجعه منا. حمایت های مالی رژیم 
سعودی از منافقین برای کارهای تبلیغاتی 
و برگزاری نشست های مشترك ضد ایرانی 

و... ازجمله این رفتارها است. 
حال این ســؤال پیش می آیــد که هدف 
سعودی از این رفتارها چیست و چرا چنین 
رویکردی را در پیش گرفته است؟ در جواب 

می توان گفت:
1-کمی مطالعــه تاریخ ابعــاد قابل تأملی 
از رفتار این گروهك تروریســتی را آشکار 
می سازد. به شهادت رساندن 17 هزار ایرانی 
که بسیاری از آنان زنان و کودکان بوده اند، 
قتل عام مردم عراق و برخی از کشــورهای 
منطقــه و جالب توجه نقش داشــتن این 
گروهــك تروریســتی در قتــل برخی از 
آمریکایی ها است به نحوی که سال ها آمریکا 

آن ها را در لیست سیاه قرار داده بود.
2-دوم آنکه مروری بر تحوالت ماه های اخیر 
ابعاد قابل تأملی از رفتارهای صورت گرفته 
در قبال این گروهك تروریســتی را آشکار 
می سازد. از یك سو رژیم سعودی به شدت 
روی این گروهك تروریستی سرمایه گذاری 
کرده چنانکــه ترکی الفیصــل از بزرگان 
خاندان سعودی در نشســت این گروهك 
تروریستی در پاریس شرکت می کند و سران 
این گروهك با پادشــاه و شاهزادگان ارشد 
سعودی در ریاض دیدار می کنند. از سوی 
دیگر رژیم صهیونیستی نیز نگاه ویژه ای به 
این گروهك داشته و بارها حمایت خود را از 

آن ها اعالم کرده است. نکته قابل توجه آنکه 
این گروهك تروریســتی در ماه های اخیر 
در اقدامات تروریســتی در مناطق مرزی 
ایران نقش داشته و رسماً حمایت خود را از 
هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی علیه 

ایران اعالم داشته است.
3-ســوم آنکه کشــورهای اروپایی به ویژه 
انگلیس و فرانسه در کنار آمریکا حمایت های 
خود را از این گروهك تروریســتی افزایش 
داده اند. چنانکه کری، وزیر خارجه آمریکا 
انتقال آن ها از عراق به آلبانی را یك موفقیت 
دیپلماتیك و اقدامی در جهت حقوق بشر 

عنوان کرده است.
با توجه به ایــن چارچوب ها می توان گفت 
که بخشــی از اهداف ســعودی از گرایش 
به منافقین را جلب نظــر آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و رژیم صهیونیستی تشکیل می دهد. 
خاندان ســلمان بر این گمان است با این 
اقدامات می تواند رضایت آنان برای سلطه 

کامل بر قدرت را کسب نماید.
4-نکتــه دیگــر آنکه ســعودی در عرصه 
منطقه ای با شکســت های گســترده ای 
مواجه شده است. در یمن نه تنها سرنگونی 
انصاراهلل رقم نخورده بلکــه بخش هایی از 
خاك عربستان به تســلط مجاهدان یمن 
درآمده است، در ســوریه و عراق طرح های 
ســعودی برای ســرنگونی نظــام و ایجاد 
ســاختارهای دست نشــانده با محوریت 
گروه های تروریستی ناکام مانده به گونه ای 
که حتی متحدان غربی و عربی سعودی نیز 
دیگر حاضر به پذیرش خواسته های سعودی 
نبوده و این رژیم عماًل تنها مانده است، در 
قبــال مقاومت و به ویژه حــزب اهلل لبنان و 
جمهوری اسالمی نیز سعودی در نقطه ضعف 
قرار دارد و دستاوردهای مقاومت در مبارزه 
با تروریســم و نیز آگاهــی جهانی از نقش 
ســعودی و وهابیت در بحران های منطقه، 

ریاض را در وضعیت بحرانی قرار داده است. 
5-با توجه به ساختار رادیکالیسم حاکم بر 
سعودی آن ها ادامه بحران سازی در منطقه 
را همچنان اولویت دارند، لذا به ســمت هر 
گروه تروریستی دست دراز می کنند. با توجه 
به ســابقه جنایتکارانه گروهك تروریستی 
منافقین، رژیم سعودی با حمایت از آن ها از 
یك سو به زعم خود به دنبال ایجاد بحران های 
امنیتی علیه جمهوری اســالمی است و از 
سوی دیگر از ماهیت تروریستی آن ها برای 
ادامه بحران سازی در منطقه بهره می گیرد.

 به عبارتی دیگر ســعودی که زنجیره ای از 
شکســت ها در کارنامه اش ثبت شده دیگر 
ابزاری در دســت ندارد اکنــون رویکرد به 
تفاله هــای تروریســم یا همــان گروهك 
تروریســتی منافقین را در پیش گرفته که 
خود ســندی بر ماهیت تروریست پرور و 
ضد بشری رژیم سعودی است که حقانیت 
مواضع جمهوری اســالمی مبنی بر لزوم 
مقابله جهانی با شــجره خبیثــه ملعونه را 

بیش ازپیش اثبات می سازد.

رژیم سعودی از محورهای 
حمایتــی ایــن گروهــک 
تروریســتی در عراق بوده 
و در کنار آمریکا زمینه ساز 
انتقال آنان به آلبانی شــده 
اســت. برخی از اعضاء این 
گروهــک تروریســتی در 
حج امسال حضور و مورد 
اســتقبال ســران خبیث و 

ملعون رژیم سعودی
 قرار گرفتند.
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دکرت علی امینی

آیا رئیس مجهور بعدی آمریکا می تواند 
تفاهم نامه برجام را لغو کند؟

در خصوص اختیارات و توانایی های رئیس جمهور بعدی آمریکا برای لغو و یا عدم لغو تفاهم نامه هسته ای هر دو دیدگاه آمریکایی و ایرانی معتقد 
نیستند که رئیس جمهور آمریکا نمی تواند آن را لغو و یا متوقف نماید بلکه برخی آن را در چارچوب مالحظات سیاسی بیان می کنند و از پیامدهای 
دشوار لغو آن سخن می گویند؛ اما جمهوری خواهان آمریکایی به صراحت از تعلیق، لغو و توافقنامه هسته ای سخن می گویند و هیچ الزامی را برای 

پای بندی رئیس جمهور بعدی آمریکا به برجام نمی بینند. در زیر برخی از دیدگاه های آمریکایی و ایرانی بیان می گردد.

 دیدگاه های آمریكایی
ازجمله کسانی که بر عدم تضمین اجرایی 
شدن برجام توســط رئیس جمهور بعدی 
آمریکا تأکیــد دارد »مالکــوم هونلین«، 
نایب رئیس ســازمان های بــزرگ یهودی 
آمریکایی است که در گفتگویی با روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست« اعالم کرد: 
»هرچند توافق هســته ای انجام شده است 
اما ازآنجاکه یك پیمان امضاءشده نیست، 
رئیس جمهور بعدی می تواند در آن بازنگری 
کند.« وی در راستای مواضع و تحلیل خود 
بدون اینکه سندی ارائه دهد این دیدگاه را 
نیز القاء می کند که »نظرســنجی ها نشان 
می دهــد 80 درصد مــردم مخالف توافق 
هستند و لذا رئیس جمهوری بعدی آمریکا 
این توافق را بازبینــی می کند.« همچنین 
پروفســور »لی هربرت همیلتون«، رئیس 
سابق کمیته روابط خارجی کنگره امریکا و 
رئیس مرکز ویلسون آمریکا و از افراد کلیدی 
و تصمیم گیرنده در ساختار سیاست خارجی 
آمریــکا در گفتگویی با خبرگــزاری مهر 
می گوید: »برای رئیس جمهور بعدی آمریکا 
در خصوص توافق هســته ای با ایران هیچ 
تضمینی وجود ندارد و این ناشی از کارکرد 

نظام سیاسی آمریکا است. به طورکلی توافقی 
که توسط رئیس جمهوری قبلی حاصل شده 
باید مورد تأیید دولت جدید قرار بگیرد اما 
تأکید می کنم که در خصوص توافق هسته ای 
با ایران هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر آقای 
ترامپ رئیس جمهور شود و بخواهد توافق 
را بر هم بزند یقیناً می تواند این کار را بکند. 
طبق رویه معمول دولت های جدید توافقات 
رؤسای جمهور قبل از خود را می پذیرند، اما 
در این خصوص هیچ تضمینی وجود ندارد.«

»مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه ایالت 
فلوریدا و یکی از کاندیداهای بازمانده امریکا 
به دور نهایی انتخابات ریاســت جمهوری 
این کشــور نیز می گوید: »توافق هسته ای 
یك قانون مصوب نیست. هیچ الزامی برای 
اجرای این قانون توسط دولت بعدی نیست. 
در اولین روز کاری خودم )اگر رئیس جمهور 
آمریکا بشوم( هر کاری اوباما انجام داده را لغو 
می کنم. مجدداً تحریم ها را اعمال می کنم. 
تحریم ها را افزایــش می دهم. موضعمان را 
با یك تهدید نظامــی بازمی گردانیم.« بن 
کارســون دیگر کاندیدای جمهوری خواه 
بازمانــده از انتخابات دور نهایی ریاســت 
جمهوری می گوید: توافق هســته ای یك 

اشتباه بزرگ اســت. این یك توافق قانونی 
نیست، زیرا تأییدیه کنگره را ندارد. این تنها 
یك توافق دولتی است که بعد از رفتن این 
رئیس جمهور )اوباما( پابرجا نمی ماند. اگر 
من رئیس جمهور بعدی باشم توافق با ایران 
پابرجا نخواهد ماند.« جان کاســیج یکی 
دیگر از مقامات جمهوری خواهان آمریکایی 
می گوید: »این توافق یك توافق بد اســت 
و اگر من بــودم هرگز این توافــق را انجام 
نمی دادم. اگر بدعهــدی کردند، تحریم ها 
را برمی گردانیم. اگــر از حزب اهلل و حماس 
حمایت کردند تحریم هــا را برمی گردانیم. 
اگر فهمیدیم که مشغول توسعه و ساخت 
سالح هسته ای هستند گزینه نظامی روی 
میز است.« ســناتور رند پل، یکی دیگر از 
مقامات جمهوری خــواه آمریکا می گوید: 
»من با توافق هسته ای ایران مخالف هستم 
و معتقدم رئیس جمهور اوباما در این توافق از 

جایگاه قدرت مذاکره نکرده است.« 
رافائل ادوارد »تد« کروز دیگر سناتور ایاالت 
متحده از تگــزاس و از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری آبان ماه سال جاری آمریکا 
که از دستیابی به دور نهایی انتخابات ریاست 
جمهوری بازمانده افراطی تر از دونالد ترامپ 
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جمهوری خواه بارها تأکید کرده که برجام را 
پاره خواهد کرد گفته بود: »اگر من به عنوان 
رئیس جمهــور انتخاب شــوم در روزهای 
اول کاری خود برگه های ایــن توافق بد را 
ریزریز می کنــم«. دونالد ترامپ دیگر مقام 
جمهوری خواه و نامزد اصلــی این جریان 
سیاســی در آمریکا نیز که روزهای نخست 
توافق هسته ای آن را بدترین قراردادی که 
در عمرش دیده توصیف می کرد، پس ازآن از 
پاره کردن آن سخن گفت و تأکید نمود که 
روز اول رسیدن به ریاست جمهوری توافق 
را لغو خواهد کــرد. وی می گوید: »توافق 
هســته ای ایران بدترین مذاکره ای بود که 
در طول عمرم دیدم. به نظر من این توافق 
احمقانه ترین توافق اســت. شاید بدترین 
توافق در کل تاریخ کشور است یا حتی در 
کل دنیا. این توافقنامــه فراتر از آن چیزی 
اســت که بتوان در مورد آن صحبت کرد. 

برجام وحشتناك و یك فاجعه است.« 
در همین حال اخیراً کنوانسیون ملی حزب 
جمهوری خواه آمریکا در کولیولند تشکیل 
جلسه داد و سند رســمی سیاست گذاری 
جمهوری خواهان در دوره بعدی ریاســت 
جمهوری را تصویب کردند. این سند -که 
در صورت پیــروزی جمهــوری خواهان 
در انتخابات ریاســت جمهــوری آبان ماه، 
راهبرد آن ها خواهد بود- توافق هســته ای 
بین ایران و گروه 1+5 را »توافقی شخصی 
بیــن رئیس جمهــور آمریکا و شــریکان 
مذاکره کننده اش« خوانــده و اجرای آن را 
برای رئیس جمهور بعدی این کشــور غیر 
الزام آور خوانده است. در بخشی از این سند 
آمده اســت: »ما، توافق دولت با ایران برای 
برداشــتن تحریم های بین المللــی و روانه 
کردن صدها میلیارد دالر پول به ســمت 
ایران را توافقی شخصی بین رئیس جمهور 
و شریکان شخصی اش دانسته و آن را برای 

رئیس جمهور بعدی غیر الزام آور می دانیم. 
»برجام« بدون به دست آوردن تأیید دوسوم 

سنا، الزامات مربوط به معاهده را ندارد.«
مجموعــه این افــراد که عمدتــاً از طیف 
جمهوری خواهان آمریکایی هستند با طرح 
توانمند شدن ایران در پس توافقنامه و اینکه 
نباید با ایران خطرناك اساســاً توافق نامه 
منعقد شود رئیس جمهور آینده این کشور 
را ترغیب می نمایند تا بــه تعلیق یا توقف 
توافقنامه و یــا لغو آن اقــدام نماید. ازنظر 
آنان چون ایــن توافقنامه در کنگره آمریکا 
تصویب نشده و شکل قانون به خود نگرفته 
رئیس جمهور بعدی آمریکا برای پذیرش آن 
هیچ تضمینی ندارد و می تواند بدون هیچ 

مانعی آن را منتفی نماید.
از ســوی دیگر هیچ یــك از دموکرات ها و 
یا رســانه های مرتبط با آن هــا از توانایی 
رئیس جمهور بعــدی آمریــکا در لغو و یا 
تعلیق و توقف توافقنامه ســخنی به میان 
نمی آورند. آنان عدم اجرا یا تعلیق توافقنامه 
از ســوی رئیس جمهور بعدی غیرمرسوم 
تلقی می کنند و در صورت لغو آن از سوی 
رئیس جمهور بعدی آمریکا، آن را حاوی آثار 

زیان بار برای آمریکا بیان می کنند.
 »ارنســت مونیــز«، وزیر انــرژی آمریکا 
می گوید: »هیچ معیــار عقالنی توصیه لغو 
توافق هسته ای با ایران را به رئیس جمهوری 
بعدی نمی کند و نمی توانــد بگوید از این 
توافق خوشــم نمی آید و مذاکرات را از اول 
شــروع کنیم؛ این بی معنا و غیرقابل قبول 
است. ازنظر فنی شاید یك رئیس جمهوری 
بتواند این توافق را لغو بکند، اما کسی که به 
ریاست جمهوری می رسد باید مالحظات و 
محاسباتی را برای یك تصمیم خردمندانه 
رعایت کنــد.« در همیــن ارتباط چندی 
پیش، »اریك گلدستون« یادداشت نویس 
نشریه نیویورك تایمز در تحلیلی با عنوان 

»آزمایش های موشــکی ایران و توافقنامه 
هســته ای« به این پرســش اساسی اشاره 
می کند کــه درصورتی که رئیس جمهوری 
بعدی آمریکا تصمیــم به لغو این توافقنامه 
بگیرد چــه خواهد شــد؟ وی در پاســخ 
می نویسد: »رئیس جمهور بعدی، ازلحاظ 
نظری قادر به لغو توافق هســته ای خواهد 
بود اما کارشناســان مســائل منع اشاعه و 
توافقات چندجانبــه می گویند که چنین 
اقدامی تبعات سنگینی برای آمریکا خواهد 
داشت و به اعتبار آن لطمه خواهد زد. عالوه 
بر این، ســایر قدرت های بزرگ جهانی هم 
طرف هــای این توافق هســتند و بنابراین 
برجام از نیروی قوانین بین المللی برخوردار 
است، چون که شورای امنیت آن را تصویب 
کرده اســت. بسیاری از کشــورها در اروپا 
از آن زمــان فعالیت های تجــاری با ایران، 
ازجمله خرید نفت از این کشــور را از ســر 
گرفته اند.« »بن رودز« معــاون ارتباطات 
استراتژیك مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز 
اظهارات برخی مقامــات جمهوری خواه و 
تحلیلگران سیاسی و رســانه ای آمریکا در 
خصوص لغو توافق هسته ای با ایران از سوی 
رئیس جمهور بعدی این کشور را بی اساس 
می خواند و تصریح می کند که ساختار این 
توافق به نحوی تنظیم شده است که خود یك 
عامل بازدارنده بزرگ برای هر نوع مخالفت 
رئیس جمهوری آینــده آمریکا خواهد بود. 
وی در مورد اظهارات »دونالدترامپ« نامزد 
نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست 
 جمهوری آبان ماه آمریکا که گفته یا توافق را 
پاره می کند یا آن را شدیدتر اجرایی می کند، 
گفته است: »شــما در حالی کاخ سفید را 
تحویل می گیرید که تمــام تعهدات کالن 
هسته ای کامل شده اســت، ذخایر آن ها از 
کشور خارج شده، رآکتور اراك بازطراحی 
شده، در فردو غنی ســازی انجام نمی شود 
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و تمام ســانتریفیوژها تحت نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هستند. آن وقت است 
که باید تصمیــم بگیرید که آیا می خواهید 
تمام این محدودیت ها بر برنامه هســته ای 
ایــران را برچینید؟« بــن رودز همچنین 
تأکید کرد که اگر آمریکا زیر توافق هسته ای 
بزند، شرکای خود در گروه موسوم به 5+1 
را می رنجاند و قطعــاً رئیس جمهور آینده 

نمی خواهد با چنین وضعی مواجه شود.
در این میان هیالری کلینتون، نامزد نهایی 
دموکرات ها در انتخابات آبان ماه ریاســت 
جمهوری این کشور چون بن رودز و مونیز 
بااحتیاط بیشتری درباره توافقنامه هسته ای 
با ایران سخن می گوید. وی نیز از لغو و توقف 
و تعلیق آن سخن نمی گوید بلکه در راستای 
سیاست ها و راهبردهای باراك اوباما بر مهار 
ایران در محیــط منطقه ای و ترغیب تغییر 
در جامعه ایران در چارچوب اصول حاکم بر 
توافق نامه برجام تأکید دارد. نامزد ریاست 
جمهوری دموکرات ها نیــز نمی گوید که 
رئیس جمهور آینده آمریــکا نمی تواند و یا 
می تواند توافق نامــه را تعلیق و یا لغو نماید 
بلکه از راهبــرد مهار ایــران در چارچوب 
برجام ســخن می گوید. هیالری کلینتون 
می گویــد: »من به عنــوان رئیس جمهور، 
هزینه را بــرای فعالیت آن هــا )ایران( باال 
می برم، با آن ها مقابلــه می کنم. ایران باید 
بداند که امریکا و من به عنوان رئیس جمهور 
اجازه نمی دهیم متحدان خلیج )فارس( ما 
یا شرکای ما تهدید شوند، ما حتماً وارد عمل 
می شویم. ائتالفی تشــکیل می دهم علیه 
تأثیر نیابتی ایــران در نقاط مختلف به ویژه 
علیه حزب اهلل. به این معنی که قوانین منع 
انتقال سالح به حزب اهلل را تقویت می کنم. 
دنبــال راه هایی برای از بیــن بردن تغذیه 
نظامی آن ها هستم. شــرکای خود را برای 
تهدید کردن حزب اهلل به عنوان یك سازمان 

تروریســتی حمایت می کنم. اگر الزم بود 
بشــدت تحریم های امریکا را علیه ایران و 
سپاه پاســداران افزایش می دهم. افزایش 
تحریم ها به دلیل حمایت از تروریسم، برنامه 
موشك بالستیك و دیگر اقدامات در جهت 
بی ثباتی منطقه. اگر الزم بود محدودیت ها را 
در ارسال تجهیزات نظامی به ایران و از ایران 
به مناطقی چون ســوریه تشدید می کنم. 
در برابر بازداشــت های زندانیان سیاسی تا 
ســرکوب آزادی بیان در ایران ایستادگی 
می کنم. از معترضان در ســال 88 حمایت 
می کنم و سرکوب آنان را محکوم می کنم. 
اگر الزم بود تحریم های حقوق بشر را افزایش 
می دهم. توافق هسته ای ایران را باید به عنوان 
یك سیاست در قبال ایران )در موضوعات 
دیگر( گســترش دهیــم.« همانطوریکه 
مشاهده می شــود هیالری کلینتون مانند 
دیگر دموکرات ها برجام را چارچوبی برای 
مهار ایران می دانــد و با بهانــه کردن آن 
برای فشار بیشــتر بر ایران تأکید می کند. 
دموکرات ها نگران پیامدهای لغو و یا تعلیق 
یك جانبــه برجام از ســوی رئیس جمهور 
بعدی آمریکا هســتند. پیامدهایی که هم 
شرکای اروپایی و آسیایی آمریکا را ترغیب 
به ناهم سویی با این کشور می کند و هم ایران 
را از محدودیت های برجامی خارج می نماید. 
به این ترتیب دموکرات ها از تغییر در برجام 
ســخن نمی گویند بلکه آن را الگویی برای 
محدودیت بیشــتر ایران و تغییر در رفتار 
دولتمــردان ایرانی و ابــزاری برای هدایت 
و مدیریــت تغییرات اجتماعــی در ایران 
قلمــداد می کنند. لذا این گــروه برخالف 
جمهوری خواهان آمریکایــی از لغو و پاره 

کردن و توقف برجام سخن نمی گویند.

دیدگاه های ایرانی
در دیدگاه ایرانی نیز عمده تحلیل ها بر این 

اصل استواراست که رئیس جمهور آمریکا 
به صورت یك جانبه نمی توانــد توافقنامه 
هســته ای که یــك توافــق بین المللی و 
چندجانبه است را به راحتی متوقف، تعلیق 
و یا لغو نماید. فواد ایزدی، اســتاد دانشگاه 
تهران و کارشناس مســائل آمریکا درباره 
مواضع برخی از مقامــات جمهوری خواه و 
به ویژه دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری 
این کشور که می گویند در صورت پیروزی 
در انتخابات توافقنامه هســته ای با ایران را 
لغو می کنند می گویــد: »در ابتدای برجام 
نوشته شــده متن داوطلبانه اســت البته 
داوطلبانه برای آمریکایی هــا نه ایران. اگر 
ما برجــام را نقد کنیم، قطعنامه ســازمان 
ملل را خواهیم داشت اما اگر دولت آمریکا یا 
هرکدام از کشورهای اعضای اصلی شورای 
امنیت، برجام را نقد کنند، کسی علیه آن ها 
قطعنامه صادر نمی کنــد، چون آن ها حق 
وتو دارند. ازاین جهت رئیس جمهور آمریکا 
می تواند برجام را نقض کند؛ اما آمریکایی ها 
بیشتر این رویکرد را دنبال می کنند که ایران 
را متهم به نقض برجام کنند؛ بنابراین بعید 
است رئیس جمهور آمریکا بخواهد به صورت 
علنی لغو برجام را بپذیــرد و هزینه نقض 
برجام را بپردازد. ازاین جهت برای آنکه هزینه 
ندهند، ایران را به چیزی متهم می کنند و به 
این طریق برجام را نقض می کنند.« به نقل 
از رئیس جمهور روحانی نیز گفته شده که 
وی بیان داشته اســت درصورتی که دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
پیروز شود وی نامزد دور دوازدهم انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران نخواهد شــد؛ 
زیرا که ترامــپ با مواضــع رادیکالی خود 
توافقنامه هسته ای را دچار مشکل می کند. 
این اظهارنظر ریاســت محترم جمهوری 
و دیگر مواضع اعالم شــده از سوی تحلیل 
گران ایرانی مبتنی بر این نکته اســت که 
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رئیس جمهور بعدی آمریکا نه ازنظر حقوقی 
که ازنظر سیاســی ممکن است مشکالتی 
را برای برجام ایجاد کنــد اما درهرصورت 
پیامدهای منفی آن بــرای ایاالت متحده 

آمریکا هم زیاد خواهد بود.

نتيجه گيری
در مورد وضعیت اجرا یــا لغو برجام پس از 
انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا، 
تصور نمی شود پیروزی نامزد هرکدام از دو 
حزب، دونالد ترامپ و یا هیالری کلینتون، 
مشــکل بزرگی برای تداوم اجرای برجام 
ایجاد کند. واقعیت قدرت در آمریکا موضوع 
پذیرفته شده ای است. نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا عموماً تا قبل از 
راه یابی به کاخ ســفید دسترسی کافی به 
اطالعات برای تصمیمات راهبردی ندارند. 
شــعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاســت 
جمهوری آمریــکا عموماً جنبــه اجرایی 
ندارد. شاید رئیس جمهور بعدی خود را به 
وعده های داخلی انتخاباتی اش مثل مالیات، 
بیمه درمانی، مسکن و مهاجرت که مسائل 
اصلی هســتند تا حدی متعهد بداند، ولی 
شــعارهای انتخاباتی در خصوص مسائل 
خارجی عمدتاً بدون پشتوانه کافی هستند. 
برجام توافقــی بین المللــی و چندجانبه 
بین ایران و شــش قدرت جهانی است نه 
توافقی صرفاً دوجانبه بین ایران و آمریکا که 
رئیس جمهور آمریکا به راحتی بتواند آن را 
لغو کند. از منظر حقوقی لغو برجام مستلزم 
تصمیم همــه اعضــای 1+5 و جمهوری 
اسالمی ایران است؛ بنابراین لغو کامل برجام، 
خود پروســه حقوقی و سیاسی مفصلی را 
می طلبد که از اختیار رئیس جمهور بعدی 
ایاالت متحده آمریکا  چــه دموکرات و چه 
جمهوری خواه- خارج است. رئیس جمهور 
بعدی ایاالت متحده آمریکا به عنوان رئیس 

یکــی از دولت های 1+5 قــدرت اعالم لغو 
برجام و توافق مشــترکی کــه میان ایران 
و اعضای 1+5 امضاشــده اســت را ندارد. 
بااین حال رئیس جمهور بعدی آمریکا این 
قدرت را به صورت بالقوه داراست که با برجام 
مخالفت کند. در صورت فراموش ســازی 
برجام توســط دولت بعدی آمریکا، طبیعتاً 
نقض عهد صــورت گرفته و این کار تفاوتی 
با لغــو آن نخواهد داشــت. در این صورت 
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر توافقی که 
بین ایران و سران شش قدرت جهانی صورت 
گرفته است، از ابزارهای الزم جهت بازگشت 
به دوران قبل از برجام برخوردار است و این 
موضوع سبب می شود تا خیلی چیزها به روز 
اول برگردد و بنابراین بــرای دولت بعدی 
آمریکا هزینه زیادی خواهد داد، ضمن این که 
مخالفت چین و روســیه را نیــز بر خواهد 
انگیخت. این موضوعی است که بسیاری از 
کارشناسان و مسئوالن آمریکایی طرفدار 

برجام بر آن تأکید کرده اند.

در مورد وضعیت اجرا 
یا لغــو برجــام پس از 
انتخابــات آبــان مــاه 
ریاســت جمهــوری 
آمریکا، تصور نمی شود 
پیروزی نامزد هرکدام 
از دو حــزب، دونالــد 
ترامــپ و یــا هیالری 
کلینتون، مشکل بزرگی 
بــرای تــداوم اجرای 

برجام ایجاد کند.

سياست بين الملل
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دکرت تیمور امین نارصی

پیام و تاثیرات فرماندهان شهید
 و  بزرگداشت آن ها در جامعه

به مناسبت روز بزرگداشت فرماندهان شهيد دفاع مقدس

هفتم مهرماه در تقویم تاریخ کشــورمان 
به نام روز بزرگداشــت فرماندهان شــهید 
دفاع مقدس نام گذاری شده است. هرچند 
دیرهنگام ولی پیشــنهاد آن در ســال 93 
توســط ریاســت بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقــدس ارائه و به تصویب 
رسید. فرماندهان شهیدی که پس از عملیات 
موفقیت آمیز ثامن االئمه )شکســت حصر 
آبادان( جهت تقدیم گزارش کمی  و کیفی 
آن، خدمت فرماندهی کل قوا حضرت امام 
خمینی )ره( عازم بودند. شهیدان واالمقام، 
سرتیپ سید موسی نامجو وزیر دفاع، یوسف 
کالهدوز قائم مقام سپاه پاسداران، سرتیپ 

جواد فکوری مشاور جانشین رئیس ستاد 
مشترك، سرلشکر ولی اهلل فالحی جانشین 
رئیس ستاد مشــترك ارتش و محمدعلی 
جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر که با یك 
فروند هواپیمای نظامــی  130 عازم تهران 
بودند؛ نزدیــك فرودگاه تهــران )منطقه 
کهریــزك( هواپیما دچار حادثه گشــته و 
این سرداران ســرفراز اسالم به درجه رفیع 

شهادت نائل گردیدند.
امــام خمینی )ره( که همــواره در حوادث 
غمبار، ســنگ صبور آالم و تألمات مردم و 
رزمندگان عرصه جهاد و شــهادت بودند، 
در پیامی پس از یادآوری این نکته که »این 

شهیدان دین خود را به اسالم و ملت شریف 
ایــران ادا نمودند و به جایــگاه مجاهدین 
و شــهدای اســالم شــتافتند.« بالفاصله 
وظیفه ملت و قوای مسلح را متذکر شده و 
می فرمایند »اکنون بر ملت ایران و خصوص 
قوای مسلح است که با شجاعت و قدرت و 
مجاهدت و افزودن پشتکار، یاد آنان را زنده 

و به جهاد چون آنان ادامه دهند.«
البته تاریــخ جنگ تحمیلی هشت ســاله 
مملو از رخدادهای تلخ و شیرین بود که هر 
یك پیامی اســت برای ما بازماندگان غافله 
شــهیدان.  به نظر می رســد پیام های این 
نام گذاری ها و روزهای مهم و سرنوشت ساز 
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فراتــر از برگــزاری یــك یادواره باشــد، 
بزرگداشت یاد شــهیدان عالوه بر یادآوری 
خاطره آنان در جامعه امــروز، باید موجب 
نقویت و عمق بخشی روحیه شهادت طلبی 
و ظلم ســتیزی در آحاد مردم بویژه نســل 
جوان گردد. چنانچه حضــرت امام نیز در 
پیام خویش به ادامه جهاد چون آنان تأکید 
داشتند. امروز ادامه جهاد آن شهیدان، در 
عرصه های دیگری غیر از جنگ ســخت و 

نظامی است.
جامعه امروز، نسل سوم و چهارم بعد از آن 
شــهیدان را در دامن خود دارد. نسلی که 
با هجمه های فوق العاده ســریع دشمنان 
اسالم، نظام اسالمی  و راه شهیدان، مواجه 
است. اگر خون شهید همیشه در رگ های 
اجتماع جاری است. اگر شــهادت تزریق 
خون بر پیکر جامعه است و در حرارت خون 
شهید خموشی راه ندارد و هزاران آموزه ای 
که از اولیاء دین و ائمه هدی پیرامون تأثیر 
شــهادت در تعالیم دینی آموخته ایم، پس 
بزرگداشت آنان باید برای پیشرفت و آینده 

جامعه مؤثر باشد.
ما باید بتوانیم با الگوســازی آن ایثارگران 
)کسانی که خود را ندیدند( و ارزش آفرینان، 
حماسه سازان، خدامحوران و والیت مداران 
جامعه ای بســازیم مترقی تر از همه جوامع 
بشری. چراکه جوامع دیگر برخوردار از این 
روح حماسی و عاشورایی نیستند. شاید ما 
در پیام رسانی پیام نورانی آن حقایق قرآنی 
عملکرد ضعیفی داشــتیم. درهرحال باید 
با روحیه و مدیریت جهــادی و با گام های 
اســتوار و قوی این عرصه را درنوردیم تا به 
مصون سازی جامعه از پلشتی ها، آلودگی ها 

و ناهنجاری ها بپردازیم.
یادآوری این اصل که الگو چیزی است که 
ساخته می شود تا برای ساختن نمونه های 
دیگر سرمشــق قرار گیرد؛ و اینکه مکتب 

اسالم و تعالیم برگرفته از عاشورای حسینی 
)ع( و نفس مسیحایی امام )ره( این الگوها را 
پرورش داده است، باید الگوی آیندگان قرار 
گیرند. اینك با این سوال مواجه هستیم که 
برای ساختن جامعه نمونه چگونه باید از این 
الگوها استفاده کنیم؟ این موضوعی است که 
نیاز به توضیح دارد و چند نکته قابل توجه 

می باشد:
1ـ  الگوی ظلم ستیزی و استکبار ستیزی: 
روش الگو پردازی و اسوه سازی یك روش 
تأثیرگذار برای رشد و کمال جامعه محسوب 
می شود و شــهدا به عنوان انسان هایی که 
به نــص صریح قــرآن »اجتنبواالطاغوت« 
عمل کردند؛ در مقابل گردنکشــی و تکبر 
زورمــداران جهانی ایســتادگی کرده و به 
دفاع از باورها و ارزش های دینی پرداختند؛ 
می توانند روحیه ظلم ســتیزی را در آحاد 

ملت ارتقاء بخشیده و آن را نهادینه سازند.
2ـ  زدودن تــرس و مرعوبیــت و انفعال از 
جامعه: ترویج، تبلیغ و نشان دادن نمونه های 
عملی ایثار و فداکاری و رشادت )فرماندهان 
شهید( به جامعه نه تنها انسان هایی مصمم 
و مبارز تربیت می کند؛ بلکه ترس، سستی، 
رخوت، رکود، انــزوا و جمود و بی تفاوتی را 
از جامعه دور ساخته و ازخودگذشتگی برای 
رفاه و آســایش مردم را در جامعه متجلی 
می سازد؛ چنانچه این ایثار و ازخودگذشتگی 
درراه خدا و با اخالص همراه باشد که بود؛ در 
ذهن نسل  حاضر و آینده جاوید خواهد ماند 

و شهیدان ما این چنین بودند.
3ـ  احیای هویت اسالمی و انقالبی: فرهنگ 
شــهادت باعث هویت بخشی جامعه است. 
جامعه ای که هویت مذهبــی و ملی خود 
را بشناســد درواقع خود واقعی خویش را 
شناخته و چون هویت حقیقی او از خدای 
عزیز و مقتدر اســت پس هیچ گاه تســلیم 
خواهش ها و میل های نفسانی ازیك طرف 

و تسلیم هیچ گونه تهاجمی  از ناحیه دشمن 
نمی گردد. چه تهاجم ســخت نظامی  و چه 
تهاجم نرم و فرهنگی کــه امروز در عرصه 
جنــگ جدید بــا آن مواجهــم. تهاجمی 
که هــدف آن حذف باورمنــدی جامعه به 
اعتقادات و هویت های اصیــل و دینی آن 
است؛ و شــهدای ما با بصیرت فزاینده خود 
راه دفاع از دین و والیت و ارزش ها را ترسیم 
نمودند و با این کارشــان افق جامعه ای را 
روشن ساختند که هریك از ویژگی های آن، 
نیاز جامعه فعلی ماست. آن ها با عملکردشان 

دستاوردهای زیر را به ارمغان آوردند:
ـ تغییر و هدایــت نگرش ها و گرایش ها در 

جامعه.
ـ تجلی و تجسم عینی مفاهیم دینی چون 
)جهاد، شــهادت، ایثار، فداکاری، عبادت 
خالصانه، توکل، تعهد، شجاعت، شهامت، 

دلیری و...( گردیدند.
-برجسته ســاختن و بیمه کردن اسالم و 

انقالب اسالمی در جهان 
ـ انســجام طیف ها و گروه های مختلف در 

جامعه 
ـ افزایش احساس مسئولیت و تکلیف گرایی 

در مقابل جامعه 
ـ گسترش فضای معنوی در جامعه 

ـ ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان اسالم 
و انقالب اسالمی

ـ مصون ســازی و بازدارندگــی جامعه از 
گناهان و آلودگی ها در دوران دفاع مقدس

جهت گیری والیی؛ انقالبی و 
اسالمی  شهیدان درس امروز 
ماست. آنان در هر عرصه ای 
از نظام اسالمی جهت گیری 

انقالبی خود را ثابت کردند؛

دفاع مقدس
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ـ ارائه خدمت آگاهانه و بی منت و جهادی 
به مردم 

ـ گسترش فضای محبت و دوستی اهل بیت 
در جامعه 

ـ بگســترش روحیــه محبت بــه مردم و 
فداکاری برای مردم 

-نشــان دادن الگوی ساده زیستی و سبك 
زندگی اسالمی 

ـ ارتقاء امنیت پایدار در کشــور و احساس 
آرامش در مردم 

ـ زنده کردن پیــام ها و درس ها و الگوهای 
عاشورایی در بین ملت ایران 

ـ  حفــظ و تقویــت روح حماســی و 
استقالل طلبی و ظلم ستیزی در میان نسل 

جدید
ـ نشان دادن راه مبارزه علیه تهاجم سخت و 

نرم به همه نسل ها 
ـ پیروی آگاهانــه و خالصانه از والیت فقیه 

زمان خود. 
-در پیروی از امام خود راست قامت در جنگ 

و اسارت مقاومت کردند.
-آن ها که به اسارت دشمن درآمدند، سند 
مظلومیت یك ملت را در عیــن اقتدار در 

مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.
آن ها که گمنام زیــر خروارها خاك دفن یا 
در بیابان ها رها شدند، پس از سال ها، امروز 
زیارتگاه عشاق در اقصی نقاط ایران گردیدند 
و همگی ثابت کردند، »ملتی که شــهادت 

دارد اسارت ندارد«
4ـ  جهت گیری والیی؛ انقالبی و اســالمی 
 شــهیدان درس امروز ماســت. آنان در هر 
عرصه ای از نظام اسالمی جهت گیری انقالبی 
خود را ثابت کردند؛ یعنی از اسالم سکوالر 
و بی خاصیــت رفاه طلب و تجمــل خواه و 
بی درد دوری کرده و موضعشــان در مقابل 
این گونه اسالم در هنگامه مواجهه مشخص 
بود؛ و ترسی از هیچ قدرت جهانی و داخلی 

نداشتند، با اســتکبار غرب و صهیونیسم 
بین المللی آن چنان مبارزه می کردند که با 

مزدوران داخلی آنان و
در مقابل هجمه ســخت دشمن آن چنان 
همت کردند که در مقابل افکار و اندیشه های 
التقاطی و کمونیستی و متحجرین از خود 
مقاومت نشــان دادند. در مسائل سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، نظامــی  و ... هیچ گاه 
جهت گیری انقالبی و روحیه انقالبی گری 
را فراموش نکردند؛ و در این راه همواره پیرو 

ولی فقیه شان بودند.
 پاسداشت این اندیشه و تفکر جز به پیروی 
از رفتار و گفتارشان نیست. چراکه به فرموده 
رهبر معظم انقالب اسالمی وفاداری ملت به 
راه نورانی و پرطراوت شهیدان، زمینه ساز 
شکست توطئه های سلطه گران عالم است؛ 
شهیدان نیازی به ما ندارند بلکه ما محتاج 
شنیدن پیام آن ها، شــناخت اهدافشان و 
پیگیری راه ســعادت بخش آنان هستیم و 
دوری از خوف و حزن و اندوه، پیام بشارت 

بخش شهیدان برای جامعه است.
5ـ  اســتفاده از معنویت شــهیدان برای 
خودســازی. اولین پیامشان خدامحوری و 
والیتمداری و آخرین پیامشان، ایثار یعنی 
خود را ندیدن و آرمان، هدف و خدا را دیدن 
و تکلیف پذیری از احــکام حقه قرآن عزیز 

است.
آنان هجرت برای دفاع مقدس را به تأسی از 
امام خویش یك تکلیف الهی می دانستند و 
اســتمرار آن را برای تقویت و تحکیم نظام 
اسالمی  که همان تجلی انتظار عینی و عملی 
منجی آخرالزمان )عج( است، می پنداشتند؛ 
و پایان کار را تحقق حکومــت عدل الهی 
مهدی موعود )عج( می دانستند؛ و این پرچم 
به لطف الهی با دستان مجروح اما پرقدرت 
امام خامنه ای حفظه اهلل به پرچم دار اصلی 

خواهد رسید. ان شااهلل

یك نمونه شیرین از خلوص یکی از فرماندهان 
کم نظیر دفاع مقدس می تواند الگری نسل 

جدید باشد:
پدرش می گویــد: ده ماه بــود از او خبری 
نداشتیم. مادرش به من می گفت: برو سراغی 
از حسین بگیر، ]ببین[ زنده است؟ یا نه...؟ می 
گفتم: کجا برم دنبالش؟ جبهه که یك وجب 
دو وجب نیست از کجا پیداش کنم؟ تا اینکه 
روز جمعه امام جمعه پایان خطبه ها از مردم 
خواست »حاج حسین خرازی را دعا کنید«.

آمدم خانه به مادرش گفتم حسین ما را می 
گفت »مگه چی شــده که امام جمعه هم او 
را می شناســد؟!« تا اونوقت نمی دانستیم 

فرمانده لشکر اصفهان است!
در خاطره ای دیگــر یکی از همرزمان او می 
گوید: رفتم بیرون و برگشــتم. دیدم هنوز با 
هم حرف می زنند. پیر مرد پرسید: »جوون! 
دستت چی شــده؟ جبهه این طور شده یا 
مادرزادیه؟« حاج حسین خندید و آن یك 
دستش را باال آورد و گفت: »این یکی، جای 
اون را هم پُر می کند. یك بار اصفهان با همین 
یك دست، ده دوازده کیلو میوه برای مادرم 
خریدم«. سپس پا شد و رفت. پیرمرد رو به 
من کرد و گفت: »چه جوون بی تکّبری بود. 
ازش خوشم اومد. دیدی چطور حرف را عوض 

کرد؟! اسمش چیه این جوون؟«
گفتم: »حاج حسین خرازی« خودش را جمع 
کرد، راست نشســت و گفت: »حاج حسین 
خرازی فرمانده لشکر؟ همین که ارتش عراق 
ازش حساب می بره؟!« ) مجموعه فانوس 2، 
محمد حسن علی جانزاده، قم، جبهه فرهنگی 

شهدای گمنام، 1389ش، ص 20 و 32(

خاطره ای از زندگی 
شهید حسین خرازی
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دفاع مقدس دیگري در جریان اســت. هر 
روز تصاویري از شــهداي این دفاع مقدس 
با عنوان »شهید مدافع حرم«، زینت بخش 
خیابان ها و کوچه هاي ایران اســالمي در 
شهرهاي مختلف مي شود. آنان که مي دانند 
این شهدا در چه مسیري و براي تحقق چه 
اهدافي گام برداشــتند، شوق تداوم بخشي 
راه این عزیزان به حق پیوسته در وجودشان 
شعله ور اســت. اما آنان که با عمق تحوالت 
در منطقه و جنگ هاي نیابتي نظام سلطه 
در کشورهایي چون ســوریه و عراق آشنا 
نیستند، به طور قطع از خود مي پرسند که 
این افراد براي چه به سوریه و عراق رفته اند؟

ارزشمندی مجاهدت شهیدان حرم
بزرگي مــي گفــت ارزش آدم هــا به آن 
چیزهایي است که دوست دارند، به آرزوهاي 
شان، به افقي که در زندگي مادي و معنوي 
در نظر گرفته اند به آن برسند و همه زندگي 
شــان را حول آن تنظیم مــي کنند. خدا 
زیباست، زیبایي را هم دوست دارد، حضرت 

زینب)س( پیام رسان عاشورا هم زیبایي را 
در کربال دید. امروز هم بســیاري زیبایي را 
دوست دارند، دوســت دارند مرگ زیبایي 
داشته باشند، هدف زیبایي داشته باشند، 
زندگي زیبایي داشته باشند و مردانه زندگي 
کنند چون شنیده اند آنان که مردانه زیسته 

اند مرگي مردانه خواهند داشت.

 مدافعان حرم دریافــت زیبایي از مردانگي 
دارند، آن ها آدم هاي عجیبي نیســتند که 
از دنیا بریده باشــند، همســر، فرزند و پدر 
و مادر نداشته باشــند، یکي دانشجو است 
و درس را براي هــدف زیبایش رها کرده و 
دیگري نانواست، پدر بودند، همسر بودند، 
دوست داشتني بودند و دوست مي داشتند 
اما عشقي بزرگتر اسباب حرکت آن ها شد. 
قصه عشق هر کدام شــان به حرم حضرت 
زینب کبري )س( شنیدني است، اما همه 
اش در این مجــال نمي گنجد و خود آن ها 

هم ترجیح مي دهند گمنام باشند. 

نقطه آغاز دفاع از حرم
ماجرا از زمانی شروع شد که تروریست ها به 
آرامگاه حجر بن عدي صحابي پیامبر)ص( 
حمله ور شــده و تهدید به تخریب بارگاه 
خواهر امام حســین)ع( کردنــد. جوانان 
مسلمان با شــعار »کلنا عباسك یا زینب« 
از سراسر ســرزمین هاي اسالمي به سمت 
سوریه حرکت کردند تا چون عباِس زینب 

باشند.
جواناِن افغانستاني، عراقي، لبناني، یمني، 
ایراني و پاکستاني به سوري ها پیوستند و در 
برابر تروریست هاي تکفیري قد علم کردند. 
افغانســتاني هاي آن جا بــه »فاطمیون« 
معروف هستند، عراقي ها »عباسیون« و... اما 
همه آن ها در عیِن گمنامي، مي جنگند تا با 
اهداي خون شان نگذارند دشمِن تکفیري، 
وجبي به زینبیه نزدیك شود. جدي گرفتن 
این تهدیــدات، موقعي اهمیتش آشــکار 
مي گردد که جبهه پشت سر گروهك هاي 
تکفیري و تروریستي را که در کشورهایي 

احمد منصوریان

یارانی که غریبانه تر از رزمندگان جنگ حتمیلی می روند

مدافعین حرم

فرهنگ مقاومت
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چون سوریه و عراق بحران آفریني مي کنند 
و به راحتي دست به کشتار مسلمانان و غیر 

مسلمانان مي زنند، بشناسیم.
 اضالع جبهه ضد مقاومت

پشــت ســر این گروه هــاي تکفیــري و 
تروریستي، یك جبهه غربي، عبري، عربي و 
ترکي قرار دارد. هر یك از اضالع این جبهه، 
با اهداف و انگیزه هاي خاص و مربوط به خود، 
با همدیگر همگرا و هم افزا شده اند. تمامي 
اسناد و شواهد، نشان مي دهد که جمهوري 
اســالمي از اهداف کانوني براي این جبهه 
بحران آفرین در منطقه است. آمریکایي ها 
مدیریت اصلي این جبهه را در دست دارند. 
 چرایی حضور رزمندگان ایران در دفاع 

از حرم
اســتکبار با این نقشه شــیطاني، به دنبال 
بي ثبات ســازي تمامي کشورهاي اسالمي 
همســو با ایــران در منطقــه و خصوصاً 
جمهوري اســالمي از یك طــرف و ایجاد 
حاشیه امن براي دولت غاصب و کودك کش 
صهیونیســتي و دیگر دولت هاي مرتجع و 
وابسته عرب در منطقه از طرف دیگر است. 
بنابراین، موضوع به طور کامل روشن است 
که چرا بایــد نیروهایي از ایــران به کمك 
سوري ها و عراقي ها بشتابند و با کمك هاي 
مستشاري به آنان براي مبارزه با گروه هاي 
تکفیري و تروریستي، از جان مایه بگذارند. 
فلسفه این رفتن، دفاع از حریم اهل بیت و 
عتبات عالیات از یك طرف و دفاع از عزت، 
اســتقالل و امنیت ایرانیان از طرف دیگر 

است.
 اگر این پرچمداران عزت مسلمین و مدافعان 
استقالل و امنیت کشــور، امروز در سوریه 
و عراق به جنگ با ایــن فریب خوردگان و 
مزدوران در اختیار نظام سلطه نروند، فردا 
با همین گروه هاي تکفیري، باید در داخل 
مرزهاي جغرافیایي ایران مبارزه شود. این 

واقعیتي اســت که نمي توان آن را نادیده 
انگاشت یا از آن فرار کرد.

 همان طــور که جنگ تحمیلي در ســال 
1359، واقعیتي بود که ملت ایران با خلق 
حماســه هاي بزرگ و تقدیم بیش از 200 
هزار شهید و 300 هزار جانباز و دهها هزار 
آزاده، توانســت آن را به دفاع مقدس و یك 
دوران پرافتخار تبدیل کند، امروز هم باید در 
پرتو همان بصیرت و هوشمندي، ملت ایران 
این جنگ نیابتي را بــه یك دفاع مقدس و 
دوران پرافتخار دیگري تبدیل کند. شهداي 
این دفاع مقدس، نه تنهــا در ردیف همان 
شهداي دفاع مقدس هشت ساله هستند، 
بلکه امتیازات دیگــري نیز دارند. امتیازات 

ویژه شهدای حرم در کالم امام خامنه ای
این حقیقت در کالم رهبــر فرزانه انقالب 
اسالمي در دیدار خانواده  هاي شهداي مدافع 

حرم این گونه تبیین شده است:
 حقیقتاً همه شهداي شما، هم خانواده ها، 
پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگي 
بر گردن همه ملت ایران دارند. این شــهدا 

امتیازاتي دارند:
1-یکي این است که اینها از حریم اهل بیت 
در عراق و سوریه دفاع کردند و در این راه به 

شهادت رسیدند...
2-امتیاز دوم این شهداي شما این است که 
اینها رفتند با دشمني مبارزه کردند که اگر 
اینها مبارزه نمي کردند این دشمن مي آمد 
داخل کشور .... اگر جلویش گرفته نمي شد 
ما باید اینجا در کرمانشــاه و همدان و بقیه 
استان ها با اینها مي جنگیدیم و جلوي اینها را 
مي گرفتیم. در واقع این شهداي عزیز ما جان 
خودشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین 
و انقالب اسالمي فدا کردند. 3- امتیاز سوم 
هم این است که اینها در غربت به شهادت 
رسیدند. این هم یك امتیاز بزرگي است. این 

هم پیش خداي متعال فراموش نمي شود.

شهدای ایرانی؛ عراق و ســوریه را شهدای 
مدافع حرم یا شهدای مدافع حریم آل اهلل 
معرفی می کنند؛ این عنوان البته که برای ما 
نه تنها قابل احترام است، بلکه امری مقدس 
و اعتقادی اســت و اصل این کار یك امتیاز 
خاص برای شهدای ایرانی در سوریه است 
که در دفاع از حرم بزرگان شیعه جان بر کف 

دست گرفته اند.
واقعیت این است که در عراق و سوریه کفر 
و نفاق وحشی و جاهلی در پوشش اسالم، 
مقابل اســالم ناب محمدی )ص( ایستاده 
اســت؛ آنان اگرچه مقصد اصلی را شیعیان 
معرفی کنند، اما هر مذهب اسالمی را هم 
که با آنها مخالف باشد، از دم تیغ می گذراند. 
ایرانی ها گرچه دفاع از حرم های شیعیان 
را واجب خویش می داننــد، اما جدال ما با 
اینان تنها تعرض احتمالی به اماکن متبرکه 
نیست؛ ایران آنجا هست تا یاور برادران عراقی 
و ســوری خویش در جهاد با کفر و شرك و 
نفاق مدردن باشد؛ تا کفر وهابی نتواند بیش 
از این بتازد و باطــل خویش را پیش ببرد و 
اندیشه ی خام دستیابی به حکومت شام و 
عراق را در ســر بپروراند؛ نبرد سوریه، خط 
مقدم جهاد دفاعی مسلمانان علیه وهابیت 
وحشی ای است که خویش را به عنوان اسالم 
ناب معرفی می کند و اگر حکومت را بدست 
بگیرد، از اسالم ناب محمدی )ص( چیزی 
باقی نخواهد ماند؛ چه رســد به حرم های 
شیعه! لذا شهدای ما شهدای نبرد اسالم و 
کفر هستند؛ در این میانه البته از حرم های 

شیعه هم دفاع می کنند.

واقعیــت ایــن اســت کــه در 
عــراق و ســوریه کفــر و نفاق 
وحشــی و جاهلی در پوشــش 
اســالم، مقابــل اســالم نــاب 
محمدی)ص( ایســتاده اســت
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محاصره آبادان، یکی از مهم ترین اتفاقاتی 
بود که در اوایل جنگ تحمیلی حادث شد. 
آبادان در دورترین نقطه جنوب غربی ایران، 
قرار دارد که از جنوب، آب های خلیج فارس 
و از شمال و مشــرق رودخانه های کارون 
و بهمنشــیر و از غرب، ارونــدرود آن را در 
برگرفته اند. ارونــدرود در غرب آبادان تنها 
رودخانه قابل کشــتیرانی ایران اســت که 
تا پیش از جنگ تحمیلی عــراق، دو بندر 
بزرگ خرمشهر و آبادان از مسیر این آبراه به 
خلیج فارس و دریاهای آزاد متصل می شدند. 
آبادان به سبب وجود پاالیشگاه نقش بسیار 
مهمی در صنعت نفت آن روز ایران داشت. 
خرمشهر نیز یکی از مهم ترین بنادر مبادالتی 

ایران محسوب می شد که از طریق راه آهن 
سراسری به سایر نقاط ایران متصل می شد.

به فاصله ی 40 روز از آغاز جنگ تحمیلی و 
علی رغم مقاومت مردم، خرمشهر به عنوان 
یکی از مهم ترین بنادر کشور، سقوط کرد. 
پس از سقوط خرمشهر، دشــمن بعثی با 
تغییر تاکتیك از تصرف اهواز منصرف شده 
و هدفش را بر تصرف آبادان قرارداد و بدین 
منظور آبادان را تحت محاصره ی شــدید 

خود قرارداد.
عراقی ها با احداث پل بــر روی رودخانه ی 
کارون و مســدود کردن جاده اهواز-آبادان 
توانستند مسیر ورود به بخش های شمالی 
این شــهر را فراهم آورند. البته این تغییر 

تاکتیك عراقی ها و عدم اطالع مردم از این 
تغییر تا مدتی باعث گرفتار آمدن اهالی آن 
مناطق به دست نیروهای بعثی شود که در 
یکی از این موارد، محمدجواد تندگویان وزیر 
وقت نفت جمهوری اسالمی ایران به اسارت 
در آمد. اولین خبر در مورد حضور عراقی ها 
در این مناطق توســط یــك اوراقچی اهل 
آبادان به فرمانده ســپاه این شهر داده شد. 
پس ازاین اطالع رسانی، گروه های مختلف 
نظامی و مردمی به سمت مواضع عراقی ها 
حمله ور شــده و تا حدودی توانستند آن ها 

را عقب برانند.
البته این مقاومت ها باعث شکســته شدن 
محاصره سنگین آبادان نشــد و به همین 
منظور و در پی دســتورالعمل امام خمینی 
)ره( در اواسط آبان 1359 و تأکید بر سرعت 
بخشیدن به شکســت حصر آبادان، برای 
اولین بار در اوایل بهمن 1359 طرحی در 
سپاه پاسداران تهیه و به شورای عالی دفاع 
ارائه شد. البته این طرح بنا به دالیلی ازجمله 
دخالت های بنی صدر و سوء مدیریت وی به 
تعویق افتاد. ورود او به امور تخصصی جنگ، 
باعث وارد آمدن بسیاری از آسیب ها بر کشور 
شــده بود. ناآرامی های اجتماعی و نظامی، 
تضعیف سپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
شکست های پیاپی در میدان جنگ، همه 
و همه در حالت خوش بینانه نشــان دهنده 

ضعف مدیریتی بنی صدر بود.
 البته در این میان و برای شکستن این حصر، 
عملیات هایی در دستور کار قرار گرفت اما 
هیچ کدام نتوانستند، محاصره آبادان را در 

هم بشکند.
1-عملیات جاده ماهشهر: این عملیات در 
تاریخ 3 آبان 1359 باهــدف عقب راندن 
ارتش عراق از منطقه اشغالی شرق کارون 

صورت گرفت.
2-عملیات ســه راهی آبادان: این عملیات 

حصر آبادان و شکست آن

دفاع مقدس

محمد رحمانی
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در تاریخ 19 آذر 1359 باهدف گســترش 
مواضع ایران در شمال آبادان صورت گرفت.

3-عملیات توکل: این عملیات در تاریخ 20 
دی 1359 باهدف عقب راندن ارتش عراق 

تا نوار مرزی صورت گرفت.
4-عملیــات تپه های مدن: ایــن عملیات 
در تاریــخ 25 اردیبهشــت 1360 باهدف 

آزادسازی تپه های مدن صورت گرفت.
5-عملیات فرمانده کل قوا: این عملیات در 
تاریخ 21 خرداد 1360 باهدف عقب راندن 
ارتش عــراق از جنوب ســلیمانیه صورت 
گرفت. این عملیات زمینه بســیار مؤثری 
برای طراحی و اجرای عملیات شکست حصر 

آبادان فراهم کرد.
6-عملیات شهید چمران: این عملیات در 
تاریخ 4 مرداد 1360 باهدف آزادسازی جاده 

آبادان     ماهشهر صورت گرفت.
با بی نتیجــه ماندن تمامــی این تالش ها 
درنهایت پس از کنار گــذاردن بنی صدر، 
بازهم طرحی عملیاتی مبتنی بر هماهنگی 
بین نیروهای ارتش و سپاه در اوایل مرداد 
سال 1360 توسط شهید کالهدوز )قائم مقام 
فرماندهی سپاه( در جلســه شورای عالی 
دفاع ارائه شــد و کلیات آن مورد تصویب 
قرار گرفت. با تکمیل این طرح ســرانجام 
در ســاعت 1 بامداد روز پنجم مهر 1360 
نیروهای ایران به طــور ناگهانی بر مواضع 
عراق هجوم برده و خاك ریزهای اولیه عراق 

را بدون زدوخورد اشغال کردند.
البته تســلط عراق بر قســمت های شرقی 
آبادان کماکان ادامه دشــت کــه این امر، 
موجب کنترل نیروهــای عراقی بر مناطق 
استراتژیکی همچون بندر ماهشهر و محروم 
شدن ایران از دسترسی به بخش های شمال 
غربی خلیج فارس می شد. با توجه به ابعاد 
وســیع منطقه عملیاتی، امــکان اختفای 
تحرکات نظامی در طول روز میسر نبود لذا 

مقرر شد عملیات در تاریکی شب انجام شود 
تا دشمن نتواند از نیروهای زرهی خود بهره 
الزم را ببرد. ســرانجام عملیات ثامن االئمه 
)ع( باهدف انهدام نیروهای دشمن در شرق 
کارون و تصرف این منطقه، در ساعت یك 
بامداد پنجــم مهرماه ســال 1360 با رمز 
مقدس »نصر من اهلل و فتح قریب« آغاز شد.

همان طور که گفته شــد طــرح اولیه این 
عملیات بر هماهنگی ارتش و سپاه استوار 
بود و به همین سبب نیروهای حاضر در این 
عملیات بزرگ از »لشکر 77 خراسان« شامل 
سه تیپ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 16 
گردان نیروی پیاده در سازمان سه قرارگاه 
تیپی، »تیپ 37 زرهی شــیراز«، »گردان 
251 تانك« از »لشکر 16 زرهی«، »گردان 
107 ژاندارمری«، »گروه رزمی 291 تانك« 
بودند و جهاد ســازندگی عالوه بر احداث 
جاده »وحــدت« در فروردین 1360، امور 

مقدماتی عملیاتی را انجام دادند.
نیروهــای ایرانی باوجود تمام مشــکالت 
ازجمله گرمای شدید، مقاومت سرسختانه 
و 42 ســاعته ی عراق را در هم شکستند و 
عملیات با موفقیت کامل به پایان رســید و 
نیروهای عراق در منطقه عملیاتی خسارات 
سنگینی را متحمل شدند و جزیره آبادان از 
محاصره آنان خارج شد. عملیات ثامن االئمه 
)ع( که منجر به شکست حصر آبادان شد، 
تحولی استراتژیك و به عنوان نقطه ی عطف 
برای تغییرات عمده در میدان نبرد محسوب 

می شود.
درواقــع با حــذف بنی صــدر، زمینه های 
مناســبی برای همکاری ســپاه و ارتش به 
وجود آمد و پیروزی در عملیات ثامن االئمه 
توانست مسیری جدید در هماهنگی های 
نیروهای نظامی فراهم بیاورد. تلفیق نسبتاً 
موفق ســازمان کالســیك ارتش و نیروی 
پیاده و هجومی سپاه و همچنین همفکری 

و هماهنگی این دونیرو در مراحل مختلف 
را نیز می تــوان از دســتاوردهای عملیات 

ثامن االئمه بشمار آورد.
این عملیــات به عنــوان اولیــن نقطه از 
عملیات هــای هجومــی ایران و ســرآغاز 
استخوان بندی و تشــکیالت کنونی قوای 
رزمی سپاه به حساب می آید. تا قبل از این 
عملیات تشــکیالت تثبیت شده  و منظمی 
به یگان های رزم سپاه حاکم نبود؛ اما در این 
عملیات برای اولین بار با ســازمان گردان، 

نیروهای خود را بکار گرفت.
فرماندهی محورهای عملیات ثامن االئمه بر 
عهده سرداران شهید حسن باقری و حسین 
خرازی بود که شخصیت آنان در شکل گیری 
تشــکیالت سازمان رزم ســپاه، استراتژی 
هجوم قوای نظامی و موفقیت های بی نظیر 
آینده نقش بسزایی ایفا نمودند. همچنین 
در این عملیات از فرماندهی بزرگانی چون 
شهید کالهدوز و شهید سرتیپ فالحی باید 

نام برد.
شکسته شدن حصر آبادان پیام های مهمی 
داشــت. پیام مقاومت و ایمان بر مسیری 
کــه در آن قــدم نهاده ایم. پیام شکســت 
حصر آبادان، بازخوانی شــعار اهلل اکبر بود؛ 
یعنی اینکه خدا بزرگ ترین اســت و دست 
او باالترین دســت ها است و ایمان به اینکه 
می توان با توکل بر خدا بر قدرت های به ظاهر 
بزرگ غلبه کرد. به همین دلیل اســت که 
رهبر انقالب شکســت یك ملت را زمانی 
می دانند که به این نقطه برســند که تصور 

کنند کاری نمی توانند انجام دهند.

شکســته شــدن حصر آبــادان 
پیام هــای مهمــی داشــت. پیام 
مقاومت و ایمان بر مسیری که در 

آن قدم نهاده ایم.
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معرفی آثار

خالصــه کتــاب 
»مطالعات انتقادی 
اســتعمار جمــازی 
آمریــکا: قــدرت 
نرم و امپراتوری های 

جمازی«

»مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا: 
قدرت نرم و امپراتوری های مجازی« عنوان 
کتابی اســت که به قلم حجت االسالم دکتر 
سیدســعیدرضا عاملی، اســتاد ارتباطات 
دانشــگاه تهران، در 645 صفحــه، با یك 
مقدمه و هشت فصل نوشته و توسط مؤسسه 
انتشارات امیرکبیر منتشرشده است. دغدغه 
اصلی نویسنده در این کتاب، مطالعه فضای 
مجازی و جهانی شدن و استفاده کارآمد از این 
فضا در مسیر توسعه مؤثر جمهوری اسالمی 
ایران است. نویسنده اشاره می کند که استعمار 
دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است.

1-در دوره استعمار کهن، فیزیك جهان از 
طریق اکتشافات سرزمینی، جنگ و قدرت 
سخت و اســتفاده از شــگردهای استعمار 

سیاسی، تحت سلطه اروپا قرار گرفت.
2-در دوره بعد که از آن به استعمار نو تعبیر 
می شود؛ فرهنگ و اندیشه ملت ها استعمار شد 
و با روش های مختلف برای عقب نگه داشتن 
کشــورها از طریق سیاست های اقتصادی و 

فرهنگی تالش شد.
3-در دوره اســتعمار مجازی، ایالت متحده 
آمریکا قله دار فضای ســلطه و استعمار بوده 
است و در توضیح می گوید که پایان جنگ 
سرد، آغاز جنگ نرم محســوب می شود و 
فضای مجازی فرصتی برای نهادسازی جهانی 
آمریکا است. به باور دکتر عاملی، امروزه جهان 
در ادامه استعمار نو، شاهد استعمار مجازی 
است. اگر اســتعمار کهنه فیزیك جهان و 
استعمار نو فرهنگ جهان را نشانه می گرفت، 
اســتعمار مجازی، همه عرصه های زندگی، 
اعم از علم، کار و مجموعه ایده ها، ارزش ها و 
عملکرد روزمره جهان را با ظرفیت دیجیتالی 
بودن، غیر مرکزی/مرکزی بودن، پنجره های 
همیشــه باز، واقعیت مجازی بودن، تعاملی 
بودن و کاربرمدار بودن تســخیر می کند و 
ازآنجاکه هدف استعمار در درجه اول مسخ 

فکری فرد و جامعه مستعمره بوده است؛ در 
اســتعمار مجازی که از سازوکارهای قدرت 
نرم استفاده می شود، هدف اصلی از بین بردن 
اســتقالل رأی کاربران و عضویت آن ها در 

جامعه فرهنگی آمریکاست.
در این کتــاب بــه ترتیب هشــت درگاه 
)امپراتــوری مجــازی( یاهــو، ام. اس. ان، 
گوگل، فیس بــوك، توییتــر، ویکی پدیا، 
یوتیوب و همچنین آی. ام. دی. بی؛ معرفی 
و بررسی شــده اند. مطالعه این هشت درگاه 
برتر جهان، که همه آن هــا آمریکایی بوده 
و در تعامل کاری با نظام سیاســی و امنیتی 
آمریکا قرار دارند، نشــان می دهد که فضای 
مجازی به عنوان محیطی برای اســتعمار و 
کاهش استقالل رأی کاربران و استحاله آن ها 
در فرهنگ آمریکایی مورداســتفاده ابزاری 
قرارگرفته است. به باور نویسنده، اگرچه فضای 
مجازی ظرفیت آسان سازی روندها و کاهش 
تخریب محیط زیست و توسعه عدالت اداری و 
اجتماعی را فراهم می سازد ولی تیغه دو لبه ای 
است که از سوی دیگر ابزار استثمار و استعمار 
بوده و وظیفه به انحصار کشاندن انتخاب های 
مردم جهان در بازار استعماری آمریکا را دارد. 
فضای مجازی ابزار قــدرت نرم و قدرت نرم 

مرجع تولید فضای مجازی شده است.
به عنوان مثال در فصل سوم درباره گوگل آمده 
که عالوه بر آنکه بنیان گذاران آن خود ریشه 
و نسبی یهودی داشــتند، برخی اشخاصی 
را نیز به اســتخدام خود درآوردند که آن ها 
نیز یهودی بودند. اولین کســی که توسط 
بنیان گذاران گوگل اســتخدام شد، فردی 
یهودی به نام »کاریگ سیلور شتاین« بود. 
همچنین »ســوزان ووجســیکی« که زنی 
یهودی بود، به عنوان معاون بخش مدیریت 

محصوالت گوگل مشغول به کار شد.
دکتر عاملی می نویسد: وبگاه توییتر زمانی 
شــکل گرفت کــه اعضای یك شــرکت 

معرفی آثار و منابع
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پادکستینگ برای ارتباط با یکدیگر به دنبال 
راهکاری بودند تا با عملکردی مشابه سامانه 
پیامك، آن ها را مرتباً در جریان رویدادهای 
مهمی که برای اعضای گروه اتفاق می افتد، 
قرار دهند. در حقیقت تلفن همراه به همراه 
پیامك، ایده اصلی را در اختیار بنیان گذاران 
توییتر گذاشت. نام توییتر که در اصل به معنی 
صدای چهچهه زدن پرنده است؛ به این دلیل 
انتخاب شد که القاء کننده جریان متناوب 
اطالعات است؛ جریانی که هدف اصلی اجرای 
آن عنوان شده است. وی می افزاید که توییتر 
در ماه بیش از 190 میلیون بازدیدکننده دارد. 
در روز 65 میلیون توئیت در این وبگاه تولید 
می شود. وی به نقش مخرب توییتر در فتنه 
88 اشاره می کند و می نویسد که استفاده از 
توییتر در انتخابات سال 88 ایران و حوادث 
پس ازآن به سرعت توسط رسانه های مختلف 

غربی انعکاس گسترده ای داشت.
مؤلف نتیجه می گیرد که فرهنگ تبلیغ شده 
در این امپراتوری ها در بعضی مسائل متفاوت 
و در بعضی دیگر کاماًل خالف دین و فرهنگ 
کشورهایی همچون ایران است. برای مثال 
درگاه یاهو یك بخــش ویژه هم جنس بازان 
دارد، بخشــی که »افتخار« نام دارد، چراکه 
به گفته خود هم جنس بــازان، آنان به روش 
خود افتخار می کنند. البته هدف نویسنده 
صرفاً نشان دادن ویژگی های منفی این فضا 
نیست، به طوری که بسیاری از خدمات متنوع 
و نقاط قوت آن ها نیز در این کتاب آمده است، 
بلکه هدف نشــان دادن قدرت شکل دهی 
این امپراتوری ها به فضای غالب سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی اســت. 
هشت امپراتوری ذکرشده همگی آمریکایی 
هستند و به طور طبیعی تفکر غالب این کشور 

را دنبال می کنند.

معرفی آثار

معرفی 
پژوهشگاه 

فرهنگ و 
اندیشه اسالمی

پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی، 
پژوهشــگاهی است با شــخصیت حقوقی 
مستقل و در حکم نهاد عمومی و غیردولتی 
و غیرانتفاعی که در سال 1373 با ابتکار و 
پیگیری حجت االسالم دکتر علی اکبر رشاد 
تأسیس شــده و نامبرده از ابتدای تأسیس 
تاکنون به عنــوان رئیــس، باالترین مقام 
اجرایی پژوهشگاه را نیز بر عهده دارد. مقر 
سازمان مرکزی پژوهشگاه، در تهران است و 
عمده گروه های علمی آن در دفتر قم مستقر 

هستند.

رسالت های پژوهشگاه
پژوهشــگاه مذکور که یکي از دستگاه هاي 
علمي پژوهشي برجسته ي کشور در حوزه ي 
علوم انســاني و دین پژوهي اســت، دارای 

اهداف و رویکردهای پژوهشی زیر است:
1- نظریه پردازي و نوآوري علمی در جهت 
توســعه و تعمیق معرفت دیني و نیز بسط 
مطالعات راهبردی و کاربردي گره گشا در 
قلمرو حکمت و اندیشه ي دیني، فرهنگ، 

معارف و علوم انسانِی اسالمی.
2- تعمیــق و تحکیم بنیادهــای معرفتی 
گفتمــان فکــری انقالب اســالمی و رفع 
نیازمندی های نظري جمهوري اســالمي 
درزمینه ی نظامات اجتماعي و رفتاري اسالم 

و ارائه ی الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت.
3- بازشناسی، نقادي، بازپیرایي و باز ارائه ی 
مواریث معرفتی بازمانده از علمای اسالم، 
در حوزه ي دین پژوهي، فرهنگ و اندیشه ی 

دینی و نظامات اسالمي.
4- مطالعــه ي مقایســه ای )تطبیقــی( و 
نقد فعــال، مبتکرانه و روشــمند مکاتب و 
نظریه های معارض و رقیب در قلمرو حکمت 
و اندیشــه ي دیني، فرهنگ و علوم انسانی 

اسالمی.
5- دفاع علمي از حکمت و معرفت دینی و 

فرهنگ و اندیشه ي اسالمي.
6- ارائه ي شایسته و اثربخش مبانی و معارف 
وحیانی و تعالیــم اهل بیت ناظر به نظرها و 

نیازهاي نوپدید.
7- تربیت صاحب نظران متعهد، کارآ و زمان 
آگاه، در زمینه های مندرج دربندهای فوق.

گروه های علمی پژوهشگاه

در حال حاضر مجموعاً بیست گروه علمي 
در رشته هاي مختلف پژوهشي در ذیل چهار 
پژوهشکده ي اصلي با عناوین پژوهشکده 
حکمت  و دین پژوهي، نظام هاي اســالمي، 
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فرهنگ و مطالعــات اجتماعــي و دانش 
نامه نگاری دیني فعالیت مي کنند. وظیفه ي 
اصلی گروه هاي علمــی، طراحی و اجرای 
تحقیقات، با رویکرد اصلي تولید علوم انساني 
اسالمي، مشتمل بر انجام اموری چند است: 
تهیه ي ساختار منطقی مباحث و موضوعات 
تحقیق، تهیه ي فهرست حوزه هاي تمحض 
علمی و عنوان هاي مطالعاتي و تحقیقاتی، 
اولویت گذاري، تعریف و تهیه ي پیش طرح، 
تأیید صالحیت محققان، ارزیابی و تصویب 
طرح هاي تحقیقاتي، نظارت بر حسن اجراي 
تحقیقات و ارزیابــی و تأیید نهایي حاصل 

تحقیق.
گذشته از اجراي تحقیقات، مجموعه اي از 
برنامه ها و فعالیت هاي علمي براي گروه ها 
تعریف شده اســت، که عبارت اند از: اجراي 
کرســي هاي نظریه پردازی و نوآوري و نقد 
و مناظره، تهیه ي مقاله براي مجالت علمي 
معتبر و نمایه شــده ي داخلي و خارجي و 
دانشــنامه ها و همایش هاي علمي، تهیه ي 
مجالت و مجموعه ي مقاالت علمي، طراحي 
و اجراي همایش در ســطوح بین المللي و 
فراملــي و ملي، برگزاري هم اندیشــي ها و 
نشست هاي علمي و جلســات نقد کتاب، 
تأســیس انجمن هاي علمــي و قطب هاي 
علمي، اجراي گفت وگوهاي علمي انتقادي 
با مبادي تفکرات جهاني رقیب و مرابطه هاي 
علمي بــا مبادي تفکرات جهاني هم ســو، 
برگــزاري دوره هاي آموزشــي در مقاطع 
تحصیالت تکمیلي دانشــگاهي و سطوح 
عالي حوزوي، دوره ها و کارگاه هاي آموزشي 
کوتاه مــدت و... . این وظایــف جملگي در 
ذیل برنامه هاي جامع پژوهشــي پنج ساله 
و طــي فرآیندهای دقیق و تعریف شــده، 
تحقــق مي یابــد. حدود 75 عضــو هیأت 
علمي استخدامي تمام وقت در کنار بیش از 
200 محقق همکار در قالب اعضاي شورا و 

حلقات علمي و محققان طرح هاي تحقیقي، 
در گروه هــاي علمي و حلقات پژوهشــي 
پژوهشگاه و در حوزه هاي دانشي »حکمت 
و دین پژوهــي«، »نظام هاي اســالمي«، 
»فرهنگ و مطالعات اجتماعي« و »دانش 
نامه نگاری دیني« به فعالیت علمي پژوهشي 

مي پردازند.
گذشــته از پژوهشــکده هاي چهار گانه، 
چهار مؤسسه ي علمي بانام های 1- کانون 
اندیشه ي جوان 2- مرکز پژوهش هاي جوان 
3- مؤسسه ي پیوست نگاری فرهنگي افق 
4- مؤسسه ي آموزش عالي حوزوي حکمت. 
در راســتاي اجراي مطالعات و تحقیقات 
بینا رشته ای، مشــتمل بر گروه هاي علمي 
فلسفه علوم انساني، الگوي اسالمي ایراني 
پیشــرفت، عدالت پژوهی و مطالعات زن و 
خانواده به عنوان مؤسسات علمي وابسته به 

پژوهشگاه فعالیت مي کنند.

 مهم ترین آثار پژوهشگاه
پژوهشگاه عالوه بر دانشــنامه ي امام علي 
)ع( در سیزده مجلّد و دانشنامه ي فاطمي 
)س( در شش مجلّد؛ بیش از 1300 عنوان 
از تحقیقات خــود را در قالب کتاب و مجلّه 
توسط سازمان انتشــارات به چاپ رسانده 
است. هم اکنون ســه مجله ي علمي داراي 
اعتبار علمــيـ  پژوهشــي از وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري بانام های »قبســات« 
)در موضوع فلســفه دین و کالم(، »اقتصاد 
اسالمي« و »حقوق اســالمي«، یك مجلّه 
داراي اعتبار علميـ  پژوهشــي از شوراي 
عالي حوزه هاي علمیه بانــام »ذهن« )در 
موضوع معرفت شناسي و حوزه هاي مرتبط(، 
یك مجله ي علميـ  تخصصي بانام »کتاب 
نقد« و دو مجلّه ي عمومي بانام های »زمانه« 
)در موضــوع تاریخ معاصر( و »حاشــیه« 
)در موضــوع حــوزه و طالب جــوان(، در 

پژوهشگاه و مؤسسات علمي وابسته تهیه 
و منتشــر مي شــود. همچنین دو مجله ي 
علمــيـ  تخصصي بین  المللــي، بانام های 
»مجله ي بین المللي فلســفه ي دین« )به 
زبان انگلیسي( و »قبسات« )به زبان عربي(، 

در دست تهیه و انتشار است.
تاکنون بیش از 95 اثر پژوهشگاه به برخي 
از زبان هاي اصلي دنیا ترجمه شده و بیش از 
34 مورد از آن ها در خارج کشور به صورت 
مکتوب و الکترونیکي انتشــاریافته  است. 
مجمــوع اعضاي هیات علمــي و محققان 
همکار پژوهشــگاه تاکنون موفق به کسب 
بیش از یك صد و پنجاه جایزه و تقدیرنامه 
از جشنواره هاي معتبر کشور براي طرح ها، 
تحقیقات و مقاالت تولیدي خود شــده اند. 
ضمناً پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسالمي 
طي دو سال )ســال هاي 1388 و 1391( 
به عنوان دســتگاه پژوهشــي برتر از سوي 
جشــنواره فارابي معرفی شــد. پژوهشگاه 
هم چنین در ســال 1391 موفــق به اخذ 
موافقت با تشکیل قطب علمي فلسفه ي دین 
از شــوراي قطب هاي علمي کشور )وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوري( شده است.

 نظریه پردازي و نوآوري 
علمی در جهت توسعه 
و تعمیــق معرفت دیني 
و نیز بســط مطالعات 
راهبــردی و کاربردي 
گره گشا در قلمرو حکمت 
و اندیشــه ي دینــي، 
فرهنگ، معارف و علوم 

انسانِی اسالمی.

معرفی آثار و منابع
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معرفی آثار

خالصه  
کتاب 

من انقالبی ام
»دكترین مقاومت در اندیشه و كالم 
حضرت آیت اهلل العظمی ســيد علی 
خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي«

مقاومت ازجمله عناصر و دال های گفتمان 
انقالب اسالمی اســت که توجه و عمل به 
آن تاکنون دســتاوردها و نتایج مثبتی را 
برای نظام اســالمی به ارمغان آورده است. 
ازاین رو، آشنایی با مفهوم، عناصر و اجزای 
تشــکیل دهنده ایــن دکتریــن، برکات، 
دستاوردها، لوازم و شرایطش ضروری است. 
ازجمله آثاری که کوشیده تا این دغدغه را 
به طور منسجم پوشــش دهد، کتاب »من 
انقالبی ام« می باشد که در زیر به طور مختصر 

به معرفی آن می پردازیم.
کتاب »مــن انقالبــی ام« با زیــر عنوان 
»دکترین مقاومت در اندیشه و کالم حضرت 
آیت اهلل العظمی سید علی خامنه اي، رهبر 
معظم انقالب اسالمي« عنوان کتابی است 
که به همت علی ســلطانی وش، از ســوی 
انتشارات راه مشاور، در حجم 232 صفحه و 
با قطع وزیری منتشرشده است. در مقدمه 
کتاب آمده است که نگاهی تحلیلی و آماری 
به سخنان و منویات مقام معظم رهبری، ما را 
به اهمیت مسئله مقاومت، صبر، ایستادگی و 
استقامت در همه زمینه ها رهنمون می سازد. 
تکرار کلیدواژه های این مفهوم به تعداد بیش 
از 2100 بار در طول سالیان زعامت معظم له 

خود گواهی بر این مدعاست.
 به باور نویســنده، دکترین مقاومت مقام 
معظــم رهبــری داراي محــوري کانوني 
است که ســایر مســائل و مفاهیم برگرد 
آن ســازمان یافته اند کــه همــان مردم 
و امت اســالمي اســت. صف بندی دقیق و 
شفاف؛ ویژگی دیگر این دکترین است که 
به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی جهان 
به دو جبهه حق و باطل اشــاره کرد که به 
تعبیر معظم له،  این جبهــه باطل یا همان 
نظام ســلطه کنونی نه تنها مسئول همه ی 
بدبختی های ملت ها و انســان های سراسر 
عالم اســت، بلکه به اتکای ســرنیزه و زور، 

بی شرمانه هرلحظه به قلدری و تجاوز خود 
ادامه می دهد. البته این اختاپوس خطرناك 
و غده سرطانی تنها محصور در کشورهای 
سلطه گر نیست، بلکه کشــورهایی نیز که 
با ســلطه پذیری، دخالت های وقیحانه این 
ابرقدرت ها را قبــول می کنند، جزو جهان 
باطل و نظام سلطه هستند. ازنظر ایشان، تنها 
راه حقیقی در برخورد با این نظام ســلطه، 

مقاومت است.
کتاب در پنج فصل تنظیم شده است که به 
ترتیب در فصل اول به تعاریف و ویژگی های 
مقاومت و واژه هــای مرتبط با آن از دیدگاه 
مقام معظم رهبری می پــردازد. فصل دوم 
اهمیت مقاومت و در فصل ســوم نیز لوازم، 
شــرایط و عواملی که برای پیشبرد جریان 
مقاومت ضروری و الزم است، بیان شده است 
و در این زمینه از تمسك به اسالم و وحدت 
کلمه، پشتیبانی مردم، حضور عمیق و عملی 
اســالم در زندگی مردم، حضور و وحدت 
مردم، کارآمدی و هوشــیاری مســئوالن، 
پیروی از مسلك امام حسین علیه السالم، 
قدرت تحلیل، توجه به جنگ روانی دشمن، 
ایمان راســخ همــراه با بصیــرت و عمل، 
برنامه ریزی تقویت ســاخت درونی قدرت، 
پیشگامی مســئوالن در مقاومت، صالح و 
سالمت و عدل و تقوا و ورع مسئوالن، تذکر 

دم به دم و... نام می برد.
در فصل چهارم به موانع و مشکالت پیشروی 
مقاومــت می پردازد و از فســاد اقتصادی، 
تغییر محاسبات، تصمیم های خلق الساعه 
و تغییر مقــررات، جاذبه هــای فریبنده و 
حب دنیا، ابتذال فرهنگی و اخالقی، گناه، 
بی صبری، ناآگاهی، بی اعتنایی به تحوالت 
عالم، ترس از خطرات، شکاف و اختالف بین 
مســئوالن، ضعف و کوتاهی، ساده اندیشی 
و عقب نشــینی، تزلزل و تردید نســبت به 
آرمان های اسالمی، تضعیف ارتباط باخدا 
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و هوسرانی، ضعیف النفس بودن، وسوسه ی 
حفــظ نفس و تــرس، توقــف و ناامیدی، 
احساس به پایان رسیدن دوران مجاهدت 
و... به عنوان موانع و مشــکالت پیش روی 

مقاومت نام می برد.
در فصل پنجــم نیز نتایج، آثــار، برکات و 
دستاوردهای مقاومت از دیدگاه مقام معظم 
رهبری ارائه شده است. تغییر مسیر تاریخ 
دنیا، تحقــق آرمان ها و شــعارهای ملت، 
عزت و تفوق بر هــر قدرتی، به زانو درآمدن 
دشمنان و از بین رفتن مشکالت، پیروزی 
خون بر شمشیر، اســتقالل، عزت وزندگی 
اقتدارآمیز، بیداری ملت های منطقه و نگرانی 
دشمن، پیروزی در ســخت ترین مبارزات 
با کمترین امکانات، کند شــدن حربه های 
دشمن، صالبت چهره، عزت و تأثیرگذاری 
فرا منطقه ای جمهوری اسالمی، حفظ در 
صراط مستقیم و هدایت، پیشرفت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی، حل مشکالت و تثبیت 
ارکان نظام، رفع موانع و عقب نشینی دشمن،  
برافراشــتن کاخ باعظمت تمدن اسالمی، 
حفظ کیان حقیقی و ملی، تبدیل محنت ها 
به نردبان ترقی و پیشــرفت، الهام بخشی و 
الگوسازی برای دیگران، ماندگاری شجره 
طیبه انقــالب اســالمی و... ازجمله آثار و 
دســتاوردهای مقاومت از دیــدگاه مقام 
معظم رهبری است که در فصل آخر بدان ها 

پرداخته شده است.
ویژگــی متمایز این کتاب آن اســت که با 
تحلیل کمی بیانــات و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و به طور مستند، توانسته است 
دکترین مقاومت؛ لوازم، ویژگی ها، عناصر و 
دســتاوردهای آن را از دیدگاه مقام معظم 
رهبری استخراج کند؛ بنابراین، ازاین جهت 
که اثر حاضر به طور مســتقیم بر گفته شده 
از بیانات مقام معظم رهبری اســت، اثری 

متمایز و قابل استناد است.

معرفی آثار و منابع
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در ایــن نشســت ابتــدا حجت االســالم 
تویســرکانی، مدیر جلســه، بعد از عرض 
خیرمقدم به بیان و تشریح برنامه ها و اهداف 
نشســت پرداخت و بیان کرد: در راستای 
اهداف دشــمن بــرای تبدیــل جمهوری 
اســالمی به جمهوری عادی به وسیله سه 
راهبرد توســعه فقر )تحریم ها و گره های 
اقتصادی(، توســعه جهل )با اســتفاده از 
سازوکارهایی چون اینترنت، ماهواره، فضای 
مجازی(، توســعه غفلت )اشــرافی گری، 
دنیاپرستی و فساد و فحشا( و مقابله با این 
مسائل، 3 راهبرد از مطالبات امام خامنه ای 

برداشت گردیده که محور سخنرانی های این 
نشست قرار می گیرند:

1ـ  اقتصاد مقاومتی
2ـ  پیشرفت علم

3ـ  روحیه انقالبی گری )جهاد کبیر(
در ادامه آقای نجات، رئیس هیأت امناء ستاد 
مرکزی هیأت رزمندگان اسالم، حول محور 
جهاد کبیر به ایراد ســخنرانی پرداخت و با 
اشاره بر این موضوع که به تکرر مقام معظم 
رهبری واژه انقالبی گــری را به کار بردند 
و در بیانات اخیر واژه جهــاد کبیر را نیز به 
آن اضافه نمودند، اذعان کرد: هدف آمریکا 

سلطه جهانی به طور کامل است که پیش نیاز 
آن ســلطه بر خاورمیانــه و علی الخصوص 
ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف، 
برنامه هایی ازجمله بی ثبات ســازی مانند 
فتنه سال 88، تشدید تحریم ها در تمام ابعاد 
و جنبه ها برای کشاندن ایران به پشت میز 
مذاکره، نفوذ در دستگاه های تصمیم سازی و 
تصمیم گیری و القا این مفهوم که راهی به جز 
کنار آمدن با غرب وجود ندارد و ســعی در 
تغییر سیاست های داخلی توسط نیروهای 

نفوذی دارند.
ایشان در ادامه با مطرح کردن این موضوع 

چهاردهمین نشست هم اندیشی سخنرانان مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم در روز چهارشنبه مورخ 28 شهریورماه 1395 با حضور سخنرانان 
شاخص کشوری و چهره های برجسته در مجتمع 13 آبان تهران برگزار شد.

گزارش نشست هم اندیشی سخرنانان مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم



75

که مقام عظمای والیت خواستار مقاومت و 
ایستادگی هستند، تأکید کرد: دو راه وجود 
دارد یا کوتاه آمدن و هضم شــدن در نظام 
سلطه جهانی و خارج شــدن از راه حق و یا 
کوتاه نیامدن و ایستادگی و جهاد و مقاومت 
و رســیدن به نصرت الهی. راه سومی وجود 

ندارد.
حجت االسالم علیرضا پناهیان نیز در ارتباط 
با موضوع تقویت و استمرار روحیه انقالبی 
گری و تمرکــز بر موضوع جهــاد کبیر به 
ایراد ســخنرانی پرداخت و با اشاره با تاریخ 
صدر اسالم و اتفاقات و مســائل آن دوره و 
تصمیمات سیاسی پیامبر اسالم اشاره کرد: 
جهاد کبیر یعنی در برابر مذهبی ترین قوم 
بایستی. پیامبر اکرم در مذهبی ترین شهر 
جهان مبعوث شدند و جهاد کبیر انجام دادند 
و آن مقابله با دین و معنویت و اخالق قالبی 
بود. ایشان همچنین با اشاره به مسائل روز 
کشور و بیان مصادیق آن اضافه کرد: اصل 
اسالم جهاد کبیر و اصل جهاد کبیر گوش 

نکردن به حرف های خوب مخالفین است.
در قسمت سوم و پایانی این نشست؛ آقای 
مهندس ضرغامی به تحلیل مسائل سیاسی 
روز و اهمیت و کاربردهای فضای مجازی به 
ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان با اشاره به 
وضعیت کنونی دنیا و پیشرفت تکنولوژی و 
اهمیت فضای مجازی؛ بیان کرد: اگر امروز ما 
خودمان به روز نباشیم نمی توانیم اثرگذاری 
خوب و با اثری را از خود توقع کنیم. امروز 
باید مسائل و شبهات روز جامعه به خصوص 
جوانان و نوجوانان را دانست و نسبت به آن ها 

برنامه ریزی کرد و پاسخ مناسب داد.
ایشان با اشاره به کاربردهای فضای مجازی 
و استفاده از آن در جهت انتشار محتواهای 
عالی؛ اذعان کــرد: در این فضا بعضی اوقات 
می توان اخبار و مسائل روز را زودتر از سایر 
رسانه ها به دست آورد اما باید به این موضوع 

توجه داشــت که در این موضوعات حق و 
باطل به هم آمیخته شده است.

در آخر ایشان با اشاره به فعالیت های اشخاص 
مختلف و تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی و 
همچنین بیانات مقام معظم رهبری در رابطه 
بااهمیت کار در فضــای مجازی؛ بیان کرد: 
امروزه رسانه های اجتماعی مانند یك منبر 
مجازی کاربرد دارد و اعضایی که شمارا در 
این رسانه ها دنبال می کنند به محض اینکه 
مطلبی از شما منتشر شود در مقابل دیدگان 
آن ها قرار می گیرد و همچنین با امکاناتی که 
این شبکه ها دارند می توان از نظرات آن ها 
آگاه شد و نسبت به دیدگاه مخاطبان خود 
اطالع پیدا کنید؛ اما باید توجه داشــت که 
محتوای خوب باید همــراه با ظرف و قالب 
خوبی ارائه شود که این موضوع یکی از اوامر 

امام خامنه ای می باشد.

گزارش هيأت
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گزارش عملکرد معاونت آموزش 
هیات رزمندگان اسالم

س - با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار 
دادیــد؛ بفرمایید معاونــت آموزش هیأت 
رزمندگان از چه بخش هایی تشکیل شــده 

است؟
ج - ضمن تشکر متقابل از شما برای انعکاس 
عملکرد دوستان معاونت آموزش باید عرض 
کنم که طبق برنامه ریــزی که در معاونت 
آموزش برای تفکیك کارها و مسئولیت ها 
در جهت هر چه بهتر انجام شــدن عملکرد 
این معاونت صورت گرفتــه، چارتی تهیه 
گردیده است که معاونت آموزش را به هفت 
بخش تقسیم می کند. این بخش ها عبارت اند 
از: واحد پژوهش، واحد طرح و برنامه، واحد 
آموزش، واحد اجرایی، واحد روابط عمومی، 
واحد امور مالی و واحــد گزینش و ارزیابی 
خطبا. هرکدام از این واحدها مســئولیتی 
بر عهده دارند که در چارت معاونت آموزش 

مشخص شده است.
س -   بر طبق چارت ارائه شده یکی ازمسئولیت 
 های واحد پژوهش، تألیف کتاب است، آیا در 

این زمینه اقدامی صورت گرفته است؟
ج -بله، با تصویب مدیریت ســتاد مرکزی 
هیأت رزمندگان، تألیف کتابی تحت عنوان 
هیأت طراز »انقالب اســالمی« در دست 
پیگیری است تا در آن کتاب شاخصه های 
موفقیت یك هیأت موردبررسی قرار گیرد 
و بتــوان الگویــی صحیــح از آداب هیأت 
داری به نســل جدید ارائه کرد و مشتاقان 
اهل بیت بــا مصون ماندن از آســیب هایی 
که در کمین اســت بتوانند کمــال بهره را 
از مجالــس آل اهلل ببرند و ان شــاء اهلل این 
کار گامی باشــد در جهت تعمیق معرفت و 
محبت دوســتداران خاندان پیامبر اسالم 
نسبت به ساحت مقدس آن حضرات. طرح 
اولیه این کتاب تهیه شده است و قرار است با 
انجام مصاحبه هایی با سخنرانان و مادحان 
و هیــأت داران صاحب تجربــه، از نگاه این 
عزیزان در تألیف این کتاب اســتفاده شود. 
این مصاحبه ها در حال پیگیــری و انجام 
اســت. دومین کتابی که در دستور کار ما 
قــرار دارد، کتاب احکام هیأت اســت. در 
این کتاب به مسائل شــرعی مبتالبه برای 
شــرکت کنندگان و برگزارکنندگان هیأت 

پرداخته می شود.
س -معاونت آموزش بــرای بخش دوم از 
واحد پژوهش که با عنوان محورهای بیانات 
آقا نام گذاری شده است، چه اقدامی انجام 

می دهد؟
ج -ازاین جهت کــه بیانات مقــام معظم 
رهبری راهگشــا و تعیین خط مشی برای 
عملکرد جامعه اسالمی اســت، ما خود را 
موظف می دانیم محورهای کلیدی بیانات 
ایشان را در هرسال استخراج کرده و آن ها 
را در اختیــار مخاطبان خــود قرار دهیم و 
همچنین این محورها درواقع ستون فقرات 
همایش های خطبای هیــأت رزمندگان را 
در طول سال تشــکیل می دهد و معاونت 

آموزش ســرفصل های کلیدی فرمایشات 
رهبر معظــم را در اختیار هیأت علمی قرار 
می دهد و اعضای محترم هیأت علمی نیز بر 
طبق این سرفصل ها موضوعات سخنرانی ها 
و مباحثات همایش های سخنرانان را تعیین 

می کنند.
س -امــکان دارد در مورد فلش کارت های 

مناسبتی توضیحاتی بفرمایید؟
ج -با درخواســت معاونت فرهنگی هیأت 
رزمندگان، واحد پژوهش با دسته بندی آیات 
کریمه قرآن مجید، اقدام به تهیه محتوای 
فلــش کارت های قرآنی کرده اســت تا در 
جهت ترویج فرهنگ قرآن کریم و ســبك 
زندگی اسالمی گامی نیکو برداشته باشد. 
این فلش کارت ها شــامل آیات کوتاه قرآن 
و ترجمه روان از آن ها به همراه روایاتی در 
جهت تبیین بیشتر معانی این آیات است. 
در دسته بندی هایی که درآیات کریمه قرآن 
صورت گرفته است برخی موضوعات به طور 
ویژه موردتوجه واقع شــده مثل بحث نحوه 
تعامل مسلمانان با غیرمسلمانان، بحث صبر 
و اســتقامت، بحث توکل بر خداوند، بحث 
راه های کسب عزت، بحث دشمنی کفار و 
منافقان با اهل ایمان، مبحث سبك زندگی 

توحیدی، والیت اهل بیت در قرآن.
س -بخش دیگر واحد پژوهش بحث تولید 
محتوای منبر است. فعالیت واحد پژوهش 

را در این بخش چگونه ارزیابی می کنید؟
ج -با تعاملی که معاونت آموزش با مؤسسه 
طهورا  که مسئله حجاب و عفاف را به طور 
تخصصی پیگیری می کند- داشــته است، 
مدیریــت محترم ایــن مؤسســه جناب 
حجت االسالم بیاتی متعهد شدند، محتوای 
شش ســخنرانی را با عنوان سبك زندگی 
عفیفانه بر محور مــاه مبارك رمضان آماده 
کنند و با تالش همکاران ایشان این محتوا 
برای ماه مبارك امسال آماده شد و در اختیار 

مصاحبه ماهنامه هيات با
حجت االسالم مجتبی سفيدی

متن پیش رو مصاحبه ای اســت با حجت االسالم 
مجتبی سفیدی معاونت آموزش هیأت رزمندگان 
اسالم در مورد تشکیالت و اهم فعالیت های این 

معاونت در شش ماهه نخست سال1395 
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خطبای محترم هیأت رزمندگان قرار گرفت. 
الزم به ذکر اســت که این ســخنرانی ها بر 
اســاس چارچوب های استانداردشــده در 
مؤسسات تخصصی تبلیغ تنظیم شده است. 
با توجه به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی و 
نام گذاری خاص امســال در این جهت، ما 
سعی کردیم منابری نیز با محتوای اقتصاد 
مقاومتی تهیه کنیم و در این راستا با افراد 
مختلفی رایزنی و مشورت شد و جلساتی نیز 
با حضور حجت االسالم دانش و جناب آقای 
هنرمند تشکیل گردید و طرح هایی ارائه شد 
و محتوایی نیز تهیه گردید اما به دلیل کمبود 
امکانات و نیرو این کار به ثمره نهایی نرسید.

یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب معاونت 
آموزش، تهیه پاورپوینت احکام اســت. به 
جهت اهمیت مبحــث احکام و جای خالی 
این بحث در اکثر منابر ما، با تأیید و تشویق 
مدیریت محترم ستاد مرکزی جناب آقای 
مداحی، برخی از هیأت های رزمندگان در 
سطح شهر تهران بخشی از مراسمات خود 
را به بیان احکام اختصاص می دهند. این کار 
که با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه 
شده اســت در بعضی از موارد با استفاده از 
پاورپوینت های تهیه شــده توسط معاونت 
آموزش به صورت تصویری انجام شد. سال 
گذشته پاورپوینت احکام امربه معروف و نهی 
از منکر برای دهه اول محرم تهیه و استفاده 
شد و امسال نیز پاورپوینت احکام عزاداری، 
وضو، نگاه، پوشش و روابط محرم و نامحرم 
تهیه گردیده اســت و بعضاً در مراســمات 

اجراشده است.
از دیگر اقدامات واحد پژوهش پیاده سازی 
برخی از سخنرانی های خطبای مطرح کشور 
بوده است. در این راستا سخنرانی هایی از 
حجج اسالم عالی، رفیعی، ماندگاری و کرمی 

پیاده سازی و ویرایش و تنظیم شده است.
س - دیگر فعالیت های واحد پژوهش را هم 

بفرمایید.
ج -در بخــش فضای مجــازی، کانالی در 
تلگرام ایجادشده اســت که با عنوان کانال 
معرفتی هیأت رزمندگان، مطالبی را تقدیم 
مخاطبان می کند. برای سامانه خبردار نیز 
مطالب و محتوا آماده شده است و این سامانه 
با همکاری واحد آی تی آماده بهره برداری 

است.
س -در صورت امکان توضیحاتی پیرامون 
اقدامات واحد طرح و برنامه معاونت آموزش 

ارائه نمایید.
ج -یکی از اقدامــات این واحد تهیه برنامه 
آموزشــی برای مجمع الذاکریــن در کل 
کشور بوده اســت که در این برنامه دروس 
الزم و ســاعات موردنیاز برای برگزاری سه 
دوره مقدماتی و متوسطه و پیشرفته برای 
متقاضیان تنظیم گردیده اســت. برگزاری 
جلسات هیأت علمی در شــهر مقدس قم 
نیز بــرای برنامه ریزی های الزم جهت امور 
خطبا از دیگر اقدامات این واحد بوده است. 
همچنین این واحد با استقبال از طرح ها و 
پیشنهادات صاحب نظران به تشکیل جلسات 
مشــورتی با افراد مختلــف در حوزه های 

مربوطه اقدام کرده است.
تهیه چارت بخش هــای مختلف معاونت 
آموزش و تشریح مسئولیت های هر بخش 
نیز از اقدامات این واحد بوده است. در جهت 
پیگیری و ارزیابی کارهای محوله به دوستان 
معاونت آموزش جلســات شــورای اداری 
آموزش در محل دفتر قم به صورت مستمر و 

منظم برگزارشده و می شود.

س -بخش دیگر از چارت معاونت آموزش به 
واحد آموزش اختصاص دارد، فعالیت های 

این واحد را نیز تشریح بفرمایید.
ج -واحد آموزش درواقع برنامه ریزی های 
الزم و جزیی را در اجرای برنامه های آموزشی 

انجام می دهد. ازجملــه برنامه ریزی برای 
برگزاری همایش خطبا پیش از ماه رمضان 
و پیش از محرم، برگزاری جلسات دوره ای 
برای خطبای قم، برنامه ریــزی برای دوره 
تربیت خطیب و مشــاور ســبك زندگی، 
برنامه ریزی برای جلسات مجمع الذاکرین 

تهران.
س -بفرمایید بخش روابط عمومی معاونت 

شما چه اقداماتی را انجام داده است؟
ج -ارسال و دریافت مکاتبات میان معاونت 
آموزش و دیگر معاونت ها و بخش های ستاد 
مرکزی هیأت یکی از اقدامــات این واحد 
است. همچنین تهیه گزارش از نشست های 
خطبا و تهیه صورت جلسات هیأت علمی و 
ارائه این گزارش ها و صورت جلسات به سایت 
یا روابط عمومــی معاونت فرهنگی از دیگر 

فعالیت های این واحد است.
س -ارزیابی شما از فعالیت های واحد اجرایی 

معاونت آموزش چیست؟
ج -اجرای نشســت خطبای سراسر کشور 
پیش از ماه رمضان و نشســت هم اندیشی 
خطبای قم در مجتمع فرهنگی منتظران 
شــهادت یکی از اقدامات این واحد است. 
پیاده سازی و تنظیم و ویرایش محتوای این 
جلسات هم بر عهده این واحد است که متن 
این نشست ها در ســایت هیأت رزمندگان 
قرارگرفته است. همچنین در بحث سبك 
زندگی دوره های مطالعاتــی و مباحثات و 
برگزاری کالس های آموزشی با حضور استاد 
حجت االسالم عباسی ولدی و پیاده سازی 
متن جلسات ایشــان اقدام دیگر این واحد 
است. اقدام دیگر این واحد برگزاری جلسات 
مجمع الذاکرین در تهران با محوریت استاد 
حاج سعید حدادیان است که با پیاده سازی 
جلســات درس و بارگذاری در ســایت و 
برگزاری امتحان از دروس ارائه شده توسط 

اساتید دوره این اقدام کامل شده است.

مصاحبه هيأت
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س- همان طور که می دانید در دو ماه محرم 
و صفر مردم نذورات بسیاری دارند از جمله 
در روز شــهادت امام حسن مجتبی )علیه 
السالم( که بسیاری از مردم در این روز شله 
زد می پزند، پختن آن به حدی است مردم 
اشباع شده و در جویها و خیابانها نیز ظرفهای 
شــله زرد را خالی می کنند و در حقیقت 
نوعی اسراف در این امر به چشم می خورد 
به همین دلیل و بنا به شرایط خاص زمانی 
آیا می شود وجوه این نذرها را که خود رقم 
قابل توجهی می گردد به حسابهای کمك به 

مستضعفین واریز گردد؟
ج- اگر با صیغه ی معتبره ی شــرعیه نذر 
شــده باید طبق آن عمل شود و اگر صیغه 

نداشته اختیار با صاحبان آنها است.
س- اینجانب چندی قبل نذر نمودم که پس 
از انجام خواسته ای، گوسفندی را بین فقرا 
تقسیم نمایم آیا می توانم به جای آن مطابق 

قیمت آن به حساب ))200(( واریز نمایم؟
ج- اگر با صیغه ی شرعیه نذر کرده اید باید 
بر طرق نذر عمل کنید و اگر صیغه معتبره 

نداشته مانع ندارد به حساب مزبور بدهند.
س- در محل ما مرسوم اســت که در ایام 
محرم، مخصوصا عاشورا علم هایی می بندند 
و مردم پارچه هایی را برای آنها نذر می کنند 
و آن پارچه ها را بــه آن علم ها می بندند و 

رفته رفته زیاد می شود آیا جایز است که آن 
پارچه ها را بفروشــند و به مصرف عزاداری 

برسانند یا خیر؟ 
ج- با رضایت نذر کنندگان اشــکال ندارد 
چون اینگونه نذرها عامیانه و صحیح نیست 

چون صیغه خوانده نشده.
س- اینجانب چند سال قبل نذر نمودم که 
در دهه فاطمیه هر ســال درمحل خودمان 
یك مجلس روضه خوانی برگزار نمایم ولی 
چون در حال حاضر واعظــی در آن محل 
نداریم آیا در صورت امکان در همان ایان در 
تهران مجلس را برگزار کنم یا پول آن را به 

فقرا بدهم مانعی ندارد؟
ج- اگر نذر شرعی کرده اید در همان محل 

اقامه روضه خوانی نمایید.
س- اینجانب از سالهای قبل تعداد پانزده 
راس گوسفند نذر حضرت ابوالفضل )علیه 
السالم( داشتم که تا کنون به علت عدم وضع 
مالی قادر به ادای دین خود نبوده ام حال آیا 
اجازه می فرمایید پول آن ها را به حســاب 

شماره 100 تقدیم نمایم؟
ج- اگر با صیغه ی شــرعیه نذر کرده اید بر 
طبق نذر عمل کنیــد و در غیر این صورت 

اختیار با خود شما است.
س- شخصی نذر کرده در سال مقداری برنج 
و گوشــت برای امام حسین )علیه السالم( 

بپردازد و قبال اینگونه عمل می نمود که یا 
می پخته و اطعام می نموده و یا به روحانی 
محل می داده و مــی گفته هر طور خودت 
صالح می دانی در این راه به مصرف برسان 
ولی فعال آن روحانی فوت کرده آیا می شود 

جهت حسینیه خرج نمود؟
ج- برهمان روال گذشته اطعام کند.

س- شخصی نذر کرده است هر سال در ماه 
محرم خرج سیدالشهدا بدهد حال اگر سالی 
برنج پیدا نشود و صیغه نذر هم نخوانده باشد 
و قصد قربت هم نکرده باشد آیا می تواند این 
خرج را به فقرا بدهد یا خرج بنای مســجد 

کند یا خیر؟
ج- در فرض مرقوم اختیار با خود او است.

س- مقداری پارچه ی ملبوس به وســیله 
ی افرادی به عنوان نذر و غیره از ســالهای 
متمادی به هیات حضرت ابوالفضل )علیه 
الســالم( اهدا گردیده اما از آنجایی که در 
هیات به این نوع نذورات احتیاجی نیست آیا 
می شود این نوع نذورات را فروخت و پول آن 
را در مصارف ساختمانی و غیره صرف نمود 
یا خیر؟ و نیز آیا امکان دارد اجناس فوق را به 

مستضعفین اهدا نمود یا نه؟
ج- صرف در مصارف و مصالح هیات نمایند 
مگر در صورتی که معلوم باشد که نظر ناذر 

یا اهدا کننده توسعه داشته باشد.

زالل احکام
استفتائات امام خمينی )ره(  ج2
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برنامه های هیئات رزمندگان اسالم مراکز استان ها در دهه اول محرم 95

 

 مکان زمان مداح سخنران شهرستان استان ردیف

 تبریز آذربایجان شرقی 1
آقایان معرفت و سید حسن  حجج اسالم

 آملی و شیخ علی خاتمی
آقایان حاج مهدی 

 جابری -خادم آذری
 صبح 7

مصال اعظم امام 
 خمینی)ع(

2 

 
 
 

 آذربایجان غربی

 رومیها

 ارجمندیحجت االسالم 
 -آقایان فرازی

ابراهیم  -روحی
 بازیان

 مسجد لطفعی خان 21:30-23

 یشیقر یحجت االسالم آقا
آقایان فیاض 

خادم  -زنجانی
 آذریان

21 

-خیابان هفتم تیر
جنب ترمینال 

حسینیه  -شهرستان
 ع(اعظم ثارا...)

3 
 
 

 اردبیل
 اردبیل

 آقای ابراهیمی آقای فرج بهزادحجت االسالم 
بعد از نماز 

 مغرب
 یزرگراه شهدا

 آقای کریم عیسی پورحجت االسالم 
آقایان مهدی 

مرتضی -طوماری
 ابراهیمی

بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 -میدان عالی قاپو
 امام زاده صالح

4  
 البرز

 تویسرکانیحجت االسالم آقای  البرز
-آقایان صادق عبادی

 میثم رحیمی
8:30 

خیابان بلوار 
میدان  -سرداران

حسینیه  -والفجر
 انصاراالمام

 حجت االسالم حائری ایالم ایالم 5
 -آقایان کریمی 

 شریعتی
به مدت دو 

 روز
هیات رزمندگان 

 استان ایالم

 بوشهر بوشهر 6
آقایان دکتر خسرو پناه و  حجج اسالم

 دشتی و صفایی بوشهری و مهدوی نیا
 20:30 ذاکرین اهل بیت

خیابان امام)ره( 
حسینیه عاشقان 

 ثارا...)ع(

7 
 

چهارمحال 
 بختیاری

 شهرکرد

حجت االسالم آقای سید حسین شفیعی 
 دارابی

 -آقایان توسلی
 امیدی -طاهری

6:30-8:30 
مصال امام 
 خمینی)ره(

حجت االسالم آقای ولی همتیان )اعزام از 
 قم(

 -آقایان توسلی
 امیدی -طاهری

بعد از نماز 
 مغرب و عشا

مصال امام 
 خمینی)ره(

 پناهی مقدمحجت االسالم  بیرجند خراسان جنوبی 8
آقایان علیرضا 

 یاسر صادق -گرجی
19 

 -خیابان جماران
 حسینیه جماران

 22-19:30 آقایان ذاکرین حجت االسالم ترکاشوند مشهد مقدس خراسان رضوی 9
خیابان مصال جامعه 

 الحسین)ع(

 حاج حسین محراب حجت االسالم آقای یعقوبی بجنورد خراسان شمالی 10
بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 مسجد انقالب

 حسن زاده -آقایان شوشتری حجج اسالم اهواز خوزستان 11
 -آقایان آهنگران
 -سید محمد امام

 صفری-طلفی
20:30 

 -چهار راه طالقانی
حسینیه عاشقان 

 ثارا...)ع(

12  
 زنجان

 20:30 سید محمود حسینی حجت االسالم آقای دوالبی زنجان

 -بهمن22اتوبان 
جنب مدرسه 

دانشجو حسینیه 
 عاشقان ثارا...)ع(

13  
 سمنان

عاشقان 
 ثاراهلل)ع(

 حجت االسالم آقای شکری
آقایان طاهریان و 

 فاطمی نیا
19:30 

 
امامزاده یحیی گلزار 

 شهدا
عاشقان 
 والیت

 حجت االسالم آقای صمیمی
-آقایان محقق

 طاهریان-پیوندی
19:30 

 
مسجد پیامبر 

 اعظم)ع(
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سیستان و  14
 بلوچستان

 آقایان کافی و سلیمانی حجج اسالم زاهدان
آقایان ارجونی و 

 جامعی
بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 مسجد جامع

15 
 
 

 فارس

 
 

 شیراز

 
 

 حجت االسالم آقای احمد عابدی

آقایان حاج کاظم 
حاج رضا  -محمدی
حاج نجف  -رودکی
حاج امیر  -روستا

 یقتین

بعد از نماز 
 مغرب و عشا

پشت ارگ کریم 
 پارک ابوذر -خان

 حجت االسالم یاسر ماهینی قزوین قزوین 16
-آقایان باقری

 بابایی -نریمان
 صبح7

 -چهار راه بنیاد
حسینیه هیات 

 رزمندگان

 قم قم 17
 گلزار شهدا 20:00 آقای میرداماد حجت االسالم دکتر رفیعی)پنج شب اول(

ماندگاری)پنج شب  حجت االسالم
 دوم(

 گلزار شهدا 20:00 یردامادم یآقا

 وزیری -آقایان تکیه ای  حجج اسالم سنندج کردستان 18
-)از قم(یبیط یانآقا

-حسن پور-یفتاح
 یوسفی

بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 -میدان لشکر
 حسینیه اباعبدا..)ع(

 حجت االسالم آقای عباسیان  کرمانشاه 19
مهندس  یآقا

 دستمزد
20:00 

-طاق بستان
 مسجدالنبی

ویر کهکیلویه و ب 20
 احمد

 یاسوج
علوی -آقایان حسینی صدر حجج اسالم

 زاده
-یرمضان یانآقا

 یفرزان-جمال فر
بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 حسینیه ثارا...)ع(

 گیالن گیالن 21
دکتر  -آقایان فالحتی حجج اسالم

 رمضانی
  20:30 عموزاده-آقای رنجبر

22  
 لرستان

 
 خرم آباد

 عزیزیحجت االسالم آقای 
-آقایان جهان آرا

دولت -کرمی الهی
 پور

بعد از نماز 
 مغرب و عشا

جنب سپاه خرم 
حسینیه  -آباد

 ثارا...)ع(

 حجت االسالم آقای سعادت نژاد اراک مرکزی 23
 -آقایان مرادی

-کاشانی-طیبی
 عبدی

 

خیابان امام 
جنب  -خمینی)ره(

 -کانون بسیج
حسینیه عاشقان 

 ثارا...)ع(

24  
 هرمزگان

 
 بندر عباس

 20:30 سید محمد نبوی آقایان جوشقانی و برادران حجج اسالم

خیابان امام 
چهار راه  -خمینی
حسینیه _مصال

 ثارا...)ع(

 حجت االسالم دکتر رستمی همدان همدان 25
-آقایان قاسمپور

 صلواتی-روحی
20:30-
22:30 

 -میدان باباطاهر
 حسینیه ثارا...)ع(

 آقایان الهی و موسوی حجج اسالم یزد یزد 26
آقایان خدابنده و 

 باقری
20:30 

 -خیابان انقالب
حسینیه سید 

 محمد آقا

27  
 تهران بزرگ

 تهران
 حسینیه فاطمیه صبح7 آقای نورائی حجت االسالم آقای ابراهیمی

 وفاضلیآقای اب حجت االسالم
آقای حاج مهدی 

 ارضی
بعد از نماز 
 مغرب و عشا

 حسینیه فاطمیه

ستاد مرکزی هیات  28
 رزمندگان اسالم

 20:00 آقای شالبافان حجت االسالم سید حمید میرباقری تهران
چهار -کارگر شمالی

فاطمیه -راه فاطمی
 بزرگ تهران
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مسئول قرارگاه مراسامت اربعین حسینی از برپایی 35 موکب در ایام اربعین خرب داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیأت 
رزمندگان اســالم، مســئول قــرارگاه 
مراســمات اربعین اظهار داشت: امسال 
در اربعین حســینی در کشــور عراق و 
مرزهای ایران جمعاً 30 موکب ایرانی و 

5 موکب عراقی خواهیم داشت. 
علی اکبر مداحــی ادامه داد: از مرزهای 
شــلمچه، چزابــه و مهــران و همچنین 
در داخل عراق  بصــره، االماره، ناصریه، 
کوت ، حله و مســیرهای پرتردد تا خود 
کربال و نجف ان شــااهلل برگزاری مراسم 
صــورت خواهــد گرفت. برخــی از این 
موکب ها توســط هیأت هــای بزرگ و 
خودجوش ایرانی و عراقی اداره خواهند 
شــد و برخی دیگر آن ها هم توسط خود 
قرارگاه راه اندازی شــده اســت. موکب 
های ایرانی همگی با نام هیات خودشان 
و زیر نظــر قرارگاه مراســمات اربعین و 
کمیته فرهنگی اربعین اجرای مراســم 
می نمایند و بــرادران رزمنده عراقی ما 
نیز موکب هایی با نام  موکب المجاهدین 
را تدارك دیدند و در آن ها مراسم برگزار 
خواهند کرد که در حمایت و پشــتیبانی 

از آن ها دریغ نخواهیم کرد.
وی در ادامــه گفت: ارتبــاط اصلی این 
موکب هــا با قرارگاه مراســمات اربعین 

حسینی از طریق اعزام سخنران، مداح و 
همچنین رفع برخی از مشکالت اجرایی 
و پشــتیبانی تا حدامکان توسط قرارگاه 

صورت خواهد گرفت. 
علی اکبر مداحی در ادامه بیان داشــت: 
تمامی برنامــه های این موکــب ها در 
بنرهای تبلیغاتــی و در فضای مجازی، 
ســایت ها و همچنیــن نقــاط مرزی، 
مسیرها، شــهرهای مقدس کربال، نجف 
و سایر شــهرها اطالع رسانی خواهد شد 
و زائرین عزیــز ایرانی و همچنین زائرین 
عرب زبان از عراق و سایر کشورهایی که 
عرب زبان هســتند )موکب های عربی( 
می تواننــد از برنامه هــای پیش بینی 
شده که شــامل قرائت قرآن، سخنرانی، 
مداحی، روضه و ســینه زنی خواهد بود 
ان شــاءا... بهره مند گردند.   وی گفت: 
در این موکب ها ســعی خواهد شد یك 
ایستگاه فرهنگی، سمعی و بصری داشته 
باشیم که در طول شــبانه روز به صورت 
صوتــی، تصویــری و ارائــه محصوالت 
فرهنگــی به زائرین عزیــز خدمات ارائه 

شود.
ایشــان در ادامه فرمودند: تــا کنون دو 
سفر به عراق انجام شــده و بازدیدهایی 
از محل این موکب ها صــورت گرفته و 

همچنین جلســات متعــددی در تهران 
و سایر استان ها با مســئولین موکب ها 
برگــزار و هماهنگی هــای الزم را انجام 
داده ایــم. البته این رونــد ادامه خواهد 
داشت تا ان شــاءا... بتوانیم یك خدمت 
فرهنگی خوب به زائرین عزیز و ساکنین 

عراقی ارائه نماییم.
ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند: از 
مردم عزیز و ایثارگر میهن اســالمی هم 
درخواســت داریم به هر میزان و به هر 
مبلغ که مــی توانند به این مراســمات 
کمك نمایند و یا اقالمی مثل سیســتم 
صوت، موکــت و تجهیــزات مربوط به 
ســمعی و بصری و هرآنچه که می تواند 
در تقویــت این موکب ها موثر باشــد را 

اهداء نمایند.
ضمنا مــی توانند به شــماره حســاب 
ت  ر ه کا ر 5 و شــما 7 9 5 3 6 8 2 2 5
6104337790087876 به نام قرارگاه 
مراســمات اربعین نزد بانك ملت شعبه 
هدایــت اختصاص داده شــده اســت و 
همچنیــن جهت اهداء اقــالم غیرنقدی 
شــماره 021-66955149 پاسخگو و 

راهنمای عزیزان می باشد.



83

گزارش هيأت

معاون فرهنگی هیات رزمندگان اسالم از انتشار 
مجموعه شعر بیت های بارانی 3 در آستانه ایام محرم خرب داد.

نوگالن خود را ستایشگر اهل بیت علیهم السالم کنید.

به گزارش روابط عمومی هیات، حجت االسالم عبدالرحمن سفیدی امین 
اظهار داشــت : همزمان با ایام محرم، معاونت فرهنگی هیات رزمندگان 

اسالم مجموعه شعر بیت های بارانی 3 را تولید و منتشر می کند.

آغاز کالس های مداحی نوگالن حســینی در هیأت رزمندگان اســالم
هیأت رزمندگان اســالم با توجه به منویات  والیــت در رابطه با اهمیت 
تربیت ستایشگران اهل بیت )علیهم السالم( و تأثیر آن در جامعه امروزی  
و در راســتای پیشــبرد اهداف و برنامه های خود در این زمینه  اقدام به 
برگزاری کالس های آموزش مداحی در سطح استان تهران نموده است.

معاون فرهنگی هیات رزمندگان اســالم حجت االسالم سفیدی امین 
با اشــاره به منویات و تاکیــدات مقام معظم رهبــری در زمینه تولید و 
استفاده از شعرهای مناســب در مجالس اهل بیت علیهم السالم عنوان 
کرد هیات رزمندگان اســالم با درك این مهم در لبیك به فرمایشــات 
مقام معظم رهبری چند ســالی اســت در این زمینــه همتی مضاعف 
گذاشــته و به فضل الهی موفق به تولیداتی در این زمینه شــده اســت.
مجموعه شــعر »بیت های بارانی 3« به همــت معاونت فرهنگی هیات 
رزمندگان اسالم و با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسدراران 
انقالب اسالمی و تالش شاعر ارجمند جناب آقای قاسم صرافان با اشعار 
و نوحه هایی از شــعرای برجسته و مطرح کشــور، تهیه گردیده است.
 همچنین عالقه مندان می توانند فایل صوتی این مجموعه را از ســایت 
هیات رزمندگان اســالم بــه آدرس eheyat.com دریافت نمایند.

ایــن مجموعــه جدیدتریــن اثــر هیــات رزمنــدگان اســالم در ایــن 
زمینــه خواهــد بــود کــه به یــاری حضــرت حــق در روزهــای آینده  
ــان  ــن در پای ــالم امی ــد.حجت االس ــد ش ــع  خواه ــر و توزی منتش
اظهــار امیــدواری کــرد ایــن گونــه تالشــها  بیــش از پیــش مــا را 
مــورد عنایــات حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا و بــه ویــژه حضرت 
ــرار دهــد و  ــی فرجــه الشــریف ق ــان عجــل اهلل تعال صاحــب الزم
موجبــات تقــرب و رضایــت حضــرت حــق تعالــی را فراهــم آورد.

این کالس ها در 5 سطح آموزشی
 برای نوجوانان 7 تا 13 سال

 با موضوعات و برنامه های ذیل برگزار می گردد:

- قرآن

- هنرهای مداحی 

- دكلمه خوانی

- فن بيان

- نوا، نوحه ، سبک

- آداب فردی و اجتماعی

تلفن های  ثبت نام :   02188987084/  09124588413
همچنین این کالس ها در دیگر نقاط سراسر کشور به زودی 

برگزار خواهد شد.
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بانکی را همراه فرم به نشانی )راز طریق رایانامه، آدرس پستی، فاکس( ذیل ارسال نمایید.
آدرس: تهران، میدان فاطمی، خ فلسطین، بعد از تقاطع زرتشت، پالك 554 ط 4  واحد 5  -معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان 

اسالم
Info@eheyat.com :کدپستی: 1415754368   تلفن: 02188960430  فکس:02189780313 ایمیل 

تذکر : 
ازارسال وجه نقد به نشانی هیأت خودداری نمایید.

در صورت تغییر نشانی خود، مراتب را به این هیأت اطالع دهید.
چنانچــه تمایل داریــد از تخفیفــات اختصاص داده شــده اســتفاده نمایید، ضمــن تکمیل و ارســال فرم اشــتراك با 

شماره88960430-021 تماس حاصل نمایید.

اشرتاک ماهنامه






