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امربه معروف و نهی از منکر تقدس و جایگاه 
و  دارد  دینی  آموزه های  در  باالیی  بسیار 
تاثیر آن در سرنوشت جامعه بشری بیش 
و  امربه معروف  است.  دیگر  عبادت  هر  از 
نهی از منکر اولین وظیفه انبیاء در دعوت 
و  »یکتاپرستی«  معروف  بزرگ ترین  به 
بزرگ ترین منکر» نهی از پیروی از طاغوت«؛ 
نشانه بهترین امت »ُکنتم َخیر اُمَّه«؛ برتر از 
هر نوع جهاد؛ ضامن برپاداشتن همه فرایض 
اسالمی»بِها تُقام الَفرائِض«؛ تمام کارهای خیر 
در برابر آن مثل رطوبت دهان نسبت به آب 
دریا »َکنفَثه فی بَحر لُّجی«؛ شرط قوام نظام 
ارکان  از  یکی  اخیار؛  حاکمیت  و  اسالمی 
هندسه نظام اسالمی؛ راه رسیدن به جامعه 
کامالً اسالمی، نقش آفرینی مردم برای ایجاد 
تمدن اسالمی، تکلیف همیشگی مسلمانان؛ 
فراموشی آن دوری از رحمت خدا و لعنت و 
نفرین الهی و باالخره عامل تسلط و پیروزی 
اشرار و دشمنان مطرح شده است. احیای این 
فریضه همه آرمان های اشاره شده را برآورده 
می کند و ترک آن خسران دنیا و آخرت را 

در پی خواهد داشت.
باید دید چرا مسلمانان در طول تاریخ کارنامه 
قابل قبولی در اجرای فریضه امر به معروف 
این  به  پاسخ  اند؟  نداشته  منکر  از  نهی  و 

پیامدی  و  را در دو عرصه شناختی  سؤال 
عرصه  در  اوالً  می دهیم.  قرار  موردبررسی 
شناختی و تبلیغی، به تناسب فرهنگ سازی 
الهی،  واجبات  دیگر  و  حج  روزه،  نماز، 
و  فقه  در  نه  منکر،  از  نهی  و  امربه معروف 
رساله های عملیه، و محافل عمومی، مساجد، 
مدارس و دانشگاه ها، جایگاه و اهمیت آن و 
وظایف اقشار مختلف متناسب با محیط های 
پزشکی،  امور  جشن ها،  بازار،  گوناگون: 
رسانه ها و فضای مجازی و امثالهم به خوبی 
تبیین نگردید. ثانیاً از منظر پیامد گرایی مقید 
بودن به نماز، روزه، حج و امثال این فرایض 
باعث محبوبیت و عزت عامالن آن در بین 
مردم گردیده، درحالی که متأسفانه با رواج 
برخی شعارهای غلط و غیر اسالمی مانند: 
عیسی به دین خود، موسی به دین خود، دل 
باید پاک باشد، هر کس را داخل قبر خود 
می گذارند، فضولی موقوف، فرهنگ بابا ولش 
کن و نیز با تذکرات آمران به معروف و ناهیان 
از منکر، افراد واکنش منفی نشان داده و بر 
عکِس چهره های نماز شب خوان و اهل روزه 
و روضه که مردم آنان را با دیده عزت و تکریم 
نگاه می کنند، آمر و ناهی را با این دید نگاه 
نمی کنند و چه بسا با درگیری با آنان زمینه 
ضرب و شتم و حتی شهادت آنان را ایجاد 

نمایند.
فرهنگ عاشورا و نهضت کربال به ما می آموزد 
که »کل یوم عاشورا، کل ارض کربال و کل 
شهر محرم« است. بنابراین در شرایط حاضر 
احیاء و نهادینه سازی فریضه امربه معروف و 
نهی از منکر، تنها راه جلوگیری از کمرنگ 
عدم  و  اسالمی  انقالب  و  اسالم  شدن 
مانع  انقالبی؛  و  ارزش های دینی  فراموشی 
اصلی تسلط نااهالن و نامحرمان در انقالب 
و  عدالت  و  معنویت  احیای  عامل  نظام؛  و 
رادع فضای اشرافی گری، فساد و تبعیض و 
بی عدالتی و حقوق های نجومی، سد کننده 
سونامی ابتذال اخالقی، ولنگاری فرهنگی و 
جنگ نرم؛ عامل احیای جهاد کبیر و نفی 
تبعیت از دشمنان عنود و پیروی از صراط 
یک کالم  در  و  انقالب  رهبری  مستقیم 
پایداری، پیشرفت و تعالی ارزش های دینی 

و انقالبی در کشور است. در این زمینه چند 
نکته قابل توجه می باشد:

امام  پرداخت؟  هزینه  باید  حد  چه  1-تا 
را  خود  هستی  همه  السالم  علیه  حسین 
این راه فدا کرد و بدین وسیله راهبرد  در 
احیاگری اسالمی و نجات جامعه بشری را به 
همه نشان داد. اگر مسلمانان در مسیر اسالم 
خواهی تا آخر دنیا سختی بکشند و هزینه 
بدهند با هزینه هایی که امام حسین علیه 
السالم پرداخت نمی رسد. بنابراین انسان در 
تحمل سختی ها در این راه آرام می گیرد و 
می گوید من که هنوز به اندازه امام حسین 
علیه السالم و زینب کبری سالم اهلل علیها و 

شهدا و اسیران کربال سختی نکشیده ام.
2-تا کی و کجا باید در برابر دشمن مقاومت 
کرد؟ نهضت حسینی علیه السالم چشم انداز 
ایستادگی و مقاومت را ترسیم کرده است؛ 
بنابراین تا پیروزی یا شهادت باید مقاومت 
کرد. در عصر حاضر بر اثر نهضت عاشورا و 
الهام بخشی انقالب اسالمی؛ فرهنگ مقاومت 
به گفتمان غالب در جهان اسالم تبدیل شده 

است و باید آن را تبیین و گسترش داد.
3-روش مدیریت و رفتار چگونه باشد؟ روش 
جهادی و روحیه انقالبی در فرهنگ عاشورا 
موج می زند. شور و شعور کارساز است. در 
برابر دشمن با کالجبل الراسخ بود. ترس و 
تسلیم و وادادگی  در فرهنگ عاشورا توجیه 

ندارد.
4-تکیه گاه نظام اسالمی در اسالم خواهی 
چیست؟ ایمان به قدرت الیزال الهی و اعتماد 
به وعده ها و نصرت خداوند بزرگ ترین تکیه 
ینصرکم.  تنصراهلل  ان  است.  مومنان  گاه 
اگر ادعای ایمان بکنیم و در برابر موانع و 
مشکالت مقاومت داشته باشیم تتنزل علیهم 
المالئکه یعنی هرگاه با خدا باشیم خدا با 

ماست پس از غیر خدا چه باک داریم.
اساس  بر  چیست؟  قدرت  اصلی  5-منشا 
در  قدرت خدا  اندازه  هر  به  دینی  نصوص 
چشم و فکر ما قوی تر و بزرگ تر باشد؛ 
قدرت های مادی و غیر خدایی در چشم و 
فکر ما کوچک و حقیر و مانند تار عنکبوت 

سست و ناپایدار است.

دکتر علی مرادزاده

واجب مظلوم
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر 
از بسیجیان، بسیج را »لشکر انقالب« و »مظهر 
بصیرت  بر  متکی  و  دینی«  ساالری  مردم 
خواندند و با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و 
مبتنی بر تشکیل هیأت های اندیشه ورزی برای 
هم افزایی الیه های مختلف بسیج به منظور 
عرصه های  در  تأثیرگذار  و  پرقدرت  حضور 
گوناگون جامعه، فرمودند: روحیه بسیجی یعنی 
خدا را همواره در کنار و همراه خود دیدن و 
دچار ناامیدی و افسردگی و بن بست نشدن؛ 
بنابراین در پاسخ افراد ضعیف النفس که دچار 
ترس از دشمن و روحیه » نمی توانیم« شده اند، 
می گوییم با اتکا به قدرت الهی و باور به قدرت 
حضور مردم، می توان بر همه مشکالت فائق 

آمد و از هیچ قدرتی هم نهراسید.

راهپیمایی اربعین نشانه عشق و جاذبه همراه 
با بصیرت است

حضرت آیت اهلل خامنه ای راهپیمایی باشکوه 
اربعین را »پدیدهای تاریخی« و نشاندهنده 
و خاطرنشان  الهی« خواندند  قدرت  »دست 
کردند: در پدیده ها و خیزش  های ماندگار و 
عظیمی همچون راهپیمایی اربعین یا نمونه 
هایی نظیر تسخیر النه جاسوسی، 9 دی 88 
و اعتکاف ها که برخاسته از تبلیغات نیستند، 
از هر جای دیگری  دست خداوند روشن تر 
حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر  میشود.  دیده 
میلیونی مردم در پدیده الهِی راهپیمایی اربعین 
بصیرت«  با  و جاذبه همراه  نشانه »عشق  را 
دانستند و افزودند: به زائرانی که موفق به این 
کار بزرگ شدند، خوش آمد و زیارت قبول می 
گوییم و از مردم عراق که این جمعیت عظیم 
را بامحبت، پذیرایی و اداره کردند، تشکر می 

کنیم.

بصیرت،  با  و  انقالبی  باروحیه  امروز  جواناِن 

آگاهی و تجربه ای
فراتر از جوانان اول انقالب در میدان حضور 

دارند
رهبر انقالب اسالمی، بسیج را از پدیده های 
شگفتآور دوران انقالب اسالمی برشمردند و 
افزودند: امام بزرگوار ما با تعلیم و الهام الهی، 
این شجره طیبه را پایه گذاری کرد و سرنوشت 
انقالب را به دست جوانان سپرد. ایشان با اشاره 
به امانت داری جوانان در انتقال نسل به نسل 
»روحیه انقالبی«، گفتند: باوجودآنکه جواناِن 
امروز، دوران انقالب و امام )ره( را درک نکرده 
با بصیرت،  انقالبی و  با همان روحیه  اما  اند 
آگاهی و تجربه ای فراتر از جوانان اول انقالب، 
در میدان حضور دارند که این نشان دهنده 

پیشرفت انقالب اسالمی است.

حفظ و پاسداشت انقالب، وظیفه و مأموریت 
آحاد ملت است

مهم ترین حمور های بیانات رهرب معظم انقالب اسالمی
 در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور

سرویس تبیین بیانات
 رهبر معظم انقالب
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
حفظ و پاسداشت انقالب، وظیفه و مأموریت 
آحاد ملت است، جوانان را پیشران و موتور 
محرکه این حرکت بزرگ دانستند و افزودند: 
قطعاً حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است 
کردن  پیشه  پیروزی،  این  تحقق  شرط  اما 
تقوای فردی و گروهی و انجام عمل صالح است 
که این دو عامل مهم، موجب جلب نصرت و 

همراهی خداوند خواهد شد.

الزمه حفظ همراهی خداوند، تقوا و عمل صالح 
است

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نمونه قرآنِی 
معارضه و مبارزه حضرت موسی )علیه السالم( 
و برادرشان هارون، با دست خالی علیه قدرت 
خداوند  کردند:  خاطرنشان  فرعونی،  عظیم 
به موسی )علیه السالم( فرمود: »نترسید که 

من با شما هستم و می شنوم و می بینم« و 
پس ازآن نیز موسی )علیه السالم( در پاسخ به 
قوم بنیاسرائیل که از دیدن لشکریان فرعون 
نابود  را  ما  هراسان شده و می گفتند آن ها 
خواهند کرد، گفت » هرگز! پروردگارم با من 
است و مرا هدایت خواهد کرد«. ایشان، الزمه 
حفظ همراهی خداوند را تقوا و عمل صالح 
دانستند و تأکید کردند: اگر لوازم این همراهی 
الهی را حفظ کنیم، حتی قدرتی با 10 برابر 
قدرت آمریکا نیز توان غلبه و تسلط را نخواهد 

داشت.

بسیج متکی بر فهمیدن، دانستن و بصیرت 
است

رهبر انقالب اسالمی سپس به پنج سرفصل 
مهم که باید در برنامه ریزی ها و رویه سازی های 
اشاره  گیرند،  قرار  جدی  موردتوجه  بسیج 
کردند. متکی بودن بسیج به »بصیرت« اولین 
سرفصلی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
آن اشاره کردند و گفتند: بسیج یک حرکت 
احساسی ِصرف نیست، بلکه متکی بر فهمیدن، 
دانستن و بصیرت است و این جهت گیری باید 
همچنان در بسیج حفظ شود. ایشان با اشاره 
اسالمی  انقالب  اوایل  در  که  افراد  برخی  به 
در  اکنون  اّما  بودند  انقالبی  و  پرشور  بسیار 
مقابل انقالب قرارگرفته اند، افزودند: این افراد به 
دلیل »نداشتن عمق دینی، حرکت بر اساس 
احساسات و هم نشینی با زاویه داران با انقالب«، 
و  گرفتند  اسالمی  انقالب  از  زیادی  فاصله 

درنهایت در مقابل انقالب ایستادند.

اگر دوگانگی وجود داشته باشد، آن دوگانه ی 
»انقالبی« و »ضدانقالبی« است

رهبر انقالب اسالمی، »بصیرت« را بسیار مهم 
خواندند و خاطرنشان کردند: علت تأکید مکرر 
من بر بصیرت در قضایای سال 88 که البته 
عده ای هم از این تأکید ناراحت شدند، به دلیل 
اهمیت این موضوع در تشخیص مسیر حق و 
باطل است. ایشان گسترده بودن دایره بسیج 
برای آحاد ملت و جناحی نبودن بسیج را به 
عنوان دومین سرفصل بیان کردند و گفتند: 
بسیج لشکر انقالب است و اگر دوگانگی هم 

وجود داشته باشد، آن دوگانه ی »انقالبی« و 
زیرا حتی »غیرانقالبی«  است  »ضدانقالبی« 
آیت اهلل  حضرت  کرد.  جذب  می توان  نیز  را 
لزوم جذب حداکثری  بر  تأکید  با  خامنه ای 
افزودند: البته این جذب حداکثری به معنای 
استفاده از هر روش و اقدامی نیست، اما هر 
جناح یا فردی که انقالب را قبول دارد و در 
هم  او  شامل  بسیج  است،  انقالب  خدمت 

می شود.

بسیج مظهر مردم ساالری دینی است
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: بسیج 
جزو هیچ یک از جناح های انقالب نیست بلکه 
بسیج، جریان و رود عظیم جاری به سمت 
اهداف انقالب اسالمی است. حضرت آیت اهلل 
مختلف  الیه های  »هم افزایی  لزوم  خامنه ای 
بسیج« را به عنوان سومین سرفصل حرکت 
افزودند: گستره بسیج  و  بیان کردند  بسیج، 
باید  و  است  مردم  مختلف  قشرهای  شامل 
سازوکار مناسبی برای هماهنگی و هم افزایی 
در آن به وجود آید. رهبر انقالب اسالمی در 
بیان چهارمین سرفصل برای حضور قوی تر و 
تأثیرگذارتر، به موضوع »مظهر مردم ساالری 
دینی و اسالمی بودن بسیج« اشاره کردند و 
مردم ساالری  می کنند  تصور  برخی  افزودند: 
دینی فقط شامل حضور در پای صندوق های 
رأی و انتخابات است درحالی که این موضوع، 
یکی از جلوه های مردم ساالری دینی است و 
معنی واقعی آن یعنی »مردم، ساالرِ زندگی 

جامعه خود بر اساس دیِن اسالم«، هستند.

لزوم تشکیل هیأتهای اندیشه ورز در دو سطح 
رأس و بدنه

حضرت آیت اهلل خامنه ای، با تأکید بر اینکه بر 
اساس این تعریف، بسیج مظهر مردم ساالری 
خاطرنشان  است،  عرصه ها  همه  در  دینی 
وارد  بسیج  اگر  دیدگاهی،  چنین  با  کردند: 
عرصه اقتصاد مقاومتی و علم هم شود، اقتصاد 
مقاومتی و علم نیز مردم ساالر خواهند شد. 
پنجمین و آخرین سرفصلی که رهبر انقالب 
تشکیل  لزوم  کردند:  اشاره  آن  به  اسالمی 
هیأتهای اندیشه ورز در دو سطح رأس و بدنه 
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بسیج بود. رهبر معظم انقالب افزودند: وظیفه 
این هیأت های اندیشه ورز در الیه های مختلف 
مختلف  مأموریت های  برای  طراحی  بسیج، 
اعم از جنگ سخت و جنگ نرم و سازندگی 
و خدمات رسانی است. ایشان با تأکید بر اینکه 
موجب  ورز  اندیشه  هیأت های  این  تشکیل 
و  بیشتر  تأثیرگذاری  و  پویایی و خردمندی 
پیشرو بودن بسیج می شود، افزودند: در کنار 
هیات های  باید  ورز،  اندیشه  مجموعه های 
رصدگر نیز تشکیل شوند که مأموریت آن ها 
مراقبت از نفوذ نکردن ویروس ها و مورد آسیب 

قرار نگرفتن سازمان بسیج است.
را  این پنج فصل  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
برای تکامل و ثمر دهی مداوم شجره طیبه 
بسیج ضروری دانستند و تأکید کردند: این 
سرفصل ها، ناظر به عمل و واقعیت است و باید 
به مرحله اجرا درآیند.  برنامه ریزی دقیق،  با 
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
الگوبرداری از بسیج در برخی کشورهای منطقه 
و برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به این 
الگو، خاطرنشان کردند: یکی از طراحی های 
دشمن موضوع بسیار مهم » نفوذ« است که 
از بیشتر از یک سال گذشته، بارها درباره آن 

هشدار داده شده است.

بسیج به عنوان یک مکمل و امیدبخش برای 
قوه مجریه است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص چگونگی 
استفاده از »نفوذ« برای ضربه زدن به بسیج، 
گفتند: یکی از روش ها، ایجاد خطوط موازی 
و رقیب برای بسیج است که برخی هم اکنون 
بسیج  برای  رقیب سازی  دنبال  به  کشور  در 
هستند. ایشان به یک نکته دیگر در خصوص 
بسیج اشاره کردند و افزودند: ما نمی خواهیم 
بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه مجریه 
قرار دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و 
امیدبخش میتواند برای جهت دهی صحیح به 
قوه مجریه و همچنین کمک در عرصه های 

عملی حضورداشته باشد.

نام بسیج، هر انسان افسرده و ناامیدی را امیدوار 
و بانشاط می کند

چگونه می توان با سابقه ای 
که از انجام کارهای بزرگ 
با  و  دارد  وجود  کشور  در 
سازمانی همچون  حضور 
بسیج، اظهار ناامیدی کرد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اظهار ناامیدی 
بعضی دستگاه های دولتی در برخی زمینه ها، 
خاطرنشان کردند: چگونه می توان باسابقه ای 
وجود  کشور  در  بزرگ  کارهای  انجام  از  که 
دارد و با حضور سازمانی همچون بسیج، اظهار 
ناامیدی کرد زیرا نام بسیج، هر انسان افسرده و 
ناامیدی را هم امیدوار و بانشاط می کند. ایشان 
با تأکید بر اینکه در بسیج، هیچگاه بن بست 
وجود ندارد، گفتند: یک بسیجی هم ممکن 
است در برهه ای دچار ترس یا تردید شود، اما 
هیچ گاه دچار بن بست نمی شود زیرا عناصر 
قدرت بخش و راهنما در بسیج، آن قدر فراوان 
است که همه نقاط ضعف را تبدیل به نقاط 

قوت می کنند.

باید نتیجه اقدامات اقتصاد مقاومتی، در صحنه 
عمل دیده شود

مشکالت  به  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اقتصادی کشور و نام گذاری امسال به عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره کردند 
و افزودند: دیروز مسئوالن دولت، گزارشی از 
اقدامات انجام شده، از ابتدای امسال برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که در آن آمار و 
اما  بود،  بیان شده  انجام گرفته،  کارهای  ارقام 
مهم آن است که نتیجه این اقدامات، در صحنه 

عمل دیده شود.

دولت کنونی آمریکا تخلفات متعددی در برجام 
مرتکب شده است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنان خود به مسائل مربوط به ایران و دولت 
مستکبر امریکا اشاره کردند و گفتند: ما فعاًل 
امکانی برای قضاوت درباره دولت جدیدی که 
قرار است سرکار بیاید نداریم، اما دولت کنونی، 
برخالف آنچه در موضوع برجام تعهد کردند 
و تصمیم گیری های مشترک انجام شده که آن 
زمان مسئولین به ما اعالم کردند، عمل می کند 

و تخلفات متعددی را مرتکب شده است.

تمدید  مقابل  در  حتماً  اسالمی  جمهوری 
تحریم ها واکنش نشان خواهد داد

تحریم های  قانون  تمدید  به  اشاره  با  ایشان 

ده ساله در کنگره امریکا، خاطرنشان کردند: اگر 
این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً نقض 
برجام است و بدانند جمهوری اسالمی ایران 

حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

توافق هسته ای نباید به وسیله ای برای فشار بر 
ملت و کشور تبدیل شود

توافق  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
هسته ای یا همان برجام نباید به وسیله ای برای 

فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اظهارات 
مسئوالن کشور و دست اندرکاران برجام که 
شدن  برداشته  را  هسته ای  توافق  از  هدف 
فشارها و تحریم ها بیان کردند، افزودند: دولت 
که  تعهداتی  و  قول ها  آن  بر  عالوه  امریکا 
در قضیه برجام انجام نداده و یا ناقص عمل 
کرده است و مسئوالن دست اندرکار برجام هم 
اکنون  این موضوع اشاره کرده اند،  به  صراحتاً 
برجام را وسیله ای برای فشار مجدد بر ایران 

قرار داده است.

جمهوری اسالمی اتکا به قدرت الهی و باور به 
قدرت حضور مردم دارد

تأکید کردند: جمهوری  انقالب  رهبر معظم 
اسالمی ایران با اتکا به قدرت الهی و با باور به 
قدرت حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس 
ندارد. رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان 
روحیه های  از  تقلید  به  کسانی  اگر  کردند: 
ضعیف بنیاسرائیل بگویند که »نمی توانیم« و از 
دشمن هراس داشته باشند، ما نیز به تبعیت از 
حضرت موسی )علیه السالم( در پاسخ به آن ها 
می گوییم هرگز این چنین نیست، زیرا خداوند 

همراه ما است و ما را هدایت خواهد کرد.
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محصول تجربه نزدیک به چهار دهه حکومت داری در کشورمان نشان می دهد که فراتر از مسائل سیاسی، توجه به مشکالت و چالش هایی اولویت دارد 
که نظام، کشور و مردم با آن روبرو هستند که حداقل بخش هایی از آن به جهت غلبه مسائل سیاسی دولت ها مورد غفلت واقع شده است، درحالی که 

عدم رسیدگی به آن ها به اصل انقالب و نظام لطمه زده و باید با نگاهی فراجناحی به آن ها رسیدگی کرد.

مهم ترین مشکالت کشور عبارت اند از:
1- تهدیدات ناشی از تغافل نسبت به کید دشمنان انقالب و کشور

2- تهاجم فرهنگی و آسیب های ناشی از عدم باور به این تهاجم
3- معضالت اجتماعی نظیر اعتیاد، طالق، فساد اخالقی و ...

4- بیکاری و عدم توفیق دولت در ایجاد اشتغال
4- تورم محسوس در کاالهای اساسی و رکود حاکم بر تولید

5- رشد نقدینگی و مشکالتی مالی و بانکی
6- مفاسد اقتصادی و عدم توفیق در مقابله با شقوق مختلف آن

7- تبعیض و شکاف طبقاتی که با طرح فیش های نجومی ابعاد روانی جدی تری به خود گرفت

لزوم اولویت بندی مشکالت کشور
اتفاق نظر عمده کارشناسان و مسئوالن کشور بر این است که از میان مشکالت فوق، ریشه ای ترین و آنی ترین مشکل کشور نابسامانی های ناشی از 
معضالت اقتصادی کشور ازجمله اشتغال، رکود حاکم بر فرایند تولیدات صنعتی و کشاورزی و تورم در تأمین کاالهای ضروری مردم می باشد. دالیل 

این ادعا عبارت اند از:

دکرت فرامرز رضوی

راه حل مشکالت اصلی کشور در بیان رهرب معظم انقالب
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شعار  عنوان  با  سال  چندین  نام گذاری   -1
اقتصادی توسط رهبر معظم انقالب

2- فراوانی این مشکل در کشورهای مختلف 
منطقه و جهان

تأثیرگذاری  و  جامعه  اوضاع  بررسی   -3
و  فرهنگی  بر مشکالت  اقتصادی  مشکالت 

اجتماعی
4- مراجعه به نظر نخبگان و مردم در قالب 

نظرسنجی ها و رسانه های ارتباط جمعی
 

راه حل مشکالت اقتصادی
کشوری  هیچ  که  کرد  ادعا  می توان  تقریباً 
ندارد  اقتصادی وجود  در دنیا بدون مشکل 
نشان  آن  با  مقابله  برای  دولت ها  تجربه  و 
می دهد که در این مسیر دو رویکرد اصلی 
بیشتر وجود ندارد که یکی از آن ها استفاده 
از ظرفیت های بیرونی با استفاده از دیپلماسی 
تعاملی و برنامه ریزی درست جهت استفاده 

حداکثری از منابع داخلی می باشد.

دالیل کسانی که بر نگاه به بیرون تأکید 
دارند عبارت است از:

1- معتقدند کشورهای تک محصولی قادر به 
تأمین همه مایحتاج خود نیستند.

2- می گویند تکنولوژی الزم برای پیشرفت 
غرب  اختیار  در  کشور  اقتصادی  توسعه  و 

می باشد.
3- تحریم های دشمن را سبب بروز مشکالت 
اقتصادی دانسته و مدعی هستند بدون رفع 
وجود  مشکالت  امکان حل  تحریم ها  کامل 

ندارد.
4- توسعه مستقل را تالش بیهوده برای برنده 
شدن در دو بدون رقیب فرض کرده و ادعا 
دارند که امروزه کشورهای دنیا بر سر میزان 

تعامل با دیگران مسابقه می دهند.

موانع و مشکالت نگاه به بیرون
در استفاده از ظرفیت های بیرونی، شناخت 
چراکه  است  اساسی  ضرورت  یک  موانع 
دسترسی به آن ها در مقام عمل غیرممکن 

می باشد. برخی از این موانع عبارت اند از:
1-در استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه 

ذکر چند نکته مهم و مفید است:
 الف( در کشورهای هم جوار برخی دولت های 
دست نشانده رویکردی کینه توزانه و رقابت آمیز 
اجازه  که  دارند  ایران  اسالمی  جمهوری  با 

بهره گیری از توان آن ها برای ما وجود ندارد.
ب( برخی کشورهای منطقه ظرفیت بیشتری 
نسبت به خود ما ندارند که رابطه با آن ها الزم 

و مفید اما برای توسعه کافی نیست.
از  نیز  از دولت های منطقه  پاره دیگری  ج( 
جهات گوناگون نسبت به کشورمان ضعیف تر 
باید به آن ها کمک  هستند که علی القاعده 

کرد.
2-در بهره گیری از ظرفیت سایر کشورهای 
دنیا نیز این محدودیت وجود دارد که الزمه 
مشکل گشایی از کشورمان این است که خود 
البته  نباشند که  دارای مشکل  آن کشورها 
ارتباط با آن ها اجتناب ناپذیر اما تجربه نشان 
می دهد که تأثیری در حل ریشه ای مشکالت 

کشور نداشته اند.
و  بین المللی  بنابراین فقط ظرفیت های   -3
کشورهای بزرگ است که علی الظاهر جهت 
کمک به حل مشکالت کشورمان می توانند 
مؤثر باشند؛ اما به دلیل حاکمیت دولت های 
سلطه جو و برتری طلب، استفاده از این منابع 
با موانعی روبروست که پاره ای از آن ها به شرح 

زیر قابل اشاره می باشند:
1-از کمک به کشورهای مستقل خودداری 

می کنند.
سلطه  و  برتری طلبی  روحیه  دلیل  به   -2
جویانه به فکر منافع خود بوده و هیچ مصداق 
کشورهای  منفعت  بدون  کمک  از  تجربی 

بزرگ به دیگران وجود ندارد.
3- خود دارای مشکالت و بحران هایی جدی 

هستند.
کشورهای  پیشرفت  از  جلوگیری  برای   -4
به  اقدام  اسالمی  جمهوری  چون  مستقلی 
تحریم می کنند که برای برداشتن آن ها به 
که  را  هرکدام  و  هستند  بهانه هایی  دنبال 
طرح  می روند.  بعدی  سراغ  به  کنیم  حل 
تروریسم،  از  ایران  حمایت  چون؛  مسائلی 
موضوع  ایران،  موشکی  توان  محدودسازی 
منطقه و مباحث حقوق بشری نشان می دهد 

که اتهام بهره برداری نظام از انرژی هسته ای 
تنها یک بهانه بوده و تا تضعیف کامل و تغییر 
جهت  عملی  اقدام  ایران  دولتمردان  رفتار 
پایان تحریم هایی که به بهانه هسته ای وضع 

کرده اند نخواهند کرد.
رهبر معظم انقالب در 12 آبان امسال 

فرمودند:
است،  فریب گر  است،  دروغ گو  طرف  اوالً 
بدعهد است، خنجر از پشت  بزن است، در 
می دهد،  یکدست   با  دارد  که  حالی  همان 
به قول خودشان یک مشت سنگ در دست 
به سر طرف مقابل.  بزند  دیگرش است که 

طرف، این جور آدمی است.
ایران  آمریکا می خواهد مشکالت ملّت  ثانیاً 
را حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران است؛ 
این را چرا روشنفکران غرب زده نمی گویند؟ 
اقتصادی،  آمریکا دچار بحران است؛ بحران 
بحران  سیاسی،  بحران  بین المللی،  بحران 
امروز  است.  بحران  دچار  خودش  اخالقی؛ 
به  نزدیک  تقریباً  آمریکا  دولت  قرض های 
تولید ناخالص کل آمریکا است؛ این نشانه ی 

بحران است،

راهکار استفاده از ظرفیت های داخلی
رهبر معظم انقالب پس از تشریح این نگاه 
غلط که سازش راه حل مشکالت کشور است، 
-چه  کشور  این  مشکالت  عالج  فرمودند: 
مشکالتی  چه  داریم،  امروز  که  مشکالتی 
مشکالتی  چه  داشت،  خواهیم  بعدها  که 
باالخره  دارد؛  ملّتی  هر  و  کشوری  هر  که 
و  نیست-  مشکل  بدون  که  کشوری  هیچ 
اراده و  این مشکالت، درگرو جوشیدن  حّد 
استقامت از درون ملّت است؛ از درون ملّت 
بایستی اراده، استقامت، عزم راسخ، ایستادگی 
به  توّکل  با  روحیه ها  باز؛  چشم ها  بجوشد؛ 
خدا و اعتمادبه نفس، قوی. اگر به خدا توّکل 
کنیم،  اعتماد  خودمان  به  و  باشیم  داشته 
روحیه هایمان قوی خواهد بود؛ هم در زمینه  
علمی، هم در زمینه  مدیریتی، هم در زمینه 
می کنم  تکیه  آن  روی  بر  من  آنچه  اداری. 
را  این روحیه  انقالبی گری است؛  روحیه ی 

باید حفظ کنید.
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قبله قلوب انبیا
حضرت  شهادت  از  پس  نه تنها  کربال، 
قبله گاه  آن،  از  پیش  بلکه  سیدالشهدا 
قلب های انبیاء بوده است. روایات بسیاری از 
توجه پیامبران به این سرزمین مقدس اشاره 
دارد. چنانکه درباره حضرت آدم روایت شده 
است که »وقتی از زمین کربال عبور می کرد 
امام  قتلگاه  به  چون  و  شد  غمگین  بسیار 
حسین علیه السالم رسید پایش لغزید و بر 
زمین افتاد و خون از پایش جاری شد. گفت: 
خدایا! آیا گناهی از من سر زده است؟! وحی 
به  مکان  این  در  حسین  فرزندت  که  آمد 
شهادت می رسد و خون تو به جهت موافقت 
و چون کشتی  است«  )ع(  با خون حسین 
نوح به سرزمین کربال رسید دریا طوفان شد 
و حضرت نوح از غرق شدن کشتی ترسید 
و علت طوفان را از خداوند پرسید جبرئیل 

فرزندزاده  علیه السالم  »اینجا حسین  گفت: 
خاتم االنبیاء  آله؛  و  علیه  صلی اهلل  محمد 
)ع(  حسین  قاتل  از  نوح  می شود.«  کشته 
هفت  نفرین شده  او  گفت:  جبرئیل  پرسید. 
زمین و هفت آسمان است و نوح نیز 4 مرتبه 
بر او نفرین کرد تا اینکه کشتی آرام گرفت. 

)بحاراالنوار: ج 44، ص 242(
چون حضرت ابراهیم )ع( از کربال می گذشت، 
پای اسبش لغزید و افتاد روی زمین سرش 
»خدایا!  گفت:  شد.  جاری  خون  و  شکست 
چه گناهی از من سر زد که این گونه مبتال 
شدم؟« جبرئیل نازل شد و گفت: »در این 
کشته  انبیاء  خاتم  خدا  رسول  زاده  زمین 
می شود و خون تو به جهت موافقت آن عزیز 
است.« )بحاراالنوار: ج 40، ص 243( و چون 
حضرت اسماعیل )ع( گوسفندان خود را به 
کنار فرات برد، چوپان به او گفت: چند روز 

اسماعیل  نمی نوشند!  آب  گوسفندان  است 
نازل  جبرئیل  پرسید.  خداوند  از  را  علت 
بپرس.  از گوسفندانت  را  شد و گفت: علت 
گوسفندان به زبان فصیح گفتند: فرزند پیامبر 
خاتم و سبط محمد صلی اهلل علیه و آله در 
اینجا تشنه کشته می شود و ما برای همدردی 
با حسین )ع( آب نمی خوریم. )بحاراالنوار: ج 
که  روایاتی  مشابه چنین  و  40، ص 243( 
برای جناب موسی )ع(، سلیمان )ع(، عیسی 

و... نقل شده است.
روزهای مخصوص زیارت حضرت 

سیدالشهدا علیه السالم
در کنار اهتمام انبیاء و اولیاء به زیارت کربال، 
روزهای معینی در طول سال مشخص شده و 
توصیه شده به جهت فضائلی خاص، محبان 
چنین  در  بکوشند  سیدالشهدا  حضرت 
روزهایی به زیارت آن بزرگوار بروند. چراکه در 
این ایام »ارواح انبیاء« و »فرشتگان« بیشتر به 
زیارت حضرت اهتمام دارند و خداوند متعال 
برای زیارت در این ایام لطف و کرم بیشتری 
داشت. چنانکه  زائران حضرت خواهد  به  را 
هماهنگی شیفتگان حضرت برای زیارت در 
چنین ایامی موجب آثار فرهنگی و اجتماعی 
ایام مورد تأکید برای  از  مضاعفی می گردد. 
هفته  طول  در  سیدالشهدا  حضرت  زیارت 
»شب  سال  طول  در  و  جمعه«  »شب های 
اربعین؛  »روز  محرم«،   10 عاشورا؛  روز  و 
20 صفر«، »اول و نیمه ماه رجب«، »نیمه 
ماه  تا 21  قدر؛ 19  ماه رجب«، »شب های 
رمضان«، »عید فطر، اول شوال«، »روز عرفه؛ 
9 ذی الحجه«، »عید قربان؛ 10 ذی الحجه« 

هستند.
 بحثی درباره 40 و اربعین

مختلف  منابع  »چهل«  عدد  اهمیت  درباره 
اطالعات مفیدی داده اند. چنانکه سن ّ رسول 
از  خدا )صلی اهلل علیه و آله ( و نیز بسیاری 
انبیاء را در هنگام بعثت ، 40 گفته اند  و 40 
سالگی، سن رشد فکری است . میقات حضرت 
)اعراف:  بود .  روز  پروردگارش 40  با  موسی 
روی  بر  شبانه روز   40 آدم  حضرت   )142
کوه صفا عبادت کرد. )مستدرک وسائل، ج 
9، ص 329( حضرت ختمی مرتبت )صلی اهلل 
أْربَعیَن  هلِلّ  أْخلََص  آله( فرمود: »َمْن  علیه و 
َصباحا َظَهَرْت یَنابیُع الِْحْکَمِة ِمْن َقلِْبِه َعلی 

پیاده روی اربعین؛ از آغاز تا اکنون
دکرت محمدمهدی شیرمحمدی
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لِسانِِه«؛ هر کس 40 روز خود را برای خدا 
خالص کند چشمه های حکمت از قلب وی 
بر زبانش جاری می شود.« )نهج الفصاحه، ح 
2836( شاید به سبب همین روایت، توصیه 
به چله گرفتن و انجام اعمال عبادی خاص 
طی 40 روز در منابع عرفانی و اخالقی متعدد 
ذکر شده است و برخی از شیفتگان حضرت 
سیدالشهدا از روز عاشورا تا اربعین، خود را 

ملزم به انجام برخی از این اعمال می کنند.
اربعین، یعنی چهلمین روز شهادت حضرت 
مخصوص  زیارتی  روزهای  از  سیدالشهدا 
آن حضرت است و جابر بن عبداهلل انصاری 
صحابی بزرگ پیامبر در همان سال 61 ه.ق 
توفیق زیارت یافت. شیخ طوسی می نویسد: 
»بیستم ماه صفر... روزی است که جابر ابن 
عبداهلل به قصد زیارت امام وارد سرزمین کربال 
شد و او اولین کسی بود که به زیارت امام 
شتافت.« )شیخ طوسی، مصباح التهجد، ص 
551( حداقل دو روایت از معصومین زیارت 
در این روز را توصیه می کند. چنانکه صفوان 
ال( از امام صادق )علیه السالم(  ُشُتردار )َجمَّ
زیارت  درباره  امام  من  »موالی  کرد:  روایت 
باال  روز  هنگامی که  فرمود:  من  به  اربعین 
و  ولی اهلل  علی  »السالم  می گویی:  می آید 
حبیبه...« سپس دو رکعت نماز می گذاری و 
هر چه دوست می داری دعا کن و برگرد.« 

)وسائل الشیعه، ج 10، ص 373(
فرمود:  )علیه السالم(  عسکری  حسن  امام 
»عالمات المؤمن خمس، صاله الخمسین و 
زیاره األربعین و التختم فی الیمین و تعفیر 
الجبین و الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحیم.« 
نشانه های مؤمن 5 چیز است، 51 رکعت نماز 
و زیارت امام حسین علیه السالم در روز اربعین 
و انگشتر در دست راست کردن و پیشانی را 
به هنگام سجده بر خاک گذاردن و بسم اهلل 
الرحمن الرحیم را بلند گفتن. )همان( و در 
کتاب کامل الزیارات  ابن قولویه آمده است که 
آسمان و زمین و خورشید و مالئکه 40 روز بر 
امام  حسین )علیه السالم( گریستند . )اربعین 

شهید قاضی ، ص 386(
و  عصمت  خاندان  اسرای  آیا  اینکه  درباره 
طهارت نیز روز بیستم صفر به کربال رسیدند 
یا نه بحث های مختلفی در منابع تحقیقی 
به  با توجه  از اهل دقت،  آمده است. برخی 

طول مسافت شام تا کربال و نیز مدت اقامت 
ایشان در کوفه و شام، در این احتمال که آن 
بزرگواران همان سال 61 و در اولین اربعین به 
کربال رسیده باشند، اشکال می کنند و برخی 
منابع هم ذکر می کنند که حرکت اسرا از شام 
در روز اربعین آغاز گردیده است. چنانکه شیخ 
طوسی ، بیستم صفر را آغاز بازگشت ایشان از 
شام دانسته است . از بزرگان معاصر مرحوم 
شیخ  مرحوم  شاگردش  و  نوری  محدث 
آمدن   مطهری  شهید  استاد  و  قمی  عباس 
اسرا در اربعین سال 61 به کربال را نادرست 
دانسته اند. البته از معاصرین شهید محراب، 
مرحوم حاج سید محمدعلی قاضی طباطبائی 
)ره( در کتاب  »تحقیق درباره اولین اربعین 
به  شام   از  اسرا  آمدن  سیدالشهدا«  حضرت 
کربال در نخستین اربعین  را بعید ندانسته و با 
ذکر نمونه هایی از گزارش سفر در این مسیر، 
شام  تا  کوفه  بین  رفت وبرگشت  می نویسد 
یک هفته تا 12  روز طی می شده و بازگشت 
اسرای کربال تا اربعین سال 61 دور از ذهن 
نیست. البته ایشان به منابع معتبر روایی برای 

اثبات این بازگشت اشاره نمی کند.
یک شبهه تاریخی دیگر، درباره اربعین مطرح 
برای  نیز پاسخ آن  و  به آن  اشاره  است که 
خوانندگان این بحث الزم می نماید. می گویند: 
»با توجه به اینکه شهادت حضرت در روز 10 
محرم واقع شده است، اربعین آن حضرت 19 
صفر می شود نه بیستم .« پاسخ این است که 
یا احتماالً ماه محرم سال 61 ه.ق 29 روز بوده 
و یا در شمارش ایام تا اربعین، روز شهادت 
را به حساب نیاورده و از ابتدا، چهلمین روز 

شهادت را 20 صفر محاسبه کرده اند.
احیای زیارت اربعین

در طول قرن ها، شیعیان و محبان حضرت 
بزرگوار  آن  زیارت  علیه السالم  سیدالشهدا 
و مخصوصاً زیارت در اربعین را پاس داشته 
بسیار آن  و محدودیت های  موانع  باوجود  و 
سال   200 در  به ویژه  نگه داشته اند.  زنده  را 
اخیر که نجف از مهم ترین کانون های علمی 
نجف  از  عزیمت  بود،  تشیع  عالم  فقهی  و 
با پای پیاده، مورد تأکید و  به کربال آن هم 
اهتمام بسیاری از بزرگان علما و فقها بوده 
است. تا جایی که امروزه باوجود تسهیل مسیر 
مستقیم، مسیر فرعی نجف به ِحلّه و کربال به 

سبب عبور طالب علوم دینی از آن در ادوار 
گذشته، به طور خاص »طریق العلماء« خوانده 

می شود.
حزب بعث و صدام تالش برای مبارزه با شعائر 
الهی و مخصوصاً فرهنگ تشیع را در دستور 
کار دولت عراق قراردادند. تا چائی که نه تنها 
بلکه  شد،  ممنوع  و  محدود  اربعین  زیارت 
اخراج  از عراق  یا  و علما  از مراجع  بسیاری 
سقوط  با  رسیدند.  شهادت  به  یا  و  شدند 
اسالمی  انقالب  اعالی  بعث، »مجلس  رژیم 
به عنوان  خاندان حکیم،  محوریت  با  عراق« 
از  فرهنگی  سیاسی-  سازمان  منسجم ترین 
تبعید ناخواسته در ایران، به کشور خود عراق 
بازگشتند و توانستند در دوره گذار از رژیم 
بعثی به تأسیس نظام جدید نقش مؤثری ایفا 
کنند. به ویژه تجربه گران سنگ شهید آیت اهلل 
و  اسالمی  ایران  در  حکیم  محمدباقر  سید 
»روز  چون  اجتماعاتی  اثربخشی  مشاهده 
قدس« و »روز 22 بهمن« وی را بر آن داشت 
تا با تمرکز ویژه بر زیارت حضرت سیدالشهدا 
بزرگ  اجتماع  و  راهیپمائی  اربعین،  روز  در 
کانون  در  را  بزرگوار  آن  شیعیان  و  محبان 
تبلیغات سیاسی- معنوی »مجلس اعال« قرار 
دهد و در نخستین سال سقوط صدام همه 

مردم عراق را به زیارت اربعین فراخواند.
تشکل ها  دیگر  و  اعال  مجلس  همراهی  با 
قبایل  شیعیان،  سیاسی  سازمان های  و 
سنت  به  نیز  عراق  مردم  مختلف  اقوام  و 
دیرینه پاسداشت اربعین همت گماشتند و 
سنگ بنای احیای مراسم شورانگیز اربعین، 
مستحکم شد. البته آیت اهلل حکیم چند ماه 
مصادف  سال 82  شهریور  تاریخ 7  در  بعد 
پس  )علیه السالم(  محمدباقر  امام  میالد  با 
از اقامه نماز جمعه در حین خروج از مرقد 
مطهر حضرت امام علی )علیه السالم( در یک 
عملیات تروریستی به شهادت رسید؛ اما در 
زیارت  اقامه  برای  او  فراخوان  بعد  سال های 
اربعین با توصیه دیگر مراجع و علمای عالم 
اخیر  سال های  در  و  شد  پرشورتر  تشیع 
اربعین،  زائران  ده میلیونی  چند  جمعیت 
اسباب حیرت جهانیان را برانگیخته و خود به 
چراغ روشنی برای هدایت قلوب آزادیخواهان 
جهان به فرهنگ حسینی علیه السالم مبدل 

شده است.

سرویس
سیره اهلبیت
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شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران امامت امام 
صادق علیه السالم کامالً متفاوت با شرایط زمان 
امامان پیشین بود و چنین شرایطی در دوران 
گذشته وجود نداشت، این حساسیت و ظرافت 
و پیچیدگی جامعه به خاطر ضعف بنی امیه 
و قدرت گرفتن بنی عباس و آشفتگی اوضاع 
جامعه اسالمی بود. این دو سلسله مدت ها در 
حال مبارزه با یکدیگر بودند اما در سال 129 
وارد مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی گردیدند. 
این شرایط سبب غفلت امویان و عباسیان از 
اهلبیت شد و امام در این دوران یک نهضت 
علمی و جنبش روشنگری و بیدارگری به راه 
انداختند و کانون تعلیم و تربیت و نخبه پروری 
و کادرسازی برای جهان اسالم را فعال نمودند.

ایجاد یک  السالم در فکر  امام صادق علیه   
نهضت اسالمی بزرگ و به دست گرفتن قدرت 
و رهبری جامعه اسالمی نیز بود و می خواست 
یک حکومت علوی توحیدی بنا شود، منتهی 
برای این کار، پنهانی عمل می کرد. بی جهت 
نیست که منصور نسبت به آن حضرت سخت 
گیری کرده و چند بار امام را تبعید کرد و نیز 
در اطراف خانه امام مامور گذاشت و رفت و 
آمد آن حضرت را تحت کنترل قرار داد. منصور 
دوانیقی امام را بارها تهدید کرد که حق نداری 

با مردم رو در رو حرف بزنی و تحریک کنی.
 یکی از سیاست های  امام در برابر دستگاه 
حاکم، همکاری نکردن و وادار کردن دیگران 
با دستگاه ظالمانه منصور  به عدم همکاری 
بود. تشیع همواره با ستم و با ظالم مبارزه ای 
بی امان داشته است. آن حضرت »یونس بن 
یعقوب« را از کمک به ستمگران حاکم، حتی 
در مورد ساختن مسجد نهی کرده است. امام 
روزی در جواب نامه منصور فرمود: هر کس 
دنیا را بخواهد تو را نصیحت نمی کند )از ترس( 
و هرکس آخرت را بخواهد با تو رفاقت نخواهد 

داشت.
حاکمان و خلفای معاصر امام صادق علیه السالم

امام صادق علیه السالم معاصر با تعداد پنج نفر 
از خلفای بنی امیه بودند که عبارتند از: هشام 
بن عبدالملک؛ ولید بن یزید بن عبدالملک؛ 
ابراهیم بن ولید بن عبدالملک؛ ابراهیم بن ولید 
بن عبدالملک؛ مروان بن محمد. و از خلفای 
بنی عباس نیز معاصر دو خلیفه بودند: ابوالعباس 

سفاح؛ منصور دوانیقی.
توجه به حساسیت بیش از اندازه خلفای اموی 
بیانگر  السالم  علیه  امام صادق  به  و عباسی 
حضور تأثیرگذار و پایگاه اجتماعی قابل توجه و 
فعالیت های سیاسی و فرهنگی فوق العاده امام 
در جهان اسالم بود، رفتار سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی امام، جنبش و تحرک خاصی در 
میان مسلمانان پدید آورد و مخالفان و رقبا را 
برای مهار این نفوذ به تکاپو انداخته بود؛ امام 
از یکسو تقیه می کردند تا شیعیان را حفظ 
کنند و زمینه صیانت از اسالم فراهم گردد و 
از سوی دیگر از هیچ اقدامی برای روشنگری 
افکار عمومی و آشکار ساختن غصب خالفت و 
حقانیت اهلبیت دریغ نداشتند، امر به معروف 
و نهی از منکر، حفظ اساس جامعه اسالمی را 

سرلوحه کارهای خود قرار می دادند.

جامعیت علمی امام صادق علیه السالم
بزرگ  دانشمند  )ره(  مفید  شیخ  مرحوم 
شیعی می گوید: به اندازه ای که علمای اسالم 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در 
موضوعات مختلف حدیث نقل کرده اند از دیگر 
نقل نشده  روایت  السالم  اهلبیت علیه  افراد 

است.
درباره  تسنن  مذهب  دانشمندان  از  ابوزهره 
امام  فرهنگی  و  علمی  شخصیت  جامعیت 
شگفت انگیزی  اعترافات  السالم  علیه  صادق 

دارد، از جمله این که می گوید:
ـ علمای اسالم با تمام اختالف نظرها و تعدد 
مشرب هایشان در فردی غیر از امام صادق علیه 

السالم و علم و دانش او اتفاق نظر ندارند.
ـ دانش آن حضرت منحصر به حدیث و فقه 

نبود بلکه علم کالم نیز تدریس می نمود.
علیه  صادق  امام  علوم،  این  همه  از  باالتر  ـ 
دانش های  اخالق  علم  زمینه  در  السالم 

ارزنده ای داشت.

شهرستانی دانشمند بزرگ اسالمی در کتاب 
ملل و نحل چنین اعتراف می کند: امام صادق 
علیه السالم از دانشی بی پایان و نظری بسیار 

عالی در حکمت برخوردار بود.
جاحظ می گوید: جعفر بن محمد الذی مالء 
الدنیا علمه و فقهه ... جعفر بن محمد کسی بود 

که علم و فقهش عالم را پر کرده است.
مسجد  در  می گوید:  الوشاء  علی  بن  حسن 
کوفه نهصد نفر را دیده که از امام صادق علیه 
السالم حدیث نقل می کنند. برخی منابع، شمار 
شاگردان امام صادق علیه السالم و کسانی که 
را حدود  کرده اند  نقل  روایت  آن حضرت  از 

چهار هزار نفر یاد کرده اند.
مالک بن انس و ابوحنیفه از سران علمای اهل 
سنت شاگرد امام صادق علیه السالم بودند و از 

آن حضرت روایت نقل می کردند. 
امام صادق علیه السالم نیز مانند جدش امام 
علی علیه السالم می فرمود: هرچه می خواهید 
از من بپرسید قبل از این که مرا نیابید و بعد 
از من کسی نیست که چون من برای شما 

حدیث بگوید.
امام صادق علیه السالم شاگردان بزرگی چون 
هشام بن حکم، ابان بن تغلب، مؤمن طاق، 
هشام  عجلی،  برید  مسلم،  عمر،  بن  مفضل 
بن سالم، جابر بن حیان و ... داشت که امام 
درباره آنها فرمودند: خداوند آنها را رحمت کند 
که کسی جز آنها والیت ما و احادیث پدرم را 
زنده نکرد، اینها حافظان دین و اشخاص محل 
و حرام خدا هستند.  بر حالل  پدرم  اعتماد 
تصنیف های شاگردان امام که به اصول اربعمائه 
کتاب های  اساس  است  معروف  گانه(   400(
من  کافی،  یعنی  شیعه  حدیثی  چهارگانه 

الیحضره الفقیه، تهذیب و استبصار است.
جهاد علمی و سیاسی امام صادق علیه السالم

السالم  علیه  صادق  امام  حیات  دوران  در 
دیدگاه های  و  احزاب  مسلک ها،  مذاهب، 
الحادی، انحرافی و خرافی زیادی پدید آمدند، 
مواجهه با آنها که هر یک ایده ها و تفکرات 
خاصی را ترویج می نمودند و بساط گمراهی و 
انحراف را پهن می کردند جز از امام صادق علیه 
السالم که متصل به علوم الهی و عنایت غیبی 
بود از کس دیگری ساخته نبود. آنان اقشار 

حتلیلی از سیره فرهنگی 
سیاسی امام جعفر صادق علیه السالم

دکرت سید احمد باقریان
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مختلف جامعه به ویژه نسل جوان را در معرض 
آفات و آسیب های فکری و اجتماعی مغشوش 

خود قرار می دادند.
و  مناظره  آنها  با  السالم  علیه  صادق  امام 
دالیل  با  را  آنها  استدالل  می کرد،  مباحثه 
عقلی و منطقی ابطال می ساخت، انحراف و 
گمراهی شان را برمال می کرد و بدین واسطه 
روشنگری و شفاف سازی می نمود و حق را از 
باطل جدا می کرد. ابن مقفع، ابوشاکر دیصانی، 
و  دهها  و  بصری  عبدالملک  ابی العوجا،  ابن 
به  وابسته  سران  جمله  از  دیگر  نفر  صدها 
مکاتب الحادی و انحرافی بودند که وجود خدا 
و توحید و نبوت و معاد را انکار می کردند. آنان 
در مناظره با امام علیه السالم به وسعت دانش 
و قدرت علمی و استدالل های ژرف و عمیق و 
بصیرت اجتماعی آن پیشوای الهی به شگفتی 
و بن بست می افتادند و در برابرش اظهار عجز 

می کردند.
حسادت و رقابت سیاسی منصور خلیفه عباسی

منصور خلیفه عباسی در دوران حکومتش بارها 
از نفوذ کالم و علم سرشار و جایگاه اجتماعی 
امام صادق علیه السالم در نزد افکار عمومی 
احساس خطر کرده و به ایجاد فشار و کنترل 
و نظارت همه جانبه بر آن حضرت روی آورد 
امام  مراقب  همواره  عباسیان  خاطر  بدین  و 
بودند و بر اطرافیانش سخت می گرفتند و پس 
از محکم کردن پایه های خالفت خویش امام 
صادق علیه السالم و علویان را در تنگنا قرار 
دادند و با شکنجه و زندان و تبعید و محدودیت 
با آنان به رقابت و مخالفت بی نظیری برخاستند.

آموزه های سیاسی و حکومتی اسالم و ظهور 
و بروز آن در سیره و روش امام صادق علیه 
السالم از دیگر عوامل حسادت و رقابت خلفای 
به  که  جایی  تا  بود  حضرت  آن  با  عباسی 
شهادت امام صادق علیه السالم دست زدند. 
در نهایت منصور نتوانست نفوذ و محبوبیت 
و شخصیت امام را تحمل کند و امام را در 
سن 65 سالگی در سال 148 هـ به شهادت 
رساندند و هم اکنون در قبرستان بقیع در کنار 

مرقد پدر و جد خویش مدفون است.

هوشیاری امام صادق علیه السالم در وصیت نامه

امام صادق علیه السالم با علم امامتش از نیت 
شوم خلیفه عباسی برای کشتن جانشین امام 
خود  وصیت نامه  در  خاطر  بدین  بود،  باخبر 
با درایت و هوشمندی  بی نظیر پنج نفر را 
وصی خویش قرار داد که یکی از آنها منصور 
خلیفه عباسی است. ابوایوب نقل می کند که 
نیمه شبی منصور عباسی مرا فراخواند و نامه ای 
به من داد خطاب به محمد بن سلیمان که از 
شهادت امام صادق علیه السالم خبر داده بود، 
در آن نامه نوشت اگر جعفر بن محمد شخص 
معینی را وصی خود قرار داده گردن او را بزن. 
چون پاسخ نامه رسید معلوم شد پنج نفر را 
وصی خود کرده است، منصور خلیفه عباسی، 
محمد بن سلیمان، عبدا...، موسی  بن جعفر، 
حمیده کنیز آن حضرت. منصور با دیدن این 
وصیت گفت اینان را نمی توان کشت و با این 
تدبیر، امام موسی بن جعفر از فتنه و توطئه 

منصور نجات پیدا کرد.

جریان شناسی فرهنگی و سیاسی 
در دوران امام صادق علیه السالم جریان های 
وجود  مختلفی  و  متعدد  سیاسی  و  فکری 
امام  داشتند و درایت و هوشمندی سیاسی 
توانست ضمن برمال ساختن و برجسته کردن 
نمادهای  و  شاخصه ها  آنها،  انحراف  وجوه 
جریان حق را برای افکار عمومی و نخبگان 
جهان اسالم آشکار سازد و در اینجا به منظور 
مراعات اختصار به مهم ترین این جریانات اشاره 
می رود: 1 ـ جریان اموی ـ مروانی 2 ـ جریان 
بنی عباس 3 ـ جریان غلو و غالیان 4 ـ اهل 
تفویض )مفوضه( 5 ـ جبرگراها 6 ـ مکتب 
ـ  زیدیان 8  قیام سیاسی  ـ  قیاس 7  فقهی 
کیسانیه 9ـ  برخی جریان ها به واسطه شهادت 
امام صادق علیه السالم بر سر جانشینی آن 
حضرت بالفاصله پس از شهادتش پدید آمدند 
10ـ  جریان نفاق 11ـ  جریان والیت اهلبیت 
12ـ  جریان تشیع ایرانی و ابومسلم خراسانی 

13ـ  جریان اهل حدیث و مرجئه.

اصول اندیشه فرهنگی سیاسی
بدیهی است اندیشه فرهنگی سیاسی امامان 
و  منسجم  کل  یک  السالم  علیهم  اهلبیت 

مجموعه ای است که از وحی الهی سرچشمه 
می گیرد و در سیره نظری و عملی امامان علیهم 
السالم هیچ تفاوتی در آن وجود ندارد، آنچه را 
امام علی علیه السالم فرمودند و عمل کردند و 
در نهج البالغه انعکاس یافته است، همان است 
که یازده فرزند آن حضرت تا مهدی موجود 
تبیین آن  عجل اهلل فرجه درصدد تحقق و 
هستند. اصول سیاست در این تفکر عبارتند 
از: 1ـ  اصل حاکمیت شایستگان2- اصل رابطه 
دین و سیاست 3ـ  اصل مالطفت و مهربانی4 
ـ اصل ارتباط متقابل و حقوق متقابل حاکمیت 
و مردم 5 ـ اصل تساوی انسان ها در حقوق 

اجتماعی.
الهی  مشروعیت  اندیشه  این  در  مشروعیت 
است که از ناحیه وحی و توسط پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله نهادینه می گردد، امام علی 
علیه السالم و سایر امامان شیعه توسط پیامبر 
اعظم صلی اهلل علیه و آله با اسم و مشخصات 
کامل معرفی و منصوب شده اند و عالوه بر آن 
هر امام توسط امام قبل از خود به اذن الهی 
منصوب و معرفی شده است. حمایت و اقبال 
مردم موجب تحقق حاکمیت و خالفت امامان 
می شود اما در مشروعیت و حقانیت خالفت و 
امامت تأثیری ندارد، از این مقبولیت و اقبال با 
تعابیری چون شورا، بیعت، اجتماع مردمی و ... 

یادشده است.
مبانی حقوق متقابل دولت و مردم در اندیشه 
ـ   1 از:  عبارت اند  جعفری  و  علوی  تشیع 
خدامحوری 2 ـ عدالت محوری 3 ـ مصلحت 
محوری )تأمین مصالح عموم( 4ـ  مردم محوری 
که در آن مقبولیت و حمایت مردم را الزمه 
تحقق خالفت می شمارد و مهم ترین وظیفه 
بیان  مردم  به  بی منت  خدمت  را  حاکمان 
و  بر شایسته ساالری  زمینه  این  در  می دارد. 
شایسته گزینی تکیه می کند و به تأمین رفاه 
مردم،  به  اطالع رسانی شفاف  مردم،  عمومی 
مهر و محبت و انصاف ورزیدن با مردم تأکید 
کادر  سازی  و  تربیت  محوری  ـ  می نماید 5 
امنیت  محوری 7- رفاه   ـ  و نخبه پروری 6 
ـ  تعادل محوری 9  ـ  مردم 8  برای  محوری 

حق مداری.

سرویس
سیره اهلبیت
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برای بررسی جامعه زمان امامت امام حسن 
مجتبی )علیه السالم( ابتدا بایستی نظری بر 
علی  امام  شریف  عمر  اواخر  سیاسی  فضای 
زمانی  بیاندازیم.  )علیه السالم(  ابیطالب  بن 
که جامعه کوفه، شام و مدینه گرفتار فضای 
تبلیغاتی معاویه علیه خاندان پیامبر بود ، از 
سوی دیگر کید دشمنی ها در سست عنصری 
دوستان رسوخ جدی یافته و تزلزل اجتماعی 
پایه های فکری جامعه را درگیر ساخته بود. 
از سوی دیگر باید در فصلی جداگانه رغبت 
به  آنان  تمایل  و  دنیاگرایی  به  مردم  یافتن 
رفاه و آسودگی، احساس روانی آنان مبنی بر 
آرامش یافتن و آسایش دنیایی و درگیر شدن 
در زندگی روزمره به جای جهاد و مبارزه علیه 
دشمنان اسالم و قرآن را مورد کنکاش قرار 

دهیم.
برای شناخت بهتر فضای اجتماعی و روانی 
عصر امام مجتبی در یک تقسیم بندی می توان 
متنفذین و نخبگان مردم را درگیر چند جریان 

عمده دانست؛
جریان اول- جریانی است که وابستگی فکری و 
راهبردی به دستگاه معاویه داشته و علناً و عماًل 
از این جریان خارجی در داخل جامعه اسالمی 

حمایت و پشتیبانی می کردند.
جریان دوم- جریانی بود علی رغم دل بستگی به 
خاندان اهل البیت و مایه های اسالمی، از مبارزه 
خسته شده و دلداده آرامش و دوری از تنش 
در جامعه بودند. اینان روش امام علی )علیه السالم( و 
امام مجتبی )علیه السالم( را تنش زا و مایه دردسر مردم 
دانسته و خواهان آن بودند که با رفاهی که 
از ناحیه حمایت های معاویه به دست می آید، 
زندگی روزمره خود را به سامان نمایند. این 
و متزلزلینی  نیز می توان مرّددین  را  جریان 
برای  هزینه  پرداخت  به  حاضر  که  دانست 

حمایت از امام حق نبودند.
- جریان سوم – یاران مخلص امام. البته جریان 
سومی هم دراین بین بودند که آنان را می توان 
جزو یاوران خالص امام مجتبی )علیه السالم( ارزیابی 
کرد. گو آنکه این طیف در آن ایام در اقلیت 

محض بوده و قدرت مانور چندانی نداشتند.
- جریان چهارم- منافقین. دراین بین منافقانی 
هم حاضر بودند که با رویکرد نفاق آمیز در 
میان جامعه اسالمی، مردم را از پرداخت هزینه 

برای امام المسلمین می ترساندند.

اما سوای جریان داخلی، جریان بیرونی با نام 
معاویه قرار داشت. چنانچه پس از بسته شدن 
نطفه جنگ جمل، معاویه با یک حیله زیرکانه، 
شعله جنگ را برافروخت. او با درگیر کردن 
زبیر با علی علیه السالم و اصحاب او و کشته 
شدن تعداد زیادی از مسلمین و شاید کشته 
شدن علی علیه السالم و زبیر می خواست تا 
زمینه ای برای حکومت خود بسازد. لذا به دروغ 
نامه ای به زبیر نوشت و به او گفت که از اهل 
شام برای او به عنوان خلیفه بیعت گرفته است 
و یادآور شد که قبل از علی علیه السالم عراق 
را بگیرد، چراکه شام نیز آماده برای پذیرش 
خالفت اوست و نتیجتاً علی چیزی نخواهد 
داشت، زبیر نیز از رسیدن نامه خوشحال شد و 
اگر هم قصد صلحی با علی )علیه السالم( داشت، از آن 
منصرف شد و در تصمیم خود مصمم تر گشت.
تاریخ، موارد متعددی از اعمال منافقانه معاویه 
را ثبت کرده است. معاویه وقتی دید که علی 
علیه السالم زمام امور را به دست گرفته است، 
تمام همت خود را بر آن قرارداد که وجهه آن 
حضرت را در میان مردم خراب کند، ازاین رو 
تمام تالش خود را کرد تا علی علیه السالم را 
به عنوان قاتل عثمان معرفی کند. برای نمونه 
شرحبیل رهبر یکی از قبیله های شام را فریب 
داد و مانع اصلی بیعت خود با علی علیه السالم 
را قتل عثمان به دست او معرفی کرد. شرحبیل 
درصدد تحقیق در این مورد برآمد؛ اما معاویه 
افرادی را فرستاد تا به طور غیرمستقیم علی 
علیه السالم را به عنوان قاتل عثمان به او معرفی 
کنند. او پس از شنیدن این سخنان نزد معاویه 
برگشت و با ابراز اینکه حتماً علی قاتل عثمان 
است، به معاویه گفت اگر تو با او بیعت کنی، 
ما با تو مخالفت می کنیم. در جریان جنگ 
طرفین  کشته های  بر  دائماً  معاویه  صفین، 
نوحه خوانی می کرد و از کشته شدن آن ها ابراز 
تأسف می کرد، اما کسی را جز اندکی یارای 
آن نبود که تشخیص دهد که این خود معاویه 
بود که طغیان کرد و تخم نفاق را در میان 
امت اسالمی کاشت و امروز دلسوز مسلمین 
شده است. او آن قدر نیرنگ باز بود که سعی 
می کرد حتی با افرادی که در صفین علیه او 
بودند، با رأفت و مهربانی، برخورد کند؛ اما زیاد 
را وامی داشت تا بدترین فشارها را به آن ها وارد 
کند و به او گفت: من با آنان با رأفت و محبت 

سخن می گویم، ولی تو با ایشان با شدت و 
خشونت برخورد کن.

از سوی دیگر آشنایی با منافقین، آشنایی با 
و  علیه السالم  علی  امیرالمؤمنین  دردهای 
فرزندان آن حضرت است. دستگاه تبلیغاتی 
علیه  اتهام  حربه  از  نفاق  جریان  در  معاویه 
حضرت استفاده کرد. بزرگترین اتهام معاویه، 
مشارکت امام در قتل عثمان بود و حال آنکه 
امام مبراتر از همه در خون عثمان بود. نماز 
نخواندن اتهام دیگری بود که معاویه در شام 
علیه حضرت به راه انداخت. هاشم بن عتبه 
می گوید: در لشگر معاویه جوانی را دیدم که 

خیلی بانشاط می جنگد.
از او پرسیدم: دلیل این نشاط چیست؟

نماز  که  بکشم  را  کسی  می خواهم  گفت: 
نمی خواند و قاتل عثمان است 

پس از رسیدن خبر ضربت خوردن و به شهادت 
امیر علیه السالم در مسجد  رسیدن حضرت 
کوفه، عده ای از شامیان با تعجب می گفتند: 
مگر علی نماز هم می خواند؟ اما دردناک تری 
اتهام معاویه، اتهام برنامه ریزی برای قتل پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله توسط حضرت بود. ضمن 
پرداختن به نقش جریان نفاق در دوران امام 
حسن علیه السالم باید یک شناخت کلی از 
وضعیت مردم عراق در آستانه امامت حسن بن 
علی علیه السالم به دست آوریم. این شناخت، 
حسن  امام  دوران  تحلیل  در  ما  راهگشای 
علیه السالم و نقش جریان نفاق در دوره آن 

حضرت خواهد بود.
شیخ مفید در تحلیلی درباره یاران امام مجتبی 
تقسیم  دسته  پنج  به  را  آن ها  علیه السالم، 

می کند:
گروه اول- شیعیان علی بن ابیطالب علیه السالم؛

گروه دوم- خوارج که درصدد مبارزه با معاویه 
بودند و چون امام قصد جنگ با شام را داشت، 

گرد او مجتمع شده بودند؛
غنائم  دنبال  به  که  طمع کارانی  سوم؛  گروه 

جنگی می گشتند؛
گروه چهارم- مردمی که عوام بودند و قدرت 

تشخیص نداشتند.
گروه پنجم- کسانی که به انگیزه های عصبیت 
قبیلگی و بدون توجه به دین، تنها روسای 

قبایل خود بودند.
در این میان گروه سوم تعدادشان بیشتر بود. 

جامعه  شناسی سیاسی دوران غربت امام حسن جمتبی )علیه السالم( جامعه پریشان؛ دمشنی زیرک و مهراهان سست

ت االسالم محمد سعید ذاکری
حج
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این گروه خود را طلبکار آل علی علیه السالم 
می دانستند؛ زیرا عراق منطقه ای بود که مرکز 
فتوحات به حساب می آمد و در تمام نبردهایی 
که این مردم در آن شرکت می کردند، غنائم 
زمانی  از  اما  می گردید؛  آن ها  نصیب  زیادی 
که امام علی علیه السالم به این منطقه آمد، 
حکومت اسالمی درگیر جنگ های داخلی شد. 
لذا این گروه که به غنائم فتوحات عادت کرده 
بودند، کینه علی علیه السالم و اوالدش را به 
دل گرفتند و دیگر نمی خواستند پس از جنگ 
نهروان در سپاه امام مجتبی علیه السالم جنگ 

تازه ای را شروع کنند.
وجود مردم خسته، مردد و بی بصیرت عراق، 
بهترین زمینه را برای جریان نفاق مستقر در 
شام آماده می کرد تا با انتشار اتهامات فراوان 
به وجود مبارک حسن بن علی علیه السالم، 
قضایا را به نفع خود به پایان ببرد. در همین 
راستاست که می بینیم از طرفی آن حضرت 
را بی بهره از تدبیر و سیاست و از طرف دیگر 
دنیاطلب معرفی می کنند و سعی می کنند 
موضع امام مجتبی علیه السالم را در مقابل امام 

علی  و امام حسین علیه السالم قرار دهند.
یک بار می بینیم با جعل و ترویج اخبار پوچ 
را  علیه السالم  حسن  امام  می شود  تالش 
شخصیتی نشان دهند که دائماً در حال تزویج 
و طالق بوده و با دیگر می بینیم که در اخبار 
که  عنوان می شود  این گونه  به صلح  مربوط 
امام تنها با چند تعهدی که جنبه مالی داشته 
حاضرشده از حکومت کناره بگیرد. در همین 
اخبار سعی شده تا تبلیغ شود که امام حسن 
علیه السالم برای خویش چنین حقی نمی دیده 
که خالفت را برای خود نگهدارد و لذا آن را 
تسلیم معاویه کرده است. در اتهام دیگری نیز 
شاهدیم که موضع عثمانی به امام نسبت داده 
می شود، به این معنی که ایشان با پدرشان 
مخالف بوده و خونریزی در جنگ های داخلی 

را قبول نداشته است.
معاویه برای نفوذ در سپاه امام حسن علیه السالم 
از دو حربه سود جست، بدین ترتیب که برای 
و  ثروت  نیرنگ،  حربه  از  سپاه  سران  فریب 
مقام و برای فریب سپاهیان از حربه تبلیغات 
استفاده کرد و این در حالی بود که از همان 
ابتدا هم سپاه معاویه 60 هزار نفر و سپاه امام 
12 هزار نفر بود، یعنی یک پنجم لشگر شام. 

معاویه نماینده ای را نزد »عبیداهلل بن عباس« 
فرمانده سپاه امام حسن علیه السالم فرستاد: تا 
به او بگوید: حسن بن علی )علیه السالم( از او تقاضای 
صلح کرده است. اگر امشب به سوی ما بیایی، 
فالن مقدار به تو خواهم داد، در غیر این صورت 
فردا مجبور خواهی شد که از من متابعت کنی. 
وعده معاویه شامل یک میلیون درهم بود که 
قرار شد نصف آن را همان موقع و بقیه را پس 

از تسخیر کوفه بپردازد.
عبیداهلل بن عباس هم این مطلب را درنیافت 
که اگر امام صلح را پذیرفته بود، دیگر لزومی 
نداشت تا معاویه به فریب او بپردازد. البته شاید 
هم وعده معاویه او را فریفته و به آن سو کشانده 
است. پس از رفتن عبیداهلل، حدود دوسوم سپاه 
نیز به سوی معاویه گریختند؛ یعنی تنها حدود 
چهار هزار نفر باقی ماندند که »قیس بن سعد« 
فرماندهی این عده را بر عهده گرفت. پس ازاین 
حادثه، معاویه درصدد فریب قیس برآمد، اما او 
با پافشاری بر جنگ دست رد بر سینه معاویه 

زد.
 معاویه سران قبایل را با تهدید و تطمیع به 
اطاعت از خود واداشت. در ضمن نامه ای که 
امام حسن علیه السالم به صلح  برای دعوت 
فرستاد، نامه های روسای قبایل عراق که در 
آن آمادگی خود برای تحویل امام علیه السالم 
به معاویه را ابراز داشته بودند را هم به سوی 
امام علیه السالم فرستاد. وی همچنین در پی 
فریب سپاهیان امام حسن علیه السالم برآمد. 
جاسوسان معاویه از همان ابتدا درصدد ایجاد 
تفرقه در میان مردم بودند. این افراد عالوه بر 
رساندن اخبار عراق به شام، نقش عمده ای را 
در نشر شایعات بر عهده داشتند. شایعاتی که 
در مردم متزلزلی چون مردم عراق به راحتی و 

به سرعت کارگر می شد.
یعقوبی می نویسد: معاویه ازیک طرف در سپاه 
علی  بن  حسن  که  بود  کرده  منتشر  امام  
علیه السالم با وی صلح کرده است و از طرف 
دیگر در ساباط منتشر می کرد که قیس بن 
سعد )فرمانده سپاه امام( با معاویه صلح کرده 
است. این شایعه می توانست روحیه سپاه را 
که  خارجی  عناصر  و  کند  تضعیف  به شدت 
برای ضربه زدن به معاویه گرد امام مجتبی 
علیه السالم مجتمع شده بودند را نسبت به اما 
بدبین سازد. حیله گری معاویه تا حدی بود که 

پیش از آنکه امام حسن علیه السالم تمایل خود 
را برای صلح اعالم کند، گروهی را برای مذاکره 
به ساباط فرستاد. آن ها که پس از گفتگوهای 
فراوان مشاهده کردند که امام قاطعانه بر موضع 
جنگ پافشاری می کنند، برخاستند که بروند؛ 
امام به هنگام رفتن، درحالی که مردم جمع 
شده بودند تا از نتیجه مذاکرات آگاه شوند، 
اعالم کردند که حسن بن علی )علیه السالم( صلح را 
پذیرفت و خداوند به وسیله پسر پیامبرش از 
ریختن خون مردم جلوگیری کرد. بر اساس 
همین شایعات بود که گروهی از سپاهیان امام 
حسن علیه السالم شورش کردند و جراح بن 
سنان با خنجری به امام حمله برده و ایشان را 

زخمی کرد.
بدین ترتیب می توان این گونه جمع بندی نمود 
که با توجه به تزلزل و آشفتگی شدید درونی 
جامعه اسالمی و کید شدید دشمن بیرونی 
همچنین نفاق برجسته و باالی جریان نفاق 
بیرونی و درونی، راهی به جز تن دادن به صلح 
متصور  نمی توان  السالم(  مجتبی)علیه  امام  سوی  از 
بود. صلح امام مجتبی، جام زهری بود که در 
تاریخ غربت اهل البیت را بیش ازپیش نمایان 
انعقاد صلح نامه،  از  آنکه پس  ساخت. جالب 
معاویه به محلي رفت که پیش از آن، لشکرگاه 
وي  بود.  السالم(  )علیه  مجتبي  حسن  امام 
روز جمعه، پس از اقامه نماز جمعه خطبه اي 
خواند و در آخر خطبه چنین گفت: »من با 
شما جنگ نکردم براي آنکه نماز به پادارید، یا 
روزه بگیرید، یا زکات بدهید؛ بلکه به خاطر ابن 
جنگ کردم که بر شما حکومت کنم و خدا هم 
مرا به مقصودم رساند، اگرچه شما مایل نبودید 
و تمام شروطي که با حسن بن علي )علیه السالم( 
بسته ام، زیر پاي من است و به هیچ کدام از 

آن ها عمل نخواهم کرد.«
در این سخنان، بااینکه معاویه تصریح کرده 
است که به سنت رسول خدا و احکام الهي 
عمل نخواهد کرد و هیچ ضمانتي براي شیعیان 
و یاران علي )علیه السالم( و اهل بیتش وجود 
ندارد، حتي مردم نیز هیچ اعتراضي نکردند 
که او با صراحت تمام، مواد قطعنامه را زیر پا 
گذاشته است. معاویه نیز جری تر شد و تنها 
به انعقاد قرارداد صلح اکتفا نکرد؛ بلکه از امام 
مجتبي )علیه السالم( می خواست تا آشکارا 

اعالم نمایند که خالفت حق او است.

سرویس
سیره اهلبیت
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یا  چیزی  انسان  که  است  این  غلو  معنای 
کسی را از آن حدی که هست باالتر بداند، 
غلو حتی در عصر معصوم از سوی پیشوایان 
دین مردود و مذموم بوده است و غلو کنندگان 
به گمراهی و انحراف کشیده شده اند، اموری 
چون حسین اللهی شدن، زینب اللهی شدن، 
را  خود  رهگذر،  این  از  و  بودن  علی اللهی 
مقدس جلوه دادن در عصر حاضر باالخص در 
مداحی ها و مولودی خوانی ها دیده مي شود 
و اعتراض علمای بزرگ به ویژه رهبر معظم 
انقالب را نیز در پی داشته است. خط غلو یک 
جریان فکری انحرافی است که در طول تاریخ 

بشر همواره وجود داشته است.
قرآن کریم با نهی کردن اهل کتاب از غلو در 
دین، همگان را به پرهیز از غلو فرا خوانده 
است؛ و می فرماید: »یا اهل الکتاب ال تغلوا 
الحق«  اال  اهلل  علی  تقولوا  ال  و  دینکم  فی 
یعنی ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید 
)از آنچه بایسته است فراتر نروید( و در باره 
خدا چیزی جز حق نگویید. )1( خداوند در 
برخی آیات حتی بنی اسرائیل را بخاطر اینکه 
حضرت عیسی را در حد خدایی باالبردند را 
مذمت کرده و آنها را کافر دانسته است آنجا 
قالوا ان اهلل  که می فرماید: »لقد کفرالذین 
هو المسیح ابن مریم«  و در ادامه می افزاید: 
ما المسیح بن مریم اال رسول قد خلت من 

قبله الرسل و امه صدیقه: مسیح پسر مریم جز 
پیامبری نبود که پیش از او آن همه پیامبران 
همه  کننده  تصدیق  مادرش  و  درگذشتند 

آیات خدا بود. )2(
که  است  شده  روایت  )ص(  خدا  رسول  از 
فرمودند: »از غلو در دین بپرهیزید چرا که 
گذشتگان شما با غلو در دین هالک شدند«. 
امیرالمومنین علی )علیه السالم( نیز در این 
رابطه تصریح کرده اند که: »دو کس در رابطه 
با من هالک می شوند و من گناهی ندارم، یکی 
آن کس که در دوستی من افراط می کند و 
دیگر آن کس که در بغض من افراط می کند 
و ما از کسانی که درباره ما غلو می کنند و ما را 
از حدمان باالتر می برند بیزار هستیم چنانکه 
بیزاری حضرت عیسی از نصاری، خدایا آنها را 
تا همیشه خوار کن و هیچکدام از آنها را یاری 

مکن« )3(
از امام صادق )علیه السالم( در این خصوص 
نقل شده است که فرمودند: »از افراد غالی بر 
حذر باشید که جوانان شما را فاسد نکنند، 
بی شک افراد غالی بدترین خلق خدا هستند، 
آنان عظمت خدا را کوچک می کنند و برای 
به  می نمایند.«  ربوبیت  ادعای  خدا  بندگان 
و  نصاری  و  یهود  از  بدتر  غالت  قسم  خدا 

مجوس و مشرکان هستند. )4(
از قرائن تاریخی برمی آید که سه علت عمده 

در پیدایش غلو درباره پیشوایان اسالم نقش 
اساسی داشته است:

علت اول: دشمنان ائمه علیهم السالم با هدف 
تکفیر شیعیان: دشمنان ائمه علیهم السالم 
جعل  ائمه  درباره  غلو  بر  مشتمل  اخباری 
کردند تا پیروان آنان را متهم به غلو کنند 
و بدین واسطه تکفیرشان نمایند و خود ائمه 
)علیهم السالم( را نیز از چشم مردم بیندازند 

و به انزوا بکشانند. )5(
علت دوم: عشرت طلبان مفسده انگیز: گروهی 
عشرت طلب بودند که می خواستند گناهان 
و  هرزگی  و  شراب خواری  و  کنند  مباح  را 
جایز  را  دیگر  آلودگی های  و  هم جنس بازی 
شمارند و نماز و روزه و عبادات دیگر را ترک 
کنند ولی چون این کارها را می خواستند در 
محیط دینی مطرح کنند باید به زبان دین 

سخن بگویند.
دوستان  برخی  مفرط  عشق  سوم:  علت 
افراطی آنان  دلباخته: عشق برخی دوستان 
را به غلو کشانده و با توصیفات خارق العاده، 
امامان را در حد خدایی و یا به مقامی غیر 
داشته  رضایت  السالم(  )علیهم  ائمه  ازآنچه 

باشند تعبیر می کنند. 

1-نساء / 171
2-مائده / 72 تا 75 و 116 و 117، برائت / 30 

و 31
3-نهج البالغه، خ 127

4-اثبات الهداة، ج ،3 ص 750
5-عیون اخبار الرضا )علیه السالم(، ج ،1 ص 304

غلو يا طرح مسائل غلوآمیز در عزاداری  ها

از افراد غالی بر حذر 
باشید که جوانان شما 
را فاسد نکنند، بی شک 
افراد غالی بدترین خلق 

خدا هستند، آنان عظمت 
خدا را کوچک می کنند و 
برای بندگان خدا ادعای 

ربوبیت می نمایند.

سید مصطفی حسینی
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آثار فردی و اجتماعی عفو و گذشت در اخالق اسالمی

فضائل اخالقی بایدهای صاحب شریعت برای 
کمال انسانی و پیمودن مراحل سیر و سلوک 
انسانی  ممتاز  شخصیت  کسب  و  معنوی 
بشمار می روند، همان طور که رذایل اخالقی 
مانع  که  می باشند  مقدس  شارع  نبایدهای 
تکامل انسان و آفت و آسیب شخصیت انسان 
قلمداد می گردند. بدیهی است فضائل و رذایل 
اخالقی در میزان حسن یا قبح برابر نیستند 
بلکه برخی به نوبه خود سرمنشأ بسیاری از 
کماالت و یا انحراف ها می گردند و انسان باید 
تالش کند تا درعین حال که در مرحله تحلیه، 
خود را به فضائل و کماالت آراسته می کند به 
ریشه کنی رذایل و پاک سازی وجود خویش 
در مرحله تخلیه نیز بپردازد تا این آسیب ها 
او را آلوده  و آفت ها روح پاک و بی آالیش 
نگردانند و به ورطه سقوط و انحطاط نکشاند.

مفهوم شناسی عفو و گذشت:
 عفو به معنای بخشش و ضد انتقام است و 
آن صرف نظر کردن از حق قصاص و یا غرامت 
و استمرار بخشیدن به منازعات و اختالفات 
و کینه هاست. عفو درآیات قرآن و روایات و 
سنت عملی پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله( 
و پیشوایان معصوم )علیهم السالم( از جایگاه 
رفیع و ارزشمندی برخوردار می باشد و علما 
و اندیشمندان اسالمی به کرات بدان سفارش 

کرده و خود نیز در انجام آن از همگان پیشی 
گرفته اند.

 موقعیت شناسی عفو و گذشت:
 بر اساس آموزه های دینی در 3 مورد جای 

عفو و گذشت نیست:
بر  الهی  حدود  اجرای  در  حق اهلل:  در   -1
مجرمین، جای عفو نیست و بدون مالحظه و 
مسامحه و تساهل باید حدود الهی اجرا شوند.
نمی تواند  و حاکم  قاضی  2- در حق الناس: 
حق الناس را ببخشد، قصاص یا دیه با رضایت 
صاحبان حق گرفته می شود، مگر اینکه اولیای 

دم یا صاحبان حق از حق خویش بگذرند.
اثر  عفو  که  درجایی  انسان  خود  حق   -3
گذشت  و  عفو  که  درجایی  دارد:  معکوس 
موجب می شود مجرم در ادامه جرم تشویق 

و تحریص شود.
و  نیکو  گذشت  و  عفو  نیز  مورد  سه  در   

پسندیده است:
1- در مواردی که مجرم پشیمان گردیده و 

در آینده مرتکب جرم و گناه نمی شود.
2- درجایی که عفو موجب تنبه او می شود و 

مجرم را منقلب می سازد.
3- درجایی که عفو نسبت به مجرم نه اثر 
مثبت دارد و نه اثر منفی، لکن برای خود فرد 
و یا برای جامعه تأثیر مثبت دارد، در این مورد 

نیز عفو کردن خوب و پسندیده است.
 در مواردی نیز عفو اولویت دارد که مهم ترین 

آن ها عبارت اند از:
نیازش  است  بیشتر  قدرتش  که  فردی   -1
برای  عفو  ازاین رو  هست  کمتر  مجازات  به 
می کند  مجازات  که  کسی  دارد.  اولویت  او 
می ترسد که مجرم و مخالف بر او تسلط پیدا 
کند و با مجازات می خواهد زهرچشم بگیرد؛ 
اما کسی که مقتدر و پیروز و مسلط است 
عفو  به راحتی  لذا  و  ندارد  واهمه  دیگران  از 

می کند.
2- کسی که تواناتر است اگر عفو کند صفا و 
تهذیب نفس و رحمت بیشتری در آن هست. 
قدرتش  بااین همه  فرد  این  می گویند  مردم 
او را مجازات نکرد و این نشانه شایستگی و 

سعه صدر اوست.
و  اجتماعی  موقعیت  و  مقام  که  3-کسی 
سیاسی باالتری دارد اگر عفو کند در افکار 
از  و  دارد  بیشتری  مثبت  بازتاب  عمومی 
مانند  می کند؛  حکایت  او  واالی  شخصیت 
گذشت علی )علیه السالم( از ابن ملجم، عفو 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( در فتح مکه و 
و  عفو  درعین حال  قبیل.  این  از  مواردی 
گذشت از سوی اهل علم و دانشمندان نیز 
و  می گذارد  جای  بر  زیادی  اجتماعی  تأثیر 
اسالم  تبلیغ  نوعی  علم  اهل  گذشت کردن 
افزایش  را  بودن  مسلمان  ارزش  و  است 

می دهد.
امام علی )علیه السالم( فرمودند: اولی الناس 
بالعفو اقدرهم علی العقوبه: سزاوارترین مردم 
نسبت به عفو و بخشش، تواناترین آن هاست 
)نهج البالغه،  دیگران.  مجازات  و  کیفر  به 

کلمات قصار، 49(

عفو و گذشت در سیره نبوی
مصداق  آله(  و  علیه  )صلی اهلل  خدا  رسول   
سخت گیری ها،  است،  گذشت  و  عفو  بارز 
شکنجه ها، آزار و اذیت های قریش را به جان 
خرید و در فتح مکه از آن ها چشم پوشید در 
جریان فتح مکه چون سعد بن عباده رئیس 
قبیله خزرج از سپاه پیامبر با صدای بلند ندا 
داد که امروز روز کشتار و انتقام و تالفی است 
لکن رسول خدا بالفاصله فرمودند: الیوم یوم 
المرحمه، امروز روز رحمت و گذشت است 

سرویس
اخالق در اسالم

دکرت علی مرادزاده
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و پس از پاک سازی کعبه از بت ها و تسلیم 
شدن مشرکان قریش به آنان فرمودند همه 
شما آزادید. این در حالی بود که قریش بیست 
سال پیامبر ویارانش را آزار و شکنجه داده 
مهاجرت  به  تن  به ناچار  مسلمانان  و  بودند 
پیامبر شگفت زده شدند.  از عفو  آنان  دادند 
)تاریخ تحلیلی صدر اسالم، محمد نصیری، 

ص 128(
 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: سه 
چیز است که به خدایی که جانم در دست 
اوست اگر بخواهم درباره چیزی قسم یاد کنم 
درباره آن ها قسم می خوردم: 1- صدقه مال را 
کم نمی کند، پس صدقه بدهید 2- هیچ کس 
برای خشنودی خدا ستمی را که بر او رفته 
نمی بخشد مگر آن که خداوند روز قیامت عزت 
او را خواهد افزود 3- هیچ کس دری از سؤال 
)گدایی( را بر خود نگشود مگر آن که خداوند 
)علم  می گشاید.  او  روی  به  را  فقر  از  دری 
اخالق، ج 1، ص 368( رسول خدا همواره 
تأکید می کند که عفو و گذشت موجب عزت 
و سربلندی بیشتر بخشنده خواهد گردید و 
در این زمینه می فرمایند: العفو ال یزید العبد 
اال عزا فاعفوا یعزکم اهلل: گذشت و عفو جز 
به عزت بنده نمی افزاید پس گذشت کنید تا 
خداوند به عزت شما بیفزاید. )بحاراالنوار، ج 

71، ص 401(

فرمودند  مؤمنان  توصیف  در  اکرم  پیامبر   
مؤمن کینه توز نیست: »المومن لیس بحقود«. 
)علم اخالق، ج 1، ص 379( گذشت نکردن 
و به فکر انتقام گرفتن و قصاص کردن انسان 
را به کینه توزی و لجاجت می کشاند و ذهنش 
را دائماً متوجه انتقام می سازد و از عبادات و 
زندگی خویش لذت نمی برد و از کارهایش 
از دست  را  روانی خود  آرامش  و  بازمی ماند 
می دهد. کینه، پنهان کردن دشمنی در دل و 
عفو نکردن است و آن از ثمرات غضب است، 
زیرا غضب وقتی به دالیلی فروخورده شد به 
باطن می رود در آنجا به صورت حقد و کینه 
است.  بزرگ  مهلکات  از  کینه  و  درمی آید 
)نوروزی، محمدرحیم، مبانی اخالق، 1387، 

ص 121(
رسول خدا تأکید فرمودند که: »الغضب یفسد 
االیمان کما یفسد الخل العسل: غضب ایمان 
را فاسد می کند همان طوری که سرکه، عسل 
ص   ،73 ج  )بحاراالنوار،  می کند.«  فاسد  را 
266( و نیز درباره مفهوم آیه » خذالعفو و امر 
بالعرف و اعرض عن الجاهلین« )اعراف/199( 
ای  فرمود:  جبرئیل  کرد،  سؤال  جبرئیل  از 
محمد )صلی اهلل علیه و آله( خداوند دستور 
می دهد از آن ها که به تو ستم کرده اند درگذر 
و به آن ها که تو را محروم ساخته اند عطا کن 
و با آن ها که از تو بریده اند بپیوند. )تفسیر 

مجمع البیان، ج 2، ص 512(

عفو و گذشت در سیره اهل بیت 
)علیهم السالم(

پیشوایان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  تاریخ   
معصوم به ویژه امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( 
دایره المعارفی مجسم از ابعاد و عرصه های 
ادعای  که  شیعیان  است،  گذشت  و  عفو 
بیش ازپیش  دارند  را  حضرت  آن  از  پیروی 
تاریخ  نمایند.  اقتدا  به مقتدای خویش  باید 
کارشکنی های  و  کنایه ها  و  رقابت ها  گویای 
برخی مسلمانان با علی )علیه السالم( حتی در 
دوران حیات مبارک پیامبر اکرم است و پس 
از رحلت آن حضرت نیز ماجراهای پیش آمده 
وضعیتی را ترسیم می کند که قلم از نوشتن و 
بیان از گفتن و فکرها از تصورش عاجز است 
آن امام همام هیچ گاه درصدد انتقام برنیامد و 

کنار آنان گذشت.

 زندگی و مبارزات سایر ائمه نیز مملو از حوادث 
ناگوار و ستم ها و نامردمی ها است و امامان 
تقصیرهای  از  سعه صدر  با  )علیهم السالم( 
خاطیان گذشتند و تن به مظلومیت دادند. 
و  گذشت  به  که  )علیه السالم(  کاظم  امام 
فروبردن خشم و غضب شهرت یافتند و به 
کاظم یعنی فرو برنده خشم ملقب گردیدند، 
باهم  متخاصمی  گروه  دو  هیچ  می فرمایند: 
بیشتر  گذشتش  آنکه  مگر  نکردند  برخورد 
بود، به نصرت و پیروزی دست یافت. )وسایل 
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 12، ص 169( در 
فضیلت و ارزش عفو و گذشت همین بس 
که امام سجاد )علیه السالم( آن را زیباترین 
و  است  شمرده  الهی  صفات  بزرگ ترین  و 
بالعفو  نفسک  سمیت  الذی  »انت  فرمودند: 
فاعف عنی: )خداوندا( تو همانی که خود را به 
عفو و گذشت نام نهاده ای، پس از من درگذر« 
و نیز در توصیف پروردگار افزودند: انت الذی 
عفوه اعلی من عقابه: تو آنی که عفوت بیش 
از عقاب است. )همان( امام علی )علیه السالم( 
پیروز  خود  دشمن  بر  هنگامی که  فرمودند: 
ده.  قرار  پیروزی  این  شکرانه  را  عفو  شدی 

)نهج البالغه، صبحی صالح، حکمت 1(
 امام صادق )علیه السالم( فرمودند: عفو هنگام 
قدرت روش فرستادگان الهی و اهل تقواست. 
که  زمانی  ج 2، ص 207(  البحار،  )سفینه 
مکه به طور کامل به دست مسلمانان افتاد، 
ابوسفیان و عبداهلل بن امیه که بیش از همه 
با پیامبر مخالفت کرده بودند اظهار ندامت 
آن ها  به  )علیه السالم(  علی  امام  کردند 
و  بنشینید  پیامبر  مقابل  در  بروید  فرمود 
همان جمله ای را که برادران یوسف در مقام 
عذرخواهی از حضرت یوسف اظهار داشتند 
خواهد  شمارا  پیامبر  کنید،  جاری  زبان  بر 
بخشید. آنان نیز خدمت رسول خدا آمدند 
و گفتند: به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما 
برتری داد و ما سخت در اشتباه بودیم. سپس 
از پیامبر تقاضای عفو کردند. پیامبر این آیه 
درگذشت:  آن ها  از خطای  و  کرد  تالوت  را 
»قال ال تثریب علیکم الیوم یغفراهلل لکم و هو 
ارحم الراحمین: امروز هیچ مالمت و توبیخی 
بر شما نیست، خداوند شمارا می بخشد و او 

مهربان ترین مهربانان است«. )یوسف /92(

عفو درآیات قرآن و 
روایات و سنت عملی 
پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله( و 

پیشوایان معصوم )علیهم السالم( از 
جایگاه رفیع و ارزشمندی 

برخوردار می باشد و 
علما و اندیشمندان 

اسالمی به کرات بدان 
سفارش کرده و خود نیز 

در انجام آن از همگان 
پیشی گرفته اند.
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 جمالتی از علی )علیه السالم( در مورد 
عفو و گذشت:

بهترین  بخشش  االحسان:  احسن  1-العفو 
احسان و نیکوکاری است.

2-العفو زکاه الظفر: گذشت زکات پیروزی بر 
دشمن است.

3-العفو عنوان النبل: گذشت دلیل نجابت است.
4-العفو تاج المکارم: عفو و گذشت تاج هر کار 

نیکویی است.
5-العفو مع القدره جنه من عذاب اهلل سبحانه: 
بخشش در حال قدرت سپری است در برابر 

عذاب خدای سبحان.
6-بالعفو تستنزل الرحمه: بوسیله عفو، رحمت 

خدا فرود آید.
7-کمی عفو و گذشت زشت ترین عیب ها و 

شتاب در انتقام بزرگ ترین گناهان است.
8-من عفی عن الجرائم فقد اخذ بجوامع الفضل: 
هر که از گناهان بگذرد در حقیقت به همه 

برتری ها چنگ زده است.
9-ال حکم کالصفح: هیچ بردباری مانند بخشش 

گناهان نیست.
10-معاجله الذنوب بالغفران من اخالق الکرام: 
شتاب و عجله در بخشش گناهان دیگران از 

اخالق کریمان است.
11-مردم را ببخش همان طور که دوست داری 

خداوند ترا ببخشد.
برترین  عفو  االحسان:  افضل  12-العفو 

فضیلت هاست.
13-العفو زین القدره: عفو زینت اقتدار است.

14-العفو یوجب المجد: عفو موجب شرف و 
سربلندی است.

15-العفو زکاه القدره: عفو زکات توانمندی است.
16-العفو احسن االنتصار: عفو نیکوترین انتقام 

است.
)ترجمه غررالحکم، سید حسین 
شیخ االسالمی، ج 2، ص 939(

عفو و گذشت نتیجه سعه صدر و حلم
 گذشتن از تخلف یا برخورد ظالمانه دیگران 
مجادله  و  نفسانی  کشاکش  یک  درنتیجه 
درونی است، نفس اماره، انسان را به انتقام و 
تعجیل در تقابل تحریک می کند و قوه حلم 
و سعه صدر، انسان را به خویشتن داری، حلم، 
بردباری و سعه صدر دعوت می کند. کسی که 

جدال  در  درواقع  می گذرد  دیگران  گناه  از 
گردیده  غالب  خود  نفس  هوای  بر  نفسانی 
تانی،  تأمل،  مفهوم  به  لغت  در  حلم  است. 
درنگ و عدم شتاب در امور است. حلیم کسی 
است که اگرچه حق با اوست ولی در مجازات 
جاهالن شتاب نمی کند و در مقابل خشم و 
غضب ناشی از رفتار جاهالنه شخص مقابل، 
خویشتن داری می کند. )مفردات راغب، ص 

)129
 در قرآن کریم بیش از ده بار از حلم به عنوان 
یکی از صفات خداوند یادشده است که در 
بیش از نیمی از این موارد غفور و حلیم باهم 
آمده است. منزلت حلم و خویشتن داری در 
نظام اخالق اسالمی آن چنان بلند است که 
یکی از لوازم امامت و رهبری و مدیریت بر 
مردم دانسته شده است، رسول خدا )صلی اهلل 
علیه و آله( فرمودند: امامت و رهبری شایسته 
نیست جز برای مردی که دارای سه ویژگی 
باشد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد، 
حلم و خویشتن داری که خشمش را با آن 
مردم  بر  پسندیده  و حکمرانی  کند  کنترل 
برای  مهربان  پدری  همچون  که  به گونه ای 
کافی، کلینی، ج 1، ص  )اصول  باشد.  آنان 

407، ح 8(
و  کردن  گذشت  فضیلت  در  خدا  رسول   
از  است:  فرموده  غضب  و  خشم  فروبردن 
محبوب ترین راه های وصول انسان به خداوند، 
نوشیدن دو جرعه است، جرعه خشمی که 
با خویشتن داری فروخورده و برطرف گردد 
و جرعه مصیبتی که با صبر و بردباری زایل 
شود. )کلینی، کافی، ج 2، باب کظم غیظ، 
ح 9( امام صادق )علیه السالم( نیز دراین باره 
می فرمایند: هر که خشمی را که می تواند ابراز 
کند، فروبخورد، خداوند در روز قیامت دلش را 

از رضای خود پر می کند. )همان، ح 6(

عفو و گذشت در اجرای احکام و حدود 
الهی نیست

کریمه  و  اخالق حمیده  از  گذشت  و  عفو   
الهی است، لکن نباید غفلت کرد که عفو در 
مسائل شخصی پسندیده است و در مسائل 
عمومی و حقوق و حدود الهی نه تنها اغماض 
و چشم پوشی پسندیده نیست بلکه نکوهیده 
و مذموم نیز هست و در این گونه موارد نباید 

عفو و چشم پوشی کرد. سنت و روش رسول 
خدا )صلی اهلل علیه و آله( این بوده است که 
مجازات  را  الهی  حقوق  به  نسبت  متجاوز 
می کرد و حدود الهی را در هر شرایطی اجرا 
می نمود و شفاعت هیچ شفاعت کننده ای را 
نمی پذیرفت. امام باقر )علیه السالم( فرمودند: 
ام سلمه همسر پیامبر گرامی اسالم، کنیزی 
داشت که سرقت کرده بود، کسانی که مال 
آن ها غارت شده بود حضور رسول خدا آمدند 
تا آن کنیز را مجازات کند. ام سلمه درباره 
کرد،  شفاعت  خدا  رسول  نزد  خود  کنیز 
از  این حدی است  لکن آن حضرت فرمود: 
سپس  شود  تعطیل  نباید  که  الهی  حدود 
دست کنیز را قطع کرد. )وسایل الشیعه، ج 
18، ص 332( همچنین امیرالمؤمنین علی 
)علیه السالم( در اجرای حدود و احکام الهی 
با قاطعیت تمام عمل می کردند و حتی یاران 
خود را نیز در هنگام تخلف و ارتکاب جرم 

مجازات می کردند.
 نکته دیگر اینکه عفو و اغماض زمانی مصداق 
انتقام داشته  انسان قدرت  پیدا می کند که 
این صورت سکوتش مصداق  باشد، در غیر 
آغاز  )نقطه های  نیست.  غیظ  کظم  یا  عفو 
در اخالق عملی، آیت اهلل مهدوی کنی، ص 

)597

ای محمد )صلی اهلل علیه و آله( 
خداوند دستور 

می دهد از آن ها که 
به تو ستم کرده اند 
درگذر و به آن ها 
که تو را محروم 

ساخته اند عطا کن 
و با آن ها که از تو 
بریده اند بپیوند. 

سرویس
اخالق در اسالم
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پرهیز از خشم و غضب
بروجردی  آیت اهلل  حضرت  احواالت  در 
)رحمه اهلل علیه( آمده است که ایشان با خود 
عهد کرده بود که اگر باکسی تندی کرد یا 
رنجاند، یک سال  از خود  را  زبان، کسی  با 
کالس  در  روزی  بگیرد،  روزه  فاصله  بدون 
درس ایشان، یکی از شاگردان سؤالی مطرح 
می کند و ایشان جواب می دهد، اما او پس 
از شنیدن پاسخ باز به طرح اشکال پرداخت 
و سؤال بی موردی را مطرح می کند، آیت اهلل 
بروجردی ناراحت می شود و با لحن آغشته 
به تندی می گوید، »وقت کالس و سایر طالب 
آیت اهلل  مرحوم  روز  آن  فردای  نگیرید«  را 
او  از  شاگردان  تمامی  مقابل  در  بروجرد 
معذرت خواهی کرد و مدت یک سال بدون 
فاصله روزه گرفتند و این گونه به شرط با خود 

عمل کردند. )بر کرانه عصمت، ص 586(
اثر ترک گناه

از  یکی  خیاط  رجبعلی  شیخ  مرحوم 
برجسته ترین بندگانی بود که از آثار و برکات 
معجزه آسای مبارزه با نفس و کسب عرفان و 
سیر و سلوک و مشاهده ملکوت موجودات 
برخوردار بود. وی علت این توفیقات معنوی 
خویش را این گونه بیان می کند و می گوید: 
من در سن جوانی مورد آزمایش قرار گرفتم 
و چون پیروز شدم، مراحل سیر و سلوک به 
رویم گشوده شد. روزی یکی از دختران که با 

ما نسبت خانوادگی داشت مرا به خود دعوت 
دست  لحظه  آن  در  درآمیزم،  او  با  تا  کرد 
به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: خدایا تو 
امتحان  مرا  دیگر  سال  چهل  تا  می خواهی 
دنبال  به  دهی؟  قرار  آزمایش  مورد  و  کنی 
این درخواست محل مزبور را ترک کردم و 
سراسیمه پا به فرار گذاشتم. فردای آن روز 
تهران شدم  خیابان های  از  یکی  وارد  وقتی 
بازشده و چهره واقعی  دیدم چشم بصیرتم 
افراد را می بینم، از اول تا آخر خیابان را رفتم، 
حتی یک چهره آدم ندیدم. )کیمیای محبت، 

ص 42(
اجر مهمان نوازی

معاذ بن جبل نقل می کند که روزی مهمانی 
جز  خانه  در  من چیزی  و  وارد شد  من  بر 
مقداری نان خشک و آب گوشت نداشتم که 
با خجالت آن ها را نزد او گذاشتم، سپس از 
سؤال  سلم(  و  آله  و  علیه  )صلی اهلل  پیامبر 
کردم که آیا این کار اجری هم داشته است؟ 
آسمان ها  مالئکه  تمام  اگر  فرمودند:  پیامبر 
جمع شوند قادر نخواهند بود که ثواب این 
اطعام و اکرام را ذکر کنند. )گنجینه معارف، 

محمد رحمتی شهرضا، ج اول، ص 727(
آثار ترک نماز

فخر رازی در تفسیرش در ذیل سوره مبارکه 
والعصر می نویسد: زنی صیحه زنان و دیوانه وار 
آله(  و  علیه  )صلی اهلل  اکرم  پیغمبر  خدمت 

بروند  اصحاب  رسول اهلل  یا  گفت:  و  آمده 
با شما کاردارم، اصحاب رفتند آن زن  تنها 
گفت یا رسول اهلل گناه کردم، گناهم خیلی 
بزرگ است. پیغمبر فرمود: گناه هر چه باشد 
رحمت خدا از آن بزرگ تر است معنا ندارد 
کسی مأیوس شود، گناهت چیست؟ گفت: 
یا رسول اهلل، زنی شوهردار هستم، زنا دادم، 
آبستن شدم، بچه به دنیا آمد، او را در خمره 
سرکه خفه کردم، بعد هم سرکه های نجس را 
به مردم فروختم، پیامبر خیلی متأثر شدند و 
حکم گناهش را نیز بیان فرمود. سپس اظهار 
این  در  چرا  بگویم  تو  به  می خواهی  داشت 
چاه افتادی که دیگر نمی توانی از آن بیرون 
بیایی؟ چون نماز نمی خوانی، رابطه ات باخدا 
نیست  سرت  روی  خدا  عنایت  است،  قطع 
ازاین جهت در این چاه فالکت افتادی. )تفسیر 

فخر رازی، ج 32، ص 85(
از سقراط پرسیدند: حکمت چه وقت در تو 
را  خویش  نفس  آنگاه که  گفت  افتاد؟  مؤثر 
کوچک شمردم. )کشکول، شیخ بهایی، ص 

)465
قرآن  که  کسی  پرسیدند:  دانشمندی  از 
می خواند و نمی داند که چه می خواند آیا هیچ 
اثری دارد؟ گفت: کسی که دارو می خورد و 
نمی داند که چه می خورد، اثر می کند چگونه 
می کند.  اثر  بسیار  بلکه  نکند؟  اثر  قرآن 

)ماهنامه طوبی، ش 19، ص 71(
قناعت: حکیمی را گفتند: چیزی برتر از طال 
قناعت. )کشکول، شیخ  بله  دیده ای؟ گفت: 

بهایی، ص 337(
محبت تنها برای خدا

می گویند آنگاه که یوسف )ع( در زندان بود، 
مردی به او گفت: تو را دوست دارم. یوسف 
گفت: ای جوانمرد، دوستی تو به چه کار من 
آید؟ از این دوستی مرا به بال افکنی و خود 
نیز بال بینی. پدرم یعقوب مرا دوست داشت 
و بر سر این دوستی، او بینایی اش را از دست 
داد و من به چاه افتادم، زلیخا ادعای دوستی 
من کرد و به سرزنش مصریان دچار شد و 
من مدت ها زندانی شدم. اینک تو تنها خدا را 
دوست داشته باش تا نه بال ببینی و نه دردسر 

بیافرینی. )روایات گهربار، ص 88(

حکمت  ها و حکایت  ها
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راست گویی و دروغ گویی در اخالق اسالمی
بدیهیات  از  راست گویی  و   فضیلت صداقت 
است، راست گویی آن چنان مقدس و ارزشمند 
است که به دارنده اش ارزش و کمال و محبوبیت 
انسان  پاک  فطرت  با  صداقت  می بخشد، 
هماهنگ است، ازاین رو آن را حتی دروغ گویان 
نیز تحسین می کنند. در قرآن کریم، صداقت 
و راست گویی مهم ترین نشانه ایمان و مالک 
رستگاری در آخرت و معیار توفیق و سربلندی 
در دنیا قلمداد شده است. در آموزه های دینی 
به همان اندازه که بر صداقت تأکید ورزیده 
از دروغ گویی نهی شده است. راست گویی از 
مهم ترین فضائل و معروف های دینی و سیاسی 
و اجتماعی است و دروغ گویی سرآمد رذایل 
و منکرات است. راست گویی سرمایه اعتماد 
اجتماعی و خانوادگی است و دروغ گویی سبب 
بی اعتمادی همگان به یکدیگر و موجب شکاف 

و تفرقه و شقاق اجتماعی می گردد.

 به هراندازه مسئولیت و جایگاه افراد مهم تر 
مثبت  آثار  و  ضرورت  باشد  حساس تر  و 
صداقت او سازنده تر و زیان ها و خسارت های 
دروغ گویی او خسارت بارتر و هولناک تر خواهد 
بود. ازاین رو ریشه یابی اینکه مفهوم صداقت 
چیست؟ آثار و پیامدهای آن کدم اند؟ ارزش و 
جایگاه راست گویی در اخالق اسالمی و قرآنی 
چیست؟ از اهمیت و ضرورت شایان توجهی 
از  برخی  نوشتار  این  در  می باشد  برخوردار 
ابعاد آن را به اختصار موردبحث و اشاره قرار 

می دهیم.

اقسام صدق و راست گویی
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که صدق و 
راست گویی را در شش دسته تقسیم کرده اند:

حقیقتا  که  چیزی  از  گفتار:  در  صدق   -1
واقع شده خبر بدهی و آنچه می گویی صحیح 

باشد.
2- صدق در نیت: خالص ساختن نیت ها برای 

خدا که به اخالص بازمی گردد.
3- صدق در عزم و تصمیم در کار خیر: اگر 
در دل بگوید چنانچه خدا فالن چیز را به من 
داد فالن کار خیر یا صدقه را بدهم، باید بدان 

عمل کند.
به  تصمیم:  و  عهد  بر  وفای  در  صدق   -4

وعده هایش عمل کند. )احزاب/23(
5- صدق در عمل و رفتار: مطابقت ظاهر با 

باطن و آشکار با نهان.
6- صدق در مقامات دینی: دین باالترین مقام 
شکر،  صبر،  در  صداقت  مانند  است،  صدق 
توکل، حب، رجا، خوف، زهد، تعظیم، رضا و ...

انواع و اقسام دروغ
1- دروغ در گفتار: خبر دادن برخالف آنچه 

اتفاق افتاده است.
2- دروغ در نیت و اراده: عدم خلوص نیت برای 

خدا.
3- دروغ در تصمیم بر کار خیر: در تصمیم بر 

کار خیر نوعی سستی و ضعف دارد.
4- دروغ در وفای بر تصمیم و عزم: گاهی نفس 
به آسانی تصمیم می گیرد یا وعده می دهد ولی 

هنگام عمل، شهوات او را منصرف می کنند.

5- دروغ در عمل: ظاهر با باطنش هماهنگ 
نیست، همانند کسی که حالت خشوع در نماز 

به خود می گیرد ولی در دل خشوع ندارد.
6- دروغ در مقامات دینی: مانند ظاهرسازی 
و دروغ در خوف ورجا و زهد و تقوا و تعظیم و 
توکل و تسلیم و دیگر فضایل اخالقی. )نوری، 
محمدرحیم، مبانی اخالق، 1387، ص 234-

)229
راهکار عالج و اصالح دروغ گویی

بهترین راهکار این است که درآیات و احادیثی 
که در مذمت دروغ گویی واردشده دقت کند 
و بداند که اگر ترک نکند هالک ابدی نصیب 
او خواهد شد و اعتبارش در جامعه از دست 
می رود. به عذاب ابدی در قیامت فکر کند و به 
این امور باور پیدا کند، از سوی دیگر به برکات 
دنیوی و اخروی راست گویی بیندیشد و خود را 

به آن تمرین و عادت بدهد.
ابعاد و عرصه های صداقت و راست گویی

 صداقت و راست گویی در تمامی عرصه های 
زندگی انسان موجب نجات و رهایی از هالکت 
می شود، در هر یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، 
 ... و  تجاری  و  اقتصادی  خانوادگی،  فردی، 
ضرورت صداقت و پرهیز از دروغ و نیرنگ و 
چند چهره بودن آشکار است. کسی که در 
خود  فرزندان  و  همسر  با  خانوادگی  روابط 
صداقت داشته باشد زندگی سرشار از صفا و 
صمیمیت و خوشبختی خواهد شد و فقدان 
و  قهر  و  اختالفات  و  نزاع ها  صداقت موجب 
طالق می گردد، درگیری های بین والدین و یا 
میان فرزندان با والدین در اغلب موارد براثر نبود 

صداقت در فضای خانواده است.
 کسی که در عرصه ایمان، باورها و اعتقادات، 
صادق باشد، رستگار می گردد و در دوجهان 
سعادتمند خواهد بود و نبود صداقت در این 
زمینه ها موجب نفاق و کفر و انحراف می گردد، 
کسی که در ایمان خود صادق باشد به ریاکاری 
و دو رنگی گرفتار نمی شود. در فعالیت های 
اقتصادی، طرفین معامله و شرکای تجاری و 
همکاران که با یکدیگر سرمایه گذاری می کنند 
نمایند  رفتار  یکدیگر  با  صداقت  با  چنانچه 
رضایت  و  سرشار  سود  و  اقتصادی  رونق  به 
شغلی دست می یابند و عدم صداقت موجب 
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بی اعتمادی به یکدیگر و عدم سرمایه گذاری 
فراوان  خسارت های  و  زیان ها  سبب  و  شده 
می گردد. افزایش شمار زندانیان ناشی از صدور 
چک های بی محل و چک های برگشتی براثر 
عدم صداقت طرفین رخ می دهد و بسیاری از 
آسیب ها و انحرافات و بزهکاری های اجتماعی 
را به دنبال دارد و در بسیاری از موارد کانون 

گرم خانواده ها را از هم می پاشد.
   امام باقر )ع( می فرماید: بد بنده ای است 
هنگامی که  باشد،  زبانه  دو  و  دو چهره  آنکه 
حضورش  در  می بیند،  را  دینی اش  برادر 
تعریف و تمجیدش می کند ولی پشت سر )با 
)بحاراالنوار، ج  را می خورد.  او  غیبت کردن( 
73، ص 203( زهد دروغی، طاعت و عبادت 
ریایی، توبه غیرواقعی، انفاق و خرج کردن های 
ریاکارانه، چرب زبانی ها و تملق های عوام فریبانه، 
گندم نمایی و جوفروشی و ... همه نشانه هایی از 
فقدان گوهر صداقت در زندگی اجتماعی است. 
)محدثی، جواد، اخالق معاشرت، 1387، چاپ 

پانزدهم، ص 240(
 جایگاه انسان راست گو

در  یک سو  از  راست گو  انسان  است  بدیهی   
پیشگاه الهی قدر و منزلت واالیی دارد و پاداش 
او بهشت برین و حضور در جوار اولیای الهی 
است و از سوی دیگر در دنیا مورد اعتماد و 
عصر  در  خدا  رسول  است.  همگان  احترام 
را  خود  جوانی  و  نوجوانی  دوران  جاهلیت 
با دو صفت شهره عام  به گونه ای گذراند که 
و خاص بودند 1- امانت داری 2- صداقت. او 
را محمدامین صلی اهلل علیه و آله می نامیدند 
و حتی مخالفان نیز به صداقت و امانت داری 
آن حضرت گواهی می دادند. رسول خدا الگو 
و اسوه مسلمانان و تمامی انسان هاست. قرآن 
کریم تصریح می کند که »لقد کان لکم فی 

رسول اهلل اسوه حسنه«. )احزاب/21(
 امام علی علیه السالم در توصیف شخصیت 

انسان راست گو می فرمایند:
و  گرامی  راست گو  جلیل:  مکرم  الصادق   -

بزرگوار است.
انسان  الصادق علی شرف منجاه و کرامه:   -

راست گو بر قله رستگاری و کرامت است.
- من صدق اصلح دیانته: هر که راست گو باشد 

دین داری اش را اصالح کرده است.
- من صدقت لهجته قویت حجته: هر که زبانش 

صادق باشد حجت و دلیلش محکم است.
- یکتسب الصادق بصدقه ثالثاً: حسن الثقه به 
و المحبه له و المهابه عنه: راست گو به سبب 
راست گویی اش سه چیز را به دست می آورد: 
لذت اعتماد مردم به خود را، محبت و دوستی 
مردم به خود را، ترس از خویشتن را )که مبادا 
علیه کسی شهادت دروغ بدهد(. )غررالحکم، ج 

اول، ص 779-778(
 قرآن کریم در مورد جایگاه راست گویان در 
الصادقین  ینفع  یوم  هذا  می فرماید:  قیامت 
که  است  روزی  قیامت(  )روز  امروز  صدقهم: 
راست گویان از صداقت و درستی خود سود 
مؤمنان  از  خداوند  )مائده/119(  می برند. 
می خواهد که همواره با صادقان و راست گویان 
همراه و همگام باشند و با آنان دوست باشند 
و از دروغ گویان دوری گزینند. »یا ایها الذین 
آمنوا اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین: ای کسانی 
که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و با 

راست گویان همراه باشید«. )توبه/119(
جایگاه و ارزش صداقت 

در کالم امام علی علیه السالم
 امام علی علیه السالم آن چنان برای صداقت و 
راست گویی ارزش و اهمیت قائل هستند که در 
هر فرصتی اطرافیان را بدان سفارش می کردند، 
امیرالمؤمنین در گفتار و رفتار خویش بهترین 
مؤمنان  برای  صداقت  و  راست گویی  الگوی 

است و می فرماید:
االیمان: راست گویی  اقوی دعائم  الصدق   -1

استوارترین ستون های ایمان است.
االنسان:  زین  و  االیمان  راس  الصدق   -2

راست گویی سر ایمان و زینت آدمی است.
3- اصدق تنجح: راست بگو تا رستگار شوی.

4- الصدق وسیله: راست گویی وسیله رسیدن 
به سعادت است.

صداقت  و  راست گویی  ینجی:  الصدق   -5
رستگاری می بخشد.

6- الصدق مرفعه: راست گویی موجب سربلندی 
و عزت است.

7- الصدق اخو العدل: راست گویی برادر عدالت 
است.

8- الصدق لباس الدین: راست گویی لباس و 
پوشش دین است.

9- الصدق لباس الیقین )المتقین(: راست گویی 
حفاظ یقین و لباس پرهیزکاران است.

10- الصدق راس الدین: راست گویی و صداقت 
سر دین و دین داری است.

راستگویی  الدلیل:  انجح  الصدق   -11
پیروزمندترین راهنماست.

راست گویی  شیء:  کل  صالح  الصدق   -12
مصلحت هر چیزی است.

للوضع االلهی:  المنطق  الصدق مطابقه   -13
راست گویی موافقت گفتار است با وضع الهی. 
)خداوند که به انسان نعمت بیان و سخنوری 
و  قانون  به عنوان  را  راست گویی  برایش  داده 
قاعده وضع کرده، پس دروغ برخالف مقررات 

خواهد بود(
14- بالصدق تکمل المروه: با راست گویی است 

که مروت کامل می گردد.
15- علیک بالصدق فمن صدق فی اقواله جل 
قدره: بر تو باد به راست گویی زیرا کسی که در 
گفتارهای خود راست گو باشد قدر و منزلتش 

بلند خواهد شد.
16- لیکن اوثق الناس لدیک انطقهم بالصدق: 
تو  نزد  مردم  معتبرترین  و  معتمدترین  باید 

راست گوترین آن ها باشد.
17- من صدق مقاله زاد جالله: هر که گفتارش 

راست باشد بزرگی او زیاد می شود.
18- الصدق ینجیک و ان خفته: راست گویی 
بترسی.  آن  از  هرچند  می دهد  نجات  را  تو 
ج  شیخ االسالمی،  حسین  سید  )غررالحکم، 

اول، ص 770، باب الصدق(
رسول خدا معیار نزدیکی مسلمانان به خود 
دانسته اند  آن ها  راست گویی  و  صداقت  را 
الموقف  فی  غدا  منی  اقربکم  می فرمایند:  و 
اصدقکم فی الحدیث و اداکم لالمانه و اوفاکم 
موقف  در  من  به  شما  نزدیک ترین  بالعهد... 
قیامت کسی است که راست گوتر، امانت دارتر 
و باوفاتر به پیمان باشد. )لئالی االخبار، ج 5، 

حدیث 253(
مسئوالن و مدیران

 به راست گویان تکیه کنند
 امیرالمؤمنین در خطبه ها، نامه ها و کلمات 
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فرماندهان  مسئوالن،  همواره  خویش  قصار 
و مدیران را سفارش می کنند که در انتخاب 
عیون و ناظران و هم رازهای خویش تنها به 
به  تنها  و  کنند  اعتماد  راست گو  انسان های 
صادقان تکیه نمایند در این زمینه می فرمایند: 
از  الوفاء:  الصدق و  العیون من اهل  ابعث  »و 
اهل صداقت و راست گویی برای اطالع پیدا 
کردن به وضع مردم، به عنوان چشمان خود 
قرار بده که همانند چشمان خودت حقایق 
نامه  )نهج البالغه،  دهند.«  نشان  تو  به  را 
53( بدیهی است تصمیم گیری ها و تصمیم 
سازی ها و برنامه ریزی ها بر پایه اطالع رسانی 
زیرمجموعه ها صورت می گیرد، هر مقدار اخبار 
و اطالعات واقعی و درست به مسئوالن برسد، 
صورت  مناسب تری  برنامه های  و  تصمیم ها 
می پذیرد، مدیران براثر صداقت زیرمجموعه 
می توانند کارآمد باشند و به موقع و مؤثر عمل 
و  مدیران  زاده، محمدعلی،  نمایند. )حسین 

اخالق اسالمی، ص 67(
زیان های دروغ گویی

 همان طور که راست گویی نشانه ایمان و حتی 
نشانه  دروغ گویی  می رود،  بشمار  ایمان  سر 
انسان است  بی ایمانی یا ضعف تقوا و یقین 
است  برخوردار  و زشتی  قبح  از چنان  دروغ 
که ازجمله مبطالت روزه دروغ بستن بر خدا 
و پیامبر به شمار می رود. شیخ انصاری فرمود: 
ادله اربعه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( همه 
از  دروغ  دارند.  داللت  دروغ گویی  حرمت  بر 
رذایل اخالقی و نشانه نفاق است. دروغ از روی 
شوخی نیز گناه است. بعضی تصور می کنند 
اگر کسی به عنوان شوخی و مزاح و جلب توجه 
و خنداندن مردم دروغ بگوید اشکالی ندارد، اما 
در شرع مقدس اسالم دروغ گفتن به طورکلی 
نهی شده و هرگونه دروغ اعم از شوخی و جدی 
منافی با ایمان شمرده شده است. )نقطه های 
آغاز در اخالق عملی، چاپ چهارم، 1374، ص 

)242
 امام باقر علیه السالم به فرزندان خود توصیه 
کردند: از دروغ بپرهیزید، خواه کوچک باشد 
خواه بزرگ، زیرا دروغ کوچک انسان را دلیر 
می کند که از دروغ بزرگ نهراسد. )اصول کافی، 
ج 2، ص 338( رسول خدا به اباذر فرمودند: ای 

اباذر کسی که در مجلس، سخن دروغ بگوید 
برای اینکه اهل آن مجلس را بخنداند در جهنم 

سقوط می کند. )بحار، ج 74، ص 88(
امام علی علیه السالم فرمودند: هیچ بنده ای 
را  دروغ  اینکه  مگر  نمی چشد  را  ایمان  مزه 
مطلقاً شوخی باشد یا جدی، ترک کند. )اصول 

کافی، ج 2، ص 34(
از  یکی  متأسفانه   عالمه مجلسی می گوید: 
گناهانی که بسیاری از مردم حتی خواص به آن 
مبتال هستند تعارفات معمول است که به دور 
از واقعیت است و شائبه دروغ در آن مشهود 
است، مثالً با اینکه به خوردن غذا و آشامیدن 
مایعات متمایل اند هنگامی که میزبان چیزی را 
به آن ها عرضه می دارند اظهار بی میلی می کنند 
و همچنین با اینکه نسبت به شخصی عالقه 
قلبی ندارند آن قدر اظهار اخالص و محبت به 
او می کنند که گاهی مطلب بر خود گوینده 
نیز مشتبه می شود. گر چه این گونه دروغ ها 
انگیز  مفسده  و  بزرگ  دروغ های  به  نسبت 
کوچک است ولی در شریعت مقدس، گناه و 
حرام است و درصورتی که ضرورت یا مصلحت 
اهمی در میان نباشد باید از آن احتراز کرد. 
بیروت(  )بحاراالنوار، ج 69، ص 258، چاپ 
رسول خدا علت روانی دروغ را عقده حقارت 
و خودکم بینی می دانند و می فرمایند: الیکذب 
الکاذب اال من مهانه نفسه: علت اصلی دروغ جز 
خودکم بینی و بی شخصیتی نیست. )اختصاص، 

شیخ مفید، ص 232(
دروغ از دیدگاه قرآن

1- در قرآن کریم دروغ و تزویر در ردیف شرک 
به خدا قرارگرفته است. )حج/30(

دروغ گویان  قرآن  ندارد:  ایمان  دروغ گو   -2
را مؤمن نمی داند و آنان را در ردیف کفار و 

منکران آیات الهی قرار می دهد. )نحل/ 105(
3- دروغ فسق است. )بقره/197(

4-دروغ گو از هدایت الهی محروم است. »ان 
)زمر/3،  کفار«،  کاذب  هو  من  الیهدی  اهلل 

غافر/28(
5- دروغ گو مورد لعنت خداست. )آل عمران/61، 

نور/7(
دروغ و دروغ گو در نگاه روایات

1- دروغ از شراب بدتر است: امام باقر علیه 

السالم فرمودند: خداوند متعال برای شر و بدی 
قفل هایی قرار داده و کلید آن قفل ها شراب 
است و دروغ از شراب بدتر است. )اصول کافی، 

ج 2، ص 339(
است  سزاوار  السالم:  علیه  صادق  امام   -2
انسان مسلمان از دوستی با سه کس دوری 
کند: پرروی بی باک و تبهکار، احمق، دروغ گو. 

)اصول کافی، ج 2، ص 639(
باقر علیه السالم: دروغ ویران کننده  امام   -3

ایمان است. )بحار، ج 69، ص 247(
4- پیامبر صلی اهلل علیه و آله: از دروغ گفتن 
خودداری کنید زیرا انسان را روسیاه می کند. 

)مستدرک الوسایل، ج 2، ص 100(
5- دروغ عالمت نفاق است. رسول خدا فرمود: 
سه خصلت است که در هر کس باشد منافق 
و  بخواند  نماز  و  بگیرد  روزه  هرچند  است، 
خود را مسلمان بداند: در امانت خیانت کند، 
در سخن دروغ بگوید، در وعده تخلف کند. 

)وسایل الشیعه، ج 11، ص 269(
کم  را  انسان  روزی  دروغ  اکرم:  پیامبر   -6

می کند. )جامع السادات، ج 2، ص 322(
7- امام صادق علیه السالم: خداوند فراموشی را 
بر دروغ پردازان مسلط می سازد. )بحار، ج 69، 

ص 251(
8- امام باقر علیه السالم فرمودند: به چهار کس 
نزدیک نشو و با آن ها معاشرت مکن: احمق، 
بخیل، ترسو، دروغ گو. )خصال شیخ صدوق، ج 

1، ص 226(
جمع بندی و نتیجه گیری

در قرآن و روایات اسالمی یکی از مهم ترین 
صفات مؤمن، راست گویی و صداقت دانسته 
بر  که  است  منکراتی  از  دروغ گویی  و  شده 
راست گویی  است.  داده شده  عذاب  وعده  آن 
وجه مشترک تأکیدات تمامی انبیا و اولیای 
الهی و کتاب های آسمانی است، دروغ گویی 
به طور مطلق چه جدی باشد یا به شوخی و 
مزاح از گناهان بزرگ است و به نوبه خود کلید 
ورود به بسیاری از گناهان و انحرافات است و 
انسان را به سقوط در جهنم و رسوایی در دنیا 
می کشاند. بنابراین باید از دروغ گویی پرهیز 
نمو و به صداقت و راست گویی در هر حال 

آراسته شویم.

سرویس
اخالق در اسالم
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1-حضرت آیت اهلل وحید بهبهانی: استاد شهید 
بهبهانی  آقای  می نویسد  مطهری  مرتضی 
دو پسر داشتند یکی به نام آقا محمدعلی و 
دیگر آقا محمد اسماعیل. روزی دید عروسش 
)همسر محمد اسماعیل( لباس های فاخر و 
گران قیمتی پوشیده است، به پسرش اعتراض 
را  لباس ها  این جور  زنت  برای  چرا  که  کرد 
می خری؟ پسر در جواب می گوید: »قل من 
حرم زینه اهلل التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق: بگو چه کسی زینت های خداوند را که 
در اختیار بندگانش قرار داد و نیز روزی های 
پاکیزه را حرام کرد«. )اعراف/32(. مگر این ها 
حرام است؟ لباس فاخر و زیبا را چه کسی 
حرام کرده است؟ ایشان در جواب فرمودند: 
فرزندم، نمی گویم که این ها حرام است، البته 
که حالل است، ولی در میان مردم کسانی 
و  هستند  متمکن  غیر  و  فقیر  که  هستند 
نمی توانند این طور لباس ها را تهیه کنند، ما 
که نمی توانیم این لباس ها را برای مردم فقیر 
بخریم و وارد زندگی آن ها بکنیم، ولی یک 
کار از ما ساخته است و آن، هم دردی کردن 
با آن هاست. طوری بپوشیم که اگر بر تن ما 
که خانواده مورد اعتماد آن ها هستیم، لباسی 
دیدند، ناراحت نشوند. )تجلی عشق و عرفان، 

سید محمدحسین صمدی، ص 46(.
2-عالمه امینی: عالمه امینی صاحب کتاب 

شیعه  بزرگ  علمای  از  و  الغدیر  ارزشمند 
بشمار می رود. درباره ایشان دو مطلب مهم 

را مورداشاره قرار می دهیم:
 الف( شیر دادن با وضو: مرحوم دکتر هادی 
امینی فرزند عالمه امینی از مادربزرگ خود 
ایشان  اینکه  از  نقل می کند: من بعد  چنین 
بدون  تمام هیچ وقت  تا دو سال  متولد شد 
وضو به ایشان شیر نمی دادم و هر وقت موقع 
شیر دادن ایشان می شد، مثل اینکه به من القا 
می شد و من می رفتم وضو می گرفتم و بعد به 
ایشان شیر می دادم. من به یاد ندارم، بدون 
وضو به ایشان شیر داده باشم. بدین ترتیب 
برکات زیادی در این وضو گرفتن و شیر دادن 

نصیبم شد. )نشریه جوان، ش 64، ص 7(
از   ب( آب دادن علی )ع( به عالمه امینی 
حوض کوثر: آیت اهلل چایچی از قول مرحوم 
حجت االسالم محمدهادی امینی فرزند عالمه 
امینی نقل می کند: وقتی پدرم را دفن کردیم، 
مرحوم عالمه بحر العلوم آمد و به من تسلیت 
گفت و معانقه کرد. سپس فرمود: من در این 
فکر بودم که ببینم موال امیرالمؤمنین )ع( چه 
مرحمتی برابر زحمت ها و خدمت های مرحوم 
امینی می نماید. بعدها در عالم خواب دیدم 
حوضی است و آقا امیرالمؤمنین علی )ع( بر 
لب آن حوض ایستاده اند. افراد می آیند و موال 
از آن حوض به آن ها آب می دهند و به من 
گفتند: این حوض کوثر است. در این حال 
آقای امینی به نزدیک حوض رسید. حضرت 
و  زده  باال  را  آستین ها  گذاشتند،  را  ظرف 
به  و  کردند  آب  از  پر  را  مبارکشان  دستان 
عالمه آب خورانیدند و خطاب به او فرمودند: 
بیض اهلل وجهک کما بیضت وجهی: یعنی 
مرا  که  همان گونه  کند  روسفیدت  خداوند 
روسفید کردی. )علیرضا خاتمی، داستان هایی 

از علما، ص 13(
 عالمه امینی فردی بود که عمری با کتاب 
فرمودند:  خودشان  داشت.  انس  کتابخانه  و 
که  نبود  کوچکی  یا  بزرگی  کتابخانه  هیچ 
و  باشد  دورمانده  من  استفاده  دسترس  از 
نبوده که  از هیچ گونه توجه علمی و فقهی 
محروم شده باشم. همچنین از معاشرت هیچ 
پرهیزکاری نبوده که بهره مند نشده باشم و از 

استماع موعظه هیچ واعظی نبوده که استفاده 
نکرده باشم تا اینکه به این درجه اطالعات 
علمی رسیدم. )مهدی لطفی، عالمه امینی 

جرعه نوش غدیر، ص 41(.
 3- آیت اهلل بهاءالدینی: آیت اهلل بهاءالدینی از 
بزرگان علما و عرفای مشهور است که کرامات 
و الهاماتش در میان خواص زبانزد می باشد. 
هرگاه  من  می گوید:  شیرازی  صیاد  شهید 
احساس می کردم نیاز به انرژی دارم، خود را 
چند  است  کافی  می رساندم،  آقا  محضر  به 
دقیقه آقا را ببینم تا انرژی الزم را کسب کنم 

و بازگردم.
نقل  بهاءالدینی  آیت اهلل  شاگردان  از  یکی   
می کند: یکی از روزها نزدیک مغرب تصمیم 
به  عشا  و  مغرب  نماز  ادای  برای  گرفتم 
حسینیه آیت اهلل بهاءالدینی بروم. در ابتدای 
خیابان منتظر تاکسی شدم. ناگهان ماشینی 
از کنارم عبور کرد و مقداری آب گل آلود که 
در گودال جمع شده بود، بر لباس من پاشیده 
روی  عصبانیت  با  و  شدم  ناراحت  من  شد. 
به راننده کردم و فریاد زدم: آقا مگر چشم 

نداری؟ مراقب باشید.
آقا  بعد خدمت  دقایقی  و  تمام شد  ماجرا   
عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  از  پس  و  رسیدم 
اطراف ایشان حلقه زدیم تا از بیانات ایشان 
خود  سخنان  میان  ایشان  کنیم،  استفاده 
امام  نان  برای طلبه ای که  فرمودند:  ناگهان 
زمان )عج( را می خورد زشت است که ناسزا 
بگوید گیرم که راننده تاکسی اشتباهی کرد 
و لباس شما آلوده شد، آیا باید به او جسارت 
)جمشید  کرد.  مدارا  مردم  با  باید  کنید؟ 

غالمی نهاد، قصه های عارفان، ص 143(
 آیت اهلل بهاءالدینی در کسب علم و معرفت 
و  معنوی  و سلوک  مراحل سیر  پیمودن  و 
عرفانی متحمل سختی ها و رنج های فراوان 
بر  عالوه  خویش  پربرکت  عمر  در  شدند، 
تبلیغ و ترویج علوم دینی، شاگردان شایسته 
مکتوب  آثار  و  کردند  تربیت  توانمندی  و 
برای  گران بها  گنجینه ای  ایشان  شفاهی  و 
طالبان طریق معرفت هستند به ویژه کماالت 
عرفانی آن عالم فرزانه همواره به سالکان کوی 

دوست ارائه طریق می کند.

سیما ی فرزانگان
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مقدمه
از مهم ترین مباحثی که می تواند نقش مؤثری 
جامعه  رفتارهای  و  باورها  شکل دهی  در 
باألخص نسل جوان داشته باشد شناساندن 
و تبیین شخصیت و سبک زندگی اسوه ها و 
الگوهای موفق در دوران معاصر است. هرچه 
مردم بیشتر با زندگی بزرگان آشنا شوند به 
لحاظ باورهای دینی، اخالق، رفتار و روش های 
زندگی تحول بیشتری در آن ها ایجاد می شود. 
آشنا شدن با زندگی انسان های بزرگ و پیروز و 
دانستن راز و رمز پیروزی آنان، راه های موفقیت 
سبک  می دهد.  نشان  ما  به  را  سربلندی  و 
زندگی فرهیختگان دینی، به ما هوشیاری و 
روحیه عزت جو می دهد. عالمه طباطبایی یک 
از این چهره هایی است که می تواند برای جامعه 

فرهیخته ما الگو باشد.
رهبر معظم انقالب درباره ایشان می فرمایند: 
این چشمه جوشان و فّیاض دانش و عرفان 
و تقواي اسالمي عالمه طباطبایي درراه تعلیم 
و تربیت شاگرداني که هر یک در عالم اسالم 
مانند  کم  توقیفي  برجسته اند،  دانشمندي 
داشته است. شهید مطّهري نیز که از شاگردان 

ممتاز مکتب فلسفی ایشان بود درباره عالمه 
می گوید: این مرد واقعاً یکي از خدمتگزاران 
بسیار بزرگ اسالم است، او به راستی مجموعه 
تقوا و معنویت است، در تهذیب نفس مقامات 
بسیار عالي طي کرده... کتاب تفسیر المیزان 
ایشان یکي از بهترین تفاسیري است که براي 
است... من می توانم  نوشته شده  قرآن مجید 
اّدعا کنم که بهترین تفسیري است که در میان 
شیعه و سّني از صدر اسالم تا امروز نوشته شده 

است. 
سیره و سبک زندگی عالمه در خانواده

رفتار در خانواده
بنا بر روایت خانم نجمه السادات طباطبایی 
دختر عالمه: پدر باوجود حجم زیاد کارهایش، 
نمی شد.  غافل  خود  خانواده  از  هیچ وقت 
به  را  ساعتي  روزانه اش  برنامه  در  همیشه 
خانواده اش اختصاص می داد و آن را بهترین 
اوقاتش می دانست و می گفت: این ساعت تمام 
ناراحتی هایم را برطرف می کند. عالمه در خانه 
هم مثل بقّیه جاها هرگز عصباني نمی شد و 
اعضاي خانواده اش صداي بلند حرف زدنش را 
نشنیده بودند. اخالق و رفتار ایشان در منزل 
محمدی بود، بچه هایش را بسیار دوست داشت، 
با آن ها مهربان و خوش رفتار بود و تااندازه ای 
که می توانست وقتش را صرف بازي با آن ها و 
سرگرم کردنشان می کرد. دخترها را تحفه های 
و  می دانست  خداوندي  نعمت های  و  ارزنده 
می گفت: این ها امانت خدا هستند هر چه به 
این ها بیشتر احترام بگذاریم، خدا و پیغمبر 
خوشحال تر می شوند. حّتي نام آن ها را هم با 
پسوند سادات صدا می زد و با آن ها با احترام 
و محبت بیشتري رفتار می کرد تا در زندگي 
آینده شان همسران خوب و بانشاط و مادران 
شایسته و الیقي باشند. وقتي دخترهایش به 
خانه بخت رفتند، هر هفته به انتظار دیدنشان 
می نشست خودش از آن ها پذیرایي می کرد و 
حّتي نمی گذاشت آن ها برایش چاي بیاورند. 
می گفت: شما مهمان هستید و سّید، من نباید 

به شما دستور بدهم.
رفتار با همسر

رفتارهای عالمه در خانه با همسرشان یکی 
از الگوها و نمونه های زیبای رفتاری است که 

می تواند سرمشق مردان جامعه امروز ما باشد. 
دختر عالمه و همسر شهید قدوسی درباره 
رفتار  می گوید:  خود  همسر  با  عالمه  رابطه 
دوستانه  و  احترام آمیز  بسیار  مادرم  با  پدرم 
بود. همیشه طوری رفتار می کردند که گویی 
مشتاق دیدار مادرم هستند. ما هرگز بگوومگو 
و اختالفی بین آن دو ندیدیم. به قدری نسبت 
به هم مهربان و فداکار و باگذشت بودند که 
ما گمان می کردیم این ها هرگز باهم اختالفی 

ندارند آن ها واقعاً مانند دو دوست باهم بودند.
رفتار با فرزندان

که  فرزندان  به  عالمه  وافر  محبت  و  احترام 
برگرفته از مکتب اهل بیت است از رفتارهای 
به یادماندنی ایشان برای فرزندانش بود. خانم 
نجمه السادات طباطبایی، در بیان خاطره ای 
شیرین می گوید: عالمه طباطبایی مدام بچه ها 
میل  می کرد،  دعوت  راستی  و  آرامش  به  را 
کودکان  گوش  در  قرآن  صوت  آوای  داشت 
طنین انداز شود. برای همین منظور قرآن را با 
صدای بلند تالوت می کرد؛ با کودکان بسیار 
که  می شد  گاه  و  بود  خوش رفتار  و  مهربان 
کردن  سرگرم  و  بازی  را صرف  زیادی  وقت 
آنان می کرد، در رفتارشان با دخترها احترام و 
محبت افزون تری مشاهده می شد و می گفت 
به این ها باید محبت بیشتری شود تا در زندگی 
آینده بانشاط باشند و بتوانند همسری خوب و 
مادری شایسته باشند، حتی نام دختران را با 
پسوند سادات صدا می کرد و اظهار می داشت: 
حرمت دختر، مخصوصاً سیده، باید حفظ شود.

سبک و سیره تربیتی و اخالقی
سبک اخالقی عالمه همان اخالق محمدی 
)صلی اهلل علیه و آله( بود که وی در کتاب سنن النبی 

آن را به رشته تحریر درآورد. شاگردان این مرد 
الهی که همگی شیفته و دلباخته اخالق الهی 
توصیف  این چنین  را  ایشان  اخالق  بودند  او 

می کنند:
1. آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی: عالمه مردی 
بود بسیار متواضع، فوق العاده مهربان، من یادم 
نمی آید، یک بار در درس عصبانی شده باشد 
و یک بار از گل نازک تر به یکی از شاگردانش   
گفته باشد و اگر خشن هم می گفت شاگردان 
عاشقش به جان می خریدند، ولی از گل نازک تر 

نگاهی به سبک زندگی 
عالمه طباطبایی

محمدابراهیم ساور

سرویس
سبک زندگی اسالمی
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هم نمی گفتند. 
2. آیت اهلل جوادی آملی: اخالق عالمه، اخالقي 
قرآني بود... هر آیه اي که خداوند در قرآن نصب 
العین انسان کامل مي داند ما در حد انساني 
که بتواند مبین و مفسر قرآن باشد در این 
مرد بزرگ مي یافتیم. مجلس ایشان، مجلس 
اولي  ترک  و  بود  الهي  و خلق  اسالمي  ادب 
در ایشان کم تر اتفاق مي افتاد. نام کسي را به 
بدي نمي برد. بِد کسي را نمي خواست و سعي 
مي کرد خیر و سعادت همگان را مسئلت کند.

طباطبایي  عالمه  یزدی:  مصباح  آیت اهلل   .3
مظهر متانت، وقار، طمأنینه، عزت نفس، توکل، 
اخالص، تواضع، عطوفت و دیگر مکارم اخالقي 
بودند. آثار عظمت روح و نورانیت دل و ارتباط 
با ماوراي طبیعت در سیماي ملکوتي ایشان 
هویدا بود. بر مجلس ایشان چنان هیبتي سایه 
مي افکند که حضار را در سکوتي ژرف و پر 

تأمل فرومی برد.
4. آیت اهلل ابراهیم امینی: استاد عالمه بسیار با 
عاطفه و مهربان بود؛ دوستانش را از یاد نمی برد 
با شاگردان  بود؛  ارتباط  آنان در  با  و همواره 
مخصوص خود با مهربانی و عطوفت برخورد 
می کرد و انس و الفت می گرفت و از احوال 
بودند،  منتقل شده  به شهرستان ها  که  آن ها 
جویا می شد، هیچ گاه ندیدم که به خود ببالد 
و از خویشتن تمجید کند، در تعلیم و تربیت 

بخل نداشت.

سبک و سیره علمی
از مهم ترین ابعاد رفتاری عالمه که بزرگ ترین 
درس ها را به شاگردان خود داد و مطالعه و 
آشنایی با آن نیز می تواند برای همه درس آموز 
باید گفت  که  است  ایشان  علمی  بعد  باشد 
سبک انسان ساز و تحول آفرینی است. سبکی 
که اگر اساتید حوزه و دانشگاه از آن الگو بگیرند 
می تواند خروجی های گران بهایی را در بعد 
تربیت انسانی تحویل جامعه دهند. اینک به 

برخی از این رفتارها اشاره می کنیم.
1. سبک تحصیل و مطالعه؛ عالمه طباطبایي 
می نویسد: پایان تحصیل که تقریباً هجده سال 
به تعلیم و تفکر  طول کشید، هرگز نسبت 
احساس خستگي و دلسردي نکردم و زشت و 
زیباي جهان را فراموش کردم، بساط معاشرت 
با غیر اهل علم را به کلی برچیدم و در خورد و 
خواب و لوازم دیگر زندگي به حداقل ضروري 
قناعت نموده باقي را به مطالعه می پرداختم، 
تا طلوع آفتاب به  بسیار می شد که شب را 
مطالعه می گذارندم و همیشه درس فردا شب 
را از پیش مطالعه می کردم، اگر اشکالي پیش 
بود حل می نمودم.  با هر خودکشي  می آمد 
وقتی که به درس حضور می یافتم ازآنچه استاد 
و  اشکال  هرگز  بودم.  روشن  قبالً  می گفت 

اشتباه درس را پیش استاد نبرده ام.
2. سبک و روش تدریس؛ برخي از ویژگي هاي 
مربوط به تدریس عالمه طباطبایي را مي توان 
در پرهیز از پراکنده گویی؛ بیان مطالب عالي 
با عبارات کوتاه و رسا؛ تکریم مقام دانشمندان 
و احترام به مقام علمي آنان؛ توجه کامل به 
اشکال شاگردان و رعایت احترام آنان؛ فروتني 
و متانت در پاسخ به پرسش ها و شتاب نکردن 

در جوابگویي و نکاتي مانند آن، بیان کرد.
3. نظم و انضباط در تحصیل و تدریس؛ یکي 
نظم  درباره  طباطبایي  عالمه  شاگردان  از 
بسیار  استادشان مي گوید: عالمه طباطبایي 
از شاگردان در کالس  قبل  منظم بود. غالباً 
درس حاضر مي شد. دقیقه اي تخلف نمي کردند 
و تا دقیقه آخر هم درس مي دادند و این برنامه 
دائمی ایشان بود. در برف و سرما، در طول ده 
و دوازده سال یادم نمي آید که ایشان یک دفعه 
هم درس را تعطیل کند. اتفاق مي افتاد که 

ساعت ها مطالعه یا فکر مي کرد و یا مي نوشت. 
نظم و پشتکار زیادي داشت.

4. اهل تفکر و اندیشیدن
آیت اهلل جوادی آملی که از شاگردان و شیفتگان 
عالمه است دراین باره می گوید: از مشخصات 
بارز سیره ی فلسفی عالمه )ره( زیاد اندیشیدن 
و  پرداختن  تفکر  به  را  وقت  مهم  و قسمت 
کم سخن گفتن و سؤال را بدون دقت جواب 
ندادن و قبل از تأمل حرف نزدن بود لذا نه 
بی جا سخن می گفت و نه سخن بی جا داشت 
و نیز در بیان درسی و بنان تدوینی آن چنان 
گزیده گوی و پخته نویس بود که نشانه های 
رنج درون بینی به صورت گنج های گران مایه در 
تمام ابعاد نقد و تحلیل فلسفی معظم له کاماًل 

مشهود بود و هست.
 5. تحقیق و مطالعه

تفسیر  مترجم  همدانی،  حسینی  استاد 
المیزان درباره روحیه تحقیق و مطالعه عالمه 
می گوید: عالمه طباطبایی از هرماه چندین 
و  مطالعه  به  و  مانده  بیدار  صبح  تا  را  شب 
نوشتن می گذرانید. بسیار اهل مطالعه بودند، 
یادم هست که آن فیلسوف معموالً در حوالی 
غروب به تالوت قرآن مشغول می شدند. عرض 
کردم، آقا چرا این موقع قرآن می خوانید، هوا 
تاریک است و چشمتان خسته می شود، ایشان 
فرمود: قرائت قرآن نور چشم را زیاد می کند، 
همان گونه که بر بصیرت دل می افزاید. آیت اهلل 
حسن زاده آملي در رابطه با پیگیري و استمرار 
روحیه تحقیق در عالمه طباطبایي می فرماید: 
حضرت عالمه طباطبایي شب قدر را به بحث 
و تحقیق آیات قرآني احیاء می کرد و تفسیرش 

در این شب فرخنده به پایان رسید.
سبک و سیره معنوی

1. توسل به اهل بیت
یکي از ویژگي هاي عالمه طباطبایي، ارادت و 
احترام ویژه نسبت به اهل بیت علیهم السالم 
بود. یکي از شاگردان ایشان دراین باره مي گوید: 
عالمه، نسبت به اهل بیت، به ویژه حضرت علي 
علیه السالم تا سر حد عشق دل بستگی داشتند. 
ادامه ی تحصیل  از تبریز به قصد  هنگامی که 
علوم اسالمی به جوار بارگاه مقدس آن امام 
مظلوم، یعنی نجف عزیمت کرد، در لحظه ی 

 برخي از ویژگي هاي مربوط 
به تدریس عالمه طباطبایي 

را مي توان در پرهیز از 
پراکنده گویی؛ بیان مطالب عالي 
با عبارات کوتاه و رسا؛ تکریم 
مقام دانشمندان و احترام به 
مقام علمي آنان؛ توجه کامل 
به اشکال شاگردان و رعایت 

احترام آنان؛ فروتني و متانت 
در پاسخ به پرسش ها و شتاب 
نکردن در جوابگویي و نکاتي 

مانند آن، بیان کرد.
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ورود خطاب به قبه و مرقد امیرالمؤمنین چنین 
گفت: ای علی علیه السالم من برای ادامه ی 
شده ام،  شرفیاب  شما  محضر  به  تحصیل 
ولی نمی دانم چه روشی را پیش گیرم و چه 
برنامه ای را انتخاب کنم؛ از شما می خواهم که 

در آنچه صالح است، مرا راهنمایی کنید. 
شهید مطهري دلیل عالقه وافر خود به عالمه 
را این گونه وصف می کند: احترامم به این جهت 
است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است. 
عالمه در ماه رمضان، روزه خود را با بوسه بر 
ضریح مقدس حضرت معصومه افطار مي کرد. 
ابتدا پیاده به حرم مطهر مشرف مي شد، ضریح 
مقدس را مي بوسید، سپس به خانه مي رفت و 
غذا مي خورد. این ویژگي اوست که مرا به شدت 
عالقه ی  شدت  است.  نموده  ایشان  شیفته 
عالمه به امام حسین علیه السالم به حدی بود 
که درس   و بحث معظم له در هیچ روزی از 
ایام سال تعطیل نمی شد و تنها روز عاشورا 
ایشان تحقیق و پژوهش و کارهای علمی خود 
را ترک می کرد؛ و در دستورات اخالقی خود 
به نقل از اساتیدشان می فرمودند: هیچ کس به 
هیچ مرتبه ای از معنویت نرسید و گشایش و 
فتح بابی نکرد مگر در حرم مطهر امام حسین 

علیه السالم و یا در توسل به آن حضرت.
2. عبادت و بندگی

و  صالح  عبد  کلمه  واقعی  معنای  به  عالمه 
و  قران  و  مناجات  اهل  او  بود.  خدا  مخلص 
دائم الذکر بود. عالوه بر واجبات، به نوافل یومیه، 
قرائت قرآن و تهجد و دعاها و عبادات دیگر 
فوق العاده مقید بود؛ اگر ضرورتی پیش می آمد، 
او روح بسیار حساس و متعالی داشت؛ وقتی 
از خدا صحبت می شد یا در برابر شگفتی های 
جهان آفرینش قرار می گرفت، آن قدر حاالت 
عجیب از خود نشان می داد که انسان متحیر 
می شد که واقعاً در این مواقع در کدام عالم 

سیر می کنند. 
حجت االسالم دکتر احمدی نقل می کند: عالمه 
مقید بود که شب های رمضان دعای سحر را با 
افراد خانواده بخوانند و پیش از فرارسیدن ماه 
رمضان از همسایه ها اجازه می گرفتند که اگر 
برای سحر خواب ماندند، آن ها را بیدار کند. او 
اضافه می کند: وقتی در لندن خدمتشان بودم، 

اواخر شب که می خواستند بخوابند، یک مقدار 
قابل مالحظه ای قرآن می خواندند و این معلوم 
بود که یکی از عادات ایشان در موقع خواب، 
خواندن قرآن است و بعد هم از یاد خدا غافل 
نبود و انسان توجه می کرد که آن موقع که 
صحبت و بحث می کند، خب ضرورت حال 
اقتضا می کند ولی تا این نبود، آن حالت حضور 

و توجهشان هیچ گاه ترک نمی شد.
 عالمه شخصیتی جامع و منطقی

و  الهی  این حکیم  بیکران شخصیت  دریای 
عارف واصل چیزی نیست که بتوان در یک 
نوشتار مختصر آن را توصیف کرد. چراکه دارای 
شخصیتی جامع و فراگیر است عالمه در همه 
عرصه های کمال، مدارج باال و واالیی را طی 
همچون  ورزش هایی  در  حتی  ایشان  نمود، 
اسب سواری و تیراندازی مهارت فراوانی داشت. 
در عرصه هنر و شعر فرزند عالمه می گوید: 
عالمه بهروش های ورزشی و دفاعی عالقه ی 
وافر داشت و لذا برای خودش اسلحه ی کمری 
و تفنگ برنو تهیه کرده بود و بعدها مرا برای 
آموزش تیراندازی به صحرا می برد و آموزش   
نظامی و تیراندازی می داد، در پیاده روی و در 
انواع شنا یدی طویل داشت، در هیچ کاری از 
خستگی خبری نبود، همیشه خوش اخالق، 
بیداری  و  هشیاری  منطقی،  و  آرام  برخورد 
فوق العاده، تشخیص بهترین ها و خصوصاً توجه 

دائم به ذات احدیت را به همراه داشت. 
در مسائل سیاسی نیز ایشان به ویژه پس از 
عالمه  می نمود  دخالتي  خرداد،  حوادث 15 
پیش از حوادث 15 خرداد و در مسائل مربوط 
به انجمن های ایالتي والیتي و پس از فاجعه 
عالمه  استاد  خرداد،   15 در  مردم  قتل عام 
همیشه طرف مشورت مراجع عظام بود و در 
جلسات این بزرگان شرکت می کرد و حتي در 
بعضي از اعالمیه های مشترک مراجع عظام قم، 
امضاي ایشان هم هست. اغلب روحانیون مبارز 
از شهید مطهري و بهشتي و مفتح و قدوسي 
طباطبایي  عالمه  شاگردان  همه  هم  غیر  و 
بودند و بدون شک تربیت فکري - معنوي این 
آقایان، توسط عالمه طباطبایي، نقشي اساسي 
درباره مسائل جهان  آن ها داشت.  درحرکت 
اسالم، ازجمله مسئله فلسطین، استاد عالمه 

همواره فعال بود و حتي در مورد لزوم کمک 
به مردم فلسطین، ایشان اعالمیه ای را همراه 
شهید مطهري و مرحوم سید ابوالفضل موسوي 
زنجاني منتشر ساخت که در آن ضمن افتتاح 
صادرات  ملي،  بانک های  در  بانکي  حساب 
و بازرگاني، مردم را به یاري مردم ستمدیده 

فلسطین فراخوانده بودند.
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عالمه مقید بود که 
شب های رمضان دعای 
سحر را با افراد خانواده 

بخوانند و پیش از 
فرارسیدن ماه رمضان 
از همسایه ها اجازه 

می گرفتند که اگر برای 
سحر خواب ماندند، 

آن ها را بیدار کند.

سرویس
سبک زندگی اسالمی
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سبک زندگی اسالمی: زندگی در لغت به 
معنی زنده بودن و زیست کردن است. )عمید، 
1389، ص 608( سبک در لغت به معنای طرز 
و روش می¬باشد. )همان، ص 629( سبک 
زندگی در اصطالح علوم اجتماعی، به فرایند 
جامعه پذیری، آگاهی و گزینش¬گرِی محدود 
از میان الگوهای موجود در فضای اجتماعی 
مبتنی است. )مهدوی کنی، 1387، ص 126( 
به عبارت ساده¬تر روش و الگویی که فرد یا 
از میان روش¬های متنوع زیستن و  جامعه 
زندگی کردن، می¬پذیرند که او را در شیوه¬ی 
زندگی از دیگر انسان¬ها و جوامع متمایز می-
نماید، سبک زندگی می¬گویند. سبک زندگی 
اسالمی نیز عبارت است از روش و شیوه¬ای از 
زیستن برای فرد یا جامعه که بر مبانِی فکری و 

عملِی دین مبین اسالم مبتنی است.
به  استقالل  واژه¬ی  فرهنگی:  استقالل 
و  آزادی  با  و  داشتن  آزادی  آزادی،  معنای 
بدون مداخله کسی کاری را انجام دادن است. 
)عمید، 1389، ص 118( فرهنگ هم در لغت 
به معنای علم، دانش، ادب، معرفت و تعلیم و 
تربیت است. )همان، ص 795( با توجه به این 
معانی؛ استقالل فرهنگی عبارت است از حفظ 
فرهنگ و ارزش های جامعه از تهاجم فرهنگ 
بیگانه. به تعبیر دیگر، استقالل فرهنگی عبارت 

به  ارزشی  و  فکری  وابستگی  عدم  از  است 
کشورهای بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند 
با افکار و تمایالت و خصیصه های فکری خود 

زندگی کند.
دیدگاه رهبر معظم انقالب در مورد سبک 

زندگی و استقالل فرهنگی
سبک زندگی از مسائل مهمی علوم اجتماعی 
است که دانشمندان آن علم در مورد آن به 
در  رهبری  معظم  مقام  پرداخته-اند.  بحث 
از  اسالمی  زندگی  سبک  اهمیت  خصوص 
سال های پیش سخنان و فرمایشات مهمی را 
اهمیت  ایشان در زمینه¬ی  مطرح کرده اند، 
ابعاد  از  »یکی  می فرمایند:  زندگی  سبک 
از  است  عبارت  اسالمی  مفهوم  با  پیشرفت 
سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه ی 
است(  یکدیگر  اخرای  عبارٌة  )این ها  زیستن 
این یک بُعد مهم است. ما اگر از منظر معنویت 
نگاه کنیم )که هدف انسان، رستگاری و فالح 
و نجات است(، باید به سبک زندگی اهمیت 
به معنویت و رستگاری معنوی  اگر  بدهیم؛ 
زندگی  برای  باشیم،  نداشته  هم  اعتقادی 
و  روانی  امنیت  از  برخوردار  زندگی  راحت، 
باز پرداختن به سبک زندگی مهم  اخالقی، 
و  اساسی  مسئله ی  مسئله،  بنابراین  است؛ 
زندگی  )1391/7/23( سبک  است«.  مهمی 

در همه¬ی شئون زندگی بشر در شیوه¬ی 
دارد.  تأثیر   ... و  پوشش  دیگران،  با  برخورد 
در  غرب  تالش  مورد  در  ایشان  همچنین 
زمینه¬ی گسترش فرهنگ غربی می¬فرمایند: 
یکی از عرصه ها مسئله ی رواج فرهنگ غربی 
اگر در یک  و سبک زندگی غربی است که 
کشوری سبک زندگی موردقبول و مورد ترویج 
غربی ها یا آمریکایی ها رواج پیدا بکند، نخبگان 
بّره های رامی  آن جامعه تبدیل می شوند به 
در مقابل سیاست های آمریکا و غرب و همان 
قدرت مقابل؛ اصرار دارند که این اتّفاق بیفتد و 
جمهوری اسالمی می خواهد نگذارد این اتّفاق 

بیفتد. )95/2/1( 
مطلب دیگر استقالل فرهنگی است. استقالل 
فرهنگی یکی از مقوله¬هایی است که رهبر 
معظم انقالب به طور مکرر بر آن تأکید داشته 
و آن را الزمه¬ی داشتن انواع دیگر استقالل، 
مانند استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی و 
... می¬دانند و اهمیت خاصی برای آن قائل 
هستند: »چیزی که به مراکز سلطه ی جهانی، 
می بخشد،  تضمین شده  و  حقیقی  اقتدار 
 )1378/11/4( است«.  فرهنگی  سلطه ی 
یعنی  فرهنگ،  آب وهواست.  مثل  »فرهنگ، 
همین رسوم و آدابی که بر زندگی من و شما 
حاکم است. فرهنگ، یعنی باورها و اعتقادات 
ما و چیزهایی که زندگی شخصی و اجتماعی 
و داخل خانه و محیط کسب یک جامعه با 
آن ها روبه روست. جمهوری اسالمی، فرهنگ 
غربی را رد کرد و گفت ما فرهنگ مستقل 

نقش سبک زندگی در استقالل فرهنگی
 به کوشش: مسعود خوش طینت و احسان کرمی
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مهم  مسئله   )1369/1/10( داریم.«  اسالمی 
و  زندگی  سبک  ایشان  که  است  این  دیگر 
استقالل فرهنگی را دو مقوله¬ی وابسته به 
یکدیگر می¬دانند و می¬فرمایند:  استقالل 
فرهنگی به اعتقاد بنده از همه ی این ها مهم تر 
است. استقالل فرهنگی در این است که سبک 
زندگی اسالمی – ایرانی را انتخاب بکنیم. سبک 
زندگی از معماری، از زندگی شهری، از زیسِت 
انسانی، از پیوندهای اجتماعی تا همه ی مسائل 
گوناگون را شامل می شود. تقلید از غرب و از 
بیگانه در سبک زندگی، درست نقطه ی مقابل 

استقالل فرهنگی است. )1395/3/14(
مصادیق وابستگی فرهنگی

از طریق  غرب  فرهنگی  برتری  بگوییم  باید 
کرده  سعی  فریب  و  اقناع  و  رضایت  فرایند 
است ارزش های سیاسی، اخالقی و فرهنگی 
خود را بر جهان تحمیل کند. مؤلفه هایی که 
در سبک زندگی سرمایه داری در حال ترویج 
بوده و چالش هایی را برای سبک زندگی در 
جوامع اسالمی و ایران ایجاد کرده اند، عبارت 
است از اینکه انسان در این تمدن تنها انسان 
مهدی  و  )آجیلی  است.  سوژه  بلکه  نیست، 

بیکی، 1392، ص 10-4(
مسئله¬ی دیگر موضوع جهانی¬سازی است 
که در چند دهه¬ی اخیر از طرف کشورهای 
»غربی سازی  است.  شده  مطرح  سلطه¬گر 
جهان« پروژه یا فرایند مدیریت شده ای است 
که غرب با رهبری آمریکا در حال پیگیری 
که  است  پدیده ای  جهانی شدن  است.  آن 
اعم  فرهنگی،  زندگی  گوناگون  جوانب  بر 
رسمی،  آموزش  دانش،  جنسیتی  نگرش  از 
هویت و سبک زندگی مردم تأثیر می گذارد. 
در  نوروزی، 1383، ص 91(  و  )لطف آبادی 
این تحوالت که در قالب جهانی شدن  واقع، 
فرهنگی رخ می دهد، عالوه بر ذوق، سلیقه، 
گذران اوقات فراغت و درنهایت سبک زندگی 
هویت  و  جامعه  خود،  به  نگرش  بر  افراد، 
اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر 
در جامعه مدرن، نوع و سبک رفتار و کنش های 
مصرفی یا سبک زندگی، هویت های فردی و 
اجتماعی را شکل می دهد. )کفاشی و همکاران، 
1389، ص 118( در چنین فضای اجتماعی، 

عالوه بر سبک های متفاوت زندگی که توسط 
جهانی شدن  فرایند  می شوند،  انتخاب  افراد 
موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی 
افراد نیز شده است. )خواجه نوری و همکاران، 
1389، ص 129( امروزه هویت ایرانی تحت 
تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگی، پارادایم جدید فکری، انسان مدرن 
و فرا مدرن و نظام جهانی و تهاجم فرهنگی 
غرب است. ایرانی ها هم مسلمان هستند و هم 
هم  و  هم مذهبی اند  که  درعین حال  جهانی، 

مدرن. )آزاد ارمکی، 1486، ص 136(
رهبر معظم انقالب تاکید می کند: ازآنجایی که 
روابط  سایرین،  با  مقایسه  در  جوان  نسل 
اجتماعی گسترده ای دارند و با مظاهر و وسایل 
تجدد و نوسازی، جهانی شدن و نیز اندیشه ها 
برخورد  و  آشنایی  جدید،  هویت های  و 
معرض  در  دیگران  از  بیش  دارند،  بیشتری 
می گیرند.  قرار  اجتماعی  هویت  تغییرات 
این  و حسنی، 1387، ص 120(  )کالنتری 
تغییر هویت که در سایه¬ جهانی سازی رخ 
می دهد بارها موردتوجه رهبر معظم انقالب 
به  یا  »جهانی شدن«  امروز  است:  قرارگرفته 
تعبیر دقیق تر »جهانی سازی« یکی از مسائل 
هرچند  است؛  دنیا  در  موردبحث  و  مهم 
تئوریسین های وابسته به قدرت های سلطه گِر 
جهانی تالش می کنند جهانی شدن را به عنوان 
پدیده ای جذاب به بشریت و به خصوص ملت ها 
امروز  کنند،  معرفی  مستقل  دولت های  و 
تئوریسین ها و تبلیغاتچی های غربی درصددند 
خط ارتجاع به غرب -خط برگشت به همان 
برگردانند...  دوباره  را  غربی-  پذیری  تحمیل 
روشن فکرانه؛  شبه  تئوری  یک  عنوان  تحت 
به عنوان یک حرف نو؛ تئوری جهانی شدن؛ اما 
حقیقت این است که: »جهانی شدن، گفتمان 
نوین  نظم  به  پیوستن  گفتمان  واقع بینی، 
جهانی؛ یعنی سیاهی لشکر آمریکا شدن! این 
اما  است؛  جهانی شدن  اسمش  جهانی شدن، 
باطنش آمریکایی شدن است.« )1379/12/9( 
و  است  قشنگی  خیلی  اسم  »جهانی شدن، 
هر کشوری فکر می کند بازارهای جهانی به 
رویش باز می شود. اما جهانی شدن به معنای 
تبدیل شدن به یک پیچ و مهره ای در ماشین 

سرمایه داری غرب، نباید موردقبول هیچ ملت 
مستقلی باشد.« )1388/2/27(

راهکارهای برون رفت
 از وابستگی فرهنگی

نکته¬ای که در مورد راهکارها و اقداماتی که 
باید صورت گیرد یادآور شویم، این است که: 
همه ی  از  فرهنگی،  استقالل  برای  »مبارزه 
انواع استقالل ها سخت تر است. من یک وقت 
گفتم دشمنان »شبیخون فرهنگی« می زنند. 
این اّدعا راست است و خدا می داند که راست 
را  صحنه  یعنی  نمی فهمند؛  بعضی  است. 
نمی بینند. کسی که صحنه را می بیند، ملتفت 
است که دشمن چه کار می کند و می فهمد که 
شبیخون است و چه شبیخونی هم هست«. 

)1370/2/15(
معظم  مقام  سخنان  از  که  دیگری  راهکار 
بیگانه  فرهنگ  تهاجم  دفع  برای  رهبری 
نظارت  مسئله¬ی  نمود،  استخراج  می¬توان 
و  نظارت  زمینه  در  است.  صحیح  و  خوب 
کنترل درباره¬ی ابزارهای جدید می¬فرمایند: 
بایستی  ابزارها  این  از  را  دشمن  »سلطه ی 
اینکه مثاًل  برای  سلب کرد. نمی توانید شما 
فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشته باشید، 
رادیوتلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن؛ 
اینترنت هم همین جور است، فضای مجازی 
هم همین جور است، دستگاه های اّطالعانی و 
ابزارهای اّطالعانی هم همین جور است، این ها 
را نمی شود در اختیار دشمن قرار داد؛ امروز 
نفوذ  ابزار  و  وسیله  است؛  اختیار دشمن  در 
فرهنگی است؛ ابزار سلطه ی فرهنگی دشمن 

است«. )1395/3/14(

سبک زندگی در اصطالح 

علوم اجتامعی، به فرایند 

جامعه پذیری، آگاهی و 

گزینش¬گرِی محدود از میان 

الگوهای موجود در فضای 

اجتامعی مبتنی است. 

سرویس
سبک زندگی اسالمی
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مراسم عزاداری 28 صفر در مصالی تهران
 مراسم عزاداری به مناسبت رحلت حضرت 
امام  شهادت  و  وآله  علیه  اهلل  صلی  محمد 
حسن مجتبی علیه السالم در مصلی بزرگ 

تهران برگزار شد.
مراسم عزاداری به مناسبت رحلت حضرت 
امام  شهادت  و  وآله  علیه  اهلل  صلی  محمد 
السالم  دوشنبه مورخ  حسن مجتبی علیه 
8 آذرماه از ساعت 9 صبح در مصلی بزرگ 
تهران برگزار گردید. حجت االسالم علیرضا 
مرتضی  و حاج  عنوان سخنران  به  پناهیان 
طاهری و حاج امیر عباسی مداحان و نغمه 
سرایان این مراسم بودند. حمیدرضا برقعی 
نیز در قسمتی از این مراسم اشعار زیبایی را 
در وصف خاتم االنبیاء و کریم اهلبیت علیهم 
السالم سرود. این مراسم که بطور همزمان از 
شبکه سوم سیما در حال پخش بود با حضور 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و بسیجیان 

و آحاد مردم در شبستان اصلی برگزار شد.
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سرویس
اخبار و گزارش هیأت ها
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به گزارش خبرنگار پیروان عترت هیات رزمندگان اسالم : 
به همت پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم و مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، سازمان 
بسیج جامعه زنان، سپاه سیدالشهدا علیه السالم و شهرداری حرم امام خمینی رحمه اهلل علیه  و 
بهشت زهرا تهران، سازمان بهزیستی تهران و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، همایش سه 
ساله های حسینی علیه السالم روز 15 آبان ماه همزمان سالروز شهادت حضرت رقیه سالم اهلل 

علیها  در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه  برگزارگردید.
.

مدعوین همایش: این همایش عظیم  با حضور خانواده های معظم شهدای مدافع حرم و شرکت 
کودکان زیر هشت سال از کودکستان ها، مهد کودک ها، مهدهای قرآن و دبستان های مناطق 

مختلف شهرستانهای تهران بزرگ ) دختر و پسر ( به همراه مادران برگزار شد.
 سردار علی فضلی جانشین محترم سازمان بسیج مستضعفین، سردار مداحی مدیر محترم ستاد 
مرکزی هیات رزمندگان اسالم، سرهنگ غالمرضا بوربورثانی جانشین محترم فرماندهی سپاه 
حضرت سیدالشهدا علیه السالم استان تهران، هدایت اهلل جمالی پور فرماندار شهرری و دیگر  
مسئوالن لشکری و کشوری، مسئولین سازمان بهزیستی کشور و اداره کل بهزیستی تهران بزرگ 

خانواده شهدا، جانبازان و مسئولین آموزش و پرورش نیز حضور  داشتند.
 

گزارش مهایش ساله ها ی حسینی هتران  
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سرویس
اخبار و گزارش هیأت ها
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شرح برنامه: 
این همایش راس ساعت9  صبح  الی 11:30 ظهر همزمان با شروع برنامه در حدود 700 نقطه در 
کشور و 22 منطقه در تهران ، در مکان حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه  با هدف 
آشنایی کودکان از سنین پایین با اهداف و ارزش های مکتب عاشورا و گسترش فرهنگ عاشورایی 
و  ادامه دادن راه سید الشهدا علیه السالم و نهادینه کردن روحیه استکبار ستیزی و دفاع از مظلوم 

در کودکان بر گزارشد.
محتوای همایش 

همایش با  قرائت قرآن توسط قاری ممتاز بین المللی آقای علی اسالمی و اجرای کارشناس 
توانمند حوزه ی کودک، استاد حوزه و دانشگاه و مجری شبکه افق کودک حجت االسالم و 
المسلمین مهدی زاده و کارشناس حوزه کودک حجت االسالم غزالی و در ادامه نمایش مدافع 
حرم توسط گروه اتل متل یه بابا، با محتوای )  شرح زندگی فرزندان شهدای مدافع حرم و صبر و 
ایستادگی این کودکان در برابر مصائب و پرداختن به جریان شهادت حضرت رقیه سالم اهلل علیها 
و چرایی حضور پدران این کودکان در کسوت مدافعین حرم، با بیانی کودکانه(، به همراه  درد و 
دل کودکانه فرزند شهید مدافع حرم حنانه کریمی با حضرت رقیه سالم اهلل علیها  و قرائت میثاق 
نامه توسط فرزند شهید مدافع حرم یاسمین زهرا علوی اجرا گردید و در نهایت با مداحی ذاکرین 

و نوگالن حسینی علیه السالم آقایان ساالر عظیمی و محمد حسن قمی مراسم به پایان رسید.
* از برکات این همایش خبر برگزاری بین المللی همایش بزرگ سه ساله های حسینی علیه 
السالم از سال آینده می باشد که انشاءاهلل در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان 

برگزار خواهد گردید . 
البته الزم به ذکر است امسال این مراسم هم زمان با ایران در سوریه ) جوار بارگاه ملکوتی حضرت 

رقیه سالم اهلل علیها » دمشق و الزقیه « و عراق » نجف و کربال « و لبنان برگزار گردیده است.
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 – – عربی  شاید آن روزی که جبهه عبری 
تکفیری جنایات خود را در سوریه شروع کرد 
تصور نمی کرد که نبرد و مقاومت در سوریه به 
این میزان تداوم داشته باشد و آن ها این گونه 
اکنون  شوند.  زمین گیر  شام  سرزمین  در 
حدود پنج سال از آغاز فتنه تکفیری ها در 
سوریه می گذرد، مزدورانی که تاریخ از دیدن 
جنایت های آن ها به حیرت درآمده است؛ زیرا 
هرگز این گونه خباثت هایی را به خود ندیده 
است. فتنه ای که یک جبهه وسیع منطقه ای 
و بین المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم از 

آن حمایت می کند. 
این  صحنه گردانان  و  برنامه ریزان  درواقع، 
فتنه، آنگاه که این فتنه را طراحی می کردند، 
شاید هرگز در مخیله آن ها نمی گنجید که 
با مقاومتی جانانه مواجه شوند، به گونه ای که 
علی رغم همه توانایی های مادی و عملیاتی، 
این فتنه متوقف شود و به تدریج زمینه های 
بااین وجود،  شود.  آشکار  آن  زوال  و  ضعف 
جبهه  به راستی  بپرسیم  که  دارد  جا  حال 
مقاومت و رزمندگانی که اکنون در سوریه و 
عراق مقابل فتنه تکفیری ها مردانه ایستادگی 

خصایصی  و  ویژگی ها  چه  حاوی  می کنند، 
این  چرا  کیست؟  آن ها  الگوی  و  هستند 
درون  در  نبرد  آنکه  علی رغم  رزمندگان 
مرزهای سرزمین آن ها در جریان نیست، با 
تمام مظاهر و زرق و برق دنیا خداحافظی کرده 
و  خانه  از  دورتر  کیلومترها  حاضرشده اند  و 
آشیانه خود در سخت ترین شرایط با دشمن 

پلیدی بجنگند؟ 
با  نبرد  جبهه  در  حضور  که  است  طبیعی 
تکفیری ها نه آن چنان آورده مادی دارد که 
کسی حاضر شود به خاطر مادیات جان خود 
را به خطر اندازد و نه آن چنان صحنه نبرد 
آسانی است که همه کسی به خود اجازه دهد 
وارد این صحنه شود. به عبارت دیگر، صحنه 
نبرد با تکفیری ها آن چنان پیچیده است که 
نبردها  این  از  دربردن  به  سالم  امکان جان 
بسیار دشوار است. پس این مدافعان حرمی 
که این چنین عاشقانه به نبرد با این حرامیان 
از کجا  را  روحیه خود  و  انگیزه  می پردازند، 

می گیرند؟! 
انگیزه و محرک مدافعان حرم چیزی فراتر 
از همه این ها است؛ زیرا این ها نه به خاطر 

مادیات، مقام و... مبارزه می کنند و نه چندان 
زنده  نبرد  صحنه  از  که  هستند  امیدوار 
برگردند، این ها همان عاشقان و دلباختگان 
اباعبداهلل الحسین)ع( هستند که حضورشان 
درصحنه های نبرد و عشقشان به مبارزه و رفع 
حساب و کتاب های  و  معادالت  تمام  پلیدی 
اینان  است.  برده  سؤال  زیر  را  مادی 
سال  در  که  راهی اند  همان  ادامه دهندگان 
61 هجری توسط موالیشان حسین)ع( در 
در هشت  آن  نورانی  انوار  و  آغاز شد  کربال 
سال دفاع مقدس تابیدن گرفت و کشور را 
با  نیز  اکنون  و  فتنه صدامیان نجات داد  از 
حضور درصحنه های نبرد در عراق و سوریه؛ 
حلب، فلوجه، نبل و الزهراء و... تداوم بخش راه 
موالیشان در مبارزه با ظلم، فساد، جهالت و 
پلیدی هستند. در این زمینه، سردار سرلشگر 
پاسدار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
سالگرد  مراسم  در  پاسداران،  سپاه  قدس 
به  اشاره  با  همدانی  حسین  شهید  سردار 
تأثیرات فرهنگ کربال و عاشورا در جبهه های 
عراق و سوریه، تأکید کرد که فرهنگ امام 
حسین)ع( همواره ما را پیروز کرده است. این 
فرهنگ دیروز فقط یک شعبه ایران را داشت 
و امروز شعبات دیگری دارد و انصاراهلل یمن 
و همین طور حشدالشعبی به امام حسین)ع( 

تأسی می کنند.
درواقع، اگر نبود راه حسین)ع( و مجاهدت 
حرم  از  دفاع  در  حسین)ع(  امام  عاشقان 
کل  هم  امروز  سوریه،  و  عراق  در  اهل بیت 
منطقه و هم کل دنیا درگیر فتنه تکفیری ها 
بود. بنابراین، بر ماست که فرهنگ حسینی و 
عاشورایی را که فرهنگ عزت، اقتدار و صالبت 
است پاس بداریم و آن را به عنوان فرهنگ 

نجات بخش بشریت به دنیا معرفی کنیم. 
حسین)ع(  راه  که  است  قابل ذکر  پایان  در 
نسخه تمام دردهای بشریت است و اگر امروز 
بشریت می خواهد برای درمان دردهای خود و 
رهایی از چنگال ظلم،  ستم، استکبار و طاغوت 
رهایی یابد، چاره ای جز تأسی به حسین)ع( 
ندارد. کما اینکه این مسأله در ایران، عراق، 
سوریه، یمن، بحرین و... چاره سازی خود را به 

نحو احسن به اثبات رسانده است. 

از کربال تا شلمچه و حلب
»مدافعان حرم؛ عاشوراییان امروز«                                          

محمد حقیقت پور

سرویس
اخبار و گزارش هیأت ها
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مراسم اربعین حسینی علیه السالم در هیأت پیروان عترت، فاطمیه خواهران شهرستان سلطانیه 
برگزار گردید. این مراسم با قرائت زیارت عاشورا، قرائت زیارت اربعین، سخنرانی حجت االسالم 

والمسلمین نوری و مدیحه سرایی مادحین اهل بیت علیهم السالم همراه بود.

برگزاری آئین خطبه خوانی حضرت زینب سالم اهلل علیها در بجنورد

بانوان بسیجی و طلبه به  با حضور  همایش خطبه خوانی حضرت زینب )سالم اهلل علیها( 
مناسبت هفته بسیج در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر )علیه السالم( بجنورد 
بازخوانی شد. مسئول پیروان عترت  برگزار و خطبه های حضرت زینب )سالم اهلل علیها( 
هیات رزمندگان اسالم خراسان شمالی گفت: همایش خطبه خوانی حضرت زینب )سالم 
اهلل علیها( با هدف معرفی رسالت آن حضرت بعد از واقعه عاشورا و ایستادگی در برابر کفر 

و استکبار برگزار شده است.
در  کربال  واقعه  در  علیها(  اهلل  )سالم  زینب  نقش حضرت  تبیین  داشت:  اظهار  برزگر  زهرا 
پایداری قیام کربال به عنوان الگوی رفتاری زنان مسلمان از دیگر اهداف برگزاری این همایش 

به شمار می رود.
وی با بیان اینکه حضرت زینب )سالم اهلل علیها( یکی از زنان برجسته تاریخ اسالم است 
که می تواند الگویی مناسب برای همه زنان عالم در تمام عرصه های زندگی قرار بگیرد، 

افزود: منحرف نگشتن پیام عاشورا یکی از 
مهم ترین وصیت هایی بود که امام حسین 
السالم در آخرین روزهای عمر خود  علیه 
به خواهر بزرگوارشان حضرت زینب )سالم 
بزرگوار  بانوی  این  که  داشتند  علیها(  اهلل 
نیز با عشق و عالقه وافری که به اباعبداهلل 
)علیه السالم( داشتند توانستند این پیام را 
ترویج  و  منتشر  شایسته  و  احسن  نحو  به 

کنند.
برزگر با اشاره به اینکه واقعه عاشورا دارای 
اظهار  است،  فرهنگی  و  مبارزه  بعد   2
علیها(  اهلل  )سالم  زینب  حضرت  داشت: 
از  قوا  تمام  با  و  جسارت  تمام  با  توانست 
آرمان های فرهنگی قیام عاشورا به خوبی 
دفاع و محافظت کرده و در برابر مستکبران 

و ظالمان ایستادگی کنند.
وی با بیان اینکه بانوان باید در مقام یک زن 
باید با الگو گرفتن از حضرت زینب )سالم 
دشمنان  های  فتنه  برابر  در  علیها(  اهلل 
مادران،  ایستادگی کنند، خاطرنشان کرد: 
و  ایستادگی  با  شهیده  بانوان  و  همسران 
به  مستکبران  ظلم  برابر  در  خود  مقاومت 
ما آموختند که تنها راه پیروزی در مقابل 
این  و  است  ایستادگی  و  مقاومت  دشمن 
یعنی همان درسی که باید از مکتب عاشورا 
و حضرت زینب )سالم اهلل علیها( بیاموزیم.

رزمندگان  هیات  عترت  پیروان  مسئول 
کرد:  خاطرنشان  شمالی  خراسان  اسالم 
عنوان  به  علیها(  اهلل  زینب )سالم  حضرت 
و  پایداری  ایمان،  مقاومت،  اسوه  بانوی 
عشق  الگوی  کربال،  پیام  مفسر  شجاعت، 
از  الگوگیری  که  بوده  ایمان  و  وفاداری  و 
امروزی  بانوان  زندگانی آن حضرت توسط 
اصالح  و  اعتقادی  باورهای  تقویت  در 

الگوهای رفتاری جامعه مفید خواهد بود.
خوانی  خطبه  همایش  در  است،  گفتنی 
حضرت زینب )سالم اهلل علیها( در خراسان 
)علیه  بیت  اهل  ذاکران  و  مداحان  شمالی 

السالم( به مداحی و سخنرانی پرداختند.
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علیه  حسینی  های  ساله  سه  همایش 
السالم در دزفول برگزار شد

همزمان با شهادت حضرت رقیه )سالم اهلل 
علیها( و همنوا با مصائب حضرت زینب )سالم 
اهلل علیها(  ویژه برنامه شهادت فرزند سه ساله 
حضرت سیدالشهدا )علیه السالم(، همراه با 

تعزیه “خرابه شام ” در دزفول برگزار شد.
این آیین همزمان با شهادت دخت سه ساله 
آستانه  محل  در  السالم  علیه  حسین  امام 
متبرکه امامزاده سبزقبا )علیه السالم( دزفول 
به همت ستاد مردمی اربعین حسینی و هیأت 
رزمندگان و عاشقان ثاراهلل این شهرستان، و با 
حضور پرشور مادران و کودکان سه تا هفت 
مدافع  شهدای  معزز  های  خانواده  و  ساله 
شد.  برگزار  معنوی  فضایی  در  دزفول  حرم 
یک ساعت قبل از شروع مراسم به دختران 
خردسال مقنعه  اهدا شد و آن ها هم با سر 
کردن مقنعه های سبز و پیشانی بندهای یا 
رقیه به صورت یکدست ارادت خود را بیشتر 
به نازدانه اباعبداهلل )علیه السالم( به تصویر 

کشیدند.
در این مراسم بعد از تالوت قرآن توسط سید 
مهدی عالمشاه، نامه فرزند شهید قرائت شد. 
“آتنا سعد”  دختر شهید  دل  درد  نامه  این 
خطاب به پدرش، شهید مدافع حرم “عادل 
سعد” بود که به یاد رقیه سه ساله سیدالشهدا 

)علیه السالم( قرائت شد.
االسالم  حجت  مراسم  این  ویژه  میهمان 
تربیتی  کارشناس  »راستگو«  المسلمین  و 
کودکان بود که در بخش اول سخنان خود 
به  علیها(  اهلل  )سالم  رقیه  حضرت  عالقه 
پدرشان را یادآوری کرد و سپس توضیحاتی 
نحوه  و  یزید  و مجلس  پیرامون خرابه شام 
اهلل  )سالم  رقیه  حضرت  مظلومانه  شهادت 
علیها( را برای کودکان بیان کرد. کارشناس 

برنامه با بیان شعر، داستان و مسابقه، نکاتی 
دینی – تربیتی را به کودکان آموزش داد.

حجت االسالم والمسلمین راستگو به دختران 
مهربان  مادر خود  و  پدر  با  که  کرد  توصیه 
می  قرآن  در  خداوند  همانطورکه  باشید، 
فرماید: ” َو بِالْوالَِدیِْن إِحساناً ”. همچنین وی 
سه توصیه برای مادران داشت: دختر، رحمت 
و هدیه الهی است، با او تندی نکنید. پدر و 
برای  باشند.  داشته  تربیتی  مادر یک روش 
را  دینی  فرائض  انجام  زمینه  خود  فرزندان 

فراهم آورید.
شامخ  مقام  از  آیین  این  بعدی  بخش  در 
شهدای مدافع حرم دزفول تجلیل شد و از 
امیرعلی  )شهیدان  آنان  محترم  خانوادهای 
محّمد  ابوالقاسمی،  مجتبی  سید  هیودی، 
زلقی، علیرضا حاجیوند قیاسی و عادل سعد( 

تقدیر شد.
مراسم  این  عطف  نقطه  روناش،  گزارش  به 
شام  “خرابه  )تعزیه(  آیینی  نمایش  اجرای 
“بود که به روایت گری ظلم یزد و مظلومیت 
آل اهلل و نحوه شهادت نازدانه حضرت سید 
)سالم  رقیه  السالم(، حضرت  )علیه  الشهدا 
اهلل علیها(  پرداخته شد. نمایش آیینی خرابه 
شام به همت ستاد مردمی اربعین دزفول و به 
کارگردانی ابراهیم نصراللهی و محّمد حسین 
دهقان برنجی برگزار شد. در پایان تعزیه مداح 
شهادت  رثای  در  خلف”  “لطفی  بیت  اهل 
مظلومانه حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( نوحه 
سرایی کرد. اجرای این برنامه را حسن آراسته 

و لیال آرین فر عهده دار بودند.

همایش سه ساله های حسینی در بندرعباس
حضور  با  حسینی  های  ساله  سه  همایش 
کودکان و مادران و مربیان مهدهای کودک در 
بندرعباس برگزار و در این همایش کودکان 

سه تا پنج ساله پسر و دختر با سربندهای 
مزین به نام یا رقیه بنت حسین و با لبیک یا 
رقیه لبیک یا حسین است، به یاد دخت سه 
ساله امام حسین علیه السالم عزاداری کردند. 
در این همایش مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السالم نیز با ذکر گوشه هایی 
از مصایب شهدای کربال به ویژه حضرت رقیه 
سالم اهلل علیها به این مراسم جلوه ای دیگر 

بخشیدند.

علیه  حسینی  های  ساله  سه  همایش 
السالم در سروستان

رقیه  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
امام  ی  ساله  سه  دختر  علیها(  اهلل  )سالم 
ساله  سه  همایش  السالم(،  )علیه  حسین 
های حسینی در حسینیه ثاراهلل مسجد امام 
حسین علیه السالم سروستان برگزارشد.  در 
کارشناس  زارع،  االسالم  مراسم حجت  این 
تربیت کودکان در صدا و سیمای مرکز فارس 
نونهاالن  ای مخصوص  برنامه  اجرای  ضمن 
به روایت گری در مورد واقعه عاشورا و بویژه 
حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( پرداخت که 
این برنامه با استقبال بسیار زیاد مدعوین و 

نونهاالن همراه بود.
 در ادامه این مراسم باشکوه جمعی از کودکان 
با خواندن دکلمه، سرود و نواهایی با مضمون 
شهادت و جایگاه حضرت رقیه به این مراسم 
زیبایی خاصی بخشیدند.  مرثیه خوانی دکتر 
قاسم فتحی و برپایی برنامه سینه زنی از دیگر 

برنامه های این همایش بود.
خاطر نشان می شود این همایش به همت 
اسالم،  رزمندگان  خواهران  عترت  هیئت 
مقاومت بسیج خواهران فاطمه الزهرا سالم 
کودک  مهدهای  همکاری  با  و  علیها  اهلل 

شهرستان سروستان برگزار شد.
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همایش سه ساله های حسینی علیه السالم 
در گیالنغرب 

علیه  حسینی  سالگان  سه  همایش  مراسم 
فرزندان  با  همراه  مادرانی  حضور  با  السالم 
کودک خود در سالن مجموعه شهدای گمنام 
گیالن غرب به همت دفتر امام جمعه، هیات 
بسیج  و  خواهران  بسیج  اسالم،  رزمندگان 

مداحان شهرستان  برگزار شد.

برگزاری همایش سه ساله های حسینی 
علیه 

برگزاری همایش سه ساله های حسینی 
علیه السالم در جیرفت

مسئول پیروان عترت واحد خواهران هیأت 
رزمندگان اسالم جیرفت از برگزاری همایش 
سه ساله ها به مناسبت شهادت حضرت رقیه 
)سالم اهلل علیها( خبرداد. شفیقه شفیعی در 
برگزاری  زمینه  سازی  آماده  آیین  حاشیه 
شهادت  مناسبت  به  ها  ساله  سه  همایش 
حضرت رقیه )سالم اهلل علیها(، گفت: همایش 
سه  با  همدردی  راستای  در  ها  ساله  سه 
ساله دشت کربال  و با هدف ترویج فرهنگ 
عاشورایی برای کودکان و خردساالن برگزار 

می شود.
وی  در ادامه اظهارداشت: همایش سه ساله 
ها روز شنبه پانزدهم آبانماه در محل حسینیه 
فرمانداری  روبروی  جیرفت  شهر  شهدای 
اهدای  از  همچنین  وی  شد.  خواهد  برگزار 
و  بند، چفیه  پیشانی  فرهنگی شامل  بسته 
لباس مخصوص  به سه ساله های شرکت 

کننده در این آیین معنوی و مذهبی خبر داد. 
مسئول پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم 
شهرستان جیرفت با تقدیر از همه کسانی که 
در فراهم نمودن زمینه برگزاری همایش سه 
ساله ها همکاری کرده اند، بیان داشت: این 
آیین با همکاری پیروان عترت واحد خواهران 
هیأت رزمندگان شهرستان جیرفت و بسیج 
جامعه زنان سپاه ناحیه جیرفت  برگزار می 

شود.
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یزد/ شهرستان بافق

قرائت زیارت اربعین و عزاداری در شهرستان 
بافق برگزار شد. در این مراسم که با حضور 
بوی  و  رنگ  بافق  عزادار  مردم  پرشور 
حماسی حسینی داشت پس از قرائت زیارت 
نماز  موقت  خطیب  دالوری  حجت االسالم 

جمعه زارچ به سخنرانی پرداخت.
 رحلت پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( و امام حسن مجتبی )علیه السالم( در 

بافق
پیامبر  رحلت  عزاداری  و  سوگواری  مراسم 
بزرگ اسالم )صلی اهلل علیه و اله و سلم( و 
شهادت امام حسن مجتبی )علیه السالم( در 
بافق برگزار شد. مردم والیت مدار شهرستان 
اکرم  نبی  رحلت  سالروز  با  هم زمان  بافق 
)صلی اهلل علیه و اله و سلم( و شهادت کریم 
اهل بیت همدوش با دیگر شهرهای کشورمان 
مناسبت  همین  به  پرداختند.  عزاداری  به 
آستان  در  عزاداری  و  روضه خوانی  مراسم 
بافق  )علیه السالم(  عبداهلل  امامزاده  مقدس 
برگزار شد. در خاتمه مراسم سینه زنی توسط 

هیات ها انجام گرفت.
کرمان/ شهرستان باغین

باغین  منطقه   شهید   55 یادواره   هشتمین 
کرمان و دو شهید گمنام مدفون در این شهر، 
با شب رحلت  هفتم آذرماه جاری هم زمان 
نبی مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
امام حسن مجتبی )علیه السالم(  و شهادت 
فرجه(  اهلل  در مصالی صاحب الزمان )عجل 
این شهر برگزار شد. این مراسم بعد از نماز 
مغرب و عشا و با آیین مهمانی الله ها آغاز 
و ویژه برنامه های مختلف فرهنگی من جمله 
روایتگری، مدیحه سرایی، سرود و پرده خوانی 

اجرا شد.
سخنران این مراسم سردار ابوالقاسم فروتن 
رئیس دفتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
رزمندگان  هیات  از  خلیلی  مرتضی  و  بود 
مدیحه سرایی  مراسم  این  در  تهران  اسالم 
نمودند. یادواره  شهدای منطقه  باغین کرمان 
نبی مکرم  با شب رحلت  هر سال هم زمان 
اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و شهادت 
امام حسن مجتبی )علیه السالم( در این شهر 

برگزار می شود.
خرم آباد

همایش »لبیک یا رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
آله« با پیاده روی »حرم تا حرم« شهرستان 
سطح  در  سال  سومین  برای  خرم آباد 
شهرستان خرم آباد برگزار شد. این مراسم روز 
دوشنبه، هشتم آذر مصادف با 28 صفر سالروز 
رحلت نبی مکرم اسالم و شهادت امام حسن 
مجتبی )علیه السالم( با همکاری تعدادی از 
رزمندگان  مشارکت  و  مذهبی  هیئت های 

اسالم شهرستان خرم آباد برگزار شد.
این همایش که با حضور عموم خواهران و 
برادران مؤمن و عزادار از مقابل حرم مطهر 
امامزاده زید بن علی علیه السالم آغاز و بعد 
از طی مسافت تقریبی 10 کیلومتر به حرم 
مطهر امامزاده عبداهلل )علیه السالم( انجام شد، 
با قرائت زیارت پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه 
وآله( از راه دور، سخنرانی، مداحی و در حرم 
مطهر امامزاده عبداهلل )علیه السالم( تا اقامه 

نماز جماعت ظهر و عصر ادامه داشته است.
گچساران

اکرم )صلی اهلل  پیامبر  مراسم سالروز رحلت 
علیه وآله( و زیارت از بعید پیامبر در مسجد 
صاحب الزمان شهرستان گچساران برگزار شد. 
امام جمعه موقت شهرستان گچساران افزود: 
خداوند سبحان یک الگو را به ما معرفی کرده 
است و در قرآن نیز آمده است. وی با بیان 
اینکه چگونه پیامبر برای ما الگو شده است، 
تصریح کرد: آن حضرت ویژگی های فردی، 
اجتماعی، سیاسی و حکومتی داشته اند که 

منحصربه فرد بود.

گچساران  شهرستان  موقت  جمعه  امام 
خاطرنشان کرد: پیامبر برای اینکه آیندگان 
ساختار  در  را  فامیل  سوءاستفاده  اجازه 
حکومت ندهند به گونه ای دیگر عمل کردند و 
فرمودند زکات بر من و بنی هاشم حرام است 
و اجازه سوءاستفاده به بستگان خود را نداد. 
پیامبر  بعید  از  زیارت  قرائت  این مراسم  در 
اکرم، مداحی و نوحه سرایی توسط مداحان 

این شهرستان برگزار شد.

ارومیه
مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم )صلی اهلل 
علیه وآله وسلم( و شهادت امام حسن مجتبی 
)علیه السالم( در حسینیه اعظم عاشقان ثاراهلل 
حجت االسالم  سخنرانی  و  حضور  با  ارومیه 
آذربایجان  مردم  نماینده  شبستری  مجتهد 
غربی در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

بوشهر
دسته های  قالب  در  مذهبی  هیئت های 
سینه زن، زنجیرزن و سوگوار در خیابان های 
بوشهر به راه افتاده و در سالروز رحلت نبی 
و  سلم(  و  وآله  علیه  )صلی اهلل  اسالم  مکرم 
شهادت امام حسن )علیه السالم( به عزاداری 
پرداختند. گستراندن سفره های نذری از دیگر 
دین دار  و  مسلمان  مردم  مراسم  و  برنامه ها 
استان بوشهر است که ارادت خود را نسبت 
به مقام شامخ نبوی و علوی ابراز کردند. مردم 
متدین بوشهر با برپایی مجالس عزاداری در 
عشق  مصالها  و  حسینیه ها  تکایا،  مساجد، 
و ارادت وافر خود را به ساحت مقدس نبی 
مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و 
خاندان عصمت و طهارت )علیهم السالم( ابراز 

داشتند.
شهرستان های دشتستان، تنگستان، گناوه، 
کنگان  و  عسلویه  جم،  دیر،  دشتی،  دیلم، 
مردم همیشه در صحنه این شهرستان ها در 
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شهر و روستا با برپایی مراسم عزاداری عشق 
و ارادت خود را به خاندان نبی مکرم اسالم 
حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله 
و سلم( و سبط بزرگوارش نشان دادند. برپایی 
مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، تکایا 
و حسینیه ها و عرض ارادت به ساحت مقدس 
نبی مکرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و 
اهل بیت ائمه اطهار )علیهم السالم( در استان 

بوشهر تا آخر ماه صفر ادامه داشته است.

کرمان
اعظم  پیامبر  ارتحال  بزرگداشت  مراسم 
امام  آله و شهادت حضرت  و  صلی اهلل علیه 
حسن مجتبی علیه السالم در حسینیه ثاراهلل 

کرمان برگزار شد.

یزد/ شهرستان خاتم
عاشقان  از  جمعی  و  جمعه  امام  حضور  با 
سوگواری  مراسم  )علیهم السالم(  اهل بیت 
پیامبر عظیم الشأن اسالم و شهادت  رحلت 
امام حسن مجتبی )علیه السالم( در مسجد 
جامع هرات برگزار شد. مردم مؤمن شهرستان 
خاتم با تشکیل دسته های عزاداری در ماتم 
شهادت و غربت کریم اهل بیت، امام حسن 
مجتبی )علیه السالم( و رحلت جان سوز خاتم 
نبوت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و 

سلم( سوگواری کردند.
دسته های عزاداری سینه زنی و زنجیرزنی از 
خیابان امام به طرف مسجد جامع به حرکت 
در  منظم  صفوفی  در  عزاداران  درآمدند 
خیابان ها به عزاداری پرداختند و از راه دور 
زیارت قبر پیامبر اکرم را به جا آورده و در غم 
غربت قبر بی بقعه بارگاه امام حسن مجتبی 

)علیه السالم( گریستند.

تهران
مراسم عزاداری به مناسبت رحلت نبی اکرم 
اسالم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه 
و آله و همچنین شهادت امام حسن مجتبی و 
علی بن موسی الرضا علیهما السالم به مدت سه 
شب در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد. در 
شب نخست حجت االسالم والمسلمین علی 
حاج  و  پرداختند  سخنرانی  ایراد  به  ثمری 
محمد فراهانی ذاکر اهل بیت علیهم السالم 
روزهای  بودند.  محفل  و  مجلس  این  مداح 
دوشنبه و سه شنبه نیز این مراسم با حضور 
حجت االسالم حیدر مصلحی و نغمه سرایی 
مداحانی چون حاج مجید بادکوبه و حاج علی 

مهدوی نژاد برگزار شد.

 
اربعین/ شهر مقدس قم

اربعین حسینی و در شهر کربالی  در شام 

معال و جوار بارگاه مطهر حضرت سیدالشهدا 
)علیه السالم( مراسم عزاداری و مدیحه سرایی 
در محل موکب ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی رحمه اهلل علیه با اجرای هیئت 
رزمندگان اسالم قم برگزار شد. در ابتدای این 
نورانی کالم اهلل مجید و  آیات  جلسه تالوت 
والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی  سپس 
معین شیرازی و مدیحه سرایی و مرثیه خوانی 
با حضور  انجام شد که  بیوکافی  ابوذر  برادر 
همراه  السالم  علیه  زائرین حسینی  باشکوه 

بود.

اربعین/ شهرستان طارم
عزاداری  مراسم  و  عزاداری  دسته  حرکت 
هیئت رزمندگان اسالم شهرستان طارم به 
تأسی از پیاده روی میلیون ها عاشق اباعبداهلل 
الحسین )علیه السالم( در کشور عراق در این 
شهرستان برگزار شد. گفتنی است حرکت 
اسالم  رزمندگان  هیئت  عزاداری  دسته 
از مقابل سپاه ناحیه طارم  شهرستان طارم 
آستان  و  آببر  به سمت مسجد جامع شهر 
)علیهما  عوف  و  هاشم  امامزادگان  مقدس 

السالم( انجام شد.

هشتم  و  بیست  روز  عزاداری  مراسم 
صفر در مصالی بزرگ امام خمینی رحمه 

اهلل علیهتهران
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ویژه  به  اسالم  امت  سیاسی  عبادی  حرکت 
شیعیان سراسر جهان در راهپیمایی عظیم 
مردمی به مناسبت اربعین حسینی علیه السالم، 
امسال نیز با شور و شوق زائدالوصفی نسبت به 
سال های قبل برگزار شد. میلیون ها عاشق و 
شیفته سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم که از مرزهای تعیین شده 
ایران اسالمی خود را به نجف اشرف رسانده 
بودند با شعار برآمده از شعور حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السالم »انی احامی ابداً عن دینی« 
با پای پیاده به سمت قبله عشق، کربالی معال 
حرکت و با دیگر زائرین حضرت خامس آل عبا 
از دیگر کشورهای جهان همراه و همسو شدند.

حضور فعال هیات احباب الرضا علیه السالم از 
هیات مرکزی رزمندگان اسالم، همگام با سایر 
هیات ها و دسته جات عزاداری و همدوش با 
عموم راهپیمایان با دایر نمودن 8 موکب از 
نجف اشرف )مقبره شهید حکیم( و در طول 
 655 قزوین،  استان   403 عمودهای  مسیر 
استان خراسان شمالی، 753 شهدای گمنام 
به  والیت تهران، 840 ورامین و شهر کربال 
لطف پروردگار خوش درخشید و برگ زرین 
به  نسبت  هیات  خدمت گزاری  بر  دیگری 

نوکری خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم 
افزود.

و  اقدامات  موکب ها  این  در  غالب  رویکرد 
فعالیت های فرهنگی تبلیغی و ارتباط نزدیک 
و چهره به چهره با زائرین بود که در کنار سایر 
خدمات، ازجمله اسکان و پذیرایی از زوار و ارائه 
آنان صورت  به  درمانی   – بهداشتی  خدمات 

می گرفت.
دیگر فعالیت های فرهنگی – تبلیغی که تقدیم 
اربعین  عظیم  حرکت  راهپیمایان  و  زائرین 
بودند  عبارت  می شد،  علیه السالم  حسینی 
از: فضاسازی تبلیغی موکب ها، ارائه خدمات 
ماهواره ای و فضای مجازی، اقامه نماز جماعت 
در پنج نوبت، برگزاری مراسم دعا، نیایش و 
مناجات، ایراد سخنرانی و انجام روضه خوانی، 
پاسخ با سؤاالت شرعی زائرین توسط روحانیون 
مجرب و مسلط به زبان های فارسی و عربی 
موکب  با  مشارکت  و  همکاری  انگلیسی،  و 
داران محلی و بومی و عرب منطقه در ارائه 
اقالم  توزیع  مذهبی،  فعالیت های  و  خدمات 
بند،  پیشانی  از  اعم  زیبا  و  مناسب  تبلیغی 
پرچم، برچسب مذهبی، کتابچه های ادعیه، 
نقشه مسیر حرکت کاروانیان عاشورایی اربعین، 

متن زیارت عاشورا و اربعین و اقالم متناسب و 
موردعالقه کودکان و خردساالن ازجمله گل 

سر تزئینی.
بررسی های صورت گرفته حاکی از استقبال 
گرم و پرشور زائرین و مخاطبین از اقدامات 

فوق الذکر بوده است.
به  توجه  با  علیه السالم  الرضا  احباب  هیات 
در  که  سال هایی  طی  به دست آمده  تجارب 
برپایی تظاهرات میلیونی شیفتگان و دلدادگان 
اربعین  در  علیه السالم  اباعبداهلل  حضرت 
حسینی حضورداشته و معتقد به لزوم توجه 
بیشتر به انجام امور فرهنگی – تبلیغی هنری 
است که با محتوای فزون تر و غنای ارزنده تر 

تقدیم زائران گردد.
بی شک این خدمات هرچند به مثابه بال مگسی 
در برابر دریای بی کران فیض سرمدی است بلکه 
خود به سبب توفیق و منتی است که خداوند 
بر این بندگان ناچیز ارزانی داشته است، لذا 
متضرعانه از درگاه کبریایی اش خلوص با اخذ 
کالم را درخواست می نماییم، باشد تا به لطف و 

کرمش ذخیره قبر و قیامتمان گردد.
کمیته فرهنگی ستاد اربعین

هیات رزمندگان اسالم

گزارش راهپیمایی اربعین 95
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در مدح پیامبر اسالم / غالمرضا سازگار

ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو
علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو

آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو
گل کند جان مسیح از غنچه ی خندان تو

خنده ی خورشید ها از گوهر دندان تو
عقل ها مبهوت تو مجنون تو حیران تو

آسمانی ها همه مرهون ارشاد توأند
دستگیران جهان محتاج امداد توأند

شهریاران بنده ی سلمان و مقداد توأند
چار أّم و هفت أب در خّط اوالد توأند

انبیا یکسر بشیر صبح میالد توأند
نورها بر قلبشان تابیده از فرقان تو

انبیا یک کاروان تو کاروان ساالرشان
خوب رویان مشتری تو یوسف بازارشان
خالق و خلقت درود حضرت تو کارشان

کّل انسان ها تویی تنها تویی غمخوارشان
مسلمین در خواب غفلت خفته تو بیدارشان

بی خبر از دشمنان عترت و قرآن تو
تو سراپا جاِن جاِن اّمتی اّمت چو تن

تن شود بی تاب اگر یک لحظه جان بیند َمحن
با اهانت بر تو، امت شد چو بحری موج زن

در خروش آمد بسی پیر و جوان و مرد و زن
رهروان تو سزد مانند چوپان َقَرن

بکشند دندانشان، چون بشکند دندان تو
ای که کرده ذات معبودت حبیب خود خطاب

ای فروغت جلوه گر چون مهر از ابر حجاب
گر جسارت کرد بر تو ابلهی حیف از جواب
تو به وسعت فوق اقیانوس و او کم از سراب

با صدای سگ نگردد کم فروغ آفتاب
می درخشد تا قیامت نور بی پایان تو

از فروغ رحمتت لبریز ظرف عالم است
چون تو قامت بر فرازی قامت گردون خم است

لیله ی میالد تو عید کمال آدم است
خاصه در سالی که آن سال رسول اعظم است
پایه ی توحید تو همچون کتاب محکم است

ثبت گشته بر جبین آسمان عنوان تو
چارده قرن است دنیا محو عدل و داد توست

آه مظلومان عالم بانگی از فریاد توست
بردگی محکوم تو آزادگی آزاد توست
تا خدایّی خدا ُملک خدا آباد توست

هفته ها و روزها و لحظه ها میالد توست
بسکه جوشد گوهر علم از یم عرفان تو

تو بجای سیم و زر احسان و عدل اندوختی
تو نگاه مرحمت حتی به دشمن دوختی

تو برای خلق همچون شمع سوزان سوختی
تو ز حکمت در دل انسان چراغ افروختی

تو به جای اِضرب، اِقرأ بر بشر آموختی
می درخشد َعلََّم القرآن به الّرحمن تو

آمدی ای تا ابد در سینه ها نور، آمدی
آمدی ای موسی برگشته از طور، آمدی
آمدی ای رایتت پیوسته منصور، آمدی

آمدی ای ملک هستی از تو معمور، آمدی
آمدی ای چشم بد از عارضت دور، آمدی

خنده کن ای صبح مشتاقان لب خندان تو
کیست تا مثل تو سلمان و ابوذر پرورد

کیست تا مرد دو عالم همچو حیدر پرورد
کیست تا در بوستان وحی، کوثر پرورد

کیست تا چون لؤلؤ و مرجان دو گوهر پرورد
یا چو زینب دختری در حّد مادر پرورد

ای امیرالمؤمنین پرورده ی دامان تو
حکمت از اسالم ناب توست جاری بیشتر

دانش از حکم و کتاب توست ساری بیشتر
سرفرازان را به کویت خاکساری بیشتر

از تو می خواهند جن و انس یاری بیشتر
آنچه کل انبیا دارند داری بیشتر

ای نبیّین میهمان سفره ی احسان تو
عترت و قرآن تو دو مشعل تابان ماست

دو سپهر معرفت دو کّفه ی میزان ماست
کّل دین ما همانا عترت و قرآن ماست

حفظ این دو با تو از روز ازل پیمان ماست
پیروی زین دو امانت عزت و ایمان ماست

کیست »میثم« مدح خوان عترت و قرآن ت

میالد پیامبر)ص( / رحمان نوازنی

وقتی کنار اسم خودت ال گذاشتی
قبلش هزار مرتبه االّ گذاشتی

هر چیز را به غیر خودت نفی کردی و
خود را یکی نمودی و تنها گذاشتی

اول خودت برای خودت جلوه کردی و
خود را برای خود به تماشا گذاشتی

نوری شبیه نور خودت آفریدی و
در او شکوه ذات خودت را گذاشتی

این نور را به پهنه عرش خودت زدی
خورشید را به عالم باال گذاشتی

حمد تو را که خواند تو گفتی که احمدی
به به ! چه خوب رسم مسما گذاشتی

نوری از آفتاب جدا کردی و سپس
یک ماه آفریدی و آنجا گذاشتی

تسبیح گفت ماه برای تو و تو هم
او را "علی" صدا زدی؛ اما گذاشتی

چندین هزار سال بگذرد از سر عاشقی
تا اینکه عشق را تو به اجرا گذاشتی

یعنی که عشق، عشق علی و محمد است
یعنی برای عشق دو لیال گذاشتی

اما دو عشق صادره مبنا نداشتند
پس روی عشق پایه و مبنا گذاشتی

مبنای عشق چیست به جز عشق فاطمه
پس عشق را حضرت زهرا گذاشتی

اینگونه بود خلقت عالم شروع شد
خلقت از این سه نور معظم شروع شد

تنها تویی که تکیه به باغ ارم زدی
بین حیاط خلوتی حق قدم زدی

سرویس
اشـعـار آئـینـی اشـعـار  آئـینـی
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غیر از بهشت فاطمه که در سینه تو بود
در سیزده مزار بهشتی حرم زدی

لوح و قلم که دست نگارین تو رسید
ای خوش نگار! نام علی را قلم زدی

گاهی خودت علی شدی و روی دوش خود
تا بر فراز کعبه احمد قدم زدی

 
از رحمت خودت گرفتی و از هیبت علی
آن را به دست فاطمه خود به هم زدی

تا یک حسن درست شد و یک حسین؛ عشق
تا اینکه هی بریزد از این عالمین ؛عشق

 
میالد امام صادق)ع( / وحید قاسمی

پیربزرگ طایفه بود و کریم بود

در اعتالی نهضت جدش سهیم بود

مسندنشین کرسی تدریس علم ها

شایسته صفات حکیم و علیم بود

نوح و خلیل جمله مریدان مکتبش

استاد درس حکمت و پند کلیم بود

برمردمان تب زده ی شهر شرجی اش

عطر مبارک نفسش چون نسیم بود

زحمت کشید و باغ تشیع شکوفه داد

مسئول باغبانی باغی عظیم بود

قلبش شبیه شیشه ی تنگ بلور بود

عمری به فکر نان شب هر یتیم بود

از ابتدای کودکی اش تا دم وفات

نزدیکی محله ی زهرا مقیم بود

منت نهاد و آمد و ما پیروش شدیم

امروز اگر نبود شرایط وخیم بود!!!

تازه سروده ام غزل مدحتش ولی

یادش میان قافیه ها از قدیم بود
 

امام صادق )ع( / قاسم رسا

چون از افق برآید انوار صبح صادق
در پای سبزه بنشین با همدمی موافق

شد موسم بهاران پرالله کوهساران
بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق

بلبل که در غم گل می کرد بی قراری
شکر خدا که معشوق آمد به کام عاشق

یک سو نشسته خسرو در بزمگاه شیرین
یک سو نهاده عذرا سر در کنار وامق

ابر بهار گسترد دیبای سبز در باغ
باد از شکوفه افکند بر روی آب قایق

بر آستان معشوق تسلیم شو که آن جا
صاحبدالن نهادند پا بر سر عالیق

زد بلبل سحرخیز فریاد شورانگیز
کای مست خواب غفلت و ای بنده ی منافق

شد وقت آن که خوانند حمد و ثنای معبود
شد گاه آن که نالند در پیشگاه خالق

از بوستان احمد بگذر که بلبل آن جا
بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق

نور جمال صادق چون از افق برآمد
شد صبح عالم آراش بر شام تیره فایق

از شرق و غرب بگذشت نور فضایل او
چون آفتاب علمش طالع شد از مشارق

تن پیکر فضایل، جان گوهر معانی
دل منبع عنایات رخ مطلع شوارق

همچون صدف ز دریا ُدرهای حکمت 
اندوخت

چون گوهر وجودش شایسته بود و الیق

بر پایه کمالش محکم اساس توحید
از پرتو جمالش روشن دل خالیق

خورشید برج ایمان، شمشاد باغ امکان
گنجینه کماالت، سرچشمه حقایق

هادی شوند یکسر گر لحظه ای بتابد
نور هدایت او بر جسم های عایق

بر لوح سینه اوست آیات حق هویدا
وه وه عجب سوادی است با اصل خود مطابق

افکار تابناکش روشن تر از کواکب
اندیشه های پاکش خّرم تر از حدایق

آیین جعفری را بگزین که دردمندان
درمان خویش جویند از این طبیب حاذق

شاها »رسا« ندارد جز اشتیاق رویت
بنمای رخ که خلقی است بر دیدن تو شایق

در عرصه قیامت دست از تو برنداریم
کاندر شفاعت توست ما را رجای واثق 

شهادت امام عسکری )ع( / سید حمید برقعی

یازده بار جهان گوشه ی زندان کم نیست

کنج زندان بال گریه ی باران کم نیست

سامرائی شده ام، راه گدایی بلدم

لقمه نانی بده از دست شما نان کم نیست

قسمت کعبه نشد تا که طوافت بکند

بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست
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سرویس
اشـعـار آئـینـی

یازده بار به جای تو به مشهد رفتم

بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست

زخم دندان تو و جام پر از خون آبه

ماجرائی است که در ایل تو چندان کم 
نیست

بوسه ی جام به لب های تو یعنی این بار

خیزران نیست ولی روضه ی دندان کم 
نیست

از همان دم پسر کوچکتان باران شد
تا همین لحظه که خون گریه باران کم 

نیست
در بقیع حرمت با دل خون می گفتم

که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست

شهادت امام عسکری )علیه السالم(/ سیدهاشم 
وفایی

سالم ما به تو و سامرای اطهر تو

سالم ما به حرمخانة منور تو

سالم بر تو و برُحرمتت که جبرائیل

جبین گذاشته بر آستانة در تو

سالم ما به تو ای عسکری لقب که خدا

نهاده خیل ملک را معین و عسکر تو

سالم ما به شکوه و به شوکت و قدرت

که آگه ست از این قدر و جاه داور تو

قسم به عمر کمت ای گل بهشت رسول

دوباره زنده شده یاد عمر مادر تو

سالم ما به دل پاره پاره ات هردم

سالم اهل سماواتیان به پیکر تو

سالم ما به تو و آن گلی که از داغت

شرر گرفته دل او کنار بستر تو

ز بس که رعشه بجانت فتاده بود از زهر

به دست او شده سیراب لعل اطهر تو

صدای آیة امن یجیب می آید

بپاس آن گل درد آشنا و مضطر تو

برای روز ظهورش تو خود دعائی کن

که مستجاب شود هر دعا ز محضر تو

به روز حشر "وفائی" کجا غمی دارد

اگر که ثبت شود نام او به دفتر تو

 
شهادت امام عسکری )علیه السالم( / یوسف 

رحیمی

در نگاهت غروب دلتنگي

آسماني پر از شفق داري

گرد پیري نشسته بر رویت

اي جوان غریب حق داري

**

همدم لحظه هاي تنهائیت

مي شود اشکهاي پنهاني

تب محراب و بغض سجاده

تا سحر سجده هاي باراني

**

خاطري خسته و پریشان از

شهر دلگیر سایه ها داري

ماه غربت نشین سامّرا
در دل خود گالیه ها داري

**

هر دوشنبه غبار دلتنگي

کوچه کوچه دیار دلتنگي

قاصدکها خبر مي آوردند

از تو و روزگار دلتنگي

**

ابرها را به گریه مي آورد

ندبه هایي که در قنوتت بود

بگو آقا بگو کدام اندوه

راز تنهایي و سکوتت بود

**

روز جمعه به وقت دلتنگي

مي روي از دیار غم اما

صبح یک جمعه مي رسد از راه

وارث سرخي شقایقها

امامت امام زمان/ رضا باقریان

آقا مبارک است َردای امامتت
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ای غایب از نظر به فدای امامتت

می خواستند حق تو را هم قضا کنند

َکذاّبها کجا و عبای امامتت

ما زنده ایم از برکات والیتت

ما عهد بسته ایم به پای امامتت

از روز اولی که رسیدیم زین جهان

گشتیم آشنا به صدای امامتت

این روزها هوای تو را کرده ام بیا

ماییم یاکریِم هوای امامتت

آقا بیا تقاِص شهیدان به پای توست

آقا فدای کرببالی امامتت

تا روزِ بازگشِت تو سیدعلی شده

پرچم به دوش، زیِر لوای امامتت

امامت امام زمان/ سید محمد میرهاشمی

یک شب که عشقت باز از دل درگذر شد

نام تو را بردم پیاپی تا سحر شد

تا صبحدم آن شب به یادت گریه کردم

هر قطره اشکم در پی تو در سفر شد

قابل نبودم تا جمالت را ببینم

اّما قسم بر تو که شوقم بیشتر شد

شد علّت دوری من از تو، ُعیوبم

دل مبتال هر روز بر عیب دگر شد

هر بار آهم شد مؤثّر بر دل تو

کار بدی کردم که آهم بی اثر شد

خود واقفم یاری ز من بدتر نداری

دست والیت از سر من بر نداری

زاده شدم تا با غم خوبان بمیرم

زشتم، به پایت، خوبتر از جان بمیرم

خواهم به محرابم به هنگام نمازم

یا در تالوت کردن قرآن بمیرم

من دوست دارم در میان شورِ یاران

با ذکر نامت در صِف خوبان بمیرم

آلوده باشد دیده ام اما مدد کن

در موقع جان دادنم گریان بمیرم

سلطان عشق آید به بالینم بگوید

خوش آمدی، با دیدنش عطشان بمیرم

من دوست دارم مرگ را با دیدن تو

هر غّصه را با لحظه ای خندیدن تو

من دوست دارم تا حضورت را ببینم

مستی ایّام ظهورت را ببینم

ای عابر پس کوچه  های دل کجایی؟

خواهم متانت در عبورت را ببینم

عالم اگر ظلمت شود باکی ندارم

ای فاطمی سیرت چو نورت را ببینم

من دوست دارم در شعاع نورِ پاکت

سرخوردگی خصم کورت را ببینم

مّنت کش عالم نگردم لحظه ای من

در خانه ی دل گر حضورت را ببینم

ای حاضر و ناظر به اعمالم، کجایی؟

گریه مکن دیگر به افعالم، کجایی؟

امامت امام زمان/ محمود مربوبی

فوج َملک دور و برش دارد نگارم

یک آسمان زیر پرش دارد نگارم

باید تمام عرشیان چاُوش بخوانند

تاج والیت بر سرش دارد نگارم

صبرش علی، رویش حسن، خویَش حسینی ست

ُخلقی چو جد اطهرش دارد نگارم

نامی دگر از حاتم طائی نمانده

از بس گدا در محضرش دارد نگارم

حتی مِن پیمان شکن را هم دعا گوست

الحق که ارث از مادرش دارد نگارم

از اوِل غیبت به شیعه بوده معلوم

فکری برای آخرش دارد نگارم

یعنی به سر فکر تقاص خون جّد و

ششماهه طفل پرپرش دارد نگارم

وقت فرج، شمشیر حیدر را به دستی

قرآن به دست دیگرش دارد نگارم

کوری چشم دشمنان، لطفی مداوم

بر این نظام و رهبرش دارد نگارم
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برای شناخت جایگاه باور مهدوی در اندیشه 
سیاسی حضرت امام خمینی )ره( و تأثیری 
که فرهنگ انتظار در اهداف کالن و استراتژی 
بلندمدت ایشان گذاشته بود، بخش هایی از 
رهنمودهای ایشان را که در دوره های مختلف 
بررسی  است،  شده  بیان  اسالمی  انقالب 
می تواند  رهنمودها  این  بررسی  می کنیم. 
ما را در شناخت اصول اساسی اندیشه امام 
راحل رحمه اهلل در سیاست داخلی و خارجی 
و شناسایی دلیل کینه و عناد استکبار جهانی 
نسبت به امام و انقالب اسالمی و درک انگیزه 
تالش های بی پایانی که برای استحاله نظام 

اسالمی صورت می گیرد، یاری رساند.
1. احیای مفهوم انتظار

در میان مفاهیمی که امام خمینی )ره( مطرح 
کرد، واژه هایی چون ایثار، جهاد، شهادت، امر 
به معروف و نهی از منکر و... که سال ها به 
دوباره  حیات  بودند،  شده  سپرده  فراموشی 
یافتند. همچنین واژه »انتظار« که سال ها با 
سکون و سکوت، تحمل ستم و دم فروبستن 
و در یک کلمه، ماندن و در جا زدن به امید 
شمرده  مترادف  غیب،  از  دستی  برآمدن 
می شد، مفهومی دیگر یافت. این بار »انتظار«، 
نه به عنوان عاملی برای خاموش ساختن روح 
سرکش اجتماع، بلکه به عنوان ابزاری برای 

به  حرکت  و  موجود  وضع  کردن  دگرگون 
سوی آینده موعود به کار گرفته شد. برای 
»انتظار«  مفهوم  با  بیشتر  چه  هر  آشنایی 
در فرهنگ واژگان امام راحل و درک نقش 
عظیمی که آن فرزانه دوران در احیای اندیشه 
انتظار داشت، اکنون بخشی از سخنان ایشان 
را که در این زمینه ایراد شده است، بررسی 

می کنیم. 
الف( انتظار، زمینه ساز قدرت اسالم

احیای  تمام،  ژرف اندیشی  با  امام  حضرت 
فرهنگ انتظار را وسیله ای برای تحقق دوباره 
قدرت و شوکت گذشته مسلمانان در جهان 
می دانست. ایشان در یکی از سخنان خود که 
در اولین سال استقرار نظام اسالمی ایراد کرد، 
با بیان مفهوم »انتظار فرج«، وظیفه منتظران 
حضرت صاحب االمر )عج( را چنین برشمرد: 
همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار، 
خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم 
است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم 
در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان 
شاء اهلّل تهیه بشود.  در مفهومی که امام از 
»انتظار« ارائه داد، نه تنها از سکون و سکوت 
برای  از کوشش  بلکه سخن  خبری نیست، 
تحقق قدرت اسالم و آماده شدن زمینه ظهور 
تالش  سال ها  که  مفهومی  با  این  که  است 

می شد از »انتظار« در اذهان مردم جا داده 
شود، بسیار فاصله دارد.

ب( انتظار و تکلیف در عصر غیبت
امام راحل و موضوعی که  اندیشه  جان مایه 
ایشان  توجه  مورد  عمل،  و  نظر  در  همواره 
بود، عمل به وظیفه و ادای تکلیف الهی است 
و همین موضوع، دیدگاه ایشان را در زمینه 
انتظار فرج از دیگر دیدگاه ها متمایز می سازد. 
امام راحل فرمود: من امیدوارم که ان شاءاهلّل 
برسد روزی که آن وعده مسلّم خدا تحقق 
پیدا کند و مستضعفان مالک ارض بشوند. این 
مطلب، وعده خداست و تخلف ندارد. منتها آیا 
ما درک کنیم یا نکنیم، آن به دست خداست. 
ممکن است در یک برهه کمی وسایل فراهم 
شود و چشم ما روشن بشود به جمال ایشان. 
این چیزی که ما در این وقت، در این عرصه، 
انتظار  همه  است.  مهم  این  داریم،  وظیفه 
داریم وجود مبارک ایشان را؛ لکن با انتظار 
بسیاری  که  وضعی  با  بلکه  نمی شود،  تنها 
دارند، انتظار نیست. ما باید مالحظه وظیفه 
فعلی شرعیـ  الهی خودمان را بکنیم و باکی 

از هیچ امری از امور نداشته باشیم. 
ج( نقد دیدگاه های موجود

دیدگاه های  خود،  سخنان  در  راحل  امام 
متفاوتی را که در زمینه »انتظار فرج« وجود 
دارد، دسته بندی و به شرح زیر نقد و بررسی 

می کند:
مردم  تکلیف  که  کسانی  دیدگاه  ـ  نخست 
در زمان غیبت را تنها دعا برای تعجیل فرج 
حضرت می دانند: بعضی ها انتظار فرج را به 
این می دانند که در مسجد، در حسینیه و در 
منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان 
مردم  اینها  بخواهند.  خدا  از  را  علیه السالم 
صالحی هستند که یک همچو اعتقادی دارند، 
بلکه بعضی از آنها را که من سابقا می شناختم، 
بسیار مرد صالحی بود. یک اسبی هم خریده 
منتظر  و  داشت  هم  شمشیری  یک  بود، 
حضرت صاحب بود. اینها به تکالیف شرعی 
خودشان هم عمل می کردند و نهی از منکر 
هم می کردند و امر به معروف هم می کردند، 
ازشان  کاری  این  از  غیر  دیگر  لکن همین، 
نمی آمد و فکر این مهم که یک کاری بکنند، 

فلسفه و جايگاه انتظار در انديشه امام مخينى )ره(

سرویس  اندیشه
و کالم امام خمینی)ره(
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نبودند. 
دومـ  دیدگاه کسانی که وظیفه فرد مسلمان 
نسبت به جامعه خود را به فراموشی سپرده اند 
و حتی از امر به معروف و نهی از منکر هم 
غفلت می ورزند: یک دسته دیگری بودند که 
انتظار فرج را می گفتند این است که ما کار 
نداشته باشیم به اینکه در جهان چه می گذرد، 
چه  ما  ملت  بر  می گذرد،  چه  ملت ها  بر 
می گذرد، به این چیزها ما کار نداشته باشیم. 
ما تکلیف های خودمان را عمل می کنیم. برای 
جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیایند 
ان شاءاهلّل درست می کنند. دیگر ما تکلیفی 
نداریم، تکلیف ما همین است که دعا کنیم 
دنیا  در  آنچه  کار  به  کاری  و  بیایند  ایشان 
می گذرد،  خودمان  مملکت  در  یا  می گذرد 

نداشته
باشیم. اینها هم یک دسته ای، مردمی بودند 

که صالح بودند. 
شده  یاد  دیدگاه  دو  بررسی  و  نقد  در  امام 
می فرماید: ما اگر دستمان می رسید، قدرت 
داشتیم، باید برویم تمام ظلم ها و جورها را از 
عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست. منتها ما 
نمی توانیم. اینکه هست، این است که حضرت 
عالم را پر می کند از عدالت؛ نه شما دست 
بردارید از این تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر 

تکلیف ندارید. 
سوم ـ یک دسته ای می گفتند که خب، باید 
عالم پر معصیت بشود تا حضرت بیاید. ما باید 
نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم 
تا مردم هر کاری می خواهند بکنند؛ گناهان 

زیاد بشود که فرج نزدیک بشود. 
بودند.  باالتر  این  از  دسته ای  یک  ـ  چهارم 
دعوت  گناهان،  به  زد  دامن  باید  می گفتند 
کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم 
شود و حضرت تشریف بیاورند. این هم یک 
دسته ای بودند که البته در بین این دسته، 
منحرف هایی هم بودند؛ اشخاص ساده لوح 
هم بودند، منحرف هایی هم بودند که برای 

مقاصدی به این دامن می زدند. 
امام امت از دو دیدگاه اخیر به شدت انتقاد 
می فرماید:  سخنانشان  ادامه  در  و  می کند 
قرآن  خالف  اسالم،  ضرورت  خالف  یعنی 

نیست. این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم 
تا حضرت صاحب بیاید! حضرت صاحب که 
برای  می آیند؛  چه  برای  می آورند،  تشریف 
اینکه گسترش دهند عدالت را، برای اینکه 
فساد  اینکه  برای  کنند،  تقویت  را  حکومت 
شریفه  آیات  خالف  بر  ما  ببرند.  بین  از  را 
قرآن، دست از نهی از منکر برداریم، دست 
بدهیم  توسعه  و  برداریم  معروف  به  امر  از 
گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت 
می آیند، می خواهند همین کارها را بکنند. 
دیگر  نداریم؟  تکلیفی  هیچ  ما  دیگر  االن 
بشر تکلیفی ندارد، بلکه تکلیفش این است 
که دعوت کند مردم را به فساد؟ به حسب 
رأی این جمعیت که بعضی هایشان بازیگرند 
و بعضی هایشان نادان، این است که ما باید 
بنشینیم دعا بکنیم. ما باید دعاگوی امریکا 
باشیم و دعاگوی اذنابشان باشیم و امثال اینها 
تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و 
حضرت تشریف بیاورند! بعد حضرت تشریف 
بیاورند، چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و 
جور را بردارند، همان کاری که ما می کنیم و 
ما دعا می کنیم که ظلم و جور باشد. حضرت 

می خواهند همین را برش دارند. 
پنجم ـ دیدگاه کسانی که هر اقدامی برای 
خالف  را  غیبت  زمان  در  حکومت  تشکیل 
با  کار  این  دارند  عقیده  و  می دانند  شرع 
نصوص روایات مغایر است: یک دسته دیگری 
بودند که می گفتند هر حکومتی اگر در زمان 
غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است 
بودند،  مغرور  آنها  است.  اسالم  برخالف  و 
به  بودند  مغرور  نبودند،  بازیگر  که  آنهایی 
بعضی روایاتی که وارد شده است بر این امر 
که هر َعلَمی بلند شود قبل از ظهور حضرت، 
کرده  خیال  آنها  است.  باطل  علم  علم،  آن 
بودند که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی 
که آن روایات که هر کس علم بلند کند، علم 
مهدی به عنوان مهدویت بلند کند. حاال ما 
فرض می کنیم که یک همچو روایاتی باشد، 
آیا معنایش این است که ما تکلیفمان دیگر 

ساقط است؟ 
بررسی  را  دیدگاهی  چنین  نتایج  ایشان 
می کند و می فرماید: اینکه می گوید حکومت 

الزم نیست، معنایش این است که هرج و مرج 
باشد. اگر یک سال حکومت در یک مملکتی 
نباشد، نظام در یک مملکتی نباشد، آن طور 
را که آن طرفش  فساد پر می کند مملکت 
پیدا نیست. آن که می گوید حکومت نباشد، 
معنایش این است که هرج و مرج بشود، همه 
هم را بکشند، همه به هم ظلم کنند برای 
اینکه حضرت بیاید، حضرت بیاید چه کند؟ 
برای اینکه رفع کند این را. این یک آدم اگر 
اگر دست  نباشد،  اگر مغرض  نباشد،  سفیه 
سیاستی این کار را نکرده باشد که بازی بدهد 
ماها را که ما کار به آنها نداشته باشیم، آنها 
بیایند هر کاری بخواهند انجام بدهند، این 

باید خیلی آدم نفهمی باشد. 
ایشان در ادامه می افزاید: اینهایی که می گویند 
که هر َعلَمی بلند بشود... خیال کردند که هر 
حکومتی باشد، این برخالف انتظار فرج است. 
اینها نمی فهمند چی دارند می گویند. اینها 
تزریق کردند بهشان که این حرف ها را بزنند. 
نمی دانند دارند چی چی می گویند. حکومت 
اینکه همه مردم به جان هم  نبودن؛ یعنی 
بین  از  را،  بزنند هم  را،  بکشند هم  بریزند، 
ببرند، برخالف نص آیات الهی رفتار بکنند. 
ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم 
در این باب داشتند، همه را به دیوار می زدیم 

برای اینکه
خالف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاید 
که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید 
به دیوار زد. این گونه روایت قابل عمل نیست 
و این نفهم ها نمی دانند دارند چی می گویند. 
حضرت امام در پایان بررسی دیدگاه های یاد 
شده، دیدگاه خود را درباره مفهوم انتظار فرج 
به صراحت چنین مطرح می کند:  البته این 
پر کردن دنیا را از عدالت، این را ما نمی توانیم 
بکنیم. اگر می توانستیم، می کردیم، اما چون 
نمی توانیم بکنیم، ایشان باید بیایند. اآلن عالم 
پر از ظلم است. شما یک نقطه هستید در 
عالم، عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی 
ظلم را بگیریم، باید بگیریم؛ تکلیفمان است. 
ضرورت اسالم و قرآن تکلیف ما کرده است 
که باید برویم همه کار را بکنیم، اما نمی توانیم 
بکنیم. چون نمی توانیم، باید او بیاید تا بکند، 
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کردن  فراهم  را.  کار  کنیم  فراهم  باید  ولی 
اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار 
را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن 

حضرت. 
2. ارائه برداشتی متفاوت از مفهوم حجت

ایشان با بیان مفهومی عمیق و بدیع از »حجت 
چون  می دارد  اعالم  معصوم«  امام  بودِن 
امام  وجود  به سبب  قیامت  روز  در  خداوند 
زمان و پدران بزرگوارش، بر بندگان، احتجاج 
و نسبت به عمل بر اساس سیره، رفتار و گفتار 
این بزرگواران از مردم بازخواست می کند، بر 
آنان الزم است همه تالش خود را برای تحقق 
سیرت امامان معصوم علیهم السالمدر جامعه 
و  عذر  هیچ  زمینه  این  در  و  بندند  کار  به 

بهانه ای از آنها پذیرفته نمی شود.
هنگام  خود،  البیع  کتاب  در  امام  حضرت 
بررسی ادله والیت فقیه، توقیع شریف حضرت 
صاحب االمر علیه السالم را نقل می کند:  و أمَّا 
الحواِدُث الواقَِعُة فاَرِجُعوا فیها إلی ُرواةِ َحِدیِثنا 
ُة اهلّل َعلَیِهم.   و  تی َعلَیُکم َو أنَا ُحجَّ َفإِنَُهم ُحجَّ
اما در رویدادهایی که برای شما پیش می آید، 
به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنها 
حجت من بر شما هستند و من حجت خدا 

بر ایشان هستم.
آن گاه می فرماید: مقصود از حجت خدا بودِن 
امام معصوم این نیست که فقط بیان کننده 
بزرگانی چون زراره  زیرا گفته  احکام است؛ 
و محمد بن مسلم نیز حجت است و هیچ 
کس حق مردود دانستن و عمل نکردن به 
امر بر همگان  این  روایات ایشان را ندارد و 
آشکار است، بلکه منظور از حجت بودن امام 
زمان و پدران بزرگوارش ـ صلوات اهللّ  علیهم 
اجمعینـ  این است که خداوند تعالی به سبب 
وجود ایشان و سیره و رفتار و گفتار آنان در 
تمام شئون زندگی شان، بر بندگان احتجاج 
می کند. از جمله شئون امامان، عدالت آنان 
در همه زمینه های حکومت است. به عنوان 
مثال، وجود امیرمؤمنان علیه السالمبرای تمام 
فرمانداران و حاکمان ستم پیشه، حجت است؛ 
زیرا خداوند به واسطه سیرت آن بزرگوار، باب 
عذر و بهانه را بر همه آنان در تعدی از حدود 
الهی و تجاوز به اموال مسلمانان و سرپیچی 

از قوانین اسالمی بسته است. همین گونه اند 
دیگر حجت های خداوند، به ویژه حضرت ولّی 
عصر علیه السالم که عدل را در میان مردم 
می گستراند و زمین را از قسط پر می کند و بر 
اساس نظامی عادالنه بر مردم حکم می راند.  
ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای اینکه 
اگر چنانچه موفق شدیم ان شاء اهللّ  به زیارت 
ایشان، طوری باشد که روسفید باشیم پیش 
کار  به  االن  که  دستگاه هایی  تمام  ایشان. 
باید توجه  گرفته شده اند در کشور ما، ]...[ 
به این معنا داشته باشند که خودشان را مهیا 
کنند برای مالقات حضرت مهدی سالم اهللّ  

علیه. 
3. تالش برای تحقق عدالت در عصر غیبت

حضرت امام خمینی رحمه اهلل، تالش برای 
تحقق عدالت و جلوگیری از ستم در عصر 
همه  و  می دانست  الهی  تکلیف  را  غیبت 
توان  سرحد  تا  می کرد  دعوت  را  مسلمانان 
خود، این تکلیف الهی را به انجام رسانند: ما 
باید  داشتیم  قدرت  می رسید،  دستمان  اگر 
برویم تمام ظلم ها و جورها را از عالم برداریم. 
نمی توانیم.  ما  منتها  ماست.  تکلیف شرعی 
اینکه هست، این است که حضرت، عالم را 
پر می کنند از عدالت؛ نه شما دست بردارید 
از این تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف 
ندارید.  البته این پر کردن دنیا را از عدالت، 
این را ما نمی توانیم بکنیم. اگر می توانستیم 
می کردیم، اما چون نمی توانیم بکنیم، ایشان 

باید بیایند. 
4. زمینه سازی برای ظهور امام مهدی )عج(

دوره های  در  امام  حضرت  که  سخنانی  از 
مختلف انقالب اسالمی ایراد فرمودند، به خوبی 
انقالب  برپایی  ایشان  که  می شود  استفاده 
اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در 
ایران را دو منزلگاه در طریق رسیدن به سر 
منزل مقصود و تشکیل حکومت عدل مهدوی 
می دانست و بر این باور بود که باید با اجرای 
کامل احکام اسالمی در عصر غیبت، زمینه 
علیه السالمفراهم  امام مهدی  برای ظهور  را 
آورد. در اینجا برخی از این سخنان را مرور 
می کنیم: امیدوارم که این انقالب یک انقالب 
برای ظهور حضرت  مقدمه  و  بشود  جهانی 

بقیه اهللّ ـ  ارواحنا له الفداءـ  باشد. 
امید است که این انقالب جرقه و بارقه ای الهی 
باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم 
ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارک 
ـ  الفداء  لمقدمه  ارواحنا  ـ  بقیه اهللّ   حضرت 
منتهی شود.  من امیدوارم که ما به مطلوب 
حقیقی برسیم و متصل بشود این نهضت به 
نهضت بزرگ اسالمی و آن نهضت ولی عصر 
را آن  اسالم  ان شاءاهلل  علیه السالم هست.  
طور که هست در این مملکت پیاده کنیم 
ممالک  در  را  اسالم  نیز  جهان  مسلمین  و 
خودشان پیاده کنند... و زور و ظلم و جور از 
دنیا برطرف بشود و مقدمه باشد برای ظهور 
ولّی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ .  مسئوالن ما 
باید بدانند که انقالب مردم ایران نقطه شروع 
پرچمداری  به  اسالم  جهان  بزرگ  انقالب 
حضرت حجتـ  ارواحنا فداهـ  است.  خداوند 
همه ما را از قیدهای شیطانی رها فرماید تا 
بتوانیم این امانت الهی را به سر منزل مقصود 
برسانیم و به صاحب امانت، حضرت مهدی 

موعودـ  ارواحنا لمقدمه الفداءـ  رد کنیم. 
5. برائت جویی از کافران و مشرکان

امام راحل  رحمه اهلل در سراسر دوران مبارزه 
غربی«  نه  شرقی،  »نه  شعار  بر  خویش، 
به عنوان یکی از اصول اساسی انقالب اسالمی 
حیات  لحظه  آخرین  تا  و  می فشرد  پای 
از  عقب نشینی  به  حاضر  هم  خود  پربرکت 
این شعار اصلی انقالب نشد. آنچه امام امت 
را وا می داشت ین گونه بر این اصل پافشاری 
کند، احساس عزتی بود که او در پرتو والیت 
ائمه معصومین علیهم السالمبه ویژه امام عصر 

علیه السالم بدان دست یافته بود.
ایشان نمی توانست بپذیرد که مردم مسلمان 
ایران در عین پذیرش والیت آخرین حجت 
خدا، امام زمان علیه السالمسر در گرو والیت 
طاغوت های شرق و غرب داشته باشند. این 
بود که قاطعانه اعالم می کرد: هیهات که امت 
محمد صلی اهلل علیه و آله و سیراب شدگان کوثر 
عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ 
ذلت بار و اسارت غرب و شرق تن در دهند.  

نه  »نه شرقی،  اصل  به  التزام  باالتر،  این  از 
غربی« را وظیفه مسلمانان جهان می شمرد 

سرویس  اندیشه
و کالم امام خمینی)ره(
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و پشت کردن به این اصل را پشت کردن به 
آرمان مکتب اسالم و خیانت به رسول خدا 
ورود  »شرط  را  آن  پذیرش  و  هدی  ائمه  و 
به صراط نعمت حق« می دانست: شعار »نه 
انقالب  اصولی  شعار  ما  غربی«  نه  و  شرقی 
اسالمی در جهان گرسنگان و مستضعفین 
عدم  واقعی  سیاست  ترسیم کننده  و  بوده 
تعهد کشورهای اسالمی و کشورهایی است 
که در آینده نزدیک و به یاری خدا، اسالم 
را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشریت 
می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول 
مردم  و  اسالمی  کشورهای  و  شد.  نخواهد 
مسلمان جهان باید نه وابسته به غرب و اروپا 
و امریکا و نه وابسته به شرق و شوروی باشند، 

که ان شاءاهلّل به خدا و
زمان  امام  و  صلی اهلل علیه و آله  خدا  رسول 

علیه السالم وابسته اند. 
6. احیای هویت اسالمی مسلمانان

که  را  کریم  قرآن  وعده  این  امام  حضرت 
َو  بِالُهدی  َرُسولَُه  أَرَسَل  ُهَوالَّذي  می فرماید: 
ِدیِن الَحّق لُِیْظِهَرُه َعلَی الّدیِن ُکلِّه َو لَْو َکِرَه 
الُمْشِرُکوَن.  او کسی است که پیامبرش را با 
هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه 
مشرکان  هرچند  گرداند،  پیروز  است،  دین 
خوش نداشته باشند. با جان و دل پذیرفته 
بود. از این رو، با صالبت تمام بیان می داشت: 
من با اطمینان می گویم اسالم، ابرقدرت ها را 
به خاک مذلت می نشاند. اسالم موانع بزرگ 
داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از 
برطرف و سنگرهای کلیدی جهان  دیگری 
اعالم  به صراحت  فتح خواهد کرد.  من  را 
می کنم که جمهوری اسالمی با تمام وجود 
در  مسلمانان  اسالمی  هویت  احیای  برای 
سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی 
هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از 
اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و 
جلو جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت، 

پول و فریب را نگیرد. 
7. گسترش نفوذ اسالم در جهان

اعتقاد به حقانیت اسالم و ایمان به بطالن 
دیگر مکتب ها و مسلک ها، به صورت بالقوه 
این توان را دارد که هر فرد مؤمن و معتقدی 

وا  اسالم  بیشتر  برای گسترش  تالش  به  را 
عنوان  به  خمینی  امام  میان،  این  در  دارد. 
را  جهان  همه  دیدش  افق های  که  رهبری 
درمی نوردید و به چیزی کمتر از حاکمیت 
جهانی اسالم دل نمی بست، به این موضوع با 

دیدی دیگر نگاه می کرد. 
امام راحل با صراحت اعالم می کرد که در پی 
نابودی همه نظام های استکباری و گسترش 
نظام اسالمی در سراسر جهان است: البته ما 
این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی 
و بین المللی اسالمی مان بارها اعالم نموده ایم 
که درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و 
کم کردن سلطه جهان خواران بوده و هستیم. 
را  این سیاست  نام  امریکا  نوکران  اگر  حال 
توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ 
استقبال  و  نداریم  باکی  آن  از  می گذارد، 
ریشه های  درصدد خشکانیدن  ما  می کنیم. 
فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در 
جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف 
خدا و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی را که 
بر این سه پایه استوار گردیده اند، نابود کنیم 
و نظام اسالم رسول اهللّ  صلی اهلل علیه و آله را در 

جهان استکبار ترویج نماییم. 
ایشان در پیامی دیگر، تالش برای گسترش 
با سلطه  مبارزه  و  در جهان  راستین  اسالم 
زمینه سازی  برای  اقدامی  را  جهان خواران 
ظهور منجی و مصلح کل می داند و می فرماید: 

ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه 
ستمگران را در کشورهای اسالمی می شکنیم 
و با صدور انقالبمان که در حقیقت، صدور 
اسالم راستین و بیان احکام محمدی است، به 
سیطره و ظلم جهان خواران خاتمه می دهیم و 
به یاری خدا، راه را برای ظهور منجی و مصلح 
کل و امامت مطلقه حق، امام زمان ـ ارواحنا 

له الفداءـ  هموار می کنیم. 
امام راحل در بخش دیگری از همین پیام، 
روشن فکران جهان اسالم را به تالش آگاهانه 
و  سرمایه داری  جهان  کردن  دگرگون  برای 
کمونیسم فرا خوانده است و چنین می فرماید: 
روشن فکران اسالمی همگی با علم و آگاهی 
باید راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان 
سرمایه داری و کمونیسم را بپیمایند و تمام 
آزادی خواهان باید با روشن بینی و روشن گری، 
راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرت ها 
سیلی خورده  مردم  بر  را  امریکا  خصوصا 
سوم  جهان  و  اسالمی  مظلوم  کشورهای 

ترسیم کنند. 
8. ایجاد حکومت جهانی اسالم

تشکیل حکومت اسالمی در ایران هیچ گاه 
و  ایستد  باز  حرکت  از  امام  نمی شد  سبب 
حکومت جهانی مهدی موعود را به فراموشی 
طرف  از  که  جنبشی  فرمود:  امام  بسپارد. 
مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران 
و زورمندان شروع شده و در حال گسترش 
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است، امید بخش آتیه ای روشن است و وعده 
خداوند تعالی را نزدیک و نزدیک تر می نماید. 
گویی جهان مهّیا می شود برای طلوع آفتاب 
آمال  کعبه  و  معّظمه  مّکه  افق  از  والیت 
محرومان و حکومت مستضعفان. از پانزدهم 
خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در 
این سرزمین به اوج خود رسیده بود و می رفت 

تا عربده شوم »أنا ربّکم األعلی« از حلقوم
فرعون زمان طنین افکند، تا 22 بهمن 57 
که پایه حکم رانی جّباران عصر در این مرز و 
بوم فرو ریخت و تخت و تاج دو هزار و پانصد 
ساله فرعون گونه ستم شاهی به دست توانای 
زاغه نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت و 
طومار تاراج گری ها و حکم فرمایی های شیطان 
بزرگ و شیطانک های وابسته و پیوسته به آن 
درهم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود، 
به  بعید  صدسال  از  کمتر  که  تحّولی  ولی 
نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این 
ایّام معدود و ساعات محدود تحّقق یافت و 
جلوه ای از وعده قرآن کریم نورافشانی کرد و 
چه بسا که این تحول و دگرگونی، در مشرق 
زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق 
یابد: »ولیس من اهللّ  بمستنکر« که دهر را 
در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان، 
به جلوه  را  آفاق  و  بسپارد  ارض  وارثان  این 
الهی ولّی اهللّ  األعظم، صاحب العصرـ  أرواحنا 
الفداء ـ روشن فرماید و پرچم توحید و  له 
عدالتی الهی را در عالم بر فراز کاخ های سپید 
و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز 

درآورد. »و ما ذلک علی اهللّ  بعزیز«. 
امام راحل با ژرف اندیشی تمام و با پشتوانه 
عظیم اعتقاد به انقالب جهانی امام، مسئوالن 
بیندیشند،  ایران  به  تنها  اینکه  از  را  نظام 
برحذر داشت و فرمود: مسئوالن ما باید بدانند 
که انقالب ما محدود به ایران نیست. انقالب 
مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ جهان 
اسالم به پرچم داری حضرت حّجت ـ ارواحنا 
له الفداءـ  است که خداوند بر همه مسلمانان 
و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در 
و  اقتصادی  مسائل  دهد،  قرار  حاضر  عصر 
مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای 
خطری  کند،  منصرف  دارند،  عهده  بر  که 

بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. 
باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و 
توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید 
و این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف 
عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانی اسالم 

است، منصرف کند. 
می شود  استفاده  خوبی  به  رهنمود  این  از 
اسالمی  انقالب  رحمه اهلل،  خمینی  امام  که 
موعود  مهدی  جهانی  انقالب  زمینه ساز  را 
)عج( می دانست. از همین رو، معتقد بود که 
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی باید همه 
برای ظهور  آمادگی  ایجاد  بر  را  تالش خود 
دولت کریمه امام عصر قرار دهند و متوجه 
باشند پرداختن به برنامه های توسعه، حتی 
یک لحظه، آنها را از این هدف بزرگ بازندارد؛ 
چون غفلت از آن، »خطری بزرگ و خیانتی 

سهمگین را به دنبال دارد«. 
دشمنی  دالیل  اسالمی،  انقالب  کبیر  رهبر 
این گونه  را  اسالمی  انقالب  با  غرب  و  شرق 
تشریح می کند: امروزه غرب و شرق به خوبی 
می داند که تنها نیرویی که می تواند آنان را از 
صحنه خارج کند، اسالم است. آنها در این ده 
سال انقالب اسالمی ایران ضربات سختی از 
اسالم خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هر 
وسیله ممکن، آن را در ایران که مرکز اسالم 
ناب محمدی است، نابود کنند. اگر بتوانند با 
نیروی نظامی، اگر نشد با نشر فرهنگ مبتذل 
خود و بیگانه کردن ملت از اسالم و فرهنگ 

ملی خویش و... . 
خداوندا! بر ما منت بنه و انقالب اسالمی ما 
را مقدمه فروریختن کاخ های ستم جباران و 
افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان 
از ثمرات و برکات  گردان و همه ملت ها را 
پابرهنگان  و  مستضعفان  امامت  و  وراثت 

برخوردار فرما. 
امام  رهنمودهای  (مجموعه  نور  صحیفه   .
خمینی رحمة اهلل(، تهران، سازمان مدارک 
اسالمی، 1369، ج 7، ص  انقالب  فرهنگی 
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 . همان، ج 19، ص 154.
 . همان ج 20، ص 196.

 . همان.

 . همان، ص 197.

 . همان، ص 196.
 . همان، صص 196 و 197.

 . همان، ص 197.
 . همان.
 . همان.

 . همان، ص 198.
 . همان.

 . شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، 
قم، موسسه النشراالسالمی، بیتا، ج 2، ص 

483، ح 4.
رحمه اهلل،  خمینی  موسوی  روح اهللّ   سید   .  
کتاب البیع، نجف، مطبعة اآلداب، 1394 هـ 
. ق، ج 2، صص 474 و 475؛ سید روح اهللّ  
موسوی خمینی رحمه اهلل، شئون و اختیارات 
ولی فقیه ترجمه مبحث والیت فقیه از کتاب 
البیع، چاپ اول: تهران، وزارت ارشاد اسالمی، 

1365، ص46.
 . صحیفه نور، ج 12، صص 208 و 209.

 . همان، ص198.
 . همان، ج20، ص197.
 . همان، ج، 16، ص 88.
 . همان، ج 15، ص 75.

 . همان، ج 12، ص 175.

 . همان، ج 15، ص 170.

 . همان، ج 21، ص 108.
 . همان، ج 19، ص 11.

 . همان، ج 20، ص 113.
 . همان، ص 114.

 . سوره توبه) 9(، آیه 33؛ سوره صف )61(، 
آیه 9؛ ر.ک: سوره فتح )48(، آیه 28.

 . صحیفه نور،  ج 20، ص 118.
 . همان، ص 238.

 . همان، ج 10، ص 232.

 . همان، ج 20، ص 118.
 . همان.

 . همان، ج 18، صص 11 و 12.
 . همان، ج 21، ص 108.

 . همان، صص 107 و 108.
 . همان، ج 20، ص 118.

سرویس  اندیشه
و کالم امام خمینی)ره(
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ماهنامه هیات: با عرض سالم و تسلیت ایام 
عزای حسینی علیه السالم از این که وقت خود 
را برای مصاحبه در اختیار ماهنامه هیات قرار 
دادید صمیمانه تشکر می کنم و برای شما و 
همه خواهران هیات پیروان عترت استان یزد 
آرزوی توفیق روزافزون داریم. لطفاً خالصه از 
روند شکل گیری و اهداف هیات پیروان عترت 

برای خوانندگان نشریه توضیح بفرمایید.
عنایت  از  هم  بنده  الناس:  کفیل  خواهر 
دست اندرکاران ماهنامه هیات تشکر می کنم 
مخاطبان  برای  مصاحبه  این  امیدوارم  و 
عترت  پیروان  هیات  باشد.  قابل استفاده 
در  یزد  استان  اسالم  رزمندگان  خواهران 
رسمی  به طور  را  خود  فعالیت  سال 1381 
آغاز کرد. فعالیت هیات برای این بود که با 
معظم  مقام  فرمایشات  دادن  قرار  سرلوحه 
فرهنگی  نیازهای  نظر گرفتن  و در  رهبری 
جامعه بخصوص دختران جوان و بانوان در 
اخالقی  آسیب های  رفع  و  معنویات  عرصه 
جامعه تمام توان خود را به کار گیرد. هیات 
می خواهد گام مثبتی در جهت پیاده کردن 
آرمان های انقالب بردارد و این کار را با تالش 
جمعی از بانوان و فرهیختگان و صاحب نظران 
و کارشناسان دینی شروع نمود. خط و مشی 
فرهنگ  گسترش  آغاز،  از  هیات  فعالیت  و 
آله و  ناب محمدی صلی اهلل علیه و  اسالم 
فرهنگ  ترویج  و  اسالم  غنی  تعالیم  اشاعه 
پرتو  در  جهادی  زندگی  و  شهادت  و  ایثار 
والیت محوری که درس اصلی مکتب ماست 
بوده است. معرفی بهترین نمونه ها در تاریخ 
تشیع بانوی مجاهده و شهیده گمنام والیت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و فرزند 
گران قدرشان سیدالشهدا که اوج مرتبه ایثار 
به منصه ظهور آورد  را در کربال  و شهادت 

سرلوحه کار هیئت قرار گرفت.
ماهنامه هیات: از توضیحات خوب شما که 
حاکی از انگیزه الهی و ایمان درونی شما و 
همکارانتان می باشد تشکر می کنم. فکر می 

کنید مهم ترین الزامات کار در این فرایند چه 
بوده است؟

چنین  اهدافی  برای  الناس:  کفیل  خواهر 
و  دارد  وجود  زیادی  بسیار  الزامات  بزرگ 
اهمیت و حساسیت کار به حدی است که 
خیلی از مالحظات را باید در نظر گرفت. دقت 
در انتخاب مداحان و سخنرانان به ویژه ارتباط 
مستمر با روحانیون در هیات بسیار حساس و 
مهم بوده است که ما همواره از این امر غافل 

نبودیم.
ماهنامه هیات: فکر می کنید محرک اصلی 
خواهران در این فعالیت ها چه بوده و چه 
چشم انداز بلند مدتی را در نظر دارند و باید  

داشته باشند؟
خواهر کفیل الناس: افق فکری هیئت پیروان 
عترت تربیت سرباز برای امام زمان عجل اهلل 
فرجه و زمینه سازی برای ظهور منجی عالم 
بشریت و تحقق منویات و رهنمودهای نایب 
برحق آن حضرت امام خامنه ای است. هیات 
تالش می کند این مهم را در حد بضاعتش 
انجام دهد و آن را به طور مستمر با شور و 

شعور پیگیری نماید. 
ماهنامه هیات: فکر می کنید چگونه می توان 

به این مهم دست پیدا کرد؟
خواهر کفیل الناس: با این نگاه سخنرانی ها و 
مراسمات هیات باید بصیرت بخش و روشنگر 
ابراز  و  اهل بیت  برای  کنار گریه  و در  باشد 
محبت و عشق به خاندان پیامبر خاتم شعور 
افزایی و ترویج تفکر و اندیشیدن از کارهای 
در  و  توجه شود  آن  به  باید  که  است  مهم 
فراموش  ما  و  انجام شده  کار  این  توان  حد 
نمی کنیم که انقالب اسالمی پیروزی اش را از 
حرکت های هیئتی ها و فعالیت های هیئتی به 
دست آورد، پس نباید چنین سرمایه ای را از 
دست بدهیم، بلکه باید در غنی کردن و پربار 
کردن برنامه های هیات ها بکوشیم و عرصه را 

برای جوانان در این مسیر فراهم کنیم. 
به همین دلیل در همه مناسبت های مذهبی 

و ملی مثل ایام محرم و صفر و رمضان ایام 
شهادت و میالد ائمه اطهار، دهه فجر، نهم 
دی، هفته بسیج و مناسبت های مشابه  از 
جمله مراسم ویژه هفته زن و میالد حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها و حضرت زینب سالم 
های  برنامه  معصومه  حضرت  و  علیها  اهلل 
کالس های  برگزاری  شود،  می  اجرا  زیادی 
اخالقی و مشاوره و سبک زندگی اسالمی و... 
توسط اساتید حوزه و دانشگاه را داریم، اجرای 
برنامه های متنوع و جذاب در مناسبت های 
مختلف جوانان را در اولویت کاری خود قرار 
با روشنگری و پاسخ به شبهات  ایم و  داده 
تالشمان این است که در حد توان آنان را 
از دام دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی 

نجات دهیم.
ماهنامه هیات: این توضیحات نشان می دهد 
برنامه ریزی و فعالیت های هیات بسیار متعدد 
و تاثیر گذار بوده است و استقبال مخاطب 
باعث استمرار این گونه برنامه های می باشد 
برای شما و همکارانتان آرزوی توفیق بیش 
نمونه های  اگر ممکن است  از پیش داریم 

بیشتری از برنامه هایتان را توضیح دهید.
خواهر کفیل الناس:  برای تحقق چنین اهداف 
و ایده آل هایی قطعا باید خیلی تالش کرد 
و ما در این زمینه برنامه های زیادی را اجرا 
کرده ایم. اجرای مراسم فرهنگی و مذهبی 
ایم،  داشته  را  دبیرستان ها  و  دانشگاه ها  در 
با برگزاری همایش های و برنامه های فصلی 
برای جوانان و هدایت آن ها به سمت اجرا و 
برگزاری برنامه های مفید و سازنده اردویی و 
زیارتی را داشته ایم، مسابقات قرآنی و دوره 
آموزشی قرآن و تفسیر، شرح زیارت عاشورا 
است.  شده  آن  از  بی نظیری  استقبال  که 
جلسات توجیهی و آموزشی و معرفتی را در 
آستانه ماه محرم و ماه مبارک رمضان و دیگر 
مجموع  در  و  داریم  کار  دستور  در  اهلل  ایام 
برنامه های متعدد و متنوعی برای خادمان 
هیات برگزار می کنیم. اتاق فکری با حضور 
کارشناسان حوزه های مختلف و بهره گیری از 

نظرات آن ها در اجرای برنامه ها
ماهنامه هیات: خداوند به شما توفیق بدهد، 
در این فرصت کوتاه حق مطلب را ادا کردید و 

مصاحبه ماهنامه هیات رزمندگان اسالم
با خواهر رقیه کفیل الناس مدیر هیات پیروان عرتت خواهران استان یزد
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زحمات همکارانتان را خوب منعکس کردید. 
لطفا بفرمایی که چه پیشنهاد هایی برای دیگر 
هیات ها دارید و کدام یک از برنامه ها را قابل 

تکثیر و الگوبرداری می دانید؟
خواهر کفیل الناس: در این زمینه بحث های 
ماهنامه  رویکرد  این  و  دارد  وجود  زیتادی 
هیات برای تبادل تجربیات خیلی می تواند 
در ارتقای کیفیت برنامه ها موثر باشد. در این 

زمینه چند نکته مهم را قابل توجه می دانم:
با  آشنا  و  زبده  نیروهای  گیری  1-بکار 
فناوری های نوین و تولید محتواهای جذاب و 
تأثیرگذار در موضوعات مختلف برای رده های 

سنی مختلف بسیار مهم است. 
با  کوتاه  کلیپ  و  فیلم  تولید  2-فراخوان 
اتاق فکر هیآت مشخص  موضوعاتی که در 
می شود و انتشار کلیپ های برگزیده در فضای 

مجازی. 
3-بکار گیری افراد کارشناس در مسائل دینی 
جهت آشنایی با مشکالت و مسائل مبتالبه 
مخاطبین بخصوص نسل جوان و نوجوان و 
بررسی پاسخ گویی به آن ها و قرار دادن پاسخ 

شبهات در اختیار دیگر هیات ها.
4-برگزاری جلسات ماهیانه با گروه ها هیآت 
مذهبی بانوان و تشکل های همسو در راستای 

بصیرت افزایی
5-فعال نمودن واحد قرآن و عترت در هیآت 

با بهره گیری از آموزه های قرآنی.
ماهنامه هیات: از پیشنها های سازنده و قابل 
توجه شما تشکر می کنم لطفا در این قسمت 
از مصاحبه چنانچه آسیب هایی را در مسیر 
برای  قابل توجه می دانید  فعالت هیات ها 
تکمیل مصاجبه و جامعیت گفتگو با نشریه 

به آنها هم اشاره بفرمایید.
فعالیتی  قطعا در هر  الناس:   خواهر کفیل 
آسیب های خاصی وجود دارد. هیات هم از 
این قاعده مستثنی نسیت. به نظر می رسد 
چند آسیب را بیشتر باید مورد توجه قرار داد:

1-بیان سخنان تکراری توسط سخنرانان 
جامعه  موردنیاز  مسائل  به  نکردن  2-توجه 
)نیاز واقعی مخاطب( که ممکن است مخاطب 
به موضوعی اقبال نشان دهد اما نیاز واقعی اش 

نباشد

تشکیل  در  بازارگرمی  و  مداری  3-مشتری 
جلسات

4-توجه به کمیت بجای کیفیت 
5-در نظر نگرفتن ضرورت ها و مسائلی که 
توسط امام خامنه ای به عنوان کارشناسی ترین 
مسئول دینی در عصر غیبت مطرح می کنند

مسائل  عمیق  و  دقیق  نکردن  6-بررسی 
فراموش  را  خداباوری  ریشه ای؛  و  اعتقادی 

کردن
7-دنبال اسم ورسم بودن بجای خدمت کردن. 
یادش به خیر آن راد مردی که می گفت ما 

تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت
راه  چه  که  بفرمایید  لطفا  هیات:  ماهنامه 
کارهایی برای برطرف کردن آسیب ها بهتر 

است و زودتر به نتیجه می رسد.
خواهر کفیل الناس:  برای رفع آسیب ها چند 

اقدام مهم ضروری و الزم است:
برای  رسانه های دشمن  فعالیت  به  توجه  با 
هنجارشکنی و از هم پاشیدن نظام خانواده 
و دغدغه های امام جامعه و نایب ولی عصر و 
برنامه جامع 16 بندی توسط ایشان ارائه شده 
باید سرفصل برنامه های هیات ها بخصوص 
و  برادران  شاخه  در  رزمندگان  های  هیات 
خواهران به این امر اختصاص یابد. هرچند 
نیز  درگذشته  یزد  عترت  پیروان  هیات  که 
دوره های آموزش خانواده داشته و دغدغه اش 
به  توجه  و  عنایت  با  ازاین پس  اما  بوده 
رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 
بازنگری در نحوه اجرای این برنامه ها نموده 
و  بهتر  شیوه های  با  آینده  در  ا...  شاء  ان  و 
برنامه  االن  و  نمود  خواهد  اجرا  کارآمدتر 

کارگروه اتاق فکر در این زمینه فعال است.
ماهنامه هیات: اگر حضور ذهن دارید چند 
نمونه از کارهای شاخص هیات را ذکر نمایید.
خواهر کفیل الناس: برنامه ها و فعالیت های 
زیادی را انجام داده این و بنده هم می توانم 
به تفصیل آنها را توضیح بدهم اما برای نمونه 
می توانم چند فعالیت شاخص را اشاره کنم. 

علیهم  اطهار  ائمه  سوگواری  مراسم  نمونه 
سیاسی  زندگی  با  آشنایی  هدف  با  السالم 
انسان  کتاب  از  برگرفته  و  امامان  اجتماعی 
250 ساله حضرت آقا که امام موس کاظم 

و  السالم  علسه  صادق  امام  و  السالم  علیه 
امام باقر علیه السالم که موردتوجه بانوان و 

شیفتگان اهل بیت قرار گرفت.
یکی از برنامه های بسیار جالب و تأثیرگذار بر 
توریست های خارجی میهمان در استان یزد 
که در ایام سوگواری ساالر شهیدان در آستان 
با همکاری  فاضل  امامزاده شاهزاده  مقدس 
میراث فرهنگی و موسسه جامعه المصطفی 
قم و دبیرخانه یزد حسینیه ایران انجام گرفت، 
تعداد 300 نفر از توریست ها مهمان هیات 
فاضل  شاهزاده  امامزاده  در  عترت  پیروان 
محل هیات پیروان عترت بودند که پس از 
ورود با استقبال گرم خادمین وارد دفتر هیات 
می شدند و پس از دیدن فیلم مختار و ترجمه 
به  راجع  مطالبی  بیان  و  مترجمین  توسط 
عاشورا و امام حسین علیه السالم به زبان های 
انگلیسی و اسپانیایی و چینی به محل مراسم 
می رفتند و بعد از پایان مراسم؛ شام مهمان 
شال  و  کتاب  که  بودند  سیدالشهدا  سفره 
مشکی به آن ها اهدا می شد که با خوشحالی 
زیاد می پذیرفتند و حتی با عزاداران حسینی 
ارادت  عرض  و  می زدند  سینه  السالم  علیه 
می کردند. این برنامه بیشتر از هر برنامه ای 
تحت تأثیر مهمانان خارجی قرارگرفته و در 
دفتر پیشنهاد ها نوشته بودند که بسیار تحت 
تأثیر قرارگرفته ام و سعی می کنم که سال های 
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بعد هم شرکت کنم. 
مهمان  یک گردشگر خارجی می گفت من 
این خانه هستم و توریست نیستم. گردشگر 
دیگری بنام رابین ژو از یونان می گفت من 
خیلی بیشتر در مورد امام حسین علیه السالم 
یاد گرفتم، من عاشق او شدم، البته در مورد 
مردم و مذهب شما خیلی چیزها یاد گرفتم از 

زحمات شما ممنون هستم.
در دهه اول ماه صفر جهت پیاده روی اربعین، 
جمع آوری  در  و  فعال شدند  هیات  خادمین 
و  سبزیجات  آماده سازی  و  مردمی  نذورات 
لوبیا و پیاز و سیب زمینی جهت پخت غذا 
برای ایام اربعین در موکب الرضا در کربالی 
معلی که این موکب روزانه 30 هزار پخت و 

توزیع به زائرین پیاده اربعین داشته است.
یکی از برنامه های شاخص ما واحد آموزش 
تبلیغات  اداره  از  رسمی  مجوز  با  که  است 
اسالمی وابسته به هیات می باشد که از سال 
89 شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر 
70 فراگیر مداحی مشغول به تحصیل هستند 
و به صورت کالسیک و ترمی واحدی آموزش 

می بینند.
همایش دردانه های حسینی علیه السالم با 
حضور سه ساله های حسینی علیه السالم که 
با همکاری آموزش وپرورش و بسیج جامعه 
زنان توانستیم برنامه ها را توسط خود کودکان 
و به زبان خودشان برگزار کنیم که موردتوجه 
مسئولین استان قرار گرفت و همان همکاری 
اثرات  می تواند  و...  نهادها  و  سازمان ها  با 

مطلوبی را داشته باشد.
شهرستان های  برنامه های  دیگر  در  گاهی 
استان شرکت نموده و شیوه اجرای مراسم 
قرار  ارزیابی  مورد  را  و...  مداح  و  سخنران 
می دهیم و در صورت لزوم تذکر و پیشنهاد و 
انتقادات الزم داده می شود و انجام راهکارهای 
پیشنهادی را پیگیری نموده در آینده نیز ان 

شاءا... به طور گسترده تر انجام شود.
ماهنامه هیات: از صبر و حوصله جنابعالی و 
توضیحات خوب و سازنده شما کمال تشکر را 
داریم امیدواریم در شماره های دیگر ماهنامه 

هم بتوانیم از توضیحات شما استفاده کنیم.

ماهنامه هیات: خدمت جنابعالی عرض سالم دارم و از این که در این مصاحبه شرکت کردید صمیمانه 
سپاس گذارم. لطفاً ضمن معرفی خودتان درباره فعالیت های هیات جوانان و نوجوانان یزد توضیح 

مختصری بفرمایید.
سید روح اهلل حسینی: بنده سید روح اهلل حسینی مدیر هیات ثاراهلل جوانان و نوجوانان رزمندگان 
اسالم استان یزد هستم. ابتدا از این که فرصت مصاحبه با ماهنامه هیات را در اختیارم قراردادید تشکر 
می کنم و برای همه دست اندرکاران ماهنامه آرزوی توفیق دارم. این هیات حدود چهار سال است که 
تشکیل شده است، اهداف و مقاصد تأسیس هیات جوانان و نوجوانان همان اهدافی است که هیات 
مرکزی رزمندگان اسالم پیش بینی و اعالم کرده است. به صورت هفتگی برنامه های متنوعی داریم و 

مورد استقبال مخاطبان قرار می گیرد.
ماهنامه هیات: با تشکر از توضیحاتی که دادید لطفاً بفرمایید که استقبال جوانان و نوجوانان ازاین گونه 

هیات ها چطور بوده است و در هر برنامه شما به طور میانگین چند نفر شرکت می کند؟
سید روح اهلل حسینی: استقبال جوان ها و نوجوان ها خیلی خوب بوده است، هیات جوانان جذابیت 
زیادی دارد. در هر هفته برنامه داریم و در هر برنامه هفتگی حدود 300 تا 400 نفر اعم از برادر و 
خواهر شرکت می کنند. البته نیروی ثابت حدود 60 نفر داریم. باید اضافه بکنم که در یک سال اخیر 
به ویژه وقت بیشتری برای نوجوانان گذاشته ایم و با عنایت الهی نتایج خوبی هم گرفته ایم و روز بروز 
استقبال بیشتر می شود. در یک سال اخیر به مدارس رفتیم، در مراسم صبحگاه آن ها و در کالس ها 
حتی برنامه اجرا کردیم و حتی خود دانش آموزان خیمه برپا کردند و برنامه های خوبی اجرا شد و 
به اذعان خود دانش آموزان تأثیر زیادی داشته است. وقتی هیات برنامه دارد معموالً افراد به صورت 
خانوادگی شرکت می کنند، همچنین در کنار حسینیه برای نوجوانان برنامه مستقل اجرا می کنیم، 
مراسم عزاداری مستقل برای بچه های 10 تا 14 ساله داریم و برای آن ها برنامه تخصصی ویژه برگزار 
می کنیم. کودکان را هم می آورند و در مهدکودک برایشان برنامه ویژه داریم. در این زمینه کارشناسانی 

از قم می آیند و با شناخت و تخصصی که دارند برنامه های جالب برای کودکان اجرا می کنند.
ماهنامه هیات: ان شاءاهلل موفق باشید، واقعاً کار فرهنگی و مذهبی برای جوان و نوجوان و خصوصاً 

مصاحبه ماهنامه هیات رزمندگان اسالم
سید روح اهلل حسینی مدیر هیات ثاراهلل جوانان و نوجوانان رزمندگان اسالم استان یزد
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کودک از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است و اگر درست و سنجیده کار بشود بیش از برنامه 
برای بزرگ ساالن تأثیر می گذارد چون درزمانی است که شخصیت آن ها در حال شکل گیری است. 
لطفاً در این زمینه توضیح دهید که علت اصلی جذابیت این گونه برنامه ها برای جوان و نوجوان چه 

بوده است؟
سید روح اهلل حسینی: علت تأثیرگذاری برنامه برای جوان و نوجوان در عوامل مختلفی است و در این 

فرصت می شود به برخی از آن ها اشاره کرد:
1-امام حسین علیه السالم و حادثه عاشورا برای جوان و نوجوان که قلب پاکی دارد و آمادگی بیشتری 
برای پذیرش حقایق دارد بیشترین جذبه و تأثیر را دارد و خود اهل بیت کمک می کنند، اگر برنامه 

به درستی اجرا بشود حتماً تأثیر می گذارد.
2-برنامه باید متناسب با نیاز خود جوان و نوجوان و کودک باشد تا تأثیر بگذارد. در این سن خصوصاً 
با شرایط امروزی باید نیازهای مخاطب را به خوبی شناخت و متناسب با آن برنامه اجرا کرد، نمی شود 
یک برنامه را به صورت کلیشه ای برای همه سنین اجرا کرد. ما تالش کرده ایم محتوای هر برنامه 

متناسب با نیاز مخاطب هر جلسه باشد.
3-استفاده از کارشناسان روان شناس که برنامه ها را متناسب با هر طیف سنی پیشنهاد می دهند. یکی 
از نوجوانانی که در برنامه شرکت کرده و تحت تأثیر برنامه قرارگرفته بود می گفت وقتی این کارشناس 
را دیدم و در برنامه اش شرکت کردم دید من نسبت به کارشناسان عوض شد و خیلی مشتاق شدم 
و سخنانش روی من تأثیر زیادی گذاشت و اصوالً نگاهم نسبت به مداحی و روضه خوانی عوض شد.

4-استمرار برنامه ها خودبه خود تأثیر برنامه را باال می برد و نهادینه می کند.
ماهنامه هیات: به عوامل مهمی اشاره کردید و هیات ها باید به این گونه نکات و مالحظات توجه ویژه 
داشته باشند تا ضریب تأثیرگذاری برنامه ها بیش ازپیش افزایش پیدا کند و هیات جوانان و نوجوانان 
بیش از گذشته بتواند برای مخاطبان خود جذابیت داشته باشد. در این بخش از مصاحبه لطفاً اگر 

ممکن است برخی از مهم ترین برنامه های هیات جوانان و نوجوانان استان یزد را معرفی نمایید.
سید روح اهلل حسینی: هیات جوانان و نوجوانان استان یزد برنامه های زیادی را تاکنون اجرا کرده است 

و در این فرصت برخی از آن ها را مورداشاره قرار می دهم:
1- برنامه احلی من العسل که هرساله اجرا می کنیم و مورد استقبال قرار می گیرد. این برنامه به علت 
استقبال جوان ها و نوجوان ها و جذابیت برنامه، از طریق شبکه های استانی تلویزیون پخش شده است.
2- تعزیه حضرت علی اکبر و شهدا و مدافعان حرم را داشتیم که خیلی جذاب بود و مردم در حد 
گسترده شرکت کردند. خود جوان ها و نوجوان ها آمدند و عزاداری کردند، این برنامه از شور و شعور 

باالیی برخوردار بود.
3- برنامه های دهه فاطمیه سالم اهلل علیها را پیوسته اجرا می کنیم و خواهران و برادران خوب استقبال 

می کنند و هر بار جمعیت بیشتری نسبت به قبل حضور پیدا می کنند.
4- برنامه غدیر خم را هرساله برگزار می کنیم و از معنویت باالیی برخوردار است.

5-برنامه هایی در ایام والدت باسعادت اهل بیت علیهم السالم و شهادت این بزرگواران را در طول سال 
برگزار می کنیم و این گونه برنامه ها باید همیشه موردتوجه قرار گیرند.

6-کالس آموزش مداحی دایر کرده ایم و هر هفته یکشنبه شب ها این کالس ها فعال است. در این 
زمینه الزم است اضافه کنم که افراد فراگیر را ما خودمان انتخاب و گزینش می کنیم و حتی از آن ها 

آزمون هم گرفته می شود.
ماهنامه هیات: با تشکر از توضیحات خوب شما که از زحمات ارزشمند جنابعالی و همکارانتان حکایت 
می کند و عرض خسته نباشید لطفاً بفرمایید که اگر این برنامه بخواهد در سطح هیات ها در سراسر 
کشور با محتوا و روش ها و کیفیت بهتری نسبت به گذشته برگزار شوند چه باید کرد؟ چه راهکاری 

را برای ارتقای کمی و کیفی برنامه ها بهتر و مؤثرتر می دانید؟
سید روح اهلل حسینی: در این زمینه باید به طور مستمر بازنگری کرد و در هر برنامه ابتکار و خالقیت 

تازه ای به خرج داده شود. زمینه فراهم است و 
از خود اهل بیت علیهم السالم باید مدد جست، 
خود این بزرگواران کمک می کنند. ما هم در 
برنامه ها باید با اخالص تمام در هیات فعال 
باشیم تا تأثیرگذاری برنامه بیشتر مشهود و 
ملموس باشد. درعین حال چند راهکار به نظرم 

می رسد:
1- برنامه ها حتماً تخصصی و با برنامه ریزی 
منظم انجام شود. اگر برنامه بد اجرا شود جوان 
و نوجوان حساس هستند فوراً جلسه را ترک 
می کنند و بار دیگر شرکت نمی کنند، بدین 

خاطر جذابیت برنامه از بین می رود.
حال  و  شور  با  متناسب  باید  2-برنامه ها 
جوانی باشد و روح داشته باشد تا روح و روان 

جستجوگر جوان و نوجوان را سیراب کند.
3- در برنامه های هیات ها باید از افراط وتفریط 
پرهیز شود. سن جوانی حساس است و باید 

مالحظه بشود.
4- تبادل تجربیات خیلی تأثیرگذار است حتماً 
باید از تجربیات موفق دیگر هیات ها استفاده 
و  تأثیرگذار  افراد  از  کرده ایم  سعی  ما  کرد. 
هیات های موفق جاهای دیگر مشورت بگیریم 
که چگونه می توانیم نظر جوان و نوجوان را 

بیش ازپیش جلب نماییم.
برای جلب رضایت  5- نیت افراد باید صرفاً 
امام حسین علیه السالم باشد. نیت خیلی مهم 
است. تأثیر و جذابیت برنامه ها به مقدار زیادی 
بستگی به نیت مجریان برنامه و متولیان دارد. 
بر خود  و  بیشتر خالص کرد  را  نیت ها  باید 

مراقبت نمود تا کالم و برنامه ما تأثیر بگذارد.
صرف  باشد،  افراد  تربیت  باید  ما  6-هدف 
برنامه ها  این  نیست،  مهم  برنامه  برگزاری 
هزینه هایی دارد و وقت افراد هم گرفته می شود 
پس باید تأثیر تربیتی داشته باشد. باید به افراد 
شعور حسینی علیه السالم بدهد و افراد قبل و 

بعد از برنامه تغییری کرده باشند.
ماهنامه هیات: توضیحات شما خیلی کاربردی 
و تعیین کننده است و همه باید به این نکات 
توجه داشته باشیم. در بخش پایانی مصاحبه 
گرفتیم  زیاد  شمارا  وقت  هرچند  هستیم 
بااین حال اگر آسیب هایی را در برنامه هیات ها 
احساس می کنید لطفاً مطرح نمایید تا بشود 
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از  تشکر  و  سالم  عرض  با  هیات:  ماهنامه 
ماهنامه  اختیار  در  را  خود  وقت  این که 
هیات رزمندگان اسالم قراردادید لطفاً ضمن 
هیات  وضعیت  از  گزارشی  خودتان  معرفی 
ارائه  نشریه  خوانندگان  برای  را  استان  در 

بفرمایید.
بذل توجه  از  هم  بنده  دهقان:  آقای 
دست اندرکاران ماهنامه هیات به این جانب 
توفیق  آرزوی  شما  برای  و  می کنم  تشکر 
دارم. هیات رزمندگان اسالم در استان یزد 
از تأثیرگذاری بسیار باالیی برخوردار است. 
است  فعال  استان  شهرستان های  همه  در 
و ازنظر کار و فعالیت تاکنون موفقیت های 
هیات  به  استان  مردم  است.  داشته  زیادی 
ویژه ای  توجه  و  اعتماد  اسالم  رزمندگان 
گسترده  حد  در  ما  برنامه های  در  دارند. 

شرکت می کنند حتی ادارات و دستگاه ها و 
مسئولین هم به هیات اعتماد دارند امیدوارم 
بیشتری  خدمات  بتوانیم  حالت  همین  به 

ازلحاظ معنوی انجام دهیم.
مهم ترین  از  برخی  لطفاً  هیات:  ماهنامه 
برجسته  و  شاخص  کارهای  و  فعالیت ها 
خوانندگان  برای  را  یزد  استان  در  هیات 

ماهنامه هیات توضیح دهید.
یزد  استان  سطح  در  هیات  دهقان:  آقای 
کارهای زیادی را مطابق برنامه و زمان بندی 

منظم انجام می دهد که عبارت اند از:
1-برگزاری دعای ندبه در مرکز استان هر 
شهید   800 از  بیش  مزار  کنار  در  هفته 
است  هیات  بسیار خوب  کارهای  از  استان 
که تاکنون به طور منظم و مستمر انجام شده 

است.

مصاحبه ماهنامه هیات
 با حاج عباس دهقان مسئول هیات امنای هیات رزمندگان اسالم استان یزد 

برایش راهکاری پیدا کرد.
سید روح اهلل حسینی: در برنامه های فرهنگی 
آسیب های  ها  هیات  به ویژه  اجتماعی  و 
مستمر  به طور  باید  و  دارد  وجود  زیادی 
آسیب شناسی صورت بگیرد. بنده با تجربیاتی 
که دارد و وضعیت هیات ها را مشاهده می کنم 
این  از  برخی  می بینم  را  زیادی  آسیب های 

آسیب ها عبارت اند از:
1- در سطح جوان و نوجوان بیش از هر طیف 
سنی و هر قشر دیگر آسیب وجود دارد که 
قرار  بررسی  و  باید موردبحث  در جای خود 
گیرد. سبک های جدیدی که می آید و بیشتر 
دنبال شور و هیجان هستند و احساسی عمل 
می کنند و چنین سبک هایی هم با اقبال بیشتر 
جوان ها و نوجوان ها مواجه می شود، آسیب های 
زیادی را با خود دارد و باید برای آن ها برنامه 
داشته باشیم. مداحان جوان هم باید در این 

زمینه مراقبت بیشتری بکنند.
2- جوان و نوجوان بیشتر حاضر است سینه 

بزند و سخنرانی و روضه گوش نمی دهند.
شرایط  به  چندان  هم  سخنرانان  برخی   -3
کشور و به نیاز جوان و نوجوان توجه نمی کنند 
جوانان  برای  قابل استفاده  آن ها  مطالب  و 
نیست. آن ها باید بیشتر مطالعه بکنند و به نیاز 
مخاطب توجه داشته باشند، نمی شود که یک 
مطالب آماده شود در جلسات مختلف تکرار 
شود چون نیازها و اقتضائات هر سن و طیف و 

قشری متفاوت است.
4-جدا کردن هیات ها از حکومت و سیاست 
گاهی  هم  مردم  و  است  بزرگی  آسیب  هم 
اوقات از چنین هیات ها و سخنرانانی استقبال 
می کنند که از سیاست و حکومت حرف نزند و 
می خواهند سینه بزنند و بروند. برای این مهم 
باید فکری کرد. مقام معظم رهبری هم در این 
زمینه چند بار تذکر داده اند. نباید از تذکرات 

رهبری غفلت بشود.
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به صورت  کساء  شریف  حدیث  2-قرائت 
محل  در  چهارشنبه شب ها  در  هفتگی 
حسینیه سید محمد آقا هم با استقبال مردم 

به طور مستمر انجام می شود.
راهپیمایی  عاشورا  ظهرهای  3-هرساله 
گسترده و منحصربه فرد به سمت مزار شهدا 

را داریم.
4-برگزاری مراسم در خلد برین را همه ساله 
آن  در  نفر  هزار  تا 15  و حدود 10  داریم 

شرکت می کنند.
مبارک  ماه  در  هرساله  احیا  5-شب های 
رمضان را داریم که سه شب در کنار مزار 
مردم  گسترده  استقبال  و  حضور  با  شهدا 

برنامه داریم.
6-در ایام اربعین حسینی علیه السالم امسال 
برگزار  راهپیمایی  که  است  سال  سومین 
حدود 2  داریم،  موکب  کربال  در  می کنیم. 
امسال  اربعین  برنامه  برای  تومان  میلیارد 
یزد هزینه  با کمک های خداپسندانه مردم 
وسایل  قبل  ماه  دو  از  معموالً  کرده ایم. 
و  می کنیم  مهیا  را  برنامه  این  موردنیاز 
تاکنون با استفاده از 35 دستگاه خودرو به 
کربال منتقل شده است. در این مراسم امسال 
بازسازی  ستاد  با همکاری  را  نفر  هزار   15
فراهم  امکانات  زائرین  اسکان  برای  عتبات 

در  آبان   22 از  غذا  پخت  برای  کرده ایم، 
از  کربال شروع کرده ایم و تا چند روز پس 
اربعین هم پخت غذا ادامه دارد. محل طبخ 
غذا در کنار رایزنی فرهنگی ایران در شهر 
کربال قرار دارد. اخیراً 35 تن سبزی را در 
و  کرده  تمیز  خواهران  کمک  با  مدت  این 
طبخ و فریز کرده ایم و به کربال ارسال شده 
است. اکیپ پزشکی داریم و تا حدود 150 
تا 200 میلیون تومان دارو و تعدادی پزشک 
و پرستار به کربال فرستاده ایم. البته سال های 
قبل هم این خدمات به زائرین ارائه می شده 

است.
7-شب های ایام فاطمیه را به مدت 4 شب 
در کنار شهدای امیر چخماق برنامه برگزار 
و  خوب  بسیار  مردم  حضور  و  می کنیم 

گسترده است.
8-دعای عرفه را هرساله برگزار می کنیم.

9-برنامه شیرخوارگان حسینی علیه السالم 
در 150 نقطه استان توسط هیات رزمندگان 
اسالم برگزار می شود و در سایر نقاط استان 
هم توسط مردم به صورت خودجوش انجام 
مردمی  و  جذاب  بسیار  برنامه  که  می شود 
و  نوجوانان  روی  خوبی  تأثیرات  و  است 

جوانان دارد.
برنامه احلی من العسل، برنامه تولد حضرت 

حسینی  سه ساله های  برنامه  علی اکبر، 
داریم.  مستمر  به طور  هم  را  علیه السالم 
بسیار  نحو  به  زینب  پیروان حضرت  برنامه 

مطلوب برگزار می شود.
10-در دهه اول ماه محرم حسینیه بچه ها 
را راه اندازی کردیم و 6 تا 7 کارشناس از قم 
از  مرد  و  از زن  اعم  مردم  و  دعوت کردیم 
برنامه خوب، استقبال کردند و حضور  این 

گسترده داشتند.
ماهنامه هیات: با تشکر از توضیحات مبسوط 
جنابعالی و عرض خسته نباشید و خدا قوت 
خصوص  در  همکارانتان،  و  شما  خدمت 
سوی  از  اگر  هم  فرهنگی  زیرساخت های 
است  شده  پیگیری هایی  و  تالش ها  هیات 

هم بفرمایید.
را  بزرگ  خیلی  کار  یک  دهقان:  آقای 
نتیجه  به  به زودی  اگر  که  کرده ایم  شروع 
برای  خوبی  بسیار  زیرساخت  برسد  نهایی 
برنامه های ما بشمار می رود. ساخت فاطمیه 
بزرگ یزد را در محله خلد برین در مجاورت 
مزار شهدای بزرگوار در دست ساخت داریم، 
مناسب  ازهرجهت  انتخاب شده  که  محلی 
و  مردم  کمک  به  امیدوارم  است  جذاب  و 

خیرین بتوانیم آن را تکمیل کنیم.
این  که  بفرمایید  لطفاً  هیات:  ماهنامه 

سرویس
مصـاحـبـه



58

و  را  هیات  گسترده  خدمات  و  تالش ها 
توفیقات معنوی که مصادیق آن را به خوبی 
توضیح دادید مدیون چه چیزهایی می دانید 
و رمز موفقیت خود را در چه اموری بیشتر 

احساس می کنید؟
آقای دهقان: یکی توکل به خدا و ایمان و باور 
به عنایات الهی را مهم ترین عامل می دانم. 
استعانت از امام حسین علیه السالم و عنایات 
و  هیات  بچه های  به  علیهم السالم  اهل بیت 
عزاداران عزیز هم ازجمله مهم ترین عوامل 
بوده است. همکاری خوبی که  ما  موفقیت 
بین مجموعه اعضای هیات و کسانی که در 
هیات نقش و تأثیر دارند و به ویژه هماهنگی 
در  رزمندگان  های  هیات  بین  که  خوبی 
و  ما  توفیقات  به  دارد  وجود  استان  سطح 

پیشبرد کارها بسیار کمک می کند.
مردم  خوب  بسیار  همکاری  و  مساعدت 
بسیار  سرمایه  هیات  به  آن ها  اعتماد  و 
هر  برای  ما  است.  ما  برای  ارزشمندی 
واقف  و  حامی  یک  سال  طول  در  برنامه 
خاص داریم که هزینه های مراسم را تأمین 
می کند. این ها با عشق و ارادت به اهل بیت و 
با اخالص برنامه ها را پشتیبانی می کنند. ما 

راضی هستیم و همین حمایت های مردمی و 
حضور مردم انگیزه ما را در استمرار برنامه ها 

تقویت می کند.
چه  ها  هیات  سایر  برای  هیات:  ماهنامه 
و  کارها  از  کدام یک  و  دارید  توصیه هایی 
سطح  در  تکثیر  قابل  را  خود  فعالیت های 

دیگر هیات ها می دانید؟
آقای دهقان:

جلب  ما  سرمایه های  مهم ترین  از  -یکی 
معموالً  که  است  مردم  اعتماد  و  همکاری 
هیات ها از چنین اعتمادی برخوردار هستند 
و امیدوارم این پشتوانه اعتماد مردمی را روز 

بروز تقویت کنند.
با  مشترک  برنامه های  انجام  و  -همکاری 
سایر هیات های استان را خیلی تأثیرگذار 
عزاداری  های  هیات  سایر  با  باید  می دانم، 

تعامل بیشتری داشته باشیم.
-همکاری بسیار خوبی که ما با صداوسیما 
و سپاه پاسداران داریم در پوشش و انعکاس 
بسیار  برنامه ها  در  مردم  و حضور  برنامه ها 
این  با  بیشتر  چه  هر  باید  است،  تأثیرگذار 
دستگاه ها و سایر نهادها تعامل داشته باشیم.
ماهنامه هیات: در خصوص برخی آسیب های 

و  مداحی  یا  و  عزاداری  حین  در  احتمالی 
می شود،  مطرح  مباحثی  معموالً  سخنرانی 
اگر آسیب خاصی را با این رویکرد در نظر 

دارید لطفاً توضیح دهید.
آقای دهقان: در عزاداری هم مانند هر کار 
فرهنگی و اجتماعی و معنوی دیگر ممکن 
باید  باشد،  داشته  وجود  آسیب هایی  است 
و  آسیب ها  و  شود  آسیب شناسی  پیوسته 
آفت ها را برطرف کرد. به نظر می رسد که 
اگر کارهای نمایشی و تصنعی در عزاداری ها 
بیشتر  برنامه ها  تأثیرگذاری  نشود  انجام 
می شود. کارها باید با اخالص انجام شود و 
اگر خدای نکرده در کاری اخالص کم باشد 
مردم از آن برنامه دور می شوند و ارزش کار 
که  کارهای  به  هم  می رود. خداوند  بین  از 

اخالص در آن ها نباشد پاداش نمی دهد.
در  را  خود  وقت  این که  از  هیات:  ماهنامه 
اختیار ماهنامه هیات قرار دادید سپاسگزارم 
هیات  در  همکارانتان  و  شما  برای  و 
توفیق  آرزوی  یزد  استان  اسالم  رزمندگان 

روزافزون داریم.
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ماهنامه هیات: خدمت جنابعالی عرض ادب 
و سالم داریم، از اینکه وقت شریف خود را 
علیرغم مشغله های زیادی که دارید در اختیار 
ماهنامه هیات قرار دادید صمیمانه تشکر و 
قدردانی می کنیم و برایتان آرزوی سالمتی 
توفیق روزافزون داریم. عملکرد جنابعالی  و 
در عرصه بیان و قلم تاکنون از تأثیرگذاری 
در  شعور  و  شور  با  و  بوده  برخوردار  باالیی 
زمینه تبیین مسائل دینی و انقالبی و دفاع 
از انقالب اسالمی و تدابیر رهبر معظم انقالب 
پرتالش هستید لطفاً بفرمائید چه چیزهایی 
باعث موفقیت شما بوده و تأثیرگذاری بیان و 

قلم را مدیون چه اموری می دانید؟
طائب:  مهدی  حجت االسالم والمسلمین 
بنده هم از اینکه لطف کردید و این فرصت 
همه  از  دادید  قرار  اختیارم  در  را  مصاحبه 
دست اندرکاران ماهنامه هیات تشکر می کنم. 
به نظرم مأموریتی که پیامبر گرامی اسالم بر 
دوش داشتند پخش شده است و اکنون این 
قرارگرفته  و خطبا  علما  دوش  بر  مأموریت 

است و ما در حقیقت در منبرها و سخنرانی ها 
و یا در نوشته ها و جلسات وعظ روی زمین 

همان مأموریت پیامبر را دنبال می کنیم.
این  اصلی  ویژگی های  لطفاً  هیات:  ماهنامه 
مأموریت که آن را رمز موفقیت خود می دانید 

را توضیح دهید.
حجت االسالم والمسلمین طائب: باید ببینیم 
ما همان گونه  تا  بودند  پیامبر اسالم چگونه 
پیامبر  قرآن کریم،  فرموده  به  بکنیم.  عمل 
الگو و اسوه بودند » لکم فی رسول اهلل اسوه 
و  شدند  موفق  که  شد  چه  پیامبر  حسنه« 
تاریک ترین دل ها  بر  را  توانست حرف خود 
بتاباند و آن چنان تأثیر بگذارد که مردم را از 

جهالت محض به نور الهی بیاورد؟
اولین عامل( قیام هلل بود

پیامبر می فرمود من برای خدا کار می کنم 
برای  یعنی  تقوموا هلل«  »ان  فرمود:  خداوند 
خدا کارکنید. سخنرانی و منبر و قلمتان برای 
خدا باشد. وقتی برای خدا بود انرژی آن از 
ناحیه خداوند خواهد بود. »من کان هلل کان 

اهلل له« اگر کسی برای خدا اقدام کرد خدا 
هم برای او اقدام خواهد کرد. درواقع خداوند 
است که سخن می گوید اگرچه در ظاهر از 
زبان پیامبر و یا خطیب پاکباخته صادرشده 
باشد. خداوند فرمود »قل انما انا بشر مثلکم« 
بدن  هستم،  شما  مثل  بشری  هم  من  بگو 
پیامبر تا حدی نفوذ دارد و صدای او به تعداد 
معدودی از انسان ها می رسد اما خداوند که 
قلوب انسان ها را در دست دارد قلوب را به 
اگر  می کند.  هدایت  پیامبر  سخن  سمت 
و سخن  و صدا  پیامبر، خدایی شد  حلقوم 
حق از حلقوم پیامبر درآمد، در این صورت از 
قدرت خداوند انرژی می گیرد، چنین سخنی 
اثر می گذارد، جذب می کند، هدایت می کند 
و مردم به او اعتماد می کنند. خداوند فرمود 
و  اجر  بگو من  اجرا«  علیه  اسئلکم  ال  »قل 
مزدی از شما نمی خواهم و محبت اهل بیت 
را هم برای خودتان می خواهم چون هدایت 
بشر در آن نهفته است. با این توصیف هدف 
انرژی  و  باشد  برای خدا  تنها  باید  سخنران 
معنوی تأثیرگذاری منبر ما از ناحیه خداوند 

خواهد بود.
دومین عامل( مخاطب شناسی است

نحن   « می کردند.  رعایت  را  حدود  پیامبر 
معاشراالنبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم« 
نظر  در  را  مخاطبین  ظرفیت  پیامبران 
می گرفتند و متناسب بافهم و درک و ظرفیت 
هم  اسالم  پیامبر  می گفتند.  سخن  آن ها 
این طور بودند و از طرفی هم پیامبر تالش 
ببرد؛  باال  و  بگیرد  را  مردم  دست  می کرد 
بنابراین، سخنران و نویسنده باید مخاطبین 
خود را به خوبی بشناسد و متناسب سطح فکر 
باید  بگوید.  نیاز مخاطبان سخن  و  و درک 

جامعه شناس باشند.
سومین عامل( دردشناسی است

و  مخاطب  درد  اآلن  بداند  باید  سخنران 
مشکالت اصلی مخاطبان چیست؟ سؤاالت 
و  محتوای سخنرانی  باید  و  آن ها چیست؟ 
منبر خود را متناسب با دردها و مشکالت و 
نیازهای مردم تنظیم کند. استاد ما می فرمود 
روزی در مجلس ختم نشسته بودیم آیت اهلل 
بروجردی و مرحوم آقای فلسفی هم حضور 

مصاحبه ماهنامه هیات با
حجت االسالم واملسلمین مهدی طائب
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داشتند، سخنران به منبر رفت و سخنرانی اش 
را به حرمت شرب خمر اختصاص داد. بعد 
از اتمام مجلس آقای فلسفی به او گفت من 
نمی خوردیم  شراب  که  بروجردی  آقای  و 
این افراد که اکنون در مجلس هستند هم 
چه  شما  مطلب  این  هستند،  همین طور 
تناسبی با این مجلس داشت؟ پس منبری باید 
توجه داشته باشند در چه شرایط اجتماعی و 
برای چه طیفی از مردم و در چه سطحی دارد 
سخن می گوید، متن سخنرانی اش را متناسب 

با آن ها تنظیم کند.
عامل چهارم( اهل مطالعه بودن

اگر پزشک بی سواد به طبابت بپردازد بیماری 
درمان  را  دردها  می کند،  بیشتر  را  بیماران 
نمی کند. منبری هم باید اهل مطالعه باشد، 
می گوید  چه  بداند  باید  بکند،  مطالعه  زیاد 
برای چه کسانی سخن می گوید. پزشک  و 
ماهر، بیمار خود را معاینه می کند و برایش 
و  آزمایش های مختلف می نویسد. سخنران 
منبری هم باید متناسب با مأموریت و هدف 
خود بیمارش را معاینه بکند و آزمایش برایش 
در نظر بگیرد چه بسا باید از دیگران کمک 

بگیرد.
عامل پنجم( روش سخنوری است

بداند چگونه سخن  باید  سخنران و منبری 
به  نسبت  روشی  چه  با  بداند  باید  بگوید، 
خاص  شرایط  این  در  مخاطب  طیف  این 
روش های  بنویسد.  مطلب  یا  بزند  حرف 
خوب، تأثیرگذاری مطلب را باال می برد. البته 

محبت های فنی در این زمینه زیاد است.
ماهنامه هیات: با تشکر از ویژگی های خوبی 
که فرمودید امیدواریم همه به این دغدغه ها و 
نیازها توجه بکنند تا روزبه روز تأثیر بیشتری 
برای افکار و رفتار مردم بگذارند. اشاره کردید 
که سخن فنی در این زمینه  دارید اگر امکان 

دارد مختصری دراین باره توضیح بفرمائید.
حجت االسالم والمسلمین طائب: سخن فنی ما 
این است که می گوییم به دلیل شرایط خاص 
زندگی در عصر سرعت فوق العاده ارتباطات 
کم  حوصله ها  می رسد  نظر  به  اطالعات  و 
شده و مردم سخنرانی های طوالنی را گوش 
را نمی خوانند،  نمی دهند و مطالب طوالنی 

بنابراین باید منبرها و سخنرانی ها را کوتاه و 
مفید ارائه دهند. پیام اصلی خود را در کمترین 
زمان ممکن انتقال بدهند و حواشی و زوائد را 
حذف کنند. سخن فنی دیگر اینکه نام و یاد 
و روضه امام حسین علیه السالم نمک مجلس 
و منبر است و روضه امام حسین علیه السالم 
دل ها را نرم می کند و زمینه پذیرش مطلب را 
در دل ها و فکرها افزایش می دهند. حتماً به 

روضه کوتاه در آخر مجلس اهمیت بدهند.
کلیدی  ویژگی  به  دقیقاً  هیات:  ماهنامه 
عصر حاضر اشاره کردید، اآلن مردم بیشتر 
به مطالب و پیام های کوتاه توجه می کنند. 
لطفاً در بخش پایانی مصاحبه چنانچه آسیب 
احساس  منبرها  و  سخنرانی ها  در  خاصی 
مطرح  نشریه  خوانندگان  برای  می کنید 

نمایید.
حجت االسالم والمسلمین طائب: هر کار بزرگ 
و هر سخن ممکن است آسیب هایی داشته 
باشد، آسیب ها و آفت در منبر و سخنرانی 
هم دیده می شود. فاصله گرفتن از هرکدام از 
عوامل یادشده نوعی آسیب به شمار می رود. 
اگر کسی برای خدا تبلیغ نکند و هدفش از 
سخنرانی و منبر جلب رضایت خداوند نباشد 
به  کسی  چنانچه  است.  بزرگی  آفت  این 
مشهور شدن فکر بکند به گونه ای سخن بگوید 
تا دفعات دیگر هم از او دعوت بکنند این آفت 
است. اگر کسی به درآمدزایی و کاسب کاری 
فکر بکند این هم آفت بزرگی است و کالم 
او تأثیر نمی گذارد، البته حق الزحمه گرفتن 
با قصد اخالص منافات ندارد چون سخنران 
هم مثل بقیه مردم باید زندگی بکند اما هدف 
از سخنرانی و تبلیغ نباید سود و درآمد باشد 
یعنی بر انگیزه و نیت خود باید مراقبت داشته 

باشد.
به  کسی  خدای نکرده  که  کرد  توجه  باید 
شناخت  نداشتن  نشود.  گرفتار  ریاکاری 
آسیب  هم  مخاطب  از  دقیق  و  صحیح 
قابل توجهی است. برخی ممکن است برای 
اینکه مردم پای منبر بیایند به جعلیات روی 
از بین  اثر معنوی کالم را  بیاورد این روش 
می برد. گاهی ممکن است کسی تصور کند 
برخی مطالب حق را الزم است بگوید اما اگر 

بگوید دیگر او را دعوت به سخنرانی نمی کنند 
در این صورت باید حق را بگوید و اگر با این 
محاسبه از گفتن سخن حق صرف نظر کند 

کاری برای خدا نکرده است.
به  بنا  دعوت کننده هستند  که  افراد  برخی 
گرایش ها و منافع خود می خواهند کسی به 
مسائل سیاسی اشاره نکند، بااین حال، سخنران 
برای  بپردازد،  روز  سیاسی  مسائل  به  باید 
سالمتی و طول عمر رهبری معظم انقالب 
درصحنه های  به حضور  را  مردم  بکند،  دعا 
سیاسی کشور ترغیب کنند؛ مانند عمار یاسر 
روشنگری بکند، منبر و سخنرانی برای امام 
حسین )علیه السالم( است پس باید به گونه ای 
سخن بگویند که مورد رضایت و خوشحالی 
اهل بیت باشد و نباید به گونه ای تبلیغ شود که 
مورد نارضایتی و خشم و غضب امام حسین 
)علیه السالم( و اهل بیت )علیهم السالم( باشد.

به  واقعاً  می کنم  تشکر  هیات:  ماهنامه 
سخنرانی  در  ممکن  آسیب های  اصلی ترین 
و منبر اشاره کردید و توضیحات شما بسیار 
گویا و واقع بینانه بود. تجارب جنابعالی باید 
البته در مصاحبه های طوالنی تری و به شکل 
مبسوط تر پرداخته شود. ما هم در این فرصت 
کوتاه خیلی استفاده بردیم؛ لطفاً بفرمائید که 
در ابتدا چطور شد که به سخنرانی و منبر 
پرداختید و نخستین سخنرانی ها را در کجا 

داشتید؟
از  بنده  طائب:  حجت االسالم والمسلمین 
بر  و  بودم  عالقه مند  طلبگی  به  کودکی 
نخستین  اما  شدم  طلبه  هم  اساس  همین 
مقدس  دفاع  دوران  به  ما  سخنرانی های 
بازمی گردد. وقتی به جبهه رفتیم دیدیم که 
انتظار از ما بیش از هر چیز به سخنرانی و 
و  سخنرانی  به  کردیم  شروع  است.  منبر 
خداوند هم کمک کرد از اهل بیت استعانت 

می جستیم و خداوند این توفیق را به ما داد.
و حوصله جنابعالی  از صبر  هیات:  ماهنامه 
در  امیدوارم  و  گذارم  سپاس  بی نهایت 
فرصت های دیگر هم برای شماره های آینده 
ماهنامه از تجارب ارزشمند جنابعالی استفاده 
کنیم و برایتان آرزوی سالمتی و توفیق داریم.



61

ماهنامه هیات: با سالم و قدردانی از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه هیات قراردادید، برایتان 
آرزوی توفیق و سالمتی داریم، لطفاً بفرمایید که تا چه حد از مداحی و شعر و شاعری لذت می برید 

و از آن رضایت دارید؟
حاج غالمرضا سازگار: من عاشق اهل بیت علیهم السالم هستم و دوستداران اهل بیت علیهم السالم را 
هم دوست دارم. دعا می کنم برای همه کسانی که درراه کربال هستند و زائر امام حسین علیه السالم 
هستند. مردم باید بیشتر به کربال بروند. برخی می گویند چرا مردم پیاده به کربال می روند؟ در 
جواب آن ها می گوییم اجر و پاداش رفتن به کربال بی شمار است. جابر ابن عبداهلل انصاری وقتی 
پیاده می رفت به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السالم قدم هایش را بسیار کوتاه برمی داشت، 
با آرامش راه می رفت، عطیه از او پرسید چرا این طور قدم ها را کوتاه برمی داری؟ جابر گفت هر 

قدمی که درراه زیارت امام حسین علیه السالم برداری بسیار حسنه دارد.
ماهنامه هیات: از انگیزه و شور و شعور جنابعالی سپاسگزاریم و امیدواریم که همیشه با همین 
شورونشاطی که دارید برای جلسات امام حسین علیه السالم شورآفرین باشید و همه از نفس گرم 

و معنوی شما بهره مند شوند. لطفاً بفرمایید که موفقیت خود را در چه اموری می دانید؟
حاج غالمرضا سازگار: توفیق و اثرگذاری در هر حرفه و رشته ای الزامات خاص خود را دارد، در 
مداحی و شعرخوانی که یک کار معنوی و فرهنگی است و به مدح اهل بیت علیهم السالم مربوط 
می شود ارتباطات معنوی و خلوص نیت خیلی تعیین کننده است. بنده احساس می کنم که چند 

عامل و موفقیت ما تأثیر داشته است.
1-عنایت خداوند متعال: لطف و عنایت الهی نخستین عاملی است که ما را کمک می کند، به ما 
انگیزه می دهد و نورانیت در قلب و ذهن ایجاد می کند، اشعار و مداحی را به زبان ما جاری می سازد 
و ما هم شکرگزار این عنایت هستیم. باید کاری کنیم که این عنایت الهی روز بروز افزایش پیدا 

کند.
2-لطف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم: ما مدح اهل بیت می گوییم و اگر آمادگی و 
شایستگی درونی داشته باشیم لطف اهل بیت نصیب می شود. من لطف اهل بیت را عامل موفقیت 
خود می دانم. اهل بیت یک سرمایه و تکیه گاه مطمئن و پشتوانه ماندگار برای ما و همه مداحان و 

شاعران هستند. خداوند ما را از اهل بیت جدا نکند.
3-اهتمام پدرم: پدرم از دوران کودکی بنده را به مجلس عزای امام حسین علیه السالم می برد و با 
عزای حسینی آشنا می کرد و به هیات انس می گرفتم. اکنون هرچه دارم از آن اهتمام پدرم دارم. 
شخصیت ما آن زمان در همان جلسات عزاداری شکل می گرفت و نام و یاد اهل بیت را در مراسم 

این  در  را  خودم  من  می شنیدیم.  عزاداری 
زمینه مدیون پدرم می دانم و پدران امروز هم 
باید فرزندانشان را به این گونه مجالس ببرند و 
به هیات امام حسین علیه السالم بسپارند، به 
دست زینب کبرا سالم اهلل علیها بسپارند، به 

دست ابوالفضل العباس بسپارند.
4-عالقه قلبی خودم: من از کودکی که با عزای 
حسینی علیه السالم آشنا شدم به مداحی و 
شعر عالقه مند شدم، همیشه تالش می کردم 
خودم شعر بگویم تا اینکه اشعار دیگران را 
حفظ کنم و بخوانم. بااینکه عروض و قافیه 
شروع  خداوند  لطف  به  ولی  بودم  نخوانده 
کردم به سرودن شعر و به تدریج اشعاری که 

سرودم با همه قواعد شعری هماهنگ بود.
ماهنامه هیات: از چه زمانی به شعر و مداحی 
توفیقی  چه  زمینه  این  در  و  آوردید  روی 

داشته اید؟
برای  سالگی   15 از  سازگار:  غالمرضا  حاج 
اهل بیت علیهم السالم شروع کردم به سرودن 
شعر و مداحی کرده ام و تاکنون 60 سال است 
که سرودن شعر و مداحی را ادامه داده ام و 
حدود بیش از 30 جلد کتاب در این زمینه 
لطف خداوند  به  هم  هنوز  و  شعر سروده ام 
ادامه می دهم و امیدوارم بیش از این تالش 

کنم و توفیق داشته باشم.
ماهنامه هیات: با تشکر از توضیحات شما لطفاً 
بفرمایید چه توصیه هایی به مداحان و شاعران 

دارید و چه انتظاری از آن ها دارید؟
خون جگر  شاعر  سازگار:  غالمرضا  حاج 
می خورد تا این گوهر شعر را به دست بیاورد، 
مداحان  و  زیادی می کشد، شاعران  زحمت 
باید این گوهر شعر را به پای کسی بریزند که 
لیاقت آن را داشته باشد، کسی را مخاطب 
مدح  اشعار  شنیدن  تشنه  که  دهند  قرار 
ساده  شعر  می گویند  برخی  باشد.  اهل بیت 

بگویید. من می گویم:
امال باید سطح شعر و مدح را باال ببریم تا 
حق اهل بیت را ادا بکنیم، شعر را باید به پای 
شهدا بریزیم، شعر را به پای خاندان عصمت 
اسالمی  انقالب  به پای  و  بریزیم  طهارت  و 
در  بکنیم،  کار  مردم  هدایت  برای  بریزیم، 
تراز اهل بیت و انقالب اسالمی شعر بگوییم 

مصاحبه ماهنامه هیات
با مداح و شاعر اهل بیت علیهم السالم حاج غالمرضا سازگار

سرویس
مصـاحـبـه
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و مداحی کنیم تا تأثیر بگذارد.
ثانیاً شعری بگوییم که خداوند متعال پسند بکند و انگیزه ما جلب رضایت خداوند باشد تا کار و 

تالش ما خیروبرکت بیشتری پیدا بکند و تأثیر بیشتری بگذارد.
ثالثاً سعی بکنیم با اشعار سخیف و سبک به تهاجم فرهنگی دشمن کمک نکنیم، ما در عصر 
تهاجم فرهنگی دشمنان قرار داریم، باید با شعر و مداحی با این تهاجم دشمن مقابله بکنیم و 

دشمن را ناکام سازیم.
رابعاً همان طور که بزرگان ما و پیشکسوتان شعر و مداحی در جامعه رشد ایجاد کردند ما هم باید 
رشد ایجاد بکنیم. باید تحول ایجاد بکنیم و این رشد و تحول هم باید در شعر و مدح خودمان 

ایجاد بشود.
ماهنامه هیات: با این دغدغه و سوزوگدازی که دارید چه راهنمایی هایی برای جوان ها دارید؟

حاج غالمرضا سازگار: من جوان ها را خیلی دوست دارم، مخصوصاً جوان هایی که در مجالس 
و محافل امام حسین علیه السالم و بهتر بگویید که در خانه امام حسین علیه السالم می آیند و 
عزاداری می کنند و به شعر و مداحی و سخن ما گوش می دهند. در روایات می خوانیم که در روز 
قیامت خداوند به بسیاری از جوان ها می گوید به بهشت وارد شوید. برخی می پرسند خدایا مگر 
این ها چکار کرده اند که بی حساب وارد بهشت می شوند؟ خداوند می فرماید این ها در جوانی به 

مجلس امام حسین علیه السالم آمده اند، در خانه امام حسین علیه السالم حضور پیداکرده اند.
ماهنامه هیات: توصیه شما به هیات های عزاداری چیست؟

احترام  علیه السالم  امام حسین  به  که  حاج غالمرضا سازگار: من وجودم می گوید همان طور 
می گذاری به رزمندگان اسالم، به هیات هایی که رزمندگان اسالم در آن هستند هم احترام 
بگذارید و من به آن ها عشق می ورزم. اطمینان دارم که راه رزمندگان اسالم از راه امام حسین 
علیه السالم جدا نیست. شعار و هدف رزمندگان اسالم در جبهه های جنگ حق علیه باطل در 
دوران دفاع مقدس این بود که باید حرم امام حسین علیه السالم را آزاد کنیم، آن ها روی لباس های 
خود می نوشتند زائر امام حسین علیه السالم هستم، ما به کربال می رویم، بنابراین امیدوارم همیشه 
پای مجلس اهل بیت علیهم السالم و عزاداری امام حسین علیه السالم پایدار بمانند و فعالیتشان را 

در این زمینه بیشتر بکنند.
ماهنامه هیات: با تشکر از توضیحات خوب و سازنده جنابعالی اگر سروده جدیدی دارید که ما و 

خوانندگان نشریه از آن بهره مند شویم در اختیار نشریه قرار دهید.
حاج غالمرضا سازگار: من به تازگی شعری سروده ام که به مدافعین حرم می پردازد و فکر می کنم 

هدیه خوبی برای نشریه شما باشد. این قطعه شعر را تقدیم می کنم:
مدافعین حرم، اهل بیت یار شما               خدا به موج خطرها نگاهدار شما
هماره نصر من اهلل نقش پرچمتان           همیشه نعره تکبیر، ذوالفقار شما
سپاهیان خدا پشت هر ابرقدرت              شکسته زیر قدم های اقتدار شما

سزد که حضرت عباس آفرین گوید          به عزم و همت و ایثار و اعتبار شما
مدافع حرم زینبید و می بینم                 نشسته دختر زهرا در انتظار شما

بهار فتح شما از خزان به دور             که نشسته گلشن فتح و ظفر بهار شما
قدم نهاده به چشم شما امام زمان       که گشته خاک رهش تاج افتخار شما
عجیب نیست به حق حق ای حسینیون        اگر حسین شود زائر مزار شما

برای یار دل بی قرار آوردید                       مگر نبوده همین از ازل قرار شما
روا بود که امامت کنید بر دل ها                 که روح پاک امام امت هم جوار شما

مدافع حرم زینب و حسین شدید                درود ما صلوات خدا نثار شما
هماره تا که زخون چهره شرف سرخ است        خداست یار شما و خدا یار شما.

شاعر خون جگر می خورد 
تا این گوهر شعر را به 
دست بیاورد، زحمت 

زیادی می کشد، شاعران و 
مداحان باید این گوهر شعر 
را به پای کسی بریزند که 
لیاقت آن را داشته باشد
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بهره گیره از ظرفیت های روانی و تبلیغی برای 
اگرچه  دیگران  اعمال  و  افکار  بر  اثرگذاری 
اجتماعی  زندگی  عمر  با  متناسب  قدمتی 
انسان ها دارد اما واژه جنگ نرم و بهره گیری 
در  تغییر  ایجاد  برای  آن  ظرفیت های  از 
محیط های جوامع هدف به عنوان یک الگوی 
راهبردی، پس ازآن مطرح می شود که الگوهای 
سنتی تغییر؛ نظیر جنگ ها، کودتاهای نظامی 
دوران  در  غالب  الگویی  که  تروریسم  یا  و 
جنگ سرد و پیش از آن بود، کارایی خود 
را ازدست داده بودند. آنچه در دوران معاصر 
اهمیت  تغییر  برای  جدید  الگوی  این  به 
بیشتری می دهد، تحوالت نوین سخت افزاری 
و نرم افزاری و آثار آن در تغییر سبک زندگی و 
به همین دلیل است که الگوی تغییر از طریق 
جنگ نرم به محور اصلی تغییرات در آغاز 

قرن بیست و یکم تبدیل می شود.
مفهوم شناسی جنگ نرم

مقابل  جبهه  در   soft warfare نرم  جنگ 

جان  است.   warfare hard سخت  جنگ 
کالینز تئوریسین دانشگاه ملي جنگ آمریکا 
است:  کرده  تعریف  این گونه  را  نرم  جنگ 
ابزارهاي  و  تبلیغات  از  استفاده طراحی شده 
مربوط به آن، براي نفوذ در مختصات فکري 
موجب  که  شیوه هایی  به  توسل  با  دشمن 
پیشرفت مقاصد امنیت ملي مجري می شود.

ارتش  رزمي  آیین  در  نرم  جنگ  تعریف 
ایاالت متحده آمریکا نیز عبارت است از اینکه 
از  استفاده دقیق و طراحی شده  نرم،  جنگ 
تبلیغات و دیگر اعمالي است که منظور اصلي 
آن تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایالت 
و رفتار دشمن، گروه بی طرف و یا گروه های 
دوست است به نحوی که براي برآوردن مقاصد 
و اهداف ملي پشتیبان باشد. بنابراین جنگ 
استراتژیک،  تهاجمی  الگوی  را می توان  نرم 
سازمان یافته و هدفمند دانست که مبتنی بر 
اقدامات سیاسي، فرهنگي و اطالعاتي، منابع 
داخلی و خارجی را علیه کشور هدف بسیج 

کرده و بر مبنای اصول، برنامه ها و تکنیک های 
نرم و طی مجموعه ای از فرایندهای منسجم، 
تغییرات ساختاری، هویتی و بنیادین را ایجاد 

می کند.
بیان  در  را  نرم  جنگ  از  تعبیر  رساترین 
ایشان  یافت.  می توان  رهبری  معظم  مقام 
می فرمایند: در جنگ روانی و آنچه امروز به 
او جنگ نرم گفته می شود در دنیا، دشمن 
به سراغ سنگـرهای معنوی می آید که آن ها 
را منهدم کند. به سراغ ایمان ها، معرفت ها، 
عزم ها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام و یک 
کشور، دشمن به سراغ این ها می آید که این ها 
را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود 
به نقاط ضعف تبدیل کند، فرصت های یک 

نظام را به تهدید تبدیل کند.
جنگ نرم به عنوان یک راهبرد

آمریکایی  مشهور  نظریه پرداز  نای  جوزف 
 power soft مقاله ای تحت عنوان قدرت نرم
در   foreign policy آمریکایی  فصلنامه  در 
سال 1990 انتشار داده که دیدگاه جدیدی 
اساس  بر  که  کرد  ارائه  مخاطبان  به  را 
طریق  از  آن که  به جای  ایاالت متحده  آن 
به  به کارگیری آنچه قدرت سخت می نامند 
رقیب  کشورهای  در  نظامی  کودتای  انجام 
تغییرات  ایجاد  بر  را  تالش خود  کند  اقدام 
تأثیرگذاری  طریق  از  هدف  کشورهای  در 
مقاله  این  در  می کند.  متمرکز  نخبگان  بر 
نویسنده دیدگاه خود را درباره ایجاد تغییرات 
به کارگیری دیپلماسی عمومی در  از طریق 
کنار به کارگیری قدرت نرم در میان نخبگان 
او  نظرات  بعدها  کرده.  مطرح  جامعه هدف 
تکمیل تر شد و به عنوان دستورالعمل سیاست 
قدرت  به کارگیری  عنوان  با  آمریکا  خارجی 
به مورداجرا گذارده   smart power هوشمند

شد.
مهم ترین ابعاد سیاسی جنگ نرم

فرهنگي یک جامعه در جهت  1- تضعیف 
مورد  عمومي  افکار  بر  شدید  تأثیرگذاري 
هدف با ابزار خبر و اطالع رسانی هدفمند و 

کنترل شده.
2- تضعیف سیاسي کشور موردنظر به منظور 
و  هدف  مورد  نظام  دادن  جلوه  ناکارآمد 

ابعاد سیاسی جنگ نرم دمشن و راهربدهای مقابل

عباس حاجی نجاری

سرویس
بصیرت سیاسی
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تخریب و سیاه نمایي ارکان آن نظام.
3- ایجاد رعب و وحشت در مواردی همچون 

فقر جنگ یا قدرت خارجي سرکوبگر.
4- اختالف افکنی در میان مردم و برانگیختن 
سیاسي  و  نظامي  مقام های  میان  اختالف 

کشور.
5- ایجاد روحیه یاس و ناامیدي در اجتماع 
به جای نشاط اجتماعي و احساس بالندگي از 

پیشرفت های کشور.
6- بی تفاوت کردن نسل جوان به مسائل مهم 

کشور.
7- کاهش روحیه و کار آیی در میان نظامیان 
مختلف  شاخه های  میان  اختالف  ایجاد  و 

نظامي و امنیتي.
8- ایجاد اختالف در سامانه های کنترلي و 

ارتباطي کشور هدف.
و  شایعه پراکنی  به وسیله  سیاه  تبلیغات   -9
جوسازي از راه پخش شب نامه ها و روش ها 

و ابزارهای مشابه.
دلیل  به  ملت  نارضایتی های  تقویت   -10

مسائل مذهبي، قومي، سیاسي و اجتماعي.
11- تالش براي بحراني و حاد نشان دادن 
اوضاع کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز 

تحلیل های نادرست و اغراق آمیز.
چرایی بهره گیری دشمنان از جنگ نرم علیه 

ایران
تحمیلی  جنگ  در  دشمن  ناکامی  از  پس 
8 ساله علیه ایران، ازآنجاکه ایران به لحاظ 
وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت 
نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی 
سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه 
خاورمیانه و نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر 
کارشناسان  دید  از  لذا  است  تبدیل شده 
با  سیاسی کشورهای غربی، دیگر نمی توان 
یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون 
کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری 
نرم  جنگ  مکانیسم های  پیگیری  اسالمی 
با  به کارگیری تکنیک های عملیات روانی  و 
نبرد  مهار،  دکترین  راهبرد  سه  از  استفاده 
رسانه ای و سامان دهی و پشتیبانی از نافرمانی 

مدنی بود.
از  یا  براندازی  عوامل  نرم،  فرایند جنگ  در 

پیشبرد  برای  جامعه  در  موجود  زمینه های 
مجازی  به طور  یا  می برند  بهره  اهداف خود 
سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی 

و سپس بهره برداری از آن دارند.
تنوع کثرت  اقتصادی،  از مشکالت  استفاده 
قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی 
مدنی در تشکل های دانشجویی و نهادهای 
به  نزدیکی  در  تالش  صنفی،  و  غیردولتی 
بشر  حقوق  از  حمایت  پوشش  تحت  مردم 
شبکه های  ایجاد  ایران،  در  دمکراسی  و 
حمایت  فارسی زبان  رادیوتلویزیونی  متعدد 
از گروه مخالف )سفر فعاالن جوان خارجی 
از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت 
به  نیاز،  صورت  در  که  جهانگرد  عناوین 
بپیوندند(،  نافرمانی ها  و  مدنی  جنبش های 
تسهیل فعالیت ان.جی.اُ آمریکایی در ایران، 
برای  خارج  به  ایرانی  جوان  فعاالن  دعوت 
شرکت در سمینارهای کوچک این افراد باید 
از سوی مقامات آمریکایی انتخاب شوند نه 
سفارتخانه های  از  استفاده  ایرانی  نهادهای 
تضعیف  به طورکلی  و  دیگر  کشورهای 
ازجمله  ایران  حکومت  حمایتی  ستون های 
شمار  به  استراتژی  این  اجرای  راهکارهای 

می آیند.
راهکارهای مقابله با جنگ نرم

1- تبدیل جنگ نرم دشمن به فرصتی برای 
افزایش قدرت نرم

هر ملتی و کشوری دارای منابع قدرت نرم 
است که شناسایی و تقویت و سازمان دهی 
آن ها می تواند بر اساس یک طرح جامع تبدیل 
طراح  دشمنان  به  هجوم  و  فرصت  یک  به 
جنگ نرم شود. به عنوان مثال، منابع قدرت نرم 
در ایران را می توانیم »ایدئولوژی اسالمی«، 
»حماسه آفرینی ها«  رهبری«،  نفوذ  »قدرت 
و »درجه باالی وفاداری ملت به حکومت« و 
وجود افراد دانشمند، خالق و باهوش و نسل 
جوان تحصیل کرده بدانیم که پیشرفت های 
اخیر کشور در عرصه های هسته ای، دفاعی 
اجتماعی  عرصه  در  است.  آن  و...محصول 
ده ها  راهپیمایی  در  حضور  نیز  سیاسی  و 
میلیونی و عرصه های انتخابات و... نمادی از 

تجلی قدرت نرم نظام است

2- تقویت اتحاد و انسجام ملی
با  کرده اند  سعی  همواره  نظام  دشمنان   
ایجاد اختالف، چنددستگی و تقابل و نهایتاً 
و  گوناگون  مذاهب  و  اقوام  بین  درگیری 
سیاسی،  جریان های  بین  تنش  همچنین 
هم در بعد ملی و هم در سطح جهان اسالم 
رهبری  معظم  مقام  برسند.  اهدافشان  به 
دراین باره می فرمایند: »دشمن در جنگ نرم 
تالش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و 
ارتباطاتی پیشرفته و با شایعه و دروغ پراکنی 
و استفاده از برخی بهانه ها، میان آحاد مردم 
در   ... کند  ایجاد  اختالف  و  بدبینی  تردید، 
قضایای پس از انتخابات، به بهانه انتخابات، 
دل های  تا  کردند  اختالف  و  تردید  ایجاد 
مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئوالن 
چرکین شود و در چنین فضای مشوش و 
و دست آموز  خائن  مغرض،  عناصر  شلوغی، 
خود را برای کارهای اخاللگرانه وارد صحنه 
نتیجه  به  مردم  بصیرت  دلیل  به  اما  کنند 
نرسیدند ...«. )دیدار با هزاران نفر از بسیجیان 

سراسر کشور، 1388(
با  همراه  آینده  به  امید  روح  3-تقویت 

اعتمادبه نفس
نرم،  جنگ  در  دشمنان  اصلی  اتکای  نقطه 
یأس  ایجاد  و  به نظام  مردم  اعتماد  سلب 
و  توفیق  به  نسبت  در  آن ها  در  ناامیدی  و 
کارآمدی نظام است. مقام معظم رهبری، امید 
مخالفان  ناامیدی  سبب  را  اعتمادبه نفس  و 
دانسته و به طور صریح در دیدار با نخبگان 
می فرمایند: »عزیزان من! شرط اصلی فعالیت 
درست شما در این جبهه جنگ نرم، یکی 
نگاه خوش بینانه و امیدوارانه است. نگاهتان 
مورد  در  من  ببینید،  باشد.  خوش بینانه 
بعضی تان به جای پدربزرگ شما هستم. من 
نگاهم به آینده، خوش بینانه است؛ نه از روی 
توهم، بلکه از روی بصیرت. شما جوانید -مرکز 
خوش بینی- مواظب باشید نگاهتان به آینده، 
نگاه بدبینانه نباشد؛ نگاه امیدوارانه باشد، نه 
نگاه  شد،  نومیدانه  نگاه  اگر  نومیدانه.  نگاه 
بدبینانه شد، نگاه »چه فایده ای دارد« شد، 
به دنبالش بی عملی، به دنبالش بی تحرکی، 
دیگر حرکتی  است؛ مطلقاً  انزوا  دنبالش  به 



65

وجود نخواهد داشت؛ همانی است که دشمن 
می خواهد«. )دیدار با دانشجویان و نخبگان 

علمی، 1388(
4-بصیرت آحاد جامعه و به ویژه نخبگان:

با  مقابله  راهبردهای  مهم ترین  از  یکی   
و  جامعه  آحاد  بصیرت  ارتقاء  نرم،  جنگ 
رهبری  معظم  مقام  است.  نخبگان  به ویژه 
قطب  »بصیرت  می فرمایند:  زمینه  این  در 
اجتماعی  اوضاع  در  صحیح  حرکت  نمای 
پیچیده امروز است به گونه ای که اگر کسی 
بلد  نقشه خوانی  و  نداشت  را  قطب نما  این 
نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره 
دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد، انسان حتی 
با نّیت خوب ممکن است گمراه شود و درراه 
خونگرم  مردم  جمع  )در  بگذارد«.  بدقدم 

چالوس و نوشهر، 1388(
معظم له دلیل تمرکز دشمن روی خواص را 
نفوذ آن ها در میان مردم دانسته و می فرمایند: 
دشمن  آماج  و  هدف  من  گمان  به  »امروز 
می کنند  طراحی  می نشینند  است.  خواص 
اینکه  برای  کنند،  را عوض  تا ذهن خواص 
بتوانند مردم را بکشانند، چون خواص تأثیر 
می گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه دارند. 
یکی از وظایف اصلی امروز من و شما همین 
مسائل  در  را  خودمان  بصیرت  ما  است. 
ان شاءاهلل  بتوانیم  و  کنیم  تقویت  گوناگون 
را  خودمان  مستمعان  و  مخاطبان  بصیرت 
هم زیاد کنیم«. )دیدار با رئیس و نمایندگان 

مجلس خبرگان رهبری، 1388(
5- خلع سالح روانی اپوزیسیون

دشمنان داخلی و بیرونی نظام اسالمی همواره 
در پی آن هستند تا با شعارهای جذاب و وعده 
جذب  را  مردم  توده  زندگی،  شرایط  بهبود 
کند. چنان چه نظام حاکم با کارآمد سازی و 
تکیه بر ظرفیت های ملی چنین شرایطی را بر 
شهروندانش فراهم سازد، زمینه جذب مردم 
توسط اپوزیسیون را از میان برداشته و جنگ 

روانی دشمن خنثی می شود.
فعالیت های  شمول  و  دامنه  گسترش   -6
فرهنگی  محصوالت  افزایش  و  فرهنگی 

تأثیرگذار بر جامعه و جوانان
یکی از عرصه های جهاد که امروز همه نخبگان 

بسیجیان  و  روشنفکران  هنرمندان،  فکری، 
بایستی وارد آن شوند، عرصه جهاد و مقابله 
از  است.  انحرافی  غلط  فرهنگ  و  افکار  با 
دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی، نیروهای 
فرهنگی نقش بسیار حساس و مهمی در باور 
سازی وجود تهاجم فرهنگی و مقابله با آن 
را دارند. ایشان با بیان اینکه حرکت عظیم 
انقالب اسالمی هنوز در اوایل راه خود است، 
با تأکید بر تأثیر هنر می فرمایند: جنگ نرم؛ 
یعنی  است؛  واقعیت  این یک  است،  راست 
اآلن جنگ است. البته این حرف را من امروز 
از بعد از جنگ - از سال 67  نمی زنم، من 
- همیشه این را گفته ام؛ بارها و بارها. علت 
این است که من صحنه را می بینم؛ چه بکنم 
اگر کسی نمی بیند؟! ... این تمام نشده. چون 
تمام نشده، همه وظیفه داریم. وظیفه مجموعه 
فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه  مشخصی 
است: بالغ، تبیین؛ بگویید، خوب بگویید. من 
همیشه تکیه بر این می کنم: بایستی قالب را 
خوب انتخاب کنید و هنر را بایستی تمام عیار 
توی میدان بیاورید؛ نباید کم گذاشت تا اثر 
شعرا،  از  جمعی  با  )دیدار  بکند.  را  خودش 

فرهیختگان و اهالی فرهنگ، 1388(
7- پاسداشت ارزش ها و یاد و نام شهدا

اعضای  دیدار  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ستاد کنگره ی شهدای استان های کهگیلویه 
و بویراحمد و خراسان شمالی که در تاریخ 
5 مهر 1395 برگزارشده بود، هدف از جنگ 
نرم و پنهان دشمن را »دور کردن مردم از 
عرصه ی جهاد و مقاومت، بی اعتنا کردن آن ها 
به آرمان ها و تصرف فضای فکری و روحی 
و خاطرنشان کردند: ملت  دانستند  کشور« 
ایران با مقاومت و ایستادگی خود، قدرت های 
جهانی را در بسیاری از اهدافشان ناکام کرده 
تبلیغات  فراوان،  ابزارهای  با  سلطه گران  و 
هنگفت و گویندگان سخن به مزد و همچنین 
در  امنیتی،  و  سیاسی  اقتصادی،  فشارهای 
تالش برای مأیوس و از صحنه خارج کردِن 
ملت هستند. رهبر انقالب اسالمی، ترویج یاد 
و نام شهیدان را یکی از عوامل مهم در مقابله 
با این برنامه ی دشمن و حفظ مقاومت توأم 
با شوق و طراوت در ملت خواندند و افزودند: 

امروز نگاهبانی یاِد شهدا یک وظیفه است.
8- عملیات روانی متقابل

منفعالنه  نبایستی  نرم  جنگ  با  مقابله  در 
عمل کرد. عامالن تهدید نرم از انواع تبلیغات، 
فنون مجاب سازی روش های نفوذ اجتماعی 
تغییر  روش های  به منزله  روانی  عملیات  و 
هدف  جامعه  ارزش های  و  باورها  نگرش ها، 
استفاده می کنند. انجام تبلیغات هوشمندانه، 
احاطه  و  اندیشه  و  منطق  باقدرت  سریع 
ذهنی بر مخاطبان جنگ نرم می تواند یکی 

از روش های مقابله باشد.
 9-ایستادگی و عدم سازش در برابر دشمنان 

انقالب و نظام اسالمی:
صالبت و ایستادگی حضرت امام، مقام معظم 
رهبری و ملت ایران اسالمی را بر سر ارزش ها، 
و  فشارها  فزون خواهی ها،  فتنه ها،  برابر  در 
را  اسالمی  جمهوری  دشمنان  تهدیدهای 
می توان رمز موفقیت نظام در مهار جنگ نرم 
دشمنان دانست. ایشان در کوران فتنه 88 که 
نقطه اوج جنگ نرم دشمن بود، مقام معظم 
تاریخی  جمعه  نماز  خطبه های  در  رهبری 
29 خرداد 1388 در این رابطه می فرمایند: 
استکبار  با  ما  می کنیم  اعالم  »به صراحت 
و نظام سلطه و تسلط چند کشور برجهان 
مخالفیم و نخواهیم گذاشت این چند دولت 
با سرنوشت دنیا بازی کنند«. )دیدار با هزاران 

نفر از مردم آذربایجان، 1388(
ایشان در همان سال در دیدار مردم مازندران، 
جریان  و  جهانی  استکبار  بر  را  حجت 
گر  تحمیل  و  سازش کار  مصلحت اندیش، 
داخلی تمام کردند و فرمودند: »در مقاطعی 
برخی طراحی های دشمن برای وادار کردن 
اما  است؛  بوده  دادن  باج  به  اسالمی  نظام 
امام )ره( بزرگوار هیچ گاه باج ندادند و همه 
بدانند ما نیز از طرف ملت ایران و از طرف 
خود به هیچ کس باج نخواهیم داد. ملت ایران 
می خواهد ملتی مستقل، پویا، حرکت کننده 
به جلو، عامل به احکام اسالمی و قدرتمند 
برای دفاع از حقوق و عقاید خود باشد. آیا این 
خواسته به حق جرم است؟« )دیدار با هزاران 

نفر از مردم مازندران، 1388(

سرویس
بصیرت سیاسی
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که  است  فرانسوی  لغت  کاپیتوالسیون یک 
اما  برگردان آن را قضاوت سپاری می گویند؛ 
معنای اصطالحی آن را مصونیت قضایی اعالم 
کردند. مصونیت قضایی بدان معنا است که 
اتباع یک کشور که در کشور دیگر مشغول کار 
غیر دیپلماتیک هستند در صورت انجام عمل 
مجرمانه نباید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

و  است  استعمار  رهاورد  قضایی  مصونیت 
و  شرق  در  که  غربی  مستشاران  معموالً 
مشمول  داشتند  حضور  استعماری  جوامع 
قاعده  این  ابداع کننده  می شدند.  قاعده  این 
قدرت های غربی مسلط در قرن 19 میالدی 
می باشند که کاپیتوالسیون یکی از راه های 
اعمال قدرتشان در جوامع هدف بوده است. 
به  معموالً  قاعده  این  می دهد  نشان  تجربه 
کشورهایی تحمیل می شده است که از ضعف 
اقتدار در مقابل قدرت های غربی رنج برده اند 
تا  ایران  در  کاپیتوالسیون  دلیل  همین  به 
سال  تا  و  روسیه  از  ایران  شکست  از  قبل 
1343 قمری وجود نداشت. شکست خفت بار 
ایران در جنگ های دوگانه، روسیه را بر آن 
داشت که کاپیتوالسیون را به عنوان بخشی از 
معاهده ترکمن چای به ایران تحمیل کند؛ 
و  کشور  دو  رابطه  برقراری  از  پس  بنابراین 
پایان جنگ ها، کاپیتوالسیون بر ایران تحمیل 
شد و حکومت ایران نیز چاره ای جز پذیرش 
نداشت، همین موضوع موجب جسارت  آن 
روس ها در ایران شده بود به صورتی که در 
و  تهدیدات  علیه  تهران  مردم   1243 سال 
خودسری های روس ها قیام کردند و بیش از 
40 نفر از کارکنان سفارت روسیه در تهران را 

به قتل رساندند.
روس ها صرفاً به کاپیتوالسیون اکتفا نکردند 
بلکه مسئله دیگری بر ایران تحمیل کرد و 
که  معنا  بدین  بود.  »تحت الحمایگی«  آن 
شامل  کاپیتوالسیون  از  ناشی  مصونیت 
بعدازآن  )و  روسیه  به  وابسته  ایرانیان  حال 
انگلیس( نیز می باشد، هرگاه حکومت ایران 
اراده می کرد فردی را محاکمه کند به سفارت 

روسیه یا انگلیس پناهنده می شد و به معنی 
امروزی تابعیت دوگانه داشت تا پایان دوران 
قاجاریه کاپیتوالسیون در ایران ادامه داشت 
و قدرت های غربی مانع از محاکمه اتباعشان 
بارها سرباز  این تحقیر ملی  ایران بودند  در 
می کرد تا اینکه عالوه بر کشتار روس ها در 
تهران، سه نفر از اتباع آمریکا نیز که در تهران 
در خیابان  بودند  کرده  توهین  مقدسات  به 

شیخ هادی تهران کشته شدند.
دوران  مانند  نیز  کاپیتوالسیون  دوم  مرحله 
قاجاریه به ضعف مجدد حکومت ایران بعد از 
کودتای 1332 برمی گردد. شاه بعد از کودتای 
و  آمریکا  مدیون  را  خود  تاج وتخت   1332
نقطه ی ضعف  و همین  انگلیس می دانست 
باعث اعطای امتیازات زیادی به این دو کشور 
از ضعف مشروعیت رنج می برد و  شد. شاه 
خود نیز از این آگاه بود؛ بنابراین بر پرستیژ 
مدرنیزاسیون تأکید داشت و توسعه ی غربی 
را وجهه همت خود کرد تا بتواند با نمادهای 
نوسازی و توسعه ضعف مشروعیت ناشی از 
کودتا را مخفی نماید. به همین دلیل دست 
اصطالحات  از  و  زد  ساختاری  اقدامات  به 
ارضی تا حق رأی برای زنان را مورد تأکید 
قرار داد. توسعه ی نظامی نیز روی دیگر سکه 
نیز در  را  ضعف مشروعیت بود که شاه آن 
طبیعی  به صورت  قرارداد.  توسعه  اولویت 
انجام این تغییرات گسترده که از آن به عنوان 
انقالب سفید شاه و ملت یاد می شد نیاز به 
این چنین 43  و  داشت  خارجی  مستشاران 
هزار نفر آمریکایی وارد ایران شدند. اختالفات 
فرهنگی این افراد با جامعه ایرانی و روحیه 
سلطه طلبی آن ها تا آن حد مسخره کننده 
بود که مسئله »حق توحش« را طرح کردند 
و پارامتری به همین نام به ردیف حقوقی آنان 

اضافه شد.
یا  آمریکایی ها  ارضی  اصالحات  شروع  با   
فشار بر امینی – نخست وزیر وقت- خواستار 
تصویب کاپیتوالسیون در مجلس ایران شدند 
که امینی جرئت آن را نداشت و کار به منصور 

کشید. با ترور منصور توسط فدائیان اسالم 
حال  در  کار  و  موضوع شد  این  وارد  هویدا 
سروسامان دادن بود که غیرت امام به جوش 
آمد و این کار را لکه ننگ حاکمیت و بازگشت 
استعمار به ایران و توهین به قوانین قضایی 
کاپیتوالسیون  تردید  بدون  دانست.  کشور 
نقطه ی عطف در شروع جرقه های یک انقالب 
را  پهلوی  و دودمان  ایران شد  در  سراسری 
بر باد داد، شاه با سفر به قم و سخنرانی که 
در آن روحانیت را »ارتجاع سیاه« خواند نیز 
نتوانست جلوی موج مخالفت با این طرح را 
بگیرد و مجبور به دستگیری و تبعید امام شد.

مدرسه  قتل عام  ماجرای  همچون  حوادثی 
تثبیت  باعث  ورامین  مردم  و  قم  فیضیه 
شعله های قیام شد و ماجرای مخالفت ها از 
لغو  کاپیتوالسیون  نشد.  ساقط  انتفاع  حیز 
شد اما در عمل اجرا می شد. از سوی دیگر 
شعله های قیام جوانه زده بود و هیچ توجیهی 
اسالمی  انقالب  تکامل  با  نمی شد.  آن  مانع 
رخ  ایران  از  کاپیتوالسیون  همیشه  برای 
بربست و هویت ملی به جایگاه واقعی خود 
بازگشت. بعد از انقالب اسالمی به دلیل نبود 
کارشناسان خارجی از یکسو و حاکمیت روح 
اسالم انقالبی، هیچ کشوری چنین مطالبه ای 
را از نظام طرح نکرد و روح عزت خواهی و 
بیگانه ستیزی ایرانیان به آبشخور واقعی خود 
و  اسالمی  انقالب  تا  اهلل  انشاء  و  شد  وارد 
جمهوری اسالمی در ایران حاکم است خواب 
نخواهد  تعبیر  این کشور  در  کاپیتوالسیون 
شد. هم اکنون این قانون در کشور همسایه 
می شود  اجرا  افغانستان  یعنی  مسلمان  و 
و مجلس این کشور نیز به ناچار به آن رأی 
مثبت داد و به همین دلیل آمریکایی ها به 
خاطر بمباران عروسی ها هم به دادگاه برده 
محاکمه  افغانستان حق  دولت  و  نمی شوند 
آن ها را ندارد. رئیس جمهوری قبلی افغانستان 
وقتی با کشتار بی گناهان در کشورش مواجه 
تریبون های  در  گریه  جز  چاره ای  می شد 
از سربازان  انتقاد  به  رسمی نداشت و صرفاً 
آمریکایی اکتفا می کرد. اگر انقالب اسالمی 
تردید  بدون  نمی پیوست  وقوع  به  ایران  در 
سرنوشتی بهتر از افغانستان نداشتیم و همان 

روال ادامه پیدا می کرد.

ظهور و بروز کاپیتوالسیون در ایران
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انگیزه مدافعین حرم از حضور در سوریه

مدافع  یگان های  و  شهدا  رزمندگان،  نام 
حرم و حریم چند سالی است که به صورت 
رایج  اصطالحات  و  ادبیات  وارد  گسترده 
است.  شده  نظامی  و  فرهنگی  سیاسی، 
نامی مقدس، زیبا و دل پذیر و آرام بخش. از 
اسفند سال 1389 که جریان های تروریستی 
صهیونیستی  رژیم  امریکا،  توسط  تکفیری 
و حکام سعودی در سوریه و عراق و برخی 
و  گرفتند  منطقه شکل  از کشورهای  دیگر 
با طراحی  از سراسر جهان  فریب خوردگانی 
نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل، حمایت 
اردن  و  ترکیه  مشارکت  و  سعود  آل  مالی 
شامات  منطقه  به  ملخ  و  مور  مثل  قطر  و 
گسیل داشته شدند تا اقدام به جنایت کنند 
اسالمی  جامعه  در  را  مذهبی  فتنه های  و 
ایجاد کنند، در عمل رزمندگان و یگان های 
پیامبر  اهل بیت  حریم  و  حرم  مدافع  رزمی 

)صلی اهلل علیه وآله( به صورت خودجوش پا 
وظیفه  اساس  بر  تا  نهادند  کارزار  عرصه  به 
اسالمی و تکلیف الهی خود از حریم پیامبر 
و حرم اهل بیت دفاع کنند. آنان آزادگانی از 
کشورهای اسالمی هستند که بدون توجه به 
قالب  در  یا  و  انفرادی  به صورت  ملیت خود 
هسته ها و گروه های رزمی، خود را به سوریه، 
سامرا، کربال و نجف می رسانند تا در مقابل 
حرامیان خبیث ایستادگی کنند و از هتک 
حرمت اماکن مربوط به اهل بیت و تخریب 
آن ها توسط جانیان تکفیری جلوگیری کنند.

قالب  در  ابتدا  در  اگرچه  حرم  مدافعین 
به صورت  و  کوچک  هسته های  و  گروه ها 
دون  خصم  با  شده  غیرسازمان دهی 
شش  قریب  از  پس  امروز  اما  می جنگیدند 
بزرگ عملیاتی در  قالب یگان های  سال در 
منطقه شامات به رویارویی با مزدوران وهابی 

ده ها  پرداخته اند.  تکفیری  تروریست های  و 
هزار نفر از عراقی ها در قالب یگان های رزم 
ابوالفضل العباس، ده ها هزار نفر از افغانی ها 
در قالب یگان های رزم »فاطمیون« و ده ها 
هزار نفر از پاکستانی ها در قالب یگان های رزم 
زینبیون و نیز هزاران رزمنده مدافع حرم از 
ایران و دیگر کشورها  یمن، کراچی، لبنان، 
امروز در دفاع از حرم حضرت زینب )سالم 
اهلل علیها( و دیگر افراد اهل بیت به رویارویی با 
دشمن سراپا مسلح و مجهز به جنگ ابزارهای 
مدرن غربی روی آورده اند. شاید دراین ارتباط 
به نسبت جمعیت کشورهای عمدتاً شیعی 
کشورها  دیگر  به  نسبت  ایرانی ها  ما  سهم 
در اعزام رزمندگان مدافع حرم کمتر باشد. 
این کاهش وزن به دو دلیل است. اول اینکه 
رسانه ملی و خطبا آن طوری که باید وضعیت 
و صحنه میدانی نبرد را برای مخاطبان خود 

وحید ادیبی
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تبیین و تشریح نکرده اند. دوم اینکه برخی 
مالحظات سیاسی و مذهبی مانع آن شده 
تا به صورت رسمی و فراگیر نسبت به جذب 
و اعزام رزمندگان شیفته اهل بیت به منطقه 

نبرد اقدام گردد.
میلیون ها  ما،  هشتادمیلیونی  کشور  در 
تا  هستند  آماده  اهل بیت  فدایی  و  جانباز 
ایثار  را  خود  هستی  پیامبر  اهل بیت  درراه 
کنند اما برخی از محدودیت ها و مالحظات، 
با  مصاف  در  مستقیم  نقش آفرینی  از  آن ها 
تروریست های تکفیری در منطقه شامات و 

عراق بازداشته است.
رزمندگان  متعالی  انگیزه های  خصوص  در 
گاه  محافل  برخی  در  حرم  مدافع 
می شود  مطرح  مادی  حرف وحدیث هایی 
چنین  است.  حقیقت  از  عاری  عمدتاً  که 
مقدس  دفاع  دوران  در  حرف وحدیث هایی 
دلسرد  برای  کذابان  و  منافقین  سوی  از 
نیز  اسالم  رزمندگان  خانواده های  کردن 
مطرح می شد اما کسی به چنین حرف های 
بی ارزشی وقعی نمی نهاد. در ارتباط باانگیزه 
»مدافع  را  خود  که  بزرگی  مردان  چنین 
حرم اهل بیت« خوانده اند از زبان خود آن ها 
نکاتی اشاره می شود که امید می رود از سوی 
بیشتر  و دوستداران مدافعین حرم  حامیان 

مورد مداقه قرار گیرد:
فراگیر:  مذهبی  فتنه  از  1.جلوگیری 
آمریکایی ها، صهیونیست ها و وهابیون تالش 
دارند تا با هتک حرمت اهل بیت و تخریب 
اماکن مذهبی متعلق به برخی از فرقه های 
اسالمی و تکفیر آن ها احساسات شیعیان را 
تا زمینه های یک فتنه مذهبی و  برانگیزند 
فراهم  را  اسالم  امت  میان  شکاف دینی در 
اسالمی  امت  تضعیف  به  که  فتنه ای  کنند. 
و تجزیه کشورهای اسالمی و سلطه هر چه 
بر مسلمان خواهد شد.  بیشتر غیرمسلمان 
را  خود  هدف های  از  یکی  حرم  مدافعین 
درنبرد با تروریست های تکفیری جلوگیری از 

فتنه فراگیر در میان امت اسالمی می دانند.
2.جلوگیری از تکرار یک تجربه تلخ تاریخی: 
جریان فتنه و نفاق وهابیت که به دروغ خود 
را به عنوان یکی از فرقه های اسالمی به اهل 

از  انحرافی  برداشت  با  است  گره زده  سنت 
هتک  و  اسالمی  اماکن  تخریب  به  اسالم 
آن  و صحابه  اسالم  پیامبر  اهل بیت  حرمت 
به  و  آورد  روی  مدینه  و  مکه  در  حضرت 
لشکرکشی به کربال و نجف اقدام نمود. این 
جنایات  با  ساخته  استعمار  انحرافی  جریان 
بی شمار خود احساسات میلیون ها مسلمان را 
جریحه دار کرد. امروز پس از ده ها سال از آن 
واقعه تاریخی که هیچ گاه داغ آن بر قلب و 
روح معتقدین اهل بیت پاک نخواهد شد، افراد 
و گروه های اسالمی که خود را مدافعان حرم 
نامیده اند تصمیم گرفته اند که از حرم اهل بیت 

در مقابل جانیان تکفیری دفاع کنند.
3.دفاع از مظلوم در مقابل ظالم: ملت سوریه 
و دولت آن که یک نظام مردمی و دموکراتیک 
است مظلومانه هدف نظام سلطه و متحدیم 
در  مردم  است.  قرارگرفته  آن  منطقه ای 
بار دیگر یکپارچه در  انتخابات سال 1393 
انظار جهانیان به بشار اسد رأی دادند و دوره 
ریاست جمهوری او را برای چهار سال دیگر 
تمدید کردند. بدین ترتیب حمایت مدافعین 
از یک ملت و نظام  از سوریه حمایت  حرم 
و  ظالمان  سوی  از  قرارگرفته  ستم  مورد 

مستکبرین جهانی است.
سلطه:  نظام  و  غربی ها  توطئه های  دفع   .4
که  هستند  اعتقاد  این  بر  حرم  مدافعین 
جنگ سوریه طرحی از پیش طراحی شده از 
سوی صهیونیست ها و نظام سلطه است تا با 
متالشی کردن نظام سوریه و تجزیه آن توان 
دشمن  با  رویارویی  در  مسلمانان  راهبردی 
صهیونیستی را از بین بیرند و جبهه مقاومت 
را از هم بپاشند. ازاین رو مدافعین حرم حضور 
خود درنبرد سوریه را درواقع دفاع از حریم 
و مرزهای اسالمی و جلوگیری از تجزیه آن 

می دانند.
اسالم:  جهان  راهبردی  عمق  از  5.دفاع 
و  اسالمی  کشورهای  اکثر  برخالف  سوریه 
همه کشورهای عربی که به سازش با رژیم 
غاصب صهیونیستی روی آورده اند در طول 
تاریخ حیات سیاسی این رژیم همواره در خط 
مقدم مقاومت بوده است. هم حافظ اسد و 
هم بشار اسد در مبارزه با رژیم صهیونیستی 

فلسطینی  و  لبنانی  مبارزان  به  کمک  و 
جنگ های  در  نکرده اند.  کوتاهی  هیچ گاه 
و  صهیونیستی  رژیم  با  حزب اهلل  روزه   33
پس ازآن جنگ 22 روزه، 7 روزه و اخیراً 51 
روزه مقاومت اسالمی فلسطین با اشغالگران 
صهیونیستی نظام سیاسی دمشق با تمام توان 
از مبارزین مقاومت درنبرد با صهیونیست ها 
عمق  سوریه  سیاسی  نظام  لذا  کرد.  دفاع 
راهبردی جهان اسالم در مصاف با اشغالگران 
صهیونیستی است و مدافعان حرم بر اساس 
منطق و نه احساس از نظام سوریه حمایت و 

دفاع می کنند.
سلطه:  نظام  انتقام گیری  طرح  با  6.مقابله 
نتیجه  را  سوریه  بحران  حرم  مدافعان 
از  بیرون  در  تهیه شده  پیش  از  طرح  یک 
مرزهای این کشور می دانند و گسیل داشتن 
و  بین المللی  استیجاری  تروریست های 
حمایت همه جانبه غرب و مزدوران منطقه ای 
نظام  از  انتقام گیری  درواقع  را  آنان  از  آن ها 
سوریه به خاطر حمایت از حزب اهلل لبنان و 
مقاومت اسالمی فلسطین، ارتباط راهبردی با 
جمهوری اسالمی ایران، حمایت از ایران در 
جنگ هشت ساله تحمیلی در مقابل دیکتاتور 
بعث عراق می دانند. لذا دفاع از نظام سوریه و 
مقابله با حرامیان تکفیری را وظیفه و رسالت 
انسانی و اسالمی برای خود قلمداد می کنند.

با توجه به موارد فوق مشاهده می شود که 
اقدام مدافعین حرم در دفاع از حرم اهل بیت 
عصمت و حمایت از نظام سوریه در مقابل 
شبیه  مقدس  دفاعی  بین المللی  مهاجمان 
دفاع مقدس رزمندگان اسالم در طول دوران 
جنگ تحمیلی است که حضرت امام خمینی 
)ره( آن را نبرد حق و باطل و اسالم با کفر 
اعالم کردند. این نبرد یک نبرد ارزشی است 
و رزمندگان اسالم و مدافعین حرم رویارویی 
ارزشی،  اقدام  با دشمن خبیث را یک  خود 
و مرضی رضای خداوند  و هدفمند  متعالی 
آزادمردان  همه  دلیل  همین  به  و  می دانند 
افتخار  نبرد مقدس آن ها  و  به آن ها  جهان 

می کنند.
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با آغاز عملیات آزادسازی موصل، گمانه های مربوط به نقش بازیگران مختلف و نیز تحوالت پس از 
شکست داعش، زبانزد محافل مختلف شده است. اکنون موصل به کانون چالش میان قدرت های 

منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. 
یکی از مهم ترین موانع و چالش ها بر سر راه آزادسازی موصل، سیاست های ایاالت متحده آمریکا 
است که از مدت ها پیش  طرح هایی برای موصل تدارک دیده است. در همین راستا یکی از اعضای 
ارشد دستگاه اطالعاتی آمریکا گفته است: عملیات آزادسازی موصل بسیار پیچیده است، لذا بسیار 
بعید می رسد که در سال 2016 عملیات نظامی به رهبری عراق برای پاک سازی کامل شهر موصل 
در نینوا به نتیجه برسد. این اظهارات مقام عالی رتبه اطالعاتی آمریکا حاکی از سیاست این کشور 

مبنی بر تالش برای به تأخیر انداختن آزادسازی موصل است. 
ظاهراً اصرار در تأخیر در عملیات به منظور آماده سازی طرح آمریکا برای مرحله بعد از آزادی 
موصل صورت می گیرد. خالصه این طرح ناظر به تجزیه و تقسیم عراق است. توجیه این طرح بر 
اساس حل مشکالت فرقه ای و طایفه ای عراق انجام می گیرد. به عبارتی آمریکایی ها معتقدند حل 
مشکالت درونی عراق تنها در سایه تقسیم و تجزیه امکان پذیر است. این طرح هرچند به شکل 
جدی از سوی واشنگتن دنبال می شود، اما تحقق آن به این سادگی نیست و مخالفت شدید دولت 

مرکزی و نیز جمهوری اسالمی به عنوان متحد بغداد را به دنبال دارد.
در همین جهت در اوایل سپتامبر گذشته، طرحی از سوی نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات 
به کنگره ارائه شد که خواستار تبدیل نینوا به استانی مستقل و غیر متنازع بود. آمریکا برای 
تسهیل در اجرای این طرح بر حقوق سریانی ها، آشوری ها، کلدانی ها و ایزدی ها و دیگر اقلیت ها 
تأکید می کند تا بتواند سایر عرب ها و اهل تسنن را نیز درزمینه تعیین سرنوشت به آن ملحق 
کند. مخالفت با حضور نیروهای مردمی در عملیات موصل که غالباً شیعه هستند، در همین 
چهارچوب انجام می گیرد. البته حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با توجه به تجربه موفق این نیروها 
در عملیات های قبلی تأکید کرده است هیچ کسی نباید از من بخواهد که واحدهای بسیج مردمی 

را از دخالت در عملیات بازپس گیری موصل منع کنم.
اما از طرف دیگر، از سوی برخی از محافل داخلی آمریکا به ویژه در حزب دموکرات، زمزمه های 
تسریع عملیات موصل به گوش می رسد که قطعاً هدف از آن مشارکت جدی آمریکا در این 

عملیات و کسب دستاورد مهمی در کارنامه اوباما در واپسین دوران ریاست جمهوری است.
از سوی دیگر ترکیه از دیرباز به شهر موصل چشم طمع داشته است. از زمانی که حدود دو هزار 
سرباز ارتش ترکیه در منطقه بعشیقه در نزدیکی شهر موصل در شمال عراق مستقر شدند، روابط 
بغداد و آنکارا دچار تنش شده است. آنکارا ادعا می کند اعزام این نیروها با تجهیزات سنگین به 
نقطه ای در شمال عراق یک جابه جایی عادی نیروهای ارتش در اردوگاهی است که حدود دو سال 

پیش بنا بر درخواست استانداری نینوا و با هماهنگی بغداد ایجادشده است. 
اما در آستانه آزادسازی موصل به نظر می رسد ترکیه اهدافی را فراتر از چهارچوب غرب و ناتو دنبال 
می کند. ترکیه به هیچ وجه مایل نیست در موصل که اکثریت آن اهل سنت هستند، نفوذ خود را 
از دست بدهد. آنکارا سعی دارد از طریق اقلیم کردستان عراق و قبایل سنی مذهب، یک مرکز 
قدرت سنی در شمال عراق ایجاد کند؛ به همین دلیل مخالف مشارکت نیروهای شیعه »الحشد 

الشعبی« در حمله به موصل است. 

همچنین سه دولت عربستان، قطر و امارات 
عراق هستند.  اقلیم سنی های  ایجاد  حامی 
اما آیا عربستان از تجزیه عراق و ایجاد یک 
این کشور خشنود  در  دولت مستقل سنی 
امر  این  که  است  این  واقعیت  خواهد شد؟ 
را باید در چارچوب منطقه ای و در پیوند با 
سایر پرونده های منطقه موردبررسی قرارداد. 
پیش ازاین و درزمانی که عراق تحت اشغال 
آمریکا بود، عربستان مخالف ایجاد یک دولت 
مستقل سنی بود. شکل گیری چنین دولتی 
به معنای این بود که شیعیان نیز چنین دولتی 
دارای  و  می کنند  ایجاد  عراق  جنوب  در  را 
مرزهای مشترک مهمی با عربستان خواهند 
شد. این امر برای ریاض، سنگین تمام می شد 
و پیامدهای امنیت ملی سختی برای او در 
برداشت. از سوی دیگر، با استقالل سنی های 
احتماالً  منطقه،  در  تجزیه  فرایند  عراق، 
فرایندی دومینو وار پیدا می کرد که با توجه 
هویتی  گسل های  و  درونی  ویژگی های  به 
فعال در عربستان، می توانست تهدیدی برای 
ضمن  عربستان  لذا  شود.  تلقی  هم  ریاض 
از  سال ها،  آن  در  عراق  تجزیه  با  مخالفت 
سنت  اهل  تقویت  برای  دیگری  شیوه های 
بهره  عراق  مرکزی  دولت  بی ثبات سازی  و 
می برد. اما آیا اکنون نیز نگاه ریاض به مساله 
تجزیه عراق، این گونه است؟ به نظر می رسد 
تغییر معناداری در نگاه عربستان به مساله 
تجزیه عراق رخ نداده است. البته او همچنان 
یک عراق بی ثبات و درگیر در مسائل داخلی 
را می پسندد و برای این امر به تقویت کردها 

و اهل سنت همسو با خود می پردازد.
در این میان، موصل از منظر عربستان، قطر و 
امارات، کانونی تلقی می شود که توان بحرانی 
نگاه داشتن عراق را داراست. لذا نگاه این سه 
کشور و به خصوص عربستان به موصل، بیشتر 
مستقل  کشور  پایتختی  مبتنی بر  این که  از 
سنی باشد، مرکزیتی است برای ادامه بحران 
و یا حداکثر مرکزی برای اقلیم سنی در نظام 
فدرال عراق. طبیعی است که با چنین نگاهی، 
عربستان هم سعی خواهد کرد تا در عملیات 
آزادسازی موصل، اهل سنت را تقویت کرده و 

مانع از حضور حشدالشعبی شود.

 موصل، چالش منطقه ا ی ترکیه، عربستان و آمریکا

محمدباقر مهدوی
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شکل گیری و پیام ها ی محاسه بصیرت در 9 دی
احمد حیاتی

دی   9 حماسه  شکل گیری  علل  بیان  در 
ازجمله  مهمی  موارد  به   1388 سال  در 
قانون شکنی، ناامنی، زیر سؤال بردن حیثیت 
ملی، حمله به ارکان نظام اسالمی، اهانت به 
مقدسات به ویژه عاشورا و ... اشاره شده است 
که به مخاطره انداختن حاکمیت و به تبع آن 

آسیب دیدن دین از مهم ترین آن هاست.
حال سؤال این است که آیا درگذشته هیچ گاه 
دین اسالم تا این اندازه به مخاطره نیفتاده 
بود که به شکل گیری حماسه های مشابهی 
بینجامد؟ آیا اهانت به عاشورا از خود واقعه 
زمان چنین  آن  در  که  بوده  مهم تر  عاشورا 

آیا  نیافت؟  بروز  از سوی مسلمین  واکنشی 
درگذشته هیچ گاه امنیت ملی در این اندازه 
آسیب ندیده بود؟ آیا تابه حال هنجارشکنی و 
تشنجات خیابانی در این حد نبوده است که 

مردم با تمام قوا به دفاع برخیزند؟
تجربه  و  است  مثبت  سؤال ها  این  پاسخ 
در  که  می دهد  نشان  اسالم  جهان  تاریخی 
ادوار مختلف وقوع چنین رویدادهای تلخی 
مسبوق به سابقه است؛ اما یک چیز به عنوان 
علة العلل »حلقه مفقوده ای« بوده که فقدان 
آن مانع حضوری میلیونی و حداکثری ملت ها 
شده است و آن همان بصیرت است که تحمل 

سرنوشت ساز  تاریخی  مقاطع  برخی  در  آن 
شده است. در حال حاضر نیز می توان تبعات 
بی بصیرتی را در پاره ای از کشورهای اسالمی 
مشاهده کرد. آنچه اکنون در مصر سبب تبرئه 
مبارک و محاکمه مرسی گردیده ریشه در بی 
بصیرتی انقالبیونی دارد که رژیم سوریه را به 
جای آمریکا دشمن شماره یک خود خواندند 
و با عملکرد ناصحیح خود زمینه سوءاستفاده 
غرب را فراهم ساختند؛ اما بصیرت در عراق 
مانع موفقیت آمریکا در تجزیه این کشور و 
سوءاستفاده از اختالف داخلی این کشور شد.

 19 نبود  بصیرت  اگر  اما  اسالمی  ایران  در 
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حماسه 9 دی

اهانتی که  به  دی 56 مردم قم در واکنش 
داشت  روحانیت  علیه  طاغوت  ارشاد  وزیر 
چهلم  در  و  نمی گذاشتند  خیابان  به  پای 
شهدای این حادثه هیچ رخدادی در تبریز به 
وقوع نمی پیوست، لذا نطفه انقالب اسالمی 
ایران  مردم  بصیرت  اگر  نمی شد.  بسته  هم 
علیه  امت  امام  که  خرداد 42  در 15  نبود 
کاپیتوالسیون خروشید، نهضت اسالمی علیه 
رژیم طاغوت شکل نمی گرفت. همین بصیرت 
بود که مردم انقالبی کشورمان را در بهمن 
57 علی رغم همه تهدیدات رژیم طاغوت، به 
خیابان ها کشاند تا انقالب اسالمی به پیروزی 

برسد.
بصیرت مردم مسلمان و انقالبی ایران پس از 
شکل گیری نظام اسالمی بارها و بارها، خطر 
دور  را  انقالب  مسیر  و  آرمان ها  از  انحراف 

ساخته که برخی از موارد آن عبارت اند از:
1- در دولت موقت همان ملتی که پس از 
خیابان ها  به  بازرگان  نخست وزیری  اعالم 
آمدند و فریاد »نخست وزیر ایران، شد مهدی 
بازرگان« در حمایت از او سردادند، روزی که 
تالش او برای بازگرداندن آمریکا و خروج وی 
النه  اشغال  به  اعتراض  در  که  حاکمیت  از 
جاسوسی صورت گرفت را مشاهده کردند، از 
جبهه ملی و نهضت آزادی عبور کرده و به 

حمایت از انقالبشان پرداختند.
مردمی  همان  خائن  صدر  بنی  ماجرای  در 
او را به رئیس جمهوری رسانده بودند و  که 
درصد«  صد  »بنی صدر،  وی  از  حمایت  در 
با  پیوند وی  برمال شدن  از  می گفتند، پس 
منویات  خالف  مسیری  اتخاذ  و  منافقین 
حضرت امام )ره(، وی را خائن به ملت نامیدند 
و با رأی خود به مرحوم شهید رجایی که در 
نقطه مقابل وی قرار داشت، پیام دندان شکنی 

به او دادند.
غائله  در  ملت  مدارانه  بصیرت  رفتار  این 
گسترده تری  و  بزرگ تر  شکل  به  منتظری 
با  وی  از  که  انسانی  میلیون ها  شد.  نمایان 
شعار »قائم مقام رهبری، حسینعلی منتظری« 
حمایت کرده بودند، پس از عزل وی از اقدام 
که  همه خطراتی  از  و  کرده  دفاع  امامشان 
انقالب اسالمی در دوره رهبری  ممکن بود 

منتظری را تهدید کند، نجات دادند.
عبور ملت ایران از چهره های موردعالقه شان 
بیانگر  بودند  داده  رأی  آن ها  به  روزی  که 
بصیرت باالی آن ها بود که درواقع »حقیقت 
محوری«  »شخصیت  جانشین  را  محوری« 
می کرد. مردم مسلمان ایران عبرت گرفته اند 
از تاریخ اسالم که در آن شمشیر فردی به 
فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله سیف 
االسالم بود و روزی همان فرد در مقابل امام 

علی علیه السالم قرار می گیرد.
در فتنه 88 هم بصیرت این ملت مانع گردید 
تلخ  حوادث  پشت  اسالم  دشمنان  نقش  تا 
پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نادیده 
موضوع  تا  شد  سبب  بصیرت  شود.  گرفته 
انتخابات با غائله های خیابانی تفکیک شود، 
جای  به  اپوزیسیون  غیرقانونی  مطالبات 
صف  لذا  نشود.  مطرح  خودی ها  مطالبات 
کسانی که حتی برای اصل اسالم و مقدساتی 
چون عاشورای حسینی علیه السالم حرمتی 
میلیون ها  حضور  و  شد  جدا  نبودند،  قائل 
و روشن ضمیر  مند، مسلمان  انسان دغدغه 
سبب شد تا حماسه ای تحت عنوان 9 دی 

شکل بگیرد.
نهم دی ماه 88 مانور بصیرت ملت ایران بود 
متعدد  بازیگران  تالش  خنثی سازی  با  که 
بدخواهان  دستیابی  مانع  خارجی  و  داخلی 
نقطه  و  گردید  اهدافشان  به  ملت  و  اسالم 
پایانی گردید بر 8 ماه جنگ نرم، انقالب رنگی 

و کودتای سبز.

با  9 دی روز بصیرت و تجدید میثاق امت 
والیت است.

مداری  والیت  دوباره  اثبات  سالروز  دی   9
ایران در مسیر حفظ  پایداری ملت غیور  و 
مقدس  نظام  واالی  ارزش های  و  آرمان ها 
و  والیت  با  میثاق  روز  و  اسالمی  جمهوری 
اهلل  عجل  مهدی  حضرت  ظهور  تا  رهبری 

فرجه است.

9 دی ماه حماسه به رخ کشیدن بصیرت و 
اسالمی  ایران  آگاه  و  مسلمان  امت  آگاهی 
جمهوری  مقدس  نظام  دشمنان  تمام  به 

اسالمی و بدخواهان دین و آیین از فتنه گران 
جهانی  استکبار  تا  گرفته  داخلی  غافالن  و 
انگلیس  جنایتکار،  آمریکای  سرکردگی  به 
خبیث، صهیونیست خون خوار و سایر فتنه 

گران و منافقان است.

به  دادن  پایان  افتخارآفرین  روز  دی ماه   9
فتنه گری آشوبگرانی است که با خیال واهی 
خود درصدد خدشه دار نمودن ارتباط معنوی 

و پایدار مردم و رهبری بودند.

9 دی ماه سالروز افتخارآفرین دل سپردن به 
رهبری  و  والیت فقیه  رهنمودهای  و  بیانات 
معظم  رهبر  ستیز  دشمن  و  هوشمندانه 

انقالب است.

حضرت  با  دوباره  تجدیدعهدی  دی ماه   9
سیدالشهدا علیه السالم و رهبر فرزانه انقالب 
و  آئین  و  دین  دشمنان  بدین سان  تا  است 
کوردالن بدانند ایرانیان با اقتدا به ائمه اطهار 
و وارث به حق ایشان حضرت آیت ا... العظمی 
داد  نخواهند  اجازه  عزه(  )دام  خامنه ای 
کوچک ترین خدشه ای به دین و آئین و شرف 

اسالمی این امت وارد شود.

9 دی ماه نشانگر قدرت و عظمت ملت غیور 
ایران در مقابله با هرگونه فتنه گری و آشوب 
نظام  خارجی  و  داخلی  خواهان  بد  گری 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده و خواهد 

بود.

9 دی ماه حماسه ای جاودان است که بصیرت 
و آگاهی ایرانیان و امت اسالمی را در پیروی 
از اصل مترقی و مؤثر والیت فقیه به عنوان 
عامل اساسی در اقتدار و پایداری نظام مقدس 
پیش  از  بیش  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

نمایان ساخت.
و ازاین رو باید هر سال این روز بزرگ گرامی 
داشته شود تا مردم بصیر بر این حد از بلوغ 
خود افتخار کنند و فراموش نکنند که اگر 
این بصیرت با لطف الهی نبود امروز انقالب 

اسالمی چه حکایتی داشت؟
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چکیده بحث
توسط  که  است  عنوانی  اسالمی  بیداری   
سلسله  برای  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این  شد.  وضع  عربی  کشورهای  قیام های 
قیام ها از نیمه دوم سال 1389 شمسی آغاز 
گردید. اولین آن در تونس بود و پس ازآن در 
مصر، لیبی، یمن و بحرین ادامه یافت. نتیجه 
آن سرنگونی حکومت های مستبد و ظالمانه 
بود. البته این نام گذاری توسط حضرت آقا با 
تحلیل ماهیت این قیام ها صورت گرفت زیرا 
مردم این کشورها به دنبال تحقق خواسته های 
بوده و مبنای حرکت  بر اساس اسالم  خود 

خود را اسالم قرار داده اند.
مقدمه

روسیه،  رهبران  دسامبر 1991  هشتم  در   
اوکراین و بالروس در جنگل های بالروس با 
یکدیگر دیدار و پیمانی را امضا کردند که بر 
اساس آن کشورهای مستقل مشترک المنافع 
به وجود آمدند. روسیه خود را به عنوان جانشین 
اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد. میخائیل 
و  کناره گیری کرد  از سمت خود  گورباچف 
اتحاد شوروی به طور رسمی در 25 دسامبر 
پس ازآن،  روز  یک  شد.  ازهم پاشیده   1991
پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعالمیه انحالل 
این کشور را تصویب کرد. )1( پس از فروپاشی 
شوروی و به فاصله اندکی کمونیسم در اکثر 
مناطق رو به انحالل و نابودی رفت و نوبت 
به یکه تازی نظام سرمایه داری و هژمونی )2( 
تفکر لیبرالیسم رسید، به خیال آن ها دیگر 

نداشت.  بیشتر  جهان دوقطبی یک کدخدا 
قبل حرکتی ضد  اینکه چند سال  از  غافل 
استعماری به نام انقالب اسالمی آغازشده که 
در سال های بعد توانست تهدیدی جدی برای 

هژمونی لیبرالیسم باشد.
الف – مبانی نظری

دینی  باورهای  در  ریشه  مقاومت  فرهنگ   
فرمایشات  و  سیره  بخصوص  مسلمانان 
معصومین و باألخص آیات نورانی قرآن کریم 
دارد. آیاتی چون؛ »فاستقم کما امرت« )3( 
نظیر؛  روایاتی  و  المستقیم«  الصراط  »اهدنا 
»المومن کالجبل الراسخ التحرکه العواصف«. 
)4( تامس کوهن)5( در کتاب خود »ساختار 
انقالب های علمی« بسیاری از پیش فرض های 
درک  و  کشید  چالش  به  را  علم  قدیمی 
جدیدی از چگونگی پیشرفت علم ارائه کرد. 
بنا بر عقیده کوهن علم هر دوره، با حاکمیت 
پارادایم های )6( خاصی همراه است که خود 
نظریه ها  گاه  و  بنیادی  مفاهیم  از  متشکل 
و  تاریخی  فرسایش  با  به این ترتیب  هستند. 
تغییر شرایط، پارادایم های علمی دچار بحران 
شده، توان پاسخ گویی را از دست  می دهند و 
نظریه های نوین رقیب، جای آن ها را می گیرند. 
گفتمان مقاومت نیز بعد از 1400 سال مفهوم 
امروزی خود را توسط امام خمینی )ره( پیدا 
کرد و به مرور تفکرات نخ نمای پست مدرنیسم 

و لیبرالیسم در کشورهای مذکور را کنار زد.
ب – زمینه های شکل گیری گفتمان مقاومت

1 – فضای پست مدرن در غرب و دیکتاتوری 

در خاورمیانه
بلوک غرب پست مدرنیسم )7(   کشورهای 
را تجربه می کردند و با موزی گری خاصی 
دیکتاتوری  در  را  خود  اقتصاد  پشتوانه 
می نمودند،  جستجو  نفت خیز  کشورهای 
منطقه  تحوالت  از  آن ها  پیش بینی  نهایت 
چراکه  بود،  پست مدرنیسم  به سوی  حرکت 
را  خود  تنها  شرق،  بلوک  فروپاشی  از  بعد 
الگوی جهان سومی ها و یا حتی رو به توسعه ها 
می دیدند. غافل از اینکه تفکر دیگری به اسم 
اسالم شیعی یا به تعبیری دیگر اسالم اصیل 
به  رو  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  و  انقالبی 
در   )8( لیوتار  فرانسوا  ژان  است.   گسترش 
کتاب »وضعیت پست مدرن« در آستانه دهه 
1980 میالدی، چنین چرخشی را پیش بینی 
پست مدرن  واژگونی  از  لیوتار  بود.  کرده 
ماوراء  به  ایمان  عدم  و  بی اعتقادی  به منزله 

سخن گفت.
2 – جنبش پسا استعمارگرایی )9(

 تجربه تاریخ نشان داده که عموماً جمهوریت 
از دل دیکتاتوری خارج می شود، درصورتی که 
این دو، قطب های بسیار دور از هم هستند. 
پست کلنیالیسم یا همان پسا استعمارگرایی 
به طور طبیعی قابل پیش بینی بود اما با طعم 
ناگهان  ولی  آن  غربی  نوع  از  و  لیبرالیسم 
خدا خواست و عدو سبب خیر شد چراکه 
رسانه های نوین مبلغ فرهنگ امام خمینی 
و  شدند  خامنه ای  آیت اهلل  گفتمان  و  )ره( 
مردم این کشورها آنچه را اراده کردند، ملت 
ایران ارائه داده بود. خالصه آنکه شمول گرایی 
و فراگیر شدن تفکرات رهبری حتی تحلیل 

گران داخل ایران را هم شگفت زده کرد.
3 – انقالب اسالمی و تحوالت جهان اسالم

 )10( سرد  جنگ  از  بعد  سال های  در   
مؤلفه های فرهنگی نقش محوری در سیاست 
مؤلفه ها  این  ازجمله  کردند.  ایفا  قدرت 
می توان به رشد جنبش مقاومت و همچنین 
گسترش نیروهای ضد ساختاری در منطقه 
اسالمی  انقالب  میان،  این   در  اشاره کرده. 
اخالقی  شناختی-  سازه  مهم ترین  مقام  در 
گفتمان غالب مقاومت، از شاخص های ضد 
نظام استعماری محسوب می شود که پیکره 

آثار و پیامدهای فرهنگ مقاومت در بیداری اسالمی
حجت االسالم واملسلمین مسعود حیدری
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کشاند،  چالش  به  را  مسلط  جهانی  نظام 
از  نمادی   )11( ژئوکالچر  تحوالت  بنابراین 
محسوب  اسالمی  انقالب  فرهنگی  سیاست 
می شود که چرخه های نظام جهانی را دچار 

اختالل  می سازد.
ج – الگوواره مقاومت در بیداری اسالمی

1 – امامین انقالب و بسط فرهنگ مقاومت
 مهم ترین و تأثیرگذارترین بیانات و رفتارها 
را در این زمینه بنیان گذار جمهوری اسالمی 
خامنه ای  امام  صالحشان  خلف  و  ایران 
ازلحاظ  نمونه  آخرین  به عنوان  داشته اند؛ 
معظم  رهبر  بیانات  به  می توان  تاریخی 
انقالب در جمع ائمه جماعات استان تهران 
گفته  وقتی  مقاومت  فرمود:  که  کرد  اشاره 
می شود، فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی 
و امنیتی و امثال این ها. آن هم قطعاً مقاومت 
است، اّما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است. 
حصار فرهنگی، خاک ریز فرهنگی در کشور 
از دست خواهد  باشد، همه چیز  اگر سست 
رفت.«)12( از این سنخ گفتارها ضمن تعالی 
ملت ایران سرمشق حرکت دیگر ملت ها هم 

شده است.
گفتمان های  در  تنوع  و  پست مدرنیسم   -2

جهان اسالم
 زمانی که شاخص های اجتماعی و بین المللی 
دگرگون می شوند و از سوی دیگر، پدیده های 
جدیدی در حوزه نظام جهانی ظهور می یابد، 
نظام های ایدئولوژیک، بقای خود را از طریق 
نوآوری تفسیری تضمین  می کنند. به طورکلی، 
بازنمایی  در  نوآوری  فاقد  که  مجموعه هایی 
باشند،  ایدئولوژیک  و  تفسیری  قالب های 
موقعیت خود را در رقابت با دیگران از دست 
 می دهند؛ درحالی که اسالم سیاسی آن هم با 
قرائت متعالی امامیم انقالب اسالمی ایران در 
راستای نوآوری، تفسیری است که از مفاهیم 
سنتی برآمده ؛ تازه ترین و کامل ترین تفسیر را 
از دین اسالم ارائه می دهد. پست مدرنیسم هم 
تجددگرا و هم تنوع طلب است اما در گستره 
این تنوع ها گفتمان تئوریسین های جمهوری 
اسالمی ایران بیشترین خریدار را پیدا کرد که 

نتیجه آن بیداری اسالمی را خلق کرد.
بر  اسالمی  انقالب  پارادایم  تأثیرات   –  3

گسترش بیداری اسالمی
تاریخ  پایان  را  حاضر  عصر   )13( فوکویاما   
می نامد و بر پیروزی لیبرال دموکراسی تأکید 
دارد، طبیعی است که گستره جدال مقاومت 
اسالمی در مقابل هژمون غرب )همان گفتمان 
قابل توجهی  گونه  به  دموکراسی(  لیبرال 
افزایش  خواهد یافت. دراین ارتباط، جدال ها 
ژئوپلیتیک،  ایدئولوژیک،  ماهیت  می تواند 
ژئوکالچرال و استراتژیک داشته باشد. روند 
این  به  را  مسلمانان  اسالم،  جهان  بیداری 
ارزش هایشان  و  تمدن  که  رسانده  نتیجه 
ویژگی ها  غرب،  داشته های  با  مقایسه  در 
مقاومت  به  امر  این  دارد.  خاصی  ارزش  و 
موج های  برابر  در  اسالم گرا  نیروهای  گرایی 
می شود.  منجر  غرب  جهان  هژمون گرای 
آنان تمامی تالش و قابلیت های خود را برای 
حداقل سازی هژمونی غرب به  کار گرفته و از 
این طریق تالش همه جانبه ای می رساندند که 
اول، مانع اعمال هژمون گرایی غرب می شود. 
آورند،  وجودمی  به  که  چالش هایی  با  دوم، 
و  داده  را کاهش  عمر هژمونی جهان غرب 
از مدیریت تک قطبی در سیاست بین الملل 
به این ترتیب،  آورند.  عمل  به  جلوگیری 
هژمون گرایی جهان غرب به عنوان زمینه ای 
تلقی  اسالمی  گرایی  مقاومت  رشد  برای 
جهانی  برای  غرب  هم زمان  تالش   می شود. 
کردن بنیادها و ارزش های خود، حفظ تفوق 
نظامی و اقتصادی و دخالت و درگیری های 
موجود در جهان اسالم، در میان مسلمانان 
نارضایتی عمیقی ایجاد کرده است. این امر 
نشان  می دهد که هرکجا برای اعمال قدرت 
و به کارگیری سیاست های هژمونیک تالش 
 وجود داشته  باشد، مقاومت گرایی نیز امری 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.
شاخص های  و  موقعیت  از  که  محیط هایی 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  بهینه 
برخوردارند، زمینه ساز مداخله و نقش آفرینی 
هم اکنون  هستند.  بزرگ  قدرت های 
کشورهای غربی تالش  می کنند تا هژمونی 
این  کنند.  اعمال  جهانی  جامعه  بر  را  خود 
موجود  وضعیت  قدرتمند  بازیگران  شرایط، 
اما  کرده اند،  پذیرش  فاکتور  دو  به صورت  را 

چالش در برابر هژمون گرایی جهان غرب از 
سوی حوزه های پیرامونی، به ویژه کشورهای 
این  است.  آغازشده  خاورمیانه  اسالم گرای 
امر اهداف استراتژیک آمریکا و جهان غرب 
نظام  هم اکنون  اگرچه  می کند.  تعدیل   را 
است  قدرتمندی  نیروهای  فاقد  بین الملل 
که بتواند موازنه الزم در برابر هژمون گرایی 
غرب را انجام  دهند، اما شواهد نشان  می دهد 
منطقه،  این  در  اسالمی  بیداری  موج های 
که  را  غرب  جهان  موردنظر  امنیتی  تعادل 
چالش  با  می باشد،  هژمون گرایی  بر  مبتنی 

روبه رو کرده است.
نتیجه گیری

از  انقالب  امامین  قرائت  پویایی  حفظ    .1
اسالم به عنوان تئوری رو به انبساط و همیشه 

جذاب؛
تشیع  و  سیاسی  اسالم  شدن  الگو    .2
و  حکومتی  نظام  ارائه دهنده  به عنوان  ناب 

مطرح شدن آن در سطح بین المللی؛
3.  احیا و ظهور مجدد نهضت های اسالمی 

و انقالبی؛
)امت  اسالم  جهان  اتحاد  اندیشه  طرح    .4

گرایی/امت واحده / وحدت کلمه(؛
غرب  و  اسالم  رابطه جهان  در  بازبینی    .5

یکه تاز و هژمونیک
6.  اعتقاد به اینکه پذیرش الگوی غیردینی و 
غربی جدایی دین از دولت و سیاست سرمنشأ 
تمام مشکالت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و 

سیاسی جوامع مسلمان است؛
قدرت  بازگشت  اینکه  به  راسخ  اعتقاد    .7
برگشت  نیازمند  مسلمانان  موفقیت های  و 
به جای  الهی  دین  حاکمیت  و  اسالم  به 

سرمایه داری غربی؛
اسالمی(  )قانون  دوباره شریعت  8.  معرفی 
به مثابه طرح اسالمی جامعه ای مطلوب که 

اجتماعی عادالنه و اخالقی از مؤمنان است؛
9.  تمایل به نبرد )جهاد( علیه تمام ناراستی ها، 
در  و  سختی ها  تحمل  آن  الزمه  اگر  حتی 
خدا  درراه  رسیدن  شهادت  به  لزوم  صورت 

باشد.
 منابع در دفتر نشریه موجود است.

سرویس دفاع مقدس 
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مقدمه
همواره بر سر اینکه عملیات ها از منطقه غرب 
یا جنوب باشد، اختالف نظرهایی وجود داشت، 
بغداد به عنوان پایتخت عراق تا مرزهای غربی 
کشورمان تنها 150 کیلومتر فاصله داشت، 
کوهستانی  یعنی  آن  جغرافیایی  ویژگی  اما 
بودن فاصله و صعب العبور بودن مسیرها باعث 

شده بود عمده عملیات های هشت سال دفاع 
مقدس متمرکز بر جبهه های جنوب باشد؛ اما 
با قفل شدن جبهه جنوب، عملیات محدودی 
در جبهه غربی کشور نیز تدارک دیده شد، 
که  بود  هشت  نصر  عملیات  آن ها  ازجمله 
بعد از فروکش کردن درگیری های مستقیم 
آبان  در 29  خلیج فارس  در  امریکا  با  ایران 

ماه سال 1366  با رمز »یا محمد بن  عبداهلل 
)ص( ادرکنی، ادرکنی، ادرکنی« در منطقه 

عملیاتی سلیمانیه عراق آغاز شد.
 اهداف عملیات نصر 8

هدف این عملیات گسترش وضعیت خودی 
با  که  بود  دشمن  خطوط  قلب  در  نفوذ  و 
پاسداران  سپاه  پیاده  گردان   11 استعداد 
امام   21 امیرالمؤمنین-   11 لشکرهای  )از 
شهدا-16  ویژه  ابوالفضل-155  رضا-57 
قدس- تیپ 12 قائم( به منظور  تصرف ارتفاع 
»گرده رش« و درنتیجه تسلط بر بخشی از 
رودخانه »قلعه چوالن« و تسهیل عبور نیروها 
در منطقه عملیاتی شمال سلیمانیه صورت 
گرفت. در جبهه مقابل، نیروهای بعثی عراق 
تحت فرماندهی سپاه یکم ارتش مسئولیت 
پدافند از منطقه را به عهده داشتند، نیروهای 
ایرانی که اکثر عملیات های خود را به جهت 
و  سکوت  در  غافلگیری  اصل  از  بردن  بهره 
تاریکی شب آغاز می کردند با پنج  تا هشت 
مواضع  زیرین  خط  در  پیاده روی  ساعت 
توانستند  مین  میدان  از  عبور  و  دشمن 
و   »1391«  ،»1418«  ،»1426« قله های 
همچنین قرارگاه تاکتیکی »تیپ 39« و مقر 
گردان 1 این تیپ عراق را تصرف کنند و البته 
در این میان، تنها مقر گردان 2 تیپ 39 در 
ادامه یال شمال »گرده رش« پاک سازی نشد.

عملیات  آغاز  با  »نجف«   مهندسی  قرارگاه 
به  پلیس  پاسگاه  از  جاده  احداث  به  اقدام 
پل  احداث  و  رودخانه »قلعه چوالن«  سمت 
تا ساعت 5  این رودخانه کرد.  لوله ای روی 
صبح همه چیز مطابق برنامه پیش می رفت 
که ناگهان با پاتک عناصر باقی مانده از تیپ 
شرایط  )ع(«   ابوالفضل   57« لشکر  به   39
بحرانی شد. سپاه مجبور شد زیر آتش این 
و  کند  عقب نشینی  مقداری  پاتک گسترده 
آنانی که با شرایط جنگ در کوهستان آشنا 
هستند، می دانند عقب نشینی در کوهستان به 
چه معنا است! باوجود تمام خطرهای موجود 
ایستادگی  باید  ابوالفضل  حضرت  لشکر  اما 
می کرد تا سایر نیروها دچار آسیب بزرگ تری 
باید مقاومت می کردند  ابوالفضلی ها  نشوند، 
با  یاری شان بشتابد.  به  تا لشکر ویژه شهدا 

عملیات نصر هشت در یک نگاه
محمد رحامنی 
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اولیه دشمن  پاتک  ایرانی  نیروهای  رسیدن 
در روز نخست خنثی شد؛ اما این تمام ماجرا 
روی  شهدا  ویژه  لشکر  دوم،  شب  در  نبود؛ 
لشکر  از  با یک گردان  یال گرده رش،  ادامه 
57 عبور کرده و آن منطقه را نیز تصرف کرد.

از  عقب نشینی  از  خشمگین  عراقی ها 
تیپ های  با  عملیات  سوم  روز  از  گرده رش، 
31، 77 و 83 از دو محور به مواضع نیروهای 
ایرانی در میان قله های 2 و 3 حمله کردند، 
اما رزمندگان ایرانی با مقاومت جانانه آن ها را 
ناکام ساختند. اما در کنار رزمندگان ایرانی، 
عراق  کردستان  میهنی  اتحادیه  نیروهای 
را  خود  حمله  »ویوالن«  ارتفاع  روی  از  نیز 
تا دشمن  آغاز کردند  در روز سوم عملیات 
و  کند  معطوف  محور  آن  به  را  خود  توجه 
از  پس  بنابراین  شود،  تثبیت  مواضع  سایر 
چند روز درگیری اتحادیه عقب نشینی کرد تا 
درمجموع عملیات نصر 8 پس از یک هفته با 

موفقیت کامل پایان یابد.
فداکاری نیروهای هوانیروز

با این حال نمی توان از عملیات نصر 8 توسط 
به  سپاه پاسداران سخن به میان آورد ولی 
و  زیاد  مسافت  نکرد!  اشاره  هوانیروز  نقش 
شیب تند ارتفاعات گرده رش، تدارک یگان ها 
لذا  بود،  بسیار دشوار کرده  را  راه زمینی  از 
موردنیاز  وسایل  عملیات  شب  از  یگان ها 
خود را در تورهای اسلینگ که ابزاری برای 
حمل ونقل محسوب می شود، آماده و از صبح 
با عملیات هوانیروز  این وسایل تدارکاتی به 
آنان می رسید، هوانیروز در روز اول عملیات 
18 بار و در هر بار یک تن محموله را جابجا 
کرد و در روز دوم نیز عملیات حمل ونقل خود 

را به 25 بار افزایش داد.
کشته   2200 دشمن   عملیات،  این  در 
اسیرش،   200 کنار  در  تا  داد  زخمی  و 
انسانی  نیروی  در  بزرگی  آسیب  متحمل 
یا  نابود  زیادی  تجهیزات  همچنین  شود. 
به غنیمت گرفته شد و تیپ های 39، 74، 
دشمن  دیگر  یگان های  برخی  و  و 83   77
ارتفاعات 1426،  آسیب خوردند. »ماووت«، 
1428،1391 چندین پاسگاه مرزی عراق بر 
روی ارتفاعات گرده رش روستاهای »گماالن 

باال«، »برگر  زور«، »گماالن خوارد«، »برگر 
پایین« در این عملیات فتح شد. تا طعم این 

پیروزی شیرین تر شود.
 تحلیلگران نظامی عملیات نصر 8 را فریب 
برای عملیات بزرگ فتح بصره می دانستند، 
ضمن اینکه تحلیل گران سیاسی نیز ارزیابی 
ایران جدا کردن  می کردند که هدف اصلی 
جنوب عراق از مرکزیت یعنی بصره از نقاط 
در  باید  را   8 نصر  البته  است،  عراق  دیگر 
راستای عملیات هایی همچو بیت المقدس 2 
و 3، برخی از مجموعه عملیات های ظفر، فتح 
و نصر در کنار عملیات های کربال 10 والفجر 
10 دید که همگی در سال 66 متمرکز بر 

جبهه غربی بودند.
در سال های پایانی جنگ تحمیلی کشورهایی 
چون آمریکا، انگلیس، شوروی سابق، فرانسه 
و آلمان با تمام قدرت تسلیحاتی به پشتیبانی 
ماشین جنگی عراق مبادرت کردند چنانچه 
تعداد تانک های عراق به هفت هزار دستگاه، 
به  هواپیما  و  دستگاه   5600 به  توپخانه 
چند  اینکه  ضمن  یافت  ارتقا  فروند   500

در  اروپایی  و  روسی  نظامی  مستشار  هزار 
آخرین  کشور  غرب  و  جنوب  جبهه های 
اطالعات سخت افزاری و نظامی را در اختیار 
فرماندهان ارشد نظامی عراق قرار می دادند. 
از سوی دیگر استکبار جهانی به سرکردگی 
وارد  در خلیج فارس  به طور مستقیم  آمریکا 
توجه  با  بود،  ایران شده  با  نظامی  درگیری 
به این مسئله رزمندگان اسالم بدون توجه 
مسائل سیاسی کشور و جبهه متجاوز جهانی 
)ره(  خمینی  امام  گوش به فرمان  همچنان 
درراه آرمان ها و اهداف متعالی انقالب اسالمی 
در جبهه ها حاضر برای جان فشانی بودند؛ و 
همین روحیه جهادی و انقالبی بود که این 
ارتفاعات  در  ایران  ملت  راستین  فرزندان 
صعب العبور و کوههای سر به فلک کشیده 
شمال غرب کشور تا عمق جبهه دشمن نفوذ 
کرده و لشکر تادندان مسلح بعثی را به وحشت 
می انداخت. نصر 8 ازجمله عملیات هایی بود 
در  را  اسالم  رزمندگان  عملیاتی  قدرت  که 
مقابل دید همه مستشاران نظامی جهانی به 

نمایش گذاشت.
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این عزیزان می  نامه هایی که  "این وصیت 
عبادت  سال  پنجاه  کنید،  مطالعه  نویسند 
کردید و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از 
این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید 

و فکر کنید. "
امام خمینی)ره(  از  عبارات  گونه  این  آنقدر 
معروف شده است که عموم مخاطبان با آن 
آشنا هستند و می دانند که چگونه ولی فقیه 
و مرجع بزرگ جهان اسالم با این صراحت 
را  عمر  همه  که  آنانی  به  کنایه  به  اینگونه 
عبادت کردند، خواندن وصیت نامه شهدایی 
را  اند  داشته  از 30 سال  اکثرا کمتر  که  را 

توصیه می کنند.؟!
در این بین بسیاری فضای جوانان دهه شصت 
را با جوانان دهه 90 متفاوت دانسته و نسل 

جوان را به فاصله گرفتن از دین متهم کرده 
و تکرار حماسه های سالیان دفاع مقدس را 
در حد محال فرض می کنند؛ اما در حالی که 
تمام مرزهای کشورمان در امنیت کامل به 
سر می برند، عده ای از جوانان غیور کشور 
و  اسالم  واالی  های  آرمان  و  اهداف  برای 
مکتب اهلبیت و حفظ محور مقاومت و مقابله 
با تروریست هایی که به نام دین وحشیانه 
دست به جنایت می زنند، ترک وطن کرده و 
در کشورهای اسالمی با عنوان مدافعان حرم 
دست از زندگی شسته و برای شهادت لحظه 
شماری می کنند. اینان جوانانی هستند که 
نه جنگ را دیده اند و نه انقالب و نه حتی 
امام خمینی )ره( را ولی دلداده و عاشق او 
هستند همانگونه که عاشق جانشین بر حقش 

امام خامنه ای هستند. مروری بر وصیت نامه 
این شهدای مظلوم، حکایت عرفان و دلداگی 
مادی  ظرف  که  است  هایی  انسان  عملی 
بدنشان تحمل حفظ روح بلند پروازشان را 

نداشت.
متولد  ذوالفقاری  هادی  حرم  مدافع  شهید 
سال 67 بود، یعنی سالی متولد شد که رهبر 
انقالب جام زهر قطعنامه را نوشید و بسیاری 
دلشان  بر  شهدا  غافله  از  جاماندن  حسرت 
وصیتم  نویسد:  می  ذوالفقاری  شهید  ماند. 
به مردم ایران و در بعضی از قسمت ها برای 
مردم عراق این است که من االن حدود سه 
سال است که خارج از کشور زندگی  می کنم 
مشکالت خارج کشور بیشتر از داخل کشور 
است قدر کشورمان را بدانند و پست سر ولی 

فقیه باشند.
به هم  بود خطاب  او که خود طلبه جوانی 
لباسان خود تاکید می کند: وصیت من به 
خدا  رضای  برای  اگر  که  است  این  طالب 
و  بخوانند  دارند،  هدف  و  می خوانند  درس 
اگر اینطور نیست نخوانند. چون می شود کار 
شیطانی و شهریه امام را هم می گیرند؛ دیگر 
حرام درحرام می شود و مسئولیت دارد اگر 
می توانند درس بخوانند البته همه اش درس 
از  باید مقداری  نیست، عبودیت هم هست 
وقت خود را صرف عبادت کنند، چون طلبه 
باتقوا کم داریم اول تزکیه نفس بعد درس، ای 
داد از علم شیطانی. دنیا رنگ گناه دارد، دیگر 

نمی توانم زنده بمانم.
 

شهید مدافع حرم عباس دانشگر متولد سال 
دانشگاه  دانشجویان  از  و  سمنان  اهل   72
افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( بود 
که بیستم خرداد ماه در دفاع از حریم اهل 
در  تکفیری  تروریست های  توسط  بیت)ع( 
سوریه به شهادت رسید. او در وصیت نامه 
ای که سراسر اکنده از حس مسئولیت است 
می نویسد: راستی! دردهایم کو؟ چرا من بی 
خیال شده ام؟ نکند بی هوشم؟ نکند خوابم؟ 
را  مسلمان  هزار  چندین  خوردن  آب  مثل 
کشتند و ما فقط آن را مخابره کردیم. قلب 
چند نفرمان به درد آمد؟ چند شب خواب 

نگاهی به وصیت نامه شهدای حرم
دکرت تیمور امین نا رصی
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زندگی  مست  آیا  گریخت؟  چشمانمان  از 
نیستیم؟ 

خدایا تو هوشیارمان کن، تو مرا بیدار کن، 
صدای العطش می شنوم، صدای حرم می آید، 
گوش عالم کر است. خیام می سوزد اما دلمان 
چرا  این،  از  باالتر  مرضی  نمی گیرد.   آتش 
درمانی برایش جستجو نمی کنیم، روحمان 
از بین رفته سرگرم بازیچه دنیاییم. مصداق 
»الَِّذیَن ُهْم فِی َخْوٍض یَلَْعُبوَن« ما هستیم، 
خوابم  ببخش،  حیات  دوباره  مرا  تو  مرده ام 
تو بیدارم کن. خدایا! به حرمت پای خسته  
رقیه )س( به حرمت نگاه خسته  زینب )س( 
به حرمت چشمان نگران حضرت ولی عصر 

)عج( به ما حرکت بده.
 

شهید مدافع حرم حیدر ابراهیم خانی؛ اما دل 
شکسته از تهمت ها و نیش زبان های برخی 
ها در وصیت نامه اش می نویسد: چیزی که 
اذیت  این دو سه ماه گذشته بسیار  مرا در 
و حتی  مردم  از  بسیاری  که  بود  این  کرده 
دوستان و همکاران و آشنایان می گفتند که 
این رزمنده ها که به سوریه می روند برای 
پول و ارزشهای مادی است، برای اعراب می 
جنگند، این جنگ چه ربطی به ما دارد، مگر 
به کشور ما حمله کرده اند. این را به همه 
شما می گویم عزیزان، به فرموده حضرت آیت 
اهلل امام خامنه ای اگر ما االن در سوریه نمی 
جنگیدیم باید در کرمانشاه و همدان با این 
خدانشناس ها می جنگیدیم، از شما خواهش 
امام  دل  چون  نزنید  حرفهارا  این  کنم  می 

زمان)عجل اهلل فرجه( را به درد می آورید.
 شهید مدافع حرم سعید مسلمی با توصیه 
اخالقی به نوجوانان در وصیت نامه خود خاطر 
می خواهم  عزیزان  شما  از  سازد:  می  نشان 
همواره احترام به پدر و مادر و تالش برای 
باال بردن سطح علمی و رعایت ادب و اخالق 
و ورزش کردن برای دفاع از اسالم را فراموش 
نکنید و بدانید روزی نوبت شما هم خواهد 
رسید و باید برای آن روز خود را آماده کنید 
و شادی دل  اسالم  از  دفاع  برای  بتوانید  تا 

حضرت زهرا )س( از همه چیزتان بگذرید.
 و عحیب است حکایت شهید مدافع حرم 

فرزندش  تولد  زمان  در  که  طاهرنیا  سجاد 
در جبهه بود و 20 روز بعد هم به شهادت 
رسید، و برای پسری که نتوانست او را ببیند 
می نوسید: حمد حسین عزیز شما را ندیدم 
اما می دانم که شما هم مثل خواهرت هدیه 
حضرت رقیه )س( به من هستید. با اینکه 
خیلی دوست داشتم ببینمت اما نشد. چون 
من صدای کمک خواستن بچه های شیعیان 
را می شنیدم و نمی توانستم به صدای کمک 

خواستن آنها جواب ندهم .
 شهید مدافع حرم مهدی صابری به عنوان 
یکی از شهدای افغانستانی مدافع حرم تنها 
فرمانده  اما  داشت،   سال  چهار  و  بیست 
توانای گروهان حضرت علی اکبر)ع( از نیروی 
مخصوص تیپ فاطمیون بود، تیپی که امروز 
تبدیل به لشکر شده است. در ماجرای گرفتن 
»تل قرین« که اهمیت فوق العاده ای در از 
بین بردن کمربند حائل رژیم صهیونیستی در 
بلندی های جوالن داشت در اواخر سال 93 به 
شهادت رسید. او اینگونه خانوادش را توصیه 
به صبر می کند: بابا، مامان، سرتان را جلوی 
ارباب و بی بی لیال باال بگیرید. هزار تا مثل من 
نه که کل دنیا فدای یک نگاه ارباب به گل 
روی آقا علی اکبر)علیه السالم(. اینجوری تازه کمی 
شما شبیه اهل بیت)علیهم السالم( شدید همه تان. 
جمیل  صبر  و  جزیل  اجر  خدا  از  برایتان 
می خواهم. یا علی اکبر)علیه السالم(.. سالم من را 

به همه آشنا و همسایه ها برسانید.
از شهدای  امین کریمی  شهید مدافع حرم 
مدافع حرم حضرت زینب )سالم اهلل علیها( در عملیات 
محرم و در مبارزه با تروریست های تکفیری 
و مدافعان اسالم تکفیری و آمریکایی خون 
پاکش در راه جهاد فی سبیل اهلل به زمین 
ریخت و جاودانه شد. نمی توان محبت این 
شهیدان راه حق به خانواده هایشان را نادیده 
گرفت، وصیت نامه هایی سرشار از عشق و 
عاطفه دارند، وی می نویسد: همسر مهربان و 
عزیزم، ای دل آرام هستی من، ای زیباترین 
ترانه زندگی من، ای نازنین، از شما خواهش 
می کنم که باقی عمر گران را به تحصیل علم 
و ادامه زیبای زندگی بپردازی. )من از شما 

راضی هستم(، زیبای من خدا نگهدارت باد.

  این مردان حق گویا از خود گذشته بودند 
وصیت هایشان سراسر توصیه به حفظ کیان 
اسالم است، از جمله شهید مدافع حرم سید 
حسین سادات که می نویسد: در آخر حرف 
هایی به عنوان خدمتگذار کوچکی برای شما 
و به عنوان برادر حقیرتان خواهشی عاجزانه 
امام عزیز  برایتان ذکر می کنم1-  دارم که 
را در هر زمان و عباداتتان دعا کنید 2- در 
راه تداوم و صدور انقالب اسالمی تا پای جان 
بایستید 3-  سعی کنید در تمامی جبهه های 
نبرد حق علیه باطل حضور داشته باشید، چه 
در خط مقدم و در پشت جبهه و چه با مالتان 

و حتی با جانتان.
 اما در کنار این جوانان برومند شهدایی بودند 
که محاسن و موی خود را سپید کرده بودند، 
فرماندهانی که یادگاری 8 سال دفاع مقدس 
بودند و چه می توان گفت  وقتی سرادر بزرگ 
با  اسالم، شهید مدافع حرم سردار همدانی 
آن همه افتخار و تجربه و فداکاری اینگونه 
حسین  حقیر  بنده  نویسد:  می  خاشعانه 
همدانی شاگرد تنبل دفاع مقدس اعتراف می 
کنم که وظایف خودم را به خوبی انجام ندادم 
و بعضی مواقع این نفس سرکش سراغم می 
آمد، وسوسه می شدم و نق می زدم، اما خدا 
من را متوجه می کرد و پشیمان می شدم 
از خدا طلب عفو و بخشش می کردم و  و 
این اواخر هم دلم خیلی هوای رفتن کرده 
نتوانستم  که  آقا حاللیت می طلبم  از  بود. 
سرباز خوبی باشم، عشق به والیت و تبعیت 
از ایشان، سعادتمندی را به همراه دارد. مثل 

گذشته بدهکار انقالبیم نه طلبکار.
 آری اینان که سرمایه حقیقی نظام اسالمی 

هستند خود را بدهکار می دانند.

این وصیت نامه هایی که این 
عزیزان می نویسند مطالعه 

کنید، پنجاه سال عبادت 
کردید و خدا قبول کند، یک 
روز هم یکی از این وصیت 

نامه ها رو بگیرید و مطالعه 
کنید و فکر کنید.

سرویس دفاع مقدس 
و فرهنگ مقاومت
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خالصه کتاب
»الگوی جهان گرایی اســالمی در اندیشــه 
سیاســی امام خمینی )ره(« عنوان کتابی 
است به قلم آقای محمود پروانه که با حجم 
241 صفحه توسط انتشــارات دانشگاه امام 
صادق )ع( منتشرشده است. نویسنده در این 
کتاب با رویکردی توضیحی تحلیلی، الگویی 
از رویکرد جهان گرایانه انقالب اسالمی مبتنی 
بر اندیشه حضرت امام خمینی )ره(، با تمرکز 
بر نظریات ایشان در سه حوزه دیانت، سیاست 
و روابط بین الملل ترسیم نموده است. وی در 
این مسیر کوشیده است بامطالعه نسبت میاِن 
منافع ملی باسیاســت های فراملی در نظام 
جمهوری اســالمی، عمدتاً با رویکرد درون 
دینی، راهی برای برون رفت از تعارض ظاهری 
و احتمالی میان دو حوزه یادشده ارائه نماید.

مطالب کتاب در چهارفصل سازمان دهی شده 
است. فصل اول به کلیات پژوهش اختصاص 
دارد. در فصل دوم بــا عنوان »صورت بندی 
اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(« متناسب 
با موضوع پژوهش به تبیین مبانی اندیشــه 
امام ازجمله روش شناسی، شناخت شناسی، 
هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی 
و غایت شناسی پرداخته است. فصل سوم با 
عنوان »رویکرد جهان گرایی اســالمی امام 

خمینی )ره(« حاوی سه بخش است. 
در بخــش اول جهان گرایــی اســالمی و 

برخی تفاوت های آن با جهانی شــدن غرب 
تحلیل شــده و در بخش دوم، رویکردهای 
جهان گرایانه اسالمی مقارن با انقالب اسالمی 
در ایران معرفی شده، سپس با توجه به سیره 
امام راحل، هر یك از آن هــا را نقد کردند و 
درنهایت، رویکرد جامع جهان گرایی اسالمی 
امام )ره( معرفی شده است. در بخش سوم نیز 
نقشه راه جهان گرایی اسالمی امام در قالب 

صدور انقالب تبیین شده است.
 فصل چهارم نیز به معرفــی و تبیین ارکان 
الگــوی جهان گرایی اســالمی امــام )ره( 

اختصاص دارد.
نویسنده از سه رویکرد جهان گرایی اسالمی، 
مقارن با انقالب اسالمی، نام می برد؛ رویکرد 
ویرانگر که معتقد است با توسعه و ترویج فساد 
و ظلم جهانــی، آنگاه که صالح به نقطه صفر 
برسد، ناگاه دست غیبت از آستین بیرون آمده 
و حقیقت را نجات می دهد. رویکرد منفعل که 
اقدام به اصالح را تنها وظیفه مصلح جهانی 
موعود می داند، معتقد به عدم تکلیف در قبال 
مســائل داخلی و بین المللی بوده و وظیفه 
منتظــران را تنها دعا برای فــرج و حداکثر 
امربه معروف و نهی از منکر محدود و فردی 
می داند. لذا قائل به همزیستی با حاکمان جور 
هستند. رویکردهای فعال که شامل قائالن 
به انتظار ســازنده و فعال بوده و شکل گیری 
قدرت و نظام سیاسی را در رویکرد خود وارد 

کرده اند.
این جریان، ظهور منجی موعــود را نه یك 
حرکت انفجاری، بلکه آخرین حلقه از حلقات 
مبارزه دائمی اهل حق با اهل باطل در طول 
تاریخ می داند که به پیروزی نهایی حق گرایان 
و تحقق آرمان الهی آنان می انجامد. لذا اهل 
حق با حضور عملی و مبارزه با فساد و تباهی 
در دوره غیبت، وظیفــه مقدمه چینی برای 

ظهور مهدی موعود )عجب( دارند.
 نظریه ملی گرایی اسالمی، نظریه واقع گرایی، 
نظریه آرمان گرایی؛ انواع رویکردهای فعال 
هســتند. نویســنده معتقد اســت که امام 
همــه رویکردهای ویرانگــر، منفعل و فعال 
را نقد کرده و الگــوی منحصربه فرد خود را 
دارد. نویســنده همچنیــن در توضیح علل 

شکل گیری رویکرد جهان گرایی امام )ره( از 
سه علت نام می برد:

 1- باور راســتین ایشــان به مهدویت 2- 
آینده نگری فعــال امام )ره( کــه مبتنی بر 
پیش بینی حوادث قبل از رخداد آن ها است 
که نتیجه آن،  عکس العمل مناسب در مقابل 
رخدادها و شــناخت نیازهای آتی اســت. 
3- زمینه و زمانه ی حیات سیاسی اجتماعی 
امــام )ره(؛ درواقــع، شــکل گیری رویکرد 
جهان گرایانــه امام )ره( عــالوه بر مایه های 
اعتقادی و نظری، متأثر از مواجهه ایشــان 
با بحران های متعدد در ســطح ملی، جهان 
اسالم و نظام جهانی است. براین اساس ایشان 
نظریه خود را جامع و مبتنی بر سه رکن در 
سطوح ملی، جهان اسالم و نظام بین الملل 

ارائه کرده اند.
 این سه رکن عبارت اند از:

1- تحّقق یــك حکومت اســالمی کارآمد 
در ایران و بر عهده گرفتــن نقش ام القری و 

مرکزیت جهان گرایی اسالمی،
2- تحقِّق وحدت مسلمانان که هم وحدت 
امت مسلمان و هم اتحاد دولت های اسالمی 

را شامل می شود.
3- اصالح طلبی در ســطح نظام بین الملل و 

تالش برای شکل گیری یك نظام مطلوب.
در اندیشه ی امام راحل )ره( در خصوص این 
سه رکن، یك تقّدم رتبی و زمانی وجود دارد؛ 
بدین معنا که بدون شکل گیری این مرکزیت، 
پیگیری جهان گرایی نیز به نتیجه ی مطلوب 
نمی رسد. البته موفقیت این نظام در رویکرد 
فراملــی، به اثبات کارآمــدی آن در اداره ی 
جامعه و ارائه ی یك الگو و نمونه بستگی دارد.
در رویکرد امام )ره(، صدور انقالب به عنوان 
نقشه راه توســعه حوزه نفوذ اسالم و تحقق 
آرمان های بزرگ معرفی و اتخاذشده است. 
درواقع، صدور انقالب زمینه ساز قیام مصلح 
کل و منجی عالم و جهانگیری اسالمی است. 
در این راه از تبلیغات منفی و اتهامات دشمنان 
باکی نیســت. امام )ره( معتقدند که اگر این 
نقطه کانونی )ام القری( دربســته بماند و در 
مرزهای جغرافیایی محبوس شــود، قطعاً 

شکست خواهد خورد.

الگوی جهان گرایی اسالمی
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خالصه کتاب
»تحلیــل گفتمــان والیت فقیــه در نظام 
سیاسی ایران« عنوان اثری است به قلم فائز 
دین پرست که در حجم 261 صفحه، از سوی 
انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( منتشرشده 
است. سؤال اصلی کتاب حاضر عبارت است  از 
اینکه »تطور والیت فقیه در بستر نظام سیاسی 
معاصر ایران در چارچوب کدامین شــرایط 

تاریخی و اجتماعی، قابل فهم است؟«
درواقع، زمینه شکل گیری و طرح این سؤال 
ازاینجا ناشی می شود که چرا علی رغم اینکه 
اندیشه ی شیعی همواره حاکمان عصر غیبت 
را جائر می دانست، اما این نگرش و آموزه، در 
عمل، مبنایی برای بنیان گذاری نظام سیاسی 
مشــروع قرار نگرفت؟ این کتاب با توجه به 
چنین زمینه ای، به بررسی چرخش گفتمانی 
والیت فقیه در زمانه و زمینه ی جدید که به 
شکل گیری »انقالب اسالمی« و زایش نظام 
سیاســی نوین »جمهوری اسالمی« منجر 
شــد، می پردازد. به عبارتی، سؤال این است 
که چرا و چگونه مشی پیوســته کارگزاران 
این گفتمان از سوی امام)ره( دچار گسست 
می شود؟ شکل گیری این گسست چه تأثیری 
در صورت بندی حیات سیاسی آینده ایران 
بر جای نهاده اســت؟ فرضیه کتاب عبارت 

است از اینکه »تحوالت و نقش آفرینی های 
والیت فقیه در نظام سیاســی معاصر ایران 
در چارچوب شرایط حاصل از عوامل سطح 
فردی سوژه ی سیاســی )ویژگی های امام 
خمینــی)ره(( و ســطح ملی)تاریخ فکری، 

 سیاسی و اجتماعی ایران( قابل فهم است.«
کتاب در ســه بخــش، یك مقدمــه و یك 
نتیجه گیری سازمان دهی شده است. بخش 
اول به کلیات پژوهــش اختصاص دارد و دو 
فصل دارد؛ در فصل اول مســئله ی روش را  
بررسی کرده و طی آن روش مختار پژوهش 
تبیین شــده اســت. درواقع، الگوی تحلیل 
گفتمان در این پژوهش به عنوان ابزار روشی 
برای درك گفتمان والیت فقیه در بستر نظام 
سیاسی معاصر ایران به کاررفته است. شناخت 
عناصر و ویژگی های ایــن گفتمان عالوه بر 
اینکه نیازمند تحلیل مفهومی است، مستلزم 
تحلیل شرایط امکان تحوالت، نقش آفرینی ها 
و جنبه های خاص بودگی گفتمان اســت. 
بنابرایــن، این پژوهش در پــی فهم چرایی 
و چگونگــی تحوالت این نظریــه در حیات 

سیاسی معاصر ایران است. 
در فصــل دوم بــه تبارشناســی گفتمان 
والیت فقیه پرداخته شــده و طی آن شرایط 
امکان نظریه ی والیت فقیــه و تحوالت آن 
در بستر تاریخ تا عصر مشــروطه، به اجمال 
بررسی شده اســت. در صفحه 47 دراین باره 
آمــده اســت کــه صورت بنــدی گفتمان 
والیت فقیه در بستر تاریخ حاصل شده است و 
صورت بندی کنونی آن را نمی توان به گونه ای 

مجرد و انتزاعی نسبت به تبار آن تلقی کرد.
بخــش دوم )انقــالب اســالمی؛ چرخش 
گفتمانی( ســه فصل دارد. این بخش اصوالً 
متکفل بیــان جایگاه انقــالب در گفتمان 
والیت فقیه اســت. در فصل سوم پژوهش، 
امتناع مدلول سیاسی دال انقالب، در گفتمان 
سیاسی ســنتی ایران بررسی شده است. در 
فصل چهارم چرخش هــای زبانی در تثبیت 
مدلول سیاسی دال انقالب موردتوجه بوده، 
در فصل پنجم، شرایط امکان انقالب اسالمی 
به عنــوان محصــول گفتمــان والیت فقیه 
بررسی شده اســت. در این فصل آورده است 

که امام)ره( تفاســیر علمای محافظه کار را 
نگرشی سطحی و واژگونه از دین می داند و 
نافرمانی و قیام عمومی برای تأسیس حکومت 

اسالمی را واجب می داند. 
بخش سوم )والیت فقیه و دولت مدرن( ناظر 
به دوران جمهوری اسالمی تا پایان حیات امام 
خمینی)ره( است و طی آن به مسائل مرتبط 
با جمهوری اسالمی به مثابه نمودی از دولت 
مدرن در ایران پرداخته است. در فصل ششم، 
از شرایط امکان جمهوری اسالمی به عنوان 
نظام سیاسی استقراریافته ی گفتمان انقالبی 
والیت فقیه بحث شده و در فصل هفتم نیز به 
زمینه هــای ورود دال مصلحت در گفتمان 
والیت فقیه و زایــش گفتمان والیت مطلقه 
پرداخته شــده اســت. در این فصل در باب 
مصلحت آمده است که مصلحت نظام که در 
اندیشــه امام)ره( از امور مهِم تلقی می شود، 
به معنای اموری اســت که حفظ نظام به آن 
وابسته اســت. طرح این مفهوم پیامد درك 
ناکافی بودن احکام اولیه و ثانویه شریعت برای 
حل مسائل و نیازهای زندگی سیاسی است. 
والیت مطلقه نیز به عنوان راه حلی برای حل 
بحران های ناشی از رابطه دوگانه هایی چون 
شرع/قانون، مردم/خدا، اسالمیت/جمهوریت 

و والیت/رأی مردم ارائه شده است. 
در نتیجه گیری کتاب در باب ماهیت گفتمان 
والیت فقیه امام خمینی)ره(آمده اســت که 
ایشــان در عصر ناکامی کنش های اصالحی 
به تفســیر مجدد متون نخستین پرداخت. 
درواقــع، گفتمان والیت فقیه با بازتفســیر 
برخی از عناصر خود ماننــد تقیه، قیام امام 
حسین)ع(، مهدویت و... ظرفیت های انقالبی 
خود را آشکار ســاخت،  خصلت اعتراضی و 
سلبی سیاســی علما به ویژه در مکتب شیخ 
انصاری ماننــد آخوند خراســانی، نائینی و 
مدرس به رویکــرد ایجابی رادیکال که نافی 
اصل ســلطنت بود، در گفتمان امام)ره( که 
از تبار مکتب صاحب جواهر بود، تبدیل شد. 
نزد امام)ره(، نظم سیاسی امری مصنوع تلقی 
می شود که عموم مکلفان، بااراده و اختیار به 
تکلیف شرعی برای تشکیل حکومت اسالمی 

قیام می کنند.

تحلیل گفتامن والیت فقیه 
در نظام سیاسی ایران

سرویس
 معرفی آثار و منابع
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نرم افزار قرآنی معجزه جاوید
نرم افزار قرآنی معجزه جاوید یکی از برترین 
و کامل ترین نرم افزارهای قرآنی عرضه شده 
است که شما با استفاده از آن قادر به مشاهده 
متن کامل قرآن مجید با فونت عثمان طه و 
سه فونت دیگر می باشــید. هر صفحه ای را 
دوســت دارید، می توانید بزرگنمایی کنید. 
همچنین برای کامل شــدن مجموعه، متن 
کامل تفســیر المیزان و تفسیر نمونه نیز در 
این نرم افزار موجود می باشد. موتور پیشرفته 
جســتجوی نرم افزار این امکان را به شــما 
می دهد تا همواره به جستجو در متن آیات و 

تفاسیر قرآن بپردازید.

قابلیت اســتخاره آنالین در ایــن نرم افزار 
موجــود می باشــد و با نیت و یــك کلیك 
می توانید استخاره الکترونیکی بگیرید. شاید 
نرم افزارهای مشــابه فقط یك ترجمه برای 
قرآن ارائه داده باشند ولی این نرم افزار 11 نوع 
ترجمه فارسی برای نرم افزار قید کرده است. 
قرائت قرآن با صدای زیبای احمد المصباحی 
همراه با پخش ترجمه گویای فارســی نیز 
دلیلی بر برتری و پــر امکانات بودن نرم افزار 

معجزه جاوید است.
 
 

بهترین پیشنهاد برای کسانی که قصد حفظ 
یك سوره یا کل قرآن را دارند، نرم افزار معجزه 

نرم  افزار 
قرآنی 

معجزه 
جاوید

جاوید می باشد؛ زیرا دارای فایل های صوتی 
تکه تکه شده؛ یعنی قرائت هر آیه در یك فایل 
صوتی )mp3( قرارگرفته اســت و یك بخش 
تخصصی برای حافظان قرآن می باشد. به طور 
خالصــه، برخی از امکانــات نرم افزار قرآنی 

معجزه جاوید شامل موارد زیر است:

1- متن کامل قرآن مجید با فونت عثمان طه 
و سه فونت دیگر

2- دارای قرآن مصحف بســیار زیبا )عثمان 
طه( با قابلیت بزرگ نمایی بر روی صفحه

3- متن کامل تفسیر نمونه و المیزان

4- امکان جستجوی پیشرفته در متن عربی، 
ترجمه و تفسیر

5- امکان استخاره الکترونیکی با قرآن
6- دارای یــازده ترجمه فارســی از بهترین 

ترجمه های قرآن
7- قرائــت قرآن بــا صدای زیبــای احمد 
المصباحی همراه با پخــش ترجمه گویای 

فارسی
8- دارای فایل های صوتی تکه تکه شده یعنی 
 )mp3( قرائت هــر آیه در یك فایــل صوتی
قرارگرفته است مخصوص کسانی که قصد 

حفظ آیات را دارند.

9- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز
برای نصب نرم افزار معجزه جاوید نیز می توان 
به این طریق عمل کرد: هر دو قسمت نرم افزار 
را دانلود کنید داخل یك پوشــه بگذارید و 
قسمت اول را اجرا کنید، بعد از خارج کردن 
از حالت فشــرده وارد فولدر نرم افزار شوید 
و فایل HELP را بازکنید به صورت فارســی و 
تصویری آموزش نصب داده شده است. برای 
دانلود نرم افزار قرآنی معجزه جاوید می توانید 
عنوان آن را در گوگل جستجو کرده و آن را 

به صورت رایگان دریافت کنید.
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احکام فقهی پوشش مرد و زن 
حسب فتوای مقام معظم رهبری

 امام خامنه ای مدظله العالی
برگرفته از رساله آموزشی معظم له – ج 2

1. لباس شهرت:
لباسی که پوشیدن آن به خاطر رنگ، کیفیت 
دوخت، مندرس بودن یا علل دیگر، مناسب 
نیست، به طوری که اگر پوشیده شود توجه 
مردم جلب و صاحب لباس انگشت نما شود، 
است.  حرام  آن  پوشیدن  و  شهرت،  لباس 

)1361(
2. پوشش در مقابل نامحرم:

الف( پوشش زن
پوشش زن در مقابل نامحرم باید به گونه ای 

باشد که: 
به  مچ دست  و  گردی صورت  به جز  یک- 
پایین )بدون آرایش و زیورآالت( آشکار نباید.

دو- برجستگی ها و زیبایی های بدن زن، با 
وجود پوشیدن آن، آشکار نباشد.

ای  گونه  به  آن  خصوصیات  و  رنگ  سه- 
نباشد که جلب توجه کند و موجب تحریک 

اطرافیان شود.
ب( پوشش مردان

یک- پوشش مرد در مقابل زن باید به گونه 
ای باشد که موجب مفسده نشود. )443(

خودی  به  مردان  برای  سرمه  کشیدن  دو- 
خود جایز است. )447(

سه- پوشیدن لباس آستین کوتاه به خودی 
خود جایز است، مگر اینکه مفسده ای داشته 

باشد. )س443(
مسئله

رفتن،  راه  زنان هنگام  اگر صدای کفش   .1

موجب جلب توجه و تحریک نامحرم یا مترتّب 
بر مفسده نشود، اشکال ندارد. )1362(

2. برای زنان پوشیدن لباس های تنگ یا بدن 
نما در عروسی ها و مانند آن، اگر از نگاه مردان 
نامحرم یا از ترتّب مفسده یا تحریک اطرافیان 

در امان هستند، جایز است. )1364(
موجب  براق،  سیاه  کفش  پوشیدن  اگر   .3
او  نما شدن  انگشت  یا  نامحرم  توجه  جلب 

شود، حرام است. )1365(
4. حکم لباس، مقنعه و پیراهن، از نظر رنگ، 

مانند کفش است. )1366(
5. اگر تاتوی ابرو عرفاً زینت محسوب شود 

باید پوشانده شود. )س441(
6. هرگونه زیور، حتی حلقه ازدواج یا آرایش 

معمولی ابرو باید پوشانده شود. )س442(
7. پوشاندن بینی جراحی شده برای زیبایی 

واجب نیست. )س440(
که  دختری  با  کرده  ازدواج  که  دختری   .8
ندارد.  تفاوتی  فوق  احکام  در  نکرده،  ازدواج 

)س439(
به  آفتاب،  ضد  های  کرم  یا  عطر  زدن   .9
موجب  آنکه  مگر  است؛  جایز  خود،  خودی 
کنار  از  باید  لذا  شود،  نامحرم  توجه  جلب 

مردان عبور نکنند. )س448(
10. تولید و خرید و فروش جوراب نازک )و 
هر لباسی که پوشیدن آن در مقابل نامحرم 
حرام است( اگر به قصد این باشد که زنان 
خریدار از آنها در برابر نامحرم استفاده کنند، 

حرام است. )1370(
11. کار کردن در فروشگاه های لباس زنانه، 
اگر مخالف مقررات نباشد) و برای مرد کارگر 
یا فروشنده مفسده ای مثل لذت جنسی یا 
خوف گناه نباشد( به خودی خود جایز است. 

)1371(
نکته:

در مورد تاتوی ابرو چند نکته باید توجه شود:
شود  محسوب  آرایش  و  زینت  عرفاً  اگر   .1
باید از نامحرم پوشانده شود. اما کسانی که 
ابروی  یک  فقط  و  رفته  بین  از  ابرویشان 
تاتو می  را  زیبایی خاصی  بدون  و  معمولی 
کنند یا قسمت های از بین رفته ال به الی 
ابروان خود را ترمیم می کنند، به طوری که 

جزئی( حساب  )حتی  آرایش  و  زینت  عرفاً 
نمی شود، پوشاندن آن الزم نیست.

2. زمان تاتو کردن، با این فرض که تا چند 
روز نمی توان به آن قسمت آب زد، باید زمان 
به خصوصی باشد. در غیر این صورت حرام 

است. و آن زمان عبارت است از زمانی که:
الف( نماز بر بانوان واجب نیست؛ مانند اینکه 
خانم عادت ماهیانه است یا وقت نماز نیست؛ 

مثل اینکه ساعت ده صبح است.
ب( نماز بر بانوان واجب است: )عادت ماهیانه 
نیست و اذان هم گفته شده( اول وضو گرفته 
شود ) توصیه می شود اول نماز اقامه شود، 
بعداً تاتو صورت گیرد.( برای نمازهای بعدی 
)مثال نماز مغرب و...( تا زمانی که آب برای آن 
قسمت ضرر دارد، طبق احکام طهارت عمل 
می گردد. پس از سپری شدن مدتی که آب 
برای ابرو مضر بود، چون به صورت زیر پوستی 
تاتو انجام شده، وضو و غسل معمولی صورت 

خواهد گرفت.
3.  لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک 

است:
ترویج  که  لباسی  نوع  هر  پوشیدن  الف( 

فرهنگ ضد اسالمی است، حرام است.
ب( پوشیدن لباس هایی که روی آن حرف 
و تصاویر خارجی چاپ شده، به خودی خود 
ایراد ندارد. اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسالمی 
شود، حرام است و تشخیص آن به عهده عرف 

است. )1373(
غیر  های  کشور  از  لباسی  اینکه  مجرد  ج( 
اسالمی وارد شده، دلیل بر حرمت استفاده 

از آن نیست. )1374(
د( استفاده از کروات و سایر پوشش های غیر 
اسالمی، اگر منجر به ترویج فرهنگ غربی و 

ضد اسالمی شود، حرام است. )1379(
ه( پوشیدن لباسی که روی آن تبلیغ شراب 

وجود دارد، حرام است. )1383(
و( واردات و خرید و فروش لباس هایی که 
ترویج کننده فرهنگ غرب و ضد اسالم است، 

حرام است. )1374(
ز( اگر واردات و خرید و فروش این گونه لباس 
ها ترویج کفر و ضد اسالم نباشد، نباید به 

دولت اسالمی ضرر اقتصادی بزند. 

سرویس
احـکام شـرعـی
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فرم اشتراک ماهنامه فرهنگی - مذهبی هیأت رزمندگان اسالم 

نام ............................................... نام خانوادگی ........................................................... میزان تحصیالت .................................................

شغل .......................................................... نشانی دقیق : .............................................................................................................................

..................................................................................................کد پستی : ....................................................................................................
پست الکترونیك : ......................................................................................... تعداد درخواســتی : .......................................................    
شروع اشتراك از شماره : ............................ تك شماره های : ....................................................  مبلغ واریزی : ...................................           

شماره سریال فیش واریزی : ....................................................................

                                                                                  محل امضاء

هزینه اشتراک

پست سفارشینوع درخواست
30.000 ریالتك شماره
180.000 ریالشش شماره
300.000 ریالده شماره 

نحوه پرداخت :
وجه اشتراك را به حساب 100785025064 نزد بانك شهر شعبه پیروزی کد 220 به نام هیأت رزمندگان اسالم واریز و فیش 

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
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